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ו ה ז ר ו ד ה מ ו כ פ ס ו נ ם ש י ר ו ב י ח ה ת ו ו ל ע מ  ה

ק ל ח ב ) י ״ ת כ ת מ ת השמטו פ ס ו ת גדלת מאירת עינים ב ת מו  א. הפרי מגדים נדפס באו

. י  ד׳) והגהות מהרש״ק. •

ק אורח־החיים החיבורים: אשל אברהם, הגהות ברוך ל ח  ב. כן נדפס באותיות גדולות ב

ר חיים (לבעל הנתיבות) ועוד חיבורים אשר עד  טעם (ברוב החלקים), הגהות מקו

ת גדולה. כעת הובאו באו  היום נדפסו באותיות זעירות ו

ם: אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר.  ג. ספר בית מאיר לחלקי

 ד. ספר חדרי־דעה לשלחן ערוך יורה דעה.

ת נדה.  ה. ספר תפארת־ישראל (להגר״י אייבשיץ זצ״ל) עם הגהות ברוך־טעם על הלכו

ת גיטין.  ו. ספר שמן־למאור על הלכו

ק אבן העזר. ל ח בה ב ת לפתחי־תשו  ז. השלמו

. ב יד, על חיבורו ת כ ט מ פ ש מ  ח. הגהות נדיבות ה

לם־המשפט על חושן משפט.  ט. ספר או

ה, והגהות יד־אפרים , הגהות בךארי  י. משובב־נתיבות, קונטרס־הספיקות, תרומת־הכרי

.  לחושן משפט

ן ל זה הדפסה חדה וברורה שנתקבלה אחרי השקעה רבה של טרחה וממו  ועל כ

 כאשר עיניכם תחזינה למישרים.
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דרת זו ת זכות צילום - למהדורה מהו  הזכויות ־ לרבו

 שמורות למו״ל ולב״כ

 אשר השקיעו מיטב כספם וזמנם כדי לקבל הדפסה חדה וברורה

 ושארית ישראל לא יעשו עולה
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ה צ פ  ה

 נחלת הספר



ך ו ר ן ע ח ל  ש

ר ו ט  מ

ד ה ר ו  י

ן ו ד  זד! השל
. ת פ ן זצ״ל ר״מ בקרית צ ל הגדול רשכבה״ג עין ישראל הגאון רבעו מרן יוםף קאף ש א ר אשר ערך ה ו ה ט  ה
ש זצ״ל אבד״ק קראקא. ל ר ס י ה א ש ל הגדול רשכבה״ג הגאון רביני מ ש א ת ה א ח פרושה עליו הגהות וחמשי דינים מ פ מ  ו

 וסביב לשלחן גבוה הזה יעטווהו

. א ה ר ט ס ו ל הגדול רביבי דוד בהרה״ג מוהר״ר שמואל ך,לף זצ״ל. אבד״ק א ש א ב הגאון ה ר ה ב מ ה  א) טורי ז

וילנא. ב הגאון מוהר״ר מאיר הכהן זצ״ל. מק״ק ו ר ה ו שבתי ב נ י ב לה ר ו ב הגאון מאור הג ר ה ן מ ה י כ ת פ  ב) ש

. ״ל ף מרבינו הגאון כו׳ בעהמ״ס שפתי כהן הנ ס כ ת ה ו ד ו ק  ג) נ

ק מוהר״ר משה ריקש זצ״ל מק״ק ווילנא 4 ה ב ו מ ב הגאון ה ר ה ה מ ל ו ג ר ה א  ד) ב

פת הדור מורינו חיים בנבנשתי זצ״ל רב בק״ק קושטנדינא ואיזמיר. ב הגאון הגדול מו ר ה ה מ ל ו ד ג ת ה ס נ  ה) כ

. ו ורנ ו ל נר המערבי מורינו חזלןיה די סילוא זצ״ל מק״ק לי ב הגאון הגדו ר ה  ך) £ףי ךןך^ מ
 הכל כמו שנדפפ בדפוסים הראשונים , ועתה נתקנו בהם הקונים רבים:

. ם י ת תקונים רב ו ספ ים, עם תו נ  , \ ואלה נוספו בו עליהם במש״נ בדפוסים האחרו

 ז) הגהות ד!ט״ז• וזהב מזוקק• ודף האחרון לרבינו בעל הט״ז נגד ל-ש״ך.

 ח) השלמת ההשמטות מס׳ נקודות הכסף. והרבה הוספות והשגות על הט״ז ותקונים בש״ך מהגאון מו״ה משה הכהן

 זצ״ל בנו של בעל השיך זצ״ל. עם קונטרס אחרון מבעל הש״ך נגד הדף האחרון הנ״ל,

. [ עקב  ט) תורת השלמים(על הלכות נדה) להרב הגאון הגדול המובהק נו׳ מוהר״ר יעקב לישר זצ״ל מפראג [בעה״מ שו״ת שבות י

 י) באור הגר״א (ע״פ כי״ק) מאת רשכבה״ג הגאון החסיד המפורסם רבינו אליהו זצ״ל מווילנא. נדפס עתה ע״פ כי״ק אשר נעתק בדקדוק רב ע״י
נרק שליט״א ע״פ כתב יד ההוא הוגהו ונתקנו שבושים ושגיאות לאלפים שנפלו בו בדפוסים הקודמים כן בתוכן עניניו י  הדה״ג בו׳ מוייל׳ אברהם אבא קלי

, ונדפסו בתוכו מוקפות בחצאי עגול • ת ו ב  וכן בציוניו וסימניו. גם העיר עליו הרב הנ״ל הערות ר

ק פראג [בעהמ״ם נו״ב וכר]• ד ב ׳ מו״ה יחזקאל הלוי לנדא זצ״ל א  יא) דגול מרבבה• ושלחן הטהור להרב הגאון הגדול מופת הדור נו

 יב) פרי מגמם להרב הגאון האמחי מוהר״ר יוסף תאומים זצ״ל אב״ד ור״מ דק״ק פראנקפורט דאדר.

 יג) חדושי ףןן״ק להרג הגאון הגדול אור ישראל הסיד ועניו רבינו עקיבא איגד זצ״ל אבייד וד״מ בק״ק פרידלאנד ובק״ק פוזנן והמדינה.

 וההשמטות שנשמטו ממקומם בדפוסים הקודמים השבנום עתה למקומותיהם.
. [ ם ע  יי) חוות ד^ת להרב הגאון המובהק המפורסם מו״ה יעקב זצ״ל אבד״ק ליםא. ועליו אמרי ברוך הגהות והערות [םבעהמ״ס ברוך ט

.[ ׳  טי) יד אפרים •להרב הגאון הגדול המפורסם מוהר״ר אפרים זלמן מרגליות זצ״ל מבראדי [בעהמ״ח שו״ת בית אפרים ובו

 טז) חדושי חגרשוני להרב הגאון הגדול המפורסם מוהר״ר גלשו[ אשכנזי זצ״ל אבד״ק מיץ [בעהמ״ח שו״ת עבודת הגרשוני].

 יז) חמשי אבן ה^הר להרב הגאון הנודע בשערים מוהר״ר עוזל זצ״ל אבד״ק קלימנטוב.

. [ ר ׳ מוהר״ר בלוך תאומים פרענקיל זצ״ל אבד״ק לייפניק [בעהמ״ם ברוך טעם כ  יח) &מרי ברוך להרב הגאון החריף נו

.  יט) באר היטב להרב הגאון המפורסם מוהר״ר זכליה מענדל זצ״ל אבד״ק בעלז

 כ) פתחי תשובה ונחלת צבי להרב הגאון מוהר״ר אבלהם צבי הילש אייזענשטאט זצ״ל אבד״ק אוטיאן.

flgpה ״־ ל ל א ש הוא אשר הוספנו בו על כ ד י וראה זה ח ^  ן

ל א ר ש ת מגאוני י ו ה ג ה ם ו י ש ח ם ה י ש ר פ ר מ ש ה ע נ ו מ  ש
 ועוד הוספות רבות ׳ כלם נקובים מעל״ד •

א נ ל י ו  ו

ת ו א צ ו ה ם ו ו פ ד  ב

ם א ם ר האהי ה ו נ מ ל א  ה
 שנת חמשת אלפים ושש מאות וארבעים לב׳׳ע



ת ו ש ד ח ת ה ו פ ס ו ה ה ה ל א  ו
ל שלפניו ה הזה על נ ע ה ד ר ו י  אשר הוספנו ב

 א) מטה יהונתן(כתב יי) להרב הגאון הגדול מופת הדור המפורסם מחור״ר יהונתן אייבשיץ זצ״ל אבד״ק אה״ו(בעהמ״ס או״ת ונו׳׳פ כוי).

 [עד עתה היה םפון בכ״י תלמידו הגאון מוהר״ר פנחם בהלב ר׳ עזריאל זצ״ל (בעהמ״ס נחלת עזריאל) ומצאנוהו ביד הרה״ג
 המפורסם כו׳ מוהר״ר יוסף שליט״א במהור״ר אבלהם אבלי ז״ל.אבד״ק זבלודאווא].

 ב) ספר המדע (על הלכות יבית) להגאון ל״י אייבשיץהנ״ל. ועליו העלות וחלושים מהרה״ג מהור״ר שמעון ז״ל ד׳ץ בקרומנוי

ה משה בהגאון המפורסם מוהר״ר יעקב חאגיז זצ״ל [מעולם לא נלוה הספר ר  ג) לקט הקמח (השלם) להרב הגאון הגדול כו׳ מ

 הזה על יוי׳ד, ורק מעט מזער ממנו נדפס בשו״ע הקטנים] .

׳ מוהר״ר יצחק בהרב ר׳ אבלהם חיים ישלון זצ״ל.  י) פנים חדשות להרב הגאון המפורסם נו
 ה) אשל אברהם להרב הגאון הגדול כו׳ מוהד׳יד אברהם אופנתיים זצ״ל.

 0 דגלל מרבבה תנינא לחרב הגאון הגדול- מופת הדור כוי מוהר׳׳ר יחזקאל הלוי לנלא זצ״ל הגז׳ מעי׳ל [יצא לאור פעם אחת
 בעיר אונגוואר ע׳יי הרה״: כוי טייר׳ ישכל בעל דיין דק״ק אוהעל. עם הערות מאת המו״ל] .

 ז) חרושי הריעב״ץ (כתב יי) מהגאון הגדול המפורסם נו׳ מו״ה יעקב עמלין זצ״ל. ובתוכם הרבה חדושים מאביו הגאון

. נעתקו מגליון היו״ד שלו . י ב  רבינו צבי אשכנזי זצ״ל בעהמ״ח שו״ת חכם צ

ד הלכות ושיורי טחרה להרב הגאון המובהק כו׳ מוהר״ר אלחנן בהגאון מו״ה שמואל זנוויל מ  ח) סדרי טהרה W ח

ד.  אשכנזי זצ״ל אב״ד ור״מ בק״ק שאטלאנ
 ט) מהצית השקל (על הלכות מליהה ונדה) לחרב הגאון המפורסם מו״ה שמואל הללי מקעלין זצ״ל [בעהמ״ה ס׳ מחצית השקל על שו״ע ארח]•

 י) עקרי דינים. (עקלי הל״ט) לחרב הגאון המופלא כו׳ מוהר״ר לניאל טילני זצ״ל אבד״ק פירינצי .
. [ ׳  יא) לבושי שרד תנינא לחרב חגאון חמפורסם כו׳ מוהר״ר לול שלמה אייבשיץ זצ״ל אבד״ק סיאקא [בעהמ״ס ערבי נהל מ

 יב) ספר פלאים לחרב הגאון הגדול הרי' מר״רן לפאל מייזילש זצ״ל אבד״ק פאריצק [בעהמ״ם תופפת שבת על שו״ע או״ח].

. ת ע  יג) העדות (כ״י) רבינו עקיבא אינל זצ״ל ומבנו הגאון ליש איגל זצ״ל לס׳ פרי מגדים והגהות והשגות לע׳ק זצ״ל לס׳ חוות ד
 יי) בלילן מהרש״א (רובו מכתב יד) לחרב הגאון המפורסם מוהר׳ד שלמה איגל זצ״ל(בנו של דבינו עקיבא איגד חנ״ל) אבד״קפוזנא

 , [חדושיו מסימן א׳ עד סימן ם׳ ומסימן רס״ויעד פוף היו״ד לא.נדפסו עוד מעולם והדפסנום מתוך כי״ק] .

. [ ׳ ש י ף^״^ן (כתב יד) לחרב הגאון מופת הדור כו׳ מוהר״ר משל. טייטלבוים זצ״ל אבד״ק אוהעל [בעה״מ שו״ת השיב משה ם ת 0 ה  ט

. [ י  טז) יד אברהם (כתב יד) להרב הגאון המפורסם .פו׳ מוהר״ר.אברהם משכיל לאיתן זצ״ל מק״ק מינסק [בעהמ״ס משכיל לאיתן כו

 יז) נמוקי הרי״ב(כתב יד) לחרב הגאון הגדיל מוי״ה יהולה בכלך זצ״ל אבד״ק מייני [מעט מזער מיהם נדפסו כבר, ויתרם הדפסנו עתה מתוך כי״ק],

 יי1) צבי לצדיק (כתב יד) לחרב הגאון נודע בשערים כו׳ מוהר״ר צבי הילש קאלישעל זצ״ל [בעהמ״ס מאזנים למשפט וכוי] .
 גם נלוה עליחם קובץ חלושי גאונים נלקטו ונאספו מספר שו״ת הללב״ז, שרת המבי״ט, מס׳ בית הלל < לחם הפנים, בית לחם
 יהולה, בלכי יוסף ושיולי בלכה, בית מאיל׳ ישועות יעקב ׳־מקול מים חיים׳ עצי לבונה. ועוד מהרבה ספרי פוסקים ושו״ת:׳
 גם נוספו עליחם הלושים והגהות מהרב הגאון המפורסם מוהר״ר בצלאל הכהן זצ״ל מו״ץ בווילנא . ונקראים בשם מלאה כהן •
 ומאחיו הרב הגאון מוהד׳יר שלמה הכהן שליט״א מו״ץבווילנא . ונקראים בשם השק שלמה. והוא חגיה ותקן תקונים רבים והעיר

 הערות וחדושים רבים בספר מטה יהונתן ובספר המלע ובספר מהצית השקל חנ״ל, גם נלוו עמם חרושים יקרים לרב מופלא אחד

 (אשי צלה להעלים שמי) נקראים בשם מילואים רובם לתרץ קושיות הש״ך על חעט״ז בעל הלבוש ,

ו בהגהה מדויקת ע׳׳פ ספלים קדמונים ומדליקים, וביותר הש״ך והט״ז אשר הוגהו מהם שבושים רבים ע״פ מפרשי הפוסקים ס פ ד  כל אלה נ
ו ציוני מלאה המקומות שנסמנו נ ק ת  וע״פ ספרים היותר׳ מדויקים, ונתקנו בהם נם השמשים שנפלו בציוני הסימנים מכל הספרים המובאים בהם. נם נ
ת הדבור שבכל המפרשים הדפסנום באותיות מרובעות וגדולות למען ימצאן הקורא בנקל, אולם לא ו  בבאל הגולה שנשתבשו מאד בדפוסים הקודמים ־ התחל
 הצבנו ציונים בפנים השו״ע רקלהמפרשים הראשונים שכבר זכו להם בדפוסים הקדמונים אבל לא להמפרשים הנוספים, כדי שלא לבלבל את הקורא ברבוי הציונים .

. ה כ ר ב ה ו ד ו  ת

 היטיבה ה׳ לטובים אשר היטיבו לעשות לטובת היו״ד להרבות מעלותיו להאדיר ולהגדיל תפארתו, קשרו כתרים לראשו, ועטרוהו בעטרות תפארה • ה״ה!
 א) הרה״ג. המפורסם בוי׳ מוהר״ר יוסף שליט״א במהורי׳ר אברהם אבלי ז״ל אבד״ק ו) הרה״ג כוי מוהר״ר יהודה ליב קאלישער שליט״א, עטר אותו בהגהות מר אביו

 זבלודאווא" עטר את היו״ד בסי מטה יהונתן הנ״ל אשר היה ספון באוצרו בכ״י. הגאון זצ״ל נקראות בשם צבי לצדיק •
ר שליט״א מפ״ק ווילנא (בעהמ״ח ספר מצב הישר ע  ז) הרב הגדול חו״ב כוי מוהר״ר זלמן ב
 אשר עודנו בכתובים) פתח לנו את אוצרו הטוב אוצר הספרים היקרים אשר לו, והשאיל לנו
 כל הספרים יקירי המציאות לטובת הגהתו ולהעתיק מהם חרבה חרושים להיו״ד . גם

 הרשה לנו להעתיק מיו״ד שלו הגהות. יקרות אשר הגיה בו ע״פשו״ת ופוסקים .
 ח) בני הרב הגאון מוהר״ר בצלאל הכהן זצ״ל מו״ץ בווילנא , עטרוהו בהגהות והדושי

 מרן אביהם זצ״ל, נקראים בשם מראח כחן •
 טי) הרב המופלג בתו״י מוהר׳׳ר יצחק אייזילן בכרך שליטי׳א, עטרהו בנמוקי הרי״ב מא׳׳ז

 הגאון בו׳ מוהר״ר יחידח בכרך זצ׳׳ל . 1
 י) הרב הגדול בתו״י בו׳ מוהר״ר מנחם אליעזר מאחלעל שליט״א מק״ק צאנז, יגע ומצא
 העתקת בי״ק שלרבינו חריעב״ץ זצ״ל מגליון היו״ד שלו, והגהות הגאון רביני משה
 טיי^טלבוים זצ״ל ועטר בם את היו׳׳ד. גם שלהי לנו ספרים יקירי המציאות לצרכו ולתועלתו.

 ב) הרה״ג המפורסם כוי מוהד״ר שלמל• חכחן שליט״א מו״ץ בווילנא, עטרוהו בהגהותיו
 והדושיו(הנקראים בשם חשלן שלמח) וסידר והגיה את הס׳ מטח יחונתן ום׳ חמדע

t וסי מחצית.חשקל הנ״ל _ והעיר עליהם הערות רבות והדושים רבים 
 ג) הרב הגדול מוהר״י־ ישראל שליט״א בהגאון מוהר״ר שלמח איגף זצ״ל עטד אוחו
 בהדושי מר אביו זצ״ל על היו״ד ועל פמ״ג. והערות א״ז רביני עקיבא איגף זצ״ל על

 פמ״ג והוות דעת , כלן מכי״ק.
 ד) הרה״ג ההו״במוהר״ר אב רחם אבא קליינלמאן שליט״א מביאליסטאק עמל ויגע
 יגיעה רבה מאד שנים רבות בהעתקת באור חנר״א זצ״ל מתוך כי״ק לבררו וללבנו

 מהשגיאות שנפלו בו בהנדפםים, גם •העיר עליו הערות נכוחות .
 ח) הרבנים בני הגאון מוהר״י־ אברחם משכיל לאיתן זצ״ל עטרוהו בהדושי מרן אביהם

 זצ״ל מכונים בשם יד אברחם אשר הניה אהריו ברכה בכי״ק .

. ׳ ת ה א ה מ מ ל , ותהי משכרתם ש ם . זכות הרבים יהי תלוי ב ם מ ב יזכר ש ו ט ה ועל ה ב ו ט ה ל ם אלו ה ה זבלה ל ל ל א ת כ  א

 דברי חמדפיסים האלמנה והאחים לאם •

ת המדפיסים } כל כתבי היד שנדפסו ביו״ד הזה כן הלקוטים מספרים שונים שנאספו בו כלם לנו המה וקניננו הם, ואין רשות לאיש בלעדנו להדפיסם או להוציאם לאור. א  אזהרה מ
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 הקדמת המחבר בקצרה. אחת דבר בשפה ברורה
 ש אלתי מאת ה׳ אותה אבקש

 ב בית ה׳ לארך ימים חגי הרשי
 ת ענוגות בני ארם בסוד משחקים לא

 י נידו עלי רעי כי דרכי
 ה דעות הצודקות בררתי והזרות אחור

 כ י אם לבינה קראתי ולחכמה אזני
 ה שלחן אשר לפני ה׳ ערכת״י בקומי

 ג דרשתי לאשר בקשוני ולאשר שאלוני
 חזק גואלנו ה׳ צבאות יאמר

 לירושלים ברחמים רבים אמן כן יהי רצון :

ת אשר ישים אלהים בפי אותו אדבר כלשון קצר וקל ̂ןף המחבר א  א
באתי להודיע לכל אשר םפרי זה אליו יגיע  למען יהיה לנבון נקל ו
ראה ולומר קבלו דעתי שהן רשאין  כי לא חברתי חבור הלז להגים לבי בהו
ת בזוי ע ד י כי צעיר אנכי לימים על בן זחלתי ואירא כי ערום אנבי ב  ולא אנ
ת הרבה ובמה ת ובתמים טרהתי טרחו מ א ת ולא איש אף כי ב ע ל ו  עם ת
וטה חנ ה לעיני ו י שנ ת ת  יגיעות יגעתי לא עסקתי בשום עסק אחר לא נ
ת עד אשר הוצאתי מכח אל הפועל מחשבתי ובררתי  לעפעפי שנים רבו
ת ח  ושקלתי הכל ככף מאזנים וחזרתי על כל צדדים וצדי צדדים לא פעם א
ה פעמים ואחד עם חברים חשובים אהובים חביבים וערכים א ם מ  ושתים כי א
 המקשיבים לקולי וטי שלא היה אתי עמי במחיצתי לא יאמין כי יסופר לו
י ת ד מ ע ד והפוסקים עד כי ה ה שהיתר. עלי כהפוש בים התלמו א ל ת  סנודל ה
ה כי א״א לכר כלא תבן והשגיאות מי נ מ א  הבל על כריו עם כל זה ידעתי נ
 יבין לכן באתי לחלות ולהשביע לבל קורא כספרי זה שאל יסמוך על פסקי
ם הגאונים י תל  והוראתי והכרעתי כי אין תלמיד כמוני מכריע בין ההרים נ
 מהר״י קאר״ו ומחרי׳מ איסרלש חטי זקני ז״ל ושאר מחברים אשר מימיהם
י וק״ו בן בנו של ק״ו שאין אני כדאי לחלוק ה טבתנ ב ם ע ו שותים קטנ  אנ
י דברי דרך פלפול ומו״ם והרואה יבחין ויטעום ת ב ת  ולהשיב עליחם אך כ
ת אשר יבחר יקרב אך ב א  הדברים בטטעםן ואחר החקירה והדרישה הטו
ב כלשון קצרה לכן אם ירצה ת לבי לכתו י א ת ת ה כשמים עדי שמעולם נ  הנ
ל אשר הריחו אלהים בתורתו ב ל , ה נ ו ת ת נ  איזח בעל דין לחלוק עלי הרשו
ות ת ודעתו מכרעת רק ראי ע ג  ית״ש ולחפוש ולבדוק אחרי עד מקום שידו ט
ת מ א  ברורות יתנו עדיהן ויצדקו כי אין כוונתי ח״ו להעמיד על דברי כי ה
 יורה דרכו שלא באתי לעשות קטינוריא בין הלומדים כי םזרעא דאחרן
חב שלום ורודף שלום וקראתי חבורי זה שפתי כהן על שם א או נ  קאתי
ה אותי מעודי הוא ע ת  הפסוק שפתי כהן ישמרו דע״ת וגו׳ והאלהים ה
 ינמור בעדי ויזכני להדפיס נם שאר ספרים אשר הברתי ויהא כעזרי ללמוד
יעה ת לא תמוש מפי ולעשות ספרים עד אין קץ בלי מנ מ ת א ר ו  וללמד ת

י ולא אבוש לעולם ועד : ת ח ט  ויצילני משגיאה בך ח׳ כ

 נאם שבתי בן לא״א הגאון מהר״ר מאיר כ״ץ.

 בשפה ברורה מדבר.
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 גן

 במעשה ידיך או־
 אל ה׳ אתה
 אם חכמתך בהוץ תרו
 ספרים בתבונה לכו
 הגאונים מרנן ורב
 כרבי יוה
 להנחהו בעמוד הע
 יעלו חן כר״ב ח
 ירושלים נוה שא

 דברי אבי המחבר.
 מ ה ברי ובר בטני
 א להים יהנך בני

 שמח לבי גם אני
 ב עוד יוסף בני

 לא יסכימו בעלי אסופות
 י חכים ברי בטרפות

 אל יגן בעדו כצפרים עפות
 מלצו לחבי אמרותיו היפות

 ר
 ה
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 אמן כן יהי רצון
 חזק קריותינו השרופות

ה ע ת גבול בני ישראל וירבו ויעצמו ותמלא הארץ ד  בללחיב ה׳ א
י מעט יען בי היה מ ת ה׳ כתלמוד ופוסקים והיה רבוי אחר ר  א
 נעלם מעין כל אל מי מקדושים יפנה לדעת מה יעשה בישראל לדבר הלבה
 שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוםה העובד העיר יעבדוהו מכל שבטי
 ישראל חוא חמשביר בר מזו; ומזיח אפיקים ריפא כל לכ נשבר בספרו
ות הקדושים  הגדול והחשוב ב י ת י ו ס [C והש׳יע ואסף איש טהור מכל טחנ
 והיו לאחדים בידו הכי קרא שמו יוסף לאמר יוסף ה׳ לגו בן אחר בדומה
ת פסוקות ת י*ראל בהלכו י  לו זה משה האיש נהג בצאן יוסף ושניהם בגו ב
 וקצרות וירא כל העם וידונו ישמחו בי יגיעו אל מהוז הפצם כל שעה שמותר

 לאכול או אסור אם לחיוב אם לפטור :
 ןף^ף, אחרי רואי בחקדםת רבינו בעל בית יוסף שחשש כדבר שהתורה
ו בפוסקים אזן ת חילוקי חדעות שנתחו מ ח ת לכמה תורות מ  נעשי
ת נכון לברר חדברים ובדורנו זה חזר החשש למקומו כי קמו אחריו  וחקר בי
ל םחר״ש לוריא ואחריו מ נ  גדולי ישראל האחד חמיוחד בעמינו חגאון ח
 בזמגיגו חגאונים טוהר״ר פלק ז״ל ומורי חותני הגאון מהר״ר יואל זיל חברו
 חיבורים כמפורסם מעלת בל אחד לפי כבודו ועיני כל ישראל עליהם פל
ם כן כי הדרך ה וזה סותר זה חולם וזה פותר אמנ נ  אחד כפי השנתו זה בו
ס כי ימצא בדרך ה בל מגמת פנינו להצדיק דבריהם הנ  הנכוןלפנינו אשר תהי
 קן קילטםא קן מגילתא דלא כהלכתא לא יפתח כשער פיהו להוציא דבר
דם ח״ו ונהפוך הוא ישים נפשו ככפו ליישב  ולא חצי דבר למרות עיני כבו
 כל האפשרי בחן זכות קודם לחוב וקודם ללאו יהיה הן . כאשר מפורש

ם שדבר זה עיקר בהם : אי  בידינו ככל התנ
 ואגב אורחא אמרתי לערוך על שלחן מלכים מה שנתחדש לי בזה בעזר
ת בפרק האומר דף ם״ב בענין התנאי של ספו  אלוה בקדושין בתו
ת וז״ל ספו ב חנקי כתבו התו כ  סוטה אם לא שכב איש אותך חנקי ואם ש
י מבני נד ומבני ראובן נמרינן ליה א״כ הא. בעינן הן א נ א כל ת  וקשה ה
ב ברישא וי״ל ב כתי כ ם לא ש  קודם ללאו וכאן הוי לאו קודם להן דהא א

ה חשוב הן דומיא דאם ש ע ת ס לא שכב חשוב הן כמו שאנו רוצים ש א  ד
ים  יעברו שאנו רוצים שיעברו ואם לא יעברו יפסידו כך אנו רוצים שתתקי
טה . *) (fi) ויש לי ע״ז תי כ וזהו הן ואם שכב יפסיד זחו לאו עכ״ל  שלא שכ
א דשכיכ מרע אם לא ט י  רבתי מ?רק מי שאחזו דף ע״ה אתקין שמואל מ
ט ואם לא מתי לא ט ואם מתי יהא נט וליטא אם מתי יהא נ  מתי לא יהא נ
ף לה רבא הא בעינן הן  יהא נט לא מקדים אינש פורענותא לנפשיה מתקי
ט ם •מתי יהא נ ט א  קודם ללאו אלא אמר רבא דאםד אם לא מתי לא יהא נ
ס מתי ות לנפשיה א ם דא מתי לא יהא גט דבזה לא היה מקדים פורענ  א
ם  יהא גט.דבעינן הן קודם ללאו ולפי דברי התום׳ הג״ל יקשה לא לימא רק א
ט ונימא00דהלאו הוה כאן הן כיון שהוא  לא מתי לא יהא גט ואם מתי יהא נ
ה דקושית ת יש יותר תמי מ א ב  רוצה שלא ימות ולא תתגרש וכמ״ש בסוטה ו
ב היאך יאמר הכהן דבריו  התוס׳ יש לתרץ בענין אהד דהא בתורה לא כתי
ב הנקי דחנקי קאםר ובתכו התום׳ שם שהכהן  אלא שאנו לומדים מדכתי
ת היה אומר אם שכב חנקי מ א ב ס שכב חנקי W ונוכל לומר ד  כפל דבריו א
ה כיון שהוא הן ולא יקשה לך היאך מקדים פורענות לנפשיה לק״ם ל ח  ת
ח ת פ  דדוקא בההיאידשב״מ שיש לחוש שע״י דבריו יבוא מכשול ע׳ידאל ת
ה לשטן ע״כ יאמר גם תחלה אם לא מתי משא״ב כאן אין שייך אל תפתחי  פ
ה דהוה הוה ע״כ יאמר  פה לשטן והדבור לא יזיק כלום מבאן להבא כי מ
ה ואין מזה היזק כלל ודבר זד. שכתבו התום׳ שמה שאנו רוצים ל ח  ההן ת
 הוה הן אין לו הכרח כלל ואינו ענין לסידור לשון התנאי בנ׳׳ל נבון בםייעתא
. נחזור לכללא ו כ ר ת יורה ד מ א  דשמיא הנם כי הוא נגד דברי התוספות ה
 דיד; שראוי להקדים זכות והן קודם לחוב ולאו והדן לכף זכות ידינוהו מן

 • . השטים לכף זכות :
 ובל חני מילי מעליותא ד^מרן אינם ענין אלא לענין כבוד התורה וכבוד
ל לםיעבד עובדא והלכה למעשה ב ב יזכר שטם א ו  חכמים ינהלו ועל ט
ד למדונו רז״ל אין חולקין כבוד לרב ובהגיע תור הוראת שעד. ותפקח נ  כ
בתא בדבר איזה אחרון ודאי כבוד הרב נמחל כזד. ו תא תי  עיני המורד, דאי
ת מ א ת רק קבל ה ה ולא תחרו א נ  ואיהד נופיה ניחא ליה בכך כי אין שם ק
מאת אחת טן המקומות בזד. בסי' שע״א נדפסה הוראה בטו  מטי שאמרו ו
ה ערוכה כאשר נזכיר לשם אי״ה ובלי ספק דניחא ליה  כהן והוא ננד משנ
 לההוא צדיק שיפורסם הדבר וכל הרוצה לחלק כבוד בהלכה למעשה כזה
 הוא מ; המתמיהים וכיוצא כזה אשר ימצאו בחבורינו בס״ר. והנה דבר זה
א מסור לחכמים אשר חלק להם הוא יתברך מדע ושכל ודבר זה הוא  הו
ת  לגרמא כניזקין כי יש שיש לו ואינו רוצה ויש להיפוך ויש מי דאית בי

ה מן היום שנמניתי להוראה במקומי שהייתי כל ימי הנ . ו א ת ו ל י ת הצבור עליו ושםעתתא׳ כעי צ ד ר  תרתי לטיבותא אבל רשות אחרים עליו להיות ט
ם ת נשבעתי בקדשי א ח ת ויקוים כי א מ א תי בו יתברך יראני דרך ה ם החכרח לא יגונה ושמתי תקו  נצטערתי בעסק זח אמרתי אחכמה ונו׳ אמנ

ף ס כ ת ה ו ד ו ק  נ
י סושה ניו! שרוצה בלאי ל״ל שרוצה באם לא שכב  *)ןקי״ךן ולי גלאס דלק״מ לה׳׳ש בהוס׳ מנ
 חשוב ק משוה ללאו זה הוא ג״כ הן במה שמקי והנקי הוא הן אבל גגי נט אף
 שרוצה שלא ימוה רוצה נ״כ שלא יהיה נש וא״כ הכל לאי היא ולא איכסת לן בטח שרוצה שצריך
 להיוה ה! קודם לאי משא״כ גבי סוסה שמצה למקי ואי״ל מקי אס לא אמר מקולס אס לא
 שכב ״הי ־אן שעיקר הסנאי היא באס לא שקב פ״מ חשיב סן משוס לסייס ההגאי נהן

 שרוצה במקי ילי׳׳ק :

 בל^למת המ״ז *)ויש לי ע״ז תימה רבתי כוי לא קשה מילי להכא באם יעברו וכן באס
 י לא שכב עיקר התנאי הולך שאנו מתנין עתה כלי שיקוייס שיעברו או שיקויים
 שלא שכב ואז ינתחם או הנקי כ• זה מלוי נזה אל. הסס נהי שרוצה שלא ימות מ״מ אין אנו מחני[
 מל זה עתה שיעלה על לעחיני לימי שאני דוציס שלא ימית ימפוך כך לא• יהא נש וכי מה הלוי
 זה נזה. ימה שתיק היא לא כייין יסה שהרי התוס׳ שס הביאו מהתלה פירש״י ואח״כ כחבי
 קושייתם יזה לשונם סי׳ בקינשרס שלא כפל אס שכב לא הנקי אלא מכלל ברכה אחה שומע קללה
 לאי משוס לסמיך ליה ואת.כישסית גו׳ ההוא לא מפרש ביה קללה אשמעה קמייחא אלא

 אשביעה בחרייתא קאי לסמיך ליה והשביע הכהן אח האשה בשבועת האלה וגו׳ ושבועה קמייתא אין בה אלה אלא להני כחיכ והשביע אוחה הכהן ולא סירש בה קללה אלא מכלל ברכה יקשה
 להא כל תנאי ני׳ יללבריו למה ?וצרכי להביא מחחלה כל פירש״י ה״ל לאקשייי הכי בסשישית על הש״ש אלא ולאי משוס לברש״י מיכח להדיא ללא כוחיה לאל״כ לא הוי מקשה לש״י מילי ממאי
 לסמיך ליה בחר הכי ואת כי שפית למ״מ פריך שפיר דהוי לאו קולס להן ולוק. וש״כ הוצרכו להק לזהי חשיב הן. יגלאו הכי משמע הששא לשיים ההם למעיין שס דלא כימיה אלא
 טמפירש״י מיכל! התם להליא יכמ״ש ילכך הביאו פירש", יאע״ג לבש״ם סרק הנזקין לף ס׳ איחא אס שכב ממילה. פשוש היא לחש״ס היא לאי ליקא קאמר להא לא מיירי התם מהן קולס
 ללאו.. וכן משמע להליא גתים׳ שס שכחנו וז״ל אס שכב אס לא שכב אם שכב לא כחיג כלל אלא אס לא ש« כתיב אלא לגמל הכי נחיב ואח כי שטיח טד פא! לשינם הלי להאי אס שכב

 ילפינן מואפ כי ששית לנתיב בחל אס לא שכב :
א י ש ר ה  ג ל י ו ן מ

' כתב דל»«0יnwo 0 להח«לל על חחולוז שימית •י שם ת HDM דיה ואננ אודוזיח (fi) ויש לי על זד. תיפח רבתי . קועוי׳ )י נתונה נדריס גבי נל מי מאינו טבנך ט מ ד ק  ה
 בתשו' טוזר״י בן לב ח״א כלל ד׳ 0ק״ח עיש ועי׳ במליט 8״ו םהל׳ (נ) ונוכל לומר דבאמת ד\וז אומי אס שננ חנקי תחלה. ן9 דהא ריע 6' א׳ דיני
 אישות יבשערוימ שס עלי! קיט י ל* דיה ונפה שתירצו התוס׳ ובתשו' בית •עקנ 0י׳ י״י טמונות [סוף דף ליב] יני אוטר אם לא שכב וכוי גיבן ש8ותהי[ בדיני נ6שוח תוזלוז לוטת

 ;־״ה אכן: שם באיר (נ) דהלאו חוה בא! ד,[ . ««נתשו׳ בית יעקב >זי׳ הנ״ל תירץ זח "י הי"! ועיי w1״0 שס :

ף ל  יו״ד ח״א א



ב ה רי ז ל טו ע ר ב ב ה מ ת ה מ ד ק  2 ה

ה של תורה לא מצד אחר ח׳׳ו־ ת ת מ ת מצד א מ א  חכמי הדור אוהבי ה
 וקראתי שם חיבורי זה טורי זהב להיות שיתבררו בזה דברי הטור
. נם ב ח ת ורמז לחשבון שמי שהוא כחשבון ז ת נחוצו חו  עצמו והש״עעמ הנ
 כללתי בזה הרבה שאלות שנשאלתי בעניני הוראות חשייביס לי״ד ומה

 שהשבתי בעזה״י :
ת חפצתי להודיע כי זה כמה שנים עברו שהתחלתי לחבר פירוש על מ  ך,ן א
 י היו״ד והש״ע רק לאיזה סיבה מנעתי פרי עטי אשר לא היה כידי
 למלאות רצוני די סיפוקי כדבר תורה מעות קונות ובכן ביני כיני נאבד ממני

: י ל בה ע ה וכמה קונטריםים וכן תזצרכתי לעיין מחדש כיד ה׳ הטו מ  כ
תב לפעמים י כו ח ומתאבק בעפר רכלי החכמים אשר אנ ט ת ש ̂י מ  וא
 לסתור דברים לא יאשימוני כי סהדי במרומים אשר נצטערתי על זה

נה: ו ג  הרבה פעמים שבאתי לידי מדה זו אלא שההכרח לא י
ד כל מעיין בחבור זה ויקשה לו איזה• דבר נ  !מצולת בקשתי פרומה נ
ת העיון וכל הימים אשר הוא ל ה ת ן ב י מ  לבו אל ימהר לסתור ה
 יתברך ויתעלה יתן לי חיים אדע ליישב הדברים ולא אבוש בדבר הלכה
 ובו בטחתי שע״י ספר זה יתעוררו הרבה חידושי הוראות מתוקנים ואזכה
ה לאל ל ה ט ושלחן ערוך שלו אשר הוכן ת פ ש  לפרסם גם ביאורי על הושן מ
רת ה׳ ית׳ וה׳ יגמור בעדי מעשי  בידי עם דברים חידושים ומתוקנים כעז

. ל ו ש כ כ לאוהבי תורתך ואין למו מ  ידיך אל תרף . שלום ר

 חפלי׳ לחד הוא הקטן בלא״א טהר״י שמואל הלןיי זלה״ה.

ב ופרקתי ממני עול ד״א ואט שכמי לסבול עול התורה ותלמידים  לדוד אכז
ה פירות כי נולדו לי ת ש  חשובים ומהם אתבונן כמאמרם ז״ל ותפלתי ע
. ואמרתי ה א ר ו ה  חידושים רכים ת״ל הן בביאור דברי רז״ל הן במה שמניע ל
י להורות לאחרים ה אנ  אני עם לבי יהיו לך לבדך ואין לאחרים אתך בי מ

 מ״מ חלקי אמרה נפשי לרשום לי הדברים למען יעמדו ימים רכים :
 ולנה,זה שלש שנים קבליני הקהל חקדוש דק״ק אוסטרא להרביץ תורה
ח המדרש הנדול מקום ועד לקיבוץ חכמים י  ביניהם וקבעו לי כ
.ספוקי וסיפוק ת לי די. ת ב וחנות לקהל הנ״ל הזלים זהב מכיסם ל  ורב טו
 ישיבתי הגדולה והחשובה ת״ל אשר נתקבצו אלי תלמידים השובים קרובים
 ורחוקים מקצוי הארץ מימי לא ראיתי קיבוץ ישיבה חשוכה כמוה וערכתי
ה שזכיתי משלהן גבוה ושמעו אמרי כי נעמו ויפצרו בי  שלחני לפניהם מ
ה מדבר דאפילו נ א ד  להביא הדברים לבית הדפוס ויפנ לבי מלשמוע להם ם
ם לא ות דנפשיה לא ניחא לאינש לקבולי עליה ק״ו דאהריני ואפילו א  אחרי
א ומתן מ״מ יש מכשול במי שרואה דברים ש  יהיה דרך פסק דין רק דרך מ
 נדפסים מטי שלא חגיע להוראה ולומד מן הביאור איזה פםק דין וסומך
 עליהם גם למעשה הקולר תלוי בצואר הגורם לזה ורחמנא ליצלן מעונש

י# מזה ח״ו׳. כל זה העליתי אל לבי למשוך ידי ממלאכת הדפוס :  הםנ
 אחרי שובי נחמתי לאשר זכיתי להציע דבר לפני חשובים הן תלמידים הן
ו בעיני  שאר לומדים והוטב בעיניהם ת׳׳ל וקויתי לו יתברך שיתכנ

ף ס כ ת ה ו ד ו ק ו נ ר פ ס ך דל ל י ש ן ה ת הגאו מ ד ק  ה
 אמר חטחבד אל יעלוז על לב הקורא בטפרי זדו שמפני שהיה לי חיו איזה מחלוקת עם הבעל טורי זהב או יש לי בלבי איזו טינא עליו חברתי השגות על ספרו ני הלא נודע לבל כי
 נתקיים כנו את והב בסופה והתורה מחזרת אחר אכסניא שלה שנעשיתי אכטניא להבעל טורי והב והיה אגלי שלשה יטיס יכבדתיו בגוד גדול אשר לא יאונו! כי יסופר וגם הו*
 נתכבד גי הרבה עד שגשקני על דאשי זשטח בי ממש כשמחת בית השואבה ואל אלהיט הוא יודע וער שלא חברתי ספדי נקודות הנטף הלז רק לשם שטיט לברר וללב! האמת . ואני מחלת
 את פני בעלי התורה כל סי שיודע איוו השגות או תפיטות או קושיות עלי ילקטס לאחד אחר ויחבר טהט ספר רשום בנתב אמת ואם אפשר. להודיעני יודיעני ועלי להשיג לו כיד ד.׳ הטובז)
 עלי רק אתר שיהיו הדברים ברורים אצלו כשמלה כי באולי יש איזו שגיאה בחכורי שפתי כהן ולא יהיה המכשלה חזאת תחת ירי ועלי להחזיק לו טובה וחנות ותשואות חן חן גל הימי!!
 נ׳ אין row, תיו לד״גדר ולהעמיד על דכרי ;צריכים אנו לקבל האמת ממי שאמדו והאמת מעזנמו מיכדע ויירה אח דרכו . יככ! אל אמת ינחני ברוך אמת ויזכני להדפיס גם שאו

, ״ ״ i w u  חבודיט אשר חברתי בתורת אמת . בך ה' בטחתי ולא אבוש לעולם ועד . 1
 1 נאוט שבתי ב! לאיא הגאון מהריר מאיר בי* זיל.

ף ס כ ת ה ח ק ר נ פ ס ר ה ו א א ל י צ ו מ ך ה ש ת בן ה מ ד ק  ה
̂ןף בן המחבר עתה באתי לאחוז בשנ״מ בקרני רזס הוד והלל הוא לכל אשר יקראהו באמת ובחמיט באמרותיו המהולות כמוצא שלל סמלאמו נפשו יודעת בלעת ובחבונה מחכימה אל  א
 מקומו שואף וזורח שס שס לו חקיו ומשפטיו נתן לנו.לילך במעגלי צדק יקרא לרגל המלאכה אשר לפנים בקרית ספר אחל ושנים אמר ססי״ר גזירת״ו תמיר אומר ויקס עלות
 ביעקב ותורה יבקשו מפי שפתי כהן ישמרו בדעת לדבר לבר בעתו מה טוב ומה נעים נשבת״י גס יחדיו יידבקו המה עוד שני ספרים נקודות הכסף ותקפו כהן. שחיבל א״א מ״ו נ״י ע״י
 פייה המאול הגדול מהר״ר שבתי כ״ץ ואשר אותי צוה חקיס ומשששים לעשות אותם באלן נכוחות יועיל ולמלני להועיל להלריכני בדרך טוב אלך הלוך וגדול ושוב לי תורת פיו מאלפי זהב
 יכםף נכסס״ה למורי זהב גלאיוח בלולות יחני עליהן ויצדקו ויאמרו אמת יש לי לגליס ללגל לברי אלקים חייס כאיל החיים ל&ול אל מול פני המנולה למען ילעון כל אלוהי חולה לבל
 יהיה חנס מזורה ארשח שפתי כהן אשר איזן ותיקן ספרים הרבה אין קן וחקר להוציא אור יקד וחפארת . בעט ברזל ועופרת. בהלרת יקרת . משמית למשמרת . על לשון הזהב והדלת .
 ואחל מאתנו לא נעלל לילך בעקבותיהם ותשוקותיהם וחשוקיה״ס ובקנה אחל ישקלו בשכ״ל הקודש יאמר להס . ובאמת לבריהס שינים משוני״ס. עשרת מונים. איש איש על מלו חוניס.'
 ופל אחל מהם לדלכו פוניס. ולא שעלים אחליגיס. להיות ^מוקנים . חלוקי לינימ . גן שפתי כהן בדעת ותבונה לטורי זהב ואדל כמונים . כאשל השיג על שגיוגים • בנגלות וגמממוניס :
 אמת חפצתי. להודיע איך שהגאמוז״ל ציה אותי. וביקש מאתי. ואמר אלי,אחת שחלתי ובקשתי. ותמכתי יחלואי. וזהו מנמותי. להוציא אול חעלומושי - אשל. יגעתי ומצאתי .
 וארכו הימים ולא יצאתי ידי חובתי . באשר עלתה לפגי במחשבוחי. מחמת שהיה מוטל עלי עול ישיבתי. ומקום מנוחתי. איתן מישני לסגיס בק״ק פאדהייץ קרתא עליזה כרכא
 לכולא בה. חורת אלקים בקרבה. קריה מהוללה ונאמנה. ממנה יחל ממנה פינה. כעלי חכמה וגינה. יבמלתמוח תחורגמיס הלכו בשני בלי ממלה ומנינה. ונעשו למשל ולשנינה. ואוחי
 הציל אל שוכן מעונה. והלכתי אל הר המילים לאחוזה אבותי . וכאשר בקשתי לישב בשלוה לא שליתי ילא שקשפי וקפן עלי רוגזי של יופי״ף לעת יוסיף מכאוב אשר ממרום שלח אש ונשרף כל
 הקהלה בהלף עין. ונאמן עלי הדיין. ועליי[ אני צליך למולטי לבא דלחח בי. לא תחגני השב ליתי ותפעם לוחי בקרבי. בי אלוני האיל עיי במלאכת שמיס לרוס ואין לעומק ולב אבירי
 לבנן אין מקל חלושים רבים ויקרים. מצולקים וברורים. להעלית על ספל להיות מומל בין נחלי מורים. ינשרף הכל בלי היומ חמוליס. ימעל בבעליו. בלב שעליי. אשל נשענתי עליו.
 המה המעט הגהות שלי שהעליתי על ספל הזה להיות לי לעלה . ובזה אצא בהשתחויה וקילה. ואל יזכני להיוח מולה חתום בלימודי צול חעולה. החלב חלה. בישיבה להתמילה. בנגלה
 זםידס. באהבס יממלה. בגילה ילעלס. ותהיה חולה חוזרת על אכסניא להעמילה. כאבות כן מהיי התוללה. ונזכה בקיבת ישלאל ויהילה. ובמין ציון וילישליס היושבת גלמודה."ולהקריב

 בתוכה קלבנוח חסילה. שלמים ע״ זבח התוד״ה לפ״ק :

ר שפתי פ ר ס ב ח ט "י שבתי ב"ץ י̂* ב^ ה ר ה ^ מ ו ד ג יז ה א ג  משה P לא״א ט״י ה

 והן

ן ה  נאום הגאון ה כ

ר זצ״ל ב ה מ י ה נ ב ר הגר״א מ ו א ב ה ל ט ר ק  ה
. ואהיו הרב הגאון כו׳מוהר״ר אברדט נ״י בני הגאון החסיד זצוק״ל: ב י דאל חו  ה״ד, הרב הנאון כו׳ מוהר״ר י

 ולא על הספסל אלא היה יושב על הארץ ומלמד תורה ברבים לשם שמים .
 באה •שכינה ועמדה למעלה ממנו משיבה ואמרה לו דבר בני דברים הללו ק
. מ״ש ראוין לך י נ  ראוין לך ושלך הן ואתה מושל בהן כמו אני שנאמר תחכסו
 ע״ד משפטיך למלך תן הוא משפטי תורה שבע״פ וכן אטרו סימנך מתניתא
 םלכתא.וט״ש ושלך הן ע״ד שאמרו בסנהדרין והי עמי שהלבה כמותו בכל מקום.
 יט׳׳ש ואתה מושל בהן במו אני ע״ד צדיק מושל ביראת אלהים שהקב״ה נוזד
 גזירה והוא מבטלה וע״ז נאמר יראת ה׳ טהורה עומדת לעד משפטי ה׳ אמת
. כוונתו כי צדיק מושל ביראת ה׳ טהורה שלומד לשמה אז היא ו י ח  צדקי י
א מבטלה ואם על הטפה הזאת ננזר שיהיה ת  עוסדת לעד,שהקב״ה גוזר גזירה ו
 עני או עשיר םצינו שבידי הצדיקים לבטל הנזירה כמו ר׳ יצחק כן אלישיב
 שאסר על רבי חפי ב״ר מגי ליעני ואיענו ואח״ג אמר ליעתרו ואיעתרו וכן בידם
 לבטל הנזירה שיהיה חכם או טפש כס״ש הנהו תרי דיתבי קמי רריי בר אלישיב
 א״ל ליבעי פר רחמי דנחכים טפי איל עטי היתה וכוי ווהו ואתה מושל בהן
 כי כל מה שעתיד להיות ליבא מידי דרמיזא באורייתא והצדיק מושל בהןוס״ט
 משפטי ה׳ צדקו יחדו כי הסה ענינים נסתרים מסוד הבריאה איך יתקיימו
 שניהם הגזירה קודש היצירה וחהשתנות לפי מעשה האדם ותחבולות תפלת
 הצדיקים כי הלא תכמה תקרא מכרזת ככל יום ומעוררת לב האנשים ומגלה את
 אזנם ברברים. יועילו לטו לחישירם אל שליטוחם להחכימם נם אם הנזירה
 היה טפש יהיה בייש ערות ה׳ נאטנח מחכימה פתי כי נאמנה חיא שטחניםת
 פתי בו׳ בט״ש ר״ע כשהייתי ע״ה וכו׳ וכן ר״א בן הורקגוס ורבים וכן שלמים
 סוף דבר בינה ושמעה זאת הפלנת הםרו ית׳ עם האדם הגדול הזה בהציץ
 עליו נזר התורה וכל שלשה דברים הנ״ל זכה טר אבא. זלה״ה ונטלו דברים
 הללו,ראוי[ לו כל תורה שבע״פ על שפתי םלן כי משנה ותוספתא ספרא וספרי
 ומכילתא יהריו היו ממים מתאימים עם תורה שבכתב ושלטים כל א׳ בשקימו
 הראוי ולכן היבוריו אלו ראוין לו כטיעז בגיטין אר״י לא כרת הקכ״ה כרית
 עם ישראל אלא בשביל דברים שבע״פ שנאסר כי ער פי הדברים האלה כרתי

 אתך

 ישתבח היוצר אשר נמצא הכל מושכל אתו ראשונה ואפילו מה שתלמיד
 ותיק עתיד לחדש וטהשכלתו אותם נגמרו ע׳׳י עושי המלאכה שהוטי;
 אותם לכלים בחכמתו העצומה התורה וההכמה קורא אני עליהם יעמדו יחדיו
 להעיד על התגלותם להסהבר הזה דברים נפלאים עליונים שאי[ שום מבוא על
 מחקר העיוני בפלפול בהם כלל . האומנם יש הרבה הידושים בפלפולי הלבות
 והטה דרבים המביאים אל אטתתס . אל טי תדמו זוהר דבריו הנזהרים בזוהר
 הרקיע לבל הטשביליפ מביאוריו של ש״ע או״ח יחדיו יהיו תמים שני ביאורים
 אלו להעיר לגו אוזן שאס היות הלכה על בוריי׳ בלתי נודעת אלא ליהידי סגולה
 מכל מקום הפועל חנמשך מחיבוריו נודע ומפורסם לכל בני ישראל להנאתם
 ולטובתם לכוון את לב לוטדיהם אל אמתה העיונים בדברי התנאים והאמוראים
 ולהצהיל פני האמת משמן טוב פלפול כעלי תום׳ ופוסקים ראשונים ואחרונים
 אם נעבדה נא ונראה בהשקפה פרטי תועלת חבוריו ותחזינה עינינו בציו;
 בשיט ובתוספות אשר באו בכל סעיף וסעיף אצל כל ציון צידה יורה חצי ניצוצי
 מאור שכלו עיניך לנוכח פפרים הראשונים ואחרונים יביטו. הקושיות אשר
 חכמים ינידו בספריהם עפעפי הציונים יישירו אותם לננדך . עוד יש תועליוה
 נוספות גדולות ובצורות וכוונות עליונות לעילא משכלנו ומי יובל להביט אליו
 צפיה שכלית פנימית מנעת ער עצמית כוונתו ז״ל רק בהבטה שמחיית'היצונית
 וכמה פעולות נמשכות מטנו שנתבררו ונתלכנו דברי הש״ע ויתרבה הרעת איה
 מקומם האמיתי בש״ס וירושלמי וכימעט אין תיבה ותיבה שמכוסה ומופלא ממנו
 ציונו כש״ס או ברשיי או בתום׳ הגדיל תושי' על כל מה שהיה לפניו במפרשי
 השיע . וטי אשר לבבו פונה מלחקור ולחפש כוונתו האמיתית וחפץ לדונו
 לעשקו ולרצותו. לב הותל הטהו והמכשלה הזאת תחת ידיו עטו •י ישב בקרבו .
 לפעמים נראה הדקדוק רק ותלוש בעינינו ולבםוף הביאו אל עבין נפלא בקיום
ל בתנא דבי אליהו לו נתנו במחנה . שנו י . שלשה אלה אשר זכרו ח נתו ו  כו
י אליהו רבא פרק ג׳) ואלה שמות הנבורים אשר לדור וגוי  חכמים (תנא רנ
 כל העם יושבים בישיבה לפניו אבל דוד הכלך לא היה יושב לא על הכר



ר ב ח מ י ה נ ת ב פ ר י  ח
 וחשכת הסכלות נשחר לאור פני חגוריו מימיו בבוםף נשתה יפוצו מן»«חיו
 שקוי לעצמותינו מימיו נאסניס אשר לא יכזבו לכל עיף וצמא עדינת בשמי
 פילפולי כולו טחטדיס בתורת אמת אשר ברבו ה׳ לפי שיח למי םינ לפי פצעים
 חנם לטתנכר לכל המורא הגדול המוטל עלינו ולפתעמל להעיז ולתפוש מדבריו
 גדולה או קטנה מכל מוצא פי אדונינו שבו יחיה האדם . וכן נאסר עליו ואתה
א וספרי וסדר י פ  מושל בהן כי נפלאים מעשיו בהגהות תוספתא מכילתא ס
 עולם תלםוד בכלי וירושלמי זוהר הקדוש ותיקונים זוחר חדש רעי׳ טהימנא
 ספרא דצניעותא היכלות פפר יצירה . עתה אחה ברוך ה׳ אם לבבך ישר עסו
 כאשר לבבו עם ה׳ ואס מעטים הטה בעולם. לא אטריח את קוני להתפלל יותר
 ולהעתיר בדברים ואסתפקכהםה.אשר יצוריו איזה שעות ביום יקחו מועד וישיתו
 עיניהם בספר היקר הזה לדבר עמו ולהשתעשע באהבת האמת שהיא חותמו של
ב ומה נעים שבתנו יחד בארץ הבחירה  הקב״ה ונזכה להשתעשע.עמכם מהטו

. דברי בני המחבר: ו נ תי  בבית תפארתנו מקום אשר הללוהי אבו

ם בשפעת גנזי המלך י ע ו  אתך ברית ואת ישראל אפס ראות עינינו קצרת יד ט
 הערוכות לו בהדרי התורה משם חוק ומשפט הופיע מקום אשר דבר• המלך ודתו
 מניע ועליו נאמר ושלך הם למי החותמת בפיהו תודת אמת הלכה כמותו בכל
בי מודעת זאת ונתפרסם שלמות ענות אדונינו ומוסרו הטוב אשר לא ׳  מקום .
ב כמה מאות ראיות בלבבו והקיף ב  שלח יד להגיה בנגלה ובנסתר עד אשד ס
 בל מקומות הקשות בבבלי ובירושלמי ובהגה״ה אחת בל יקר ראתה עיני בולם
 נעשו מישרים למבין עין לא ראתה זולתו בדורינו כמ״ש ועירוב ין י״ג) מפני
 מה זכו בית הילל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוהין ועלובי; היו ובו׳ את אלה
 ראתה עינינו במרת ענותנותו מכל אפם׳ הארץ באו לשמוע חבטתי איש איש
 ממלאכתו השתדל לעשות מטעמים כאשר אהב ורוח מבינתו היה משכיל
 הדברים בפתה דבריי וידע היטב סתירות בי רבו זאת השיב אל לבו שלא
 יתכבד בקלון חבירו והשביח שאון נלי התפעלות פעמים רבות הודה לטי שאמרו
. ואנחנו חייבים להודות לה׳ אשד באפלות הזמן  ידיה שונה לתלמידיו בשמו

ו זצוק״ל . ה י ל ם בהגאון האמיתי מוהר״י־ א ה ר ב ו יצוקיל: גאוס א ה י ל ב בהנאת האמיתי םוהר׳יר א י א ל ד ו ה  נאום י

ר הגר״א ו א י ב ה ל י ה שנ מ ד ק  ה

 במקום אי בנייק של רהיג ני לחויות עני! מאסר ו!0»י הצינ גוזצאי מיוכעיט . יידעו
 הלומדים ני המה ההוספות 0( חגליון ולא תיו כתובים גפנים (ונמו נסי' 0״ח ריש ס״ק כיו מיש
 ,עתונו שי אשר כוונמו להמראה מקום ג%ק הקיום והיא נשנמ מ״נ . ומונן לנו דבריו עמה כי מיאמ
 •עליון שנסיק הקווס נאה לפניני להוספה נמצא׳ מרונפיפ . אכל(פי פדסישיס הראשונים ש5אה בלי מוקפים
 ;ראה נוממו להמראה מקום וחולין שנוכר נסיף ס״ק הקורס). ולהקל עי ממעיין הוספנו לפעמים מראה

: ( ) ׳ י  , מקומות והגהות . והמר. מצוינים בשני חצאי עגולים ט
ן לא יהיו ־יניעו כל• עדות וראיה לראות ולדעת עד כמד. שגו המעתיקים אשר לפנינו ע מ ל  ו
 י כחילופי אותיות היוטות בכייק. ה«ו להציג פה ערים נאמנים וראיות נכוחות. האחי
 בביאור חגייא איח 0•׳ דפיו p'o כ׳ניפס ,וע׳ בשים בגליין'ואץ פותר אותם. אמנם המביט היטב
 בעצם כייק יראה כי כתוב,וערשיי בגטין' והיא ברש'׳ דגטין טיח כ' ייח (חילפי ימא. השני ביויד
.  0י׳ דפיו סיק ב׳ נדפס ,ועתופ" ולכן הציגו במוקפים(ונייו ציע). (אנחנו קראנו בכייק,ועיאיש'
 השלישי באהיע סי׳ קעיז op'o׳ .נדפס בביאוריו,נפחו וכלתו* א«ד אינם מוגנים גלל.ובני*ק
 כתוב,בכתובות׳. הרביעי כחהימ סי׳ ליה סיק «יו בליקוט ב׳ נדפס ״י׳ ב" והמעתיק שט לפי
וכ״ והוא  שגיאתו דאה להגיח שם באות 0׳ בדי לתת יוח רעת לזה - ינאטת כתוב בנייק ,
 ריח של וכתב . יעוד רנות אין מספר לשגיאות המעתיקים אשי שני או בשבילי אותיות הדומות.
 או בחפים במלאכתם אשר אנמי בעיד. דאינו בחיצאה וו ביו״ד לתקן עותתט . ובטחצו כי כל
 איש המבקש את ינרי רבינו הבריא זצוקיל באמת ובתמים יניד את פועל כפינו . ייתן תויה

: ׳  על פעולתנו הרצויה געה'
י הלוט ך עוד תפעם את ה׳ הפוכ ונשיב לכל יצוריו כי תנחני בדרך אטת יזזכיאני ע ר ב א  ו
 י יהפי׳ן אוי יקיות מאת רבב ישיאל וקדושי לזכית את הרבים . ואליכם אישים

 איךא כי תשימו יכבכפ ותביטו בעין פקוחד. את אשד לפניכם . ואז תחזינה עיניכם טישייס
s ותני נו יכיי אמת וצדק למצוא ענג לנפשנט , 

בי אמת וזבות יבינו י יכונו דרכי. גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך יאל הצל מפי י ל ח  א
 הגדול יעמד לנו שלא תמוש תוית אסח מפיני יטפי זרעיני וזיז עד עולם וחיים

 ושלוט יהיו לנו ולכל ישיאל לעד :

ש ד ח ר ה ד ס מ ת ה א  מ
ך ה׳ יב החסד ורב העליליח כ׳ הכאתני עי הלום להגישני ל^זיאנח י3ן־ה וקיושה ^ ר ב  א
 ומוקירי י כזו. ולהשליט אותד, באמונה ודעת : חן מודעת זאת לבל ליטיי תויד. וטוקירי

 דבי׳ קדשי של רבינו הנדיל הגאון החסיד האמת׳ אור העולם ישבניה כמוהריי אליןןך מווילנא
 ניע ני.רבי השבושיס בביאוריו ע- הירד אשר יצאו נדשוט פעם יאשונד. ושניה . ויש מחם אשר
 יצאו באשר המעתיק היאעון היה נחפז במלאכתו ולא התבונן היטב בבייק . ולבן יוחליף לפעמיט
 אותיות הדומות זו לזו ושגה ברואה . אבל עוד יגדיל לעשות בשגגי.. ני יבינו ד׳גייא זייע
 נתב את ביאוריו סגילה מגילה . האחת היא אשד כתב על סדר השיע . יעוד שלשה כיבים
 והמה ליקוטים (ונאשי יקראם הגר״א 1״ל גע5מו ישם הזה וכמו שיראה הקורא גיו״י סימן קליד ס׳׳ק ו׳
 ושאי׳ מקומות) בלי היריס על נל חלקי חשי־ע (ושי הניאה ישם גן ל«5מו נשיי למודו למצוא נהם
 ל;רי חפן השייכים לשויג!) והמעתיק אשי לפנינו חכר את חביאיייס שעל חסיי ואת הליקוטים
 אשי בניבים כאלי ביביר אחי כזמן אחי יכענין אחד נאמיי וכמי שהעיי על עצמו נחקיטתו
 רניאור הגדיא איח . ולכן נכשל בהרבה מקומית(«5ו!ו מספל) כטרירו יתגשיל ביב את מבקשי
 ונרי מ׳ בביאוריו. אמנם אנחנו בעיה בביאוייו האלה היוצאים בבית הדפוס המשובח והמפואר
 האלמנה והאהים ראם יאינו לנקות את השגיאות אשי •צאו ביפיטיט אשי לפני זה .
 וניד ת' זזטונד, עלינו . וביב עמל ויניעח ברקני וחקרנו בשבע חקירות ובדיקות בעצם גייק
 אשי !בגו ד.׳ לחשיגו. ייאינו בי דנדפס ישוה בד בבי עס חבתוב גבייק - וחבילנו בין קיש
 לקיש." וההוספות (על ביאוריו אכי ׳•ל י>=יי) שאספנו ממקומות מפוזרים אשי בשלשה
בי על מקיטו' הראוי. קדאנו נשם (ליקוט) הבא לפג׳ דבריו במוקפים ובסופו  ירניס והצגנו דבי י
 חצגנו במוקפים (עיכ). ודעת לגבון נקל ני לפעםיפ נמשך ליקופ אחד (נמקוס אחד נגי״י!) ג0
 ארבעה או חמשה סיק עי מלת עיכ - וכמו כסימן קליב נמשך הליקוט שבסיק י׳ עד סוף פיק •'נ

 ושט 0יק ייז נמשך חליקוט עד סוף סיק כיא וכיוצא נזה ;
ה נמצאות הגהות יבות כתובית נעצם בייק על הגלימות . והצינ אצלפציין לחויות את נ ה  ו
 מקומיו־ופ בפניט הביאוייפ . ורבים מהם חם כמו מאמר ווטופגר. והמעתיק אשי לפנינו
 בחביאפ לפנים הביאויים. עייב אותם יחי ולטעמים שינה מלשון הזהב של יבינו הגייא (נמו
׳ א' פיק ״<) יאנחנו הצגנו אותם בפניט בשני חצאי ממבעיט כזה י [ ] כי בן מצאנו  «י

ה ייוסף ד1ד זילחיה . ' א לןליינער מאן בלא׳* 0'ו חיהיג זזמפויפפ בתיי• « ב  המעתיר אב1־ד& א
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. ומפרי פי שבלו אנחנו ליקטים . וביט דעתו אנו שטים . ו  תבינהו העניקנ
 והוא אשר פקח עינינו ולמדנו והועילנו ונדלנו והשכילנו בחכמה הזאת וכאשר
 למדנו מפיו •אני משיבים מדבריו על דבריו עכ״ל. ואמנם כן חיו אל יעלה על
 דעת שום אדם שאני באתי לסתור ולהקשות על דבריהם ז״ל גם כי לא ימצא כן
 בחיבור זה בעין זה ואדרבה אני מחיק ומאשר דבריהם בבל מה ראפשד וכמה
 טרתות טרחתי וכמה ימן ועידנין עיינתי במקום אהד עד שהבנתי דבדיהמ
. גס היו אתי עמי ם ל כ  הנאמרים כאמת וצדק בקיצור טיפלג כפי דוחכ ש
. ועתה כעת י ת י ב  במחיצתי ת״ל ספרים רבים הצריכים לחיבור הזה בהיותי ב
ר בו  אגי מתגורר בק״ק ברליי׳ן כבית מדרש של הגביר המרומם הטפורםם :
 הר׳׳ר דניאל נר׳׳ו שברלין ושם בית מלא ספרים הרבה מאד ואזכיר קצתם שהיו
ת שהייתי כותב מהחרא שניה ואלה שמותס ם׳ אלפס״י עם כל ע  אתי כ
 הפירושים וטורים עם פירוש הב״י ודרישה ופרישה ובית הדש ז״ל ודיים עם אורה
בי עם ט״ז וש״ך וסי נה״י פירית נינוםד• להפר״ח ופרי  מישור ום׳ אשלי רבי
 תואר וסי תבואת שור ם׳ כרתי ופלחי וס׳ לה״פ וסי בית לחם יהורא וסי מעדני
 י׳׳ט ול״ח על הדא״ש ז״ל וסי מנחתי כהן להר״א אפימנטי״י ז׳׳ל ום׳ כנסת
ל הפירושים וסי א עם נ ר ה ב׳ חלקים על י:'ר וספר יש״ש ופי שעדי ח ל ח נ  ה
 או״ה לרבינו יונה ז״ל וספרי הרשב״א ז״ל חה״ד ותה״א ותה״ק וסי בה״י ום׳ בית
 ישראל וסי לבושים. ושו״ת הרבה אזכיר קצתם שו״ת טחר״ט טרוטנבודנ ושו״ת
 הרא״ש ושו״ת הרשב״א ושו״ת הריכ״ש ראכ״ן וכל בו סמ״ג שו״ת צ״צ שו״ת ס״ב
 שו׳׳ת תה״ר עם פםקים וכתבים שו״ת משפטי שמואל שו״ת מהרלב״ח שו״ת
 מהריב״לשו״ת המבי״ט זשו״ת מהרימ״ט ושו״ת ש״י ושו״תפ״ם ושו״ת חוייושאר
. כ ק ע  שו״ת אשר א״א להזכירם כולם, נם ספר חורת חטאת עם כיאור מנחת י

 ואזכיר בקיצור תועלת החיבור ומעלותיו שש בפרט:
׳ כל מקום שדברי הט״ז והשייך סתומים וקוצר פרשתי הדברים א ה ה ל ע מ  ה
 כפי דעתי במקום שמביאים ספר אחד ולא הביאו כשלימות
 כי םםבו על המעיין ובאמת מי שאין לו הספר ההוא א״א להבין היטב כתבת־
ם על המקום שציינו הם ז״ל ת מ  לשון הספר ההוא . וציינתי באותיות לבית א
 ככה עשיתי בכל אות ואות ממש . והראיתי כמה פעמים במקום שהמעיין

ה גדולה כוונו ז״ל: נ ו  חושב שדבריהם פשוטין שלא כן הוא אלא מ
׳ כמקום שחט״ז והש״ך חלוקים הן כמקום א׳ במקומו אי במקום ב ה ה ל ע מ  ה
 אחר הבאתי וכ; לפעמים טובן שהן חלוקים ולאחד העיון

. את הכל פירשתי יפה ת׳׳ל: ם  חאטיתי לאחדים ה
ה ך$• כל מקום שיש איזו קושיא בדבריהם הן סדידהו אדידהו או ל ע מ  ה
 מפוסק אחר הן מה שהביאו הספרים הבאים אחריהם או טה
ל. גם אס תירצו כו  שהקשיתי אני את הכל עיינתי ותירצתי כמקום שהייתי י

 הם הבאתי הכל :
׳ כל דין שלא נזכר כחיבורים דביל והבאים אתריהם הביאו הן ד ה ח ל ע מ  ה
ח שמצאו בראשונים או שחידשו מדעתם הרהבה והן סד.  ס
 שחנן הי אותי ומצאתי בספרים ראשוגיט אחר החיפוש והיגיעה והעיון את

:  הכל רשכתי והבאתי בכאן

 יי'
 ירננו ךןחכמים ךישטחי השליפיס במתנה טובה חמודה גנוזה . אלפים קודם
 בריאת העולם קדומה. כי היא הםישדת דדך בני אדם והילוכם. ובלעדח
 לא ירים,איש את ידו ובלתי אפשרי לבוא לחיי עולם חיים הנצחיים . ועלינו
 לשבח לאדון הכל על כל אשר נטלנו ועוד ידו נטויה עלינו להיטיב עטנו ונתן
 לנו בכל דור הכמים תופסי התורה בקבלתם איש מפי איש עד סדע״ה, ויהי
 כאשר התעו אימה הישראלית מדרך הישר וללכת בדרך לא םלולה הנלה
. ואף ו לנ  הש״י אותנו לבי; האומות לצרפנו ולהתיך. אותנו ולהסיר. מינינו ובדי
. ונתן לנו מנהיגינו הלא הסה ו  בהיותינו בנלות המר לא עזב חסדו ואמתו טעמנ
 רבותינו נוחי נפש בג״ע . הם המודים לנו והם המגלים לנו כל תעלומות וכל
 סדק ובדק המה מאשרים וטתזקים . ומימיהם אנו שותים . ולולי הותיר ה׳ לנו
 שארית הזאת נשתכחה התורה מישראל חייו. ובפרט כצוק העתים הללו אשד
מ הצרות על ישראל ונתמעטו הלבבות ויפוצו העם לשאול להם לחם כ : 
 ופרנסתם ובפרט הלומדים אשר מפרנסים א״ע בדוחק גדול כצמצום ומהםת זה
 בעו״ת נפלה ק־; התורה ומתמעטת ח״ו. ומהדברים חצריכים לקנין התורה כמו
 שהשבם הימב״ם ז״ל בם׳'מורה נבוכים הס לע״ע חסרים כי ביטול השקידה
 וקוצר המשינ ועומק המושג ושאר דברים כולם נתקיימו כנו . והתורה לא
 נעשית כשתי תורות אלא ה״ו כאלף תורות . ומה נם אשר עיני דאו ולא זר
. ומד ת מ  ואמנם אשים מהסים לפי,מלדבר פן ירדפוני עד הובה על דבר א
ת. ואמנם עם כל זה הש״י  גם שאין ראוי לאיש שפל י הערך במוני.לדכר קשו
 ברוב רחםיו וחסדיו נתקיים בנו כי לא אלמן ישראל וח״ל בבל דור ודור יש
 לנו מנהלים המה רבנים גאונים אשר מעולם אנשי השם המה המאשרים ומחזקים
 ומקימים דנל התורה מהם לומדים חורה ברבים עם ישיבתם הרסה ומהם
 חוכרי חבר אשר הניחו שם ושארית בארץ ובכל יום שמעתייהו מתבדרין
 בעלמא ומימיהם אנו •שותים . ומהם הנאונימ המפורסמים כעל הט״ז והשייך ו״ל
 אשר האירו הארץ ומלואה באור תורתם על הש״ע והנאוניס המפורסמים בעל
 הםמ״ע ום״א יח״מ וב״ש ושאר גאונים זכרונם לברכה היטיבו טאד והגדילו חםדס
. ואמנם p הלא ידוע  עלינו כי לולא פירושם וביאורם היינו בעור ממשש באפלה
 מאמר חו׳׳ל לבן של הראשונים כפתחו של .אולם כו׳ ולהיותם רחבי הדעת
 לפעמים יקצרו במובן מהמת שהיה דבר פשוט להם ועתה שנתמעטו חלכבות
 לפעמים צריך פירוש לפירושם . נס חחיכורים שנדפסו על השו״ע אחריהם
 מחדשים חידושין דאורייתא וחטעיין א״א לו להיות מצוי אצלו בל הספרים
 לפעמים. לכן קמתי אני הדל וחצעיר בישראל ואסרתי טוב לחבר פירוש על
 ש׳<ע יורה דעה ולבאר נ׳׳ב לפעמים איזה דברים סתומים שבאו בדבריהם ז״ל.
 ואם ידעתי גם שמעתי רבת רבים מהתלים על עשות ספרים חדשים אמרתי
. ה ז . בי לא להתגדר חברתי חספר ח תי נ ו ה ואני לשם שטים כו  יעבור עלי פ

 גם לא חברתיו לנדולי הערך ב*א לפחותי ערך כמוני.־
י להזכיר בכאן מאמי אחד נאות המליצה מה שהביא בעל המאור ז׳׳ל ן א ף  ן
 בהקדמתו בשם ההכט המורה אב״ן ננא״ח בהשיבו על החכם הטורה
 הגדול כעל הדקדוק ר׳ יהודא זיל. וזיל אני לא באתי לנרוע מעלת האיש הזה
. ומעושר  ולהשפילה. אך להפליאה ולהנדילה. כי בלנו משדי חכמתו היניקנו
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 מיושבי בה״פ ללמוד תורה ואקוה לאל יתברך שכל מעיין שיעיין בחיבור זה
 לש״ש לא לקנתר ימצא לפעמים דברים מועילים. ה׳ ברוב רחמיו וחטדיו
 ימני להוציא לאוד שאר חיבוריישת״י והסה בכתובים היה ספר ראש־יוסףעל
 חולין וס׳ חרושי הלכות על פסחים ביצה ב״ק קדושין וסי פרי מגדים על הלכות
 פסח יס׳ פרשת דרכים על פסק חדש ושאר מוניות ועגיניש תנים וסי שושנת
 העמקים על כללי הגמרא והפוסקים. ייה״ר שבימינו תושע יהודה וירושלים כי
 עת להננה כי בא• מועד ובכר נתקיים בנו כעו״ה מאמר דז׳׳ל בעיקבא דמשיחא
 כו׳ בל המאמר מרישא ער םיפא . גא האב הרחמן תשוב לציון ועין בעין
 נראה כבנין אפריון ויקוים בנו מקרא שכתוב ושב ה׳ את שבותך ורחמך ומכה

p דעה כמים לים מכסים אמן;: א  כולנו במהרה לאורו ומלאה ה
ך העבד השפל צעיר הצעירים קטן התלמידים יוצא בבכלא דעבדא של רבנן ״  כ
ק משתחוה מרחוק מול היכל מ נ  ותלטידיהון חותם בחותם של טיט ה

דת קרשס מתאבק בעפר רגליהם זעירא ולא p חבריא:  מי

 ומעיי יו0ף מקרי דיוקי פלבוכ בא׳א המאה׳ג מיחייי מאיר זיל mtvaa תאוסיפ ז

ן להגביר המרומם המפורסם כבוד הד״ד דניאל יעה מברלין ת ח ו א ו ש ת  ו
 י על שהתנדב והפריש מממונו סך משמם ומחזיק לומדי תורה

 בבית המדרש שלו וגס אני קבעתי אהלי פה בכית מדרשו ושט מצאתי בית
 מלא םפרים ועשיתי פהדורא בתרא על חיבור זה ישלם ה׳ פעלו לו
א ה  ולנבירתו הצנועה מדת מרים תי׳ פגוע דט״א וטש״ך ז״ל ולכי״ח ח

 פשכורחמ שלמה פעם ה׳ אמן:

ה שהיה נראה לי מחוך ז איזה דין מ א י לפעמים כתבתי דרך ש ח ה ה ל ע מ  ה
ית יד אז כזה (") לוט־ ראה זה חדש  פלפול וסברא וציינתי תבנ
. נם במקום שלא ציינו הדף ן  הוא וכן אצל דין שלא נזכר באחרונים עשיתי כ

אז נרשם כטעות את הכל תקנתי ת״ל ורשמתי על נכון בעזה" : . 
ך בכל הלבתא והלכתא כתבתי פתיחה וכללתי בו עניניס רבים ה ה ל ע מ  ה
 בדרך פלפול וסברא וחקירות רבות כאשד יראה הרואה בעזה׳׳י:
י טרם אבלה לדבר אודיע למעיין בחיבורי זה שאל יסמוך עלי בשום דבר הן נ  א
 בפירוש שעשיתי על השו׳׳ע וט׳יז ושייך ופכ״ש איזה חידוש דין שהמצאתי
 מסבדתי ומה גס שלא ימצא שום דין שאכתוב עליו ובן ׳הלבה וביוצא בו רק
ש לעיין מי׳ט עכשיו ההוראה מצרה אצל כל ארם כפ׳׳ש  הנחתי הבל בצ״ע או ד
 היש״ש בחולין עכשיו המורים מרובים והיודעים מועטים זפן ח״ו יראה איזה פחות
 עדך כסוני בחיבור זה וירצה להקל או להחמיר וויו אל יהא כזאת ואני משביע
ה ולא עשיתי חיבור זה כיא לעודד לב המעיין ואת  וסחלה ומזהיר את המעיין מ
. כ׳ יודע ומכיר אני את ערבי השפל איש ו י ל  אשר יבחר בשכלו הזך יקריב א
ס שכל יפי למדתי תורה מתיך עוני ודוחק ובוודאי  שוגה ומשולל ההבנה ומה נ
 א״א להנצל משגיאה . גם מתנצל אני שאל יחשדוני בני ארם לומר שלהתנדר
 ולקנות שם אני מחבר חיבור זה ושאר החיבורים שאין בי זאת ובפרט האירנא
 אין זה תפארת כלל אך רעיוני וסעיפי וכלייתי יעצוני לאבד מה לך נדרם
 בתרדמת הבלי pm הלא טוב לך לשום שארית בארץ ולחבר איזה חיבור לשם
ת השמש כט״ש בהתהלכך ח  שטים בי זה חלקו של אדם מכל עמלו שיעמול ת
ת על שפל בדיה כשוני וזכיתי להיות ס . ואורה ה׳ אשר הטה ח ׳ ו  תנחה מ

ר ת י ה ר ו סו ת אי א ר ו ה ם ב י ל ל  כ
 לוטי הלבה כבתיאי בשוץ לא יחיד גגי יליס אלא שיאיתי לכהיג באיה אות מ׳ במ׳א ונטיב
י יגיפ הלבה בבתיא׳ ינוהריס אלשקי פיםן 3'ג ׳עיש ואני תטה ח» רוגא  אות ייג ראף יחיד מ
 דאורייתא ימטתיסת הפופקיט משמע אף בדית מלגת גגתיאי וג׳ח רוגא יית בפי סנהווין
 ממאי( אלו את אלי אגל כתיאי אפשר יא• הוה שפעי קמאי הוו הדיי טזי אפתי מידי נמיקא
י קפאי ופתר׳ לוזו בטענות אמרינן מסחסא הוד, ק0»׳ בי  לא גפקא יייל כיון ובתיאי.ראי י

 מידי לגתיא• ומשית אף ׳חיי נגד יביט :
ך לרעת ה6י0קים הספורסמיפ שחיברי פפריפ יגי0 ילפעסיפ סותיין איע ספפר לפפו י ף י  ט ן
 ' אחר איות טה0 נלך יאגאד קצת . חנה הרשביא י׳ל חיני חהיי על חילי! ו0׳ תורמ
 מבית האייך יפי תהיק ושוית יפשיפא מחה׳ד לחהיא לההיא שומעי! TO!׳« לההיק לתהיק
2V !שומעי,־ בי שם היא אליבא יהילגתא ו0» בהשיבה פותו־ לתהיא או לתהיק ציע גי גתשיבו 
תנ שההיא ותי׳יק חיגר טקירנו יכן מבואר שפ בסים! רע׳ג יפיס צ׳ע על איות מהן גסםוך  נ
 אפשר תשיכה א' כתב מקיים חיגיי זזתהיא והתהיק יפשמדת מניח חיגר הישביא בעצמו ביב

י יבינו יהזנת! שבמשמרת חגית כתג י  אחרונים זיל . ובחשיבה הימן יפיא בתג גן ל
 0טקו6 ששח כיי יגעת לא מצאתיו!

י פפקיפ ישי׳י* היא׳ש יקיצוי פסקי היאיש חיבר בגי יכינו יעקב כעל נ ן ויל חי ע ״ א ל  ה
 יעיייפ ייל . וגל ר.ינא יפיתי היא'* מפסקים לתשיבד, ססקי! עיקר וכתב הבנהיג
י מיד, מיז אם יועינןשחזי טפסקיז לתשובה עיקר בתשובה היאניח ח׳א מיו ג איה מי  ג0'
. אפ גפפקיו ב ' כן טפויש ובפשקיו נןיייקא תשובה עיקר מהרשיך היא ׳  יאפ גתשוגה הי
 סיחיין יתפפ במשובח נא׳ פהפ תשיבה עיקר גיח ייי קסיט מביר ולביי א8שי אינו כן עכיל
 השמה׳ג האיון, ופיהו 0"ש השבנהיגאית n'a ישלטמיך על מסקי היאיןו יותר נזתוספוחיו
ל קיצור פסקי הרא׳ש הם ייתר עיקל ׳  יאפי' על תשובה ׳יחי במוכפיתיי לא ירענא מהו א8 י
 060קיי אייך אסר שהתשובה עיקר וגשי הנראה שפםקיי הס ס׳ הראיש אשי לפנינו ותוספותיו

יענא ילא יא'.־•יו 1  לא '
' יירא והוא ני שוית כמגין יש׳{ cut חיבר פסקיפ וכתבים וגם עשה ד*הוח ישעי ך חי ״ ה  ת
 הנקרא מהיאיי גמדיי איסיל! זיל יגתב בישי* פגיה סימן גויה(עשיר קיר׳ אות
י באחיינה יעי* . כתג הכיח סימן כיב סיפ על חהיר פימ! קפיר. נ  "ז) רהגתות שערי דויא חי
jmגטי בבהמה נפי יעיש ומעשה היה בעוף וכתבואת שיי סימן כ׳ג־אות ייג תטה יהלא ׳ 
 שתהיי המציא השאלות בעצמי ילא שייך מעשה גך היה יעיש וגפ הגיח כחג בלשי,־ אפשר

 . ויראה לי שהפסקים וכתביפ חפ כאחיונה משיית וציע ג
ה חיגר מהיש׳ל זיל גס פירוש על שערי דירא הנקיא עטרת שלמה מ ל ל ש 0 ש  י

 יונקיא בפי חפיסקים אויש יישיש חיגר גאחרוגוז עשיך סימן צ' אות
 1*ז דגתר ***ש איליג!.•

ג אות ציא ג׳ פשה והגהות על ש׳ע יעיין ««י?'ג מי  !״מ״א זיל תיבי פ׳ תורת חטאת יפי די
 הביא כשה לח« חמודות פגיה ציר יתיזו חיגר גאחדוגה ונאיפ אות יפיט גתב
tmxn חליח והגהות תיגי באחיזגח יגיכ חגית טוף פיטן קכינ עגיל ובן הפנטת אחיוגיס 
 חיגר באחיינה והולגין בתי הגהות ייראה יגפ נגר ר"15 הגהות עיקי שוכריו גהניה עפיי

 חיוב !^•חי0 ו0«דיים 0ט׳ דיט :
• v$i י זיל חיגי הש״ע אחר שתיקן 0׳ ב׳יז גיג השגנהיג שט ״ ^  ה

pxj נפל ספק מי חוא ד«חגיו יהב׳ח בסימן ביו! שיא דגהיג שלנו הוא סרג •הודאי , ן ״ ה  י כ

גימ שמשין ק״דא זיל . והכחיג בהגתית  והדשניאגאיוך sa•* גחייא גהיג של י
 בי׳ באזמ ג׳ כתב ימחלוקת מספיג. וחראביי ו!יא שהפגו׳צ פוגר במיג חיבי רג יהוד^ גאין
 וריש קייריא לא חיבר ה׳ג ויאביד סיבר כסי י,קבלד. שמיג חיבר רישקיירא ירג יהודא׳ גאון
 חיגי חלבית פסוקית יעיש. יסיט כשכותב ה8'ט;יהג'מ ובן כתוב נהלבות עלהרייף ביווני בי
ף ודגו של ׳ יוסף הלוי וויה תלמיד הר̂י  חיי. רגו ייבי של הרמגיס זיל גי הריי בן פינש מקרא י

 וזרפביפ זיל ועס׳יי הריב יביי חדימ ויל פיייף«'ל :
v*! טהייי מיניץ זיל בתשובת פיהן י׳ דאבייח הוא אבי חעזיי בר׳ יואל הליי חתנו fO3 

ג נתג «6  יאב׳ן זיל ואגי העזיי י-זא אבי אםף ומצאתי לשגנודג במיב אות ט׳
 בשפ אויה גלל מיג w» י׳ד יעיש מראביי ר,וא אבי אפף ז

י הבחור ׳ " אות י׳ב וזיל מסוות בידינו די• הלב! הוא י ב הגנה׳ג גייד פיטןציג בהגהות ג ת 5 
׳« יעיש . וגחק יעקג וזלנזה פסח דריגיא הוא כעל י׳ע־טיר i  יריי הגחור הוא!v׳

 ייייי מדגרות יעיש!
" זזזקן בד׳ שמואל ויש ריי חיא דיי בו׳  י** זע׳ו! בייד סימן קייא סתפ דיי הוא ו

 אברהם ובפי מראה היינו ייביא עיין סמ׳ק לאח קמי* 5
י י& טפתמאחיפג׳ן ותרשגיא כי שניד׳ס לפיו אצל רביבי יונת וחרשב׳א לפר אי׳יכ אצל ״ ך  מ
׳  הרגוב׳ן ג׳כ זבדה״א כתב פעמיפ בשפ פודי היב וזמ׳ימרוב היא יבינו ייגה עטיו *
נ והוא ר\מב'(. חיאיה זיל שחיבר ביק  ע׳ אות V<a יפיש ש0 . ולפעטיפ כותב בשפ׳ הי
׳  הכית לשי גיכ אצל מ־ניכין. וכפי הניאח שהרימכיא לסי אצל דיאיו! ובתשובת יירא״ש גלל נ

. p׳yv כפי הנראה שנתכיי( על הראיח » ' r סימן •יו הביא כשמ תייר אהרן רבך 
̂׳• ^ft^Jj חוב נקדאין רגיי. יש גו ב׳ פייישיפ א׳ מיש גס׳ פעריך זעעיבזת כשייש  י
ה ופעולחז נקראת הנהיה מלשק נגר׳ יאווה  הגיה ווילמי שמגיח פפי נקרא פגי
 ענ״ל ותומי הניין (כעין חסרי פיא) יאטנפ הפייט הגיא עודפי׳ פלשו! הוגה פן חמסילמ שפירושו

י פיגיפ מגפף שפפיר ה»עיות יעיש •  חסדה מן מ
 אי פעיפיס ידאה לי מלשון ענף עיין בשעריךזזנועיכזח גשויש פעףוהיא נזלה איטית

 כ; סעיף כענןז מן חאילן כי׳
ל פחריי קארי זיל ««ר השביר בי בספרו גיי יסתמו י י נ מ  דתי• ושיט'בהקדמתי וזיל הי
מ של הפו יטיייפ יעל לשמי תמיד לשין רמביס צי נ  w עשה הריפוי עקיאי ש׳ע כיסיתי ו

 זיל לא ניזגזי! מעילט להודות פתיר ספרי חלילה וחלילה טלחשיג עליו כזאת רק שטי מלמדי יעי׳
׳ וילאהלפצזא י/כלית כל רי; יוין הלא ירעו ויביני מחנך השיע ואת י  ג0׳ ד&וריפ עס פירושי נ

 wn כיונתי הרצייה עגיל *

ג בקיצור הנהגית *רה דין ד,׳ דבימ שהמחבר אי חרב מביאץ פי 2 השיך כסימן י ת 3 
ע ציז  דעה אחת בפתס ואחיצ ייא יעה »׳ עיגן יע׳ש . והוציא p פתשוגת פ׳
 וכ׳כ יוניח גקו׳א גפטק אייה . ואנונס צריך גמה תנאים לוה במו שאגיד. א׳ רוקא חיגא
אי י )  שאין מזגחה אגל גמיש חובחה שבמקום אחי פתפ כדעה ב׳ ולא הביא גלל ביעה א׳
׳ יגאלי׳ זוטא  הביא נהיפיך הדבר ספק) הלכה גן יעיין אוימ מליט סיג בלבוש בתג נדעה ג
 אות כ׳ משיט רכתציז פיג פתס גועה ג׳ הרי ב0'« . ומיס צ׳ע תזתציז אי! ראיה רשאני
 גוילית הואיל יעשוין לידות ימגיי השטיפ שפ טקושרין עיין גיגה ירד ג׳ ותגץ. התנאי חב׳ דוקא
 כשכותב רעה א׳ טפירש להיפיך מדעה ג׳ הא גשנותב דעה א׳ ואץ מפורש ההיפוך מיעד.
 ב׳ ייל לההמיז• עסי' פיר בשיך אות ייב לא משמע כ! יבסיי ri'na גלל 8'י אות ייג כתב
׳ ר.זיג על המ" ויש לעיין ביה . יעיין מיש איז באיח תליט  כטיש יזןאיט שפ בוי0 אות נ

 הגאתיו לעיל % (°)
נ יש מי שאומר או י״א יאי{ מגיא שוס חילק עליי מלכד, ב המהגר אי הי ת ו 2 ש 5 
הג ב«ס •יא שלא 0צ» אלא בפוסק א׳ אי ב׳ גיג י׳ל וביב נ  בן והא י
ז א1מ ח׳ וביו אות י׳ג וליי. אות יי ילא באיט  השננהיג גחאית אות ליא עיין פמיע ח׳גו פיט! "
 גפיען פיר אות ב׳ ומיהו גשבותנ ייא ריא גמיוכר או גי׳רכ ולא הבייע ביית לתימדא

: '  וגירבנן לי«ןל יענו״ש בשיך יטיב ויבואר לקמן בגלל י
• Q ז י תב הרב יייא שחולקי! על הסחגי ולא הבייע לגתוב יגן עיגן! ע ש Q*3%בשבי  יי י
 י ובדומה אי נאטר דהלבו! גהמחבר יט׳ש הרב וייא לדוליק במד לאותה דעה
 אי שאי חיריציפ בטי גמוער עיין גש׳ך הימן רמ׳ב אי נאמר יהרב לאפלוג׳ אהפוזבי אתא אף
 שלא הבייע . וראיתי להשין •ויל לקש! סי' סיא אזה ייג ובשפיו אות ד׳ דכאן לא טייס
 היב והכי הילגתא ולקמן פייט ועיש גלגוש יעיש היי גל שלא הנדיע הרב אין חולק
 אה0חבר יפיהי עריץ ציע דשמא הרג ויל מדהביא י׳א ייאי לחלוק בא ימח שלא הכייע הוא
 יספק היא עדאירייתא לחומיא ובדרבנן לקילא מושיד, בסימן סיא יפטיגא היא היה קולא
 לנתבע אין מוציא•! מידו ומשיה לא הגיא הלגוש גפימ; שיא תן דעת המחבר אגל באיפווא
י כתג השואל  הדבר ספק. יראיתי בשו׳ת פמאץ מהד׳־ט זיפקינר אכיר רקיק לובלין סימן י

 ב&«י«וח דעה א׳ עיקר אפילו יער. א׳ בהמחבר דיא בהיג וליידי ציע :(*)
י נגר יניס אי קטן גגי גריל י ח • r ג לענץאייה צייך לעיין אט הוא 0 מ׳  י* 2 השיך בסימן י
ית לחיטי* י ג  ותאריך יעיש. וגבי כתבנו בכלל כ׳ בשגמג ייא וייא ולא הבייע י
 יגדרבנן להקל עכ׳ז צריך לעיין אי החולקיפ an דגים . ושינו באלי׳ זוטא גאית פיפן תיייב
 אית א׳ ובאלי׳ יבא באיה ק׳ אות ה' נשפ הפרישה גאיח דיו דייא יי״א רעתי כרעה אחרונה
 ועיין 0*1 בפימן גן׳ט אות ד׳ יבב" תגריע ביעד. אחרונה ׳עיש זעיין ריפ השזחפ יעיין לגוש

s אית קיפ שמהפך וכתב ייא שצייך וי•* שאין צריך יע׳ש ואיכ עויץ ציע בזה 
י בקונטרס הפפיקות מחירש ז׳ pea פלוגתא ווקא ששוה כחכסמ ומגי! יליבא הגיע ״ מ  ה ה
 אבל חיכא דובו האופי•! וכיוצא בזח הוה וראי והגיא ששיך פיר אות חיי יעיש. הנה
 התחיל ram שיהא שוה בחבטהז&גץ היינו תלטייים הרכה שהן אומייס דעתמ אומני[ שניפ
 עשיך דגייכ יפייפ רבו ואפ נאמר יכמלח ׳ביוצא היה חכמת איכא לעיוני כיה .הנה המעיין
 גש׳ך בס" ו0'ב ספירש יזצא טדבייי ייחיי ירגיפ חבא דאידייתא מפנהדיי! וקפן נגר גדיל

 משסע ילאו• דית יתיע שהרי היימ זיל בפ׳׳א מה׳ מסרים חיה לא הילק יבמיש הג׳ט דפפק
 בריביק •עיש והשיך הביאי. ואף הדב זיל כח׳ס גיד. 0׳ב אין מבואר שפ לושר גק8ן
 נגד גדול בשל הודה להקל וייל ואירגגן קאי יבדגיס בחג הולגיפ •בגל'פקיט היינו אף ברית
 יעיש והעיך m . הסעיי] בדבריו יראה פמיזצת לשוני דפפק בשל הייה קס! נגד גריל והגדול
י « י היש אפ jEpn פיקל וביית אף הים לא פ מ  פיקל אין להתיר כר׳מ זיל p בדרבנן ס
 אס הקסן סיקל . ומשמע כשש^יהפ עקילין ברית 0הני היש יקשה הא פפיקא ראודייתא למימרא
 יטה יושיענו היט וג׳ת יפיגר השיך טפיקא פיה שייא כפ׳ וציימ זיל בפ׳פ שטיפ הא בזיבא
 יגסיסן ק׳י גגיאיד סיפ יין ביה הביא להלכה ועפיקא מיה גידאי (אלא שאין לוקין לבו
 בטימאה) יציע . וטיפ יראה רקטן נגו גדול לא הוה מן יזיזיתז כי אס טירבנן^התיפ' בפיגיא
 דפיפ בחגו ייצין יובא פידגנן וגפיט מוזגי •ע״ש יאיכ בקהן גגי גדול ויש עור ספק א«»«ד יהיה

 סיס ונאפיר ידיקא ימיי נגי יביס יהות ראויייתא זציע;
ע שהרג בהג׳ה הוא רגן ״ של כל בני ׳הגילה ובבד ג^-לנו עלינו לפסוק בייתיה ייבא ך  ו ן
 י שטכייע נגר דעת המחבר אץ לעשות סיפ שמא הלנה נהטתגו זעמיש בק׳ה דג׳ט
 שיש הכרע לאפהשנלטפק כלל . יבבי ידעת מיש תהיי בפמןיפ ובתביס סימן רע׳א יאץ בה
ר. יפיהי  ביד היבגים לחלוק על וויכיייפ שנתפשטי בייכ ישראל הביאו הכהינ באיח אות פי
ג ביעה א' א• מחמת שגיאה לי שעינןו כן אי מחטת איזה טנהג  צריך לעיין היגא דפתם הי
 והומרא בעלמא, ויראה לי רגל טקיפ שהרב היקל בה׳מ ויש עיי peo יש להתיר אף בלא היס
 יהוה סיס פלוגהא שאחר דמתיר פהיע שהיי הרב זיל אימר הן גהקרטה לפ׳ תורת חטאת

ר עיקר יע׳ש • י מ  שהתנצל איע על שלפעמים טיקל גד.׳0 או שעה הדחק רנואה לו חןח מ
ג לפעמים והבי נהוג פשפע שהוא זיל כוחג לנהוג גן«נאן ת ה שהרב זיל מ א ר ת  ז ו
 ואילך יגטקיס שגיתב יגן המנהג אי וגן נוהגין ג׳ב יש חילוק ילפעמיפ המנהג יק
 בקראקאאו באותו גליל ול&עפיפ בבל ד&יינה. ירע וזזימהיא שיספיד שתות פהקין אי לעגי
 ביבר חעוי אי ע**וי'פ לעשיר הוה גה״ס עיי! בהיה בהקיפה ובאיוזפימן סיפ אית ג' ונשיך
. מיהי ננידאייחיס ה י להימ ויש לעיי! מ מ ג נוגג•! דלבבוי אייהיפ נמיאיפשד ד סי  פיט! י
 מבואר בסימן סיפ רהיינו אורחים השונים ׳עיש • גפ הגל לפי דאות עיני המויה ילפעכויפ
י גהג׳ה גפ ן הפהיגיילעיין פיטן ציב פי ו מ  ניתב הרג ויש להקל גה״פ יצווך גדול או ל
 היגא דיש עיי צד קולא אז הינא דיש עיי צד חומרא יש לעיין! «0נ8 בןכשי״ת מיכס"
 »'ז בענין קול הגיונות יגללא הוא בירבגן מציפים קולות אף שאין ד׳ גב׳א לביי אגל להחמיד

 אין פציפין בפה חיסרית ביו שאין בא׳ לאפוד ! (י)
ר השיך גמזיג אות ה׳ נאויה דהלכהננתיאיאפהואשין כתוב על טפי או שהכי ת  ח ב
 פגיא וברי א׳ וחילק עליו וגה׳מ 0׳p ביה איה כיא בשפ מהרימ מלשיך דיקא
. זרע ר0ג«ר ה״״י g ' y גשי א«ר» על אפירא אכל אין גח לחליק עתה על החינו ובדומה 

. y!תנייג כי«ה ore 6 כ .ד«ה ר״גונה ת נ m ?יגנ״ל להוייד, אי; להחסיר ילחיש לד«ר. זי בע9ז •מ־חק י• וכיס שכ־ב הפהבי בי ר«ז בלי יא לי> יערי tfvnn שלא כתנ tfpa גליוו מועיש״א 
ח ד»» *ציב ו  w I ייחס«זי>׳ ית׳ *גד-יגוי׳ ושיפן 9יו 1יי. י



ם י ד ג י מ ל פר ע ת ב מ ד ק  ה
ת א ז ה ה ר י ש ת ה ר א ל ש ע ו פ ל ה י א ״ ה ז ע ו ב ת ב ש ה ה מ א צ י י ר כ ב ה מ ת ה ו א ר כ  ו

 והם שני חרוזים משמונה מלות על שמעה שורות כפולות:

 יוסף:
:  כחי
 נעורי:
 יחדש:
 מחטא:

 כחי
 יוםף

 יחדש
 נעורי

 מהרגי
 מחטא טהרגי:
 טעון פדני:
 פדני מעון:

 נעורי.

 יחדש.
 יוסף,
.  כחי

 מעין.

. י  פדנ
 מחטא,

 יחדש
 נעורי

 בחי
 יוסף
 פדני
 מעון

 טהרני

 מחטא טהרני
 טהרני מחטא
 פדני מעון.

 מחטא טהרני

 פדני,
 יוסף .
.  כהי

 נעורי.
 יחדש.

 מעון
 כחי

 יוסף
 יחדש
 נעורי

 מעון.

. י  פדנ
 טהרני.
 מחטא.
 נעורי.
 יחדש.

 יוסף.
.  כחי

 פדני
 מעון

 מחטא
 טהרני
 יחדש
 נעורי

 כחי
 יוםף

 עליהו לתרופה:
 לתרופה עליהו:

 נוף:
 יפה:
 להך:

 יערב:
 פריי:
 טוב:

 יפה
 נוף

 יערב
 לחך
 טוב
 פריי

ף. ו  יפה נ

 נוף יפה.
 עליחו לתרופה.
 לתרופה עליהו.

. ב ו  פריי ט
 טוב פריי.
 יערב לחך.

 לחך יערב.

 יערב.
.  לחך
. ב ו  ט

, . י  פרי
 לתרופה^

 לחך
 יערב
 פריי
 טוב

 עליחו
 לתדופו/עליהו.

. ף ו נ  יפה '
 נוף

. ב ו  ט
 פריי.

 יערב.
 לחך.

ף. ו  נ
. ה פ  י

 לתרופה.

 פריי
 טוב
 לחך

 יערב
 יפח
 נוף

 עליהי
 יפה.

 כשמעליך ניישר על כל ׳המלוח השניות טד השמינית יערכו,השורה
. ניני בו כי תמצאו עול נושף על האומר: ר ד ס  כל החי השירית טל ה

 הזה תמצא.כי המלית מנלאש השמונה שיריה יערכו ממש כל סדר השולה הראשונה ממנה. והמלה השנית
 שית כסדר ההואיתערוך השורה השלישית. יכן כל המלות יערכו כל השירית כמשה:! המלית השמיכות עד חים

 לתרופה עליהו.

ם חשבונן נשיר  א
 השנית וכן השלי

י ב ת צ ל ח נ ה ו ב ו ש י ת ה ת ר פ פ ח ס ״ מ ה ע ן ב ב הגאו ר ת ה מ ד ק  ה
. נקתי  ועלה במצילתי בעת משמו רעיונושי. על תלמי שלה הפוסקים ולבש מפלעס י
. עש לברי הנאיגיס כעלי התשינית אשר הבאתי (ונמקוס אשל  ואת הכל באנודה אתת אגדתי
 יאליך העני! יוחל, פעם לבאר דבלי לביתינו האמלונים ז׳׳ל ופעם לבאר איזה לין חלש הצנסי
 אוהם לבדם בשולי היליעה ועשיתי להם ציונים קלאתים כשם נחלת צבי) אפש כי לא יהיה
ר ולא ידעוהו . האדמ מ י ת נ כ  עליהם ששאלתי. כי אני מכיר את ערכי ייודע אני קוצר, ה
. כי על כן יבואו בצל קירתי .. לשמיט מס יענה ריח.מבינתי. מה אני כי  חבירי יכ״ש לביתי
 יתאוו את שליי ואת תנובתי. המנחלת עמומה מקיה זוהר. מלש אין כל מאימה בידי. מתן ימיסר.
 אמנם אנכי באתי לא לסתול ילא לבנות. בי אס לעילל לב המעיין להראות באצבע פה מצאהי
. ינעס״י ימצאו תוך דבלי קצת דבלי משן ואף במקיס אשל לא אגיל מלשיק ן י  מקים עי
י ר  מאומה אולי לליגא לכו חספא נמשכת מרנניתא תותא . ובזאת אבוא על שכלי להשמיע מ
x& מתוך לגריהם של גלולים הלא המה הגאונים נעלי הספרים והתשובות . י נ  קטן כמו
ם לבלי יהיה לנוכמ עין הקילא ופן ילאה יימצא . והיה כל מבקש לבל ה׳ מתוך הספל נ  הנאתי
. להיות נם זכרו; לשמי . וזכות אבותי הקלושים יעמל לי לבל אמל ן ו ס בלבלי לכר הג  נ

 בלבל הלכה . ויהא דעת לנותי בלבלי נוחה :
ן באמת לעתי היתה להתעכב מהביא ללשוס ספל זה עד שאבוא בימים מזערי שלהבה. ך ^ ו ל  ל
 הגידול יהצמיחס המטלמת. יאז אבחל מנינים הלאוים.ואחלי שובי מעמי כי קצרו ימי
 . אנוש להגדיל עצה עלי תבל לאמר עול מזין למיעל כי מה אמש יחללו ותקיתי עלי ארן כי יאמל
' נגעה'בי שנחלישי ונלכיתי על מאל לה ס אשר זה זמן לא כביר י ה. ימה נ  יש לי עול תקו
לטס  אשר כמעמ נתיאשו ממני מלהיות איש • לולי לחמי הבילא ית״ש עלי היה . הניתן נשם נ
ה. ורימי בקרבי ישמרני אל תאמר . כי אליו עיני צופות וגסשי הומי ה י צ ק א  טל עז יבש ב
. ומה תעש לאלה אשר בעזרתו ית״ש מעט מענן השגתם בימי חלדך ועל יי ׳  לכשאפנה ט
 נקבצו. הגס באלה ישליט המות יעלי כתהו ויאבדו הלא על זאת מרגז נסש עמל עמלה לו

 ועמולים ימפלצי :
 לךך* אשר לא תחשך השמש יהאור עת לעשות ויכתבו! מלי ייימקו לבלי אשר בימי חיי הגלי
 י לבל הי ושפתי פצו. למען השאיל אחלי ברכה אולי ייעיל לאניש כערכי כי ישאלו!

 משפטי צדק קרבת אל הים יחפצי :
 לאה כי אמנס אנכי ידעתי דבת לבים על ספלים חדשים. אשר חינרי גדולי /מניני חכמי
. ס י פ מ  ׳ תלשיס. יבודאי יהתלו על חיבולי זה נאמלם איך ישתלל זעיל הזניביס קצין ה
 הנם שאול מביאים כמנהג ליג בני אדם בזמנינו כמובא למעלה. יעכ״ז הצבתי עצמי כמעלה
 לחצי סמיריס אמרתי יעבור עלי מה יאני לשם שמים כיונתי ובפרע שנס תה לא עשיתי עיקר
 מיבולי משלי. אפש ממקום קלוש יהלכו לבלי הגאונים חכמי הדולות. אשל היו לנו למאורות.
 יגצלס אנחנו חישיש . ומימיהם אנו שותים. ואם מעמ מים הוספתי על נהלותם ועל
 יאיריהס . והגלתי את העילה על מחי בענין מן הענינים לכס במששש לקרב אי לרלוק בלבלי
 מעם ושים שכל. ובצלק תשפטוני וצכף זכית חליניני כי נקל לאיש כמוני להלכל במלכלת
 השגיאה ירשת ץ שמינה לנפש נאנחה ממת בגילת הזמן(בגל הזמן עלי על מאל בשנה הזאנז
 אשל אני יושב פ״ק ווילנא להשגיח נעגיני הדשוש משה עלי רחל היא אמי מורתי הצנועה
 וחסודה המפירסמש בכשרון מלותיה וצניעוסיה מרת רחל ע״ה ביום ל׳ י״ג מרחשוון ישוב
 לרחם לפ״ק אשר במבחר שמתיה לשמים נלקחה ואותי עזבה לנאנמה מנצב״ה !לא יוסיף %
 ללאבה עול) אך.אחת שאלתי אותה אבקש אל תמהלו לשפוך כאש. ממה קנאת נבל להלוס אש
 לברי עד אשר תחקרון מלים ; ואס אחר המקילה והעיון תלאו אשל טעיתי ושגית׳. אנשי מסל
 יידיעים לי בעילני חי בעזה״י אילי יהיה נילי לי השיב ובאם לא אורה ולא אבוש כי כן לרעי
ס ר  מעודי לקבל האמת ממי שאמרו. ואני בכל לגי אברכם תחת הצילם נפשי ממכשול המשנה ס
. ואמה ס' י ל יקחנ ט  יקראנה יוצרי ית״ש לשוב אל המקום אשל היה שם אהלה בתחילה ואחר כ

 תנחני ותנהלני • העבר עיני מראות שוא בלרכיך מייני :
. בכמה מקומות ה ז Q אשים קנצי למלין איליע לכל קורא נעים קצות לרכי במבורי ה " l t ^ 
 כתבתי עיין בספר שליני סי' פליני ילא כתבתי מה היא כישב שם מלעי בטח כי אין
 שם לגל מלש הנוגע לעני! ההוא להצגה אך לפלפילא בעלמא ובמקום שכתבתי עיין בססי פלוני
 לעני! אס היה כך וכך מהו הלין ולא כתבתי מסקנתו להלכה הוא מחמת כי הוא מםישק שם ולא
 העלה דבל במל. נם השגחתי לדייק בלישנא ופעמים כתבתי בלשון שכ׳ ושעמים ששטק וסעמיס
 שהורה ופעמים מנואל שם והלשונות חלוקים זה מזה כידוע למשכילים . אמנם אם ימצא המעיין
 איזה מקום אשל לא יהיה מכוון כמו שאמלתי אל יאשימני בזה כי לא בשלי הוא הטעית אך כשל
ומו חולותיו ועצותיו ונלכה באומזותם.  מעתיקים' יהד! אומי לכף זכות כו׳ ומה׳ אשאל עזר אשל י
 ינחנו בנתיב הישל להבין דגלי חכמים יחידיחס. אלם לברי המחבר הבא עה״ת יום.3' ייג
 ממח שנת אמת קנה לפ״ק. וכעת היספחי עוד חידושים מתשיבית מתם סישל ומששונות
 יריעות האסל ימתשובמ בית יהידה ימהשיבומ משכנות יעקב והצבתי ציונים לפניהם ילאמליהם
 כזו [] שנת תורה לס״ק. אברהם צבי הירש באמ״ו הלב המופלג בסורה וביראה מהר״ר
ב אייזנשטאמ זצ״ל נכל להג׳ החסיל מחר״פ א"& זצ״ל בעל פנים מאימת ולהגאון החריף ק ע  י
ד לסגאון  הגליל מיהל״י היר״ן זצ״ל שהיה אבייל בק"קזאלקווא.,ימהר׳זמ א״ש הנ״ל הוא מ
 מהל״ס כ״־ן ז״ל אביו פל הגאון המסולסם בססקיו בעל ש״ך ז״ל זכיתם יעמל לי «ל עילם •

ס. סלי  ארןף המחבר הסבה אשר עוררתני לחבר זה הספל ולהפיצו כישראל איננה קנאת סו
 כי חזומ לעתי ועיני הרוס . להיות נמנה את נבונים מונלי חיבורים, לאשי אבות
ס. המאכילים מסרי תנובתם ומרווים מיין מכמתס המשמח  יטלאצ יושבי נטעים וגוללים גלרי
ם. כי הלא ערבי  אלקים ואנשים . איש איש בפי בלכתם ברובי תיליחם יבלעחס ימלאי חללי
. ואם אומל אך עשרשי מצאתי און . ב  נפשי יידעת מאל ואיך במזימה זו אתגאה בקהל ר
 ילטתי כי לא הנעתי אפילו לרועי צאן. אף כי כל כביד איש אך צל אליל כצל עוף הפולח .
ח. נוסף לזס הלא נהפוך הוא מן הקצה אל הקצה  ותסארתו לק אפס ותוהו ואת הכל ישא לו
. ויתעיללו ויתגוללו ה  הלא ידיע לרך לוב אנשי המוננו כי בוז יבוזו לכל מחברת חדשה תהי מ

. ואיך מקו נפשי לקנות שס ותהלה באלן : ׳  על מחברה . יהי מ
 אך״ הסבה האמיתית אשר ןנוללתני לזה. כי זה לי זמן רב אשר למיוני על משכבי עלו הלא
 I מרוצים ימי אנוש ומסגר חדשי ו חצצו. כבר הרגה שגיס משני חיי כלעימת שנאו כן
 הלכו למו קל מני רן רצו . מי ירפא את אשר מחצו. ומה יתרון לאדם בכל עמלו . כל ימי חיי
. אס לא יעשה דבר מיב זכרון לפעלו• אשד חק עילם יהיה לו. וגס כי ירדם בקבר דעת  הבלו
 שפתיו בלול מללו. וזאת תורת האדם אשל אור שכלו יאיר ויופיע. להשיס כל מגמתו להשלים
 איש זולתו ומהולו עליו להשפיע. כי במה יולע אפוא בין שוע לדל בין חכם לגולם . אס לא
 ישים לב לתקן איזה לבר בעולם . לכן החי ימן אל לגו להשים כל מאוייו. להניח אחליו ברכה
 ולהציב לו יל בחייו. וכל איש.נלבב י ילבב.ומי ששכלו צח ונפשי שלימה. לא יאות לי להוציא
 שנותיו בשנת תרלמה. וכל מאמצי כחו יוציא אל הפועל כפי מדרגת תבונתו. איש איש לפי שכלי
 ובינתו, אי לזאת אנא בליה קצה וצעירה . אמינא איזיל ואתקן מלתא זעירא אולי תמצא ידי
 עשוח ספל א׳ שיהא קייס ללורית. ואס ט ת״ל תחש ידי הלבה חילושיס אשר חגני יוצר
 המאורוש. אך לגלילי' חקלי לג דברי הס למותרות . ולקנןנים כערכי אשר לא ראו מאוריה .
 חשכו הלואוש באלובות לצלות הצלולות. ולי לגו אס עמלנו בראשונים להבין ילהירית . אך
- ה ע ב ו ש י ת ה ת  ראה זה מצאתי אמרה נפשי ועלתה בלעתי לחבל זה הספר פ

 עולמן ערוך יורה לעס :
£ י המיביל הזה ומעשיהו בקודש הוא כמעשה הספר שערי חשובה על או״ח שחיבל ש״ב ן א  ן
 I הגאון מהר״ח מרדכי ז״ל אנ״ד מדוגנא (והשלימו אחיו הגאון המפורסם מהרא״ז
 מרגליות ז״ל) אשר הניף בעיס רות מבינתו לאסיף ולקק אמרות מהולות מידושי דינים משו״ת
 ראשונים ואחרונים (אשר לא כל אדם זוכה שיהיו נמצאים אצלו) והעמידם סדרים סביבות
 השלח! המהול אשר לפגי ה' המסודר וערוך לפנינו מאח עמודי ההוראה מאורות הגדולים
 המאירים לנו הדלך אילמ מיים ידעת(ובלעדס היינו מגששים כעור באפלה) מהר״ל
 יוסף קארו ז״ל ומהר״ר משה איסרלש ז״ל. ובמתק שפתיו ונועם לשונו פעמים מאריך
 בשוב טעם ולעש יפעמיס מקצר ברצי! חכמים היולעיס במחונ. והנה דבר גדיל עשה בזה
 ועלה לרצון לפני חכמי ישראל אך לא חיבל ספל הזה רק על חלק או״ח ואמר זה נאסף אל עמיו

 , יאינני כי לקח איתו אלהיס :
 yto כן הסכמתי בלעתי לחבר גס על שי״ע מ״ל כדמותי יצלמו ונשיתי שכמי לםביל המשא
 * הגדול ועליתי השערה שערי קלית שפר וירלשי לגנים ללקינו שושנים משי״ש ראשונים
 ואחרונים . גם מהרבה םסליס שונים מספרם בערך מאה ושמונים. (הלא המה אלה אשר
 נקובים נשמוחס בראש הספל) וחקרתי בדבריהם בינוחי בספריהם ואהי למס עובד ביום גס
 בלילה לבי לא שכב וקבצתי על יד אמרות טהורות . לבני ישלאל הדלך להולות. וכל ענין
. סלישי ה ד ו  כתבתי בטעמה ונמוקה. למען לא יהיה כגזירה וחוקה . ושמתי בטנא ענני גפן פ
ה. כי מי י ה. ונפשי מכתה. לה׳ שיעלה לרצון לפני כל הלומדים לשמה בלי שום פנ  סולח נקי
. וכל טין רואה יראה ולבנו ה י  האיש אשר טעם את לנרי רבותינו הנאוניס,ז"ל ונפשו לא ח
 יבין כי הוא מעשה רוקח מימיו מן המקדש יוצאים מרפא לנפש ולגויה. חליס וקלים ונוחים
 לשתיה * ומה קצי כי אאליך בשבח והועלה הלבל הגליל הזה אשר הוא נראה בעליל גלוי לכל

 בעלי עיגיס כשמש בחצי השמיס :
 fl^ill יש ח״י ש״ע יו״ר מאא״ז אבי אמי לבתי הה״ג החסיל מהל׳יי נפתלי הירץזצ״ל טס
 כמה הגהות ולבריס מחילשיס נכמ״י המהולה ממש וכל אמרותיו אמלוס שהוריש
 עיניס מאילוח וכבל נילע לי גולל קמשת שירתו וצלקתי אל מרכז האמת כל מגמתי אמרתי
 אעשה נח״ר לנפשו וכתבתי כמה לגלים בשמו במוך ספל זה למען יהיו דובבות שפתותיו .
 ילעתי כי גם בעולני מי זאת היתה מגמותיו. עול אנה ה' לילי כתבי קלש של הרב הגדול
ס ספר עמילי כסף ליי מכבול  החסיל ועניי כמוהל״ר לניאל זצ״ל שהיה מ״ן בק״ק הוראלנא נ
 ש״ב הגאון מהל״ל שבחי ב״ן ז״ל בטל מאיר נתיב ובסיסו כמה שו״ה וטעמתי נוסת םנועף
 משפתותם שושנים והיה בשי למעלנים ומאל כלמה נפשי לזכות אח סרביס בלבריסס סנטימים
• ולכן היצלכתי בע. ו  אפס כי לגל המצע מהשתלע. להעתיק כל לבלות קלשס שהם כמעין הנ
 להשמיט י1ח אשל נשאו ונתנו בעומק השמועות. לשלפולא בעלמא ולא להוציא מהם הלכות
. ואעמנס במוך מיבולי אמת הנה י  קבועות. אן אה הלנליס אשל העלו להלכה לקחתי אותם ל
ה ותודה • המי לאל יתכלך מודה • אפל . ומעתה בקול מ ה מ ג ד . אל המקום אשל ה ה  ואחת הנ

: ג נ  על ידי נילנל וסיבב • שפתי ישנים דיגב • אף עמים חי
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 אשר פרשתי מצודתי עליהם ודלה דליתי מנהרות נהלי איתן אשר ישאו דכים יעלו הרים ירת בקעות מקולות מים רבים
 אשר צללו אבירי הרועים והורו לנו הדרך אשר בה נלך ומפיהם אנו דדים ;

 שו״ת נינת וורדים ספר ים של שלמה חולין שו״ת מהרש״ל ספר עמודי כסף נ״י שי״ת שטח יעקב חייג
 שו״ח גבעת שאול ספר ים ש״ש קדושין שו״ת משאת בנימין ספר עקרי דינים שו״ת שאילת יעניין ח״א

 שו״ת דברי יוסף ספר יד הקמנה על רמב״ס שו״ת מים רבים שו״ש פנים מאירוש ח״א שו״ת שאילת יעב״ז ח״ב
 שו״ח דברי אגרת ספר ישועות יעקב שי״ח מניוס עזריה שו״ש פמ״א ח״ב שו״ת שיבת ציון

 שו״מ ללכי נועם [שו״ת יריעות האהל] ספר מגן אברהם שז״ת פמ״א חייג שו״ת שמן רוקח מ״א
 שוייס לת אש שו״ת כנסת יחזקאל ספר משנה למלך שו״ת סלח מעה אהלן ח״א שו״ת שמן יוקר. חייב

 ספר לגול מרבבה שי״ת כתר כהונה ספר מנחת יעקב שו״ח פלמ מ״א חייב שו״מ שאנת אריה
 ספר לרך חיים ספר כרתי ופלתי ספר מכתב אליהו שו״ח פאל הלור שו״ת שארית יוסף

ת הגדולה ספר מקור חיים הל׳ נדה שו״ח פלי תבואה שי״ת שתי הלחם ס  שו״ח הרא״ש ספר מ
 שו׳׳ח סר״א מזרחי שו״ת לשמי חולה שסר מעשה רוקח שו״ת פני יהושע שו״ת שער גפתלי

 שו״ת הר״נ ססר לבושי שרד ספל מצמיח ישועה על המרדכי שו״ת פני אליה שו״ת שער אפרים
 שו״ח הרינ״ש ספר לויש מן הפר מרכבת המשנה 00ד פני יהושע שו״ת שמש צדקה

 שו״מ הל הכרמל שסר לחם הפנים שפר מחנה אפרים הפר שרי חדש שי״ת שב יעקב
 שו״ת השיב לני אליעזר שו״ח מהרי״מ ח״א ספר משנת חכמים ספל פרי מנדים יי״ל תפר שמלה חדשה

 ספל הל אבל שו״ת מהלי״מ מ״ב [שו״ת משכנות יעקב] טפל סמ״ג אי״ח םפר של״ה
 שו״ת ושב הכהן שו״ת מהל״ס אלשין שו״ח נודע ביהודה ספר פאר הלכה ספר שערי חשובה א״ח

 שליש זכלון יוסף שו״ש מהל״ם יעקב לבית הלוי שו״ת נו״ג תניינא ספר פשח הבית ספר שער המלך על רמב״ס
 שו״ת זכלון יצחק שו״ש מהל״ל בן חביב שו״ח נחלת שגעה שו״ה צמח צדק שפר שערי אפרים
 שו״ה חוט השני שו״ח מגיד מלאשיש שו״מ נחלה ליהושע ספר צל״ח שו״ר, תרומת הדשן
 שז״ח חווש יאיל שו״שמעיל צדקה ספר נקודות הכסף שי״ח קריח חנה שו״ת תפארת צבי

 שו״ת מכם צבי שו״ת מקום שמואל ספר נופת צופים שז״ח רלנ״ז ח״א שו'!ת חשובה מאהבה ח״א
 שויימ מינוך בית יהילה שו״ש מהל״ם זיסקינד ספר נחלת עזריאל שו״מ רדב״ז מ״ב בו״ת תולדות יצחק

 ספל חוות לעת שו״ה מסל״ם גלאנטי שו״ת מס׳ סדורו של שבת שו״ת רדנ״ז מ״ג שו״ח תשואת חן.
 ספל חכמת אלם שו״תמיס חיים ספר סדרי מהרס שו״תרדכ״ז החדשות 3פר תטאת שור

 ספר חמולי דניאל שו״ת מהלימ״ן סידור הגאון מליסא ז״ל שו״ת ר״ש בר צמח ספרתפארח למשה
 ספל ממולי דניאל חייב ליי 6ו"ח משפטי שמואל ספר סולח למנחה שו״ת רשב״ש בנו שסל תפארה ישראל על משנ״־ז

 ספל חומות ילושלים שו״ש מהר״ם סאלווא שו״ת עבודת הנרשוני שו״ת ר״א בן חיים ספר תפארת ישראל הל׳ נדי.
 ש1"ח חתם סופל] שו״ת מהר״מ לובלין שו״ת רבינו עקיבא אינר שו״ח ראש יוסף ספר חורה חייס

 'שו״ה בלט יוסף] שו״ח־מהל״י בן לב שו״ח מס׳ עמודי כסף ליי עז״ת רב משולם ספר תורת השלמים
 שי״מ חמדת שלמה] שו״ת מסי מנחת יעקב ספר עצמות יוסף שפר רב פנינים שפר תורת יקותיאל

אבן שו״ת מהר״ם הר ברוך ספר עצי ארזים ספר רגל ישרה ספר תפארת צבי הל׳ 5דה  שו״ח טול ̂י
 שליה יל אליהי פו״ת מאיר נתיבים ספר ערך לחם שו״ת שבות יעקב ח״א שסר היבש גומא

 שו״מ אבן שהם
 שוית אמי פז

 שו״ת אמונת שמואל
 שו״ת אלבעה מולי אבן

 ספל איל הגנוז
 ספל אגולת אזוב
 ספל אורח מישול
 שו״ח בשמים לאש
 שו״ת בחי כהונה
 שו״ת בית יעקב

 שו״ש מספל בית ל״י
 שו״ת מספר בני מיי
 שו״ת בלית אבלהם

 שו״ת בית אבלהס
 שו״ת בית שמואל אחרון

 שו״מ בית חלש
 שו״ת ב״ח החלשות
 שו״ת בית אשלים

 שו״ת באל שבע
 שו״ח בגלי כהונה
 מפל באל יעקב

ל בית הילל פ  ס
 ספר בית לחם יהווה

 ספר בני תי׳
 שסל בית אפלים

 ספל בני יונה על הל׳ ס״מ
י אהובה  שסל מ

 ספל בכול שול
 ספל בלט יוסף
 ספל בינת אלם

 [שו״ת בית יהולה]
 שו״ת גאוני בתלאי

ה מ  י

 מבן הגאון המחבר זיל

 ובעז״ה יש ליעודחדושיס ועניניסהרבה בארבעה חלקי השו״ע הגונעיפ
 להלכה למעשה והם כעת בלתי סדר עד אשר אקח מועד בעז״ה ואסדר
 אותם עלסדרהשו״ע עכ״ל. ג) ויותר מהמה הרחיב הדברים על אודות
 ההדושים האלה באחד ממכתביו אשר כתב כתשע עשרה שנה לפגי פותו
 [בין כסה לעשור תקפ״ט! לאחד. מנדולי הדוד, וכה ידבר, כעז״ה כל
 תכלית הלמוד שעסקתי ככל הש״ם היה רק להוציא הדין לאמתו, זבן
 על דרך זה בכל הפוסקים ראשונים ואחרונים, ונם גודלתי מנעוריי על

 ברכי ההוראה אצל רום מעלת כבוד אדוני אבי חרה׳׳ג ז״ל אב״ד דק״ק
 חאטימשק סמוכה לק׳יק אמהטיםלאוו [במחוז מאחליג] והיה זה סמוך אהר
 שנעשיתי ב; י״נ ולמד עמי אז בל היו״ד עם מקורו מהגמרא וראשונים, נם
 ראיתי אצלו הלכה למעשה, ועל אדוני אבי מורי ז״ל העיד הנאון מוי׳ה
 משה הפין איך שהוא גדול בתורה ובפלפול ובסברא וראוי להורות הוראה
 ברורה, ומלבד זה חנני ה׳ לחדש במה ענינים כשרע יו׳׳ד בכל ההלכות
 בימי חרפי וחמה בבתזבים תחת ידי, אף שאין בהם םהחריפות כ״ב במו
 בהחדושיס שעל הש״סוהרמב״ם, אבל הם בעניני האחרונים שעל שו״ע
 יו״ד הנונעים להלכה למעשה, ונם הייתי בעצמי בקביעות על הוראה
 במדינת רייסין לערך תשע שנים, נם כמה פעמים נזדמנו לי שאלות
 גדולות והמורות , והייתי אצל הרב. הנאון השר מאושצע [ר׳ יהושע
 צייטלעס] והפכים להוראתי וסמך יהושע ידיו עלי, באשר נראה בעליל
, ומאז ועד הנה הנני עוסק תמיד בהוראות. ואני  מכתב ידו שתחת ידי
 שולח לרומעכ״ת את ספרי שעל יו״ד ויעיין כו באיזהו מקומן, ונס הוא
 אינו אלא מהדורא קפא שלי, אבל הוא מעורר עניני הוראות באחרונים,
 ואי״ה בהרחיב ה׳ את גבולי אברר בל הדברים ואסדרס לנכון עכ״ל.
 ומחשבתו הטובה אשד חשכ לעשות לקהת מועד להדרו לא נתקיימה ,
, והרבה חרושים נאמרו ברמז כדרך הרושם א פ  והספר הזה הוא מהדורא ק
 כפעם הראשונה לעצמו בטרם ירהיב הדברים. ולא יפלא עוד נם אפ המצא
 ימצא בי; החרושים מה שכבר נכתב ונאמר בספרי האחרונים, יזכרו
 המעיינים כי רוב הידושיו אלה נכתבו כעשירית השביעית משנות גאה
 העברה זה בשמונים שנה והרבה מספרי האחרונים לא נדפסו אז עדנה או
ה, אבל דיה לנו עכ״פ ,בשבתו אחר נדר.הדחויה בעיר קטנ  עיניו לא ראו
 הודאתו והסכמתו אשר נתן להחדושים האלה גם בשנות הכינים ולעת
, ולא חזר בו נם ת ע  זקנותו כי טובים ונכוהים המה וישרים למוצאי ד
 בעמדו על דעתו, יען כי בבל חדושיו מעודו עד יומו האחרון לא ארג לו
 קורי עכביש ולא תלה חדרים כשערה, כי אס כא בנקרת הצורים והעמיק
 עד מקורי הענינים, כלם בנוים על יסודות תזקים ומוצקים, על כן יעמוד

t טעמם בם ורוח האמת לא נמר, האמת עומדת לעד 

ם לפ״ק: ע ו י נ כ ר ה ד י כ ר  מינסק ז׳ אלול ד

ם זצוק״ל , ה ר ב י א י י י י י בן ד,;און המחבי - ל ת פ  ™ נ

ם ה ר ב ד א םי  לההדושי

 מהולל אקרא הי כי קץ שם להשך כמה שנים יעשו הדושי מרן אבינו
, ה ה באפלה , כשמונים שנ ע ה ד ר ו  הגאוןז״ל על שרע י
 מנעוריו עד היום הזה, היו הכושים בטמון, עד.כי העיר ה׳ את רוח כבוד
 הגבירים המדפיסים הרמים, האלמנה וחאחים ראם נ״י, להדפיס את השלחן
 ערוך יורה דעה בפארמאט גדול עס יכל גושאי כליו הגדולים עם הקטגים,
 חדשים גם ישנים , בהדרת קדש וכליל תפארת, ונשא לבס אותם כחכמה
 להגדיל תורה ולהאדיר בהוספות רבות עשר ידות , גדולות ונכבדות , כתבי
ת, אשר חפשו ממטמונים , מראשי הגאונים, בדורות אתרוגים , דו  י
 גדולי המורים, אשר היו למאורים, והשו״ע הזה יעשה רושם , כי לא בא
 עוד כזההבושם, שלהן בכל ערוך, יהי מכירו כרוך, ובצאתם ללקוטכל
 מילי דמיטב אשר יסודתםבפסק הלכה והוראה, בהרו נסיבחדושימאח״ג
 נ״ע אלה לספהס אל הש״ע להציב להם יד ושם על הגליו; כשם
ם , הואיל הלך כדרך האמת דדך הקדש יקרא לה כידוע ה ר ב ד א  י
 דךבו בקדש כי הורת אמת חיתה בפיהו, קולע אל השערה ולא יהטא ,
 נדרשנו לאשר שאלונו, נתונים נתונים המה להם, לכבוד התורה ,
 לתועלת ההוראה , ולזכות נפש אבינו גאון עולם ז״ל, כן תחזקנה ידיהם
 ותאמצנ-ה זרועותיהם להעשיר את בית ישראל ביתר חלקי השו״ע על דרך
, ובספרים אחדים גדולים ונכבדים באלה אשר כל בית ישראל נשען ה  ז

 עליהם, והיי לברכה כקרב הארץ:
, אשר יש לי להקדים ולהודיע בפתח דברי , כי הספר הזה ך ץ  ן
ם ראשון הוא לכל החרושים אשר כתב בימי חייו עלי ה ר ב ד א  י
 אדמות , הוא הבכור טבל ילדי רוחו • החרושים האלה רובם ככלס כתב
ן ת י א ל ל י כ ש , וספח מ א ט  בבחרותו וימי עלומיו, והוא פההרא ק
 אשר הוציא ראשונה כימי עלומיו [ווילנא תקע״ח) אשר עשה לו בו שסי
 עולם לא יכרת ושמעו יצא בבל הארץ לנאון ולתפארת, הספר הזה יעיד
 בי טעם זקנים היה נם בפרי נעוריו, די ספרו הפצוין ההוא להוכיח בי נם
 במעלליו התנכר הנער, .ותהי ראשית דרכו צלחה בדרך אמת , והוא גפ
, ויהללס בפתחי שערים, ואלה  הוא דכר בם נכבדות גם כימי שיבתו
 הדברים אשר דבר על אודות -החרושים האלה בכור מאה״ג ז״ל בכבודו
. א) בהקדמתו  וכעצמו בזמנים אחרונים, במקומות שוגים, זעיר שם זעיר שם
ם [ווילגא תר׳׳ד] כחמש שנים לפני מותו כתב לאמר: ה ר ב ר א א  לפטיו ב
 גם דברי בעל הנחת השו״ע יישבתי בהרבח מקומות אשר חשבו האחרונים
 לדחותו, וזה יתבאר אי׳׳ה בסידורי החרושים שאסדר אי״ה על סדריהשו״ע
 עכ׳׳ל, ג) ובהקדמתו לםפרו הנ״ל מהדורא קמא, הנמצאת אצלי בכתב
 יד קדשו מצאתי כתוב הדברים ההם מעט בלשון אחרת: גם דברי כעל
 הנ״ה בש״ע יישבתי.בחרבה מקומות אשר השבו האחרונים לדחותו, או
 במקומות שיש בדבריו סתירה, בארתי דרך אגב בחיבורי להרםב״ם ,



ח מ ק ט ה ק ר ל פ ס ה מ מ ד מ  ה
 מחרריא ;' חיים 1ז*א ב׳ הלקים :

 ™Y*"1"1 שלטה בה; נ״ח !
 היא הייה אםת •י

 טהו-דם״ע םפאנו:
 מהדרים טלובלין :

 טיב טשאת נגיפי;:
 ביש בני שמואל !

 היצ םשפט צדק ב׳ חלקים וחיב ו
 לא טצאתי:

 טחררייט יוסף טיאני ב׳ חלקים י
 ח״ג ד' פורים וחיא לא מצאתי !

 םהדו״י לוי !
 נית גידולי תויטח ;
 פליטת בית יהודה :

 ספי הזכיונות :

 מהרר״ם פדואה נ
 טהר״ר לניד,. לוי ן׳ חבינ :

 םהדיי ד״ך . דוד הכהן :
 טהרריביל . יוסף ן' ל״ב ד' חלקיפ ו
 םהיריק״א . יוסף קארו טור איד. :

 טהררט״ט. משה פדאנ׳ ב' חלקים !
י. תומת ישריט :  תי

 פהרירמנ . משה נאלנט׳ :
 טהררט״א . משה אלשיך :

̂י שטואל מדינה ר' טורים :  טוזר
 דייר ד נוי יינות (

i טיש משפטי שמואל 
 טהרר״ג בצלאל :

 טהךרישל שלפר, לוריא:
 מהרים איסילט :

» J a p א מ  ואלד, מוסיף *(הראשונים מה הראשונים קגלו חלקם מפיני אף האחווגיס 1 מצקפ מסיני ו
 מנל ג5דק ומשפנו ומישרים הם המה פקודי ה׳ שלפעמים קנלס היחיד מסי מורוני! זלנן CWJIK ה' היסה הנסינה קורא היורות מראש פי הקים להם »«1ם והיה ה' ג91 השופט לשסמ
 הלנה כמותו הטיבה ה׳ לפונים המאמינים נונרי החכמים ולישרים נצמתם וגוי ועל כותנס נחיע
 מל הנמר ונליו נוי שלא תשתכח תורה מישלאל זכרה ה׳ אלה׳ להפ לעינה וינא פלופ ינומו

 על משננותם :

 םזצטח *דק רני פנהס םענדיל :
 יז חוות יאיר רבי חיים יאיר בר שטשי; :

 יה עבודת הנרשונ׳ יני גרשון אשכנזי :
 יט חוש השגי טהנאונים אבותיו של ב*ח 1

 ב שער אפרים רבי אפיים הנהן :
א דרכי גועט רבי טרדני הלו׳ :  ג

ב נית יעקב רבי יעקב טבריסק :  כ
 בג גחלת שנעה חיב רבי שטואל הלו י •

 בד גחלת יעקב היילפרין :
 בה באר עשק רבי שבתי נאר :

 בו משבית מלחמות טרבגי איטליא :
 בז הלכות קטגות היא וני דבי יעקב דןאגיו :

 כח דבר שטואל ר' שטואל אביהנ .'
 כט גוססות ר׳ שלמה הכהן נתיב רפוס שאלוגיקי :
 ל פרח מטה אהרןהיא ובי רני אהד! פרחיה הנהן:

i טהדדניז רבינו דוד נן זטרא 
 טהר*׳ נר רבינו יעקב גי רב .'•
 מוהרי״ט רני יוסף מםראגי ח״א ;

 משפם זורק חיב רבי מאיד טלמד :
' יוט פוב *חלין :  מהריםיץ י

 ש1*ת הבית חדש ר׳ יואל מרקש :
 פגי טשה ר' משד, בגכגשת־ ח״א ובי

 לחם רב ר׳ אברהם די בופין !
 מהרחיש רני חיים שנתי ;
 שויח רבי מאיר די בוטין ;
 שי לטורא רני שבתי יוגד, :

 yi טכןר נרוך רני ברול אלקלעי »
 חרשיי ר' שלטי, לוי :

 וף נגי אתרן רבי אהרן. לפפה :
טן אםוגת שמואל רני שמואל אהר; קאינדגאר ' 
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 ואלה שמות שאר המרים שנמצא מונלע שוך מלאכתן מלאכת שמים קצת שי״ת ואספתי אותן
 וקנעתיט על הפפי ונדו למען ימן המורה למצוא מקומם איה ויוני שמס נהלכה לפונה ולניכה :

 יח פרי חרש ר' חוקיה םילור. ;
 יט שטות הניטין ר׳ שטחה הנה; ;

 כ תילרית אדם ר' שמואל אלגאזי 1
 בא שתי ידור, ר׳ טנחם לונזי ;

ב דמיון אריה ר' לינ פיסק :  כ
ipr כג כד כה כן תורת שלםיס \«הת 
 ר״י בר יוסף ביק וחק יעקב טעצפו • וידיו טיננות
 להדפיס טפר טשפט׳ יעקנ וישועות יעקנ אשר סהט

t העתקתי איות דברים עמוקים בחה״ם 
 כז אליי זוטא ד' אליח שפירא :

 כח חוקי דעת ר' ק»פן :
 כט נופר השיר ;

 ל עדות ניעקנ :
 לא זקני יהודה סביו בבית מדרשו של יבי

 יצחק להטרוא :
ב גשאל דוד היא טנ״י הגאון ד' יוד אופנים  ל

 j<p אתיר חיים מד׳ ־עקב *הלון :

 א ים שלטה על חולין דבינו שלטה לודיא י.
 ב מעשה חייא רבינו חייא רופא ;
 ג שפתי כה; דבי שבתי חבחן :

 ך תקפי כהן טעצטי ־.
 ה גנודת אנשיט מעצמו :

 ן פודי )הנ א״ח וי״ד וח״מ רבי דוד חלוי :
 ז כגסת הגדולה ד׳ חיים בנבגשתי :

 ח שיירי כנה״ג טעצטו ־•
 ט לחפ סתרים רבי שלטה אלנאזי :

 י נופי הלנות טעצפו :
 יא תאוה לעינים שעצמו :

 יב רובכ שפתי ישנים םעצטו :
 יג נ)־נן חגינת דגי משת נלאנפי :

 יד עין חים דבי יעקב חאניז ־.
 טו מניני ארץ טבעל פיו ורבי אברהם קאליש ••

 טז בית חלל רבי חלל ;
 מ חלקת מחוקק

 אסלה נאלהי אני הוא ברחמיו יגמור נמלי למונה וזכות הקדושים האלו אשר נאת המה יהיה עפ פ׳ והגיוני
י שאינו מתוקן ושלא כםלנם חיו וינינגי נ  1 לנל אכשל נקולמופי ושלא יצא מתחת ידי י

 מתורתו נסלאומ ויישרנו נמאמד וגממשה ויצילנו ק החמא והשגיאות ולמען משיי יקנצנו יחי אל
 םעיר אשר נקרא שנון ס׳ שמה ויקויפ מו מקיא שכתונ ואשינה שופטיך כניאשונט וגוי « מתילפ

 קנון שנזלו מגויפ האי' מיי משה ננמוהרייי יעקב חאגין ולס׳ם:

 יסוד הימיות ויימייי ההוראה הס הקנלה והלכה לממשה אשר הורו לנו רנותינו היאשוניט
 והאמרוניס שהיו מלסנים אשי מסיהפ אנו תיים ומל ונריהס אנו קהל עית ישראל הכשרים

 מבוכים לעי לעולה מי יעמוי כהן לאורים ולתומיס :
ת כי איזה ימים ושניפ עונותי גרשוני מהסתפח כנחלת ה' ושנ־קעי נעול הגלות יהזלנץל מיל ו בהי  ו
 לימוי סתלמוי תנחומות אל הן המה ס*יי הקויש ושאלות ותשונזת שנתמישו מקלונ ואותן

 שקימו להן נמין ההלכות והשתלמות היו שעשועי נפשי והיו ל• למשינ נ66 :
 ואת היא לא היתה ט«תה תלמה לפני יען נאשר הייתי אהיה מהיי לשמוע ומהיר לאני באופן שהיה
 1 יוצא הפסד נשכר׳ ולא היה מועיל לי הלמוד נשפייפ כללו כ׳ אס לאותה שעה;לני שלא סיתה לנטלה:

נ ולקנות  ובבן תשנתי ייני ואשיבה רגלי אל פקויי ה׳ ישרים משמת׳ לנ והסכמתי ניעתי לעשות לי י
לי חני עייש וקנייה לך מני ני סיני יכי מיכרי לי איכר מלתא יזיתא דקא א«רי ימן 1 

 ואיע מקומה איה ־.
 והנד, כי כן זו היא ירך ׳שיה אשי נירמי לעצמי אחר שהייתי נומי הממי על אמיתות. משקנתיעי!
 הפוםק נשאלה ההיא אוי הייתי רואה אפ היין וההלכה ההיא היתז מאותן שמיינ המורה להשינ
 שואלו יני על יגל אחי ולימי לחכמה אחותי את אוי הייתי כותנ ההלכה ההיא פשוקה נפי יעמ
 המתנרההוא עם איוה נועם מהפעמים העיקריים אשי גנה עליהם ישוי ההלכה ההיא וכלשון צח וקצי
 שיניו נו חכמים יסיתיה כאופן שהמענו גיניי יתייק את המדונה שנרניי הפופק וסימנים דאורייתא
 הוה עניינא וקניענא להו נית יייה כהלכות יהוו שייני המילין כסיירן ןמוספין כהלכתן ואס לפעמים
ני י  סייתי חוקי ומוצא נשאי ספי׳ הפוסקים שקימוהו לאותו פוסק שהם גם הס היו נושאים ונותנים נ

 ההוא אוי הייתי משם אצלו עיי נספי פ׳ פי' פ׳ יאוסי או מתיר מחייג או מזכה ,־
 באופן שעלתה נייי מפתח נכון לעת הצורך שכשהייתי צריו (אחי מהדינים ישכית׳ אצל ההמון

 י נשאלת החנם כשהייתי פותח ספר הלןן הזה.הייתי מוצא יעת האפיונים נו מנואית :
 אב? כשהייתי רואה יין מהייניס הממוייפ כגון ייני עיגונא יאתתא וגינוין וןוישין יממייי טובה
 י ועליהן נאמר יינו לנקי משפנו ראף מ׳ שלנו שצם. בהוראה אמי היותו נקי ומומחה ליניס הוא
 מן הראוי ליחות לשואל נלך ישיב ומתר אתן תשונה כאשי נן נאות ויאות (חכמי ישלאל שאין לנם ג0
 נהוראה אוי נאותה ההלכה. הייתי מגלה ספח ומנפה נוסח״פ ונירך אמנה וקצרה הייתי מעלה היין
 ההוא על הםפי וכדיו ולסעמיט ביין קצרה, וארוכה הכל לסי מה שהיה ענין חומר היין הייתי מתנהג
 נתיר אופן נתינתו לגלות יעת הפוסק ההוא לאיוה צי הוא נונ1ס אס להקל אי לסחמיי אן לא הייתי
 מתלינו נו הינור אשי סויה לעשות למען לא ישלחו משכילי עם בעולתה יייהס לסמוך יעתם נראיית
 לאשי פרקים אלו וזלילה ומס מזריזות נזה אשר עליו נאמר ני יניס חללים הפילה ונו׳ ויי לנו והותר
 גהא׳ גילוי יעתא ימלמא מי למצוא ינרי חפן ני׳ ללכת אמ״כ אצל החכמים ילהתמכפ נספריהס
 לדעת מה יעשה ישראל הכל כפי הניגון וצויך השעה אנל נלאו סני הסומך מל קיצור זה לא ינקה ני

 מה יעשה נאחריתה ותקיים לו-החישה :
 אשר לסנה זו מנעתי את עצמי מלהכליע נשום לין מהייניס הקלים !החמוייס אחר שמכיר אני אח
 עיני וייעתי כי אין הע1לס צריך לכנויי עכ״ז באיזה יין מהייניפ שהיה ל׳ ויכוח והרצתיה
 סיניים לפני אתה אמי מגיולי היור נוה לני סמכתי יעתי על הגיול ההיא שהסכים על ידי או ישקיל
 ופרי נרנרי ולנך העלתי וכר לינר שנמונ אצלי נאלוכה כיי שאס נאולי ימנני ה' ית׳ לראות מעשי
 יי׳ נח״ יראה היואה כי כני העלתי מאן וכיונו ל«יו אכן נשאי הינריס שלמיתי לעצמי הייתי
 נעת מחריש לימת מה ילי יום !לכשאפנה אשנה נאושן הפרקים על שאעמוד על גוריי! של ינייס ולא

 אסמוך על יעתי :
 ויהי היום נענור כנויי גולת ומעולנול .מיך אין קצת מעיי אשכנז ממשכילי עפ אשי היי סנינומי
 המה יאו מעשי ירי נאפיפת זקנים אלו אשי אספתי(י ולכיוצא ני 1אחי ראותם ני המלאכה
 היתה יים גילו את אוזן חכמי שלומי אמוני ישראל הס המה מעלת.הרמים הגאונים אשי נארצות
 נםועיס ויתאוו תאוה כמיני מיוע התחלתי היפסת הספר והנחתיה וכאשר ייעו כי העיקר היה מסי
 נחפיון כיס הקשה מכולם ניונ ענןתותם זיווני והיהינוני סמנוני נאשישות מ!ה זמ1ה תמנו את יי׳
 להשליך על השם ׳תנין יהני ומאחי שהתחלתי שאגמוי ככל לנני לזמת את הלנים דגמייי שלא ינא
 חטא על ייי ולהיות ני מילי לא ממסי! לשליח נעל היפים על יי אמצעי שלם המפורסם נמעשיו
 ונתויסו כי סלא הוא ומפליא לעשות ינייס העושים פי׳ מטה ומעלה כאשי כדוד נאמי ויהי יוד
 עושה משפט יציקה על ירו היהה ההצלחה ני אור נגני חלציו והמליץ נעיי אצל אמי מיוחד שנקציניס
 הנייניס למק יעשה !׳צלית לתת לכסף מוצא וגמר מצוה זו יסיים ולא נוש להיות המצוה נקראת על
 שמו סטונ לי והמשיב לאחרים יתניך שמו של מלך מלכי המלכים ני הוא העוזי האמת׳ ולא יבצר ממנו

 מומה לגרנות להטינ .
 הרי שלי שלך לסניד טנת הרססת לקט זה ומשפט מלאכה זו וכלי. מעשיה אשי קנצתי נל ינרי השוית
 שהובאו נסכי׳ האחיינים הללי לא תסיתי יני אשי לא שמתי אומי על אפנו ונמקומו נענוי
 תנרכני נפשך אתל׳ ראותך ההפרש והתועלת שיש נקיצור הלקט הזה אשר טל שמי וטל ש0 הפעולה קראתי
 שמו בישראל לקט הקמת מקורא נו יעשה קמת יאס נאולי המצא ימצא איזה טעית ושגיאות נ•
 שגיאות מי יניף אתלה יפני האוהב והשונה בהלכות ייין אותי לכ!< זנות ויתלה הינר נאייך בלותי
 ויותנ צרותי ויתקן את אשי עוותת׳ כי הוא ׳תניך יויט ועי כי לא מלני עלתה כשגיאה ופעמים שלש
 הייתי נותנ כל הלכה מההלכות יורשה כותנה ימגיהה אן מאחי שנני קיס המאמר נל איט ל6עעיס

 , , כוזנ לכן אין לני שלם שאפשר שלא יהיה ננמצא איזה שגגה ייצאה :
 ולתשלום המלאכה מלאכת שמים לתועלת נעלי ההוראה ראיתי לחני את האהל להיות אתי
 ונסוף כל הלנה והלכה אסוף אאסוף נהרפסה הקיצור שקים נו הינ נעל פנים

 מישות כמו שהוא מ,ה«וסקי0 פעלו ונאו לייו ואלה שמותם :

 פהוראים אליה טודחי ב׳ חלקיפ; שארית יופף !
i פהד״ס טינ׳ן ! שארית יהודה 

ת ו ש ד ים ה ר פנ פ ס ה מ מ ד ר  ה
 דעתם על ספריהם ואג״ל הרבנים המובהקים הנאים אחריהם בכמת שאלות ותשובות הלכה לטעשר,
 פהט מסכימות וטהט פותרות פסקס זיל . מלכד כסה וכםה דברים טוניפ ונכיחיט *זידיציט והידישיפ

 וביוצא בהם בכל דוד ודור נס אלה לחבטים :
 ויען טגלנלין זכית עיי ינאי . גלגל חקנ״ה על ידי א׳ מאוהבי שמו גדול בחכמה ונייאת הפא .
 'המצוח חנתלח הזאת . יודני ויאמר לי יתטך דניי לבך עשה ואת איפוז מלאכת שפיט
 גקיד, וקלה להיות טטצדיקי חרביט . בי נטה פעפים בת קול םחפוצצת מראשי הדרי קדש שסעת•
 וארא כי מתאמצת היא ללכת טי יתן לגו חיבוד קצר מאסף לנל מהנות מאלות ותשובות לאחרונה יצאו
 לאורח אחרי הליכת מלך ישראל לעולמו נאח דורש ומאריך נאה טקיים וטקצר ני ירא «זטיס יצא את גלם :
 העיר ה׳ את רוחי והביא את נפשי חעניה והשפלה בהיכלי טלני רבנן ויגחני בדרך אפת זו ארוכה
 לעיין בהנהו טילי פעלייתא ־ וקצר ה להעתיקם יבםעוט שיחה על פי פיםג• הפוינל אחד ואחד
 במקופי הראוי לו אלא שלפעמים לפי דוב חריגים ולפי מיעוט הדינים כללתי או פרטתי שםגתיהם וםימנימ
 לתוספת ניאוי . וצריך אגי להודיע ני כל הטעיי! בםפר.זה הלנה למעשה יבקש אחר המחבר לראות היכייפ
 על ם»0ם ושרשם. נ• מדגלא נפוםייהו דאינשי שאין מורין חלבה מתוך השלחן ערוך ני לא (הטון בו חרב
 !•ל אלא למפתח בעלמא לפתוח בו שערי הבית הגדול. קיו לטי שלא נא אפילו לידי טדה זי. גם במזכיר לא
 נסזהיי יהיה טרוק םסיק ויקרא כל התשובה עד סופה דםלתא ני נפה פעמים לא לפדתי הלבה אלא משפח
 אהרונה או גץוב לה. גם לא יפסוק את הדין עד שיראה בהחלה •נרי הרב,זיל אשר בית ישראל גנון
 עליהם בי גאםפו שמה בל האדירים תקיפי דארעא די בכל אתר ואתר ובל חטוטיף לחפש ולפשפש בהפ
 ונםשגתם חדי «ח משובח. גם חיום יש בידיגו הון רב מספרי הצדיקים הימים אשכנזים אהרוגים והניבים
 גנון נפידוש הטור זיל נית חדש על חדי טוריפ נית ישואל על י?ד ואיד.. יעל שלחן ןרוך נייד .
 שפחי נהן וטורי זהב מאיית עיגיס על חיט וים שלטה על קצת טטהתות עם פסקי דינין . vm לנו
 לעיגיס ולטשינ נפש הטתאוח להם וטחטדתן לבלבל ולתר׳ן נטה ^שיות ודקדוקים ישרים *דיקים ילבו בס;

אל ישיג עלינו המעיין לטח לא הובאו דבריהט כזה החגור לפי שעיקרו בניי «ל שיאל ומשיג  ו
 הלנה לפעשה לא על רואה ומוסיף נופך טשלו ולודש בטין חוטר דקדוקי סופרים ידכו־י
 חכטים ועם נל זה העתקתי חידושי דיגים טספר גידולי תרוטה וסםפר הזברוגות להיותם נזכרים ונעשים
 נלוח בפני עצטו וחששני טחפאת אם לא יבואו נתוך הנאיט ובאשר יטצא הרואה הלנות וםעשיט
 שלא ננתנה טסקנא הדין בצדן ידיגני לנף זבות כי הרנה השונות יש נדנד בל אתת ואחת גלוית
ת יען פבינ לשלחן של פלכים יחנו ויתוטפו עליהם ויחד ישכנו  ופשוטה נקרא ממו W2B חדשו
 נדי שיהיו תאים אלו את אלו קוונים וםטוכים ויהיו שפתותס דובבות בקבר ששים ושמחים לעשות
 רצון קונם ועל ידם ישתבח ויתפאר אלה׳ הראשוגים והאחרונים אשר לא עזב תפדו ואטחו פעם בגי
 ישראל עם קרובו בגל דור ודור לחלק םחנסתו עם ׳ראיו ננורי כה עושי דברו. וגהלק חטפי היה
 לבי חלקיט . הא׳ על פרטות חריגים וטעשח רנ והבי על סוגיות השים ולשוגות הפוסקים זיל טובים השנים :
 ו?1תד, בפח אקדמ ה' אכף לאלהי מיום על נל חחסדיט וחטובות אשר גטלגו כרחמיו וניוב הפדיו
 אספום םחול ירנק, יעידון ינידו; בלם נאהד הלא ר,פ מאתו ונידו וכמאפד דוד עבדו כי טמך
rtpn הנל וטידך נתנו לך . ואני תפלתי לך ח׳ עת רצון שלא יארע דבי תקלת על ידי ולא תנא לי 
 על יד אחיים ולא אנשל בדבר הלנה ולא יבשלו אחייט נדנד הלנה . והערב נא h׳ אלהיט את
 דברי תורתך בפינו ובפיפיות עטך נית ישראל ונהיח אנחנו וצאצאנו וצאצאי צאצאינו גלנו יודעי
 שסך ולומדי תורתך לשטח . ונזבח ונחיה לראות כנחמת ציו! ובחזרת שסינחך לתוכה ביב אז
 יעופפו דנים לבקש את דבר ה׳ וימצאו ד,ל:ד, בדויה בכל מקיש נטו שהנשחתני to ייי זננדין

 הנניאיס והלאה הארץ דעה את ה' כמים לים פנסים אכי״ר :

י  י
, עולם ה׳ בורא קצות הארץ אשר נדנדו נטע גן כעדן פקדפ וישם שם את האדם אשר יצר ה ל  א
 ישר וכאשר בעוגו נתעוות ונידון בשיליחין ובנירושין היה העולם משתוםם ושפם ונל פעשה
 בראשית הלוי ועוטד עד יום הששי בסיון הטיותד בכל יטות עולם שבו ניתגהתורה תפיטה לישראל

 • וחור העולם לאיתני ולחנאו הראשון ויכלו השטים והארץ וכל צבאם!
 בו עלו שנסים שבטי יה לפררנה עליונה להתענג בערן גן אלהיט להשתעשע בטררם דמונים מלאים
 מפלאות ח0ים.דעים פהם גלויים טהפ גםתרים . הנדול לפי גילו והקטן לפי קטנו ישלח
 ידו ולקח טעץ החיים אילן ששרשיו וטרונין פירותיו הולנין וטתברנין םתוקים פדנש ונופת צופים .
 וסל pi שארם יטשטש בהם ימצא בהם 0ונ טעם ודעת ברטזיט גמע ה' פורחים באויר נקי ויש

 , להם על פד. שיטטוכו אור גנה עליתם דרושים לנל חפציהם עם נקודות הכסף :
 ךןןל ראשיהם טלםזנלה הסודות חנעלםים עלי כתרי אותיות הרוזיט טעטפ ונימוקם עסהם הלא הטה שפוני
 פםוני קיש כל התורה בולה שמותיו של הקניה אשרי העם שככה לו אשרי העט שהי. אלהיו :
• מבואר הדבר כי הפשט על פי הקבלה מקובלת לפשה פסיני טהאטור והטוהר הטטא והפהור ג מ  א
 החייב והפפור הכשר וחפטול עד תנלית דנר קטן עליו נאמר אותיות מחכימות וראשון
 הוא לבל דבר שבקדושה על פיו יצאו ועל פי ינואו לעלות ולראות לפגי ה' צבאות. ובלעדיו לא
 ירים איש את ידו ואת רנלו ליננפ לפני ולפנים ולבוא אל חדרי חדרים כי הוא יסוד לנל הסודות

 וםגת יקרת לבל יקר . וה השער לת' צדיקים יבואו בו :
 וכא?}ר נרפו העונות ירד ירדנו בתחלח מאיגרא רטא לבירא עטיקתיו לבתוג תורח שבעל פה אשר
 ראו אבותינו הקדושים עת לעשות לה' למען תירשנו־, קהלת יעקב ולא תשנה טפי זרעו .
 חת יצא ראשונה סדר המשנה כלליה פרפותיה ויקדוקיח . וכאשר ניתיפפו העוטת והיגונות וחדעת
 חלבה ונתדלדלה וגברה השבחה והיה צריך להודיע דרכיה דרכי נועם הארינו טירושיה והרחיבו כל
 נתיבותיה שלוט . ננמדא ערוכה בנל ושמורה יפת עיניס וטובת רואים כל רואיה יכירוה בי דוח

 אלחיט בה פטע ה' להתפאר :
 לכמעט שנחתמה והלכו לעולטם רבינא ורב אשי סיף הוראת ובל הדור ההוא אשר ר«ו אור גדול השבח
 החלכה ונתרבו הםפקות אין יוצא ואין בא להוציא הדין לאמיתו ולירד לעטקו ! כימי
 עולט ונשנים קדמוניות . לולי ח׳ צבאות הותיר לנו חשדידיפ אשר הוא קורא בכל דור ידור להאיר
 עינינו ולתתנו טחית סעט «ל ידי עבדיו וחסידיו הננשים אליו על התורה ועל העבודה ללטוד וללמד

 לשפוד,ולעשות . הן נעודט חיים עפנו הן אחדי פוחם נספרים וחיבורים עושים צדקה נכלעת !
 התגלגלו הדברים עד שחגיעו אל רבינו שבנולד. הוא הסשביד לנל עם הארץ ביתו פתוה לרוהה על
 הדין ועל האטת פופת וזוועות ההלנח ה״ח חרג הגדול החסיד בטוהרריי קארו זנר
 צדיק וקדוש לברכה . אשר זנח וזיכה את חונים ונטה יגיעות יגע. נדי שיצא הדין פטקה נחנאת
 כל הדעות וגשא וגת! נהם והכריע ופסק כדי שתהא גםצאת ביד ישראל כיל דנר ודבר שאפשר

 לדעת תורה אחת ומשפט אהד ניר ה' אלהיו עליו ;
 ב?1ת ההיא זרח גס אוד לישרים א׳ קדוש מדבר מעיר פולין אשר .פרם מפה יפה על השלח!
 ערוך פעם נננפ פעפ יוצא פעם נגלה פעם נכסה הן להוסיף חוטפת של עיקר נחידושי ריגים
 שלא הזכירם הרב לא בספרו הגדול ולא נקצר או שהעםיטם בקצדבלנד. הן לסתוון קצת םפסקיו
ל כמוהרר״ם איםרלס זלהיה חון ישיא י יייול נ  (מראותיו מטעם שכתב בהקדמתו ויה ש

 ועישד בניתם וצדקתם עוטרת לעד :
 ןעך״יין לא חספינן דבריהם של רבותינו טובים השנים הניכרים להגיע לנל שואל די םחפורו ושלא
 י להחמיץ את פסק ההלבח בקצת דברים . םטעם סלבי רבנן ונדוליהש שרי צבאות ישראל
 אשר נמצאו ואשר חיו נם בזםן ההוא אלא שלא יצאו היבוריהס לאורה ולא יכלו הם «"ל להעאת



ת והדינים ו כ ל ה א ה ו צ מ ן ל ק ראשו ל ה ה ע י יורה ד ה סימנ ו  ל
ם י ע ל ו ת ת ו כ ל  ה

ד יין שרצים הנמצאים במים גסיריח הקנמ  פ
 ובנגינה .

 פה לין סימני מגנים ולינייהס:

ם י צ י ת ב ו כ ל  ה

I לין סימני גיציס וליניהס: S 

ב ל ה ר ב ש ת ב ו כ ל  ה

 פז לין באיזו בשר נוהג לין גשר מז:'כ
 והיאך נקרא בישול.

 פח לין שלא להעלות בשל על השלח; שאוכלין
 גבינה .

. ר ש  פט לין שלא לאכול גבינה אחר נ
 צ ליני כחל .

 צא לין בשר וחלב שנגעו זה בזה.
 צב לין אס נהל חלב לקרירה של בשר.

 צג ליןקלירה שבשלו.בה בשר לא יבשלו בה חלב.
 צד לין סתוחנ כף חולבת בקרירה של בשר.
 צה לין לנים וביצה שנתבשלו בקדרה של

 בשר אס מוהר לאכלן עם גבינת.
 צו לין מאכל חריף שנחסך בסכין של בשר.

 צז לין, שלא ללוש עיסה בחלב :

ת ו ב ו ר ע ת ת ו כ ל  ח

 צח לין איסור שנחערב בהיתר ואופן גיטילו.
 צפ לין אס העצמות מצפרפין לבטל איסור

 ושלא לנמל איסור לכתחילה.
 ק דין בריה אפילו באלף לא בטיל.

 קא לין חתיכה הראויה להתכבד.
 קב דין לגר שיש לו מהילין.

ם.  קג לין נותן שעם לפג
 קד לץ עכבר שנמצא •ביין או בשכר.

 קה לין איסור שנפל לתוך היתר וכבוש
 וצלי ומלוח .

 קו לין היאך מבשלי; בששים .
 קז דןהמגשלביצים ולכרמאוסהנמצאבתבשיל.
 קח לין שלא לאפות היתל ואיסור בחנול אחד.

 קט לין יבש ביבש שנתערב.
 קי לין ספק איסור תערובות.

 קיא דין כלים מרשות שנתערבו בכשרים .

ן י ע ן ה ם מ ל ע ת נ ר ש ש ת ב ו כ ל  ה

.  סנ לין בשר הנמצא ולא נילע מהו

ב ל ת ח ו כ ל  ה

 סד איזו חלבים הס המוחרין והאסורין
 לאכילה:

ם ת ד ו כ ל  ה

 סה לין מיטין האסורין משוס לם ומשוס
ה . ש  חלב ודיני גיד מ

. ם  סו דין דברים האסורים משוס ד
 TD דין כמה דברים האסירים משוס

׳ ס  ל
 סה דין מליגת הראש והעופות .

ה ח י ל ת מ ו כ ל  ה

 סט יין מליחה והדחה ודיניה.
 ע דין מליחח הרבה גשר ביחד .

 עא דין מליחת הראש והטלפים והמוח.
 עב די; מליחת הלב והריאה.
 עג לין צליית הכגל ודיניה.

. ר כ  עד לין מחול ינליוח וביצי ז
 עה לין מלימי* המעיים (ימלימת ניציס

. פית)  הנמצאים בעי
 עו לין בשר לצלי.

 עז דין עופות שנמלאו בשר שלא נמלח .
 עח לין שלא ללבק בצק בבשר שלא נמלח.

ת ו ר ו ה ת ט ו י ח ת ו ו מ ה ת ב ו כ ל  ה

 עט דין סימני נהמה וחיה מהורה .
 S דין מיה מהורה.

י ח ן ה ם מ י א צ ו י ם ה י ר ב ת ד ו כ ל  ה

 פא דין שכל הייצא מן הממא פמא ודברים
 היוצאים מן מחי והס מומרים ודיניה .

ף ו ע י ה נ מ י ת ס ו כ ל  ה

ב לין סימני עוף מהול :  פ

ם י ג ת ד ו כ ל  ה

 פג דין סימני לנים ולגים מליחים ודיניהם:

ת ו פ י ר ת ט ו כ ל  ה

פ דין שמונה מיני סריסימ יסימנס .  כ
 ל לין מכה בעצם הגלנולמ של בהמה יחיה

ם. הי  ובעוף היבשה ו
 לא לין נקיבת המוח וקרומיו ,

 לב לין מכה בחוט השררה.
 לג לין אס ניטל הלחי ומכה בוושס .

 לד דין מכת הגרגרת .
 לה לין טריפות הריאה !אונותיה:

 לו לין כמה מיני טריפות הן בריאה.
 לז ליני אבעבועות ושרפות הריאה .

 לח לין מראות הריאה.
 לט דיני גליקות הריאה.

. ו ג  מ דכי טריפות הלב וקנה ש
ר . מ א דיני טריקות ה  מ
ב דגי טריפות המרה.  מ

 מג דיני• טריפות בטחול.

 מד דיני טריפות בכליות .
 מה דין אס ניטל השליא בבהמה ובעוף .

 מו דיני, טרסות בבני מנגיס .
 מז דין אם נמצאים גני מעיס יתרים.

 מה דיני טריפות בקיבה ובכרס.
 מט דיני טרפות בקורקבן.

 נ דינים כללים ננקיבת האברים .
י יוין שנמצא בנהמה . & ^ m !גא לי 

 גב דין שף שנפל לאור ושינוי מראה
 באברים :

 גג דין שגר או מכה בבהמה ובעוף.
 גד דיני טריפות גצלעות .

. ו  גה דיני טריפות גרנל וגפרקי
 גו דיני טרסות נצמית הגידין.

ן בהמה דריסה מחיה הדורסח .  גז ד
 גח דין בהמה נפולה .

 גט די; נהמה שנפשטה בחייה .
ס המית.  ם לץ בהמה שאכלה ס

ה נ ו ה ת כ ו נ ת ת מ ו כ ל  ה

 סא דין מתנות זריע ילחיים וקיבה לכהן

י ח ר p ה ב ת א ו כ ל  ה

ב דין אבר מן החי וכל דיניה.  ס

ה ט י ח ת ש ו כ ל  ה

 א דיני שחיטה ומי הס הכשרים לשחוט
 ודיניה .

 ב לין אם שחיסמ עיגל כוכבים ומומר
 וצדוקי וניחושי כשרה •

נה. ו  ג דין שחיטה אינה צריכה כו
 ד לין השוממ לשם עבולמ מכבים א! לשם

 ל״א מהי לינו .
. ו נ  ה לין השוחט לשם קלשיס מהו לי

ן גמה שוחטין . י  ז י
. ן  ז יין השיחט בגלגל של אגן או של ע

 ח לין שיעיר הסכין של שחיטה.
 & יי( השוחט בסכין מלובנת.

 י לין סכין של משמשי עבזלה מכבים
. ה י נ ד  ו

א לין באיזה זמן שוחעין ילין הבומט  י
. ס י מ  לשוך ה

 יב דין שלא לשחוכו בתוך גומא ודיניה .
 יג לין בעלי חיים שאין צריכין שחיטה

 וליניה .
ד דין עיבר במעי נהמה ודיניה .  י

ו דין. איסור שמישה מפום מחישר זמן  נ
 כגין ילל תיך ח׳ .

. י  סז לין אימר שחיטה משוס אותו יאת בנ
 יז לין איסור שחיטה משום מסוכנת .

 יח לין בליקח הסכין •ופגימותיו .
 יפ דין ברכוח השחיטה ודניה .

 כ לין מקום השחיטה נקנה ובושט ובאיזה
 מקום בצואר.

א לין שיעיר שמיטה בכמותה לעוף ולבהמה.  כ
כ לין נאיזה מין צריך לשחיש הורידן .  כ

ג לין שהייה בשחיסה ושיעורה .  כ
ד לין לרסה חללה הגרמה ועיקור .  כ

ה לין גליקת הסימנים אחר השמיטה .  כ
 כו דין נקב בושט או גנני מטיס קודם

 השחיטה .
 כז דין שלא לחתוך אבר מבהמה בעודה

 מפרכסת :

ם ד י ה ו ס י ת כ ו ב ל  ה

 בח דין כישר וברכתו ובמה מכסי; וכל ליגין:

ו י ר ה א ד מ ר י ל ה ו ע ו ל נ ם ש י ש ר פ מ ת ה ו מ ו ק ה מ א ר  מ
 ע ה)

ת להל' ס״מ ומזוזה, דף קי״ד ע״א. ו ש ד ח ופגים ח מ ק ט ה ק  ל
, דף קס״ו ע״ב . להלכות הלש ו ק  ולהל׳ שלוח־ ה
 וערלה, דף ק״כ. להלכות כל מיני כלאים, דף קל״א ע״ב .
ר בהמה טהורה ופטר חמור, דף קמ׳׳ס ט נ  זלסל׳ פדיי; הבן ו
 ע״א. ימהל: חלה ימרימית , לף קס״ב ע״א - ימהל׳ הסכמות
 ותקנוח כבול חכמים, רף קשייו ע״ב. ומהלכות קריעה ואנינות

 ואבילוח, לףל״ב ע"נ(נחיברח שבסוףהחלק).
. ב ״ ם להלכות אבילות . לף כ״ט ע  יד אפרי

ה בשו״ע יו׳ל על דרך מ ק ט ה ק ל ל ע ב ת ל ו ח ת פ מ ח ה  לו
 א״נ לף ל״ג טייב .

ת דף ל״ר ע״ב . ב ת ש פ ס ו ם מנעהמ״ס ת י א ל  ס׳ פ
ד לף ל״ו ע׳׳א • ר  לבושי ש

ך ונטוקי רי״ב לף ל״ח ע״ב ׳ ו ר  אמרי ב
א לף נ י נ ה ת ב ב ר ת וחדישים להרמ״ט ודגול ס ו ה ג  ה

 מ״מ ט״א .
ת עליון מהרש״א דף מ״י ע״ב . ו ט מ ש ה ס ו י נ ן ק  ת

ם מספל משנת לר׳ עקיבא דף מ״ז ע״א .  חרושי
. ם בביאור הגר״א (שם ע״ב) י נ תקי ת ו ו ט מ ש  ה

. ו פ ם בסו י נ  ש׳ עקרי די

 יו׳

ה ד ר ו י  (מלבד אלה שקנו מקומם בפנים ה

ה שני ל ח  ל
, להלכוח יין ם ה ר ב ל א ש , א ת ו ש ד ם ח י נ , פ ח מ ק ט ה ק  ל
, לף ס׳ ע״א. ולהלכות רגית, רף קי״ל ע״ב. ך ס  נ

 ולהלכות נלה ומקואווז, לף קס״ב .
ים, לף קי״ל ע״א . ס אחרון מס׳ לחם הפנ ר ט נ ו  ק

ע לף קי״ז מ״נ . ד מ ר ה פ  ס
ה לף ס׳ ע״ב. ט ל ק ש ש  ח

ף הספר ׳ ו ס ב . ה ר ה  ס׳ סדרי ט
. ה אחר סלרי טהרה (ועל סימן קי״ג נלפס נח״א) ע ת ד ו  חו

ל (להלכות נדה) אחר חוות רעח • ק ש ת ה י צ ח  מ

י ש י ל ק ש ל ח  ל

ה מס׳ יל אברהם, וצבי לצליק, לף קכ״ג ע׳׳ב ודף ט מ ש  ה
 קכ״ו ע״3 •

ל אברהש להלכות נלוים, ש , א ת ו ש ד ם ח י נ , פ ח מ ק ט ה ק  ל
ת, לף צ״ב ע״נ . ולהלכות כגול או״א  ושטעו
 וכבוד רני ית״ח, דףנ״ח ע׳׳ג. ולהל׳ צדקהוהקלש, לף פ׳
, לף 5*ל. ם ד נ  ע״כ, ולהלכות טילה, לף ס׳׳ת. ולהלכות ע

 ולהלכות נרים , דף ציו ע״ב.
. נ ״ , לף ק״ס ע מ ״ ם להלכויז פ ה ר ב ל א ש  א

ן ו ש א ק ר ל ח  ל

 פרי מגדים אחל כל הלכה והלכה .
 לקט הקמח ופנים חדשות ואשל אברהם להלכות שחיפה
 לף ל״ז ט״א, ולהלכות טריפות, ניקור ,
 מליחה והלחה וספק טרסות , יתערונוח ,

 לף לס״ז.
 דף האחרק להט״ז • וקונטרס אחרון להש׳׳ך לף רס׳׳ו:

ה כהן וחשק שלמה דף לפייס • א ר  ס
 יפה לבדיקה מס׳ יד אפרים לף רצ״א •

 ספר פלאים מבפהמ״ס תוספת שבת דף לצ״א .
 לבושי שרד לף רצ״ב .

 הגהות וחדושים מהגאון ר׳ משה טייטלבויס לף
 לצ״ל ויף רצ״מ .

 אמרי ברור ונטוקי רי״ב יף קס״ל ט״א ייף רי״ז ט״א
 ודף רציל ע״ב.
 השמטות םנטוקי רי״ב ל8 רצ״ח ע״ב.

 חדושי יעב״׳ן'ודגול מרבבה תנינא דף רצ׳׳ס ע״נ .
 תלן נים והשמטות מליין מהרש׳׳א • לף שיג •

. י ס מ  דיות דעת ב
ת השקל (להלכות מליחה) אחר חידד . י מ ו  ה



ן באר הגולה ה י כ ת פ ה ש ט י ח ת ש מ ל ה א ח ע רה ד ו ב י ה י ז ר ו  ט

» ה יומש־ס ליש ״ולין ואפ * נ י מ א , א  וכן המגהג. כ״כ האגור והנ״י השיג עליו ד>א ר
י ^ י  ראיה ולפמד״כ לדעת האטו כמ״ש מהלי״ק כשלש קט״ב ^

א  בטלר הביא ברייתא וזבחת כאשר צויתיך מלמד שנצטוה א
 משה בע״פ כו׳ , איכא למידק מהא לאיתא פ׳ ל׳

: ל״איהרא׳׳שונמררכישטיש״0 ז ״ א ראיט ראיה וכמ׳׳ש הלב בח״מ ס״ם ל ) י  מיתות (sp צו) שבח וכבול אב ואם נצטוו במרה לכתיב ובמנהג וכה׳׳ג הו
v K u w פ וכל אדם אפי׳ אין םכירין בו׳• הטור כתב וטבליס « עבדי  כאשר צוך ה׳ אלהיך וא״ר יהולה כאשר צוךבמלס וא״כ מאי שגא בו
 הך כאשר צויחיך מן כאשר צור > משוחררים כו׳ וכ״ל לבאר לעתו לסכר ירימם בשפ הל׳ א״י זנלט שס
$1£1%S! ת שחיטה ליה לסתם עבליס יש להן כל המלות מ ל  £וי״ל להא יש״י פי׳ השם למשנה ח

 חורה לא משה מעצמו היה שונה להם
 בערבות מואב אלא כמו שקפלה היה
 מוזר ומגיל לסס וכל מה שכתוב
 בדברות האחרונות היה כתוב בלוחות
 וכן שמע בסיני עכ״ל וא״כ ל״קמילי
 דודאי מה שאמר הקב״ה למשה
 בערבות מואב במשנה תורה וזבחת
 כאשר צויהיך ניחא לן לפרש על מה
 שלימי ממו בארבעים יוס אחר מעמד
 הר סיגי חורה שבע׳יפ משא״כ בענין
 כאשר צרך לכבול אב ואם שהוא בי׳
 הדברות וכן שמע ממש בסיני לשון
 זה ע״כ לא אפשר לומר דקאי על מה
 שלמל עמו בע״ס פמ׳ יום להא אחר
 זה היו אותן מ׳ יום ע״כ הוכרחנו
) אפילו א  לומר דקאי על מלה: (
 גשים. כן הוכיחו התום׳ ריש חולין

 ו ממד)נת י
 הרעות יותר מן הריקים והפוחזים ד׳נ׳וכתגיהראישוהר״ןשכ!
S-W4?Sי יאק י ״  ״S כלאמרינן בש״ס בכמה י
ן ׳״נ ינלישנא בתיא י  בחזקת כשרות וע״כ פי׳ המתכיתין ש0 י
5 8 £ £ & 8  שהביאו התו׳יהרא״ש לעבליס שוממיז £

 לכתחלה היינו במשוחררים דאל״כ והרמב״הצש״ר מהלכי׳
ל ישאר שישק-פ ו מנרי-׳ ימלא ו ע כ י  אע״פ שמל וטפל אין צ0אמ
 השחיטה אלא במטרים אותו שהוא יינ השכמת הפיפקיש הנ״ל
ffiSat&S א י ה י י ה י ת ו  כשר אבל כשמכירים א
 בכלל רוב מצוים אצל שחיטה מומחים למת היי״ן־ ו«ווי נשם

א נקודות הכג» ״ ה ת ״א ב כ היטב " כ ם ו  ומוחזקים ה
 ומביאו פ״י ר״ס פ' שלעת הרמב״ס >י? נ׳ *ולי ״־אד. מי. שפ;

ם מיינו גמייש ילקיני ונו׳ ד כ ע  (ס״ג מה״ש ץכ״כ ^tf י
w *» הי פגוש יא׳־, ^ ^ p f o ^ ^ ^ נמשנה 

 ימ״פ נסתם מנדים היינו

 חלכות שחיטה
. ובו י׳׳ד סעיפים: ט ו ח ש ם ל י ר ש כ ס ה י ה  א מ

נשים : ) אפילו 1 א ל שוחטין לכחחלה ( כ ה  א א
ש אומרים שאין להניח (א) נשיס לשחוש. שכנר נהנו שלא י  הגה [א] נ
: ר) ו  לשמומ א וכן המנהג שאין הנשים שוחטות : (נ״י כשם האג

ב] אפילו אין טבירין ) י ועבדים וכל אדם [ נ ) ) ב ב ) 
 אותו ״שמוחזק לשחוט שלא יתעלף וגם יאין יודעין בו
 שהוא מומחה ויודע הלכות שחיטה ג [ג] מותר ליתן
) לשחוט .ומותר לאכול משחיטתו ג  לו לבתחלה(
 ד שרוב הרגילין לשחוט הם בחזקת טומחין

) ומוחזקין. יבד״א כשאינו לפנינו אז מותר לאכול ל ) 
 משחיטתו וסומכים על החזקה, * ה [ד] אבל אם

 יד אפרים
ירו (מרדכי והגהות ׳ אינן משוחרר לסמוך על חזקה במקום ליכולין לנ  איריא משוחררי׳ אפי

׳ ן בת״ה הקצר לן) ו׳ ע״ב כ כ ו ) ׳ ו  נמי כ
. X ' כ י נ ו ־ ( ל א י ש ס שאינם משוחררים שוחטים לכתמלה כגלולי י עבלי  לנשים ו
(אלא ועי׳ גשאילות י«ג׳׳ן שי׳ קנ׳׳ז. ׳ ׳ אינן כשרי ם טבלי ת ס  המחבר מיירי במכירי׳ אותן שהן כשרים ל
ו אשפ שלמדה פלכויו שמימה ר י כ ז א ךלא ס ה ^ ן ק ן ן ך ^ ן א י ר י כ ן מ י א ל כ מ ר י ן מ ה ע ^ ך מ ש א מ ^ 

א ׳ ׳ ש ר ה ת נליון מ ע ל כ ם בשאר בגי אלם בעינן שיהא שוחט נאמן ו  המחבר משוס לס״ל לג
w £ T ן מ י ה כ ( " כ ים המחודשים ו מנ א בבית יוסף וכמו שפסק בסי  הרמב״ס ור״ח שהבי
js pn ׳משאר סוהי״א קלויזנעי כ׳ פי עברי ס ס׳׳ה ולכך לא הוצרך להזכירו לפשיטא ללא עלי  לקמן ס״

מן קט״ה כתב ג׳׳כ קצת ׳ סי ׳ בתשובת ר׳ שלמה כהן חלק ג י ע ו ) ם ד  בני א
ע מ ש ה) והב״ח השיג על המחבר שמהרמב״ם והסמ״ג מ  לברים מז
ג על הלרישה ם וגס השי מחי ודעים שהן מו ם בעינן לוקא י  לבעבלי
ך מ ׳ על ס ט • פי ו ח ש ה ל ל ח ח כ תן לו ל י ר ל ת ו  ולפעל״כ כמ״ש: ג מ
׳ • ב בו ו ר : ד ש י מחה ועי׳ בב״ א מו טה אם הו  שיבלקנו אחר השחי

״ י,כל י ׳ ש״ו ס״ז גבי טבח אומן שקלקל לצריך להביא ראיה שהוא נ*פוך על ת ן בח״מ סי י  עי
w א ש״ע) הכל ״יחפין ) : ן ם ה ה ולא אמרינן בכה״ג רוב מצויין אצל שחיטה מומחי ח מ ו  מ
״ « י ד » ע ק , ' י « « א ל נ י לראףרב ׳ ׳ נ ו ן ״ להב״חכתב ראב ״ . ז י ו ו כ ג י ג פ ל א ו ם ה ל א ב  ה א

 לא קאמר לאם שחט בולקים [אותו] אלא כשישנו לפנינו ומצינן שניט.טרדניוהואודפ
 .ו.״״״,•,,• וידיו טרתתין נאטר 0
I 7 ה פני׳ לא כלה״פ ע׳ת׳נ״ב מ 3 ? <  , י

 שמונים. ואבל לא ישחופ
נ טי׳ נ״ה p  ובתשובת בית י
 כתב דצ״ע , אבל לטי. לא
 ישחוט . וזניל דחשש טחטת
 גער לא יכוון לשחוט יפה .
 ום׳׳ש בן שטוני׳ כ׳ בתשובה
 הניל דחכל לפי נחו החזק
 הוא אם רפה ועט״ש בנליון

 מלתנן פרקכלהפםולין(לן! לא) כל
 הפסולין ששחטו שחיטתן כשירה ומשיב שם נשי׳ ועבדי׳ וטמא־במוקדשין
 ואמרי׳ התם לאפי׳ לכתחלה שוחטין וקאמל לשון ליעפל משוס טמא
 במוקלשין ולא אמר משו׳ נשים ש״מ לנשים אפי׳ לכתחלה וקשה ליממ״ש
 סתוס׳ בקדושין(לף עז) לענין עפולה וז״ל אף על גב לשחיטה כשירה
 משים ועכדיס היינו ליענל אבל לכתחלה לא עפדי כי אם מיוחסין
 שבישראל עכ״ל א״כ קשה לילמא מ׳׳ה אמר בפ׳ כל הפסולין לשון ליעבל
 וי״ל לההוא דיעבל לאו לענין איסור קאמרי לולאי מותר מן הלין
 אפי׳ לכתחלה אלא לשם מיירי בהיפוך מה שסיימו התם ללכתחלה
 נמנעים מעצמם כי אס מיוחסים או משום חומרא יתירא אין מניחים
) ועבדים. בטור כ׳ טפלים משוחררים ב  לכתחלה כ״א למיוחסים: (
 ותמה ב״י הא משוחרר הוא כישראל גמור וכבר צווחי קמאי ובתראי
 בענין זה *ולי נראה לאע״פ שהוא משוחרר אינו כישראל גמור מצד
 הסברא שכן מצינו במלרש ילקוט פרשת אחרי מות סי׳תקצ״ט וז״ל
 בתוככם לרכות נשים ועפליס משוחררים הרי לפניך לעבל משוחרר
 צריךריפויא כמו אשה א״כ אף במשנה לחשיב כאן נשים ועבלים י״ל
) וי״א ג  לבמשוחלריס קמיילי וילמוד סתום מן המפורש במקום אחר: (

א־.(שס) שוחטין  שאין לסמוך כוי־ הוא דטת א״ז וכן ס״ל לנעל העיטור בלבלי הטור לפעילוף לא חיישיגן כלל לא פתחלה ולא בסוף ולעגין מומחה אין ויו״דפ״
™ m £ t £ m ש " מ י כ ג א מ  לסמוך אלא בדיעבד ולדילהו האדאמלי׳פגמ׳ לוב מצרין אצל שחיטה מומחין הן היינו דווקא פליעפד וס״ל ובדיעבד אפיי בדיקה ל

 כיאור חגריא
 ואט כדי שלא יפשיר בהעוד
 עיי ט״ז שי' קי״ו פק׳יר ר״ה
 נשאלתי: (שס) א£י׳ נשים .
 ל' רטבייט פ״ד ה״ד םשוד־טר.
 ובל הםוטהיט שוחטים
 לכתחילה נינם לגין עצמן
 ואפי' נשים ועבדים אם היו
 טופחים הדי אלו שוזעים
 לכתחלח וזה לכאורה יש
 לפרש דבנשים ועבייט בעי
 אתרים רואיפ אותן וא״ת
 באחריט רואים לםד. התנה
 שיהיו מומחים ׳*ל דפ׳׳ל
 ד.אינו טופחה אינו טועיל לו
 ענ״פ לכתחילה ראיית אווריט
 דעד נאן לא הוכיחו נתוט'
 חולין נ' נ׳ ד״ה דליתיה אלא
̂זן םוף פעי'  בדיעבד. ועיי לנ
 ג' ורק לחשש דעתן קלה
pK 'דבדיענד נט לחל) 
 ישראל טשטע דכשר) מועיל

 ראיית אחריט . אבל באינו
 טומחח (דעד הנה לא דינר
 הרטב״ט מיץ רוב טצוין נוי
 וי׳׳ל דאה״נ דשתטא חות
 סוטחית אך גא לשלול גידוע
 שאינה םונזזית) מט ייעבר
 שחיטתופטולח . אין סופגי'
 לגחודלה על ראיית חשויק .
 אך אא׳׳ל כן . דא״כ בקדשי'
 ראוי שלא ישחטו נס באחרים
-ואין דבחולין אט יראו
 שקלקלו איו &יזז1ש . אבל
 דמדמיח %מ יי»לו חחדמי'

 חידושי רע״ק
 (»' א׳ f'B פק״ג) היינו בטשיחרריט . לפ׳׳ז יקשה(רלטא) [דליטא] הש״שינקט דיעבד
 משום רענד׳׳ טייר' אף־נאינן טשוהררי׳ ועיין : (פ״ז פק״נ) ולי נראה , הב״י תטד, רק
 דמה אידי׳ פשוחררים אםי' אין טשוחרריט נטי : (שייך פקיד) ולא אטיי' וטי . ק״ל

 דא׳׳כ אחדישראינו שקלקל לא יהיה רשאי לםםור לו לשחוט וזה לא טצינו וצ״ע^ש״ן שק״ה)
ל הב״ח וכוי, נ״ל ד׳ צא להראב״ן כן בכדי ליישב קושית תום׳ על רבינא טהבר״חא דטצא  ך
 תרנגולת ולוה נתב דרבינא טורה דבלית׳' קטןולא םצינו לטרדף גתריה דטותר ואולם־ל6״ז
 יקשה בהא דאטרי' כולה כרבינא ל״א להך לישנא ובו' טנ״ל להנמרא דאינהו ם״ל לקולא
 ברוב סצויי' אצל שחיטה טוטחי' וטוחזקיה.דלטא בהיפוך דט״ל דל״א דיוב פזנו״פ טוםחיט
 זלא טוחזקיס ואם כן הכל טה אתי לרבויי ולתום' ניחא כיון דלת״ק דטיקל בטצא נדייו
 זנינ דט״ל לתר׳ דובא אלא דרבינא פיל באידך תנא יאושר וא״כ י״ל דהתנא יאופר לא
 פיל לחד רוב אבל טה״ת לומר בט־פחיפ וםוחוקיפ לאפור אף.דהוי יונ ופלינ את״ק גתרת׳
 0ש"ה אמרי' דאינך פ״ל להקל ונתיק אכל להראב״ן קשה דלפא דכולהו פיל דלכתחלת
'"׳י! ונראה עור יגא ק י ״ י י ט י ח ח ט י K ט W וכן דיענד נפצינןלטרדף אגתדיה צדיךלייע 
 לתי׳ן קישית תום׳ הנ״ל ולזה מחלק דשם אינו לפנינו יא״א לברורי פשא״נ הגא דפצינן
 לטרדף אגתריה ואף דנם לרגינא בדיעבד ולא םצינן לטרדף אבתריה פותר א״ב אםאי איו
 נותנים לו לשחופ על פטך הבדיקה שלאחיג ואי דרנינא 8לינ בזה עט אינך אטוראי דם״ל
 לדגינא דאף היכי דאי טשתלי אה״כ דשרי. טייפ איו נותנים 9״ם. ואינך אטוראי פ״ל דנותניש
 ע״ט א״כ הויל להש״ש לוטר בלתו ברנינא ל״א דפ״ל דטותר ליתןע״ט וצריךלדויק דתליא בזה
 דלרביגא רלא אלים הרוב כ״כ ולא שריי רק בדיעבד טםש בלא טצינ; לטרק6 אבתריה פש״ת
 הדין נותן דאיןנוחניט לו לבתחלה ע״פ חבדיק׳ שלאח״נ אבל אינךאטודא׳ פבףי רוב מצויים
 ואלים הדוב דל״צ לםטרח לטרדף אבתריה.םש״ח ראוי ליחן לנתחלח עיט הבדיקה שלאח״כ!
 אמנם לפ״ז קשה איא דאטרייבלהו נרנינא ליא רוב טצוייט דטנ״ללהש׳׳פ דלטא פ״ל דל״א
 דוב טוטתיס ולא רוב פוחזקים ואפוי לשחוט רק בידוע שחוא טופחה ומוחזק בשלםא גלא
 דברי הראנ׳׳ן י״ל דפלינ׳ רק על חד ואטרי דפ״ל דליא רוב טופחיפ או יל״א רוב פוחזקיס
 אבל לוטר דפלינ׳ בתרתי לענין מבא דטומחימ ורובא יטוחזקיט מהיח ומשיח לא הום״ל
 דם״ללהאםוראי רבעי' טוטוזח ומוחזק נם י״ל ביון דבאפת דחי' לה בטוניא דחתפ דטליני
 רק גפצאן באשפה א״נ כלהו פ״ל דטצאן שתוימים מותרים יאטרי׳ רוב םוטוזי׳ וטוחזקיט
 מש״ה מוקפי' טעפא דאטודאי בהגי יםלקא לפי ההלגה אגל בטצינן למרדן* י״ל דלא

w טטגי׳ לא על רוב טוטהים ולא על רובא דטוחזקיט . וא׳׳ב מגיל לחש׳׳פ יאינך 

. עיי תופי דקדישין ליו ג׳ דיה אין גו׳ וי״ל דלנתחילה אין טניחין ׳  [א] י״אשאין גו
 אע״ג דגשרין . וה״ה בחולין משוט פשיעותא ־. [ב](ליקיט) אפי׳ אין גוי ונם כוי ,
. '  דאין הלנה נינינא אע״נ דחוא בתיא5טשוםדטטקנא דנט׳ שםי^בא' דדוב מצויין ט
 הרי״ף. וגפ נליעונא בחרא אץ הלבה מאותו פוגיא שם הרי שאבדו נו׳ אלטא דלא ח״שי'
 לשניהם . הרא״ש (ע״נ): [J] מוחי נוי. דיל מוחי לגתחילה על פשך שיבדקנו אה״ב
 דרבינא אפר אף בבה״ג וט״ל דלא אטרינן רוב סצויין נוי ואפי' ליתיד, קטן אשור נט״ש
 ^פ יליתיח קטן דליביקיה וחיישינן דילפא טשתלי כו׳ ונם״ש תופי שם בנות׳ ומוטר ג'
 ב' בדיה בודק . ואייל כוי. אבל לדיין מותר בכה״נ! [ד] אבל אפ גוי . כט״ש כפ״ק
 ר«0חים ד׳ א' חזקתו בדוק או לא לפנ״ט לישייליה גוי אלפא חיבא ראיתיה לא טסנינן
 והפעם םשופ דהוי מיעוט המצוי טובא וכמו בטריפות הריאה וע״ל טיסן ל״פ ט״א ופ״נ
 וזיש ביפי רוב מצויין גוי לעלופי לא חיישינן ולא אפר נ״נ לשאין םומחין לא ח״שינן
 אלפא לאו כי הדרי נינהו דשם אפיא• איתיח לא ח״שינן וז״ש באן אבל א״צ נוי :
 (ליקוט) בד"<1 גוי . ודלא גרא״ה שנתב דלאו דוקא רוב טצויין אלא גל דעצויין משום
 דקשיא ליה קושית הרי׳׳ףוראיש שהקשו מחא די״ה דאטרינן בהםה בחייה נהזקת נו׳ ואף
 שתירצו הרייף ורא׳׳ש גיון דרוג טצויין ועי נטאן דאחיידע נפה נשחטה לא גיהא ליה
 משוט דאטרינן בריפ כתרא דיבפות ואייתי טיעוטא גוי ופפיך לחזקה נוי . וליתא דדוקא
 לר״ט אפרי' ועי' בקידושין פ' א' ועיין תופי שט ושט וראיה טדאטרינן בחולין י״א טנלן
 דאזלינן בתר רונא כו׳.ואע"נ דבהטח בחייה בוי ושט דאלת״ד. לר׳׳ט גוי לריט דוקא .
. ביון. שהוא טיעוש המצוי אבל הרא״ש נתב בפפ״ז בשם ר״מ ׳ ו  (ע״נ) s (ליקוט) נד׳׳א נ
 0ג״ה בתום' בכורות כ׳ בי) דלהבי לא אטריגן טםנינן טיעוטא לחוקת משיט דהוי טיעונו
̂ ר״ט פורח דלא ח״שינ! לטיעוטא ום״ל יההיא פוניא ריבטות הוא אף  שאינו טצוי ואן
 לרבנן(וע"ל פי׳ ש0"ז פ״ק ה׳)ותוס׳ אזל׳ ישיטת״הו דלא 0״ל האדר״ח(ע"כ):[ה] וי״א בוי.
 מיטתם ראם שהט בדיעבד אפי׳ איתיה קטן איצ לטנדקיה אבל לכתחילה ליתן אפור בגל
. ואף שהםוניא דשם לא משמע בן כפ״ש חוט׳ שם ד״ה רוב טצו״ן כוי . פפקו ן י  ע
 גטוניא רשפ י״ג א' בעא מיניה כוי דחניא הרי כוי דטשטע שם רוקא דיעבד וכן טשטע
. ולא פםקו דלא כיבינא טשופ ׳ ו  שט יאפי' איתיד. קטן שאטיו שפ ׳ואלא ילא ייע נ
 ראינך אטוראי לא פ״ל בוותיה דהא הוא בתרא אלא טשוט ההיא טוניא דנם׳ דלא כוותיה :
 (ליקוט) וי״א שאי! גו׳ . וקושית תופ׳ ד״ה דוג כו׳ ורא״ש גיל דליק גלל דהא י״ל

 דטוחזקיט . וא״ב מגיל לחש״פ דאיוך אמוראי
 שליני לקולא עט רבינא דלטא בהיפוך דפליני להוטרא דלא ישחוט אא״ב נידוע שהוא טוטחה ומוחזק וצ״ע .׳ (להג״פ) וי״א דאין לפטוך . קשה לי הא ביון דפ״ר לר.עפור

 כאר היטב נקידשיס ט׳יט יפפלו חקישי'
. םמךשיגלקנו אחר השמיטה אס הוא מומחה. ולאחיישינן לילמא משתלי ואכיל (ובדפשטע בתיפ׳ ריש חולין ם י ד ב ע ם . ה׳׳ה עבדים בה״י. ופר״ח בק״א חולק עליו.־ (ב) ו י ש  א (א) נ
י יי*** ל £ ׳ ?!2. י  וכ׳ הש׳׳ך העול כתב ועבדים משוחררים (ועיין בסר״ח שחולק) ונ״ל בלא בליקה משום ללרווחא למלתא שייליק ליה וכמ״ש הלשנ״א בת״ה דף ו
ז ^ ו נ ל 1 עוקישדו«%ל י מ ו ח א ג ז ט . פי׳ על ע״א : (ל) וטוחזקין . וכתנ בש״ך עיין במ״מ שי׳ ש״ו ס״ז גט ג ו ח ש  לברר לעתו לסמם עבדים יש להם כל מדות רעות : (ג) ל
 שקלקל לא טשופ דטח יועיל ראייתפ
 nn טייפ יהיה הקדש׳׳ נפשלי׳)אע"ג נשים א*צ ראיי' אחריי בלל. דל׳׳ח כלל. וועד, עכ׳׳פ שנאטד גם בנשי' רוב מצוין בוי לבתחילה לא נתנאר ביטב״ט. אך ג״ז טונרח טהתוט׳ דאל״ג עדיין תשאר ק׳ טחא׳ דטנחות דיווט״ל
 דהתני דיענד פשוט נשים והיינו דהא באמת דינא דטתנ׳' נם בפתטא דלא ידעינן שהן טופח׳' טטעש רוב םזווין כו׳ וזח בנשי' לכתחילה לא אע״ג נטניח שוי' נ»ים לאנשיפ:(aB) ועבדימ ובל אדם . לשלוח ע״י עוגי
 ^ובביט אל השוחט עי' ט״ז ם^ק ט״ו כאן. ועי׳ נאד היטב שי׳ ה״נ פפק״י. ופסק"! ועיי ש״ך פי' קי״ח ש״ק כ״ה ופ״ק כ״ו, ובתשו׳ בשטיםראש פי' שכי׳ד:. (שפ) צךוך לבדקו. עי׳ מ״ש הט״א טי׳ ת^ז !דק ד' מי
 ת׳ טיפ עטוקיפ 8י׳ ל״ח ועיי נ״י ש׳ ש״ח דף פיו ע״א ד״ה שנל ירך ועי׳ ט״ש לקטן בנליון ש׳׳ך ש' ב״ח פ״ק נ״ד : (שפ) אם הוא טוטחח . ואם קפן מעיד עליי שנבדק טבקיאיט ונמצא מומחה יש ל56וד פתי׳
 א׳ בתום׳ פפחים דף ד' ריש ע״ב דתו פמנינן על הרוב אף ראיכא לברור׳ ויל׳׳ד דודאי חיבי דני חוקות מתננדות וקטן סעיד לםייע לחזקה א' טחן . ט״ט. נשאר בפפק , ורוב םנריע . אבל איך אפשר דכרונ צריך
 לנרד . ובחוקה עט םיוע טקסן , דעדיין נרע מרוב לא יצטרך לברורי כפ׳׳ש תופי שפ . ורחוק ירוקא בבידוי שאינו נטור כטו ־שם דאט נשילי׳ ט״ט יהי׳ עד «'.ונאמן פטעם בידו מכון לט״ש בנליון ש״ך פי' כ״ח
: (*י) בטקוס דינולין לנדרו. אבל ' ל לכתחילה אין לפטוך על• הזקה.עי' טיו א״ח סימן ח' פק״ח היכי תדאי חיי כשר אלא דח״שינן לקלקול אי* לבררו. יג״נ בטגיא טי' חל״' °"P י י  גיק ג״ד : (גהגה פניה) א

 מנה שמוטה למגומעשה . וג׳׳הנתיש׳ 3י5ה נדף כה) יגחולין (דףלו) דוזנמיו מא
 מחוייגמ שאפ יר5ה שלא לאכול בשר אי שלא לשמוט נעלמו ושאי אלא הוא לאי הנא מכלל עשה שתאגל שחונופ

 ילא

זבחת כאשר צויתיךטלטד שנצפוח משהגו' . הרמנ״ה נס׳ היד ריש הלכות פיןינו  יד אברהם (שימן א׳ בט״ו בפתיחה) ו
 עשה. והראנ״ד משנותיו כתנ שאין לו טעם והכ״מ ניאד עפמו של הראנ׳׳י משוס שאין זה מ5י

ף ל  (יוידח״א) א



ב ה י ז ר ו ה ט ט י ח ת ש ו ב ל ה א ה ע רה ד ו ן י ה י כ ת פ  באר המלח 4 ש

״0 נ£'י למיבלקיה כו׳ ולפ׳׳ז לדידן כשאינו לפנינו אוכלים משחיטתו אפי׳ המול כהליאבשם בעל הטיטול וקשה הא דאמל לבינא בלישנאקמא ״0  ?י״5
%ל,« מצינן למילדף אבתריה עכ״ל וק״ל להא אמריי בש״ס עלה דרבינא דלכתחלה בעינן מומחין ולא רצו שאר אמולאיס להסכים .עמו מטעם י  שקנלס נידו«53"
 וכילן ששחטו אהייא אילימא אמש׳׳ו עלה קאי ואס שמעי מיפעי ליה לרוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן ולפי דעת הא״ז והעיטור שזכרט
 אלא אשאין מומחים בבודקים אותו סוי (פי׳ ל״ל איורים רואים היה להם להסכים עמו להא האי רוב לא מהני אלאיבריעבל וא״ל
 ללרבינא בעינן בליעבל בדקה ואינהו

ד כאחרים י ו כשם &״ז ושאלחומ ס' בהעלותך) וכל זה מי מ א  אשר״י ו

 נקודות הכסף

 ס״ל אפי׳ בדיעבד לא־ בעי בליקה
 וכזה כתב גם הב״י לנלו מסוף
 דברי רבינא ובחחלה דבריו לאפליגי
 עליה ק״ל א״כ לוקי מחני׳ בהכי ונימא
 הכל שוחטין לכתחלה ביודעין שק
 מומחין ושחיטתן כשלה קאי אאין
-יולעין וכשל בלא בדיקה • מ״ל
 למשמעות המשנה לבליעבל לכשר
 צריך עור להצטרף איזה לבר לאותו
 הכשל דהיינו ללבינא גליקה ולשאר
 אמולאי לכל אחל כלאית ליה לזה
 חותך כזית בשל ולזה בולק סכין ונותן
 לו כמכואל בסוגיא ויש לזה הכרח
 בלשון המשנה שאמלה הכל שוחטין
 ושחיטתן כשרה ללשון שחיטתן מבואר

 הנזכר ככל זלדכ קשה לפאי על הנזכר ככל זא״כ
 היאך יאמר על אלם אחל לכתחלה וליעבל אלא ע״כ לקאי על המעלה

 שאינן נקיאין ויודעין אם זה השוחט בקי או לאו [ו] אכל השוחט עצמו לא
) (ה) נסני ך  ישקונ! אע״פ שיודע הלכות שחיטה ומומחה עד ששחש נ״פ (
 מכם ומומחה בהלכות שחישה שיודע שהוא מייל וזריז שלא יתעלף(שור
) קבלה ו ) מל  כשם הרמג״ם) ולכן נוהגין שאין אדם שוחנ! ו אלא א״כ נ
 לפני חכם (אגור גשם הלכות א״י) ואין החכם נא) נותן לו קבלה
] ולכן I ] . ד י  (ז) עד ע.) שידע גו שהוא יודע הלכות שחישה(ג) ובקי ג
 נוהגין שכל הבאין לשמוע סומכין עליהם לכתחילה ולא בדקינן אותם לא
. לכל המצויין אצל שחיטה כבר נשלו קבלה לפני חכם ף  בתחילה ולא בסו
 (ל״פ) 1ח] ובקצת מקומות נוהנין להחמיר עול להמקנל'גימל כתב מן
 החכם לראייה שנתן לו קבלה. [ט] וכל שוחט אע״ש שנשל קבלה ילאה
) שיהיו שגולים בפיו ובלבו ה  שיחזור (ח) לפרקים הלכות שמישה (
. וכמו שהדין בהלכות ( ° ) ( ש ״ ל ה  שלא ישכחס(מהר״ר יעקב הלוי בשם מ
 שחיטה ובמי שבא לשחוש ק־ הוא הלין בהלכות בדיקות הריאה וכמי
ק. ודינם ומנהגם שיה בכל זה (ד״ע) ויש לג״ד לחקור ולדרוש  שבא לבדו
 אחל הבזלקיס והשומעים ולראות שיהיו בקיאים ומומחים וכשרים
 (מהיי״ו סי׳ ני) כי גדול איסור המכשלה בשחיטות ובדיקות המסורים
) ך [י] ואס בדקו איזה שוחט ובודק ונמצא שאינו יודע .  (ט) לכל(ן

^ אותו) לליתיה קמן דליבלקיה הרי ™ * ^ 
 משוחררים דאי נמשוחוריס ללרבינא אף על פי לליתיה קמן
 לליבלקיה שחיטתו פסולה כשאין
 אחרים רואים אותו ויש ליישב להא
 למשני לליחיה קמן כו׳ איירי
 כשרורפיס אחריו מגיעים אוהו אלא
 שאינו לפנינו וקאמר תנא למחט׳
 לא״צ לדלוף אחריו והוא ליחקימלברי
* י יי ־־ י י  מת״נס׳׳פ אחרי מור •־,"־־־ י

 לא הומר משוחררי(
 לאמו״ ממאי

 חייגץ «דאורייחא כדאיפא
 צפים הפס דהאורח לרגות
 את הגרים ועמיס משומירים
 ני גרים ק וגן הול) להייא
 גחיס׳ שם וכאלה לבוה ;ם
 איפתמיזתיה כמה פוגיות
 כפיס ילא היל להניא עהילקו

 זרי מות ונירה» שאר פוסקים לא נראה פי׳ זה ולפי
 לבליהלבבמ״האיןנפקותאבכלזה:
 פ׳ נל המנחות נאומ(י׳ פא:) ן אא״כ נטל קבלה כו׳ ־ והמנהג
י להתחיל לשחוט בתלנגוליס*)ובתוך ג׳ ) י ־ ם מ י י י ח י ש 0 מ , 1 5 8 י.׳ י  נ

 יהיה תרנגול ואישור ליקח שכל טל
 זה וגם התלנגולים אל יהנה הת״ח
 מהן אלא יתנם לעניים ואפילו מי
 שהוא בקי לשחוט תלנגולים אינו יכול
 לשחוט העופות הקטנים להיינז

 הצפלים ותולים ובני יונה הקטנים אלא מי ששחט אותם כבל ואתמח׳

 מ״ל המקרינ וכן נפרק תעלל
 ינסש״ק ימיתוח גיורמ
 ושפחה משותררמ מניין תיל
 אשה ונהיג נוונא א״ו שאני
 המם כיאיתא נפיפ להייא
 ננ׳ ישראל נו׳ משוחררים
 «>״! והיינו דניון ינתינ מ׳
 ישראל הופ ממענוינ(
 משוחררים דהוי אמרינן

׳ ומה שאין נותנים בתחלה לשחוט אותם לאחמחי בהו היינו משום שצריך להיות באלם ההוא רלכתחלה בעינן שיהיה ילוע לנו אותה f i $ f , j " ' X f t ^ 
 נתיס׳ שם • יםכא «!י דלאשכיחי כו׳ ומש׳׳ה לאיתי אפי׳ מומחים גלולים היו מלקלקים המעלה ואח״כ אמר ראי לא נודע לכתחלה המעלה אפשר להורס עול
מלי1«^^^ן שמתי שבא לילם עוף קטן שהיו שוחטי׳ אוהו ננס התרנגול כלי להסתלק אח״כ והיינו ללבינא ללישנא קמא למיילי בלישא בילוע לנו מעלת  9א'
 מ! נל הינא למרבינן מקרא מןסחשש ברכה לבטלה-כל זה מרברי מהרש״ל פ׳יק רחוליןסי׳ ה׳ ואעפ״כ המומחה לכתחלה ואח״כ אמר לאף אם נולע בסוף אותה המעלה למומחי
ע לאיתי השוחטים נוהגים לשחוט שני צפלים או יונים קטנים יחל ותו לא כשל וכן לכל א׳ מן התירוצים כגון טמא במוקדשים רלכחחלה צריך ל

ר
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 דיקא היינו משוס ימשותרליס משוס ללכולי האי לא חיישינן שיתנכלו שניהם: ז ואס בדקו כו׳ סכין ארוך שלא יגעובליעבלאםאומללאנגעתי מהניאפי׳ בקצלוכן
״«) אבל לאביי ראמר הכל שוחטין ואפי׳ כותיולכחחלה צליך תיקון לישלאל ° • «י ש ׳ ־ « ק ׳ ׳ ב ״ » ימים״יאצ^א *) נ ' « ׳ ס י » 

s משוחררים עומד על גביו ואמר אח״כדגם בליעבל יש לו תיקון ע״י שיחתוך כזית נשרויתן לו וכן כל אחל לפי תירוץ שלו וא״כ טון ללמך אמוראי סבירא i p «»׳ י  הי
) בפגי חכמ ומומחים כו׳ • ברמב״ס ד ג *ייי 5יי להו בדיעבל כשר בלא בדיקה א״א לאוקמי מתני׳ בהכי מטעם שכתבנו כנ״ל ברור בסוגיא והכי קי״ל: ( *  י?יי־י יי! י נ
היצא''דא!תא וטול לא כתוב ומומחה ונלאה ללמ״א בא ללמלמ דתרחי בעינן ולא םגי ליטול קבלה מן המומחה בשחיטות לחול רק ממכםבלא״הג״כ כלי אגצנ  «?י
) שיהיו שגורים בפיו • אע״פ ה  >מפ>ה ושיש נסתמא עניים כי הוא יולע לנסותו היטב ואותן הנועלים קבל^ מן השוחטים שאינם' חכמים בלאו הכי לא יפה הם עושים: (
׳{*ד^ך לבשאר הוראות א״צ שירע המורה בטיפ כל ההוראות מ״מ כשחיטה שהיא מסורה לכל החמירו ונראה ראייה מלשון התלמול באוקימתא  »9«וס:(פ״סי
' דרבינא בלשון זה שיולעים בו שיולע לומר הלכות שחיטה האי לומר הוא לשון יתר לכאורה אלאדקמ״ל לצריך לומר ההלכות בעל פה וראינו W ׳  ל״ליקעל'האגירה ™
 רבים מתפלצים אין נותנים לב תמיר לחזור ההלכות ע״כ נהגו גלולים לחקור אחר השוחטים אף מל פי שנטלו קבלה ולמוכיחים יונעם:
 (1) *ואם בדקו איזה שוחט כו׳ • תחלה נעתיק מוצא דין זה ואחר כך מאידקשיא לן במה בספל אגולה למל לין זהמפלוגתא ררבהונא ורב
 חסלא בפ״ק לחולין(לף י׳) בשוחט בסכין בלוק קולס שחיטה ולא בדקו אחר שחיטה מיל ונמצא פגום לרב הונא פוסל אפי׳ שיבר בה עצמות בין

 ביאור הנר״א
 ל״ל לאביי ויגא לומר גגיתי תקנתא גדיענד בתיתך וגן לר״א בםוטר' וכן לגל אוקיטתות
 רשפ וכן ליללרנינא לומר'הכל טוטחין שיחפץ ל״ל להזכיר פוטחין דא״צ אלא נפי*•
 ונן ננל האוקימתות אלא טשופ דטשטע דהגל שוחטין ושהיפוזן נעירה מיידי בוזז־ ענ״נא
 וזה שפריך הגל לכתחילה נוי ואל״נ ה׳"ל ריעא נכותי ופיפא במוסר או חד טרונך ועי
 דש״י שם ד״ה ושתיםתן נשרה דיענר נוי ואילו פיפא כוי ולכן הוזנרך רנינא לומר
 בדיזובד לוקא בנודקק דהוי נוזיא עניינא דמרנינן מוטוזין אעיפ שאין טוחזקץ דרוקא
 נבדקו תחלה או פוף והכל מוגצזין פעם לכתחילה אט גדקו בתחילה גדיעני שגדין
 נטיף וכן בגל האוקיטתות כגון ככותי לכתחילה,ודיעבד שיהא ברי ששחט שפיר או ע״י
 אחריס רואין או עיי חותך וכן בטוטו־ יגן במומחה שידונו שהוא מומחה ובן בטוחזקין
 םשא״כ לטפקנא דיזב ממיין כוי (ע״כ): [ו] אכל תשווע עצפי נוי . כ״ג הרפנ״ם
 וכפ״ש שם חיידע זלגות שחיטה ושחט בפני,חכם עד שנעשה רניל הוא הנקרא טופחת
 ואםרינן דוב מצויץ נוי םוטחין חן אלפא ינעינן מוטחין רקדדונ כיי: [f] ולבן נוהנין
׳ . דטומוא ראיתיה קטן צריך לבודקו פשוט דטיעום המצוי הוא ננ״ל טשא״כ  שכל מ
 בכה״נ דהוי טיעוט שאינו מצוי . ד״ט י. [ה] ובקצת מקופות בוי . נדי שלא יצטרך
 לבודקו לכל חד נראית ליה : [ט] ובל שוחפ ני' . כטיש לקטן דאף נדיעני **י ־.
 [י] ואם ניקו נו׳ י, באנודה למד. טט״ש מט יויד א׳ פכין אתיעאי בוי וה״נ אר«
 אתרעאי בהמה לא אותדעאי ואפיינן נשתפה הותרה ונישניא שיפן ד״ו« נתב ננח״נ

 א״א

 חידושי רע׳׳ק
 דלא געי' שנדע בבירור דאינו טתוגלף רטלישנא דלעלפוי׳ לא חיישי׳ משמע דלינא חשש
 נלל א״נ טפילא לל״ב דם״ל לרנינא םיוזוקיט tn״B ׳»אין טוםחין בודאי הדי] בן לדידן דגל
 בפחם שוחט לכתחילח דהרי אפי'רבינא(דטיקל)(דטחטיר)פ״ל דלעניןטוטח׳; *טניןלנתחילה
 על הרוב,אלא דפ״ל דבעינן טוחזקים וגיח הא קיי״ל נאינך אטוראי דלעלפוי׳ לא חיישינן
ג נפל קבלה. אם יש לםפוך י א  כלל. [אםה״ל עי'בדברי רנינו לקפן פעי׳ גי]: (עפ) א
 על קבלת אב לבנו. עיי בתי פים חייב ובתי שבויי(ח*א סס״ד) ובתי חו״י(0' סנ״ד) :
ך ה״ח בוי. יש לעי׳ מנ׳׳ל זה הא *טרי׳ הינ׳ דאםשר לברר טבו־רי׳ אבל לענין  (שפ) כ
 בדיקת י הריאה דליגא חוקת איפור י״ל דא״צ לברד עיי בטנ״א (טי' תל״ז סק״ב) ונם
 הא הוי נ' דובי דוב.בהטות בשרות ורוב בודקיט »םחיס דא״צ לברר ולדברי המניא
 לנאורה קשה דנצפרך לגדוק תושפ לנתחלה דבאוזוזוק איסורא ודנא דאינא לנרד טברדי'
 והרי ברוב םצויים אצל שחיטה טוטחים דני מ־א״ש דהםיעוט הוי טיעוטא דלא שכיח ואפיית
 באיתי' קטן צריך לבדוק א״נ נם חושט נבדוק . וצ״ל דלא הצריכו חויל אלא באס הספפ
 אט עשה מעשה שחיטה כראוי. דחיינו דחיישי' שפא אינו פוםחח ושהה או רדפ אבל
 הינא דוראי עשח טעשח חשחיטה בראוי אלא דחוזשש טטקוס אחו־ שמא חי׳ נקב בושט
 דעייז הוי פםולו נשחיטה . ניזן דנח0ח נחזמ/ שליטות ובחזקת שגאט ישהטו אותה בבל
 דיני שחיטח תהיה מותרת בזה איצ לברר ולטיש צ״ל בכוונת חש״ג (הימן נ״ה פק*נ)
 רבלא בדקו על שפופה יכשר דבהטח בהייה לאו בחיקמ שנעקרו הפי׳ קיימא ולא רמי לאט
 לא דאה שנשחטו מבט דהתט כחטח בחייה rpwu שאינה זבווזח קייטא ע״ש והיינו אף

 קגלה.
 עיש

 דבשטופה לא טהני חשחיסח וחוי נ״ג אינו זבווז ט״ט והו רק אט שפוטה לפנינו והםפק אם נשמפ קורט עוזיםח או אח״ג אבל גל שאין רואין ריעותא לא מיקרי איתחוק
* י׳»אם ישחטו בדיני שחיטות תהי' מיתרת . ושאני בלא ראה אט פיטניט שהוטים ברובם . דההם הוי הפפק שמא לא עשה טעשד.  איםורא כיון דלנך חיה בחזיות שאינזז שטו
 השחיטה אלא דט״ט בשטוטה גריבים לבדוק לכתח*ז כיון דהוא שגית הוי to בדיןת הדיאר, אבל על נקובת הושט ליצ לביייי •י ואם בדקו וכו׳. טשטע דנם בבודק שבדקו אוחו ואיי
ה נעתיק וגוי. ע׳ ח׳ מהרא״ש וז״נ פי׳ י*א. ל ח , PB"0 ת נ דלו יחא דטחשבי׳ הגדיקות שלו לאין ט״ט לא גרע מנאבדח הריאה דבער •י(מ, ״  הלגות בדיקת אופיין למפרע, ולעניד מ

 כאד חיטב
 שקלקל לצריך להביא לאיה ולא אמריק גכה״נ רוב מצויץ אצל שמימה' מומחין
ם . וכתב בט״ז ללוקא בעינן תרתי חכם ומומחה ולא סני כ י ח נ פ : (ה) ב ן  ה
 ליטול קבלה ק המומחה בשחיטה למול רק מהחכם בלאו הכי כי יולע לנשיא
 היטב ואותן הנוטלים קבלה מן השוחטים שאינן חכמים נלאו הכי לא יפה הס
. וכתב בש״ך המנהג להתחיל לשחוט בגי.תרנגולים ונסוך ה ל ב  עושים: (ו) ק
 הנ׳ יהיה תרנגול (זכר) ואסול ליקמ שכר על זה . ובה״׳ הביא ראיה לקולם
 שמיטה מותר ליקח שכר . אבל התרנגולים אסורים' להרב באשר שהוא אמר המעשה
 אלא ימן לעניים ואפי׳ מי שנקי לשחוט תרנגולים לא ישמוט צסרים ובני יונים
 הקטנים אלא מי ששחט כגר אותם ואתמחי בהם ומה שאין ;וחני! לכתחילה
 לאחמחי נהו משוס ללא שטחי ולכן לא ישחיט הצארים לקים אלא מם התרנגולים
 משוס חשש ברכה לבטלה כל זה מדברי מהרש״ל. אעס״כ ראיתי השוחטים נוהגים
 לשחוט שני צפרים או יונים קטנים יחל דכולי הצי לא מיישיק שיתגבלו שניהם:
. יובל האב לסמוך אח בנו בשחיטה מאחר לע״א נאמן באישורי(. ו ע ב ד י ד ש  (ז) ע
. בה״י ם ו ם . וזהו ל׳ י י ק ר פ . מומ יאיר סי' קכ״א: (מ) ל ׳  ה״ק ח״א סימן ל
. ובכשר היראה מזהיר ל כ  ועיין בבאר הגולה מה שהביא גשם מהרי׳׳ל: (ט) ל
 שלא ליתן קבלה לשוס אדס שהוא קל כדעומכ״א ליראי עמים ובפרט הרגילים

 פתחי תשובח
P (א) נותן לו קבלח . «י׳ נשמלה יויפפ םכ״י שנפנ נמדיניפ אלו שאין שיחסיו גלי w 
 אס ענר ושגמ כלא. קנלה אעיפ 6«א מומלוה ומוחזק מ׳מ שיזיסתו אשורה ני׳

 ועי׳ נמשונמ בריח אנרהם יזי״י שימן פ*י שמולק עליו והעלה דאין לאסור דיעצי ע״פ •
 ועי׳ נתשונוו חופ יאיר סימן קע״פ נכפר שירים נו איזה נעלי גתים ותמיד מחזיקים אצלם
 שומנו ונויק יסמוך ליו״פ פל פפוו >*ל ליופגנ ואמי מן הנעינ מ1מל» ייודע ה״ש לק שמעולם
 לא שחפ ולא גלק ולא נפל הבלם *s יש* לשמים והשיב ש«5ר הרין מוסר לשמוע אחי שהוא
 פעת היחק וגנזי יוינו ומ״פ לגי«הפס לספיר גדוריט סללו שמר נדלה המכשלה נוי ומיהו
ל *«( וטיק *זולה כהרי ננהא׳ גומא יש  רשאי לשמופ עושות שאין צרי!, בייקמ םריאה *
 מתירי! לכתחלה ולננוו יו*«ו בודאי שרי ואפי׳ אם יש לסם נשר רק שהוא מליח יותר משני יפיס
 מאמי שאין נו שמתה ישאי לשתים ואע״נ דק״״{ דאין יז*א ידי שמחת 9יוג נבשר עיפות מ״מ
 עוין ספי מגשר מלוח יפן וה״ה ישרי לפמופ גהפם רק שאס יארע לו שוס שינוי ושום פפק
 נבדיקיו הריאה וא״א להחילם ל0י«פל ולמפך נזה יפריף גי ודאי מריקה צריך אוזן יי
 זהרנל והל;6ה ויש להחתיי נ1 פ* מרשמיעה tfv עול • זעי׳ נחשוני) שנות יעקנ ת״א
 שיען כיג ישוחס שלא םמכו מעולה אין לשחום לכתחלה גי״» עיש: (ג) שידע ב1 • ענה״נו
 w״c יוכל האב לטמון את ננו ני׳ כן גפג נם אא״ז גח&ונפ פנים מאירות תינ פיתן נ׳
 וגדולה «« לאפי׳ אס נדקוהו ומצאו שאיי ם*ש אן פגתנ רמ״א לאם לא נמל קנלפ דאפרי;(
 כל הכלים למפרע פיט ננ״ו שאביו מעיו שהיה נקי אמרינ! פשחא הוא ואיפלע ולמי ישכמ
 ומותרים הכלים למפרע עיש • יעיין נתשונפ ןנות ׳עקב חיא סימן מיז פנתנ יעכל מקום
 לכחחלה יש ליפול קנלה מאחר שאינו קרובו ע״ש ועיין עיי נשוים שכפוף שפר בית לחם
) ינקי ניד • עיין יטונת נו״נ תניייא חלק י״ד סימן א׳ מ .־ ע  א׳«ה שגת3 ג

 יד אפרים
 בשרם לשחופ אף לעצמה וכן
 אס נדק סכין וביען נה ועמי
/ יכולה לשמוע אבל אין  ע
 ממנין אותה להיות שוחנית
 לרנים נללע״ש:(שטבהג״ה)
 אא״כ נפל קנלה.עיין נהיינו
 ועיין במוות יאיי פי׳ קעימ
 בנתר שגזלה השותני סמוך
 ליו״מ ילמד! א׳ יודע הל׳
 שחיפה ומיקם רק שמעוצם
 לא שחמ ולא גוק אין לו
 לשחום רק מת«ת שמחת יו״נו
 יש להתיר לשמוע עועזמ אצל
 ה6יחש החולה אן< דאין יוצא׳!
 שמחת החג נעועות מימ
 מנהג משתאות המשונים
 מטרנפיס געועות. (ולסענ״י
 נראה דנלא״כ אין זה כ׳ אם
 נפלמי שמתה אנל שמחת יו״נו
 נוראי איהא כמבואר בניצה
 גבי הזענת יוני שובך יאמלי׳
 אתי למימנע משממת י ו״ע .
 עיין תופ׳ ככתובות דן< ה׳
 .שכתבו דני׳ פרקים היו
 יגיליפ להרבות ננהמות ולא
 נעי&ומ עיין שפ) ומ״ה ישרי
 לשמוע נהמה לק שאם יארע
 איזה ספק להסיובא הצריך
 מיעון והחולה א׳׳י לפסל
 יפריף כולו ועיין נלק״ה
 שהעתיק זה . ומ׳׳ש שצריך
 נשוה עיין נחו״י שהחנ שיש
 לו לקבל איזה תענית לכפרה
 ואיזה פן לצדקה לפרסומי
 מלחא שלא הותר אלא נשעם
 הדחק. ועיין שם נתו״י הונא
 גלקיה נ«י שצוין לתת נשר
 לעוניי כוננים יש לנתור עיי
 עוני כוננים נ׳ אין חשש
 חקלה נזה המי אס ישחונו היא
ד ̂• ע  נלא קנלה ע״ש: (שס
. עגה׳ f יע׳ נשו״ת ו  שידע נ

 גליון מחרש״א
 היכא דלא אתחזק איפורא
 גלל אף היגא יאיכא לגרויי
 מותי ש׳׳ך טי׳ ט״נ טיק י״נ

 וצ׳יח ס״ק ט״ו:
 (שפ) אבל השוחפ עצמו לא
 ישחופ . ולשחוט לעצטו
 לפנוי לאחייס עי׳ לקמן פי׳

 י״ח סעי׳ י״ח בועהיד. ובט״ו

. . . . . . . . י _ , _ . מ : ״  ימיה סימן א' «ה שגת3 נ
י הי אין פרמיתימ מזיק לו ייואי יש להעניר pmss פמא לנתחלם אנל אין אופיין נ  שנתנ נשויומ שידיו מרמיתיפ וא*ס היא •רגיש בענימפ יקס וגה אומי נרי לי!אינו >«ל כשום י

 שמיעתו
 : (עפ) נוטל בתג p החנט לראיין שנתן לו קבלח . שווזפ «וטחח שנתן קנלמ *נגר יש לסמוך עליו ואף אם בדקנוו* ואינו יודע אין להטריף לגפריע. ת׳ «ים
 מאורות ה״נ פ״נ ועי׳ מה ח' שנויי ח״נ פי' ט״ד דאי' רקיוב יכול להפ&יך »־C)A' פנהדדין ח׳ א׳ ד״ח גפיפגא רשותא והא דהוצרך נו׳ הא רבי ומי. מרט בר אחוה בר אחתי'. וגתג טיט יש
. והוא נב״י עלה ג׳ דיא ע״* ד״ה כתוב ושם איתא ןדתא בקי ג״כ בכיו׳ ׳  ליקח לנהחילה קבלה מטי שאינו קרובו: (שפ) ויש לביד לחקור ולדרוש אוזו־ הנודקי׳ וחשוחטיט. ושיבץ קצת בנמ' ורש״י תביש א' ו
 ספרי קודש : (שפ) ולראות שיהיו בקיאים וטופחים ונשרים . עי׳ ת׳ נגדי בחווה חאיוז פי' ד' s (ש°) ואם נרקו איזה שוחט ובורק ונמצא שאיי. ולענין חשלוטץ . ולענין חזרתו ע' פי׳ קי״ט פן פ6״ו ולהלן :

ל אברהם ולא אנר מ״ה וננילה. וליעת פרמנ״ס מירן >!נ*מ דמ״ט סוא עשה למי שירצה לאכול נשר שישמוט אי נעצמו או שאמר ישחונו לו. ותמוה שפותר הק״מ דברי ע5מו 6כ׳ פי״א מפל׳ בדנ1׳ ונפילת ידים ושחיפה היו  י
 7נר



rtm י א ה ש8תי כהן j כ ט י ה ת ש מ ל ח ה א ׳ ע ה ד ר ו  טורי זהב י
 ויל שיש (נל שיחנו ושומפ
 נשמשחיל צשתופ (חווי הלכות
 פחיזיפ ובדקות נכל יום פטם
ק יעשה שלשים יים  אחת י
 ואח״נ ננל חודש פעם אחת
 וכן יעשה שנה תמימה ואחיכ
ק יעשם  פעם אמי לנל תקופה י
 כל ימי חייו ואס (א עשה מ
 שחיממו פסולה עכיל מהר״י
 הניאו ג •כ מהרפ״ל נשידפיפ

 נקודות הכשף
 ממקום וכבר הרגשתי נזם
 נשיופ״קח׳וציק ממקום עימ
 יעמה אנאר יומי ינראה
 דסאגויפ ילין יגיון וקייל
 יונ מלויי' אל( שמימה מוממי'
 ההא״נ ייבא מסייע לו לשוימ
 ועיכ לא געינן שיני עצמות
 אלא ממיס דמתס לינא חזקה
 מכחוונאנלימאגיוןיאינא
 יינ מצי״! אצל שחימם
 מומחין הן נולי עלמא מויו
 וקרונ לומר ואפי׳ לא מול
 קנלה מכשיר האגודה מהאי
 סעמא ופ״נ לא הזניר שנטל
 קנלה אלא דהינ ל«״א צריך
 להשזימו עם סרשלא יפיל
 ואיירי שמל קנלפ וכשנפל
 קנלה עשיעא ולא ימי יהא
א אינא חוקה ורוב חזקה ת  מ
 לשזקמיק ליה אמזקתיה שםר•
 דע מעיקרא ינימשמע ג״כ

 שחימה לבדיקה הסכין שמא בעור נפגמה ורב חםדא ספירא ליה כשר אבל אם לא נטל קבליה כו׳ י כן למד הרב מתשובת הרשב״א סי׳ לי״ח
 שמא במפרקח נפגמה וקי״ל כר״ח היכא ששיבר בה עצמות כדלקמן שכ' לאסור הכל למפרע ובחידושי אגודה פ״ק לחולין פסק דאוקי שוחמ
 סימן י״ח ופרכי׳ שם לר״ח מטבל ועלה ונמצא עליו לבר חוצן אע״פ אחקתו ועד עתה ידע והשוה אותם הרב בד׳׳מ לחדושי אגודה מיירי
 שנתעסק באותו מין אחר טבילה לא עלתה לו טבילה אלמא לספק שנשל פעם אחת קבלה דמוקמינן ליה אחזקתו ער השתא • (וגס
 הרשב״א מודה לזה כלמוכח מלבריו
 ע״ש) אבל כשלא נטל קבלה מעולם
 דאז לא היה לו חזקת ידיעה מעולם
 מטריפין כל מה ששחט למפרע וזה
 ללא כהלבוש עט״ז שהביא שתי
 דעות בזה ע״ש : ח אבל אס לא נטל כו׳ • הקשה בר״מ מ״ש
 מבהמה שנמצאת מרפה שמבינות שנעשו ממנה כשרים אם נוכל
 לומר השתא הוא מטרפה מטעם לרוב בהמות כשרות הם ואמרינן
 העמל בהמה טל חזקתה (וכדלקמן סי׳ פ״א) ותירן דיש לחלק בין
 רוב בהמית כשרות שהרוב הוא לכל הבהמות שבעולם ולכן מקרי
 שפיר רוב אפל הכא לוקא רוב מצויים א׳׳ש מומחין הן אבל רוב
 בני ארס אינן מומחי[ ולק לא מקרי חזקה זו מחמת רוב ועוד אפשר
 דלאדמידהתםי״ל ללא יצאת מחיים רק השתא סמוך לשחיטה נטרפה
 משא״כ בשוחט «כ״ל ולפעל״כ ללא דמי לסתם י״ל משעה שנולדה
 עשרה היתה והשתא הוא רנטרפה אבל הכא ע״כ משנולד לא ידע כלום
 וא״כ נצטרך לומר למד ושכח וזה לא אמרינן ועול לטון רהשתא
 אינו יולע מוכחא מלתא ללא ילע ממולם דאין לרך לשכוח הלסת
 שחיטה שצריך להיות לגיל בהן אבל אס נטל קבלה ע״כ צ״ל לשכח

 ואפשר שגם זה הוא בכלל לברי הרב ובהכי ניחא ללא הקשה ממקוה ׳ .
topmJww ע ר פ מ ח ל ו א מ ז ג נ "  דלקמן סימן ר״א סעיף ע״א לכל הטהייח שנעשיח ע
 מיהו בלא״ה לק״מ להכא איכא חזקה ורופא לרוב מצויין א״ש מומחין p לעקיה ילסנין, שנמלא פגים

 משא״כ המס לליכארובא א״נ הכא הוי ס״ס ועול יש לחלק בכמה גווני
 וק״ל ולפי מ״ש מי שהיה בודק ואחר כך נמצא שיצא טרפה מתחה ידו

 אס נמל פעם אמת קבלה אין מסריפין למשרע מה ששמש דאמרינן השתא
ל קבלה )(ד) לאתרע (חדיש׳ אגילה) ה (ה) אכל אם לא מ י  היל<(
 מעולם כל מה ששחט ני) טריפה גס כל הכלים שבשלו בהן מה ששמע

ן(יא) הכשר (רשג״א סימן רי״ח) :  {ריכי

נ בצל  ימי דהתס ליכא מ
 והאגודה יציף מנח כיש כיין
 והתם אמרינן סכין אתיעי
א  נהמם לא אתרע׳ כיש «
 יאפילו ריפ מודה מנןעמא
 דסריפית יעוד ׳״צ יעיכ לא
 מצרכינן המס שינר עצמות
 אלא משום דשמא לא שחימ

 חציצה מוציא מידי ודאי טבילה
 ומסיק שאני הכא דסכין אתרעי
 בהמה לאאתרעיויליף בעל אגודה
 מזה לשוחמ שנבדק ונמצא שאינו
 יודע הלטה שחיטה אין להטריף

 הכלי׳דאדס אתרעי נהמה לא אתלעי ואוקי שוחט בחזקת שידע עד עתה
 וקשה לי מדברי התוס׳ דשם הקשו מההיא לריש נרה.(דף גי) מקוה
 שנמדד ונמצא חסר לכל הטהרות שנעשו על. גביו למפרע כולן טמאות
 משוס דהרי חסר לפניך והעמד טמא טל חזקתו ולא אמרי׳ מקוה אתרעי
 אדם לא אתרעי וה״נ נעמיד בהמה על חזקתה ותירצו ג' תירוצים. הא׳
 לשאני מקוה לחסר׳ ואתאי פי׳ שכבר התחילה לחסור מעט מעט משא״כ
 בסכין ועי״ל דהכא טעמא לעצם ולאי פוגם וגבי מקוה א״ל ודאי טבל
 להא במקום חסרה טבל ועי״ל דאין חילוק בין ריעותא לסכין
 לריעותא לבהמה והכא מתירין משוס ספק ספיקא שמא בעצם
 גפגמה ואם תמצא לומל בעור נפגמה שמא לא שמט במקום
 הפגימה וא״כ קשה על דינא דהאי שוחט דנקט בעל האגודה קושיית
 החוס׳ מאי שנא ממקוה דאזלינן לחומרא דאלו ג׳ תירוצים לא
 שייכים גבי זה השוחט התירוץ הא׳ ולאי אינו להא שכחת ההלכות ג״כ
 נא מעט מעט שאין שייך לומר שידע הכל ובשעה חרא שכח הכל
 דהחוש והשכל מכחיש זה לעינינו רואות באלם השוכח משנתו שוכח
 מעט מעט היום מעט ולמחר מעט והכי לרשינן בהדיאלקרא דוהיה
 אס שכח תשכח ראם התחלת לשכוח סופך לשמח הכל כמו שפירש״י
 בפלשת עקב וא״כ ע״כ כששחט עכשיו גשמה זאת ולאי אין לך לומר
 בפשיעתו שעל הנה ילע הכל ובשעה אחת שכח הכל ויש לנו לאסור למפרע

 כההיא דמקוה וה״נ איהא במלדכי פא״ט גבי גבינות שנעשו מפלה הנמצאת טליפה בשם לבינו יוסף קול צוף דכיוןדאפשל לומר טריף ואחאי
 אסלינן הכל למפלט ה״נ כן הוא מטעם ששכח ואתאי והחילו! הב׳ של תוס׳ ג״כ אין כאן דאין כאן שוס ולאי לקולא אדלכה יש כאן פסול ודאי שאינו

 יודע אלא שאין ידוע זמן השכחה וע״כ שבעל האגודה סמך עצמו על החילוץ הגי של התום׳ והכי מוכח באגודה ליש נדה שהביא החילוץ הג׳ וא״כ מקום םפגי^״״לאו" סעק
א פסקינן הלכה כרבחסןא מעליא»יא ומסתמא ירו ה ד  צ״לגם בשוחט זה שיש ס״ס ספק ידע אז ההלכות ואת״ל לא ילעאימור שמט שפיר בלא פסולוא״א לומר ק
 בשיבר טצמוח דוקא חזינן דלא סמטנן על ס״ס ספק שמא במפרקח נפגם ואת״ל בעור אימורלא שחט.כעד הפגימה ולאמכשרינן אלאבשיבר ׳׳לוהייפ׳סס^\יועוא^״ל

" ו  בה עצמות דוקא ולא זו בלבד אלא אף בשבילה עצם לא מהני לדידן לק כששיבל דלך שבירה כדלקמן סימן י״ח א״כ בהאי שוחט שאין ב
 סברא למעליותאמ״ט נכשיר ביה ס״סוא״ל דגם הכא יש סברא להתיר בצירוף הס״ס מכח דטפימסתבל למתלי השכחה באיחול הזמן כל
 מה לאפשר זה אינו לגבי סכין נמי נימא הכי לטפי מסתבר לחלות הפגם בחתיכה האחרונה רהיינו המפרקת לכל כמה שהאדם חותך
 בסכין הוא הולך ומתקלקל ואפייה בעינן דוקא שיבר עצמוח ותו כסי׳ י״מ אמרי׳ בשוחט בסכין בלוק ונמצא פגום אפי׳ בעוף ואפילו נגע במפרקה
 אשור וג״כ א״ל בנידון לידן להתיל הכלים לאיקמינהו בחזקתייהו דהיתר מתחלה זה אינו להא בגיטי; (דף ל״א) פילש״י גבי מקוה שנמדד כו׳

 לא יומ שמא שחנו שפיר • גם
 מה שהניא ראייה מתלמוד
 שנמריכי פ' מי שמח צאו
 ראיה היא נלל׳מכל פני פעמי
 שנתנת׳ יכל זה נייר ידו״ק •
 ועוד יש לחלק נכמה גיינ׳ •

 יד אפרים
 .וגית יעיןנ שהשיג על םצ׳׳ק
 ככתב גיון יעיא נאמן
 נאישורין אפי׳ קרוב מכמינית
 דן! נ״נ דהא יפאנ נאמן
 להאכילו בתרומה היינו מפום
 שבידו צםאניצו-ידעת הרמלם
 כשידוע שהוא אביו נאמן.
 ועיין נאס״ע ס" ג׳ מ״מ כתנ
 דנשחיפה כיין ורוב מצויי!
 כי׳ לק תקנות אמרונים ליפול
 קנצס וגס הוא עלתא יעליב
ו צא אינו משקר  אס הוא נקי 6
 וקצת יאים נומפני׳ ד«הדרי1
 דן ה׳ כו׳ מימ יש לו ליעיל
 קבלה מאחר ?דונו
 ע״ש. ימ״ש ננהיס נשם מויי
 06 לא מיימ מיין w אלא
ר ע״ש .  מיין המרת מו
 ונפניס מאירות חינ נ' יא6
 הוא לפנינו ינדקיסו שיווע
 הל׳ שמיעה f»W ומסימן
w שהוא מותזק ג׳׳נ ואין 
 אלא גילוי יוליוא.וגדולה עזו
 נראה יאהילו גדיןיגי 1אינ»

 גליון מהרש״א
rm ל פעם ט  (DM fofc נ
 קנלח . ואפ ננמא שאינו
י . אפשר  יודע דין אי
 שנות) המנלוז לא מאלו על
 יין זח ילינא חזנ» יידע
 מלפנים . מיהו אם לא שכיח
 שיבא כדין זי! . בשד טח
 ששחם ת' םחייי גייב פי'
׳ (פס) אין מטייפין  נ
 ל60י« . ויוזןז נלא ידע.
p כראוי s ע ולא »  *גל מ
 כל מוז ששוזפ וברק למםו
 לטפיע אוסריפ אף חנלים
 דעל זה לא אתחזק מעולם
 כיון דחאיתאאין מאטיגים
 בדאי' גסי' י״וו. ת׳ «״צ
 פיםן ע״נ ועט״ש בנליון ט״ז
נ^ י י ג  כאן סק״ו. חוזשיי נ
 ריאה אינו ומייד לשחיטת
 עופות ילא על r$*n חםבין

 כיאור הגר״א
 א״א רוג טזוויין גיי כיו! שנבדק ואינו יידע וגן איא העמד על חוקתו אלא נפי מהוחוק
 י ואפיה
 ו העטר
 א ואגן פייל גרב הונא והרש נ״א שט/ג
 וגן א״א נוי לרווחא דטילתא נתנ אף לר״ח כט״ש ואפייה איחלנו בה. ונם ס״ש האגודה
 נשועוז הותרה אדרבה גחמה נחייה נוי וב״נ הרשב״א בסי׳ תרי״ם דהנל אהוד לטפיע
 ואף הבאס שנשל בהן דכהטח בחייה בחוקת גוי ובדרג הונא ואפילו ברש סכינו מתחלה
 ונפזנאת פגומה כוי ע״ש ועפ״י שהאריך עוד להקשות מדברי תופ׳ שם דייה סכין תיטה

 נוי וגאן לא שייך ג' תתירתיס דשם ונ״כ פר׳׳וז ותשיג על השייך ז
"* . _ .. , _ ׳  א

 דטחרות גטו בגל ספק פוטאח ברח״י רלא מחני חזקה אגל הבא דחוי רק הפק ׳*ל דחגליט טותייס טשופ חזקת היתד אולם טםבוא נראה דלא שייך בגלי חוקת היחד דחרפי הגלי עדיין
 מותרים ואנו תין על חבליעה משחיטה יו שגא לתובס ועל הבליעה לא היה מעולם חוקת היתר ואך הנליס אפ הש אין נ״י ובערפ אם לא נודע חריעותא ער או*• שנעשו חנליפ
 אני׳ יש לצדד 6זקל ויו״ק; (ש״ו סק״ח) מיהו בלא״י! לק״ט וכוי , לפ״ז לא היינו צייגים לכל. הטורח גישוב קושיי חד״ט ומה סקופ לדמותו לגבינות הא בנגינות ם׳׳ל לחוס׳
 דאפור כיון דליבא חזקת מבוררת ולגבי הרוג חא היא טרי6ח לפנינו והסכשידים יקיי״ל נוותייחו ס״ל ימגח הרוג חוי כידוע לגו בבירור שנולדה כשידה והוי חיקה אם גן יק
 מדין חיקה פחיריפ אותה וממילא הגא יחוי חזקת איפור רגהטח הוי גטו פקוח ולוטר רחוקה דאתיא טכוז חבא עדיף מחיקה מבוררת פטש טח״ת לנו לחוש ולעשות•«ח
 קושיא מנגינות ועיי תוהפות כתובות (דף ע״ה) י״ת אבל חיבי וגוי. ודק בנטל קבלה הוי חוקיו ויונ בזו! ז!וא יעדיף טטפוח אף יעל מרוב א״א לדון גיון יאתרע בפגעי
 מגל טקופ גיון יםסייע לחוקת עייף מפקוח ז (גא״י) א״נ הגא הוי פיט . חיינו אף דהט״ו פתי גן דחא קיייל בד׳׳וו ילא שיבר נח «ma אפור אף דחוי ספק טפיקא
ל f a׳e יעו לוםי רחטעפ ראנן טייל רל» פקרי ט״ט ימטתטא דרך הפגין להוליך בגולו. ול׳כ לתדיא מקת״כ אמנס לענ״ד נסתר m דהרי לחך תירונא החופי דפנין אתרןי » 

 באד היטב

 חידושי רע״ק
^ , : (גא״י) דהא בניפין וכי'.- אץ זח ראיה נ  ובתי משאת משה חיויד םיטן ג'
 די״ל דנסו דלר״ח היא עדיף טטקוה דהוי סיים ה״נ ייל אף לדידן ראפרי׳ בלא שיבא
 בה עצמות טיט לא דמי לגפרי למקוה יאלו התם תין לודאי יאף ברח׳יר פפא וביאיתא
 להדיא בריש נדה אבל הבא ביין דאיבא פ״ס אלא דלא טהני 0"0 נאתחזק איפירא ט׳׳מ
 ודאי לא הוי ועי שייך (פיטן ק״י בדיני ס״ם אוח ניח) רבג' ספיקות טהני בםנץס חזקה
 דהפפק הראשון הוי גודאי ושוג מר1י ם״ם א״כ בס״פ חוי כמו פפק א׳ בנופו של
 איטור ואשור רק pew ולא הוי וראי. ואפשר לומר עור ראפור רק מדרבנן דפ״ס הוי
 בםו רוב ומדאורייתא טחני נם בםקוט חוקה אלא יםדרבנן אפוי דתו׳ גטו טטוך טיעופא
 לחזקה איג ׳"ל דמש״ה גמקוה הפחדות אםיויט ביון דאנו רנין לודאי טמא ואף לריש
 רם״ל גגי מקוד. דהוי דק ספק הא לדיייה ממילא יק גיוי׳י פטא םש״ח לא טד.ני חזקה

 לשהות ביושר ואף שאינם שכורים כי הם אינם מרגישים אם הס שכורים או
ח מרוב שתייתם וגם להאירם על בדיקת הסכין באימה ויראה: ו ד  לא וידיהם מ
. והט״ז •חולק על זה ומביא לאיה לדבריו לאף מ• שנמל קבלה יש ע ר ת א  (י) ד
 לאסור למסיע ומסיק להחמיר ולאשור הבשר שיטנו עליין משחיטתו שלא לאכול
ר, ובספר נקודת הכסף  והכלים הידועים שנתבשלו בהם משמיטתו יש לאסי
נןלמפרע, יעי׳ . אבלאם בששיעה הוציאטלשהמחחחידו לא אסרי ו  חולקעלי
 גש״ך יפר״מ. כמה בלק הבית סי׳ קי״ט אם שמע או נקר חלב ואח״כ המיל
 אפי׳ באומו יוס הכל כשר. טבמ שמכר בשר שלא הולמ ולא נמלח ייחר מגי
 ימים אחר השמיטה ולא הגיל לקוגיס שלא יאכלו כי אם צלי אש. מצד הדין אין
. וכ׳ ר ש ב  להעבירו אם לא למגדל מלתא. עבודה הגרשוני סימן ט״ו: (יא) ה

 פתחי תשובה
 שמיעתו למפרע ילא גרע ממי שדרכו לםםעצף בסעיף ג׳ יאס אמי ברי צי נשר והשיך
 שפ מקיל אף בפותי! אלא שהתנ״ש אוסר נפותק אגל באומר גרי לי לביע נשי עיש :
 (ד) דאיתרע•. עי׳ (מ״ש ומו״ז חולק כו׳ ועיין נמשובמ משכנות יעקב סי׳ ר׳ מיפ
 גזה) ומ״ש מנח שמכר גוי עיין געה״ג שם צעלן הגלים שנתבשל נםס נשר שניקמ מן
 המנח הזה צמפרע יעמ״פ מזה לקמן סימן פ״ע שעין ׳״נ • ועי' בתשובת אאיז פנים •מאיחמ
 מיג סי׳ נ״י &poc נשוימ ששאלו איתי עליסנהמה ששמנו וניק אס היא בשירם ואמר צפני
 עייס שכשירס היא. .ואח״כ מצאי פרכס גיילם פננורפה עיי הרנפ זי שאין(פענירו מנועם שיגול
 לומר שוגג הייתי ומחמת מהירות כאשר מצוי הוא מכשול כים ואן ד»נח פיצא נירפה ממ״י
 אין לו התנצלות לומר שוגג הייתי כמ״פ לקמן סימן קי״ש סעיף י״ז שאגי הנא דיש(הפוחע
 הונחה, ואימינא ע״ז לאפ היה ריצה להכשיל נמזיי היה לי לנתק הפרכה בעני! פלא פיו מרגישים
י(מן סורס נשויח הפיג ר׳  כלל ופגיא וברי מהדש״( נפרק גיי הגשה סימן פ״ז שנסנ פנים ז
מ ממש עיש) • וכתב פוי אן באשר פרג העיר םעבירו  אליעזר פוף סימן נו״ו על מעשה נ
 מאומנתו למגיר מלתא ומציגו שגדולי ראשונים העבירי השוחט «ל שלשים יופ יסשיימ עשה שלא
 כהוגן פלא קיבל גזירת סרב ראוי לאסור הכלים מה פנישלי משמיעתי אחר העברתו«*פ ־ יעיין בתשובת נו״נ תניינא חלק יו״י שימן מ״ח שבתנ בשומע שהעיז נגד הינ ואסר הרנ את פחינןתו
 יק5ת בעצי נתיפ זילזלי באיסור זה ואכלי משחיטתו ואמ״נ מת הרב ההיא יש (י!סתסק אם הנער שנשאר משמימתו בחיי הלב מ1ת: עכשיו יאפשר שפקע מאיסור למפרע • ילענין הכלים לאומן
 שלא קיבצו דברי הינ מומרים דניי! שמת פקע האיסור מהשוחנו וגס מהכלים אן לאיתן שקיבלו ונרי הרג הזי זה כמו ניי ויש ספק א0 הקבלה מי כמו נשר!יין זה המבואר גשימן
* צצאת נצ המעיקות «״פ ־ ועי׳ בתשובת בית יעקב סימן ד׳ ובתשובת גשמים יאט סימן רצינו ונהגםי!  מ״ו פעיף מ׳ ואסור בנמינח נועם לכן יניחו כנצים נ״ד שעות שלא יהיה נ״י נ
 כסיל פם ובתשובת פרי מנואס סימן יינ ובת׳ נתר נהינה שי׳ כיח יכינו ובת׳ בית אפרים חלק יו״ד סימן ד׳ והי וסי׳ ח׳(ובתשובת מיש פי׳ ב׳ וגי) שםארינו כעני{ זה ועי' נתשינמ
 נריח אביהם חלק יו״י מסימן א׳ עד &ימן י״א שהעלה הרנה מייישי דינים בדין שומנו שיצא ענפה מת״י ובכמה מריס חולק על תשינמ אתיזניס גע;ין זה ולפי פלגר זה איני שכיח נ״נ
 קצרתי; (ה) אבל אס לא נטל • עש״ו ישוחפ שהמיר או לייציא נןופה מתיי בפשיעה יש להתיר למפרע יעיין פ״ז נסימ( קי״נו ס׳׳ק ע״י יאופר למפרע וכן דעת התניש נא) ס״ק נ״נ
 וגפימן נ' ס*ק ל״נ יעיין נסי״ת עניית הגרשינ׳ סימן ט׳׳ו שהינימ בועת הפוסקים ינחשיי אין צריו לחוש למפרע ע״ש ונ״כ נתשינת מים רבים מי״י סימן כ״ג אך בסוף התשובה גפנ
 לחלק בין חשוד נמזיו דאחוי הילד להעבירו על ית (א נחשד למפרע מה שאץ בן נאם עשה גן מחמת עצלות גרפ מפי ויש למוש עצ למפרע ע״ש וגן פעלה נתשינת נרית אגרפם חייו
: (ן) טריפה . כמנ נתשונת נימ ׳  סימן י׳ מחשיד א״צ למוש למערע ועל החילוק הנ״ל שהמציא בתשונת מיס רנים נתנ ויש ליין עליו עיש ועי׳ בתשובת בית אפרים מייד סימן ו
 יעקב סוף סימן ו׳ דמה דאפרינן שחיטתו למפרע הוא ודאי איסור ניון והיא תרתי לריעימא השיחנו איתיע והבהמה נמזקת איסור פיש יעיין נספר נחלת עזריאל בנדם י׳ ג׳ י״ה והנה.

 יעיין . ..
׳ ו ה י פ י ט ס ע ר  יהא דרבנן והא דאייייתא ועית׳ ג״ב טית חיו״ד ם״ג «וחט שגזרו חקחל שיהיה שחיטתו אפויה . כל שלא פירשו אסורח גשחיטת עובד גונבים מועיל בבודק םכץוגוחן לי דלא ג
 (שפ) אבל אפ לא נפל . עיי ס׳ שב שפעתתא שמעתא נ׳ פרק נ׳ עיי יבמות ס״ה א' בנטרא פםתברא מצי אמרח השתא הוא רכחשי ו (שפ) כל טח ?trm פריפח . ודאי לא פריפת רק מי»ק . וועעס
א) אינו ח דבר »' י נ ' נתב יחאגודח מיידי מ : (P"' סק״י) ובשער! חיא שבח הכל. בתי בית יעקב םי׳ י ' ׳ לריעותא אינו יודע rpim איפור דבתפח וגדאיתא גנרה דייג , ת' בית יעקב ספי' י  דאינא נ
rptm וקזנתם *״ע דט״ש לתי' שני דחחו^ שוחפ עגפל ?גלח rtsn יודע דין שהייה או דרוסה גוי גטי פסול. ודבר אחד אפשר לשנות בשעה חדא, והאריך שט עוד גישוניס «ל גל ראיות 

פ ונר הישות דא&שר לו פלא לאכול. ולי נראה לפעמו של הרמנ״ס יהתיס׳ יחשבו שמיעה למ׳׳ע. הוא מעעס שני היא״ב בייש כתיבות דנמ׳יה מברך על השתינו! וצוני אף שאיני מחויינ לשמיני ולאניל. והא ה ר נ ל א  י
 אפקי׳ קרא בלשון צווי יכתיב וזנחת ואכלת. וכן פשמע דקיוק ל' סרמנ״פ שס הלנה ד׳ . יעל כל הדברים האלה צוינו נתירה ואמר יזנחת כאשר צויתין. משמע ממום ש*וו נלפין ציוי «*<ו והוי

. ( . ועיין נפמ״ג בפתיחה דעשה שאינו זנוח היי בכל שהיא. וצא משמע הכי כמוס׳ חולין(וף לג  ןי״ע. וכ״ה גס צפ״ו החיס׳ 0פ



ב ה י ז ר ו ה ט ט י ח ת ש ו ב ל ה א ה ע רה ד ו ה י י ב ת פ  באד הגולדיו ש

 בפשיעתו לא מחמת חסרון ידעהו הכלים כשרים מלינא ואמרינן וז״ל כל חלומות וטהרות שגשחמשו בהם בכליםואנשים שטבלו מטומאתן
 חיליזנ*לק׳ס״ ׳״0) ה«י«דא אוקמי׳ אחזקהיה ועל השתא כשר היה וכן כתבתי בסי' קיי׳טס״ק טמאות משמע אע״ס שיש להם חזקת טהרה לאותן טהרות לא מהנ־י כיון
ת ימיי! י«׳ יייליו יי«׳ ל׳ בשם הב״ח ע״ש וכן העתיק מהרש״ל פ׳ ג״ה ס״ס ט״ז תשובת מהר״מ לאיכא ריעותא במקוה ובסבל שם ה״נ כן הוא באן וג׳׳כ אין להביא ראיה  ד
 יד אשדים כ״ץ ועל הכלים שהגעילו בני עירו להחזיקו בחשול למפרע לא יפה כוונו מההיא לקידושין(דף ס״ו) בפלוגתא לר׳ ישמעאל ור״ע לר״ע להלכחא
 יידע מסיי הקבלה להמיר נמי ללא מחזקי׳ ליה בחשוד למפרט כו׳מד כוותיה גמיר.ליי מכהן שנמצא בעל
ם מוס כו׳ ולא יליף מבן גרושה שפסולו א א ל ם א י נ י ד ה י • ק ו ל י ל ח ע כ ר י ך ש י ר ן צ י ^ מיהו אם בדקוהו ולא גמיר ודאי יש ב [יא] י א י ע י $ י

מ

א  ו

פ ״ מ

א מ

ל ״ י

 י

ן נ י ר ל ק א ו ש ק ו פ ת ס מ ( ז ) . י ת י י ה ה ר ז ב ל ד ר ט ע מ ו  א
: ר ת ו א מ י ) ר ו ס א ל ה ) ע ר מ מ ו א ד ש ע ע ד ו ר י י פ ה ש י  ב
ה [יש] ובודקין אותו בדיני הלכות שחיטה שיתבארו לקמן ריפ סימן  הג
°) [יד] ובדין בדיקת הסימנים  כ׳יג י [יג] וגדין בדיקת הסכין (
. (הגהות אשיר״י והגהות ה ״  לאחי שחיטה כמו שיתבאר לקמן סימן כ
 מיימוני סייד מה״ש) [טו] ואם שמט וליסיה קמן למבדקיה מ״מ יבדקו
ק . לכל מה לאפטר למיבלפ בדקינן (הריין בשס ו  בסימנים אם נשמטו ר
 בעל הלכות וליע לדעת הרא״ש עייל םכ״ה סי״נ) וכל זה במקומות שלא
 נהגי ליטול 5ןבלה אבל במקומות שנוהגין ליטול קבלה כגון בני אשכנז
:  וממשכין אחריהם. אין נוהגי! לבדוק אחריו כלל וכמו שנחגאל: (ד״ע)

ו ל י פ ה א ט י ח ת ש ו כ ל ע ה ד ו ו י נ י א ו ש ן ב י ע ד ו י י ש מ  ג ־
׳ י ו א ר ה ו נ ו ג ה ה ט י ח ם ש י י מ ע ׳ פ ו ה ׳ א ו ד נ י נ פ ט ל ח  ש
׳ ל ו ס ) פ ע ) ו ת ט י ח א ש ו י מ צ ן ע י ב ו ל נ י כ ב ״ ח ט א ח ש  ו

 ל«*יע. יליל להנייע שאם כו ושמא עתה שכח ועד הנה ידע כל ההלכות וא״כ כשר כל הבשר והכלים והשיב וז״ל ראובן זה אין אוכלין.משחיטתו ואין אומרים במי שנבדק
* ואינו יודע לוב מצויין כו׳ וכן אין אומלים העמד על חזקתו אלא מי שהוחזק מתחילה כסכין שבדקוסו ושחטו בו ואח״כ נמצא פגום והן במקוה שנמדד ^ ^ ^ ״ 5 " * ^ 
 הקנל^שא״ננסתסיישלהימיר ואפ״ה סליגי בהו וכו׳ אבל הכא איזה חזקה יש לוכדי שנאמד נעמידנו על חזקתו שמא לא למד ולא ידע ולא הוחזק לפיכך איני לואה שום
f הכשל למה ששחט ולא בכלים שנתבשלו בהם ואין כאן אלא מל ספק ספק אילע לוספקלאאילע עכ״ל מזה למל למ״אמ׳ישלאסנטל קבלה i K ^ S S S 
 , ״ אין מטריפין למפרע וק״ל לא״ח שכונת הלשב״א לבמקום שיש חזקה שפיר סמכינן אחזקה מאי מייחי מההיא לסכין סא לא םמכינן על חזקה שם רק
ש א לר׳יח אבל אליבא להלכתא בעינן שיבר עצמות ותו להרשב״א עצמו כתב בח״ה הארוך וז׳יל וא׳׳ת אפילו בשיבר בה עצמות נימא בהמה בחייה בחזקת ד ה 1 מ ו י י  ג

v נ איסוד עומדת כדל׳׳ה דקי״ל כוותיה וי״ל שאט הכא הוא>'ובלק הסכין תחלה ובהמה שחוטה לפניך-מימל אמרינן העמל הסכין על חזקתו ופגימה 

׳«״ ע״י שבירת עצמות היתה עד כאן ש״מ דחזקה דסכין אזלא נגד חזקה דבהמה ואין לנו היחר אלא בשבירת עצמות ותו קשה לי אי תמצא בנדון י  טקוה יידוע נטי שהי
״ לילן היתר מכח ס״ס שאמרנו קשה להא גם בתשובת הרשב״א יש לנו ס״ס א׳ שמא ידע כבר ושכח ב׳ שמא לא אירע לו פסול ותו במקוה ודאי קי״צ ל ח

י ט

ה ״ י ^ י

 ט

 מסבי( לחי׳ ב׳ יתום׳ כיי! לאסור אף בראיכא חזקה להתיר ולפי הנלאה דהלשב׳יא כתבהך חשובה ללווחא דמילתא ובא לומר לאף שיש מחלוקת להיינו רב הונא ורב
י י׳*״ז חםדא לענין סכין ולענין מחוה רבנן ודיא בגיטין(דף ל״א) ואיכא מ״דדמהני חזקה להיחרא שאני הכא דלכ״ע אסור דאין כאן חזקה לגמרי " נ " ־ ' 1 " " י * 

 בשנים לוקא וא״כ האי שוממ נמי אין
 פסולו בימידכדלקמן סי׳ זה חה אינו
 להא באותו ענין למסיק שסדיכול
 לפסול ביחיל להיינו שיאמל לו שלוף
 ואחיי לו שאתה בעל מוס ה״נ יטל
 לומל כאן בוא אראך שאינך יולע הל׳
 שחיטה ותו לפי מ״ש התוספות שם
 דבתלתי פליגי ולאי אין למיון להכא.
 ושוב יש לאייה לפסק למ״א בזה
 מדברי תשובת הרשב״א סי׳ רי״ח
 ששאלוהו באחד שלא ידע הלכות
 שחיטה ולצו להכשיל שמיטתו ששחט
 כבר מצל רוב מצויים אצל שחיטה

 1ספטמ mo ייויתדע ו0י«ו . ־• ־ ־ ו ,
ו שהיה כאסור כל שחיטתו למפרע ע״כ וכן נ פ ו י ו ו נ י ו לפנ נ  שאי

 ״ הביא הב״י בספר בלק הבית בסי׳
 :כבי יצא להיתר מנדולי הדור קי״ט כתכ א״ח בשם התוספתא שאפי׳

V וכתנ שחט ונקרחלכ ואח״כהמירבאוהו s נל״י שהניא 
 יום הכל כשר ע״כ וע׳יל םי׳ קי״ע:
. כלומר אילו 3א ׳  ט על דבר זה כו
 לפני לין זה הייתי מסתפק בו ושואל:
 י ובדין בדיקת הסכין. שיתבאר
א שחיטתו  לקמן סי׳ י״ח ע״ש: י
 פסולה. לכיון לאינו יולע ה״ש שמא
 פעמים שהה ודרס ולא ילע פי׳ ואינו

 מרגיש

 שאין. זה מלתא דעל״ג דכל
 ששלקנלהאין נווקין אחריו.
 נס הכיג על ראייתו מסנהו'
 ולכן מסיק בנמצא שאין לו
 מזש הרגשה לא מהני קגלה
 מאני ו דו ואי לא נדק תפיי
 וצרין להגעיל הנלים ונייח
 טנ״פ ישהו מעל״ע אך'אס
 הנ״י נותנים לו קנלה ׳נול
 להיות האב א׳ מהן עיש.
 ומהפמ״א שהבאתי מבואר
 למהני סקנלה שלא להעריןז

 דמום וראי׳ פונט
׳ * , ״ ״ ו ״ ) ״ , ״ , ו , ״ ׳ • ־ ׳ ־ " יי,", \.״ ־ ״ י ״ " ׳ • י ׳•;י ׳ ו ״ , ״ י י ׳ ״ ״ ׳־׳ י ׳ י ״ י ״י\ ״ יי ״,ך \ >יר י vj ״ ך י •׳ ו ״ ;׳ ־ ו ״י ן ׳ ״ ׳ ׳ ׳ ״ ־  שוחט דידע טן פניו שחיה ״
 נייק:(שפ) ואץ אוםריפ וזהו שכתב הלב ואפ״ה פליגי בהו ובאמת לא העתיק ב״יהנך ג׳ חיבות *ואפ״ה *פליגי *בהו והוא שלא במתכוין אבל לפי האמת נתטין
™ הלשב״אבזהדאפילו במקום דאיכא חזקה ישפלוגתא והכא אליבא דכ״ע אסור זהו הדלך ישכון אור לפי ע״ל אבל לפי ההלכה רקי״ל כרב / ™ J ^ l i ^ S 

* ׳ # # י ו ׳ # i יד•! ׳ 1 1 ״ f t 1 # f מ*״ז • •שסע דתרי טעמי 
נ חסדא דוקאבשיבר עצמות אבל בלאו הכי לא ממי ס״ס והיינו מטעם בהמה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך שנשחטה ?לאיי פסול זה ו » חא׳ אףדאטיינ! י  ל
^ השוחט• למפרע וכ׳יכרשב״א בהדי׳ במשובה סי׳ ת״א ועוד לאיה מגיש המרדכי פ׳ מי שמת במלמד שהתנה ב״ה עמו לגםותואסיורע ללמוד י ״ ! ^ א י ^ ^ י י ^ 
ם ולא נסוהו תחילה דאמרינן כיון דהשתא ידע מעיקרא גמי ידע ואזלינן בתר השתא ה״נ בנידון דידן כיון. שעכשיו לא ידע מעיקרא נמי לא ירע ר א  יס״ט חא חזינא ש
 י**01! יץי* ואייל שאני הכא דאנן ידעינן שעכ״פ פעם אחת ידע כשנטל קבלה זה אינו דהתס במלמד נמי פשוט דמחחילה לא ידע דהא לא נולדה'הידיעה
ם .מבטן אמו טמו ואפייה אזלינן בתר השתא וא״ל שאני התם דפסקהמרדכי כרבי נתן רס״לדאזלי׳ בתר השתא לענין מתנת שכיב מרע ואגן מ״׳ל י ש ^ ה  ת

 «רחיב וחציף ויוצא
 (וע״י תי' אפשד י

 «ח להלהיב עתח הוא משום
 יפעם אחת לטי והי׳ טופחה כרבקדפליגי התם על ר׳ גחן זה אינו דלא פליגיהחם אלא דם״ל המוציא מחבירו,עליו הראיה א״כ כ״ש כאן בספק איסור דאזלינןלחומרא
^ דהש״א וע״כ אומר אני אף כי דבר זה נפתח בגדילים שבעל אגודה פסקו להיתר ורמ״א מביאו נסתיים בקטני׳ כמוני מחמת הראיות שביררנו להחמיר ל ״ י ו ^ ח ^  ש
 היא יאתיע לחיית י״יף ולאסור הבשר שישנו עדיין משחיטתו של שוחט זה ולא יאכל והכלי׳ הידועי׳ שנתבשלו בו מהם יש לאוסרם והרוצה להקל יראה בעיניו שיסמל
מי בנין שזכרנו ואחר יאכל כן נראה לע״ל: (ז)םםתפק ושואל. במרדכי ב-יאר הטעם דהא חכמי׳ נמי מספקא להו כמה מילי בהל׳ שחיט׳ וכתוב בהגהו׳

ל ה3ופבד7^%ה » 
 ביאור הגר״א

. עפ״ו: (ליקו*) א״צ שירע כוי. טם״ש ם׳ »׳ ואלו חן י ו ] איצ שידע נ א י ] 
 הלכות שחיפה כוי משפע ייקא אלי שמצוין כל עת ועהניא שם ד״ה ביון שאין כוי
 (ליי) ; (ליקוט) איצ כוי, טדקאטי שפט׳ א' ואלו ח! הלנות שחיטהועהג״אשטי״ח
, דייל כל דבר הרגיל וז״ש בהנ״ה ונויקין ני׳ ר״ל שצריך לידע בבל י ו  כיין כוי ונראה נ
] ובייקין אותו ג י  אלו ילק בודקין נינ בו׳ ועחג״א שס ו״ר, ור״א טט״ן נו׳ (ע״כ): [
t שט ט' א' נל פנח נוי ואלי כי׳ ונטש״ל נה״א דלגתחילה צריך לבודקו . ׳ ו  נ
 ובדין בדיקת הסכין . עי' תום' שט דית כולהו. וי״ל ראיירי ני׳ ועטיש לטפה ו
 וברין בוי. כטש״ש הטבח צריך שיבדוק בוי ועי׳ דש״י שט דיה כולהו תננחי כו׳:
 ואם שחפ כו׳ דבל כו׳, גם״ש בשיא בש״ע דנל היכא דאפשר לא סטגינן ארוג

 מצויין

 הידושי רזג״ק
 נהטה לא אתרעי היינו דהוי פ״פ אם גן אין חילוק בין הריעותא בםגין או בבהטח אלא
 דעיקר החילוק מנח ם״פ אם ין אם איתא דאנן ס״ל רלא הוי ט״ט לדידן דקיי״ל כריית
 בשיבר בה עצמית ישאד קושיי הש״ס טמבל ועלה להא שט לנתעשק באותו טין דיי נטו
 שיבר בה עצמות טשופ דהוי פ״ם באתחזק איפירא והוי גטו םלנא ופלנא בעין הפוךטיעוטא
 לחזקה. טש״ה נובל לחקל בשיבר בת עונפית דחוקה איפור נטחלק טית הם״פ ותולין במצוי
 בעצם אבל בטבל ועלח דליבא פיס קייפא החזקת איטוי בתקפו ואולי י״ל דנהי דלהך
 חירוצא דתופ' בפי' הםוניא דמשני פכין אתרעי מוכח דגם אנן משוינן ליה לס״פ ט״ט
 בוח לא נקפי' בהךתירוצא אלא לכוונת הסוניא בפשוטו דיש חילוק בין שהריעותא ביבר
 שישיגו החוקח. או שתריעיתא גיגר אחר. וגטו שנראה בבירור דהא להך תימצא דליבא
 חילוק אלא מנח פ״פ טטילא גם בשיגר גה עצמות ההיתר דק פנה פיפ אם כן היגא דהםבין

 קפן רק כפלא צואר יליכא פ״פ יהיה אפוד ולא פצינו לריגא חילוק וד. אעיכ דלא קיי״לכחך תירוצא דהתופ'. אלא יט״ם על קושייתם יאף גםבין אתרע ליתפר בפו טקיה שנטיי .
 ע״ו טחלקיס דרגא דחוי ס׳׳פ ואנן ס״ל באמת דלא.ר.וי פ״פ ואםרי׳ נאטת בלא שיבר כה עצמות דדטי לטקוה שנפדי׳ אגל בשיגר בה עצמות ס״ל להקל בלא ש״פ לל״י לטקוה
 שנמדד גיון ישינד גה עצטות ולטבל ועלה ג״נ לא דטי ביון דנהטה לא אתרע ועדיין קשחדאם ניטאילר״חהוי ם״פ טעליא וגט- לפא לשינויי רםכי; אתרע איני פנמם פיט
» לחלק טדין• מגל. ועלה דהגא הוי ס״ט זולת שנאפר דגאטת נפלו״וז לא הוי פ  אלא דטוזלק בין חריעוחא גםקום החוקה או לא חיא גופא תיקשי אטאי לא סשני ד,ש"פ נ
 ט״ס טעליא והחילוק גץ פהין לפקוח שנטדי נאמת גתירוצא קמאי רתום' כיון דל׳׳ש בו חפר ואתאי או טשופ ועצם ודאי פונט יאנן קיי״ל כר״ח בלא שיבר בה עגטות
 ופ״ט רק גליגא פ״פ אגל נטקופ פ״פ טקיליפ •י . חפיר. לי שנתב גן בפשיטות הא הדשב״א בחשו׳ םיטן תרי״פ אוסר בחשוד על טי. ששחש למיפרע עיין שם •

ב ט י  כאד ה
 בשייך זלא למי לבהמה שנמצאת טיפה לאמלינן בסימן ס״א שהגבינימ שגעשו ממנה
. להחם יש לימי משעה שנולדה כשרה ה פ ר ט  כשיים אם נוכל לומר השתא הוא ת
ה אבל הכא ע״כ משעה שנולד לא ייע כלים - עול שם פ ר ט  היתה יהשחא הוא מ
 כמה חילוצים י. וכתב עיל מי שהיה בודק ואמ״כ יצא סליפה מתמת ידי בפשיעתו
 לא מחמת חסיון יליעתו הכלים כשרים מלינא ואמרינן אוקמא אחזקתו לעל
ל לתו ע מ  השתא כשל היה ואפילו מי שהמיי לתו אין משול למפרע שאס שחט ו
 באותו, יום לכשל(מיהו. אם בדקוהו ולא נמיר ודאי יש לאסול כל שחיטתו למםרע):
. והטעם איתא גט״ז פהלי גם חכמים גלולים מססקא להם בכמה ר ת ו  (יב) פ
 מיל׳ בהלכות שמיטה ומיהו כתב בהגהות מיימוני שעכ״ש צריך שידע ששהיות
. אם נכנס גמקילין ולאה שנים שוחטין ב׳ ל י ג  מצטרפות שהוא לבר הר
 בסמימ ואמר שאחל מהם שהה ואינו יודע איזהו והס שותקים פסק בשבות יעקב
 שאלה מ״ג לאם אומר העל אתם ידעתם שיש ספק בשחיטה והס שותקים מטריפין
. כתב בית יעקב ם ו ל  אבל אם לא אמר אתם ילעתם ״אהילו שמקי אין בכך כ
 סי׳ ל' אם אומר על מותי אסיר אף שאומר על אסיר אסיל ואין אומי מל
, ה ל ו ס : (יג) פ ׳  אסור מומר יש להעביר השיחט ההוא ועי׳ בס׳ בייל סימן י
ס ואינו מרגיש. לכיין שאינו די  לביון ללא ילע הלכות שמיטה שמא פעמים שהה ו

 פתחי תשובה
 יעיין נתשיבת גבעת מאיל שימן י״ז פ>שאל בכוחנו פנא לפני בית דין יהידה שע״פ הרוב
 שחט בפניות זמזזמת זפ לא שחנו נראוי ועשה ימה פעמים ינריס הפיסליס בשחיטה פהייה
 דרסה נוי ונקש מהם (הורות לו םיר מפונה על ה״׳ועשימ רעים שעשה מס יינו של הנשי
 והשומן שיש עדיין משתינות זה מווחט והשינ להיתר דאינו נאמן משוס דאין אדם משים עצמו
 רשע אן< גכהאי גוונא עיש נארינוח. ועי׳ נשו׳׳ת חית יאיר ס1!» סי׳ ע״נ באשה שאומרת דרך
 תשובה שוינתה וכן נהמודה הנועל מבואר שם ואפ אומר דרך משונה לא שיין אין אדם
 מעיר אן לא הניא שם שוס ראיה ע״ז ובאמת מבואר גן במוס׳ נ״מ ד׳ ג׳ ע״נ סוריה
 מס אס ירצה עיש (ועיין נתשובא מתם סופר סימן ר' פנמנ ומיני׳ התוס׳ שם אין ראיה
 או הניא שם ראיה אחרת. יעל מ״ש החו״י סנ״ל יסיס נהתודכ הנועל חולק עליו עיש וע׳
 נתשזנמ נו״נ חלק אהיט סימן ע״א ונני״נ תניינא סימן ׳״נ הנאתיו נפיח לאה״ט סימן
 קט״ו נר! נד״«-יגגים לדבר. ועיי עוד נת' ח״פ פי' נ״נ ויונא קצת לקמן סימן נ׳ פיק
 ח׳ דש0 לא החליט הדבר לומר ונאמן בהודה דדן תשונה ואו שםתודה גחליו עיש עוי) שוב
 מצאתי בשו״ת שינת ציון מהגאון מהר״ש לניא נר״ו סימן נ״ג שהאריך גענין נזם (אביא
 ינריו לקמן ס״ק י״ודיויעמו גינ ינכה״ג ליש א״א מע״ר ויש לאסור נל הנשר שיש עדיין
 נעין וגס כל כלי ראשו! הנלופ מנשר זם ע"6). ונראה וא!< ליכרי הגיש הנ״ל ווקא אס
 אמר שעשה דנלים הפיפליס נפחיטס מדאורייתא אינו נאמן אנל אס אמי שעשה דנריס הפוסלים
 מדרבנן יש לאהול לפמ״ש התומיס ננללי מנו אות ק״ה לנדמנן איס מע״ר ע״פ אמנם ראיתי
 נמפונת נריח אנדהם מלק אהיע סימן י״ג שהאריך לחלוק עליו והעלה דאן» כדרבנן אין איס
 מעיר ע״ש א״נ גם »ה יש להתיר מ״מ אפשר דאס אמר שעשה שהיה משהו וכיוצא שאין
 האיסור נלור יש לאסור . ועי׳ עוד גשו״ח השיב ר׳ אליעזר סימן ט״ו.• (ן) על האסור

עי עכשיו היה גשר. אבל  י
 גתב עוד) וק אגן אמרי׳ נוי
 יר״ל שאגי חזקת כשרות י.
 דהוה ודאי יטשנולד עד לא
 חטא היה אדם גשר ואפיינו
 העמידנו על חוקתו . אבל
 שחי׳ טומחה איני ודאי נ״א
 היינו אפרי' רוב פצוין כוי.
 יע״ב נוה לא שייך העטידנו
 יפן לא היה טעולס מומחה.
 ונייר יאילי יש ללטוי טזח
 י׳ינא רטנשידין מכרי משיט
 ימדתת נהא׳ דפי׳ פייט סעיף
 י׳ וטי׳ קי״ח טעיף י׳ אס
 אידע פעם שנית שעשה
 הנכרי ונודע שלא עשה כדין
 והיי חייגן רלא טרחת.נאטי
 1ם פה שעשה פקודפלוה.ולא
 אםרינן עי זעה הי׳ פרתת.
 וה׳טו/א הוא־דחציף, ועמ״ש
 נגליין הגהש״ע כאן ע״ת
 אין טטריפץ . (וגש״ך כאן
 fa ח׳ טט״ש לחלק בין
 0קוה דהכא איגא ח׳ ונפ
 יובא ניאח ילא נחית לט״ש
 דהישג״א תרתי קאטי):(ש״ן
 סק״ג) על פטך . שיגדקנו
 אחד השהיפד. . עיי בט״ו
ימ 0׳ צ״א ובש״ך  לקפן י
 טוף 0׳ ציי: (שם סק״י) ולא
 אטרינן בנח״ג רוב םצויט
. וי״ל לט״ש ן  איש טוטחיט ה
 בסי פיי תואר טק״ב יפעם
זנ מצוין גו׳ משוס יטותת  י
 שפא י>ץ!קל ויצטיך לשלם
 כיץ ראיגי פיטחח . ואס כן
 איה שאי* יאיח טטילא
ונ י  ״פול החב . או ׳״ל י
 טוטחי׳ אינן סקלקלים וזהו
̂ םטתטא אינו טומחה  «קלנ
 [עי׳ נישיג גזה בחידושי
' שפיה ונגליק  הלנות חיא י

 tar] ! (פס *ןיה) וק״ל יהא
 *p'niM נשיפ *לה ייגינא .

 יש
׳  פותי. ענםיט נשם ני״ע דאף באומר על מותר אסור גיכ יש להעבירו. והנה שם גני״ע נתנ הטעם ייש לחוש שינא קלקול אס יקיש נו א*• וכיון שאסור לא יהי' שיה פייטה מ
 והפמ׳׳נ במשבצות םק״ו נתנ הטעם שינא קלקול בני קדרות דלקמן סימן קי״א «״ש, מבואר מדבריהם ראן דהעעות אינו מסאמ שכחה רק >tmt שיקול דעתו שכך נראה ניעמו ה«»ינשת

 , ג״כ
 ויל הק׳*יתי על י>"ט פיר משחיטה הלי ני: (שפ סיף פק״ח) שאפולו טי שחטיר איגו השוו לטפיע . ק״ק מלקטן 0"ד ת״נ ואולי התם לנין על נהמה זו אי נם בתחלה חשכ
ח» דונין רק על חאופ וחפה לתנין אתרן׳ בחמה לא אתרעי וע׳ ש״ז באן פק״ו; (פעין< נ׳ ש״*} מדינן גי׳ שפיר יודע עד שאוטר על האפור מותי. בת׳ דיב״ש גתוב דה״ה האופר על המותר אסור וראייתו  כך י
 טירישלפי באחד שהווה על עוברי דגיט פהורין שהן מטאץ וא״ל ר״נ.לא ביש לי דאטרי׳ על טהור פטא אלא שםופך לאטד על טמא טחור ובת׳ בית יעקב פי׳ ל״א טפרש גוונתו עפ״י החיש׳ פנהרדין דפ״ז א' וה״ג אס יקדש
tfo בערלות פלשתים דודםבר דחויא לשונרא ובלגא נס הא . ̂ מהוראתו קולא . ואינ במקום שיש קונים על בשר פריפהל״ש חשש זה. נםי״ל הא חזו לנלגא גהאי דסנחררין י״ם ב׳  בו אשח יג<
 יחושו לקיושי׳ שפא ש״פ בטדי יטתקייס הוא אם ייבש הבשר נס ק' אט פעבירים השוחט נעבר גפי לחגם שאפר על טהור טפא (ועט״ש בחדושי ח״א הף קליד) : (ייג״«) ובודסין,אותו בדיני הלנות שמיטה,
 עיין בדי/ע אות ג׳ שצריך לחזור הייני׳ בכל ייס ואח״ג גגל ל׳ יום כוי• ועי׳ גב״י(עלח ג׳ ד״א ע״א י״ה כתוב נספר); (סעיף ג' ש״ע) יבולי0 ליתן לו לשחוט. וביו״ט נראה יאםוי גפו לקטן פי׳ רש״ו ס״י וע׳ ת' שנות
ג: (נהג״ה) ויש טחפיריס ואוםרין ליתן לו לכתחילה לשחוט. עיין ח' בית יעקג םימן ט״ג ; (נ!"ן פ״י, י״א) עמא פעמיט שחח ידרפ ולא ידע . גרפב״פ וננ״ם השטע דליח י גפנ  יעקג ח׳



 באו הנולד{
ן ה י כ ת פ ה ש ט י ח ת ש ו כ ל ה א ה ע רה ד ו ב י ה י ז ר ו  ט

& ™ t e ^ S S • מיימוני פ״ד מה״ש שעכ״פ צריך שידע ששהייוח מצטרפות שזהו רגיל: מרגיש דכיון דאינו בקי בהלכוהיה אינו יודע נים נזדמן לילי • הראי׳ש 
. פי׳ דכששואלים אוהו ומחוך חשובחו נראה ־!ליה ל*;ש לאו איעחיה ׳ ו ב ואפי׳ אמר ברי כ ) בדי לי ששחטתי יפה *פי׳ אחר שלמד אומר כן והטעם דכל י ח ) 

י ת י ש ע ש י י ל ר ר ב מ י א ל י ס א א ל ס א י ל י כ נ ־' א א ש ט י ש י פ י א י ע כ ז נ ו ש מ ש • ל ' ׳ ו כ י ז כ י ע י ו י ט ׳ י  מלחא דלא רמיא עלי׳ דאיניש לאו אדעתיה:(tt) ט
 ״הוכחה לזה מדתנן לשון דיעבד במםני׳ בחרש שוטה וקטן ואחרים כל מה שאחם שואלים מ״מ מאשר שבשטח שחיטה לא ידע לאו אדעהיה הנ״ל D נמיוא שש ׳״נ וני׳
$ ? 2 ! ^ £  ריאין ש״מ בגדול מותר אפי׳ לכתמלה וסובר שעשה מה ששואלים ימ״יי ^

י י ג " ג א 6 * י ״ * ״ל m *אפי׳ שאלו לו עשית כך וכך ומתוך תשובתו פירש דס״ק אפי׳ אמי שלמדוהו ה״ש י  באחרים רואמ ויש מחמירין ס
׳ י פ א ו ט ב  נראה ששחט כראוי אין לסמוך עליו י

) ברי לי ששחטתי(יל) יפה: ה ) ר מ  א
 הגה ומי שללט להתעלן׳ ואנו יולעיס שאינו מוחזק ושחש ואמל נרי לי שלא
 נתעלפתי ע נאמן מאחר שיולע הלכות(ע1) שחיפה(ליי ללעת הרמב״ס):

. נ מי שיודעים בו שאינו יודע הלכות שחיטה  (ט)
 יכולי׳ ליתן לו לשחוט אם אחר עומד על גביו ובלבד
ד מתחילת שחיטה עד(״) סופה:  שיראה אותו י
ח) [יז) ויש מחמילין ואוסרין ליתן לו למחלה לשחומ ) ( ז י ) 1  הגה ט
 מאחר שא״י הלכות שמישה (ב״י בשם הגהות אשיר״י בשם א״ז

: ג ו ה ) נ ! ו י )  ובמרלכי) והכי

ז ףח] או ) 6 אם אברו גדייו ותרנגוליו ט י  ד (
״״*־ל״״• .  (מי) שנגנבו ומצאם שחוטים כראוי ניט] במקום םסימן־הב׳יג״כיפסאלאחיישיישמא **׳

5 % הכ׳־ « י ^ ס י י שהה אי ד י י " ט [כ] י ^ יי' « ם י י י ו צ ח מ ז שרוב ™h י  י

 אמר ברי לי כו׳ וא״צ מיהו דינו אמש נקודות הכשף

^ p \ י £ ״ פ ? י ׳ כ ה  שכ״כהר״ן בשם המיס׳ י
ג גאמן כו . כיון ונמ״ש >ש״ך'ס״ק י׳נ: ס״יז  בשם הפוסקים: י
 שהוא יודע ה״ש ודאי אלו שהה אן »׳ הוכחה ליה טדתנןני׳.

 דרס לא היה מאכילה לנו(ב״י) ולפ״ז יד אפרים
 ה״ה אפי׳ שותק ואינו אומר כלום (שם העיף יי) או
י י ״"1 ״״" ינ״נ ג נ ג נ  דמאחל שיודע ה״ש ודאי אלו שהה או ש

 דרס לא היה שוחק ולא היה מאכילה נליון מהרש״א
: ס ר י י מ א ס ש  לנו והיה אומי ש

ד מתחילת שחיטה עד סופה . לשו! ׳ם:׳! שננמוא וי״׳א  י
ה לא יילמא הניאו לכל(ולשון פ י /  פי׳ אפילו ראה ששחט סי׳ א
 . , ״_ וטב״ס יהוא רש קוונ לםטפ
ה שחש נבילה ואף נלא שחט לפנינו פ  אמרינן כיון ששחט זה הס׳ י

 באחרים רואין ויש מחמירין ס״ל
 דלגופה אצטריך דאפילו בחש״ו יש
 היתר בדיעבד באחרים רואין וה״ה
 גדול דוקא בדיעבד וטעם לזה משום
 גזירה: (יי) אם אגדו גדייו, א״ל הא
 פסק בסי׳ ס״ג בשר שנתעלם מן העין
 אסור אפילו במקום שכל המוכרים
 והשוחטים ישראל דהא כחב שס ביש
 סימן מותר והכא מיירי ג״כ מזה וע״כ
 אמר כאן גדייו ותרנגוליו רמשמע
 שיודעים שהם שלו רק שבא להתיר
 כאן מטעם שחיטה והטור מקט
 המוצא בהמה שחוטה כראוי משמע
 אפילו בהמה של אחר דמוחר מטעם
 יאוש כמ״ש בח״מ סי׳ מ״מ היינו

B ״;!׳"ייי, W ! . וכן משמע בש״ם(דף ג׳ ע״ב) גבי הא דמשני דליתיה •י׳ןיי ׳ ׳  שאזיל לטעמיה בסי׳ ס״ג דמםקנתהרא״ש כרשב״ס ולדידיה אין איסו׳ מחמירין כו
P* $ טלשס w D

ש  ״ פ ה ד ו ם י ע א ו ד י י נ י א ס ש ה ש  אלא ברוב עובדי כוכבים כמ״ש שם ב״י בשם הרא״ש וכתבו התו׳ דאף קמן דליבדקיה וכן דעת הב״ח מיהי מן ה
 שנחשד או לאו נראה דמותר ליתן לו לכתחלה כשאחרים עע״ג וכ״פ מסרש״ל רב, יעה היא נס שא״י חל׳
8 ^ ^ ? ^ ד י 2 ו ע ' י י • ל כ נ ג נ ו ש א ז  פ״ק דחוניןסי׳ ס׳ אלא דס״ל דהר״ר ברוך בהגהת אשר״ילא ס״ל הכי ולע״דגם ה״ר ברוך מודה לזה מ״ש: ט
. אפילו רוצ העיר אך הא האי וימי! ״ני• ן שרוב ישראל  והפוסקים אע״פ שהוא חשוד על הגנבה אינו חשוד על השחיטה וע״ל סי׳ ג׳ ס״ק י״ח : י
^ נ פ ל ט ״ ^ ב ד ^  והשוק עובדי כוכבים וכן אם רוב עובדי כוכבים מצויים פס אפילו רוב העיר והשוק ישראל אסור דהכל תלוי במצויים ואם מובלי כופפים ט
 וישראל מצויים שוים אזלינן בתר רוב השוק שנמצא שם ואם שוים בשוק אזלינן בתר רוב העיר ואם שוים בעיר אסור כ״ז נראה ממשמעות הפוסקים נ״ני״ורינו׳ לשין חנט׳ קם״ל

ח מצויים. וה״ה במקום שרוב עובדי כוכבים מצויים אם רוב הטבחים.שס  וב״י וע״ל סי׳ קכ״ע סי״א י״ז י״ח י״פ וע׳ בח״מ סי׳ רלט סייג: י
 ישראל מותר ודוקא בבהמות מהני רוב טבחי׳ אבל לא בפרגיות וכיוצא בסן שדרכן לשחטן בביש אלא בעינן דוקא שיהיו רוב ציידי עופות ישראל שפיי נו׳ ׳נ״נ טפיש ינאטת
ל ; ^ ח ^ י / ^ ד

א  ששוחטים מיד כשצדן כ״כ הרא״ש ור׳ ירוחם וכן דעתהב״יוצ״לשמ״שבח״מםי׳מ״ט ם״ומקום שרובן עובדי כוכבים ורוב טבחים ישראל גיי\ י
״ י• • . קאי אנגנבו דכנגנבו בעינן דוקא רוב גנבי העיר ישראל י ? ׳ ו ט וגם רוב,גנבי כ  שכיוב שחיפו' לא יפגע פ׳ט בהמה ועוף הנמצא שם שחוט מותר עכ״למיירי בעוף גדול: י

 מלעשו' שהיי נוי. אך לם״ש
 הנ״ט דגם רםניפ סיטר
 נרשנ״א דאפילו שאלו נוי
 אין לשטוך עליו, י״ל דז״ש
 ננמ' par נו׳ ולא ירע•
 היינו טטש נטעס ישבייא
 דטילתא דלא דמיי עליה לאו
 אדעתיח (וםה שהקשה
 רשנ״א טד. מקשה פשיסא
 דילטא אתא לאשטועי׳ דאפור
 ואץ לו תיקון עפ״י שאלה .
 ולא ניחא ליי בוה באםת תי*
 הש״פ דוםנץ נוי ינפו
 טבתבוזי. היינו דטיט ק״ל
 ל״ל דשחפ לפנינו . אבל
 האטת י״ל יאריכות השיט
 לוטו דלדיגא לא מועיל נם
 שיאמר ברי לי שלא שהיתי.
 ולפי זהי״ל דעלייקאי טלת
 זטנץ . ר״ל ומנין דלא ידע
 טילחא דלא רמי' . ועדיין
 נלא• שאלנוהו ייל הוי פפק
 נבילה טטש או נפ ודאי טשו'
 חזקת אמ״ה או אינו זנוח .
 [ום״ש רטנ״ט אפילי שרט
 לפנינו ר' והי פעמיי לא אדע
 טאי רבותא בדי יותר מבני
 נשלטא לשון הגמרא נ׳ וני
 פעמי' י״ל ניוןדאיכא פלונתא
 א׳ בתרי ויפני חוח חזקה]
 ועט"& בתמובילק״קוורעשנא

 חדושי רע״ק
 (סעין! ג) וא6י' אטד ברי לי. הרשב״א הוכיח בן טדלא טיק׳ האטוראיס פתני׳ בהני
 הכל שוחטים התם ננ״א אבל בידוע שאינו טוטוזה לא ישחוט ואס שחט ואמר נרי לי שחיטתו
 נשירה אע״כ דלא טהני נרי לי עי״ש אףדהדשניא ס״ל נהנאוני' והא תיירי טרבינא היינו
 סשום דלנתחלה םותד ליתן ע״ט בדיקה שלאחינוזה אין במשטע בלישנא דהכל שוחטים
 ונט״ש הרא״ש וא״כ לא הו״פ לאוקסי הכל שיהטים סתם נניא דהא איןטותר אלא עיט טכ״ט
 נלענ״ד הא ודאי דלל״ב דלריעא דטיקי ד.נל שיועוץ פוחוקים אע״פ שאין מומחים הרי
 רלעגץטוטחה נותנים לו בלא לים אי דאטר׳' רנלהו פוטחיפ א׳ דהוי מיעוטא דטיעוטא יהי'
 מאיזה פעם שיהיה כיון דלרנינא פותר לכתחלה לנטרי ממילא נס לאינך אמוראי דטקילי יוחד
 הכ• חוא ומה דאנן ספקי' דנותנים דוקא ע״ם היינו רלל״ק דריבינא ביון ררבינא פנר רבעי'
 שידוע שהוא מוםוזז י״ל דאף אינך אמוראי דטקילי ס״ל רבעי' עכיפ עיים דלישווי' פלונתא
 רחוקה לא טשוינן ואיב שפיר הונית הרשב״א דלל״ב דנותנים לפחם ננ״א בלא עיים חויפ
 לאוקפי מתני׳ בהני הכל שוחטים סתט גגיא אבל בידוע שאינו פיטחה לא •שחוט ואס שוט
 ואטד נרי שהיפתי נשירה והנת ביפוד האמיתי הנ״ל דלל״ב נותניט בלא ע״ם ולל״ק בעיי
 ע״ם קשה ל' דא״נ הו״ל לפשוק להקל נפי הכלל דבשל סופרים הלך אחר הטיקל ולעיטת
 הרא״ש דגס לעניןםוחוקים בעי׳ ליס והיינו ג׳׳נ נפי הנ״ל דלל״ב כיון דלרנינא געי' מוחזקים
 פטש ראוי לוסר דאינך אמוראי טקילי רק ליתן ע״ס א״כ ליש לופר דהלך אחר הםיקל דלנל
 לישגא הוי קולא בחד צד וחופרא בחד עד מל״ק קולא לעני! מוחזקים דל״* ע״ט ותוטרא
 לענין טוטחי׳ ולל״נ בהיפוך׳ וביוצא גזה גתנו תופי ביצה(י"ד עיא) דייה איכא בינייהו אגל
 לשיטת הרשנ״א סדאטר׳' לעלפויי לא חיישי׳ םשטע דליכא חשש גלל א״ג דלל״ב ניחנים

 ביאור הגד״א
 טזוויין כו׳ « [£f] אפילו שאלו ואפי׳ נו׳ . עבח״נ ם״ק י״ב וגמיש גפ״ג דטגהדרין
 (כיס נ׳ כל טילי ונדי ט' . ואולי ג״ל,נפ״נ רב״ב* ל״פ אי) ופ״י ופ״ו דשבועות וראיה
 ספ״ש בתוליןג' נ' לדבינא נלישנא קפא ואס שחפ בודקין אותו ונלישנא נתרא ואסר ברי
 לי כו׳ ולדידן דין ולאי נטו פפפלרנינא מ״ש בהגייה וטי שדינו כו׳:(ליקום) ואפי' אפר נדי
 נוי. מפש״ש נולהונונינא כויואםאיתא ליטא הכל שוחטין ואליפ ?)אין יודעין כוי אבל
 יידעץ שאיי לא ישהום ואס שחפ ואטד גרי לי כוי וגולןכו' ונדליתיה לקטן דנישייליה. ת״ה
 (ע״נ); [יז] ויש טחטירין כוי. מרפריךשם בבודקין אותו פנ• ולא פריך אפילו לכתחילה נטי
 ובן דטשני דליתיה קטן בוי ט״פנשארח הקושיא הנ״ל. וסברא ראשונה הוא חייה והטור וטייל
 ינלאיהלאקי״לכאותוטוניאדהא שםםשפעראם!!יתיחקטןולאירע לאטהניאחדשרואץ
 אותו ועיי תום' שט ד״ה דליתיה בו׳. ובפפ״נ דםוכה יודע לאטן כוי ופירשיי שט אף שאינו
 .טוטחח ופותר אף לבתוזילוז במ״ש הריין שם וא״ת ול״ל יודע לאמן והא תנן וכולן •ששחטו
 ט' י״ל וו«ז» ויעגד והגא אף לגתחילה ונ״ב הרא״ש בדיש חולין דמותו־ לגתחילה םשפע
 ואף שגתג קטן פוטהה כתג גיי דליד אלא לדיוקא דאף שהוא טופחה צריך עע״נ וגטשיל
 גם״וז ודלא נתום׳ שס נסוכה וטוגיאדריש חולין יהקולתוס' שפ לפרש דיענד דווקא
תחילד. אף נגדול אפור נג״ל והם טדחיס הפוגיא ננ״ל והא דקאטר דיג דאה אחר  ד̂׳
 כוי ופריך היד נוי פשיפא ולא פריך אפילי לנחחילח נטי [ונן דייק המרדני שם וש״פ]
 פשוט דקט״ל דאם לא ראה מתחלה אף דיענד אסיר: [JT] או שגנננו . תופי
 שם ובגיטניל ג' נשפתוטפתא > [יט] נטקופ נוי. גט' נ״מ שם •י [כ] ונס רובנו׳.

 לגתהלה גפתם בגיא שא״י אס הוא פוטהה יטותוק ילל״ק לעגי! פומחימ בעיי ע״ס קשה גנ״ל דלדינא יש לט לפסוק כהטיקל נלישגא נ' יציע ז (שיל סקי״ג) ולפ״ן ה״ה אפי׳ שותק .
 לענ״ד אין לשפוך ע*ז לדינא דהרי לרבינא דפ״ל אפי' בטתם בנ״א בעינן שיאמר ברי לי ול״ט שותק ה״ג לדידן ביודעים נו שאינו טוחזק דלענין זה לא טצינו דפלעי אלא דהב״י כ״כ
 לפי פירושו נשיפת חרפב״ם רפה דאמרי' לעלפויי לא ח״שי׳ היינו דנזד, פליגי על רנינא ופ״ל דל״ח לבך פשום ראם איתא דהתעלף ושהה לא היה שותק טזח לפר הב״י דח*ח
 ביודעים בו שאינו פוהיק אבל להרא״ש דםיל דטוחזק וםוטהה שויםדלנתהילה נותנים רק עיס ובדיעבד באיתא קטן צריכים לנרווי אפ p לא טצינו דפליגי עליגינא בזח דשתינךוו
 נלית' ?p יוחשב לאמירת בוי לי ואף דפפק׳' נטעיף »׳ דלא גהרא״ש רא״צ לשאלו אם נתעלף יש לומר כיון דהוי רק מלתא דחוטרא סמני' על שיפת הרטבים בזח אגל לענין דאורייתא
 דהיינו ביודעים מ שאינו מוחוק יש לומר דאין סוטניפ על שתיקתו גיון דלהרא״ש אין היין בן יכניל ומותר רי״ל בםה ד&טקי׳ דאיצ לשאלו הייני מנח שיטת הרשבייא דלישנא
 דלעלפויי ל״ת היינו דלינא תשש בלל וא״צ לברורי אבל גירוע שאינו טוחוק יש לוטר דלא םהני השתיקה כמו דם״ל לרגינא וביותר דנם דברי הנ״י אינם טונרחים דהא נאפת יש לתטות
 יטנ״ל לחש״ס לעשות פלונתא חרשה דאינך אטוראי ס״ל רל״ח לעלפויי דאלו שהה לא חית שותק הא יש לוטר גפשופו דלא ס״ל לרבינא משום ררוב טצוייס אצל שהיפח טיחיקים נאשר
 האטת בן הוא חזא םתיריפ נפצא גדייו שחוטים אע״כ צ״ל דהא גהאתליאגטח דם״ללרגינא דאין טוטביט על שתיקתו היינו כיון דהוא מעיקר הדין דחיישינן לעלפויי דל״א דוב
 סצויים א״ש מוחזקים אבל לאינך אטוראי ביון דטעיקר חדין ל״ח לעלפויי דרוב מצויים א״ש מוחזקים אלא דהיח הדין נותן ניון דאינא לברורי טבררי' ולשאלו מה חפגרא נותן

 מחני נרי לי קשה לי ילפ״ז אטאי לא אוקי האטוואי טחנייבגך הכל שוחמיטבסתם בנ״א אגל יודעיס בו שאינו פוחיס לא ישחוטיואט שחפ ואטד בדיילי שחיטחי כשירה ובדרך •ניב מ״ת חיו״ד טי' טיז לטח
 שהקשת הרשב״א לעני! מומחים וחיגיח מזה דלא טהני גרי לי ואם p לענין מוחזקים דטהני נרי לי יקשה מיל וצ״« ! (שיו ס*>! פ״י) ששמע בשיט ט׳ . לעניד אינו טוברח דהנד• גדיש םייצ״ר לקטן לא אפרי׳
 בחופי שם ר״ה בליתא קטן וכו׳ וחיטא דטשמע ונוי ולענ׳׳ד יש ליישג תמיהתם דהנה נלא״ה צריך להבין ניטור דבריהם דדייק׳ טפוניין דבגדקי ולא נטיר לא מהני אחרים רואים לאו אדעת׳' גמה החג פן
 אותו דט״ש ו»ש*ו דטהגי אחדים רואים אותו וצ״ל דבתש״ו דידוע להאתרים דרוב םעשיהפ מקולקלים םשגיחים היטב ודייקי שפיר אבל באינש דעלטא אף לרבינא דלא ס״ל רוב הנף כיון דלא ידע בעת
 ם»י' . סיפ עכ״פ מצויים טסתם דשוהט •הוא מומחה וסומכים •האחויס ע״ז ולא דייקי ׳שפיר להשגיח בדקדוק בראוי וסברא זו מוכרחים i'1 לוטר בתופ' בריש חולץ ריה שפא יקלקלו התחיבה שזח בשד וזה חלב!
ו ^ י ׳״ 0ךן B B £ j 1 ת  יכו' ילינא לטיטד דדיענד נקפ משוט אין מוטחים אבל חשיו א8י' לנחחילה שוחטיט" נאחריט רואים אותו הרי טפורש די״ל דחש״ו קיל טפי טאין םוטחיט והיינו כנ״ל(והג«י ב
״ ,,ן M , 3 פ ן!״ ה,׳ ^ ר  על דברי הפור אלו דמהני אחרים רואים אותו פשוט גדמונח טדברי תום' הנ״ל דיש לומר דחש״ו קילי ב1ה אבל באמת א״ג. לראיה דהוי מבואר בדף י״נ נמה דאםרי' אי דייע דלא ד
ו ואס לא  גםיר פשיפא הרי פפורש דמהגי אחרים רואים אותו) לפ״ז יש לומר דלא קשה קושית חופפות דייל דדווקא בידוע דלא נמיר נזה האחרים הרואים אותו ידעו להשגיח היטב ניון לקטן טיפ! ם״ז י
 דלא נפיר וכן נפחם בג״א אף דיש חשש דלא השגיחו היטב ונג״ל ט״ט יש םניף ראולי הוא נאמת טופחה אגל נפתפ נניא ושחט ואה״נ בדקו אותו ולא ידע יש לומר דלא טהני הודיעו שיחש ואינו חושש
 ועיש נגליין י. (שסס״קע״ו)
 גיי הא דטשני דליתא קטן
 דליבדקי׳ . וי״ל ניץ רחאי
 וכולן ששחטו ענ״פ על
 חש״ו נפי' קאי וכטיש ומוי

 נס ט״ש חב״ח ראי' מהקושי׳
 אי באינו טופחה בבורפ אותו
 פניי ולא מקשת לנתחייח נפי

 אחרים רואים אותו טון דאו לא ירעו דלא גמיד לא דקדקו אחריי היטב (ונולד לנו מזח רץ חדש דבנדקו אותו אח״ג ולא ידע דלא טהנ׳ אחריפ רואיפ אותו ־וב6רפ לדידן דקיי״ל
 יונ טצוייס וחיה בחזקת מומחה לא הוצרגו האחרים להשגיח נ״נ בדיוק) ולפ״ז אזדא ראיית השייך די״ל דמה דמגיאר גאוקיםחא דרנינא דלנתחילח לא טועי אחדים רואים אותו חייגו
 רגל נסתם גג״א דחיישיי רלא ישגיחו ב״ב אבל ניודעיט נו ללא נטיד יש לומד רא*י׳ לנתחילח ניחנים גאהויפ רואים אותו. ויו״ק:(D״T יי) אם אבדו גדייו וטי י* שגגננז

 גלעגיד
 באד היטב פתחי תשובה

 צקי כת״ש
 אחל שלמי
 שבשעת תחי

 ללס לא היה
 הש״ך אפילו ראה ששחש סימן א׳ יפה לא אמרינן כיון ששחס. זה הסי׳ יפה הב׳
. שוחששמיקל בלק א׳ המוזכר בפוסקים להחמיר לפי ש י  במי שחנן יפה: (יז) ו

 והעלו דתולין אןף נדבר האסור מדרבנן צע״ז נא0ן זה באומר על דרבנן שהוא «ה״ת אין חשש
 גס להני״ע גם להפמ״ג אן באופן הנ׳ יש חשש לשניהם : (ח) ויש טחטירין ואופרין

. וכתב הש״ך מיהו מן הסתם שאינו יודע א0 נאסור באחרים רואיפ אותו ג ו ה  שכר גראה בלעתו אם מושר ליה! לי לשחוט כשאחרים ענג״ג עיי( ביח יעקב סימן fi וסי׳ קנ״א: (יח) נ
ו י וכתב כמור אע״פ שחשול על הגניבה אינו משוד על י״לגיוןדאיגו טופחה דטייו ב נ ג נ מ ק״פ או לאו גראה למומר ליחן לו לכתחילה כשאחרים עומדים ע״נ וכ״פ רש׳יל: (יט) ש ו  י

• פפחינום בי׳ בגם׳ היינו בלא ידעינ,  י
 שאינו יודע ינלטסשח בגודק אותו פגי׳. אפ מ י״ל רגזה נאמת לא סטנינן על ראיית אחדים לנתחילח פן לא ישניחו יפת ני יסמנו עליו שחוא יורע טשאיג ביודעים שאינו יודע. ותטיחת חתום׳ נ׳ ב׳
 דיה דליתא קטן ניג ׳•ל בזה. דחא בעצם חדין לא תטהו פר, דמשםע להו רלא מועיל ראי׳ בברקו ונמצא שלא ידע וצריך הבנה איך אפשר דנרול שא״י נרע משחיטת חש״ו והרי גפ חט איגם יודעי׳ נם חא בשחיטת
 fatt• פיייל דחיינ ם׳ויפ נבילה חולץ פ״ו ונא״י חל׳ שחיטה כ׳ הרמב״פ רהיו מבץ אותו טבת טרדות וח״ז קרוב לספק ננילח. ואיך יצויר דבחש״ו יועיל ראיית אחדים ובאיי לא יועיל בדיעבד . וצ״ל דהיא חנותנת
 דנ״׳!־*ו נותנים הרואים לב לראות יפוזאבל גדיל נר רעתסובריפ שיודעי׳ ואינם משגיחים חיפג . וא״כ ממילא י״לדוהו גלא יודעים שאינו יודע טשאיבר׳ נחפן טיירי ביודעים שאינו יודע וט״שהב״חטדאמר
י *" א*לו יי W m ""60י ' א י נ י ח ח ) ייי י"* ל ' ״ ! * ' י 9 ' ^ י ! י ג , י י י ^ ב י פ ן *' m °* א מ י ט ם ח ף *״ מ א ' י י ע י ט ש א י ל י * י " י א י י ^ י י ע ׳ א י נ < י ׳ י ל 0 ג ׳  רינ ואח ״״י



ה טורי זהב ט י ח ת ש ו כ ל ה א ה ע ה ד ר ו  כאד הגולה 8 שפתי P י

 מיקרי אשפה ושלי ולע״ל נרא׳ דדוקא
) מותרים נט) ננא] בין שמצאם י בשוק החם לענין מכירה שחייב ליק לו כל י  ישראלים) כ(

 P-1 בין שמצאם * באשפה שבבית אבל אפ מצאם הזבל חמי׳זה הקא במקו׳חשוב חמיד
יא) באשפה שבשק(כא) אסורים. לאשפה משא״כ כאן לענק השלכה  כא(
^ א י?י ג

£ א 2 £ ״ 51* : ב P חרש !«] שאינו שומע י ואינו(«) מדבר 2  ח כ
? ל כ ב י ו 2 א £ פ £ י « # - ושוטה דהיינו שהוא ״ יוצא ™ 5 ג »  כ
 בלילה . או מקרע כסותו או לן בבית הקברות. מינייהו ומתוך כך גכגםו לתירוצים
ד (יכ) * אפילו באחת לחוקים ולי נראה דאין כאן קושיא  או מאבד מה שנותנים לו כ
 מאלו ג אם עושה אותם דרך (ע) שטות, כלל דאי.לא כתב הך אפי׳ ט׳ ה״א
ה > וקטן י שאינו יודע לאמן ידיו לשחוט ה אין רהא דכתב אס טושה אותו דרך שטות  כ
ף לו דהיינו ו ק ם לא קאי רק על הך ל י ר מ ו ם ע י ר ח ה אפ,> א ל י ח ת כ ט ל ו ח ש  מוסרי} להם ל
S S & f r ^ S על גביהם,ואס שחטו שחיטתן כשרהאםאחריס 
3 S K t ה 5 ל ד כ ל ם ה ן ל י י פ א י  עומדיסעלגביהם ™ י
 לשחוט כשאין אחרי׳ עומדים על גביהם בו(יג< אפי׳ דרך ששות ע״כ כ׳ אפילו באמת מאלו
 אם רוצים להאכיל («) לכלבים. ׳ ואם הקטן יודע להורו׳ דאכל הנך קאי וא״ל למה לא כ׳
 (יד) לאמן ידיו אם אחרים עומדים על גביו שוחט עישה אותן לשון רבים ולא היה צריך
 נכי) לכתחילה. ומותר לאכול(«) טשתיטתו. לכתו׳ אפי׳ באחת מהןדלא רצה לכתוב
פ לשון כזה שהוא סותר מ״ש תחילה או ״ ע ) א ן ט ) ז ה ב <, ס p, פ C , w ן מ צ » מ 3j י ן , m o ג b ל נ  הגה וכח א
 1 1 י בכל אחד דל׳ אותן משמעו כולן ביחד:

 (יג) אפילו אם רוצים להאכיל לכלבים. נראה דזה מיירי אפי׳ אם
 סס מומחים דהא בזה שיין שפי למיגזר שמא יסמכו על שחיטתן בלא
, אזיל ׳ ) לאמן ידיו אס.אחרים כו T  אחרים וכן איתא באגודה: (
 לטעמיה דהוקשס לו בכ״י על מ״ש הרא״ש וז״ל וקטן דמתניתין שאין
 שוחט להתחלה אפילו בגדול עומד ט״ג היינו בקטן שלא הגיע
 לחינוך וחינוך דשחיטה היינו שיודע לאמן ידיו אבל בקטן מומחה
 ויודע לאמן ידיו שוחט לכתחלה בגדול עומד ע״ג כדאיתא פ׳ לולב
 הגזול קטן היודע לשחוט מותר לאכול משחיטתו ולשון מותר הוא
 אף לכתחלה עכ״ל והוקשה לב״י דמתמלה לא הקפיד רק אאימון ידים
 ובסוף הצריך תרתי אימון ומומחה והעלה דבאמת באימון סגי לכתחלה
 ובסוף מקנו גם מומחה הוא לדיוקא כו׳ וכן דבריו כאן והוא תמוה
 דהא הטור שכתב רבותא דישמומ לכתחלה לא התיר רק בתרווייהו ונ״ל
 דהרא״ש הוקשה לו ההיא דסוכה שאמר ביודע לשחוט מותר לכתחלה
 באחרים עומדים ע״ג וכאן במחניתין דהכל שומטין רמיירי ג״כ
 ממומחים כדאיחא בגמרא הכל מומחין שוחטין ואפ״ה לא מהני אחרים
 רק בדיעבד ותי׳ דהך קטן דמתגי׳ אע״פ שהוא מומחה מ״מ אינו אומן
 בידים אבל ההיא דסוכה מייריבתרווייהואומן ומומחה להכי אפי׳
 לכתחלה מותר באחרים רואין כנ> פשוט ובטור יש לתרן דמתמלה
 קמ״ל דלכתחלה לא ישחוס באינו אומןאע״פ שהוא מומחה ובסיפא קמ״ל
 אפי׳ בחרתי לטיבותא אסור לכתחלה בלא אחרים מ״ל פשוט וכן
 העלה מו״ח ז״ל להלכה: (טל) אע״פ שיודע הלבות שהיטה. בעור

 כתב

 חוצי! ת ברייתא חגיגה י1< ג׳ העיר ישראל שהרי לא הזכיר מקודם
 אלא המוצא בהמה ט׳ זכ׳ אח״כ וגם
 לפונה לקמן n לייקא יינא רוב גנבי העי׳ הם ישראלי׳והוא תמוה
 ואפשר שט״ס יש בדבריי* מותרים.
 ומיידי בגווני דליכא למיחש לבשר
 גקודות הכסף שנתעלם מן העין וכמו שיתבאר בסי׳
א באשפה שבשוק הוי,  «׳ לא לק מהמם טעמים חיא ס״ג פ״ש: כ
 יאםילי״יזיש סטפס דאדס עשוי להטיל נבילתי שם
 יאה׳׳נ ״רול ייקא ייענו וכ׳הב״ח דכשהאשפהפחוחמג״טלא
כ חרש » חשוב אשפה ואינו מוכרח: כ * י  ״
. נראה דאפי׳ פקח ׳  איגא למייי! m אע״ע שי<ל« שאינו שומע מ
i י** ונתחר׳במשמע וכ״כ הב״ח:כגושוטה f יייי״ « ״ י * 
. י מיי גח״מ סי׳ ל״ה ׳  £ דהיינו כו
^ידי שאין הכוונה שבפעם א׳ שעשה א׳ יא .מ 1י1א י1־ 1י ־ ' 1 ־ י  !יז
ש מאלו מיקרי שיטה אלא כשדרכו בכך  &וקימתא וש״ם לא קאי א^
מ מ״ש ור״ל אף דקעביר דרך שטות כיון נ י  «>ה יימז ללייי ״ייי? מ
״׳ דאין דרכו בכך לא מיקרי שוטה : מ א ד ^ , ח , ו ז י  א״,למא א
, כלומר ו ל א ד אפילו באחת מ ׳ לי«א כ f i טצן ששמטי איייא\ 
 ff* דבדעבידדרךשטות הוא מקרא שוט׳
 אעילתא אחייתא כגון פמא אפי׳ בא׳ מאלו אבל אי לא עביד דרך
י כלהו לא מחזקינן י  שטות אפי׳ פנ

ה וקטן בו׳. דע דמדברי  «ו«א במולי! ש!מ« לנממילם ליה בשוטה וכדאיחא גש״ם לכך כפל בלשוני: כ
 I™[* $ ב״י משמע דקען שיודע לאמן ידיו אי מומחה שוחט למחלה כשאחרים
 לאמרי־! אשאין מומחי( ?>׳ עע״ג. וסיכא שאינו יודע לאמן ידיו וגם אינו מומחה מותר בדיעבד
g י£״ל כשאחרים עע״ג והיכא שאין אמרים עע׳יג אפי׳ מומחה ויודע לאמן ידיו  «״״ *

 p וחפי׳ כיויע לאמן
פ עע״צ אינו מותר אלא בדיעבד אבל לכחחלה אסור עד שיודע לאמן י ר פ ד א  י

א, ידיו וגם הוא מומחה וגם אחרים עע״ג והיכא דאין אחרים עע״ג ר ק ג  הימ־״פנתשונה ואי׳, (
 «י» «<י >יייי) סי׳ יוי״י• או אינו יודע לאמן ידיו וגם אינו מומחה אפי׳ אחרים עע״ג אף ליעבד
. הטעם דילמא אתי ׳ ו  אסור וכ״כ הב״ח: מ אפילו אט רוצים פ
 ונמצא ליו נפימיא אפילו למיכל משחיטתייהו שיטעו לומר בשרה היא מחוך שמוסרים להם לשחוט
 35^$*£*^ אבל באחרים עע״ג ׳"ל דכ״ע מודו להט״ו ממהר למקור לו להשליך
 נינים. ואס יי!ה לשחוני לכלבים כשהוא מומחה או יודע לאמן.ידיו ממום ראן בדיעבד
 «J שחיטתו כשרהוכ״ש גדול שאינו יודע ה״ש שמותר למסור לו להשליכו
 ל״ז) והביא ממ״נ: לכלבים כשאחרים עע׳יג והתום׳ ור׳ ירוחח שוין בכל זה דמה שאסר
 ר׳ ירוחם בקטן אפילו אחרים טט״ג מטעם שמא יטעה לאכול
 גליון מהרש״א משחיטה זו ששמט ע״כ מיירי •באינו מומחה וגס א״י לאמן ידיו דאז
ט אפי׳ דיעבד אסור והכ״ח הבין דר׳ ירוחם פליג על המוס׳ בזה ולכן t א g ^ v*< 
י נסתפק בפכח פסק לאסור אפילו בגדול ולפעד״נ כמ״ש ועוד ראיה דהא הרשב״א ז  י״א »
^ בחידושיו ובת״ה דף ח׳ והר״ן ם״פ לולב הגזול והע׳יו ס״ג פסקו דמותר , ל

י ^ י נ ^ ע

 ד

 דהתראה לא בעי נראי' פיק ליחן לו(וכן לקטן שיודע לאמן ידיו) לשחוט לכתחלה אפילו לאכול

׳ • כשאחרים^עע׳יגאע״גדקי״לההם דאםור מ״מ לענין להשליך לכלבים ודאי דינם אמת ודו״ק: כזאע׳יפ שיודע ה״שויודע לאמן ידיו. י  ״־**־ל טקוי יייקי כ
 הידושי רע״ק

 נלע״ר ליש הפרש ניניהם לרינא דבאבדו גדייו ומצא! ב מקונו שרוב ישראל מצויים
 טחני טיטן אמצעי ניון •דטה״ת םטילא מותר משום דחוי רוב ישראל ומישראל נפל
 אלא דאפור מדרבנן טשום בשד שנתעלם טן העין אם נן ממי ההנרח שהוא שלו
 ע״י סימן אטצעי(אף ריפוד האיסור דאורייתא טיט יש לומד דטהגי ונתבתי בזה במקום

 כיאור הגר״א
 הרא״ש וקאי אנננבו וכט״ש נע״י ע' א' ועי׳ ב״ב נ״י א׳ שאני התם דרובא
ב ""י",5 *" מגי" יליי פיייי > [כא] בין שמצאם בשוק . י ז י א ג ' י י  ג

 ניט שם ועי׳ חוסי שט ובחולין שם : (ליקוט) בין שמצאן בשוק. ונ״ה בתוספתא ננננד,
 לו תרנגולת ומצאה שתוםה בשוק לר' יהודה כנמצא באשפה לר' חנינא ננםצא בבית וט
 ההיא ברייתא ולעיל הרי שמצא תרנגולת שחוטה בשוק. והלנה כר׳ חנינא מדאקשינו
; [^ב] בין כו׳. כר׳ חנינא דנכ״ט שמ אורי ( ־ n (ל' " n ב י ה י ש י ׳ ט ̂ י״יי ד ה  נ י  ט

. גט׳ ריש חנינת נ ׳ ו ) [כג] שאיני שומע נ W י 1 ה  נויחיה דלא נהדמב״ם י (
«י יי' •י [כה] יא'( סיפי־יו נו׳ , י  [כד] אין מופוין נו׳, נם״ש וביל! שעחסי י
 בטש״ש ׳•ב נ׳ ונפי׳ חוס׳ שם נ׳ א׳ ד״ח מפא י• [U] לכתחילה. הרא״ש־ור״ן
 וננ״ל ואף שאינו םוטחה . דלא כדעת ההג״ח ס״נ דלרידיה םומהה רווקא וב״כ בד״ם :
6 גהגהיח [כז] אבלאסכו׳. בחי׳ דרבינא הבל שוחטין ושחיטתן נו׳ טוטחין דוקא ואפייה חי« י ק ט ל , ״,!״ •  י ״
• מחש f ועדש״י שם ד״ח ראפי' גו׳ ובט״ע נפ״ק יפפחיש (ו׳ גי) ונספ״ב דביוובות ולא טהיטנינן לקטן אלא נדרננן(ע״ל פי' ק״נס״קל״ו ובסימן קנ״ז סיקנ״פובם״קלינ) ; / ד ׳ ע  שאין וטכירין ט

 *ובועחו אי bou לשחיטה

 'ט סי״א

 «נתא ואומנא במותרין
 ועוטדיןרטי מ״מ בעי שיחזקו
 נ' פעמים (דרוקא נהכשיר
 הטריפה מעבירין אותו גפ
 נעעט א' אבל בגינל הנשר
 יהוד, רק הפער מטון בעיגן
̂ין אותו)  נ' פעמים ער רטפל

 אט
 אחר

 מיס
ת שניס י״ל דהוי כקוף בעלמא דשחיטוזו עפולה לקטן םוף פי׳ נ׳ ועי א״ח סי׳״ קנ ועיי ת' אריכיל נת׳ מטח ד ז ) ח י ד , ב ג ״ ד 0 ״ ן י  ח

6 בהגה״ה ו מ ״ י ^ h a י 1» * N «1-!» 

 באר היטב
. והחג הש״ך ומיירי בגווני לליקא משום בשל שנחננלס ם י ר ת ו  השמיעה: (פ) מ
 מן העין. והש״זכתב ללהכי נקש גדייו לל״ל שיש סימן שהם שלו לאל״ה גשר
ם • והמעם משום י ר ו ס  שנתעלם מן העי! אסור אסי׳במקילין של ישראל: (נא) א
. וני הב״ח לאשפה פחות מג׳ שפחיס לא חשוב  לאלם עשוי להטיל נבלתו שם
 אשפה וכתב עליו הנן״ז והש״ך לזה אינו מוברח וכתב עול גשם המחבר במקום
 שרוב ישראל מצוים שילומו אשי׳ רוב העיר והשוק עובדי כוכבים רק שבאותו
ק אם לוב עובדי כוכבים מצוים שם אפי׳ לזב . ו ר ת ו  מקום רוב ישראל מ

 ת׳ פשאת משי, חיי״ל 0י«ן פתהי תשובה
 ו שאוצ סימן פ״י פירוש ללבריו ועי' גס8ל נחצפ עזייאל
 ן שטצאט בשוק בוי.עיי גת׳ משכנות יעקב סימן וי ניי׳ש גזה]:
 ־ ״׳ ז׳ אודות פוחנו'מומחה וירא יי אשר לפרקים הוא ננפה
. שנא לו מחולשת לגו רלא עעיס מיוי נ55רא אי כשר r - . 
. י לפתיעה או לא נמ״& שמ״מ העיף כ״נו מל השועים הנזכרים נח״מ סימן ל׳״ה פסולים גס י י  יק1° ״8'יי* ״*0' ד
, לשחימס ונמים ננצל ואפילו נעת תלמוחו יש לחוש ככל רגע שמא הוא סמוך לשעה שיכפהו  'י׳י י" יייf, י"י^, 10I ע
1 החולי והוא זמן סוף שסח והתחלת שלווהו כמבואר נרמנ״ס וש״ע מ״מ סי׳ רצייה ונםמיע  יגיב ־.;שפ< ואחרים״"
• שפ ש״פ >״> . והאריך נזה ומפיס יוואי לפמיפם צריו לקלוק הימג יותר מנערות ובשרנו י נ < " י  »יגי פיחי *׳״׳, נ

r 'fi 1 זהו דעת »ופ׳ פוף 
 העיר והשוק ישראל אסול להבל מלוי במצוי. ואס פובדי כוכבים יישלאל מצוים שרם אזלינן בתל לוב השוק bias שס ואס שויס בשיק אזלינן בתר רוב הפיר לולב הגזול:

ק  ואם שויס בעיר אסור וכתב עול אפי׳ במקום שלוב עובלי כוכבים מצויס אם לוב הטבחים שם ישראל מותר ולוקא בבהמות אבל לא גסרגיות וכיוצא ב
 יד אברהם שלרבן לשוחטן בבית אלא בעינן דוקא שיהיו לוב ציידי עופות ישראל משיסשין מיל כשצלין ומה שכתב בח״מ סימן רג״מ םעיף ו׳ מקום שרובן עובלי כוכבים
ן גלול. וכתב עול מה שכתב רמ״א וגס רוב גנבי העיר ישראל קאי אנגנגו לגנמבו בעינן לזקא ש  ולוב סנחיס ישלאל בהמה יעיף ממצא שם שחוש חותל מייל׳ ב
יר ישלאל ולא אזלינן בחר רוב ישראל לאם רוב גנבי העיר ישראל אף שרובה עובדי כוכבים מותר וכן אס רוב גנבי העיר עובלי כופגיס אפילו ! רוב גנבי מנ « » , ! ד

א ״ , פ י ? f ' s י 2 י 1 * ? 

. פירוש אס עושה אומן לרך ששות הוא לנקרא שומה ח ו ט ש ( ע . וכתב הב״ח והשייך אפילו פקח ונתחרש במשמע: ( ד ב ר  בלילהט׳ (%«>m<w>f לובה ישראל אסור : (5ג) מ
ד דרך שמות כיון לאין ללכו  וה״היאס sew שאר דגליה ואפילו ב6חלמאלו אבל אי לא עגיל.לרך שטוס אפילו עגיל כולם לא מהזקיק ליה בשומה ש״ך ועיין בח״מ הימן ל״ת דאףאסעבי
א מומחה והטעם איתא בשייך לילמא אתו למיכל משחיטתו שיטעו לומר כמלה היא מחוך ם . וכתב בש״ז אפילו אס מ י ב ל כ  דיו פעומונינ לפי גיי'/• בכך לא מיקלי שומה: >כד) ל
א שמוסרים להם לשחוט אגל באחרים עע״ג כ״ע מולי דמוחר למסור לו להשליך לכלנים כשהוא מומחה יודע לאמן ידיו. וכ״מ גדול שאינו יודע הלכות שחיטה " ? ) ״ ? £ א נ ^ . ״ ה - 4 ! 
. וכתב בשייך מדברי ב״י משמע לקטן שיורע ו ת ט י ח ש  יעיין נשי״תזנו״ יי0'ף אלק שמותר למסור לו להשליכו לכלניס כשאחרים עומדים על גביהם ודלא כהב״מ שמחמיר בזה : (כה) מ
: לאמן ידיו או מומחה שוחט לכחיולה כשאחרים עע״ג והיכא שאיני יידע לאמן ידיו וגם אינו מומחה מוחל בדיעבד;שאחרים עע״ג והיכא שאין אחליס עע״ג ד * ו  א'« שימן י

 אפי׳



ח ל ו ן ה באר מ ה י כ ת פ ה ש ט י ח ת ש ו כ ל ה א ה ע ה ד ר ו ב י ה י ז ר ו  ט

™VJ*»£Th\il, א " ג ה ת ו י נ ו ה י י ב 5 ת ם י ע מ ה ה 5מ"א ו ״ א ר ז ו3י ה " א א ב י ! ה ל כ ל ס י י ר מ א א ל י ב ב ע י י ד ש י כ י  כתב לאס הוא מומחה ואימז ב
 ולמה יהיה קטן נאמן על השחימה מאי שנא מההיא לסי׳ ק״ח ומהרש״ל שס משוס לאין נאמנות לקמן דלא כמו שדחק בעט״ז כשעם הרמנ״ט ו־מש־י. ש״קיתיוי״׳
w סעיף י״דאין מאמינים קטן על טבילת כלים ונראה לתרץ דאם לא נודע לכיון שעליין לא הגיע לחובת שחיטה מן התורה אין שמיטתו שחיטה ומהא וגמות דף מ״ו ט 
ן זה שס וע יל סימן י ח י ג ז , ״ כ ר ^ ע א ב ח י ן . ^ , ן ה כ ן י י ־5£הוא מ p מ w c pMf1 ב י י ת כ א ל ל ע ב ן א ס ל י ; י מ א י א מ ר  י י ׳ י ׳ — ;

• 1 י«י ^»י*ו1ז 1 1 . , ם יד אפרים . י ב כ ו ל כ 3 ו ׳ ב׳ ע מא דבסי  דזהו תי

f ^ W ^ S i ל נ טה ללל א  אינו מצווה על השחי
 ודאי דל!טן מ5וו׳ שהרי אסור לו לאכול ענה׳׳ע ונ׳ ״״נ מ״ת
^ מ ^ ש י ג , « , א

0 י ת ? , ם ע  בלא שחיטה וגם משכחת לפעמי
 דשחיטחו כשרה: 0״( ויש מחמירים וגס אומי נרי(י שלא נהשל
/ נשום ונר במלאכתו בשהייה , n Vr/ft *ו*ו׳ יד״• דודיו 
ה או ריסס ואין שיתופו מזיק מ ס ח י , ס ג ש ™ ^ 5 f f י 
 שנהגו שלא ליהןלמי שהוא פחות מי״ח לו יש להעבירו שלא ישמינו
ם אגל מה ששמת למ־לע אין י מ ע פ ; י , ר כ ע א ? ן ה ה ש י ״ פ ^ ^  ה

 • י לאסור והכלים שהן נעין
ער בעל תורה וחרד ביראת משמיעת השוחנו הנ״ל מותרים  ימלא הנ

 ה׳ רגילים אף בעלי הוראה להישייז
ם מהר״א שעיין ונשם מייני ת ס מחה ועל ה  אותו ולהחזיקו במו
ו כשרה. זקן או שיייו מיתתיס נו׳ ת ט י ח ט ש כ : כ ״  אני אומר ע
w w w s i r ם ת״וה א : ל ם עבד כדלקמן ר״ס י״ט מנמ״ש ש ת בדי ב כ ע  דאין הברכה מ
א מומחה שהלווה״פ אי! כוונתו שממ״ג י מדבר ואינו שומע אם הו ב ג ב ה כ א ל ד א  הוא מומחה. ה
ג מצא כתו? ׳ ^ י ל ג י י ש א ^ ם הי ׳ לכתחלה הוצרך לומר א  משום דהכא אשמועינן דשומט אפי
נטרס אחרון דכיון דאינו נשט מהי׳׳א שעיין ומריכי מחה וזה פשוט לפע״ד והב״ח כתב בקו  מו

OT^S גרע ן הן ולא ידעתי למה י  חי

 שנעשה ההכשר כלל אלא ע״פ דבר
 שנודע שנשחט דהרי שחוט לפניך אלא
 שיש למוש שמא לא שחט שפיר או
א לא  שמא נתן לאחר שא״י לשמוט ה
 מיישינן כיון שהוא יודע ומומחה
א הוא שחט ושפיר שחט מ ת ס ׳ מ  אמרי

 שיודע הלכות (כו) שחישה (הגהות אשיר״י רפ״ק ורשב״א וחייה וא״ז)
ר מלוה דהיינו גן י״נ א) שנעשה נ י ק לענין זה עד(  [כה] ומקרי ק
נ״י נשם עיעור וא״ז נשם ר׳ יואל) כףן [כט} וישמחמירין )  שנים ויום א׳
 שלא ליתן קבלה למי שהיא(טז) פתו׳ מגן י״ח שנה(מרלט כשם הלכו׳ אייו
) ליזהר: יודע(כז  והגהות אלפסי החדשים) דאז גברא בר, דעת הוא ניב) י

י נ פ ט מ ו ח ש א ׳ ע ל מ ו ו ש מ ו ה ב ד ס ש ה ר ״ ח א י ו [ ? י י ' { נ " י ? ^ J f ״ < * 

ו נ י י נ ל י ־ ט א ר ם ש א « ו . ה נ ־ ט ע ר פ ו י ש נ י א ס ש , ^ 0 ״ ״ ״ ? ״ ^ 
ט שחיטתו(«) כשרה:  ־ י י לבין עצמו כ

 ז י השומע ואינו מדבר ל [לב! אם הואלא(«0מומחה
ב אם אהר(ל) מברך:  ןלג] שוחט אפי׳ לכחהלה(יז) ל

מל״ ^ו ש אד?״ל 7הג ' ק פ נ י ג  מדבר אינו בכלל רוב מצויס א״ש מומחין הן ולא ידעתי למה י
נ ו משאר בני אדם הא אמרינן ריש פ׳׳ק דחגיגה דהרי הוא זקן קאי אינתריה ולכן « מ ק  מ

 בשר ויין ש״ד דאין עשויים לקלקל
 להביא מהאיסור ואין זה מדרך עדות
 אלא חזקה היא עכ״ל והאריך שס אבל
 בשאר פוסקים לא איתא להאי היתירא

 לליעבל אפי׳ במומחה ויודע לאמן ומו״מ ז״ל החמיר על אותן ששולחין
 שפות לשמוט ע״י עובל כוכבים ונותנין לו לסימן איזה לבר שיכתוב
 השוחט עליו שהוא שוחטו ואמר שזה איסור מאחר שאין החותם על
 גוף הדבר כגון על הבשר או על השק ואני אומר וראי המחמיר תע״ב
 אבל איני יודע איסור בדבר דהא דבעינן מותם על גוף הבשר הוא

 משוס שמא נתחלף ומה יועיל הסימן כשאינו על גוף הבשר וזה אין ........ , . ,
ן ״ ״ ^ ״ ״ ^ ^ י  שייך כאן דהא מכיר העוף שלו ויש ביד עובד כוכבים סימן ששחטו כפקח לכל דבר ונתבאר בח״מ סי׳ רל״ה ותו אמריק ההם (דף ג׳ ^
 אדם כשר א״כ מה איסור יש בדבר אבל מ״מ לאותן שכותבין לסימן ע״א) למימרא דכי לא משתעי לא גמר והא הני תרי אלמי כו׳ דאשהכח פ׳' שנים חו«רא נעלמאיהוא

wS» ש !הסיייכש״הלהמצאת ״ ם מ ר ג מ ג « י י י ש מ D י ״ D ה ל ו כ י י ר פ ס א ו ר ס ם א י ח כ ל י ה י י מ י ג ו ה י ד ש א ו 5 י ר ח ת א א ה ז כ י ר ח י י ם צ י מ י ד כ נ ו ע א ה מ ש ש ו ח ש ל י י ת מ י י  ת

 הוא מצוי אלא צריך שיכתוב סימן אחר שאינו מצוי כ״כ לזייפו וכן ממדבר ואינו שומט גם מדברי הדרישה שבסמוך מבואר דהוא בכלל השלים שפשוט שמלת זקן קאי
lUT1ו כלי?כר ל^זי נ י א י ו ב י מ ש ה ר ח ס י י ש ז מ י י  "ראיתי טהגים ומ״מ המחמיר תע״ב דשמא לא יהיה היכר יפה בעוף רוב מצויין א״ש מומחין הן ובדרישה ת
 שלו וע׳ בסי׳ ס״ב בדין תרנגולת ששלחוה לשחוט ע״י עובד כוכבים שומע אפילו מומחה אינו שוחט לכתמלה ובדיעבד אפילו הוא לפנינו מוסקים ואץל^מן ולפ״״ז

 ושאלו לשוחט כו׳: (טז) פחות מבן י״ח. זהו במרדכי בשם הלכות הוי כאינו לפנינו שא״א לבדקו כיון שאינו שומע ושחיטתו כשרה
 ר׳ אלדד הדני וכתב דלאקיי״לבןאלאדבד״מכתב בשם הגהת אלפסי אפילו אינו מומחה וא״כ לא נפקאלן החם במומחה מידי עכ״ד
 שיש מורי הוראות חשו לזה ורש״ל כ׳ בריש חולין דסכל לפוס חורפיה ותימא שהכי אפשר לבדקו ע״י כתב וכדרך שבודקים אותו לגיטין
 וידיעתו של הנער וכן ראיתי נוהגים שלא להקפיד על יותר מי״ג ולמתנות וכמ״ש הט״ו בח״מ סימן רל״ה ובא״ע סימן קכ״א :
. א״ל לדעת הט״ו בס״ג דמי שיודעים ׳ א מומחה כו׳ אם אחר בו  שנה כל שמאין בי שהוא בקי וזריז באימון ידים בכח גברא: ל

d והנליסששאמס^ ו £ י י ם אחר מכרך . בב״י בשם הרא״ש ליליף מדבר ואינו בו שא״י ה״ש מותר לשמיט לכחחלה אם אחר עע״ג א״כלמה 5 א ( ז י ) 
 שומט דלא ישחוט לכתמלה מתרומה והקשה ב״י אמאי לא יליף הכא מומחה י״ל רהכא מיירי שאותו אחר אינו מומחה רק שיולע הגעלה ויש הפ׳׳מ ג״כ אין
נח^ נמאירת !עיי1י י  גס נשתתק לאסור לכתחלה מתרומה דאילם וערום לא יתרומו לברך א״נ שאותו אחר מברך והולך לו או עמד שם ולא ראה ששמש ($5 י
. זדוקא שהאחר שוחט סי׳ ע״יו«יא ג״כ תשו״פ ך ר ב ב אם אחר מ  ותירץ לתנא לא רצה לשנות תקנתא ותמוה לי לאדרבה משמע רק השמיע ברכתו זבה״ג: ל

 במתני׳ דלא מהני תקנתא דהא תנא דומיא לערום ושם לא מהני ג״כ
 אמר מברך ומזה הטעם ס״ל באמת לא״ז שמביא ב״י בשם הגהת אשר״י דאילם לא ישמוט ואחר מברך ונ״ל תחלה לישב
 מה שקשה על הא׳יז דמאי שנא מההיא דס״פ ראוהו ב״ד כל הברכות אע״פ שיצא מוציא פירש״, שהרי כל ישראל ערבים
 זה בזה למצות מון מברכת הלחם כו׳ פי׳ ברכת מהנין דבזה אין ערבות שאין חובה על האדם דלא להסני ולא לברוך וא״כ קשה למה לא יברך

 בפוסקים
 אפשר שהיה הגאון זייל מקנל
 עוותו נזה שיריו מרתחים
 לאסור נויעני משוס ורפה
 אף נאוסר ניי לי פיון שנמצא
 כתונ נן נשם מהר׳׳א שנזיין
 ומרובי ישן ולהחמיר עכ״ס
 נמקוס שאין הפסו גדול

 הנית יעקנ סי' ק״ה ותמה
 עליו שינרי המ׳׳נ של הנ״י
 הוא מוזכר נמייני נשם אליי
 הדני 51' שנאמת הס תמוהים
 ע״ש כמה חומלות ולא נהגיגן
י ן v׳y\ י!!/JpJlJ 1 הכי אן נדן הזקן ראוי לתן ׳ ז ־ ן י י "יי• *׳1 ״ • ־ p  , j ן .
ם פ«ה ואילך י ע י שעכ״פ משג ר ב ו  אחר בתרומה ושחיטה ונראה דמחלק בין כל המצות שארס צריך לעשות בגופו דוקא לא ט״י אחר מ״ה הכרח הוא באס אינו יכול לברך ך

• לא ישחוגו שוס איס י ׳ ׳ . - - י - י י י י _ ^., . ׳ , י L . A ' 1 א,א 1 _

 אחר משא״כ בתרומה ושחיטה דאפשר'לעשיות ע״י אחר א״כ אותו י שיעשה המצות יברך ולא נחלק המצוה לזה והברכה לזה ולהרא״ש «־אה שמוגיש״״ו״ך ו?
ו דאמר מברך שפיר דברכת השחיטה אינה באה משוס לא פלוג כיי! ייונא מ ע ראה ט ם שזכרתי אלא דבשחיטה נ ע ט א ס״ל דאילס לא יתרום ואחר מברך מ  דגם הו
 ויונא נאותן השנים מר נעל

ק י רע״ ש ו ד ר הנר׳יא ח ו א י  ב
ל נאן שגויע שנשחט . וטיט נע׳ ב : (ט״ז סקט״ו) א ] ויש כוי. ענח״ט בחג״ר. וצ״ע ילא חילקו נזר. ננאן ט כ ] : ' . עע״פ דנ״ב קנ״ה ב׳ אלא מעתה » י ו ] וטנךי נ  [0־(
 ם־טן ז׳ ס״ג; [ל] (ליקוט) חרש כוי . חשיב כאן חטשח שאטורין נחרוטה דנרקו לו חםכין בתחילת או סוף דיהו לא הוי גילוי טלתא והוי זזדות םטש :

 נעיא דתרוטות ושם חשיב ששה חדש הטדנר ואיגו שומע כוי חמשה לא כוי ובזה
 אלא שאין דין נעל קרי האידנא ושיכור נאן שוחט לכתהילה דשם טשוט שא״י לחרוט םן היפה (ע״נ): [לא] ואס שחט נו׳ . כט״ש בפ״א דתרומות שם ובברכות
 שם דאין ברכת טעכנ . אבל תרוטה טשום נו׳ ולאו כו׳ ועייל םיטן י״פ ט״א י. [לב] אם הוא םוםהר.. דבכהינ ל״ל רוב טצויין נו׳ דד,א ם*ד נריש חניגה דאי אפשר
 דגטר עד דסריך פהני אילםי נו׳ : [לג] שוחט אף נו׳ . אף דבתדוטות שט אטריגן ולכתחילה לא וכט״ש בירושלטי שט יש מהן םסגי הברכה כוי האלם וערום ובעל קרי םטגי
 הנרנה והייגו נשאין אהר לנדר ונט״ש נם£״ג דר״ה ומשום שהיטה אין קעידא בשניהם נמש״ש זח וזה ה״ה נפקהים לנייד : (ליקוט) השוטע כוי. ובא״ז והנ׳׳א אוםרין לכתוזלה
 דאי! אחר יכול לברך בשבילו הואיל והוא א״י לברך (נראה פרברי רביגו דנינת השחיפר, דופה לנדנת הפגות לחני הוצרך לה״פ אנל נא״י והג״א ליתא לה״פ אלא בטוף

 >ת ההרגש . גס עי שנעים
 שנה לריכין מורי הוראות
 להשגיח על השוחגוים הנאים
 נימים לנפיתס לפרקים אס
 עומרים על חזקתן נהרגשה
 כי קרוב הוא להתקלקל ואני
 מעיי שראיתי שוחנףס שהיו
 סיורים שסם מרגישים והיו
 יייהס רותתים והראיתי להם
 עין העין ונשבעו שלא היגישו
 נעצמס נלל והחזיקו לי עונה
 ופסקו לשמוע וראוי 'לגדור

 פולה זי עיין שס:

 גליון טהרש״א
 (שפ פ״י! ־"' עובד נינריפ.
 אינו טצווה על השחיטה כלל
 וישראל שאינו חושש נלל על
 זניהה ע' ט״נ ס״ה נהג״ת
 שיע ובט״ז שפ פק״א אי

 מקרי בר יביחה.׳

 יד אביהם

 פתחי תשובה
 ננייקח הסכין אן מאחר שהמנהג שם נלא״ה ששני שוחעיס הולכים לנית הממנחיפ ואפילו
 נעוסוח ששוחע לניו מ״מ לא שניח נלל שיאכלו מעוף הנשמנו נפחות משיעור מצי שעה שרייה
 ומליחה כוי ואה נין כן־ לא יארע לו נוע שלא הי׳ שעת השמיעה שמונה לחולי שעיותו ולא
 נחשו שיעלים תליי להאכיל ננילות חלילה . ונפרע אס יעמיוו משגיח א׳ ננימו ע״ז אין נאן
 נית מיחוש כלל והיה םגי אפילו אי לא היה לו וסת כלל מנ״ש שהרופאים תולים החולי
 נחולשם לינא ריקנא א״נ הלא יוני השחיטה יהיו נתר דעעיס מירי ע״נ יעה הורס המורה
 שלא להענייו ע״פ ונראה ולנתחילה ויאי אין למנות שומנו נזה [פי׳ נח״מ סימן ל״ה ס״נו.
 ושם האריך עוי נענין אש ראוי להיות שיין]: (יא) שנעשח בי פצור.. עיי נמג״א סל״נו
י יקטן פסול מדאורייתא בעינן שיהא גיול ממש והיינו שהניא נ׳ שערות אחר נ  םין׳א מי
 שהוא נן י״ג שנה ועי׳ נימ״א שם שימן נ״ה ס״ה ילמייי ירננן סומכין על החזקה שהניא
 נ״ש ע״ש . ומזה נלמוי •לניון זה יאף אחר יג׳׳ש ויום א׳ אסוי לשחוט לצורך אנילה מאמר
 שהוא פסול מיאויייתא או מעעמא והלבוש שאיני נר זניחה אי מטעמא יהש״ו שאינו

י ערות אס אין אחר עומי על גניו עי שיוולגנ שהניא נ״ש או שהוא נן ל״ס שנה ויוס (נש״ך ם״ק נ״ז) דסטיטצווז  נ
י ר,נ1 כמבואר על השחיטה כו׳ . עיי . י . . . . . . 

 וי! אחי־ יכול לברך
 באר היטב

 אפי׳ מומחה ויודע לאמן ידיו שמימתו פסולה אף דיעבד דאינו נאמן . אבל
 מהוש״ל והדרישה סוסקיס אפילו ביודע לאמן ידיו לחוד או מומחה ואחרים
 עומדים ע״ג אינו מותר אלא בדיעבד אבל לכתחלה אסור עד שיהיה מומחה ויודע
 לאמן ידיו וגס אחרים עע״ג והיכא דאין אחרים עומדים ע״ג או אינו יודע
נס אינו מומחה אפילו אחרים עע״ג אף דיעבד אסור וכן פסק הב״ח.־  לאמן ידיו ו
 (כו) שתיטה. והנועם איתא בשייך משום דאין נאמנות לקטן וכתב בע״ז אע״ג
 שיש פוסקים דאס הוא מומחה ואומן ביד יש להכשיר דהרי שחוע לפניך אלא
 שיש לחוש שמא לא שחנו ששיר כיון שהוא יודע ה״ש אמרינן מסתמא שחש שפיר
 אבל בשאר פוסקים לא איתא להאי היתרא. והב״ח החמיר על אותן ששולחין
 לשיוומ לעובד כוכבים ונוחנין לו לסימן איזה דבר שיכתוב השוחש עליו שהוא
 שחכץ ואמר שזה אסור מאמר שאין החותם על נוף הדבר כגון על הבשר ואני
 אומר ודאי המחמיר תע״ב אבל איני יודע איסור בדבר דהא דבעינן חותם על גוף
 הבשר משוס שמא נתחלף וזה לא שייך כאן דהא מכיר העוף שלו ויש ביד עובד
 כוכבים סימן ששחע אדם כשר א״כ מה איסור יש בדבר אבל מ״מ יש לחוש

ר תמהו עליו האחרונים) או שנתמלא זקנו  א׳(ומ״ש המג״א עי שיהא נן י״ח שנה מ
 נח״מ סל״ה ובמ׳׳א סימן קצ״ע סק״ז אמנם להאכיל לכלבים או נאמרים עוע״ג ואינו מומחה ומקיי נר זניחה יהיי אסור
 ואינו יויע לאמן ידיו מיי שהוא נן יג״ש וייס א׳ מותי לשחוט. ועמש״ל סימן רס״א סק״ן: להאכילו ניייס ומצווים
 (יב) ויודע ליזהר . ענה״נו נשם ני״ע מ״ש האנל כו׳ וע״ש שנתנ וצע״ג מ״נו אבל לא אנחנו שלא ניתן לו ננילופ .

יט 'אמי ג אי נ ו ר\ע1 ה מ מסרי״ל " מ י י י 5 ו מ ג י א י ש ח ' א מ י ה ס ז י ב א י מ נ י ו ש י י א 5 ל י א , 5 א מ ו ר ה ש א ו כ י י ח 1 ח ל א ה ז ב י ח י י י ס 5 י נ כ י : ל ־ ג ו ע א ה מ  לאותן שכוחבין לסימן תיבת כשר יש לחוש ש
f יאסור לספות לו נידייס מהימ " w נ ת ר • כ ה ז י  המחמיר תע״בדשמא לא יהיה היכל יפה בעוף שלו יעיין לקמן סימן ס״ב בדין תרנגולת ששלחו לשחוס ע״י עובד כוכבים כו׳ ע״ש: (כז) ל
ר וכן ראיתי מהגיס שלא להקפיד על יותר מבן י״ג שנים כל שרואין ?ו שהוא בקי וזריז באימון ידים וכח ימשוס דרבנן לא מקרי נר ע  שמהרש״ל כתב להכל לשום חורסחו וידיעתו של מ
ה ;ןקץא זנית׳ נמו ילא מקרי נר קשיר׳ מער קולס י״ח שנים לא ישחמו עכ״ל . וב״ח כתב והכל לפי מ  גברא וכ״כ הש״ך. כתב בית יעקב סימן נייח שמצא כתוב וז״ל האבל וזקן בן פ׳ שנים ו
׳ 1 ו ^ ״ ־ מ י ^ י מ א י נ ר ל • ויש מ ה ח ט ו ט 0 » . והעעם איתא בשייך דברכהלא מעכב בדיעבד כדלקמן סימן י״ס: ( ה ר ש : (כת) כ  אדס דאם הוא תש כח לא ישחונ! אשי׳ מבן נ׳ שנים ע״ש סי׳ א׳
״ נ,״ "אר״ נר ז י ע״  וכתב בשייך הא ללאכחב גבי המדבר ואינו שומע אם הוא מומחה משום דהכא אשמעינן דשוחמ אפי׳ לכחחלה הוצרך לומר אס הוא מימחה (דלא כל׳ח וסרישה נ
. וכתב בשייך דאין להקשות הלא קי״ל בסעיף ג׳ למי שיודעי! בו שאינו יודע ליש ביית והיינו משוס שמצוין ך ר ב : (ל) מ  שחילצו בעני! אחל ועיין בח״מ סימן רל״ה ובא״ע סימן קנ״א)
 מותי למולו יאל״נ תקשי ויצמא קנון
 איכא נינייהו כעין שכתנו תופ׳ גגי מומר לערלות. וכן י״ל וחרש ושומה נ״נ הן ד,א1״נ לימא הא אינא בינייהז. ומיש ה&מ״י. כאן דחו״ש עוזהריס הם ונני עצות נינהו הוא נגי הפוגיא יי״ס מי שהחשיך. וימנ״ס פ״נו יעיוס
 וספי״י יינמות ואין נ״י מצווי ן צהשוישן. 1כ*כ יזמ״א סימן תקש״ט ומשמע שם וגליעו מקסניס בני יעה ־• ודע ימיניי התוס׳ יענויח כוכבים מוכח יאף מומר להנעים הוי נ״נ וניכ בס׳ אס״ע נא״מ 6י' קפ״פ וללא ג«״א
. ומזה לאיה למ״ש הט״ז בריס נ׳ רהוי נר זניחה כיו! שהוא מצווה אעפ״י שאינו עושה. ומה שהונימ סמ״א ממ״ש התופי נסנהייין י״ל והחס בלשון נ״א ג ״  שם . ונ״ס מסוגיא ילפ״נ וקיוושין וכ״נ נשו״ת ג״ש סימן נ
ת יוצא ו נ . ונאפר״י ריפ חולין משמע מעם אחר וננל מו ׳ ו  זןאמר. ועיין גנ״ש סימן קנ״ג שנתנ ימומר שיין כתורת גינוין. ובסימן קמ״א ס״ק מ״ז לא נ״נ • (נשיו 0׳׳p כ״נו) דאין הברכה טענבת בדיעבד נ

 צבי לצדיק
& הוא מוטחת . ודעת טויז ליכול להוציאו והיקו״ל ייל ואס אחר מוציאו צריו להיות שימע כעוגה וכשאינו שומע לא יצא נלל בברכיו חברו ועיץ :  (סימן א׳ סעיף ו׳ בש״ד ט׳׳ק לי) א



ב ה י ז ר ו ט ה . ט י ח ת ש מ ל ה א ה ע ורה ד ז י ה כ י ת &  באר הגולה 10 ש

 על השחיטה עצמה דהא אין חיוב לשחיטה אם אינו רי5ה לאכול
 אלא עיקר הכוונה לתת שבש למקום ב״ה על שאשר לנו אכילת בשר
 בלא שחיטה ובזה ודאי כל ישראל שייך באותה ברכה שהרי על כולם
 יש איסור אלא שאין מקום לברך שבח זה אלא בשעת שחיטת שום
 בהמה דוגמא לדבר שזכר ב״י בסי׳

ש ־־פי="= יץי ג״כ הא לאייה אי׳י לברך הג״א ומביאו ב״י וד״מ וכן משמע בשחיטת ך י 9 

 ל נ£יסע$ל וסלשגלא מהרי״ו וכ״פ הב״ח ושאר אחרונים וכן משמע הל׳ אם אחר מברך ולא
 ־ יעירוני! ש״ קאמר ואחר מברך משמע שהאחר מברך בלא״ה וע״ל סי׳ י״ט
ג דינו כשוטה דלכתמלה  ״" לש״יי1ש2 דבעי׳ שאותו אחר יכוין להוציאו : ל

 רס״ה בשם ר״ת בברכת להכניסו
 בבריח שהיא שבח והודיה בכל שעה
 על קדושה זו ע״ש ומ״ה ניחא בברכת
 אירוסין שהחתן מארס וסרב מברך
 דגם שם מברךעל איסור עריות שאסר
 לכל ישראל אבל בהפרשת תרומה הוה
 עיקר הברכה על מצות הפרשה לא
 על איסור אכילח טבל שהרי מצות
 ההפרשה חיוב עליו אפילו אס איט
 רוצה לאכול מן התבואה, עדיין א״כ
 הוה מצוה זאת כשאר מצות וכיון שאין
 הוא חיוב בגופו לעשות כן דאפשר
 להרוס ע״י שליח לא נמלק המצוה
 והברכה זה מזה אלא התורם יברך

 ח ישכור שהגיע לשכרותו של לוט לג דיגו
ואס לא הגיע לשכרותו של לוט H (לא) כשוטה 

 שוחט לכתחילה :
ד) לילי י ) שרניל לנא( ח י ד יי״א ששכיר (יג) לא ישמיע ( ה ל ג  ה
. (הגהות מיי׳ נשס סמ״ג פ״ג מהלכות שחיטה ובה״ג ה ס ר  (לב) ד

 יכל בו בשם סת״ת וסי יראים סימן קל״ז):

ה [לח י אלא סומא לא ישתט לכתחילה ל  ט ט
 א״כ אחרים רואין (ל0 אותו ואם שחט

ו שחיטתו (לד) כשרה:  ל
ז מפגי ערום לא ישתוט לכתחילה ל  י(יט) [לה] ט

 שאינו יכול (לה) לברך:
א [לי](טי) ״ אם הטילו הקהל חרם שלא ישחוט  י

 לא ישחוס אפילו אחרים עע״ג
 ובדיעבד שחיטיזי כשרה כשאחרים
ד וי״א בו׳ ־ כלומר  עע״ג דוקא: ל
 עצה טובה לשיכור שלא ישחוט
 לכחחלה מפני שרגיל לבא לידי דרסה
 אבל ודאי מדינא הרי הוא כפקח לכל
 דבר כמ״ש הס״ו בח״מ סי׳ רל״ה
 ובעט׳יז השמיט הג׳׳ס זו ולא ידעתי
ה אלא א״כ אחרים רואים  למה ־. ל
. ובשלטי הגבורים כתב ע״ש ו ת ו  א
 ריא״ז דאפילו אמרים רואים אותו לא
ו שחיטתו  ישחוט לכתחלה ט״ש: ל
 בשרה. וכ׳ בסא״ז דסומא שלא ראה
 אורות מימיו אפילו בדיעבד אסור
 לאכול משחיטתו ומביאו הב״מ ובד״מ

 שס נ
 העיטור

 יס׳׳ה
 נת״ה מבלייתא

 וכ״כ העול מ משני
 י״נ נ טור מפי' לש״י שס
 נגע׳ פ שפ וש״פ ממשנה פ״ק
 ימיומו׳ ע ר' ירוחם נשם י״א

 יד אפרים
 (ט׳זיף יא) י״א ששחיטתו
 אסורה • ועיין נפי״ח
 ותי׳ש סי' נ' יס״ל ואין
 לאסור השחיטה כשלא אסלו
 נפירוש וכתנ נתסאית צגי
 פימן אי בשימנו שנשנע שלא
 ישחוט גלא קוויט מן המוכר
 מהקהל ועני ושחט אין לאסור
 שחיטתו כמ״ש נפר״יז והסכים
 עמו סת״ש סימן ב', היון שלא
 גורו הקהל שתהיה השמיעה
 פסולה רק מצר הפגועה בלבד
 נשניל זה לא נחשי על השחיט׳
 יאי( לחשיו נשניל הנאה
 שסריהוא שומטו לאחרים וכשר
 לשחוט מכאן ואילן וגס אין
 דינו נעוגר על השנועה כיון
 שמתנצל שהיה םנור שאין

 קעייא להמוני נכו כשמויינ! כתב על הסא״ז ושאר הפוסקים לא חילקו בזה: א מפני שא״י לברך. ומ״ה ניחא בההיא דאילס לא יתרום דלית ליס באמת תקנתא לברך
 ^^?,ןי״י״^יי, ^ וגס אמר אינו רשאי לברך כנגדו כמ״ש הט״ו בא״ח סי׳ ע״ה ה״ד ועוד וכמה שכתבתי נתיישב מה שהיקשה לבעל הדרישה למה יברך אחר
 פשע שלא היה מצווה'לראותו כיון שהוא ערום אינו רשאי לטין בברכת אבירו וליכא למימר שומע כאן והלא ברכת הנהנין אס יצא אינו מוציא ותירץ מה שתיק ומו״מ
י כעונה ז״ל כתב ג״כ דהך אם אחר מברך דגבי שחיטה פי׳ אס אחר שוחט i מ״>י ימיי״ « j g 
ז ^ לעצמו ג״כ בהמה ומברך וכמ״ש הג״ה אשיר״י ולי לא נראה בזה דא״כ לא היה שותק מלפרש כן בסדיא אם אחר מברך על שחיטה אחרת א,  נזה וכעבילה' ש
. מטעם ה ס ר ) שרגיל לבא לידי ד ח י  הוא ומ״מ ראוי לעיט ילקיס אלא כמ״ש דאין כאן ברכת הנהנין כלל אלא שבח והודיה על האיסור כמו בברכת אירוסין: (
^ שאיבריו כבדים עליו מחמת רבוי יין ששתה וכן ראוי לנהוג כל שיינו חזק עליו אפילו לא הגיעי לשכרותו של לוט ואע״ג דאמרינן בפ׳ הדל ה ״ י ־ ש  ל
) ערום לא ישחוט. ט י  ממון נפי י«ל» ייקגל עליי שכור הרי הוא כפקח לכל דבריו היינו במידי דתלוי בדעת האדם אבל לא בזה שתלוי בכבידות אבריו דודאי אינו כפקח: (

 תשונה גנ״ו בתענית ניאיי י ״
 *:לאין לפוסלו מלשחוט טון חידושי רע״מ ביאור הגר״א

 שמן הוין אינו פסול ופסלי
 פליא ניה ומס שהקהל אינם
 רוצים להאמינו על להנא יאסרו
 סקהל מה שישיווט גלא קוויע
 בנבלה וע״ז אינו השוו לזאכיל
 נבילות.ואין למזוחו כ• נלאה
 שלא נמרי ובמעל עשר ע״*־.
 וכתנ עוישססי׳ני-גשורטי׳
 שנתונ ננתנפ שקיללו על
 0צמס נמיס ויש להם אמתלא
 נאמנים כדרך שנהנאר ניו״י
 סי' רל״נ סעיף י״נ נהגי׳ה
 ונח״מ סי׳ ע״ג ולא שיין שרם
 אנפשיה חייא וסקגלה שלא
 יהיה שווגו לא ששחיטתו

 דבריהס אט אחר ג״כ שוחט) וראיה םתרוטח דתנן האלט נוי וטפרש נירושלטי טשום
 ברנה(ודוחק לוטר כשאין אחר כלל לנרך) ומסופקים שט אס את־ ניכ שוחט
 אם יבול לברך בשבילו (ועט״ש נא״ח סימן תקן״מ טיק נ' בליקוט) י• [לד] אא״ב
 כוי . עיי רש״י שם ד״ח לנתחילח כוי: [לה] ערום נוי . מחא דתרוטות
 וטיב (נ״ג אי) ופכ״נ (ק״נ אי) דשבת וכאן אי אפשר להוציאו אחר: [לך] אם
 הטילו כוי . ניון שהקהל אפרו זולתו הוי כאוכל בלא שחיטה והוי נטומר
 לאותו דנר : (ליקוט) אס כו׳ . ני שויוהו חתיכה דאיסורא אגפשייהו ועיי פי״נ ועשין

 ע״נ

 אסורה ומחמת סרס הקהל

 חידושי רע״ק
 (ט״ז סיוי'ז) ובזה בודאי כל ישראל שייך באותה ברכה. אם באגו לרטותו לנרנת אירוסין
 א״כ גם במדבר ואינו שומע ישחוט לכתחילה דחברכה אינה מוטלת דוקא עליו ונטו בברכת
 אירוסין והחתן אינו שומע דמים הרב •מברך ואולי דהתם כיון דא״א בעני! אחר אבל הכא
 מחמירים ליתן לאחר לשחוט : (נא״ד) שהרי מצות ההפרשה . לא מצאתי זה דבפשוטו
 הוא רק כשרוצה לאבלו אשור עד שהפריש תרומה ובטנ״א רםי' ח' כ״כ לענין חלה עיי״ש
 וה״נ בתרומה ז (סעיף טי) ואם שחט שחיטתו כשירה . הגר. בדבר זה לא מציגו שום
 חולק ולכאורה לשיטת דייו דהושש דחלכה כר׳ יודא דםומא עטור ממצות ע' טג״א(סי׳ תקפ״ט
 טסיא) ממילא ראוי לומד דשחיטת םוטא הוי נבלה כיון דאינו מצווה על הזביחה ומתמעט

 טמרא דוזבחת ואכלת טי שהוא בר זביחח אכול טזבחי נמו דשחיטת ע״א רפטול טה״ט . וצ״ל דהא דסיל לר״י דםוטא פטור טטצות הייגו רק טטצות עשיות אבל על הלאויו
 מצווה יאסור לאכול בלא שחיטה ומקרי בר זביהה ונ״ל ראיה לזה מטוגי׳ דיבמות(ע״ח ע״א) אר״י אי לאו דא״ר יודא הכתוב תלאן בלידה וכו׳ דאי. לא כתיב קרא וחא לר״י לשיטתי'
 דטוטא פטור טםצוח משנהת בהיתר דטצרי שני טומא נשא מצרית שנייה טומא דטותרי׳ זה נזה . אע״כ דעל לאוי טצוויט . ואף דאיטור דטצרי הוי רק לאו הבא טנלל עשה ט״ט
 י״ל דכל לעבור בקום ועשה נם הסומא מוזהר : ובזה אמרתי ליישב פסקו דהרמב״ם (פ״א מהלכות חגיגה) דגשיט חייבות בשטחה והקשו דאטאי לא פסק כאביי דאשד. בעלה טשטחה .
 ואמרתי דהנה בסוגי׳ דקדושין (דף ל״ת ע״א) משוט דהוי מצח ושמחה והקהל ג׳ כתובים הבאים כאהד . ויעיין בתום׳ שם דיה משוט ובאמת תירוצם קשה דאטאי לא נקט הש״ט
 מידוש היום דמטפיק לכ״ע . לזה היה נראה דתירוץ התופי אינו טטפיק דא״א לומר דמשום קידוש היום הוי ג׳ כתובים . דלעטיש דלד״י רסומא פטור ממצות מ״מ מוזהר על הלאוין
 א״נ ממילא ההיסשא דררשינו כל שישנו בבל תאכל חטע ישנו בקום אכול מצד.. וכן בהא דדרשיגן בנןדוש היום כל שישגו בשמירה ישגו בינירח גם סוטא טיחייב נטעה יבעשח דקידוש
 t • • • חיום רהא הוא איתא בשמירה ואיתא בב״ת חט־ן . והא דאסר ר׳ יודא סומא פטור טנל המצות אין למדין מן הכלל אף במקום שנאסר חון ובכי םצות אלו מחוייב ואינ םמילא מצח

 להעכירו אט העבירו כנר
 קיימו נייס ויכולים להחזירו
 לק אם היה המוס שלא יהיה
 אצלם שוחט היה אסור לעולם
 נמ״ש ם״ יי״ט עיש .־ ונתב
 עוי שם סימן כ׳ נפוחג!
 שנשבע גפני נ״י שלא ישהה
 יי״ש ואס יענוי לא יהיה
 שומט עור וענר ושתה ושחנו
 אמינ ויש שהתירו השומע
 שסוגר להם שלא שתה אלא
 נמוצאי יו״נ ונחשב כיו״עוהוא
 הוציא נשנועתו שנת ויו״נו
 •יל' נמ״ש נא״ח סי׳ תק״ננ
 וחנוכה ופורים אינם יו״נו
 ומ״ע אס הנורר אומר שכיון
 לפס נאמן ה״ה מוצאי יוה״יכ
 שנדרשות מהרי״ל מננהו
 נלשון יו״ט עיי בא״ח ננ״י
 סי׳ פר«״י וגס ומ״א נתב
 שהוא קצת יו״ע . אןלפימ״ש
 גת״ע שתה גס נשאל הימים
 ולרעת סלמנ״ס הוי כמומר
 להצריך נייקת שנין או רוב
 העוסקים מליןו עליו אך מה
 שאמר שלא אסר על עצמו
 שחיה נורך כל האח יק שלא
 ישתנו לא מהימן רא״נ למה
 הוציא שבתות וי״ט וכי אז
 רוצה להשחכי חוענס הוא
 להיות שינוי אף נשימות
 וי״ע הנותן ננוס עינו נו׳
 וממשנתו גינית שאסר לעצמו
 הפתיס ואפילו שחות מרייעית
 לועת סט״ו יניי״ש אפילו

 נפחות עיניעיח מנין ברנה אחרונה שנן ירן שתיה ונשיט נניריס הלן אמר ל׳ נ״א. אך אשר שמנו אמר שאסרו הניי שמיעתו נננלה והוא לא פנה לוה ושתט הו״ל כהאניל נבלות והוא נחשוו להאכיל נבלות ואין נאמן על השחיפס
 ואן והוי לק איסור לרבנן נמ״ש הט״ז סי׳ יי״ו אן נויאי יש נשחינוה איסורים וחשוד עליהם ומי יקיז שויגו נוה נוי עיש : ועיי! ננויינ מ״ת סי' ה׳ 6וחט שאסרוהו הקהל לאנול משחיטתו אס נכתב ננתנ שאשור
 נשחיסמ עונו נוכניס אפי׳ אס בודק סכין ו!ות! לו אסור לאכול משחיטתו אנל אס נתונ פחם שחיטתו אסורה יש להקל ע״י נייק סכין ונותן לו וכיין שחיטת מומי ע״ש וע״ש לעני! גוירת לבים נתרם שלא לאנול משחיטתו
 על w אס ענין מסופק בהתקנה הולנין להקל שהחרם מונרי קנלה שהוא מורננן יספיקו לקולא (עיש שמוזר נו ממ״ס מ״נ ת״א מלק אה״ע סי׳ עיז) לנן אם הפנימו רוב בני עיר ובסלע הלומדים להנשיר השומעים
 יכולת ביים להכשירו אם לא האכיל טרי&ות לישראל עיש . ועיין נשנו״י חינ סי׳ נ״מ נמה שמקרוב איזה רבציט הנהיגו גקהלתס להכריז שכל גשר שהובא ממוינה כאילו אוכל טריעה ולאסור אפילו הכלים פנתנשל
 נסוכם הנשי אין זה כהון ייש (חוש לאיבה ולאוי לנל ישואל להיות כאיש אחו לעני( אכילה ושתים ולא להנול ולעשות אגייזח ואף שציין ייוז מאי נענין בדיקה שכין והרגשתו ויש למנות ע״ו אנשים בשרים וייועים נמ׳ע
. וכן נהגתי במדינות הסייס למשמעתי שמקתי נל השופטים ונויקיס בהל' פו״נ ובבדיקה והוגשה וסשמזת הסכין וזיזתי *ותם מאי מאד ע״ן ן  נסי' ׳״מ ןנן ראוי לנל רב ומנהיג נעילו ובעיינתו להשגיח על כ
 וכולם תקעו נעם בפועל ממש להיות זייזין גנויקת הסכין גס אס יהיה הישובם שוחט אמו מומחה או מויה להראות סכינו לפניו פ״א בשבוע גס שלא להכשיר שוס בהמה שיש נה ריעותא טי שיציף אליו שוחט אחי מומו»
 או מורס. וגס (חקור הינר נשלוןח בשל אס השוחט ההוא שוחנו מומחה וילא ואחר יאכל. ומה יש לו לעשות אס יענ1ר השממ נמרי ונמעל הקולר תלוי נצואר השוחט ההוא וכל ישראל נקיים ולא יאונה נוי. אבל

 באר היטב
 מוחר לשחומ באחר עומד ע״ג לדעת המחבר א״כ למה צריך הכא מומחה י״ל והכאן
 מיירי דאוחו אמר אינו מומחה רק שיודע לברך א״נ שאותו אחר מברך והולך
. ומיידי שהאחר שוחמ ג״פ  לו או עמד שם ולא ראה ששחש רק השמיע ברכתו
 הא לאו הכי אינו יכול כאן לברך וכן שסק הב״ח ועיין לקמן סי׳ י״ט דגעינן שאותו
 אמר יכוין להוציאו: (לא)כשונ6ה. פי׳ לכתחלהלא ׳שחוש אפילו אחרים עומדים
ה . וכתב בשייך דרמ״א ס ר  ע״ג ובדיעבד כשל כשאחרים עע״ג לוקא: (לב) ד
ס  כתב כן לעצה סובה אבל מדינא הרי הוא כפקח לכל הדברים ומותר בדיעבד א
׳ . או בלא אחרים אס לא הגיע לשכרותו של לוט כפ״ש בח״מ סי נ ״ ע  אמרים ע
 רל״ה. אבל בט״ז חולק עליו וכתב הטעם בשיכור מחמס שאבריו'כבלים עליו ואינו
 תלוי זה בדעת אדם וכן ראוי לנהום דכל שיינו חזק עליו אפילו לאהגיע לשכרותו
 של ליש לא ישמוט'. יבבה״י האליך והחמיר מאד על השוחשיס הרגילים בכך
 להעבירן מפני שאןריהן כבילות מחמת ליבוי שתייתן וכן לאוי לנהוג אפילו לא
 הגיע לשכרותו של לומ. כתב סמ״ג זקן ומי שיליו מרתתין הן מכמ חולשה או
 מבת טבעו שג״כ יליהם כבלוח שחיטתן ליבן לרסות המה. אף על פי שאמרו
תו .  בלי להם שלא ללסו אינן נאמנין מפני שהם עלוליו לכך עכ״ל .־ (לג) או
ה . כתב ר ש  כתב השייך אפילו אחרים רואין אוחו לא ישחוט לכתחלה: (לל) כ
 השייך כתב תשובת א״ז לסומא שלא לאה אורות מימיו אשילו בדיעבד אסור לאכול
. ך ר ב  משחיטתו הביאו הב״ח ובל״מ כתב לשאר הפוסקים לא מלקו בזה: (לה) ל
 וכתב בט״ז ללאמהניבזה שיברך אחר ויהפוך פניו לצל אחר כיון להערוםצליך
 לכוין לשמוע הברכה והוא אסור בכך לכתחלה . כ׳ ע״י מי. שאינו חגור נחגולה

 פתחי תשובה
 ישמוט ואינו נזכר נשוס פוסק ואפשר ופ״ל ומשוס צערא לא יתיפ אל לבו לשחוט נכוונה
 ענייו. וצ״ע ילפ״ז אשילו טבעה סטייתו ניס נמי לא ישמוט והרי נש״ס בברכות וף י״א
 מדמי לה לאגל ע״ש אלא ודאי ולהא לא מיישינן כלל רק הטעם שאסור אבל לשחוט נראה לי
 והוא משום שאסול במלאכה נמו שכתב לקמן סימן ש״פ ולפ״ז בגוונא ופלי במלאכה במבואר
 שם סעיף'ב' וסעיף ה׳ באמת מותי האבל לשחוט וזה ברור. ומ״ש טוד וזקן נן פ׳ שנים
 נו׳ עיין גתשובין מאיר נתינים סי' ע״ו שנתב והאיונא גיויות הללו שנחלשו הכמות יאוי
 ונכין לנל אשר בידו למחות לתקן למגור מילתא שטכ״ס מעי שנה ואילן לא ישחוע שום איס
 אף שמרגיש עדיין משוס לא סלוג גס עי שנעים שנה ציין בדיקה גדולה ומחוייניס
 הרבנים להשגיח ע״ז שהשוחטים הנאים נימים יבואו לשניהם לפרקים לנסותם בי קרוב
 הינל להתקלקל והס נעצמס אינם מרגישים בזה אם יריהם רותתים ע״ש ועיין בשו״ת
 משוגה מאהבה ח״א פי׳ קי״מ: (יג) לא ישחוט. עיין בתשובת נית שמואל אחיו! מי*י
: (יד) לידי דרסה . ענה״ט. ומ״ש וקן ומי שיריו מרתיחין בו׳ לשון זה הוא  סי׳ ב׳
 נספר לתס הפנים וכבל השיג עליו בתשונת נו״ב תציינא מ׳ יו״י סי' א' ישקר העיי נשם
 סע״ג ולעצי! ייצא אף ילנתחלה יש להעבירו מ״מ אין אוסיין שמיטתו' למסיע והבאתיו
, נתנ בתשובת נו״ב חיו״י סימן א' בעיר שעשו ׳  לעיל סק״ג •י (טו) אש הטילו כו
 תקנה ע״י הרב והקהלפשותטא׳ לביו לא ישמוט בלי מכירו והוכרז שמס שיפתיע אחו הוא
 טרסה ועול נעשה שם שהשוחטים תקעו כפיהם שלא יכשירו פוס בהמה עי שיניחו חותם
 לסימן כשר. ושוחט אחי עכר על צל וה . ופסק ריש להכשיר שחיטתו לעיר אמרת יאעי׳
 לאותה מעיל אס ימיי! התיקון ההוא נג״ר של ג׳ יאן שעבר על הת״כ לא נעשה משול
. י  לאותו ונר פיון שהת״כ לא היה שלא ישחטי אלא שלא יכשירו וזה עני[ אחר עיש עו
 ועיין נתשונת ניית אניהס חי״י סימן ט״ו וסי' יי׳ט מה שכתנ נוס . ועיין בהשמטות שפ
 שהעיר על ינרי נו״נ הציל נמ״ש יאפי׳ לאותה העיר אס יתייו כי׳ ונתנ כיו! שצריך עקירת
 הנול למשלע לא נרי( חלמי צבור א״כ אי אפשר להתיר עיט נ״י שנעירס והוי נמיסר נילי
 עצמו. ועיין בתי י״ש אחלון חיו״י ס״נ וס״ו ועיין בת׳ ח״צחי״ו ס״א וס״ו [ועיין נת׳
 ח״ס סי׳ י״ג אולות קהלה אמת שנהג! מכני להעמיו נ׳ שוחטים בנית המטבחיים לבווק

' שנים ועתה נאו סייציס וחללוה! אס אפשל לנטל מנהג זה  הסכין והריאה על ידם והרב אנ״ו הוסיף עוי שנם ננל בהמה וקס יעמוו נ' שוחטים והחזיקו נוה המנהג נמו י
 אחר שהחלו לעשותו ולקיימו. והשיב גוף המנהג וויאי מנהג ותיקין הוא אן נקהלות גדולות מנהגים שמיס נוס בי נק״ק ספו׳׳מ תיקן מ״ו נעל העלאה ז״ל שאעי' פוס עוף לא
 ישמטו נלי שנים נ1יקיס כסכין לעני שחיטה ו&ק״ק ס״נ החמירו רק ננסית ולא בוקות ולא בעופות מיז משמיטות נערות שנין ר״ה ליוסכ״פ והטעם .נעלם ממני יהא לעניו
 נייקת הסכין אי! חילוק נין דקות לגסות , וממילא יובן שהינ יעיר הנ״ל שתיקן גס ניקות כן יאושר חילו . ומאחר שפשט מנהגו שם אשיי נ״י אחר אינו יכול לנטלו יה״ל
 כונר שפשט איסורו בכל ישראל ביון שמתחלה לא תיקן אלא לעיל! ישם פשטה תקנה זו נמ״ש התוס׳ נגיטין דף ל״ו ע״נ אמנס נ״י גיול בחכמה ובמכין יכול לנעלו אם אינו
 נעשה לסייג ולגיל אן אם נעשית לסייג ולגור ועדיין *יין לאיתי סייג אפיי נ״י גיול אינו יכול לנטלו כמ״ש הימניים פ״נ מה׳ ממליס כוי . ומעתה הלנ אנ״י ימי(׳ ינני
 מאתיה עליה רמיא ומסתמא נקעה מצא וגור בה גור נ״ז שלא נטל הטעם לא הוא ולא אחר גוול ממנו יכול לנטל . ןנל הטונר על תקנתו אמר םתראס יש ליון אס לא יפסל

 צבי לצדיק
י״א כו׳ אנל ודאי מדינא . עיין פי״מ בשפ שמ״מ יאושר ונ״ל ומאן למחיר  (סעיף ח' ט״ק ל״ד בש״ך) ן
 היא, יק שחיטה אבל נייקה הא ציין להורות ייציס שנקי בסס אשר ננצ ׳01 מתימשיפ נויאס והלא קי״(
 לשכור ft יורה ואין נשינוך על שנור נבדקה שישנו כמה ייניס שוניפ נזה א״נ^ גפ ייעני אסור:

 יד אברהם
'  נדיעני אס לא השמיע לאונו אלא שבירך נלגו וה׳׳ה באן יצא אף שאינו שומע ע״ש. ונ״ל ינ״מ נין נ
 הטעמים לועת הגאונים ויאני״ה שכתב המרוני פכ״ה ואס הזיו ולא גילו יש לקנסו. וא״נ לס״ו אס שחט
 חיש המדבר ואינו שומע נכוונה אסור לייוי' . ואלו לטעם הרא״ש כשר אף לויוי׳. וכ״נ ועח הט״ו
י טו)  שכתבו ואס שמט שחיטתו כשירה. ולכו! זה היינ! לכולי עלמא . וכדאמרינן נש״ס ס״ק דיזילי! (י

 גני השויאו בשבת וניוה״נ ויו״ק : ועיין נש״א סי' ו' שהוכיח מיבילי הטור גני נשתתק יאף היכא שאין ראוי לברך אפילו נהרהול מהני לשמוע מאחל ואמרינן ני׳ שומע כעונה. ולן גג׳ ערום אסור ישומע כעונה.
fst וצ״ע וא״כ אלם ימלון וישמע קריאה מאתו'והוי כעונה ומובל: (בש״ן ס״ק ל״י) ועוד כיון שהוא ערום אינו רשאי לנוי! בברכת חבירו. ול״ל שומע כעונה ענ״ל. ומ״מ לענין זה ה!י קעץנה יאס1י לשמוע 

 יהרהור מ!תר גגי ערוס כלאיפא בשנת (יף ק״ן) שמיעה אסור כינור. וכה״ג נתבו התוס׳"גבינות (סוף וף ני) גגי נעל קלי. ונזה נסתלק מיש גס׳ א״ז נאו״ח סי׳ ע״ה :
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 משום דהוי מינו במקום מדי׳ אכל אם
ן נקודות הכפף י נ ע ן ב מ א  לא אמר אלא לא שחטחיה נ

 שיכול לתקן דבריו דאסשר ששהה או (פ״> ס״ק כ״נ) *וקשה לי
2 2 ? ^ ׳ S S ^ דרש שכל שנפסל בשחיט׳ אינה קייי׳ 

T; ־ » ו מ י ש ח י ל מ ד ס י ו ש ' • מ י כ
י  ת ט י ח ש א ש ח י״  גראה דלא מהני בזה מה שיברך אחר ויהפוך פניו לצד אחר כיון דהערום כעונה כ״כ בפרישה: ל

) י״א לאותו דבר הרא״ש ור׳ ירוחם שם ועוד משמע מדבריהם שם דאפילי צ מלשני! פההיא >״ני& כ  5ריך לטין לשמוע הברכה והוא אסור בכך לכתחלה : (
K ^ f * א ™ י ל ״ ב י ה ש כ ״ ל ע כ ת ה ט י ח י ש ל ש  ששתיטתו אסורה. הטעסדהוה כמו משוד לאותו דבר וכדה אין בלא חרס אסוי פיון.ימןסל פ
ט בי לא שחטתיה. היינו כשעומד מיטיי אימו שימנו כנר ־של ו נאמן, ואח הביאם בשלימותן: ל נ י א ( א כ  איסור אם שגג בדבר שלא ידע מסחרם: (
! ' , , M V B T י ^ 5 י ^ ־ ? י י י י ל י ל ״ 1 מל סי שישלו מיגו שיכול ׳לומר יאומל שלא י שמזה כ מ ופז/ *״״ מחוט להוי מינו כמהום טדי׳ אבל אס ״ו ד ( ר H ״י־!!- ו m ״uסריפה היא מחמת דבר אמר מ״מ ״ 

 הוה מיגו במקום מלים כיון שמס
 שטוען עכשיו לא שמעתיה הוא
 מוכחש מעדים שראו ששחטה אבל
 מ״מ אס יתרן דיבורו ויאמר לא
 שחטתיה כראוי אמרתי מהני
 לאוסרה כן משמע שס פרשפ״א :
 (לב) אמתלא לדבריו נאמן, בב״י
 מביא כן בשם רשג״ן וראייתו מפ״ב
 דכתובו׳ מאשה שאמרה לבעלה טמא׳
 אני מאמנת אח״כ לומר טהורה אני
 כשניתנת אמתלא לדבריה שנזכר לקמן
 םי׳ קפ״ז *וק״ל דסא כתב שם בשם
 רמב״ן אם הוחזקה נדה בשכינותיה
 דהיינו שלבשה בגדים המיוחדים
 לנדותיה לא ממי אמתלא וכתב ב״י
 הטעס בשם רשב״א דמשוס אונס

״ ... , , . . . ״ , י - ו ב  מיקרי ואמרה אבל לעשות מעש׳ כולי האי ללבוש בגרי נדה אינה לובשת עכ״ל הרי דאין מחלק אלא בין דבור למעשה דכל שהוא איני י
מ Si" ממיס«6 ל נ  אלא מעשה לא מהני אמתלא ומאי שנא הכא במעשה זה שעשה השוחצזסי׳ בראש הכבש ואין לחלק בין מעשה למעשה ותודגס לבישת &
א ^ נ י ה ע ו ה י & 4י ז  כגדי נדה הוא מעשה כל דהו דהא םגי בלבישת סינר המיוחד לנדותה והמעיין בתשובת מהרי״ק סי׳ פ״ז יראה דלבישח מ
 נדה אינו סי׳ גמור לאמר שס אימור לא נזדמנו לה בגדי טהרותה כו׳ הרי לפניך דאפ״ה לא מהני אמתלא ועל הרשב״ן עצמו לק״מ מ״רי רק אס נא לאסור מ«ש
v  דאפשר דס״ל כדעת הטור בסי׳ קפ״ז דאפילו הוחזקה נדה מהני אמתלא אלא דאנן קי״ל כרמב״ן דלעיל א״כ לא קי״ל ג׳יכ כהך דרשבץ. אמר ״" "

 שכתבתי זאת מצאתי בד״מ בסי׳ קכ״ז שכתב אהך דרשב״ן וז״ל וצריך לדקדק בסי׳ קפ׳׳ה מנדה דלבשה בגדי נדה דלא
 מהני אמתלא ואולי יש לחלק וצ״ע עכ״ל ע״כ נראה שאין לסקל בפסק דש״ע בכאן בזה מאדי שרמ״א הניחו בצ״ע:

 הנ״ח נס״ס קשייה וז״ל סנימ
 נפי׳ קפ״ה יי ש לתלק גני
 סנפ לא היה נאפשרי נענין
 אמר מה שאין כן הכא גני
 נוס אפשר שתאמר ממאה
 אני ולא סיס לס ללנוש
 נגיי גרות פ״ש . וגפ
 נמשונס ימ״א [שהנאתי]
 לקמן פי׳ קש״ה *ניף קפן

 9׳ [כ״כ] פ״ש:

 יד אפרים
 לאסור ירן• נלל הנשר של נני
 המיינס והנסריס ואפי׳ סנלי'
 זה ויאי אינס גדולה כיי .
 גס מאנותי ורנותי הגאונים
 ני' לא שמעתי נמ נו׳ע*ש .
 ונראה יזהו בסתם אנל *ז
 ידוע לי שננעריפ ונעיייופ
 אשי פנינ יש משש לשי פאינה
 נקי איס או שהם קלי סיעת

ח (טז) י׳׳א ) ל כ  אלא טבח ידוע ושחט אחר (
 ששחיטתו(לי) אסורה:

ה [לז] ואם נתבשלה התקנה כל השוממים בחזקת כשרוח כמו ג  ה
: ( ז  (לז) בראשונה (ססקי מהרא״י סי׳ קע״
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0 אינו נאמן י ) ( א כ ט כי לא שחטתיה (  ממנה ל
 [לט1 ומיהו לדידיה אסורה רהא (יח) ?זויא

 אנפשיה חתיכה (לח) דאיסורא. (יע״ל שי׳ קכ״ז
 יג [ט] * טבח שעשה סימן בראש הכבש השחוט שיהא נראה(יט)שהוא םרפה
 וגם היה אומר שהוא טריפה ואח״כ אמר שכשר היה ולא אמר כן אלא כדי
) אמתלא לדבריו ב כ ) ן ת נ  שלא יקחואוחו וישאר לו ליקה •ממנו בשר מ כיון ש

 (לש) נאמן (יע״ל סימן קכ״ז סעיף א׳ בהג״ה):

] ? שוחט שהעיד עליו עד אחד ששחט שלא כהוגן והוא מכחישו א ט  יד נ

 שנתבאר נא״ט סי׳ קנ״ב ועיין במ״מ
 סי׳ פ׳ וע״ל סי׳ קכ״ז ס<׳ק י׳׳מ:

 על
 נלין על א' נאמן כאיסילין) :

 זהייות השחיטה והנויקה אנל
 אין ננלל זה שמממת עזי
P הנשי שקורץ נואקסי 
 נהרגה מקימות ילא שייך
 נזה אינה והוא ששימ : וכוזב
 ננ״נ סימן א' נתיקון שנעשה
 ע״י לנ העיד בצירוף הקסל
 שהוכרז ננסנ״נ ששני השומע"
 לא ישממ אמר לניו נלא
 חנירו והוכרז נשירוש שמה
 שישמע א׳ לני! היא מריסה
 אמור להס מצו הקנלה שקינצו
 על עצמן אבל מותו לנני עיי
 אמית ואפילו לבני אופס
 העיר יש תיקון אשי׳ למפרע
 ואף שאין מועיל מרמי ציבור
 נ״א להבא כמבואר פי׳ רנ״מ
 מ״מ כשנשאל׳! נפתת ומרשה
 נעקר למפרע ואפי׳ אס נאמר
 שזה מיקרי ע״ו רבים כמ״ש
 הרמ״א שם ומ״מ ליגר«צוס
 ועם רעתם נ״ע יש להתיר
 כמבואר שס יכיוןשיש מחלוקה
 בעיר הוי וה לובר מצוס
 וגמל השלום ע*ש: וכוזב עוו
 שם נשומנוים שתקעו כפס
 (הרב שלא ינשייו שוס נה0כ
 עי שיניתי חותם (סימן כ6ל
 כי הקצבים חשודים בעיניו
 ועניו על הת״כ אף שראוים
 לעונש להעביר אותם מנאן
 ולהבא אם לא יעשו ששונה
 אבל אין לאשור למפרע כי אין
 םת״כ בעסק השמיעה ואפילו
 אס נאמר שהכוונה מל סבריק׳
 ואיה נאמר שסס חשודים על
 סנויקה מ״מ אס נאבוה
 הריאה מותר נמקוס הפ׳׳מ
 וכאן אפילו נהכסי מיעוט
 שיי כיון שצניקה יק שאין
 מאמינין לשומע מומר?
 מסשיקא . ועור יגנויקה פיון
 שאינו רק מעיי שהריאס נשיה
 אף משוי לאותו ינר צאנן
 נשל אמדס כוי ע״ש . ועי׳
 בשאילת יענ״! מ״נ סימן קצ״ו
 באחי ששחט מבלי ישות וקגל׳
 מהרב אב״י שבמיינס והוכרז
 ננסכ״נ ביריעת סרב וצירוף
 הקהל ששמיעתי אסורהוהכליפ
 שנתנשל נהם הנשי אפורים
 והוא לא השגיח ושחנו אח״נ
 הל מה ששמנו אחר הכרוז
 סנשר והכלים אפורים פי
 שיחזיו הנייר והקהל ויתירו
 לו לשיוונו וקוים לזה אש

 הדושי רע״ק
 ועזפחר. *דינים לכתוב משוס םופא.אלא דסטילא ידע־נן םהוזיקש דנם נשים ויינות יאייתר
 רק שטחה ושיב הוי נטו ב' כתובים דס״ל לר״י דטלטדין יא״כ כיון דקייסינן אליבא דר״י
 לינא ג' נתיבים וטש״ה הוצרך השייט לטנקט שטחה בכלל ונסתלק תירק התום'. ולעיקר
 נןשית התום' י״ל דלק״פ ועי בשנת (ם״ב ע״א) איתיניה אביי ועזוצא תפילין וגוי חרי
 ראביי ס' רטעטא ראי האיש ואי האשה השום דניון דהוי מלבוש לאיש הוי נ״כ םלבוש
 לאשר.. וא״כ םטילא טצי ר^ לםסבר דהפילין הוי םייע שהז״ג וטוגי' דעירובין רטובה
 טההיא דטוצא תפילין דר״י סונר דהוי ט״ע שלא הזיינ היינו לעילא דקאםרווזלוסיחן באיש
 דטאיש לאשה לא הוי מלבוש וכטיש תוט׳ וא״כ ממילא קושיה תוט׳ הנ״ל מעיקרא ליתא
 דלאביי לשיטתיח ליכא כלל לפ־רבת השים בקדועוין רהא לדידי' סבר ר״י דהוי ט״ע שהזינ.
 ולפ״ז טיושב פפקא דהרםנים הנ״ל דלםה דקיי״ל הלולא דחלופיהן באיש ומוכח דר״י סבר
 יתפילין חוי ט״ע שלא הז״ג ומוכרחים לבא לשיגוי דהש״ש דטצה ושטחה והקהל הוי ג'
 כתובים א״כ םוכח ראשה חייבת בשטחה . ואביי ראטראשה בעלה פשטחח היננו לשיטתי' דלדירי' טעיגךא ליתא לעירכת הש"0 וכנ״ל . אבל לדינא סונח דלא כאביי : (שם סעיף י״נ)
 ח־!א שוי וכוי. ע' גט״ל (פ״פ ה' ם״ו םהל' אישות) ראם חזר אח״ב ואטר שקר דברתי הואיל והעד טסייעי םותר וע״ש (נס׳ ג׳ פהלנית יכום) שנראה שחזר בו ועי בבטר שיר
 בחיי ליבמות וויו שני חיכי דשוי׳ אנפשה חדיא דאטוד אף בינו לב״ע לא יאכל אף שיודע בעצמו שהוא טוהר וע״ש : (ש״ן סקל״ני) בע:ץ שיכיל לתקן דבריו. לענ״ד גם באםר
 תחילה לא שחטתי כלל אם אומד עתה ששהה ודרס מה בבך ובתחילה רצה להכחיש חנל [שלא יוזיח אחרע ששחט שלא נהונן ובסרט העיחפ'בשנד דיצםרך לשלט] ועתה רואה שעדיט

 היטב

 ביאור הגר״א
 (ע״נ)! [לן] ואם נתנטלח נוי . ואיצ להכשירם נט״ש בענוות כוננים ליט א' ובן
 חצר שטוכרין נו׳ • שש •• (סעיף י״נ) [לח] השוחט נו׳. נט״ש נס״ו רבים
 (פ״א ני) ופ״ג דנ״נ דםגו נטקום עדים לא אטרינן וח״נ כאן אף שיכול לוםר לא
 שחטתיה בראוי והיינו כשעומד נרינידו אבל אט מתד׳ן דיבורו ואטר לא שחטתיח כראוי
 נאםן. רשב״א שם ועתום' בב״ט ג' נ' ד״ה טה נוי ובכריתות יינ א' דיה איד :
 [לט] ומיהו נוי . נט״ש ביבמות ט״ז א' ועתוט' שם ד׳׳ח גאטן וד״ח ואין עדות
 כוי: (ליקוט) וטיהו נוי . נט״ש בכתובות נ״נ ב' איחי שויא לנעשה נוי (ע״נ) (
 לסעיף י״ג) [מ] טבה נוי . ע״ל סימן קכ״ז ש״א בחנייה (שנתב שם דין זה נשם
 י״מ שאוטר) וט-׳ קפ״ה ם״ג (עט״ז וסר״ה): (פעיף י״י) [מא](ליקים) שוחט מ' .
 שם(ככתובות) כ״נ ב' איהי כיון דאיכא עדים כוי אבל משום ע״א דאעיך לא (ע״כ)!

 ע׳׳א

 פתהי תיגזרב־
 משחיפה מכאן ולסנא כיי ע״ש]:(טז) [ייייא ששהיטתו אסורה . ענה״נו. ועיין תנ׳ש ושמ״ג
 לאס לא פסלו נעילוש שחיעת הכל רק החרימו שלא ישחונו נו׳ ויש להתיר נשוגג ונהפ״מ
 אף נעזיי שרי אנל אס ששלו נפי' אף שוג; אשור ויש ימ נקהל לזה ע״ש והצה כששר חות
 רעפ המציא ממעשיה יטעם האום.־ מהא ואמי יבא תעייה ו' ע׳ כ5 מיו׳ ואמר רחמנא
 (איסעניו אי עניו ל״מ נו׳ יפאן יתוקן האיכוי נמאי ילא מהני ע״פ ועיין כסי נית
 יפןום מהגאון מסר״י לניא ו״ל שני עליו ילפיז אף בשוגג ואף נהפ״מ ראוי לאסור
 סחיטפו לתקן האיסור אבל נאמת טעמו ליתא ונסתר מיניי ת' הרא״ש שהניא הט״ו סי'
 יכ׳׳יו ם״ק מ״י והשייך סי׳ י״ל ע״ש . ועיין בתשובת ה״פ סי׳ ו' שנשאל נרו! נ' שומטיפ
 שנשבעו זל״ז שלא ישמוט אמו בגבול חבירו ש;א להטשידו וענד אתי מהם ישחט שם אי יש

 באר
 ולנו רואה ערוחו לא ישחומ למחלה לכה״ג איגו רשאי לכרך. גם משור לשמוע
. השעם איתא בשייך , רד  בגילוי לאש לנה׳יג ג״כ אייגו רשאי לברך: (לו) אםו
 משוס ללמי לחשוד לאותו לבר וכתב ננול אפילו בלא חרם אסור כיון להקהל
. כתב הפורי זהב אין איסול אס שגג. ה נ ו ש א ר ; (לז) ב  פסלו שחינןת ההל
. וכתב הש״ז והש׳׳ך לאינו נאמן א ר ו ס י א  בלבל כשלא ילע מהחרם: (לח) ד
 במיגו ליכול לומר שהיא מליפה משוס להוי מיגי במקום -עלים מ״מ אס הוא
. ובחג במ״ז שאין ן ס א : (לס) נ ן ליבויו ואמר לא שממתי כראוי נאמן  מחי

 לאשור שמיטתו . והביא ג״נ לכרי התו״ו הנ״ל וגס ני׳פ נסענו נ%מ סי׳ ר״ח והאריך לסמור ינדיו נזה וגס האריך נכלל הלכה זו ואי עניו לא מה:י ומסיק היוצא מונוינו
 הלנה למעשה נל «ס וא״ר לא תעניר אי עניו לא מסני חון מאופן סעניניס שאין גוף גובר נעשה באיסור כמ״ש סמ״ע ושייר פי׳ ר״מ . שנית בשבועה אפיי ליכא אלו התנאים
 אפ״ה מהצי משט שבואו מצנו. חון מעי״ל ואפילו חרמי צינוי רממירי טונאמימ קילי ניון ייפ ניוס לנעלם . ג׳ שנועה שלא למכור הוי םינ1ק כמ מהונו (ע׳ מג״א סי׳ של״ט
 סק׳׳י) ואי נשבע ע( מפן יווע ומכרו שכבר אין לו היפי(עמש״ל סי׳ יל״מ ס״נ) אזי המקיז נטל אנל אם יש לו סיתי פמקח קיים כיון שאששר להמירו לא סילק נחי וא״נ ב;"י שאינו
 עני! מקת וממכר שעגר ושחט שחיטתו השרס. ומ״מ יש להמיי שבועתו להצילו מעונש שנועה ואף יהנא אין לו היתר נלא רעת חנייו ולא יתרצה להתירו (הסיג גבולו. עוו יש להמציא
 מקנס גתחלה ישבע עוד הפעם שלא ישמוט נגנוצ מנירו ושונ יתירו צו שנועה הראשונה ואז ממול השניה נמצא שלא יכול לשמוט עוו מפני שבועה שניה וגס ניצל מעונש שבועה
 שעבר ונזה אין חנירו ינול לעכב שאין לו גו הפסו ע״פ ועיין עוו מעני! זה ואי עביד ל"« מיש נםי׳ &״א בנ״צ פס ומתשובות שרמזתי לקמן בי׳ ר׳׳ל 1נשי' רס"1 סק״א ונפ״מ
 לאה״ע סי׳ ק״ח ס״ג ונסי' קל״י ונסי׳ קמ׳׳א סעיף ס׳ ע״ש]: (ין) אינו גאטן . «ה״פ ש״ק ל״ח ונתב המנ״ש יסיס אס יש לתלות שאומר לא שמעתיה שלא יקניט למעונו נוכניס
/ סי׳ י״ג השיג עליו והעצה ואין להחמיר נזה ע״ש : (יח)שויא ו  וכיועס־יש לאסור אף שאומי לא שחטתי כלל והניא םפמ״ג ונחנשיש להחמיי אנן נשו״ס נרימ אנרסס מלק י
 אנסשיה . עיי נשער סמלו ס״נו מה׳ אישית יי! פיו שהניא ונחפונת מהר״י נאסאן סימן ס׳ נשתפר, נכ״מ שאפיו שויא אצפשיה חיייא אס מדין נירי איסור נגעו נה ואע״פ שאיני
 ממש כנוי יליתא בשאלה אולי התמייו נו חכמים כמו ננ״ש או איע אלא מוין הודאת נע״ו. וסי׳׳נ «"ן מיא סי' ס״ס ששיטא ליס נילתא ימיין צררי איסור נגעו נה והוא ז״ל
 ממה עליו ימדגרי תשובת הרשב״א סניאס הב״י באסיע םיוון מ׳׳ה נמי שטוען שקידש אפ םאשפ מבואר ואף היכא ולא שייך טעמא וניר׳ אישור אפילו הכי אמרינן פויא אנששיה
 מי״א אשי׳ כנגו עיים ע״ש. ועיי! ננו״ב תניינא חלק אה״ע פוף פימן מ״נ נתב להחנפ השואל 6וצס לומר ג*כ ושויא אנפשיה מו״א הוא מטעש ניר וקונט וכתב וזהו תטות ואיזה
 לשון שנועה או קונפ יש נאן או נמה מתפיס וליבויו אם יאמר אמד בשני נשנת שסיום שנת יפים אסור במלאכה מנועם ניי ואס נרבריו איו אמר י״ע ליי יהיכע שילן אצל ר״ג
 ניוס״צ שחצ להיות בחשבונו ולמה לא ניסא יר״י שויא אנפשיס מי״א מסעם ניר (ומימ ייל נטי שחילקו כפוסקים לקמן סי' יי״ו לעצין ינריס המוסרים נוי ואס נוהגים איפור
̂יא כגון שאומר  ממזת שסוברים שאסור מן היין לא היי נאילו קנלוס עליהם מדר) א״י «ה ואמיינ! שויא אנששיס מי״א סיא מטעם יארס נאמן ע״ט יותר משני עדים ולכן ניני ש
 פל יום מול שהוא שנת או יו״ב לא אמרינן שויא מי״א עכ״ל. [ועיין ניטונח חתם סופר שי׳ קפ״ס מ״ש נזם] ועיין שמ״ג שהאריך בדינים אלי •י (יט) שהוא טרפה. (עיין בתשובת
 מאיי נחיניס סי׳ ל״י בשוחט שמוציא ירו טריאם של נוי יאמר נוייפס ואח״! נא שם מ1מימ גיול וסנשיר אותה ועתה מתנצל הראשון שמה שאמי עייפה הוא מתום שאייע צו
 פשק נשחיעה ונחנ שאין להעביר הש1ממ ההוא פ״ש): (כ) נאק. נגליין יו״ד של הגאון מסייר יאקנ ברלין ז״ל כתנ ואס מתחלה אמר נשירה ואח״כ אמי שהיא פייסה אינו נאמן
 אף אס נתן אמסלא לונריו עיין נתשונת שנו״י ח״א סי׳ עייל ע״כ . ועיינסי נשנו״י שס וראיתי שכמנ להיפך ואף אס מתחלס כשאמי נשירה לקח ממנה נשר ומנר לאמייס אסיה
 יש לחוש לינריו האחרונים ו(א אמרינן נזה אין איס מפיס עצמו רש« אלא שזה לוקא סינא שטין( אמתלא גמורה אבל אם אין האמתלא ברורה כל כן לא מהימן כיון שעשה מעשה
 פלקמ מענה נשל ומיה! אי מסימן ציה אסור אף אס אינו אומר אמתלא נצל ואפשר לאשילו אס אופי איני מאמינן־ אלא שמאמין לו בלבו ע״ש ועי׳ נפי״מ י״ש סי׳ קל׳נ «נא כנפינו

 לרמ סי׳׳מ ס״ק כים נתב ג״כ יאם מתחלס אמר כשירה יאח״נ אצור פרעה נאמן אם «ן אמתלא מק״ז עסיכא שאומר טריפה ואח״כ נותן אמתלא מ׳׳ש :

 עצמו לקח ממנה נשר ואתר יום אמר טרישס היתס שעשה.שהייס נשחיטם אי מהימן ליה • נלנו א«רם נמנואר נפי׳ קנ״ז ובן אס נותן אמתלא לרבדיו כגון שאומר ששחט עוד כשרה ונתחלפה לו נזו ועכשיו הכירם
 שאינה זו וכס״ג אבל אס אמר אמתלא שאמר שקר תחלה מחמת איזה טעס וכההיא דש״ס לכתונוס אפשר ילא מהני כאן רק לשווי׳ אנפשיה חד״א אבל(א לאחרים כיין דענו מעשה בגופא ולקח בשר נמו לנישת בגו ניס
 וזם גרע מעשה סימן בראש הכבש ואף שי״ל ילמומרא ממי אמתלא נהיג זיא ילענין נאמנות סעל יותל עדיף סיתר מאיסור דהא קי״ל ע״א נאמן להתיר ואינו' נאמן לאסור א״כ לעצין אמתלא סוא הדין ג״כ ע״ש
 (זקצתצ״ע כיון שאומד שעשה שסיים א״כ האמתלא מחזקת לחזקת איסור והחס ו*׳א נאמן לספיר סיינו כשאינו כחוקת איסור . ואששר יס״ל גם כאן כיון שכנר יצאה בהכשר ובסיתר נחזקס היפר עומדת ושוב לא מסימן

ט אחר. שוחפ שגשבע שלא לשחוט לאחרים w יכול לבדוק הסני; לאחרים שישחטו לאחרים באר היטב לקמן סוף סימן רייח בשם כה״ג וראנ״ח • ה ש  גלילו מהרש׳יא (סעיי י״א ש״«) ו
 ׳ (שפ) י״א ששחיטתו אסורה . גיל דאין לפשוט מהכא ילא כספ״ע סי' ו״ח טקינ ינפ באיסור שנויה טלבו.שייך אי עביר ל״מ אלא כהתום׳ דאל״כ• ט״ט מכתב יש אוסרים ותו דגם הי״א
 שחוא תרא״ש ו״ל ל8עפי' שנתן והן נשייך כאן ת״ל דאעל״ם. די״ל חרא״ש לשיטתי׳ כלל ז׳ סיד דנחרט חקהל כיון דינוליט לבטלו לא שייך אעל״ט . ולשיז ננשנע (ועכ׳׳פ בנשנע עד״ר) שלא לשחיפ י״ל דטשום אעל״ט
 שחיטתו פסולה; (פעיף י״נ ש״ע) ךךןא שוי׳ אגפשי' חחיכא דאיסורא. ע׳ שעח״ט פ״פ הפ״ו טחלנות אישות ואט אמיר לי להאכיל לאחרים משום לפגי עור עיין שעה׳׳ט שם הפ״ז, ועיש עוד באופרת נתקדשתי בפני עדי׳
 אלו והם םנחישיט ניון דאין דבר שמרוה פחות משנים לא נאפית לדעת תשב״ץ בתשובה: (םטיף י״ג ט״ו ס״ק כיב) וקיל רהא נתב שם בשם רמנ״ן . ובשי* לקמן ט׳ קפ״ת ט״נ: (שם) מאתר שרש״א הניחו«״ע. עיין
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. שס במהרי׳׳ק טעם לזה דכ״מ שהאמינה א ו ) לאו בלום ה ג ב , פי׳ ואותה השחיטה עצמה ( א ו א עד א׳ בהכחשה לאו כלום ה  מ
 מותרת לשאר בניאדסאבללאלהעל דשייהאגפשיה חתיכה לאיסזרא הורה לעד א׳ הוה כשנים כדאיתא פ״ב מחובות וה׳׳נ האמינס
 אבל מכאן ולהבא שחיטתו מותרת אפילו להעד דלא שייך לומר דשויה חורה להשומט שיהיה נאמן כשנים ורש״ל פ״ק לחולין דן! ט׳ כתב עיז
י בהאשה רבה כדברי הריטב״א שמביא נ״י דדוקא ת ב  אנפשיה חתיכה דאיםורא במכאן ולהבא דדוקא נבי י״נ דאס נתנסו אבל אני מ

) לאו בלום ג ב א *) ןטב1 עד אחד («) בהכחשה (  מ
0jוהעד עצמו מותר לאכול מכאן ולהבא ומכ׳׳מ P 

 הכל לפי מה(כא) שהוא >«FC) אדם:

ה ר ש ר כ מ ו מ ם ו י ב כ ד מ ב ו ת ע ט י ח ם ש  ב א
 ובו י״א סעיפים:

) יי שחיטת עובד כוכבים (א) (א) נבילה א  א (
ב) ואפי׳ אינו עובד אפי׳ הואCO קטן ב(  א P*J ג
ה סול) [ב] ואפילו מ ) ח נ ) ר ן נ מו  עבודת כוכבים נ (

 אחרים האין אותו:
מומר אוכל נבילות(ב) לתיאבון ד ישראל  ב [ג] 1

 היק כדברי העד שוב אין לו תקנה
 אמרינן (לקמן סי׳ קכ״ז) דשויה
 אנפשיה חרא אבל הכא לא שייך
 למימר הכי דהא אפילו אס
 יהיה כדברי העד מ״מ אין מוחלט
 ליפשל עולמית בשביל כך ולכל הפחות
 אם ילבש שחורים ויעשה חשובה
 המוטלת עליו חוזר הוא לכשרותו
 ונמצא דלא שויה אנפשי׳חד״א בעדותו
 כלל כיון דהדבר תלוי במחשבת
 השוחט אס להרע אס להיטיב במכאן
 ולהבא טכ״ל מהרי״ק והוא דעת
 המחבר אבל בחשו׳ בן לב ומהרש״ל
 פ״ק דחולין סימן ט׳ והב״ח פסקו

 לאותה שחיטה 'עצמה אסורה לכל אדם וע״ל סי׳ קכ״ז «״ק י״ג
 נתבאר זה בארוכה על נכון וע״ל סי׳ ב׳ ס״ק י״א:

. די״ל דאין מחשבתו לעבודת כוכבים ואפי׳  ב א אפילו הוא קטן
 יודע לאמן ידיו והוא מומחה דבכה״ג בקטן ישראל כשר בעובד
. נלפע״ד ׳  כוכבים הוי נבלה: ב ואפי׳ אינו עובד עבודת כוכבים כו
 דשחיטתו נבלה מדאורייתא לכ״ע יכלאיחא בתוספתא בהליא זכלמשמע
 נמי מדברי התוס׳ והרא״ש דלקמן ס״ק ט״ז וכן מוכח נמי להדיא מדברי
 הרמב״ס פ״ד מה״ש הנדפס מם הכ״מ וז״ל עובד כוכבים ששחט ט׳
 שמיעתו נבלה ולוקה על אכילתו מן התורה שנא׳ וקרא לך ואכלת מזבחו
 מאחר שהזהירה חורה שמא יאכל מזבחו אתה צמד שזבמו אסו׳ וגדר גדול
 גדרו בדבר שאפי׳ כוחי שאינו עובד כוכבים שחיטתו נבלה פכ״ל
 משמע להדיא דדוקא שחיטת כותי שאינו עובד כוכבים הוא דהוי
 מדרבנן כדאיתא פ״ק דחולין שחכמים גזרו טל הטחיס אפילו שאינן
 עובדי כוכבים משוס שפעם אחת מצאו להם דמות יונה שהיו עובדים
 אותה אבל שחיטת עובד כוכבי׳ אפי׳ אינו עובד עבודת כוכבים אסור
 מדאורייתא ובב״י וכ״מ כתב דהרמב״ס סובר דעובד כוכבים ממש
 שאינו עובד עבודת כוכבים שחיטתו אינה אסורה אלא מדרבנן
 ואחריו נמשכו הב״ח ול״ח וך קל״ד ובאמת כתבו כן לפי ספרי

 בעדות אשה אמרי׳ שהוא כשנים
 אבל בשאר איסורים הוה כחו
 לגבי חד בהכחשה ובהמה בחיים
 בחזקת איסור עומדת ע״כ בהמה זו
 שהעיד העד עליה אסורה לכל ישראל
 עכ״ל וכ״פ מו״ח ז״ל וכתב שכן פסק

 בבן לב:
) שחיטת. עובד .כוכבים א ) ^ 
 גבילה״הרמב״ספי׳הטמם
 שגא׳ וקרא לך ואכלת מזבחיו מאחר
 שהזהיר שמא יאכל מזבחו אתה למי
 שזבחו אסור וכתב הרא״ש ע״ז ואינם
 דברים של טעם שהזהיר כשיקרא
 אוהו שלא יאכל ממה שזובח בחור
 ביתו אלא הטעם דכתיב וזבחת ואכלת אוחו שהוא בר זבימה אטל
 מזבחו ונראה לכאורה נ״מ בין הטעמים לטנין ישראל שאינו מומר
 להכעיס ולא לתיאבון רק שאינו חושש בןבימה שלהרמב״ס אין איסול
 בזה כשאחריק חאין ששחט שפיר שלא הקפידה תורה אלא על זבמ
 שזובח אחד מן העמים דבזה לא מהני אחרים רואין אבל להרא״ש
 כל שאינו בר זביחה דהיינו שאינו חושש בהלכות שחיטה לא מםני
 אפי7 כשהוא ישראל לא מהני אחריכ רואין וכבר כתב בסי׳ זה לקמן
 דיש מחלוקת בדין זה בין הרא״ש להר״ן דהר״ן מכשיר בזה באחרים
 האין וקי״ל כהרא״ש לאוסר,וכמ״ש בהגה״ה בסי׳ זה סעיף ה׳ אבל
 א״א לומר כן דהרי הרשב״א מביא פי׳ ר״י שהוא כרא״ש כמ״ש ב״י
 ואפ״ה מכשיר במומר להכעיס באחרים רואים אלא ע״כ דגם הוא
 מיקרי בר זביחה כיון שעכ״פ נצטווה בזביחה ונראה דנ״מ בין פי׳
 רמב״ס לר״י ורא״ש דלרמב״ס הוה גר תושב מותר כיון שיצא מכלל
 העמיס ואע״ג דבתב הטור בשם הרמב״ם אסור בגר תושב סייגו
 מדרבנן כמ״ש ב״י דגדר גדרו אבל לרא״ש ור״י אסור בגר תושב אפי׳
) לתיאבון. כי לא משכח כשר אכיל נבילות ע״כ ממי ב  מן התורה: (
 בדיקת סכין כיון שנתונה בידו שוחט שפיר דכל כמה דמשכח היחירא

 לא
 סרמב״ס שנדפסו בויניצאהשנית ש׳׳י והועתקה נוסחא זו בכל בו אבל בספרי הוכחתי בכמה הוכחו׳ שנוסחא מוטטת היאוהנוסמאהאמתיה
 היא הנוסחא הנזכרת וכן נמצא בנוסחאות ספרי הרמב״ס הישינים גס נלפע״ד מן הש״ס(ד׳ ה׳ ע״א) גבי מכם ולא כלכס להוציא אח המומר
 דאפילו ישראל מומר לכל התורה מון מעטרת כוכבים ושבת שחיטתו אסורה מן התורה כ״ש עובד כוכבים׳ שאינו עובד עבודת כוכבים וכן
 משמע מדברי הרמב״ם ספ״ב מהל׳ שאר אבות הטומאה כדפי׳ עי״ש בדפוס שמס הכ״מ והכ״מ שם הלך לפי שטתו בכאן ולכן נכנם בדוחק
. היינו  ליישב התוספתא לסרמב״ם קצרתי ולוק. ולין מחשבת עובל כוכבים לעבודת כוכבים עיין בסי׳ ד׳ ובמ״ש שם: ג כגון •נר תושב
. הטעם ללא שביק היתירא ואכיל איסורא ולכך כשבורק סכין ונותן ׳ ו  שקבל עליו ז׳ מצות כמ״ש הט״ו בסי׳ קכ״ד ס״ב: ד ישראל בודק כ

 חידושי דע״ק
 מעידים ששורט אומד האטה ששהה ודים , ועי בלשון חרשביא שנב״י דאפשר לנוון נן
 בדבריו לדינא : (ש״ך >t״p מ״א) דהא אשיי יהיה כדברי העד . ל בט״ל (טיב הכ׳׳ו
 סהל׳ שייטה): (ט״זסקכ״ג) בהאשךןרבח. כדברי הריםב״א בתום' כריתות (דף י״ג
 ליב) מבואר דלא טייל כהריטב״א ועיי בפחרי״ק שכתב עור טעם רטיד ששחט הוא בחזקת
 שחוט כדינו וכמו דסתירים במומר םה״ט ואין ליא נאמן לאםור : (באיי בפיו) שכן
 פסק בבן לב . ח״א טיפ; נ״ה ועיי כתשו׳ לחם רב סי׳ רכ״ס : 1
 (סינון י' פ״ך סק״נ) דא£י' ישראל טוםר לכה״ת חו׳ן מעבודת כוננים ושבת
 שחיטתו אסורה טה״ת . לענ״ד אם יהיה זה הנוח םםוגיין יקשה מזה
 לשיטת הרשי״א דטוםר אובל נבילות להכעיס שהיפתו כשירה וכן להד״ן נאינו
 חושש לזבוח וע״נ דםקרי נר זניחה כיון שפזנווד, על נך א״נ סופר לכל התורה או
 פוטר לעבודת כוננים אפאי אפור םה״ת טח בנן דחוי נעונד כוננים עובד כוננים
 עצטו אם היח בר זביחה היה שתיפתו נשירה והא טוטר מקרי בר זביחה כיון
 דמצווה ננך . וטד• הפרש בין טוטר לכה״ת ובין טוטר לאנול נבילות להכעיס
 אלא ודאי רתוא דק דרבנן והשייט דטותיב לרב ענן טברייתא היינו כיון ואין
 מקנליט פן התורה קרנן ממוסר לכה״ת וכן נטוטר לעבודת כוננים א״כ םונוו

 פתחי תשובה
 (כא) שהוא אדם . ענה״ט 6סאמר1;יפ ר,צק1 ע״ז ואשיו הבהמה [ועיין נס׳ מ״י ס״ סי)
 ועיין נוגמ״ו שנסב שגס סס צא נמלקו אלא אס (עי ונוי המנחיש השפיעה אסזוס מה״מ
 אנל אס גס לפ״ו המכחיש היפה שלא כהוגן • משוס חומרא כגון שהיה, פמות מנשיעוו אז
 במיעוט נתרא וכיומה לוה שומע נאמן". עור נראה לו לחלק נין אם זה שמנחישו אומר
 שממת שלא שהזגן א״כ הוא מעיי על הנהמה זו שנשמטה שלא ני׳״מ יש צהחמיי אנל אס
 השוחט אומי נשעה סלונית שמטתי נהמה וו ועי אמר מנחישו ואומר לא שחטפ בהמה וו
 כי נל שעה פלונית לא ״ה ייי מיין הראשון נאמן ע״ש. ועיין נשאלות יעג״ן מ״נ סימן
ו י  קמ״ו מ*ש נענין זה. ועיין נשו״ת שינת ציו( סי׳ נ״ג נפוחמ שנעל למשכנ וכאשר מנ
 חציו שלי, לקרוא את הינ ואמר לז שריצה להתהוות מל חטאיו ואיש לא היהיעמהפ נמדי
 ואמר השומע ירן ויידוי פננעוריו נכשל נביאות אסורות וסמוו לחליו מצא ה׳ פעמים
 השכין עגום אתי שחיטה והכשיר ונאשי שמע הינ וביזה ביק אותו אם הוא שפוי ניעת
 ויאה שלעתז מיופנתעציו והלן הינ והטריף כצ נצי ראשון שצ נעלי בתים אשי לא ימלט
 שום אחי מהם שלא קנה מבהמות האלה ובתוך יומיס עמי השיחפ מחלי1 1רזח אחים עמו

 ומכחיש את הינ ואומי לא פעלתי און ולא התו1ום כלל וסעןלס לא מצא הסכין פגום אחי שחיטה. והנה יש נזה נ׳ בחינות . א׳ אם השוחט היה נאמן נמס שהויס ואפילו אס היה
 נאמן אכחי כיון ולינא פויס ניני רק הינ. והשוחט מכחישו אס הינ נאמן. וכתב ולכאורה נראה דאין השוחט נאמן במה שהודה כיון שהוציא הנהמות מת״י נחזקס כשיות והיה נאמן
 ע״ז כשנים ושונ מה שחזי נעת חלין ואמי שעצא פגימות איייש לא הוי יק ע*א לפלמא ואינו נאמן וי״ל אפי׳ ליעת מסיש״( ומ&רינ״ל ואחרונים שחלקו על מהל״יק וש״ע וס"( ולא אמרינו
 נאיסוי נ״מ שהאמינו עו אתו ה״ה כשנים ושתיטה וו אסורה היינו יווקא אם נאים שניהם כאחי או שהעי האוסר בא מקוים אבל כשהשוחט המתיר נא מקווס ונתקבלו דבריו לנ״ע אין
 ממש ביביי הער הנא אמר כך לומי שלא שחט כראוי ואס כן ננ״י ניון שבני נתקבלו ונריו הראשונים שנשחטו כראוי שוב אינו נאמן אמנם נאמת הא ליתא ואורנה גרע טפי מנוון
 על מהוי״קושם השזחנז מומי גינויו ויש לנו עדיין עוותו הנחשנ נשנים ואין ניי אמי להנחיש אומו משא״נ ננ״י שהשוחט נעצמו חווי נו ועוי ויש רגלים לוני להאמין לינריו
 האחרונים הואיל והתוווה זה נתליו ואמר יין משונה וגס אין איס מעיר לא שיין נזה . ע״נ יפה ע6ס סינ שאסר,כל נ״י הבלוע מנשר זה. ולעצין אס הינ נאמן נגו השוחט העלה
 ונאמן אף לרעת הש״ע יע״א בהכחשה לאו כלום הוא היינו יוקא נע״א יעלמא איל היג שנתמנה מהקהל להשגיח על כל ובר אישור והיתי ובירזוד על השוחט פשיטא יצאמן ע״ש ןיועיין
 נחשונת מתס סושי >ז' ו־ שאצה נזו ממש אלא ישם לא נזכר שהשוימ אתר שעמי מחציו רוח אחרת עמו ורק נשאל אס להאמין אמ השוחנו הואיל ואמר ורך ווידוי אי לא נאמין ומה
 יהיס זין הנשי והשומן וגם סכלים . והעלס לולא׳ השוחק נאמן כיון שאמלז יין וידוי ומכ״ש תאמי כן נשמת חליי שסני שהולך למות יאין אדם מכזב בשעת מיתה כיקי״ל פיט גט
 ששוט ונח״מ סימן פ״א ס״נ. אמנם נכל ואת לא נחשו אלא נמה שאמר שהקיל נשגימה אמר שחיטה אנל לא נחשו ששחט נתחלה בסכין סגוס וניון שכן וכל הסכינים הן בחזקת ניוקיס
 א״נ אעס״י שאמר שנמה פעמים מצא סכינו שגוס אח״ש ענ״פ מימוסא הוא שימצא סכין נווק עגום אמ״ש יא״כ יש להקל ננשר ושומן הנשאר ולומר מרונא פליש ודהיתיא הוא וכיון

 יתגימה ולאתר שחיפה נלא״ס בעין סיפ הוא והכא איכא נמי יובא יהיתרא ע״כ אי איכא הס״מ למנוי לעוני כוננים יש להקל ומיהו בעל נפש יחוש לעצמו. אמנם הכלים יניי* נתנפל
 נסם איסור ופרי נל נהמה נתמלקה לכמה נצי אום וכמה פעמיס צמצא סכינו סגוס ולא •ימלט פנזרמן בנית נל א' ס״א חתינה יאיסורא ע״כ יש להטריף כל כלי ראשון וגם כל כלי
 שני אמ פאסשר נהגטלס יגעילו וכלי חרס וכיש ישסה מעל״ע (עמש״ל שי׳ צ״יסק״ז נשמו) ולעני) משלוטין יראה לסקל מעל- נעלי התשובה ומ״מימנאן ואילך לא ישתוע הלי עומו

 ע״נ זמן רנ עי שיפולסס צוקתו ננירור גמור ע״ש זעמש״ל סק״ו ולקמן שימן נ' ס״ק ס״מ ודו״ק]:
) נבילח. פס״ז שהניא נ' עפמיס לזס ועיין בתשובת ב״ש אמיון חי׳׳י סי׳ ה׳: (ב) ואפילו איגו עיבד ענידת כוננים . [עש״־ סק״נ ועיין בתשובת ח״ס סי׳ א׳ מ״ש נזה] י א ) ^ 

 ביאור הגד״א
 [3!ב] עיא בהכחשה לו׳ . כפ״ש בדס״י דיבטות ו6"נ דקדושין (ס״ח בי) ורפ״נ
 דהריתות: [מ!] והעד עזיטו כו׳ . דאף בידאי שחט שלא נהונן לא אטרינן אלא
 דמעבירץ אוחו אבל שחיטתו איגוז נפסלת בט״ש בסימן כ' ס״ב בהגיה והיא מדברי
 טחרי״ק כאן ואף שטהרי״ק לא נ״כ אלא שמא עשה תשובח אין נראין דבריו (עשר״ח);
 [א] אפילו כוי ואפילו איגו כוי. דהא סתטא קתני. ונ״ז לשון הרטנ״ם והוצרך אה
 לשיטתו שכתב הטעם שנאמר וקרא לך ואכלת םזבוזו ש״מ שזנתו אסור ולא נלטד
 טשפ אלא לעובד עבודת נוכביט לפיכך הוצרך לזה שאמרוהו בכ״ע אבל ר״י כ׳ משום שנאי
 וזבחת ואבלח אותו שהוא נד זניחה אנול טזכחו וכן הוא בחיםפתא ריש טנילתין
 לחדיא וא״צ לכ״ז ועט״ח בחנייה ששט כ' כדברי ר״י: (ליקוט) אפילו כוי ואפילו כו׳ .
 נםו ב״״נ כטש״ל סימן קנ״ד ט״א ום״ב ועבע״י ב״פ בי-ולהרטנ״ם םשיס ואכלת טזנחו
^'ה (*"?) : [ב] יאשילו אחרים נו׳. ננ״ל  וה׳׳ה כאן כםו נטתט יינם ולר״י א״צ לנ,
 לשני הפעםיט ונס טדקתני נטתני' ונולן ששחטו כוי ואח״כ תני שחיטת עובד כוננים נוי
 פשסע בכל ענין : (ליקוט) ואפילו אחרים נוי . נ' נ' ועתוט' שם ד״ה קםבר בוי
 (ע״כ) י. (סעיף ני) [J] (ליקים) טוטד נו׳ . בדבא ואל׳נ דאניי פלינ עליה הלכה
 ברנא וגם רב אשי V0 כוותיה ותניא דטטייע ליי׳ יגס ברייתא דחכל שוחטין ע״כ נוותיה

ב ט י ר ה א  ב
. סי׳ ה ש ח כ ה  להקל גפסק זה מאחר שרמ״א בדימ הניח לין זה בצ״ע: (מ) ב
 ואוחה שמימה עצמה מוחלמ לשאר בני אלס אנל לא להפל ישוי אנפשי׳ חחיכה
, . ם ד . שייך: (מא) א ל ג מ  לאסורא. אבל מכאן ולהבא שמיסחו מותרת אפי׳ ל
 אבל בש״ך ובט״ז כחבו בשם מהלש״ל ובשם חשובח בן לב ללא אמרינן על אמל
 בהכחשה לאו כלום אלא בעלות אשה אבל בשאר איסורים הוי כמל לגבי חד
 בהכחשה ובהמה בחייה בחזקת איסור עומלת ט״כ בהמה זו אסורה לכל ישראל

 ונ״כ בב״ח ובבן לב ומהרש״ל:
. וכתב השייך אפילו יולע ן ט . ומותרת בהנאה. ב״י : (ב) ק ה ל ב  ב (א) נ
. הייני שקיבל עליו זי'מצות ב ש ו  לאמן את יליווהוא מומחה: (ג) ת
 כמ״ש הסול סי׳ קכ״ל. וכ׳ בשייך ללכ״ע הוי נבילה מלאולייתא ילין מחשבת

 • «נם מוצץ לף י״ג
 « ומנ״ם נשיי «ס*ש ונן
 •רפיי שם במשנה נ מיסר6
 יליא חולין יף ג׳ וצא שניט
 ישיא ואיל איסויא ואפילו
 « אכל ממני דחייפ אלפני

 דגול מרבבת
. «פ ׳ ו  *) מחבר«י א׳ נ
 יינ האחיינים מלקי ואפיו
 0גסמה ונצני׳י שגם סם לא
 נמלקי אלא אס לשי רנרי
 םמנחיפ 9יסס השחיטה שלא
 «ונן ממש והיסה אסירה מן
 הפורה אגל אס גפ לפי ונרי
 סמנחיש סיפ׳ שלא נסוגןמשו׳
 סומרא כגון שסיס פמ1ת
 מנשיעור שהיי׳ או שהי׳ נפוף
 החיטה שמר נשחטו רוב
 פשימניס וכוומה לזה ולאי
 פשימז נא«ן . יעזו נלע״ל
 לחלק נין אפ זה שמכמישו
 אימר שחעס שלא כהוגן א״נ
 סיא מעיו ענ םנסמס * שלא
 נשחטה נית יש לסחמיי אנל
 אה השוחט אומי נשעה סלונית
 שחטתי נהמה זו ועי אתי
tme מכחישו ואומר לא 
 נהמה וו ני כל שעה שלונית
 לא זזה יוי מיון הראשון נאמן
 יי על נוף השחיטה לא הונחש
 יאילי שמטה אחי או הוא
 נשעה אחית ואף שהוא אומר
 ששחטה נשעה זו ופל זה
 סוכתש מ׳ימ המכחיש אינו יק
 אמו ועל גוף השחיטה סוא
 משונ כשנים ונזה נוחה מה
 שיצה הש״ן (נסי' קכו ס״ק
 יל) (הניא יאיה ליבוי
 סמחנרנאן שהםינרימהרי״ן
 מיניי הרא״ש שרק הנזקין
 ני״ו חילוקי וינין מוין וי״ו
 ומיניי המיוכי פיק האשה
 ינם ולפי מ״ש אין משם יאיה
 דשם מנחישו שלא צחקן הטבל
 כלל ואינו אומר שנתקן שלא
 כהוגן 1גס לא שיין שם שלא
 כסוג! שאפילו נתקן שלא
 כהוגן יכול לחוור לתקנו
 נהוגן משא״נ נשחיטה:

 יד אפרים
 באמתלא ועיין בתשובה פ״פ
 א׳ באורן ביין 1ס) : (סעיף
 יי) לט״מ שתוא אדם.
 ענת״ט ונתג נדגול מרבבה
 יאף להאחריניפ יוקא נילא
 נסוג! ממש שאסורה מה״מ
 אנצ אס ליבוי המכחיש היתה
 שלא כהוגן משוס מזמיא כגון
 בנוחות מקייעור או שסיים
 נמיעוט נתרא הסוחט נאמן
 וגס •ש לחלק נאומר שחטתי
 שלא כהוגן ובין אס מכחישו
 נפה שאומר ששחס נשעה
 «לונית והעד אומר שלא שחט
 נהמה « נ׳ לא זזה ט׳
 השומע נאמן יעל גוף השחיט׳
 נאמן כשנים ע״ש : וכתב
 נתעאות צני סי' ע״נ נאשה
 סאמיה שהשוחט שחט לה עוף
 והשוריס מנמיכה אם העוף של
 האשה אין השוחט נאמן
 להכחישה זאס העוף של אחר
 אע״ג יהאשה באתה תחלה
 ןאמרס שנשמט בכשרות מ״ס
 יש להשומט מיגו שהיה אומר
 שלא שחט הרוג והיה נאמן
 ניון שזה שאמר שהיא «שי לה
 ני״קת נער אינו נ״א על פיו.
 זבנה״; נתנ נאה״ע לינלי
 הרמנ״ן נעו מסי עו והראשון
 מנחיש הראשון נאמן. ומזה

 כליון מהרש״א
 שיע חו״ם ט׳ פ״ה סעיף ג'
 בהנה״ה ועי׳ שייך ם׳ קע״ה
 p«0 ד׳ ועי' פ״ש שם הגאון
 ד׳ יהונתן דדוקא לענין שוי'
 אנפשיר, חדיא כהאי בסעשה
 לא דיעיל אסתלא אבל לגבי
p אחייש מוע-ל ובאן ט״די 
 אנ•; אחדיס גם נ׳ רשם רק
 אוי הוסת ע״ש : (סעיף י״ו
 ש״ע׳) עך• אחד בהכחשה ולא
 כלום . עיין ב״ש ם״ק ע״ה
 0״ק י״א : (ש״ן ס״ק מ״א)

 אבל מכאן ולהבא שחיטתו
 »תרת אף להעי . עיין'
 בטל״מ פ״א מהי שחיטה דין
 כיו ולי שבת פ׳ כל הנליט
 f'jp- נ׳ גלית אדעתך
 דנרבה םבירא לך לכ״ע שרי
 ולדירך אטור וכ״ה בעבודת

 כינביס רף ב״ח נ׳ :
 (פינ שעין א' ש״ע)?1היטת
 עובד כוכבים גבילח .
 אבל קטן טקרי בר זביו*ו
 שיך ט״א ס״ק כ״ז :
 (סעיף נ' ש״ע) ישראל
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י לא תתן משול » 
 יי עיין הוויות רף ייא ע*צ
 ד הרין והעיוני גשם ייי•
 ד. נן דקדקו התו׳ והרא״ש שט
 מהגמ' ומייני וי f לאפיקי
 ישנ״א י שה נגמ׳« הרשב״מ

 נקודות הכפף

 (עי׳ נ׳פיז ט״קנ׳)*ע"ל
 דנשהםנין לפנינו ונוי .
 ובש״ך ס״ק ד׳ לא כתנסי

 נן ע״ש :

 יד אפרים

 למין לפלוני מנס טיהר לי
 ע״ש ולק נס עתה נאמן ויש
 להחמיי ולאסור ע״ש ופשןנו
 ראף אפ העוף של סאשה הוא
 אסור לעי שמאמין נלנו
 לסשוחנו יותר מהאשס כמנואר

 נסי׳ קלץ :

 גליון טהרש״א

 בודק סטן ונותן לו • דרוך
 חסבי! להיו׳ עגום אבל בשאר
 אסורים העובר לתיאבון•
 אינו תשוד טי' קי״ט םק*י
 ועי׳ ט"! שם פקיד חולק ׳יוי
 (שפ) והוא שיודעי! בו
 שיודע הלי שחיטה . משפע
 רלירע שהוא מוחזק ל״צ עיי
 ט״א סעיף א'. ואני 0ה0פ
 כיון . דפי׳ לעלופי לימ
 להרטב׳׳ם משוט ראלו עילף
 ושהה או דרס היה בציד לנו
 (עיי ש״ך ם״א סי׳ק יינ) איס
 י?בא י״ל דאינו מגיד דוה
 כלתאבון. דהוא נוגע ני לא
 ניחא ל־ה שיבא לנו נזק על
 ידו [וכעין טה דנאבד הנפ
 מהשליח . ונמצא אתר כך
 עיי אחר (דלית ליי לחשליח
 הנו) אינו נאטן לומד שחוא
 מכירו משום דטקרי ניגע
 ונש״כ הנא] . דהא עיכ
 צריך להבין לטה צריך
 בודק סכין ונותן לו דוזשכינן
 דטשום טדחח לא יבדוק .
 ושפא דאין זה לתיאבון דאט
 אינו רוצה לבדוק הסכין
 טחטת טרחה ר1"ל לשאן
 לשחוט לנו נלל . ועכצ״ל
 רגם זה סקרי לתיאבון
 דרוצה שנחזיק לו סובר.
 על מעשהו . וקי קו«פ
 עפ״ש הרשניא (בניי כאן
 עלי יי י״א ע״ב דייה וכתב
 עוי) יכן הדין לבדיקת
 טיטניט שכל השוחט כראוי
 בודק בםיטגיט קודם שיעור
 שהייה וחזקה על זה שברק
 כראוי שאיגו מניח ההיתר בוי
 וק*ל טיט ניחוש שמא כדק
 ומצא שלא נשחטו יובן ואינו
 מגיד לנו סשום נגיעה נניל ,
 וגיל דוד. ליק דאהינ דםשיח
 כי בודק כסימגי' קודם שזז*
pt* שהייה ואיכ היה יבול 
 עוי לגמור עד שיחיה שחו»
 הרוב . אבל אלי היי חשש
 שבדק אחר שיעור שהיי' לא
 הייגו מתירים tntro שא#
 מזיאן שלא גשחטו רונן היי
 פגיי לנו • וטפעס יעיל .
 באופן שגחחיק חהערח
 דליבעי נ״כ שעדעים שהוו!
 מיחזק(ועיי בש״ע סי« א'

 פעיף די) ופצאן

 לא אכיל איסורא אלא דלא מרח להדורי בתר סכי; יפה אם זו פגומה לו מוהר אפילולכתמלה דכיון שיש סכין יפה בידו ודאי ישחוט בזה
 וכ׳ ב״י בשם רבינו ירוחם די״א כיו; שיבדוק לו סטן קודם שמיטה ומסתמא ישחומ יפה ולא ישהה ולא ידרוס ופסק ב״י דכשברק הסכין
 שא״צ לבדקו אחר שחיטה והגאונים כתבו שלכתחלה צריך לבדקו קודם שחיטה א״צ לבדקו אחר השחיטה אפילו לכתחלס ואחריו
 ג״כ אחר שחיטה וכן עיקר ובעל העיטור כתב בדק סכין נמשך העט׳׳ז וכ״פ מהרש״ל סי׳ ו׳ ואפילו לפי דבריהם היינו
 קודס שחיטה א״צ לבדוק אחר שחיטה טעמא דאמרי' שמסחמא בדקו ומצאו
 כו׳ וכן משמע מפשט לשון הפוסקים * בודק(י) סכין ונותן לו ומותר לאכול(ה) משחיטתו יפה אבל אי ידעינן בודאי שלא בדקו
א לאחר שחיטה צריך לבדוק לכתחלס ו ה ) ך [הן ה ו ג ) ו מ צ  ומבואר בדברי רשב״א שכתנ ״״ל ה [י] י אפי׳ ישחוט בינו לבין(י) ע
- דלא עדיף מישראל כשר דצריך לבדוק ד א י מ ל « ״ י ו ר מ י ח ח (!) ש ו ר ל ־ ז ד מ ו ו י ו ש ן ר י ״ ד ו י ת OTCC מ ו ל י ב ן מ ו ב א י ת י ל מ ו ל מ א ר ש  י

 ביכו לבין עצמוכו׳ עכ״ל*ונראה לי 1 ״??D!!L1X.1 ?^"LJ לכתחל׳«!ם לאחר שחיטה כדלקמן סי י
 י׳׳ח אבל רבי׳ ירוחם כ׳ בשם הגאוני׳
 והסכים כן וכן משמע דעת הר״ן דיש
 לבדוק הסכין לאחר שחיטה גס כן
 לכתחלה דחיישינן שמא בעור נפגם
 דכל מאי דאפשר למיבדק בדקינןוכדלעיל סי׳ א׳ ם״ב בהג״ה וכ״פ
 הב״ח אבל בדיעבד פשיטא דכשר חף אס לא בדק לאחר שמיטה דלא
 גרע מנאבד הסכין לאחר שחיטה דכשר כדלקמן סי׳ י״ח דכיוןדבדקו
. ׳  קודם שחיטה מוקמיכן ליה אחזקתיס : ה אפילו ישחוט בו
 לשון הטור ואפילו לא יאכל הוא ממנו תחלה ע״כ כלו׳ דל״ה אע״פ שנתנו
 לו הסכין בדוק עשאהו פגום או עשה שאר מיני טריפות כדי להכשיל
 והוא לא יאכל אלא אלפני עור ל״ת מכשול לא עבר כמ״ש הפוסקים ־.
. דאל״כ לא אמרי׳ ביה רוב מצויץ אצל שחיטה ׳  ו והוא שיודעין כו
 מוממין הן ואפילו דיטבד כשאינו ידוע בבירור שהוא מומחה ונראה
 שצריך לבדקו תחלה קודם שחיטה אס הוא מומחה ואין ליחן לו על
 סמך שיבדקנו אמר שחיטה דומיא דסכין דבסמוך : ז עד שיכדקגו
 בסוף,. ואז הוא נאמן לומר שבסכין זה שחט ולא חיישינן שמא בסכין
 פגומה שמט ולאחר שחיטה נזדמן לו זה ודוקא נשעה או בשתים
 שלא היה לו פנאי ללכת לדרכו ולמצוא אחרת בשוק אבל כשהי׳ לו פנאי
 יום או יומיס בזה אין םומכין עליו ואף בשעה או בשתים יש להחמיר
 אבל אס באנו בגמר שחיטה או שהיו לפניו 3׳ וג׳ בהמות שחוטות ועדיין הוא שוחט והולך כיון שהוא מתעסק עדיין בשחיטה וסכינו בידו
. הטעם דסאאלו שכח ׳  אמרינן בודאי בזו שבידו שמט הכל כל זה מממשי הרשב׳׳א דף ה׳ ט״א ומביאו ביי: ח ואין ליתן לו לכתחלה כו
 ולא בדק הסטן לא בתחלה ולא בסוף.איסורא קאכיל חיישינןשמא ישכח ולא יבדוק אחר השמיטה ויאכל משחיטתו משא״כ לעיל ר״ם א׳ דמותר
 ליתן לו לכתחלה לשחוט על סמך שיבדקנו בסוף אם הוא מומחה דהתם אפי׳ אם לא יבדקנו בסוף לאו איםורא קאטלדרוב מצוייןאצל שחיטה
 מומחי[ הן כ״כ הפוסקים והר״ןכתבדהכא חיישינן שמא יחשבו הרואים שאין אנו צריכין לבדיקתו וימסרו לו ולא יבדקו אמריו וכתב הב״ח ולפי
 דעתי יראה דאפילו בדק הסכין בינו לבין עצמו לא יהננו לו בפני הרואים אא״כ יחזור ויבדקנו בפניהם וראוי להחמיר כדבריו בזה עכ״ל
 ונראה דה״ה אם אומר בפני הרואים בדקתי סכין זה מותר ליק לו: ט אפילו בשר עע״ג. דישראל מומר לא מירתת כי הוא סבור שלא יבדקנו
 אחריו לפי שמחזיק עצמו בישראל: י בלי שיבדוק לו כוי. לקמן סי׳ י״חכתבדאפילו ישראל כשר.כששוחט צריך לבדוק הסכין בתחילה קוים

 ביאור הנר״א

 השמיטה וזה פשוט דבדיקת מומר זה
 לא מיקרי בדיקה אלא כיפליגיבאם נותן לו הסכין יפה והוא הולך
 ביחידות למקום אחר ושם ישחוט באופן שלא יבא הסכין עוד לפנינו
 דהמכשיריס ס״ל דהא גס בישראל כשר ששחט ונאבד הסכין כשר
 דמוקמינן הסכין אחזקתו הראשונה שהיה בדוק וכל כמה דלא הוה
 ריעותא לפנינו בסכין אחר השחיטה אמרינן דלא אירט לו שום פסול
 ואע״פ דכא; עושין כן לכתחלה מ״מ הוה בדיעבד מאמר שהוא
 הולך לשחוט במקום אחר וכן ראיתי במשמרת הבית לרשב״א בזה
 דא״צ להמתין עליו עד שיביא הסכין אחר השחיטה ומשמע מדברי
 ב״י וכן כאן בש״ע דקי״ל לסקל בזה ולפי זה מיושב כמי מה דקשה
 למה הוצרכו לפסוק לכתחלה לא יסמט על הבדיק׳ דבסוף דהא גם
 בישראל כשר אסור לעשות כן ולפימ״ש ניחא דה״א דכאן הוה כדיעבד
 היכא דאין לנו תחלה סכין בדוק ליהן לו קודם השמיטה ואנו
) והוא ג  אומרים לו זיל שחוט בסכין שלך ותביא אוחו אלינו המ״ל: (
. דבזה לא אמרינן רוב מצויץ אצל שחיטה מומחין ׳ ו  שיורעין כו כ

 דבישראל

 חדושי רע״ק
 דמוית מופר לע״א כמומר לכח״וז וכיון דרב ענן אטר רק סומר לע״א דמוחר לאכול דטשטע
 אבל נפוםר לנח״ת אסיד עכ״פ מדרבנן פםילא נם מומר לע״א ליתטר כיון דהוי כמומר
 לכה״ת לענין קרבן בראורייתא ה״נ בשחיטה לענץ דרבנן : נשעיף נ) ומותר לאכול
ע' ברשב״א ודין שכתבו דסה דלא חיישינן שטא לא גשחפו חב טיטגים  טשחיטתו .
 הייגו דרוב הדוציט לשחומ שחיפה נשירה שוחטים רוב הסיטניט וטיד אחר השהיטה
 בודקים ואם רואה שלא גשחטו רובם חוזר וגומר שחיטתו מיד דזהו לא מקרי פירוזה
 עיי״ש ויש לדון לדידן דאוםרי׳ שהייה כיש א״כ ניחוש שטא לא נשחט תחלה הרוב
 והוצרך לבדוק נםיטנים ומצא באטת שלא גשחט הרוב וממילא אף שאח״ב גםר לשחוט
 הרוב מ״פ הוי שהייה משהו וצ״ל דוקא אט ידעי' דשהה ם׳8הו אוסרים דחיישי' לוסר
 יאיא בקיאים בשיעור שהייה אבל כיון דבאמת עפ״י רוב נשהטו מיד רוב הםיטנים אלא
 דבלא בדקו הסיפנים אסור חיינו טררננן בט״ש תום' (די 8' ע״א) םשיה לא הייש" כ״כ

t בראוי 

 מילואים

. הנם נעיקר ׳  [שיך ם״ק י
 .•;ושיח השץ יש לעיין ביון
 ינאן מיייי פכשר סיו־מ
 סלכוס שמינוה עומד על גניו
 תו ליכא החשש שמא ישכ6
 מלנווק יהא השני יזנייהו.
 וימי למאי יאיסא נשנמ ייא
 נמשנס ולא יקרא לאור פנל
 שמא ישכח ני שנת היא ויטה
 ואמרינן מיו ננמראכי שרי
 הלומדים בעני! אחי פמיר
 וניי יהאחי ייכיי אמ חנירז
 וכיש כאן אס ישראל כשר
 שומט ואמר עומד על גניו
 ומתעסק נענין זם ורואה כי
 ינהוג נשי סלכיפ שחיטפ
to בוודאי לינא החשש 
 ישכח. ונמחק ישלחלקיסנט
 כמשנה השני יעכבהו מלעשות
 עבירה ניייס ועיי מ«י השני
 והכי הלא טל השני לסזכיוהו
 לעשות מעשה ולנמק ואולי
 לוס לא מהני השני סעומז
pun אנל וס . י י  על גנ

 דרנ ענן איתותנ. ת״ח(ע״נ) : [ד] אפילו ישחופ נוי . תום׳ שם ד״זז בודק טדאטר
 האי שריותא גני כותי ולא במומר ע״ש ובגט' שם וכולן ששחפו אלא דלא בדק
 בוי ועדשי׳יי דייה לינדקיד, וו״ה שוחט לכתחילה כוי י. [ן״,] והוא שיודעי! כו׳ . דניה
 ל״ל רוב טצו״ן* נוי , ר״ן וסרדכי ות״ה ובד״ד.: (ליקוט) והוא שיודעי! כוי. דהא
 דאטרינן דוג מצויין כו׳ ר״ל ואי לאו הנ׳ לא הוי שחים אלא גוחן לאחד משא״נ זח
 שאוכל ננילית לתיאבון(ע״כ): [ך] ואין ליתן נוי על סכך ט׳ . תום׳ שם בא״ד ובגט'
 שם אבל לא בדק לא ישחוט ואם ט' דוקא דיעבר: [f] אפיי בשר בוי . תום' בא״ד
 ובגט' שט ואי דליתיה לסכין כוי והמחבר הרכיב ביחד יאי) נוי אפילו כוי ובטור כתב
 כ״א לבד כדברי החום' אלא שהמחבר למד טדכרי תום' ורא״ש שם שכתבו הסעם ביק
 ובדיעבד אטור אין ליה) בו׳ וה״ה בכהינ דבשו עע״ג בית ואפור בדיעבד נםשיש ואי

 יליתיי•
 ולחוש לשהייה כ״ש. ואולם עדיין קשה נטוצא גשר בטקום שרוב העיר ישראלים ליחסו־ דגיוזוש שמא השוחפ בדק הטיטגים ולא נשחטו רובן וכיון דאםרי' שהייה במשהו וידע השוהט
 דאין לו תקנה ננפד שחיטתו וטשך ידו ולא חזר ושהם לגבור הרוב כיון דאין בו תועלת כוח »וב ועי ט6ק •שמא לא נשחטו דוב סיפנים דאסור מדאורייתא בשלטא בטוטו־ י״ל דאס רואה
 שלא גשחטו הרוב חוזר וגומר שה־טתו טיד כיון [ראף] דרוצה לאכיל באיסור כל 0ה שיכול לעשות בהיתר עושה ונוטר שהיסתו שלא לאטל איסור דאורייתא ושיהיה עכ״ש ס־תר לדיגא
 וליבא ספק אצלנו רק שמא היה שהייה כ״ש טש״ה לא תיייטי' לכן וכנ״ל אבל נפוצא נשר שפיר החשש גדול דחשוחט עי״י דשהייח כ״ש אטור ואינו רוצה לאכלו איגו נוטר השחיטה
 ואפשר לומר דלדידן נאטתאיגופותר אלא במוצא שחוטה ובודק ורואה שהסיםניס שחוטיםרובם,א״כ יצא לגו לדינא ואף היכא דליכא חיטש נשר שנתעלם מן העין כנו; כמוצא נדייו
י על השטסת חרי״ף טיפרא דרבא דטוטר אובל נבילות לתיאבון בודק סכין ונותן ת ל א ש נ  ויש לו בחט פביע ובן ביוצא בזה ט״ט בעיי שמוצא שחוטים ורואה שנשחטו רוב םיפגיט :
 לו ביון רלא מצינו חולק ע״ז אלא בפה דאטרי' אביי לא אמר ברב אשי לא ס״ל ההיא לרבא וטםילא קיימא הבלל דאביי ורבא הלכח ברבא וביותר דהא כפי םה דמםק•' תיובתא דרנ עגן
 ממילא נשאר הםייעתא לרבא מברייתא אסי' ישראל מומר דלית לן אוקיםתא אחריתא דק לרבות מומר לאותו דבר וראיה זו בתבו כל הראשוגים ואינ תגדל התםיה על הדי*!* שלא הביא
 האי דרבא . והשבתי עפ״י דברי הרשב״א והר״ן הגיל דאף דאטלא בדק הםיטנים אטור ט״ט »טיי' פסתטא גם הסיטו־ בודק הסימגים ואס םוצא רלא גשחטו רובם חוזר וגומר השוזיטח
 מיד ויעו״ן בםוגיא רוזולץ (די פ' ע״א) לא בדק פאי ר״» בן אגטיגנוט םשום ר״א ג״ר ינאי טריםה ואסורה באכילה במתגי' תנא נבילה וםסמאה בםשא ובו' ובתוס' שט טשוט דרוב
 פעמים שווט שפיר ושרי מדאורייתא משיה לא ומפירו לעשות נבילה ענ״ל ובי׳כ הדשביא בחיי שם וזיל דרונ פעמים רובן של סימנים גשחטו אבל באיסור דרובא דתלי' במעשה
 יםיעופא לא תליי במעשה בבי הא לא אזלי' בתו־ רובא בדאיחא בבכורות משיח אוקפי רבגן בחזקת איסור ראשון אבל בחוקת טומאה רלא חוי מעיקרא לא מוקטי לה עכ״ל הרי דתוס'
 והדשביא ט״ל דמדאורייתא אף בלא ;ריקה שריא א״כ י״ל הא רטוטכים על סברא הגיל דטומו־ בודק תיבף ונוטר חשחיטח קודם שיעור שהייח באםת אלו חיי בדיקת םימגיט מדאורייתא
 לא חיינו טופביט עיז דאפשר דיש ב.ח קצ» פורח לבדוק הטי' ולנטור חשוזיטה מיד אלא ביון דמדאורייתא םטילא שריא דרוב פעמים נשחפו רונן לנכי דרבון פוטנין ?'':והנה אףדתוט׳
 והדשנ״א סוברים דהוי דק דרבנן ס״ט פגינו לחרמבים דבתב דהוי 0פק נבילה דאורייתא וי״ל דחטעס דבאפת הוי ריב אלא דחוי רוב דתלי' נטעשח דל״א אף דמלישנא דהרשב״א משסע
 דוץ־ נופאדרובא דתלי במעשה דל״א חוי רק מדרבנן ם״פ חרטנ״ם לא יםנור בן וםח יהוביחו תוט' וחרשנ״א טהאידס״ל לר״א ראינו טםפא נפשאי״ל דס״ל להדטב״ט רבאטת בזה
 פליני ר״א והברייתא אט הוי דאורייתא או דרבנ! לפ׳׳ז י״ל דםיל להרי״ף רליבא טייעתא לדכא מהברייתא ר^זני ואפי׳ טוטו־ די״ל דאןז דטשט הברייתא טוטו־ לאותו דבר היינו דט׳׳ל
 לחך ברייתא כר״א דנדיקת טיפניס רעי רק דרנגן משייר. םטבי' דהמומד בדק הטימיט וגומר מיי השחיטה אבל לפי מה ^י*ל נהברייוזא דטטטא בטטא דגדיקין םיםגים דאורייתא
 לא מסכי' על בדיקת הטוסר וייס לוזוטיף תבלין דהוכיח כן הו־י״ף דלבאורת קשה הא ר״א גייר ינאי הוא אפ־רא ואטאי לא סותבי' תיובתא מהברייתא דקתגי ומטמאה במשא
 ובתבואה שור (טי׳ נ״ה אות נ״ג) נתב רהיח בח לם״ד לחלוק על הברייתא ודוחק אעיג דדיגא דפוסו תלי בזד. וא״כ יש לו &ר*א ב״ר ינאי תגא דפסייע גיייחא דאסי' ישראל
 מופר דטדפטכיגן על הטופר טיבה רנריקת סיטגים דרבגן לפי זה יש לוטו־ דחרי׳זף דחה לפיטרא ררבא דייל דרבא לשיטתי' אויל דםיל בבכורות דאף מבא דתלי במעשה הוי
 דוג וא״כ בדיקת סיטגים הוי רק מדרבנן םש״ה םטכי׳ ע״ז במומר אבל לדידן דקיי״ל בדניגא בנגורות דרובא יחלי בםעשה אא בעיי בדינןז סינעיט מדאורייתא לא סטבינן על

 לו בדיא שיודעים נו שהוא טומחוז אבל א״י לא ישחופ ואס שחט בודקים אותו ונליתא קטן ואתרים יואיפ אותו שחיטתו בשירה וחנלע״ד ליישב דאדרבח מסיעי' זי טובח ייבטוטוי
 געי' יודעים בו שהוא פוטהה דהגח בטוניp בתום׳ ד״ח מ״ט לא אטד נשמעת׳ הקשו קושי׳ חזקת דהא רנא אמד לקטן דתדא לאתויי כותי וחרא לאתויי מופר ותירוזים איגו טובן
 והנלעגיד דחרא״ש הקשה מאי טחני רוב םצוייט איש מוטחים ניפא טטוך םיעופא דאיגן מומחים לחזקת איסור דבהטח ותירץ דהוי םיעופא דסיצופא לפ״י י״ל דגם חיי יובא
 ושטחים אלא ללא הוי סיעוטא דטיעוטא וממילא אפרי' סמוך מיעוטא לוזזסח. ווזנח 0מא חדין רפטוך טיעופא לחזקח טדרבגן יסודו מסוגי* דיבטות (דף קי״ס) רבא אפו יישא
 חוקו! ליבום ובו׳ ופירשו דבוואתח זיל דרבא אפר וזרישא וטיטא vhia בין לו*ט ונין לרבגן דנדישא נס לרבנן לא תנשא דאפדי' סמוך פיעופא לחוקרו ורי״ש וזי&ב
א בלל סמוך טיעוטא לחזנך. ולפ״ז מיושב דרב אשי לשיטתו דהוא סידר פתטא דנפרא  ואיג לשיגויא רםתפא דהשיפ שם אלא סחוודתא דכתגי, ריפ מבואי ההיפוך י^ל דלדבגן די״ט י

 בט״ש תום'וזולין(די ג׳ עיב) דםייל ביבמות דלרבנן דריה ל״א ספוד פיעופא י
̂ס דבמוטר ו  אמריי פטוך טיעוטא לחזוך! לווומדא ס״ל אזרמב

̂וי החלבה דקי׳יל כדבא גיבפות ד1פ לרבנן  בט״ש תום׳ וזולין(די ג׳ עיב) דםייל ביבמות דלרבנן דריה ל״א םפוך פיעוטא לתיקה פשיה נם נםוטר לא בעיי דיודעיפ בו שהוא מומחה אבל נ
̂ט דבמוטר דלא הוי םיעופא וזמיעופא בעיי שיודעים גו שהוא םומחת לפ״ז טיושב חיטנ קושיי תו' רחבי פדני' דרבא חו׳יל לאוקמי חך רהבא  אמריי פטוך טיעוטא לחזוך! לווומדא ס״ל אזרמב
 במטר וחיינו דרגא לשינויה הטיל דאמרי' טטיך פיעוטא להז^ז ופטילא במומר בעי׳ מיודעץבו שהוא מומחה הו״ל לאוקםי דהבא במומר ברי דנרוית וגולןששתפו רי״ל ימיירי בטופר יבריא
 שיודעים בו שהוא פופתח זבג״ל ועלה טשגי דרבא לדבריו דאביי קאטד והיינו דאיתו לגסשיר, פוקי באטת נםומד ונח״נ יאיב מפורש יוצא לחלכח דיגא דהו־פנ״ס רנםוסר בעיי ליודעים נו

 באר היטב פתתי תשובה
. ללא (צ) אםויי. עיין נתשונופ יינ״ז המישות סי׳ כ״ו שכתנ ימסתניא לפ״מ שאין ן י כ ס לענולח כיככיס עיין נשימן ל׳ וגמ״ששס: (ל) ס י נ כ ד ט נ  עו
, wB6 נ5>ילומ לפניי em א־ל יש לפניי משחזת יליכא טייחא כולי האי לא אכיל איסייא כי׳ פ״ש: ׳ ^ ^ מ כ ל ^ י י נ א א י ל י {  ^ מ

f וכ׳ נמ״ז וש . ו ת ט י ח ש  לסיאגון אין אוכלץ ממנו שום לבר מאכל וליש שלא לישן לי סכין בלוק לשמוע ולאכול משמיעמו. ומי שעפה לגר זה בכלל מומר יחשב: (ה) מ
 ל)ס השכין לפנינו צריך לבלוק הסכין גס לבסוף ללא עליף מישראל לשמא בעור מגמה אלא ט פליני באם שבזק לו הסכין והיא הילך לו לשמוע במקום אחר באופן שלא יבא
. וכ׳ בש״ך לצריך לבדקו ה ט י ח ) ש r ) : ה ל ח . וכתנ הש״ך ואסי׳ לא יאכל הוא ממנו ת  הסכין• לפנינו להוי כמו נאבד הסכין דאז מומר וכן הלכה לאזלי׳ לקולא: (ו) עצמו
•p י מלא היה לו כל א ל . וכתב ה8״ך מ ף ו ס  קולם שיתן לו לשמוע ואין סומכין על בליקמו לבסוף ואף בליענר יש לאסור אם אינו יודע בבירור ?זהוא מומחה : (ח) ב

 פנאי
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 ט' עכ״ל. םך וכלא בדיקה הוא סעס למ״ש תלולה שלא יסמוך
 פל בדקה דסוף דהטעס שבכ׳׳מ שיש איסור אפילו דימבל

ס) סמך  תחלה על (
 (י) בסוף:

 את הםבץ
 (ד) שיבדקנו

א (H) [ח] מי שבמן(ד) והוציא סליפה סעס אמת מהמת ילי  הנה י
 אס לא הוחזק גנך מוהל לאכיל אמ״כ (יא) משחיסחו מ״מ ונין
י ולגלים צל3ר ל מ ל נ נ  גזה לסי ראוח עיני הליין באדס השיחס 6ם ג

 (ה) מעבירץ אותו(מהרי״ק שורש ל״ג) :

 ג ןט1 י׳ מומר לתיאבון ששחט יב H אפילו נשבע
ג) נאמן: ) אינו(י ו  ששחפ בסכין יפה(

 ד מומר לתיאבון ששחט בינו לבין עצמו 1יא) ויש
נ ואומד שכיפה  עמו סכין יפה ושאינו יפה (ז) י

) נאמן: ג  שחט(י

. בטור סיים ף ) שידבקנו כסו ד ) :  מחיטה והוא מדברי הרשב״א בת״ה וכתב הטעם דחיישיק שמא מישראל כשר דוקא אמרינן ק
 ישכח מלבדוק אחר השחיטה והא דקמ״ל הט״ו הכא בישראלי מומר דחיישי׳ שמא ישכח ולא יבדקנו ובלא בדיקה תחלה או סוף אסור

י  משום דבמומר ה״א מסמוך אבדיקתיה שהוא יבדמו קמ״ל דמיישינן • -י ״ י
 שמא ימצאנו פגום ואפ״ה ישחוט בו ללח שדמ להקנו

 וכ״כ הרשב״א וכ״כ הב״ח אלא שמ״ש
ר ש ו כ  סב״ח אח״כ טוד לתרץ דבישראל כשר ל

 לא הוי טעמא שמא ישכח מלבדוק
-אלא שמא יהיה פגום ויברך ?רכה
 לבטלה מ׳׳כ דלפ״ז אם שמע כבר
 ברכת השחיטה מפי איגי-ויצא א״צ
 לבדוק אינו מוכרח •ג8 בש״ספ׳׳ק
 דליילין(דף י״ז ע״ב)*גבי הא דקאמר
 התם מנין לבדיקת סכין מןהחולהגו׳
 משמע דטעמא לא הוי משוס משש
א מי ששחט  ברכה לבטלה פ״ש: י
. משמע אפילו ׳  והוציא טרפה כו
 ידוע בודאי בפעם הזה שהוציא

 טרפה אין מעבירין אותו ודין זה (מלו הרב ממהרי׳׳ק ולעג״ד
 לברי מהרי״ק מראין להריא להפך וכן משמטות כל הפוסקים וכמו
 שאבאר והנה ז״ל ל׳׳מ כתב מהרי״ק שורש ל״ג על'א׳ שהטיל על
 השוחט ששחט טרפה והוא מבחישואיכו נאמן מליו ואפי׳ הוא עצמו
 מותר אח״כ לאכול משחיטתו שאפי׳ יהיה אמת שלא שחש עכשיו יפה
 כלברי העל מ״מ לא הוחזק ליפסל עולמית בשביל כך ומ״מ הכל לפי מה
 שהוא אלם שאם אותו שומט כבר נכשל ורגלים לרבר מעבירין אותו
 ע״ב עכ״ל ר״מ ונראה שלא עיין סרב רק ברברי מהרי״ק שהביא ב״י
 ס״ס א׳ שהעתיק שם כלשון הזה ומתוך כך הוציא הרב ק אבל
 אין הלבר כן שבמהרי״ק גופיה כתב רהא אפי׳ אס יהיה אמת כלברי
 העל מ״מ אין מוחלט ליפסל עולמית בשביל כך' ולכל הפחות אם ילבש
 שחורים ויעשה השובה המוטלת עליו חוזר הוא לכשרותו ונמצא ללא
 שויה אנפשיה חתיכה לאיסורא בעלותו כלל כיון שהלבר תלוי
 במחשבת השוחט אס להרע אס להיטיב ומ״מ הכל לפי מה שהוא
 אלם כו׳ משמע להריא הא כל שלא עשה כן פסול אס יהיה אמת
 כלברי העל אפילו בפעם אחה כהך עובלא דמהרי״ק אלא שמהרי״ק
 בא לתת טעם ולומר שבמנין השאלה שעל א׳ מכחישו העל עצמו 2ותר
 לאכול - משחיטתו מכאן ולהבא דל״ר לי״נ (ע״ל סי׳ א׳ ס״ק מ״א) לאס
 נהנסך היין כדברי העד שוב אין לו תקנה מה.שאין כן הכא שיש

 9יס ח שסר אהל פועל
 ימזנק ממ״ן סי׳ ש״ט ופכ׳׳כ
 המניא סימן כ׳ ס״ל זרינ״ש

 בלא בדיקה אז דוקא מיישינן
 שמא ישכח משא״כ במקום דבדיעבד
 כשר בלא בדיקה לא חיישינן שמא
 ישכח ומיס בסי׳ א׳ כתב בטור
 דלכתחלה ימלין ליק לו לשחוט על
 סמך שיבדקנו אח״כ כו׳ ודבר זה הוא
) מי ה  כלל. בזה במקומות רבים: (
. עיין ׳  ששחט והוציא טרפה כו
) אינו נאמן. ו  סי׳ קי״ט סעיף ט״ז: (
 דכבר חשוד על השבועה דהא
 מושבע ועומד מהר סיני הוא על
 השחיטה כ״כ ב״י בשם אהל מועד
 *ותימא לי ממ״ש בחש״מ סימן ל״ד
 דאין פמל לפדות אלא בעובר עבירה שיש בה מלקוש ובעובר על
 השבועה אמרינן שם דפםול ואפילו בעובר על החרם ולפי מ״ש הבא
 דבכל טבירה אמרינן דעובר על מה שמושבע מהר סיני היה לנו לפסול
 כל הטובר עביר׳ ואפילו אין בה מלקות כיון דכאן לא מהני ליה מה
׳ • *קשה אמירתו ל״ל הא  שנשבע: (ז) ואוסר שכיפה שחט ט
 מותר מכח לא שביק היתירא כו׳ ונראה דכאן מיירי דלא ידעינן אי
 היו בידו שני הסכינים בשעת השחיטה אלא עכשיו מצאנום ואפשר
 שבשעת השחיטה לא היה היפה אצלו בזה סמכינן על אמירתו דהרי
 עכשיו יש מ;קה להיחירא לפנינו וע״כ כשר להעיד על זה אבל בלא
 אמירתו לא סגי בזה וכן בשיפא לטנין מוממין בעיר סגי בזה במה
 שמצינו עכשיו מומחין בעיר כשאומר מומחה שחט לי ולא חיישינן שמא
 היה הבשר הזה קודם שהיו מומחין בעיר אלא דאכתי קשה מה ממי
 אמירתו דהא אין לו נאמטת וראיתי בבדק הבית דף ה' שהקשה כן
 על הרשב״א דכללא הוא דכל היכא דאי לא אמר אסור כי אמר נמי
 אסור ולא מהימן והרשב״א עצמו במשמרת הבית השיב ע״ז דיש ט״ס
 וצ״ל פלוני מומחה דהיינו שמזכיר שמו ואז מרתת לשקר שמא ישאלוהו
 ויהפס בשקרו וכן הנוסחא גתה״ה ומביא ראייה מדמאי ע״ז ש$ריך
י מ  השליח לומר מפלוני מומחה לקחתי אבל סתם מומחה לא ולא מ

 , , , , גזה

 תקנה כשיעשה תשובה ולכך העד עצמו מותר לאכול משחיטתו מכאן ולהבא וע״ז כתב ג״כ דאם יש רגלים לדבר שנכשל כבר אפילו
 בעד אחד היה מעבירו אבל כשידוע לנו בודאי שהוציא טרפה מתחת ידו פשיטא שאסור לאכול משחיטתו עד שיעשה חשובה הראוי
 לו וכדמוכח בדברי מהרי״ק וכמ״ש וכן משמע עוד יותר למעיין בתשובת מהרי״ק עצמו וכן משמע במהרש״ל פ״ק דחולין סי׳ ט׳ ע״ש וגם
 הרמב״ס כתב ספ״י מה״ש אם יצאת טרפה מהמת ידו היו מנדין אותו ומעבירין אותו כו׳ משמע אפילו בפעם אחת וכן משמע מהט׳יו ס״ס ם״ה
 דטבח שנמצא אחריו חלב אפי׳ בפעם אחה מעבירין אותו וכן משמע במהרש״ל פג״ה סי׳ ט״זי״זע״ש (וע״לסי׳ י״ח סי״ט) ובן הוא בריב״ש
 סימן קי״ג וכן משמע בסי׳ קי״ט וכ״מ שם בס״ק ל׳ ע״ש וגם דברי סטט״ז נראין כסותרין ממ״ש כאן ובס״ם א׳ ונראה כמחלק דדוקא
 כשראו ב׳ עדים שהוציא טרפה מתחת ידו אז אמרי׳ כיון שחציף כולי האי ולא נזהר בפני מדים חשדינן ליה ומעבירין אותו אבל שלא בפני
 עדים כגון שפיו הכשילו ומתוך דבריו נודע שהוציא טרפה אין מעבירין אותו ולא נהירא וכמ״ש וצ״ל דמ״ש הר״ב מי ששחט והוציא טרפה
ב אפילו־גשבע כי׳ • שהרי  היינו שאין הדבר ברור שהוציא ערפה אלא שיש לחוש שהוציא טרפה כגון שהעיד עד אחד וכה״ג ודוחק וצ״ע ־• י
, ׳ ג ואומר שכיפה שחט כו  הוא חשוד על השבועה לגבי אוחו, דבר מפני שהוא מושבע ועומד מסר סיני שם וע״ל סימן קי״ט ס״מ: י
 היינו בשידטינן שאלו הסכינים. היו עמו בשעת שחיטה אז הוא נאמן שביפה שחש דלא שביק היתירא ואכלאיסורא אבל אם אחר השמיטה

י א צ  כיאור הנר״א מ
 דליתיה לסכין ייי י [ח](ליקוט) טי ששתס כי׳ . טםש״ש י״ח א' האי פנחא כוי
 ול״פ כאן כו׳ וט-8טע דלא מעניוין אותו אלא משום שלא ד,דאד. לחכם נטו בגטצא יסה
 (ע״נ) ; (סעיף גי) [ט] (ליקוט) םומר נוי, ערשב״א שהכריח כדאיות דחוקות (עייל
 סי' קי״ט סס״ק נ״נ) ז*״ע הלא 01' עדינה היא בפ״ג דסנד,דדין(כ"ז אי) דטוטר אונל נבילות
 לתיאבון לד״ה פסול ופליגי בטוטו• אוכל נבילות להכעיס ואף בזו קי״ל כאביי ובריש ב״ס
 ספפקאלהו אי אטויגן טיגו דחשיד ט' והיינו על אותו טמון דאטרינן שיפדושע״י השבועה
 כט״ש הריי חפיר בכתובות י״ח ב' בד״ה ובכולי(ובתוס, דב״ט שט ה׳ בי) ועוד דאטרינן
] אפילו נשבע כו׳ . דחוי שפא טלוד. ני׳ (ע״כ); {י] אפילו נשבע כו׳ . דחוי כחשוד על השבועה לאותו דבר י  ני׳ (ע״כ): |
 לשיטת המהרש״ל דבע״אבהבחש שחרי טושבע ועומד כוי ונטו דאסקינן בפ״ק דב״ם (וי אי) דאטרינן מינו דחשיד על
 הנחיטה פטונא בוי בשין אותו ד.0םזן אלא טשים מלוד. ישנה ! (ליקוט) אפילו ושבע כו׳ .

 יהא פסול הוא לשבועה בנ*"ש בח״מ טיטן צ״ב ואפי׳ בדיעבד במיש נפי' פ״י שם(ע״ג): (סעיף וי) [יא] ויש כו׳. כמ״ש דלא שביס כו׳!

 הידושי רע״ק
 שחוא מומחה ומיושב ניב קושי' תו«ות דיש חולין דייה שמא -קלקלו דנם לרבא וכילן
 ששחטו קא• על מוסר ובלא נדקו אחריו אם הוא פופהר, ודייק : (פס נהג״ס) מי ששהם
 והוציא פריפה נוי . נלעיד אט בעוד שלא תוציא הבהטה סתהלה בתזקת כשרות .
 באו עדים דשחט שלא כהוגן והוא טכהיש אוחט דשהפ נהונן . בזח לא נפסל .
 דיש לומר דאיגו רוצה להאכיל מדיפות . אלא כיון דיודע דאין מתירים על •י דבורו
 כיון דעויט טכהישים אותו טש״ה הכחיש אותט להחזיק עצטז לאומן שלא קלקל
 בשחיטתו ואלי לא באו העדים באמת לא היה אוטר על הבהטה שהיא כשרה ובפרט
 באם בתחלה גא ע״א ששחם שלא כדינן והנחיש אותו דשח0 נהונן ואח׳׳נ בא עוד עד

 אחד ומצטרף עם הראשון שמעיד שלא שחט כחונן

 גקודות הכסף

 (ע״ק י) ותישא לי וכוי. לא
 קפה מייי רפיון שהוא חשוד
 לאותו יני טעי ועוי יממונא
 מאיסויא לא ילפינן ונס״ש
 «»f סי׳ קי״ט עיש ס״ק נ״א.-
 (פ״ק יי) *הנל מרנרי הניח
 זייישס ו&יישה ועמ״ש נש״ו:

 גליון מהרש״א

 (נסגה״ה) • סותר לאמל
 אח״ב משחיטתו • ע״ת
 הים עסוקים טיק נ״י עלה
 י״ד דף א' ע״א העלה נם כן
 כדברי השייך כאן(וע׳ בגליו!
 סין* סיפ; 6"ד ומ״ט יש לקיים
 פסק הדט״א די״ל ד!ןיירי
 גטנח שאינו טמונה על
 הקהל . אלא םעצטו עיטר
 ושוחט בשכר שוה בין יהיה
 הנחמה כשירה או פריפה
 או ששוחטיס ובודקים בחנם.
 שיחו מן ג' שנזכר בתי חנ״ל
 עלה י״ד ע״נ דבפעם אחת
 אין מעבירין אותו: (שייך
 ס״י! י״א) וכן הוא בריכ״ש
 סי' קי״נ י. ומ״מבפעם א'
 פני בקבלת דברי ׳חכירות
 בפני נ' שלא יוסיף לעשות
 כן ואין מגדי! ואין קונסין
 ולא מענישין ולא בעי תשובה
 אם לא הייבן חיטוד ממון וע׳
 ת' םים עסוקים סי' כ״ד
 כסופו דיש ד' מיניפ בזה ;
 (פעי׳ י'ש״ע) ואומר שביס׳
 שחם נאמן . י״ל לאפוקי אם
 אופר שזהו שאינו יפה . היי
 יפה בשעת שחיטה דאינו
 נאסן במנו כיון דאתרע
 לפניני , פלתי. וק״ל
 םטשארםתני נאנסתי וי״ל
 דיכא סברא עוד דבעור נפגם
 יהתס אין טברא רהי׳ קודם
 אירוסין מלאחר אירוסין :

 צבי לצדיק

 (סימן נ' סעיף נ' במ״ז
 0״ק וי) אינו נאמן ונו׳,
 ולפי מה שנתנ הנא דבכל
 עבירה אטרי׳ . ונ״ל ילענין
 עדית מוקנזא ליה אחזקת
 נ״ית מססי! שמא לא ייע
 שהוא מושנע מהי סיני אגל
 לפנין שחיטה לא יועיל חוקה
 לנניא ליש נגי זה חזקת
 נהמת נחייה נמזקת איסור
 עומית וחזקה זו מגרע

 חזקת נשיות :

 מילואים
 וייוע הוא אפ מוסר הוני
 לאחי (השניח עליו דמהני
 נכל גווני. אך יהכא לא
 מסרו לאחר יק מעשה
 השחיטה ולא מעשה הסכין
 ובדיקתו לאח״ו מכל מקום
 כיון יסעע״ג יורע שאין
 ססנין בלוק אחיי יצייכין
 !מילתי על גנו א״כ סכל
 דנר אחי ולא תכשר השחיטה
 >לי נייקת הסהין לאחריה]:

 באר היטב
ך ־ לאלו שכח ולא 5לק איסורא קאכיל. משא׳׳נ מ ס) ס ) : ן  פנאי לילך אחר סכי
ן ו ס  ר״ס ללעיל למיתר לימן על פמך אמ״כ דהתם אפילו ישכח ילא יבדקנו ב
. וכתב בפ״ך ף ו ט  לאו איםולא קאכיל לרוב מצויץ אצל שחיסה מומחי! p : (י) ב
 לזה כלל גדול לאין לסמוך על בליקה ללגסוף במקום שאס ישכח ולא יבלוק
. והל״ן כחב רהכא חיישינן שמא יחשבו הרואין שאין אנו צליכין ר ו  יהיה אס
 לנליקחו וימסרו לו ולא יבלקו אחריו וכתב הב״ח ללסי זה אף אס יגרוק הסכין
 לא יהגו לו בפגי הלואין אא״כ יחזור ויבדוק לסניהס או יאמל בפני הרואין
 בלקתי הסכין זה . והא לאסור ליתן לו אף כשכשר עע״ג הפעם הוא משוס ללא
. וכתב בשייך וכל זה לא איירי ו ת ט י ח ש  מילחח שמחזיק עצמו בישראל: (יא) מ
 אלא כנו[ זה שאיגי בליל הלבל שהוציא סליפה מתמת ילי כגין שהעיל על אחל
. והנועם איתא בשייך'מפני ן מ א : (יב) נ  אבל בלא״ה פשיסא רמעבירין אותו
 שהוא מושבע ועומד מהר סיני שהרי הוא חשוד על השבועה . ובמ״ז הקשה
 ע״ז שהרי בח״מ סי׳ ל״ל פסק המחבר לאי! פסול לעדות אלא באס עבל עבירות
 שיש בה מלקוח וקשה למה לא אמרינן כן בכל העבירות אע״פ שאי! בו מלקות
ד י  מפגי שמישבע ועומד מהל סיני ועבר על השבועה עכ״ל. ונ״ל ללא קשה מ
 לה״פ שהרי מושבע ועומד לשמוט בסכין יפה וא״כ יהא נאמן אף בלא שבועה
ק א  אלא ע״כ מאחר שאוכל נבילה הוי כחשוד לאותו לבר א״כ אף בשבועה אינו נ
. וכתב נש״ך היינו נשילעינן שהסכין ן מ א : (יג) נ ל ב  מאחל שהוא משיד לאיתי ד

 פתחי תשובה
ד) והוציא טריפה . עיין בת׳ נו״נ תניינא חיי״י סימן ג׳ נשוחט שנוק ושאל אותו  נ
 השומע הזקן וויא איזנו והשינ נ״א מיר איז טס ניט השר ובאמת.נמצא טריסה ונראה שלא
 בוק הריאה כהוגן ונתב ומה ששומע עופות את״נ אין משש לאפיו והחשוד לאיסור דרבנן
 אינו משוד לאיסור תויה וכיון שלא נמשי יק שאינו בווק הויאה כהוגן אין כאן יק
 איסור ולבנן ימת״ת נשחטה הותרס גס בנהמות והזקן שעומד על גניו גס כן אין חשש
 ניון שעל נליקת השכין לא נחשל להוא איסור תורה ולעני) נליקס הריאה םרי סשויגו
 הזקן לא איתרע ופלישת כתו גולם שאין מרגיש עגימיח הסנין לא לנליקח הריאה ונס על
 השוחט שנכשל יש להקל עליו פלא ללחותו לגמרי מאחל שהשיב נייא מיר ונו׳ • נראם כוונתו
 שליפתו הוא טונה נשירה אנל אינו ל51ה לסמיך על לפתז ואלינ ניה לו להשיב נקיצוי
 ואין להענירי רק על חויש או נ״מ יאח״נ ימוויס על פשעו ויקבל עליו שיזהר סיסנ
 ינריקת הריאה יעי״פ שנה חמימה לא יסמוך על נייקח משמוש היי נפנים רק יוציא סייאה
 למון על שיוביל היטנ ואז יהיה הנהגתו נשאר השוחטים ע״ש ועיין נשו״ת נית אפרים
 מי״ל סימן ד' שפקפק מל לנריו יאטו בשמיטת עופופ לא משכחת איסורא ורבנן כגון
 שהייה נמיעיט נתיא וכיוצא נו וגס ננייקת סכין אינא תומרי ירננן ויראת שנים
 ומתון וזה חשוי לאותו רנר באישייא לרבנן עיש עול נסי׳ ה׳ ועיין ננו״נ קפא חלק י״י
 סי׳ א׳ נו״ה ועור. ועיין עור נתשובת נית שמואל אחיין מלק יורה יעה סי׳ ס׳ [ועיין
 במשובח ח״ס סימן ייא מ״ש נניאול לנרי מהיי״ק נזה וגס מ״ש נניאוי וין המוזכר
 נמ״מ ר״ס ל״י עי היודע נחנימ שהוא גזלן אסור לציף עמי לפס סיירי.שיויע נו שהוא
 כנר נעשה גזלן נשני עלים ננ״ואחו אנל אס לא יאוסו שנים ולא הועי עליו ננ״י אע״ס
 שהוא יודע בז שהוא גזלן שנפניו גזל מ״מ ניי( שמנ״פ זה הנלוות היא אמת מחוינ להצטרף
 עמו כו־ ועפ״ז העלה ע״י השומע אשר יניס מרנניס עליו שהוציא כמס סריסות סת״י
 יאינס רוצים להעיי בעני נייד ואח״כ המה נעצמס אוכלים מנייקתו מכאן ואילך אין ציין

 לממות נידם ולא לעזיר אותם כצל שלא לאכול אפילו אס היו נפסול שחיטה ימכיש נפסול
 כייקס וקיל טונא אמנס אס אפשל לנופס שיבואו לפני ביי ויעידו מם טוב יבלנר שלא יהיו אנשים שאינם מהוגנים Pu] • (ד,) מעבירין. עיין בתשובת חות יאיר בהשמטות
 לוף נ״א נסתפק במי שהעבירוהו מסיות שו״נ ע״י עד אחי עס קצת רגלים לרגל וס״מ יויע בעצמי ששקר ענה נו אס רשאי לשחוט בביתו או בבואו למקום אמר שאינם יולעיס
 מה שנעשה לו ואפילו אמת הוא שנכשל ויייע ששוגנ היה ואפילו הענייוהו עיפ נ׳ עליס ייל לנאין לואיס ויזיטיס שרי . עיי! שם ועיין מ״ש לקמן סי' כ״ז פיק ז׳ גנ|ט בכור שור

 במכין



 באר הטלה

fittra שימן ינ פ טול נשם 
 י ר*ן והתוספות נדף ג׳
 והרא״ש שם והלשג״א נס •כ
 כמנ1 מוםר אוכל ננילוס
 (הכעיס וכ״כ מור ימיי
 כשמס אנל מצאתי יק זה
 בנ״פ פס נפ״ו והמנפפ
 נמצוס 6׳ הרי הוא גאיקיליש
 וסוד עתו נניצפ יא ני״שא

 בליון םהרש״א

 (שיו פיק פיו) וע״מ פיק ליו
י : (פורף ס׳ שימ)  צ״ל י
 אן לחלל מנ״ נסרהפיא .
 בפני עמוד. ו׳סב״א ננ״י ייי
 טיק קי״פ או שידוע לעשרה
 בפו באסתר חג״ש . «יץ
 פלתי ם׳ י*א ם״נ) ב' די•

 1ד1ד, התופי:

 יד אברהם

 (םי״ג סעיף ד) נאמן *«י
 פוסחח שחט לי ־ ולא מנילי
 הסור והמתנו• וסג״ם לומר
 מוממפ פלוני משוט דאסילו
 נלא זפ נאמן שסד הוא מוסר
 לסיאנון ולא שביק סיפיי׳א
 ואכל איסורא ובודאי מ!
 סמומימ קנס י (ועיי ?*י
 ונסשו' סרשניא הניא ראיס
 לאמרי נן ולא שנק הימרא
 אפילו במקוט ד*בא פרפא
 והלינה נ!הא רחסצי של עוניי
 פנירס אחהיס מותר מיל
 מפני שסן מחליפין וכתנ
 יכ״ש ונאמן פל של אחריס
ot לומר שהוא נשר) אגל בלא 
 אפילו מומחה סלוני לא פהני
 באיסור לאורייתא במיש
 הנ׳׳י סיס קייס והגיס שם
 סעיף ייט ־ ואין כאן פתירה
 למ״פ נאן דשם איירי נחשול
 שאינו חושש כלל לאותה ״מצנם
 אפילו בלא סיאנון ונמ״ש
 הגייה שס בסימן הניל סיב
 עיש אבל כאן איירי בעובר
 לתיאבון ולא מקיי משור ולא
 שניק היתייא כיי וכל זה
 נראם פשוט יעת הס״ו וסנ״י
 והגייה באן ובסימן קייס ללא
 תקשי אהווי• ופטיזוסש״ן־
 מסקי ינעינן גינ שיאסל
 מומחה סלוני נמו שם נסימן
 הנ*ל לאינא נמי סעוזא
 רמירסח • ואינו סותר מ״ש
 הגיה שם מאיסור דאורייתא
 לא ממי דהיינו נחשיד סשאיג
 כאן • אכן נתשונס הרשביא
 סי׳ מרפ״! משמע ולא נפיק

ן ח ה י כ ת פ ה ש ט י ח ת ש ו כ ל ה ב ה ע ה ד ר ו ב י ה י ז ר ו  ט

 בזה לא שביק היחירא כו׳ למומחה לא שכירו כל כך ע״כ לבריו. והימא מצי* אלו הסכינים אצלו דינו כמו שנהבאר בס״ק ז׳ ע״ש ודו״ה. והא
ם נמי להא אשכחן בסי׳ פ״ו לטובל כוכבים לבמינן הכא ואומר וכן מ״ש אח׳׳כ נאמן לומר מומחה כר כסב י ע  לי דא״כ אפיי בעובל ט
 נאמן אם אמר משל עוף סלוני הס ומ״מ קשה על הטור שהמתיק דברי בפרישה דאה״נ דמהימנינן לים בסתם אפילו אינו אומר כלום אלא
 רשב׳׳א וכתב בלשון זה נאמן לומר ישראל מומחה וכשר שמטה לי משוס דכל היכא דאיכא לעמוד על הדבר ולברר טפי מבררינן
 ע״כ ולמ״ש בס״ק ט״ו דבמומחה
ם יש מומחין צ״ל מומחה פלוני אס כן אמר א B ד [יב] ואפילו אם נמצא בשר בידו  י
ד ואפילו אם נמצא . דוקא ייךל: י , ) ל ל י ) ט ח ו מומחה ש  בעיר נאמן לומר מ

 דמשממ שאינו מזכיר שם הישראל
 וכ״ש בנוסח של הש׳׳ע כאן שכתב
 מומחה שחט לי וזהו אסור אפילו
 להרשב״א עצמו שהוא מקור דין זה
 כמו שזכרנו ועל מ״ש הרשב״א תחלה
 ואומר שביפה שמטתי גס ע״ז תמה
 בדק הבית דאין אמירתו מועלת כלל
 אלא שהעיקר תלוי באם ידוע לנו

 שהיתה סכין זו היפה ידוע לו דאל׳״כ יש לחוש שמא בשעת שחיטה לא
 ידע ממנו והשיב ע״ן הרשב׳׳א דאין זה נאמנות גמורה אלא אנו אומרים
 כאן נמצא כאן היה וע״כ אנו סומטן עליו בנגקצה ענינים שהרי נאמן
 לומר בדקתי הסימנים אחר השחיטה שנשחטו כראוי שרוב השוחטין
 שוחעין יפה כדינא כו׳ ע״כ גם בזה יש לסמוך עליו כיין שסכין בדוקה
 אצלו לפנינו ט׳ ואינו אומר אחר יום או יומיס אלא לשעתו ואפילו
 לאחר שעה כל שסכין יפה בידו סמוך לשחיטחו עכ״ל בקיצור גם זה
 נראה תמוה דודאי לא מצד נאמנות אנו מתירים כלל אלא כיון שהרוב
 הוא כן וכמ״ש הרב עצמו בזה וא׳׳כ אפי׳ לא אמר כלום נאמן כיון שיש
 צו סכין בדוק לפנינו ואיך שיהיה יש עכ״פ מכשול לפני המעיין
 בזה בטור וש״ע שלא הצריט רק שיאמר סתם מומחה שחט לי ובאמת
 אין עליהם קושיא כיון שלא ראו ספר ח״ה לרשב״א אבל אנו זכינו
 לראותו ע״כ אין לנו היתר אלא באומר פלוני מומחה ומזכיר שמו
 דוקא ודבר זה חידוש הוא ועיי! מה שזכרתי עוד מזה בסימן קי״ט סעיף
ח) מומר להכעיס כוי. פי׳ אפי׳ נמצאת סכינו יפה דמועד לנבל  י״ט: (

 בידים
 סנ״ח ס״ב דמומר להכעיס הוי אפיקורוס ובאפיקורוס כתב רמב״ס פ״ד דהרי הוא כעובד כוכבים ושחיטתו נבלה ועיין בב״ח ס״ס זה: יז מומר
 לעבודת כוכבים כוי, ידע שיש מחלוקת בין הפוסקים בזה וה״יקר כהאומריס דמומר לעבודת כוכבים אפילו בצנעא אפילו רק פעם אחת הוי מומר

 לכל

r ין•* * w11 t taw •ו w1 # 1 nana •^m mar • ̂זי  ן 
w 5 1 , י J י ? 2 י ! ב י ' >" ל י ־ 1 ' א r l

 0 מי י ' םיטי >י< ל נ « י • ח )  ה
S f p S f t T S V S *אחר ׳ אי שףא יי סו4 לעבירה ־ובנים 
) בפרהסיא [טי] או שהוא מומר מומחה שחט לו וכן משמע דעת ח ) (  לחלל שבח(סי
 הפרישה סי״א וכן מפורש במשמרת
 הבית להרשב״א בהדיא(דף ו׳ ע״א) והב״מ בקול אחרון כ׳ ע״ש הרשב״א
 להפך ולכך פסק דבבהמה לא מהני מומחה וז״א אלא כמ״ש וגבי בהמה
 אם ישמקולין ישראל נאמן לומר מן המקולין שחוטה לקחתיה כמבואר
 בטור פ״ש הרשב״א וכתב ר׳ ירוחם נט״וריש אות ל״צ ודוקא שהיה
 מצוי באותו יום בשר שחוטה כ״כ בזול כמו נבלה ט״כ ומביאו בס׳ ב׳׳ה
, דוקא באומר מומחה פלוני וכדלקמן ס״ס ׳ ו מומהה כו  והב״מ: ט
 קי״ט(וע״ש ס״ק ל״ו) וכן מבואר במשמרת הביש להרשב״א שם בהדי׳
, כ׳ מהרש״ל פ׳׳ק ׳ ו ז מומר להכעיס כ  וכ״כ הב״מ ודלא כהפרישה: ט
 לחולי! סי׳ ו' דאפילו בפעם אחת הוי כעובד טכביס ועיין ס״ק כ'
 ומשמע רעת המחבר שהוא כטובל כוכבים ממש ושחיטתו נבלה
 מרינא וכן משמע בר״ן וכן בשאר אחרונים ובפרישה סמ״ז והכי
 משמע נמי מלבדי התום׳ והרא״ש שכתבו מרכתיב וזבחת ואכלת
 ילפיגן מה שאתה זובח אתה חוכל כלומר אותו שהוא בר זביחה
 לאפיקי עובל כוכבים ואוכל נבלות להכעיס עכ״ל משמע למומר
 להכעיס מימעט מקרא כמו עובל כוכבים ללא כהב״מ שכתב לשחיטתו
 אינה אסורה אלא מדרבנן ואינה נבלה כו׳ בלא ראיה וע״ל סימן

 חידושי רע״ק
 הבהמה אסורה י״ל דהא דהכחישו כיון דיידע דאין מתירי; עפ״י דבורו כיון דיש ע*א
 חפנחישו םש״ה הכחיש אותו שלא יצטרך לשלם אס הוא בשכר דלגבי ממון הוא גאמן נגד
 חעד!(סעיף י)גאמן לומר . ע' בט״ז והשיך דבעי' פלוג׳ מומחה וק״ל דבעלוני שחם
 לי םתם תסגי כיון 'דמאמינים לו דפלוני שחט שוב דניןעל אותו פלוני דהוא מחרוב לזצו״ם
 א״ש מומחים הם ודע דלעניד דאינו מותר זה רק בבהמה שחומה נידו ואמר פלוני מומחה
 שחט לי זה בזה שייך לוטר דטרתת ול״א שמא בהמה אחרת שחט לו אותו מומהה אבל
 לא בהטה זו דט״מ מרתת אולי ישאלו לפלוני ויראה לו אותה בהטה ויכיר נטנ״ע שאינה
 זו ששחט אבל בתתיכת בשר כידו ואמר שזהו םבהטה ששחט לו פלוני מומחה לא מחני
 דשטא באמת שחט לו אותו טופחה איזו בהמה אבל זה הבשר לאו ממנה הוא וליש דטרתת
 ׳ביון דא״א להתברר ; (סעיף ה) לחלל שבת בפרהסיא. בתשב״ץ ה״נ ענין ט״ג ומי) בחב
 דמח$לי שבת ליתא אלא בעבודת קרקע וצל״ע הנה בטחלל שנת במלאכה דרבנן אי הוי
 מדרבנן כמומר לכה״ת כולה ושחיטתו אסירה מדרבנן נחלקו בזה האחרונים דעת הב״ה

 ביאור הגר״א
 [יב] ואפילו » נו׳ . דבנה״נ פרח כמש״ש תניא למסייע לך חמצן כו׳ : (ליקוט)
 ואפילו אס ני'. נתב נמח״ב דוקא שאמד פלוני מומחה וכמש״ל סימן מי״ט סי״ם דהליכה
 ־ל«מחה לא פרוז בטתט (ע״נ) : (ליקוט) ואפילו אט כוי , ת״ה דלא ננד״ה וטה״ב
 שבתנו דוקא באומר םוםחה פלוני נוי נפ״ש נפ״ד דדטאי וליתא דבטעשר אינו אוכל
 לתיאבון שאינו חושש כלל דאל״כ היה מותי לאכול אצלו כמו בחמצן וה״ג מחליף
 עס חעובד כוכבי׳ שטירחן ואפי' ט״ד ופ״ע שסותר לורים אינו מפריש ולכן אינו נאמן ונם״ש
 נסיה בחגיה ומי כו׳(ע״נ): (סעיף הי) [ינ] מופר להכעיס . שם י״ג דפין אפי׳ ישראל
 נרע מעובד גובבימ ושחיטתו אסורה ובע״ז כ״ו ב' ולישני ליה בו׳ קטבר כוי אתמר נוי
 ופסק הרמנ׳׳ס ברפי״א פהלצות אבירה ובספיר ro־S׳ רוצח נמ״ד שהוא מין משוט דרי
 אנהו ור׳ יוחנן ס״ל כוותיה יביט בש״ע לקמן סימן קג״ח פ״ב ־. [יד] אפילו לד״א .
 ע״ו שם מיתבי אכל בוי : [טו] או שהיא כוי אפילו בוי, חולין שם מיחבי כוי רישא נוי

 אל&א
 דתוי מוסר והפר״ח בק״א רואן עליו וחנלענ״ד הנה בתום׳ וילין(י״ר ע״א) העלו דאף בשוחט בטזיר ובפדהטיא שחיטתו נעירה דםשוס פ״א לא נעשה םימר . ויעויין בחיי הרין רילין
 שנתב נשם תום׳ הפעם דשחי»*ו הראשונה ששותפ לע״א או בשבת בפרהסיא לא נאםרה שאינו נעשה מופר אלא עד נפר השחיםוז וראיה לדבר מפי אויב דאמרי' ראשון לשולחנו
 והשני לע״א חייב משום או״ב ואס איתא דשחיפה הראשונה שחיטת מומר חשבי׳ לי' אסאי מחייבי דמן והלא אינו שוחט נלל אלא נחירה בעלמא אלא ודאי משטעדלאו שם מומר עליו
 אלא פאותה שחיטה ואילך ויש דוחים רלא דפי שבת לעיא דבשוחט לע״א ראינו עוט־ אותה אלא בגמר זביהה הדין הוא דנכשיד שחיטתו הראשונה דנעשית בהכשר אבל שוחם בשבת
 הדי בחחלת שחיטתו חילל שנת דחונל הוא חלנך אפילו בשתיפתו הראשונה הוי מומר ואין זה בלום אצלי דבשבת נטי לא מחייב עד נמר שהיסה דמקמי הכי הוי טקלקל בחבורה רקיי״ל

 דפפור אלא שרוחי' עוד דאפשר רפחיפת מופר נהי דפתטרוז באכילה מיפ לא הוי כשחיפה ע״א לפפו" במשא דט״ה אינו כע״א דהרי קדושיו קדושין. ואס איתא דחני הוא אע*מ מומחה פלוני ולא משום
 מירתת ממיר אלא נל שאינו
 טורח ננויקת הנין נאמן
 ועי׳ מ״ש נסי תפארת לסשם
 שם ייוקא אורננן חשוו

 אינו נאמן .־

 שנעשח מופר בשחיטח ראשונה פ״ט מחייב לרבנן משום או״נ דשחיטח שא״ר םקרי שחיטה כיון רםטהר משום נבילה ענ״ל והנה אע״נ דדחה הדיין הטנרא הראשונה כבי ידים . טייפ
 מציגו פה קדוש אוטר בן הרטב״ם בפי' המשניות במשגה «ו דהשוהפ בשבת דכתב להדי׳ דנםזיד שתיפחו אסורה דבהחלת שחיטתו נעשה מופר ע"ש: וגמצא לפידי' דג׳ שיפות בזח.
 דעת הרטב tf דבשוחפ בטרחטיא בשבת הוי שחיטת מופר דנתחלת שחיטה נעשה מומר ודעת הריין דשחיטתו נשירה דלא נעשה כיפי• אלא עם גפר השחיטה דטקמי הני הוי מקלקל
 ודעת הטברא האוזרוגה נר״ן הגיל ויכוגה בדברינו נשם יש דוחימ דנשוזיפה הראשונה בין בע״א יבין בשבת הוי שחיטת מוסר ואסורה באכילה ואינו מטמא במשא . ויש נזה
 צד ו«םרא רהשחיטה הראשונה דשבת אסור באכילה וצד קולא דאף שחיטתו שניה אינו םטפא במשא נס למדנו מדברי הריין אלו דתיבי דמטמא במשא משום נבילה לכיע לא הוי שחיטה
 דהוי מחירה . אבל היכא רמחםדא באכילה ואינו מ*וא הוי בבלל שחיטה שא״ר דאפלגי ביי ריש ורבנן והנד. לכאורה ראיה ברורה להפריח הנ״ל דפשום חילול שבת דרבנן לא פקדי פומר
 מפד. דהעלה הריין דשחיפתו הראשונה דשבת נפרהםיא דמותו- דלא הוי מופר ער נמר שחיפה דמקמי הבי הוי מקלקל והא מ״מ מקלקל הוי איסור דרבנן אע״כ ברור דס״ל להר"!
 דםשוס םלאבח דרבנן לא הוי פוםר. ומדברי הרמב״פ נטי' המשניות הג״ל אין להביא ראיה בהימוך די״ל דס״ל דתחלת שחיטה הוי מלאכה דאורייתא דהיי מקלקל ע״פ לתקן אםגם
 נ״ל ראיה בדורה דגם הדטניט ס״ל בזה כהד״ן דהוי מקלקל. וע״ב חא דחוי טוטו• בהחלת שהיסה היינו במלאכה דרבנן הוי נס כן מופר כרעת הב״ה הנ״ל יפחחלה נאטר 0ה דיש
 לתפור. לכאורה באמת «ל סברת היש דוחים ועיל מםוגיא דב״ק (ע״א) דפדיך השיט אלא שחיטת שבת שחיטה ראויה היא ובו' לוקמי בטבח בפרהטיא במזיד דאסורח באכילה ואינו
 00פא במשא והוי בכלל שחיפה שא״ר פש״ר, נ»״ב ריפ ורבגן פטרי אעי׳כ ברוד דשחיפת פופר מטפא פשום גבילה והוי בנחירה ושפיר פריך לא מיבעיא לדעת הרין דגם בשבת
 גשהיטה הראשוגח לא געשח פיטר ופותר באבילח אלא אף לשיטת הרפב״ס דהוי שחיטת מומר . מ״מ פריך שפיר כיון דםהמא בטיעא והוי בנהירה גם לר״ם לא להוי שחיטה אע״ב דט״רי
 בצנעא ושפיר פריך דשוזיטה ראויה היא אבל לומד דשחיטתו הראשוגה הוי שחיטת סוטר ואסור באכילה ואינו מטמא בידאי התמי׳ קיימת דלוקי בטבח נפיהסיא ולר״מ הוי שהיטה
 נמו כל now שא״ר והוא לבאודח תטיה גדולה ועצומה ולבאורד, טונה כשיטת תרמב״ס הגיל דהרי באמת צריכיט להבין להר"; הנ״ל דבתחלת שחיטה הוא מקלקל הא הוי מקלקל ע״מ לתקן
 יציל עפמ״ש תום׳ בשבת(ק״ו ע״א) ד״ח חוץ מחובל . ותובן דבריהם דלר״י נש לריש מקלקל נטור בחבורה טסוי ולא מחייב רק בחובל וצריך לכלבו ולר״י נס בזה פטור ועיז. בתנו
 לחלק לר״י בין מכל וצריך לבלבו ונין בל שוחט רעאסא בני אופנים או דבחובל וצריך לנלבו פטור דאין דדך להנול נ׳סניל כלבו . סשא״כ בשוחט . או דנחובל וצריך לכלבו
 אין התיקון מיד בשעת הקלקול אלא לאחר טגן דלאחר שנעשה החבורה נא הדס טשאינ נשוהפ מיד בשעת קלקול בא התיקון להוציא מידי אפייה לנ״נ . ולפ״ז אמ נדון על
 תתלת שחיטה לחייבו חליא בבי תידוציט אלא דלפי תידו׳ן הא׳ הייב כיון דהדרך בך לעשות חחלת שחיטה בשביל סופו אבל לאידך הירוצא דבעינן החיסון בשעת חקלקול ממילא
 כתחלת שחיפה דעדיין לא בא התיקו! דרוא עדיין לא יצא פירי אפ״ה עי גטי השחיטח חוי במו חובל וצריך לבלבו דפטור וא״כ י״ל דוהו םעטא דחר״ן דם״י כטברא ב' דתוס׳ הגיל
 ונהיות שבן אם נימא נשיפת חר f הג׳׳ל עדיין יקשה על פירכת הש״ט לוקי בטבח בפרהסיא וד״מ מחייב דלא חוי שחיפח מומר ביון דלא מחייב עד גפר שחיטה דטקודם לבן הוי מקלקל
̂דם נטר שהיטה והוי שחיטת מומר אע״כ  ירננן דפטרי הא אוקיםנא מאן חנפים ר״ש . וד״ש לשיטתי' דמחייב בחובל וצריך לבלבו א״נ מכיש דמה״ב בתחלת שחיפה ונעשה מומר כ
 טוכת בשיטת חרטביס דאף לדידן הד שתיפת מומר ופדמהיינ ר״פ ע״כ לא מיידי בפרהסיא ושפיר פדכינן ולפ״ז יהא מוכה דאפי' מדאורייתא חשחיסה אסורה דטיד בהתחלת השחיטח
 הוי טלאבה דאורייתא דאפ ניטא דחוי רק מיטר מדרבנן דמקלקל הוי םלאכח דרבנן עדיין לא יתיישב טוניא דב״ק הנ״ל דהא לענין ד׳ והי אזלינן בתר שחיטה דאורייתא
 כרטדנינן החס אלא לט״ד מעשיו שבת דרבנן ט״פ דחבפיט דפטרי וא״ב עדיין יקשה דלוקי בטבח בסרהםיא ולר״ם דמקלקל בחבורה סטור הוי רק פוטר דרבנן וחכטיפ דהיינו
 ר״ש לשיטתיה הוי מופר דאורייתא . אעיב דגם לריק הוי טופר דאורייתא וביון שנן ממילא פוכח לכאורה נפנרא א' של תום׳ בשנת הניל דחובל וצריך לבלבו דטטור פשוט
 דאין דרך ובו' דאלו לסברתם הב׳ מהראוי דלא יחיה פומר דאורייתא בחחלת שחיטה כיון דאין התיקון בא מיד וכנ״ל : אמנם מ״מ אין להקשות כזה על סברא נ' של תופי דנ״ל
 בדוד דכל הויכוח של הר׳׳ן הנ״ל אט הוי מופר בתחלת שחיפה או לא זח דק לפ״פ דגקפ הר״ן בפעפא ישחיטח ראשונה לא הוי שחיטת מומר ששום דאי; געשה מומר אלא עם נמר

 פתחי תשובה
 נענין זה . ועיין נתשונת רמ״א סי׳ נ׳ הובא בטין לקמן סי׳ קס״ה שק״ב ויו״ק:
 (ו) להנעים. [עש״ך פ״ק ט״ז מיש ולא נהנ״ח כי׳ ועיין נתשונת מתפ סופר סי׳ א׳
 שועתו נהביח ע׳יש]: (f) לד״א . עיין סמי; לאימ סימן ל״ז אס אפילו ימיט היין כן או
 יוקא שעובר להכעיס נקוס ועשה ע״ש: (ח) נפרז־,סיא. עבס״ט נשם נה״י רפוסטיא היינו
 נעשרס מישראל ומ״ש עוו ואפי' עובר על איסור ורבנן הפר״ח חולק ועיין נספר משנת
 חכמים הלכות ע״ז יף נ״ז ע״נ שחולק ג״נ מטעם והא קיי״ל להחשוי על קל אינו חשוי
 לאיסור ממיי ואס כן כל שנן דאינו נעשה «ומי מדני קל לחמור יא״כ שם בשנת דאיייי
 לענין ניטול רשות יסיצאי. נצי ניטול רשות אשור מירננן שסיר ואמוינן יאט הוא מוחזק
 למלל שנת אף באיסורי ורבנן הוא כעובר" נוכניס לענין שאינו. מועיל ניטול רשות אבל
 שיהיה מומר לכ״ה לא היי עו שיחלל באיפור דאורייתא ועיש עוד שהניא ראיה ואף אס

 עבר

 באר היטב
 יפה היה עמו כששמס דלא שטק התירא יאכל איסירא אכל אס אחל השחימה
 מצאו אלו סכינים אצלו אינו נאמן אס היה לו פנאי ללכח להגיא סכין אחר
 וע״ל סעיף ב׳ וגס מה שכתב הממנר נלשוט ואומר שניפה שחמ הוא לאו דוקא
ס אפי׳ אינו אימר כלום אלא משום דכל היכי דאיכא ח ס  אלא דמהמנינן ליה נ
 לעמול על הלבר ולברר ספי מגרריק כ״כ בפרישה. ולפי מ״ש לקמן ס״ר, י״ד
. כתב בשייך לוקא צריך י קא: (יל) ל  לבמומחה צ״ל מומחה פלוני א״כ אומר לו
ק א  לומר מומחה פלוני ואין חילוק בין בהמה לעוף ולעולם אס יש מומחה בעיל נ
 לומר מומחה שמש לי וללא כהב״ח. וצבי כשר בהמה אם יש מקולי! ישראל נאמן
 לומל מן המקולין שחוסה לקחתי ילוקא שהיה מצוי בשר שחוסה נו ביום כל כך

ס צריך שיחלל כמה פעמים' בפלהסיא אבל בפ״א לא . משמע מלבלי החוס׳ א . היינו כפני עשרה אנשים ישראלים. נ י ס ה ר פ  בזול כמו בשר נבלה: (טו) ב
 געילובין לף ס״ס ע״א אפילו עובר עבירה שהיא איסול ללבנן מקרי מחלל שבת אס עובל בפני עשרה ישלאלים ועושה כן כמה פעמים בה״י ע״ש ועיין בס״מ בק״א
ח שיצא טרפה מתחת ילו כשר לכתוב הנמ אפילו אוכל נגלוף להנעים אפי׳ מחלל שבת בציגעא. רדב״ז ריש ס״ה. ועיין משפמי צדק חייב סי' ע״ה.  שחולק. ענ
 כתב הלשב״א גר שחזר לסורו מממח יראה וכן ישראל שחפא מחמת ילאה שלא יהרגוהו ישראל הוא ושחיטתו בשילה . כתב בת׳ ח״י סי' קפ״ה למכול נבלות
ה. משא״כ המזווג בעובלי כוכבים לאין איתור והרמב״ן עשה לעונלת כוכבים נ ו  למומר וכל לכוותי׳ יש להחמיר לכתחילה (אף לאי׳׳ל בלא״ה כ5"ל)נם העוקב ומשרשו לו ז
ס  רפואה שתלד • עיי! תשובת הרשב״א סימן ק״ז וקס״ל. מ״מ יש לו קבלה מפי נחלים המתעסק באלה לא יצא נקי מזרע שאינו הגון ונרמז נמה שכתונלא תתחתן נ
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 גידים הוא רש״י והרא״ם פי׳ הטעם כיון שאיט חושש לזבוח לא קרען
 ביה וזבחת ואכלת וזהו הטעם ג״כ על מ״ש רמ״א מי י שאינו
 חופש לזבוח כו׳ : (ט) משאר עבירות . דגבי שחיטה הוה
 כישראל ודעת הרמב״ם פירש הרא״ש כיון דחזינן דפוקר בשביל
 תאותו באחד משאר עבירות חיישינן
 שמא פוקר שלא לקיים שום מצום
 כהלכה והא דנקמ התלמוד מומר
 לנבילות היינו לרבותא דאפילו בזה
 דדש ביה ממי בודק סכין ונותן לו
 והקשה בפרישה דא״כ אמאי אמרינן
 בסימן א׳ סעיף כ׳ אף מחשד על

 הגניבה לא נחשד על השחיטה אמאי

 לבל התורה אפילו חוץ משתים אלו דינו(״) כעובד
: ( ס ח ו י  כוכבים (ר׳ י

ה TBJ) ומי שאינו חושש גשחינוה ואוכל כבילות בלא חיאהון אף ג  ה
 על פי שאינו עושה להכעיס דינו כמומר להכעיס (כך העלה

 הב״י מדברי הרא״ש) :

 ו [יל] יב מומר לאחר(ט) משאר עבירות א׳צ לבדוק
 לו םכין יח [*F ינ ולהרמב״ם (י& (ט) צריך

 לכל התורה ודינו כעובד כוכבים וכן אפיי• חילל שבת פעם א׳
 בפרהסיא מיהו באותה שמיטה לא נעשה בס מומר כגון בשוחט
 לעבודת כוכבים או השוחט כשבת אין שחיטה זו אסורה משום שחיטת
 מומר אלא משום שוחט לעבודת כוכבים כדלקמן בסימן ד׳ וכן משוס

 שוחט בשבת בסי' י״א וכן נראה דעה
 מהרש״ל פרק קמא דחולין סי׳ ז׳:
ח ולהרמב״ם צריך. משמע אפילו  י
 לעכוב דהיכא דלא בדקו לו הסכין לא
 בתחילה ולא בסוף שחיטתו אשורה
 והא דלעיל סימן א׳ סייד באבדו גדייו
 או שנגנבו כו׳ מותרים תירץ בדרישה
 דהתס אינו מוחזק בגנב אלא שגנב
 לא חיישינן שמא פקר בבדיקת סכין בפעס הזאה והוי פסול לעדות דא״צ

 בדיקת סכין אף להרמב״ס ומלשון הטור שס אע״פ שחשוד על ותירץ דלא מיקרי מומר אא״כ עשאו בפרהסיא או כמה פעמים כמיש
 הגניבה כו׳ משמע שמוחזק בגנב ועוד דהא ע״כ ברוב גנבי ישראל סתוס׳ משא״כ זה שטשה בצינעא ואין ידוע שגנב כמה פעמים מ׳׳ם
 שמוחזקים כשירה ולפי דבריו אם עשה כמה פעמים גניבה היה לנו לאסור מצא
 גדי שלו גנוב וסחוט משוס השחיטה והרי לא חילקו בזה בגמ׳ ובפוסקים ונראה דהתם אמרינן שמא הוא עצמו לא שחטו אלא נתנו לאחר

 חידושי רע״ק ביאור הגר״א לשוחטו
 השחיטה וננטר השהיטה בהכשר םש״ה בשחיטה בשבת אפ נעשה טומי נתחלת שחיטה
 הוי חגמר ע״י טוטר ובשחיטה אחרת דטי. אבל לטה תקפו תוספות בחולין דבפעם א' לא
 נעשה טוטר ולפי ראייתם טחהיא דבי אוחזים מבואר רס״ל דטר. שישחוט אחייב ג״כ לא
 נאשר וע״כ הטעס דלא מקרי פוטר אלא ברניל בכך וטועד לעבור א״כ בודאי דשחיטת שבת
 בפרהסיא אף אם שהתחלת שחיטה חוי טלאכח נמורה ט״ט לא שקרי בשביל זה מיל בכך
 ולומד כיון דבכל פורתא ופורתא מחלל שבת הוי כעושה פעמים רבות לא נ״ל דםגל מקום גל
 כוונתי רק למעשה שחיטה זה בפעם א' ולא מקרי מועד לעבור בכך וזהו נ״ל ברור כשמש
 כעזה״י וא״ב שפיר י״ל דחובל וצריך לכלבו דפטור רחםעט דאין התיקון מיד ובאמת נם
 בתחלת שחיטח הוי מקולקל ומים לא הו״ש הש״ש לומר דמיירי בשבח בפרהטיא דאף לר״ש
 רמקלקל בחבורה בחובל וצריך לכלבו חייב ונעשה מוסר גתחלת שחיטה מ״מ לא טקרי
 שחיטת מומר דאפי' 0ה שישחוט אח״כ סותרת ולכאורה נ״ל להביא ראיה לדעת תוספות
 הנ״ל עפי״ם דתטהו תום׳ בכתובות(דף ל״ד) לשינויא רחש״ם כי קפטרי רכנןאשארא אמאי
 נקט כלל טבח בשבת הא ר״ם דטחייב בשחיטה שאייר ק״ו בשחיטה ראויה ובייל ליישב די״ל
 דה ברייתא טלחא דפםיקא נקט דחייג בכל ענין אף בטבח בטזיר ובפרחסיא וא״כ אי הוי
 תני טכח לע״א לחוד הו״א דוקא בזד. כיין וממילא ע״ב שיירי באומר בנמר זניחה הוא
 עובדה םש״ה לא הוי שחיטת מומר דכיון דלא הוי מומר רק עש הנמר כבר נעשה השחיטה
 בהכשר טשא״כ בטבח בשבת ס״ר לומר ביון דבתחלת השחיטה נעשה מומר םפסלא
 השחיטה משום שחיטת מוםר לזה קט״ל רם״ם חייב ר' והי והיינו משוש דבפ״א דאינו רגיל
 בכך אינו געשה פושר וב״ז לשיטת תוס' חולין אבל לפי״מ דגקטו הראשונים ררק איחה
 שהיטה פותרת וסטעם דנעשה בהכשר קודם שנעשה פוטר סםילא מוכח מכה פירכת הש״ט
 מדלא מוקי בטבח בפרהסיא הייני דגם לריק הוי טיםר ובנ״ל ומדטחייב ר״מ פיכח דטיירי
 בצגעא יןואר קושי׳ תו׳ דלט״ל רנקט טבח בשבוי וק"ל:אמנםנלע"ר ליישב קושיי חוםיבאופן
 אחר ובהקדם םוגי' דםנהררין(ע״ד ע״א) הבא במחתרת וכוי והלכתא דשדינהו ננהרא ועיי
 הדמנ״ן כמלחמות שש דדוקא בשיבר בעודו במחתרת אבל כיצא ואח״כ שיבר חייב דבשעד.
 ששברה לא הוי קלבר״ט יכן בגונב נים טיירי דשלשל ידו ועשאו קפפרם וקיבל וירקו מיד
 אבל בורק לאחר מיכן חייב דבשעה שזרקו לא הוי קלכד״ס ועיי נב״ח ח1ה'מ(סי' שגיא)
 שבתכ דגם דעת היטב״ט כן ודייק כן טלי הרפב״ם פ״ג מהל׳ גגיבה דכתב או שגנב כיס
 בשבת והיה טנריו עד שהוציא טרשות בעלים שהיא רה״י לרהיר ואבדו שם הרי יה פטור
 דקדק לטנקם ואברו שש היינו מיד אבל לא לאחר מיכן ע״ש וזהו נ״כ דעת תוספות בכ״ק
 (דף ע' ע״נ) דיה בטא! ס־ע״ק ע״ש והנה בדרישה סימן הג״ל כתב דטדכתב המור גבי
 טחתרה גשם הר״ר ישעיה דבעינן דיקא שיבר בעורו במחתרת ולא כתב שקודם גבי גונב
 הים דבעינן השליכו מיד ע״כ דם״ל לחלק דדוקא במחתרת רטיד שיצא ממחתרת אזדאי
 לחיוב מיתה דעתה אפור להורגו ול״ש תו קלבד״מ טשא״כ בנונכ ביס דחיוב מיתה ע"•
 חילול שבת עוד עליו קאי ולא פקע מיגיה מש״ה אף בשרינהו אתר מינן פטור ויעוין

 אלפא בוי מופר לבל בוי וע״כ חוץ משחים אלו וכן בכל הפוניא שם ! [טן] ומי שאינו בוי.
 כן העלה חני׳ מדני׳ הדא״ש שכ' ומופר להכעיס פי׳ ר״י כיון דאינו חושש לזבוח הוי בעובד
 כוכבים דאינו בר וביחוז והוא כשיטתו כגז״ש בס״א דיליף מוזבחת ועבפ״ד דגיטין ט״ה בי
 ונרשיי שם דיה מומר ומסור בוי אבל לדעת הרפב״ם בם״א דוקא להכעיס שנקרא מין כגיל 1
 (ליקיפ) וטי שאיגו כוי . והראיה מכשיר אלא שמפרש ההיא רב״פ דע״ז מומר להכעיס חייגו
 בבה״נ אכל להכעיס ממש לב״ע טין הוא וכתב ופסקו רנוואתא לקולא בט״ד פוטר הוא .
 ולפ״ו להרטב״ם שפסק לחומרא היה אסור בה״ג , אבל במה״ב השינ עליו דחא אטד
 שט אכל פרעוש כוי דא״א לומר .כה״נ. והרשב״א בתייר, דעתו להתיר באחרים רואץ
 בדיעבד אפילו להנעים אלא שנסתפק נזה םטש״ש פעייה פרט לשומר כיי מאי נינייהו
 כוי ומפרש במומר להכעיס ורעת הרז״ח לחתיר באחרים ריאין אף לכתחילה והוא הלק
 עליו ליש (ע״ב) : (סעיף וי) [יל] מומר לאחד כוי . כמש״ש מומר לדבר אהד לא נוי
 ודוקא לאותו דבר נםש״ש כיון דדש ביד׳ כוי : (ליקוט) טומר כוי . וכן עיקר רהא קי״ל
 מומר לד״א לא הוי מומר לדבר אחר וכשש״ש מושר לאכול חלב כוי ובהוריות י״א א'
 פרכינן עלה,והא רנא אמר דכ״ע כוי ומשמע אפילו במומר להנעים לחלב לא הוי לדם
 אפילו לתיאבון דקאטר אלא הנא כאוכל נבילה לתיאבון כוי אלפא אפיי לתיאבון ואפ״ה
 דוקא לאותו דבר ולא אוקיט בנתחילח במומר לחלב כוי ואפילו לשחיטה היה כשר
 נטוטר להכעיס לדבר אחר בלא שוט בריקה אלא טשום דבעובד כוכבים הוא . וק
 םדקאטר ר״א מופר לטאי כוי ולדברי הרמכ׳׳ט טאי פריך למאי הל״ל לתיאבון סתמא
 בשלטא ברברי רבא י׳יל דלרבותא קאנז־ . ובן גבי אבדו גדייו קתני בתוספתא נגנבו
t*nm ודוחק גדול לוטר שידוע שלא נגב אלא סיא ואינו מומר לגניבה {וערא״ש פ״א 
 םי״ז וחהוא דאביו בוי דרוב נגני העיר ישראל גיגחו וליכ לעיל בש״ע פיק א' סיד

 ואע״פ שי״ל כדוחק ליז (ועט״ז ושייך) מ״מ האטת יורה דרנו (עינ) : (ליקוט) סוטר
 נוי . וראיה משיס״ש ג' ב' אביי לא אמר כר׳׳א כוי ואט איחא לוהפי במומר לשאר
 עבירות דגזה ודאי ל״פ עליה דברייתא ערונח היא ואפילו עדל ואטילו ישראל פוטר .
 וכן מדקאטר רב אשי מומר לפאי לאכול נבילות לתיאבון ול״ק סתם טומר לתיאבון ול״ג
 לריבא וליל דלרבותא נסטה דלישנא מומר לפאי לא משמע p ובזה ג״ל לתרץ קושית
 תום׳ ג' נ' ד״ח ט״ט נוי יתידוזנס ציע דמאי ג״פ (ענרז״ר.) ועוד דאבתי מאי קאטר
 לדבריו כוי וליה לא ס״ל הא ע״כ ס״ל דחדא בבותי אלא ודאי דנט מש״ש חרא בבותי
 הכל לדבריו הראשונים ואליבא דאביי דטתני' דשם ליק ושחיטתן כשרה דיעבד ובטוטו־
̂יד. גט  לעבירה אחרת דטותר לכתהילח בלא שום תיקון וקטייתא בכוחי ופריך לונ
 לקמייתא במומר ולאותו דבר כשםעתיה ובט״ש בברייתא שגיחם ואפילו ערל כוי ואפי'
 נוי (עיכ): (ליקוט) מישר כוי . וב״מ בתוספתא ובמש״ל פיק א' ט״ד או שנגנבו בוי
 וגם רוב עני כו׳ אלםא אף שמומר לגנוב (ע״ב): [יח] ולהדטב״ם צריך , דטובדדדנא

. נקט . . . . 
 בדרישה (בסי' שיין) בההיא דכתב הטור שם גנב ומנר בשבת אמ נעשה המכירה באיסור כגון דאיל עקוץ תאינר! ובר פטוד דאיםור שבת ואיפור נניבח גאים נאחר וכן טבח בשבת ולע״א
 פטור ונתב עלה בדרישה דהא דלא כתב רניגו בזה ג״כ דטיתה ותשלומים נאים נאחד טי«וס דבאםת אין באים נאחד דםיד ששוחפ סימן א' נתחייב מיתה אלא דטיפ פפור ביק דנתח״ג
 פיתח באותו מעשה בתחלה לא מחייב תו שטון על אותו מעשה וגדפוכח טברא יו בטי' שנ״א(והייני כדבריו הנ״ל גבי נונב כים) ע״ש ודברי הדרישה תפוהיט לכאורה דאם מדברי
 הפור בטבח בשבת יהיה מוכרה דאף דנתחייב בתחלת שהיטה לא טחייב מטון איג יקשה מזה על םברוז הרטב״ן חניל בנוגב כיס דחא הך םלתא דפבוו בשבת דהוי קלנד״ם הוא
 טוגיא עדונה ואיך יתיישב זד. לשיטת הרטב״ן וחניתי לדחוק ננוונת הדרישה דלהדםנין י״ל דם״ל דלא נתחייב טיתח עד גמד שחיטה דם^דס הוי מקלקל כדעת חד״ן הגיל ורק מדקדוק
 לשון הטור דלא גתב נם בטבח בשבת דא״םור מיתה ותשלומי! באין כאחד עיז בנה יסודו רפ״ל לתפור דלא הוי מקלקל ואין באיפ כאחד וט״מ פפור טתשלוטין , אםנט מלבד דדחוק
 ורחיק לושי כן בכוונת הדרישה דטבואר נלישגא דפפשט פשיט ליד. זה ונתחייב בתחלת שהיטה גט איגו מספיק ליישב שיפת חרמנין דיקשח מטיף הטוני' דב״ק הנ״ל דפריך טי פצית
 טיקטית שתני' כריס וני' מכלל דנכולהו מתגי' סודה וכוי , יבזה יקשה הא לר״ש לשיטתיה דםבד בחובל וצריך לבלבו דחייב וטטילא נ0 נתחלת שחיטה חייב ונטשינ לעיל א״כ םש״ה
̂ף פעמים טבנודו הגדולה של הדרישח זצ״ל נלע״ד דטבח בשנת לא דמי לנוננ ביס דדוקא כנוגנ ניט  מחייב בפבח ביה״כ דכבר נתחייב מלקות בתחלת שהיפה ולזה אחרי המחילה א
 דלאחר שהוציא לרה״ר שוב איגו מחלל שבת וחחיוב פיתה רק על מה שע-עה כבר משיה חייב בהשליכו לאחר טיק דעל מעשה השלכה זו אינו חייב מיתה כלל והינ כוונת חתמו•
 בנ״ק ד״ה נמאן ביע״ק דפיד שבא לאויר החצד ונתחייב משום קלוטה ושה שיורד אח'/: החפץ לקרקע החצר אין בזח חיוג שנת בלל דבבד גח מקודם ברח*, טשא״ב בטבח נשכת
ם הוי חייבי מיתות שונני' דקיי״ל דסטור וסברא זו הובאה נהקדפוג  דאף רנתחייב מיתה בתחלת שחיטה מ״מ נם על הנמר חייב מיתה דהוא ג״ג תובל ואף דלא אתיו כיה שנית מ
•י אמנם יש לעיי בפ״ש הרטנ״ם פיס מחלי גניבה טבה ביהיב והתרו בו פטורי דאינו לוקה

 , , *יה  הפ״י לכתובות בחידושי הגאנ״ד דק״ק גלוגא זצ״ל בשפ הירושלמי במדליק נייש ונכי! 1
̂יח בת»  ומשלם בזה יקשה הא כנר גתה״ב מלקות בתחלח שודטה והוי הגסר בלי התראה דקיי״ל חייבי םלקיות שוגגי' חייבים בתשלוטין ואיב יתחייב ד' וחי על חגטד לטח דכחב ה
 הרטכ״ס דאזיל בשיטת הרטב״ן בגוגב כיס ודאי בפירכת השים מכלל דכולה מתני' מודה ר״ש שפיר כתבנו דהרי בל הסוני׳ אלד אליבא רר״ל דחייגי םלקיות שוגגי' פטורי' מתשלומי*
 ולדידי' קיימא סברתנו דגם בשעת הנסר ח״נ מלקות אבל לז־ינא על הרטנ״ם יקשה בניל : וליה מוברח לענ״ד נהחלם דעת הרטנים נדעת חו־ץ דבתחלת שחיטה הוי מקלקל ולא מחייב
 מיתה עד הנשר ואיב יקשה איך כתב חרטב״ט בפי' המשניות דשוחפ בפרהסיא בשבת דשחיפתו אסורה דכתהלת שחיסר. געשה פוטו־ הא הוכחנו דחוי מקלקל אעיכ דטעטא דהרמגיט
 דט״מ שקלקל הוי מלאכה דרבנן והוי מומר מדרבנן והיינו בדעת הנ״ה חנ״ל דמומר לחלל שבת בדרבנן הוי מומר מדרבנן ושחיטתו אסורה ולפיו י״ל קושיי תוספות דבתונות הגיל
 דהנה אף דטשגי באומר נגמר זביחה הוא עיבדה מ״מ למה דמסקי' גבי שור חנםקל שמטרו לשופר ממילא ה״נ •ש לאוקטי ההיא דפבוז לעי׳א בבחינ וא״צ לאוקיטתא דבנט־ זביהת
 עוברה דאף דנאטרד. פתחלת שחיטה מ״מ כיון דיבול לומר הרי שלך לפניך כדטונח נשור הנסקל דקודט נטר שחיפה יכול לונ*ר השיל והוי נורס לםטון וכיp שגן י״ל דאי הוי נקפ
 רק פבה לע״א לא היינו מוכרחים לאוקטי בטובה ע״י אהר דיש לאוקפי בהיפוך באופר ודק בהחלת יביחח עובדה ופש״ד. לא הוי ^בד״פ רבשעת הנמר דאתי עלה חייב מטון לינא
 כאן חיוב מיתת.וכההיא דגוננ כיס הנ״ל וטטד. דלא הוי שחיטת מומר ליכא לטידק דטיירי באיטר בנמר זביחה עובדה די״ל דפיירי בשוננ.וא*ב לא חיה גשפע הדין דטיבה ע״י אתר הייכ
 ר׳ והי לזה נקט טבה בשנת דבזה בודאי חייב מיתד. גט בשעת הנסר והוי קלבי׳מ ומונח דטיירי נטיבח על ידי אחד ומעתה שברדנו בעוה״י דדעוז הרטבים בזה בהר״ן דבתחלת שחיטה
 לינא חילול דאורייתא דהוי מקלקל ורק שחיטתו אםודה מדרבנן רמדרכנן הוי מומר וצריבין אגו ליישב טח דהקשיגו לעיל דמאי דפרבינן שחיזפת שבת שייפה ראוייה דלטא פייר׳
 בפרהסיא ולר״ט לא הוי רק םוטר פדבדיהט ור״ש לשיטתי' דטקלקל בחבורה חייבחוי שחיטת מומר דאורייתא נראה לענייח רעתי לפי מ״ש הנ״ש (םי' קט״א םקטיי) דסוטי לאו בו•
 שליחות הוא גטו ע״א ושבן טשטע טהדטביט ע״ש וב״נ ג״ב בםג״א (טי׳ קע״ט) וא״נ ־י״ל דליכא לאוקטי בטבח בפרהסיא ביון דע״ב פיידי בטובת עיי אחר וכיון דםיד בתתלת שחיטה
 נעשח טומר טדבריחט שונ בטלה השליחות ואינו חייב על הנמר ואף שגתבנו רלענין ד' והי תליא בדאורייתא כדנעבח פפירכת הש״ם אלא למיד טעשח שבת דרבנן ונוי לעד״נ
 דדוקא לענין שחיפה ראו״ה נזה הטברא דנל שחשוזיטח עושה פעילה להוציא פירי איטור דאורייתא מקרי שחיפח ראוייה ובן לענץ שחיטת מוטו־ ביון דט״פ הואיל השחיטה
 דאיגו טטטא מדאורייתא שט שחיטה עליו ולא שט גחירה עליו טשא״ב בעניניפ אחריט בל דלא נתקייט הענץ םדרבנן. טפילא טטור פחטפון ועיי נטל״פ רפ״ו פה^
 תרומות וא״ג י״ל לענין שליחות אף במקום דהוי רק פופר מדרבנן בפלח השליחות ולא מתחייב בדי והי וא״ב טדטחייב ר״ם טובח דאיירי בצנעא ושפיר פריך ולפיז אפשר דנזוז
 מיושב ג״ב תמיהתנו על חיש דוהים הג״ל־דייל ג״כ הכי דאף דלא ס״ל בזה כהרסבים רגעשה מומר בתחלת שהיפה מ״מ י״ל ביח וא־יז־ו!ו דגם באותח שחיטה נעשה מומר הרי רם״ל
 כיין רחכשר שחיטה ועשייתו פוטר בחדדי קאתי פקדי שחיפת סוטר ה״נ י״ל לענין שליחות ביון דבאותו שליחות באיתו פעשה ממד השליחות געשה פוטר הוי נכלל אין שליחות
 למומר ובעין זה נתבו תום' נתונות (רף י״א) בגר קטן ניון דנאוחו מעשה השליחות נעשה ישראל אינו בכלל אין שליחות לגברי הינ י״ל בהיפוך ראפ באותו מעשה נעשה מוסר הוא
 בכלל אין שליחות למומר ועדיין יש לפקסק ביון דהס סוברים דאין שחיטת מומר משוח גבילוז ואינו בכלל ע״א י״ל דג״ב אינו נבלל עיא לזמין ביטול שליחות ויש לחלק ענ״פ להרטב״פ
 י״ל כנ״ל . היוצא לנו מדברינו בעזה״י דדעת חר״ן דמשום חילול שבח דרבנן לא הוי םומר ולהרמב״פ חוי מומר : (שיע) חוץ משתים א* . וחו מדבריי רי״ו ובפשוטו ההובתת
 ראל״כ אלא דטוטר לכה״ת היינו בדוקא על בל התורה הא בלא״ה הוי מומר משום עבודת כובבים או שנת אליב דטופר לבה״ת י זדיגו חוץ פשתים אלו וט״ט קשיא לי דלםא
 פוטר לכה״ת היינו אף על שבת תוץ מעבודת גובביס אלא דלא היה בפרהסיא דמשום שבת לתוד לא הוי סוטר ביון דאינו בפרהפיא י (תעיף וי) ולהרמבים צריך. תניח לי דאיכ

 באר היטב
. וכיוב בשייך דמומר להכעיס אפילו ם י ב כ ו ר כ ב ו ע : (פז) כ ׳ ו נ  וגו׳ כי יסיר ו
ר כעובד כוכבים ושחימחו נבלה מדינא . ואפילו נמצא סכינו יפם  בפעם א׳ ה
 דמועד לנבלה בידים . רש״ל. ועיין לקמן סימן קנ״וו דמומר להכעיס הוי
 האפיקורוס ואפיקורוס שחיסתו נבלה וגמומר לעבודת כוכבים אפילו בצינעא אפילו
ס א׳ הוי מומר לכל התורה ודינו כעובד כוכבים וכן אס חילל שבח פעם ע  לק פ
 א׳ בפרהסיא מיהו באותה שחיפה לא נעשה בה מומר לאין שחיפה זו אסורה
 משום שחיפת מומר אלא משוס שימס לעבודת כוכבים כדלקמן סי׳ ל׳ וכן
ך . דהיכא דלא בדקו לו י ר  משוס שוחפ בשבת כדלקמן סימן י״א : (יז) צ
ו תרעוליו דמותר משום יהתס אפשר לומר אע״ס שחשוד מ  וכתב גש״ך ולא ימי לסעיף א׳ גבי ע

 פתחי תשובה
 עני על לאוין ישנת וע״ו לא הוי מומר לנ״ה עו שיענור על מיחוח ב*ד ע״פ : (ט) צריך.
 ענה״ס עד שמיטתו פסולה והוא מונרי סש״ך ועיין נתשונח ניח יעקנ סי' קליח שחולק
 עליו ורעתו ייוקא לנתחלה הצריך פימגי׳ס נויקח סכין אנל נליעני שחיטתו נשיה פ״ש וע׳
 בתשונת פאר הווו ל>;ימב*ס סי׳ קיינ זנתשו' רונ״ז השישות סי׳ נ״ו וע׳ נתשו׳ נווע ניהולה
 חייו סי׳ ל״ז [ועי׳ כתשו' חתם סופר סי׳ ח' אודות ש״ז וסומנו נעיר אחת שנאה אחות אשתו
 כריסה נין שיניה ואמרה שממנו נתעברה ואח״ב נא פחון עצמו ואמר גמוסב הקהל והרב אנ״ל
 שאמת הובי הזה שבא על אמות אשמו ואמנם ביום שאחריו רוח אתית עמו שלא אמי כן אלא
 לפטור מקהלתו נו׳ ונתב אף אס נניח שיבריו האחרונים אמת מ״מ איש גווי ומבוזה הוא שהמציף
 לומר על עצמו בפני קהל אלופי ישראל ובפני הרב אנ״י שטני אאיסור כיח ועריות שאפילו

ץ לא בתחילה ולא בסוף שחיפתו פסולה » 

 באר הנולד.

 וגמרא שס יף ה׳יבהרא״ש
 בייש חולין אהא ררבא יף ו'
 מקט אונל נבילות לתיאבון
 נו׳ ינ שם וכמיש הרא״ש

 נליון סהרש״א
 (נהגה״ה) דינו כטוםר
 להכעיס . עי׳ ט״ז-ט״ק א' :
 (ש״ך ס״ק י״ז) כדלקמן

 נטיטן ד' • ע״ש ם״ק ד' :
 (טעיף ו׳ ש״ע) מוטד
 לאחר ששאר ענירות .
 אם הוא גר עיי בגליון לקשן
 טי' רט״ח סוף סעיף ב' :
ר עבירות . עי׳ א ש B ° ) 0 ) 
 בנ״י לקמן טי' קי״פ קרוב
 לסוף הסימן דייה ועל ם״ש
 ז״ל אבל שביעית ומעשר
 אעט״י שהן אסורים טהולקיט
 ם״מ כיון שכולם הם בדבר
 מאכל חשוכים כאיסור א'
 לעגין שאס נחשד על החמור
 גהשד על הקל מטנו וע״ש
 בב״י טי' קי״ט קרוב לראש
 הסימן דייה כתב הרשב״א
 בתשובה מי שהוא פפורטס

 באחד מעבירות ע״ש •

 יד אברהם
 (םעיף הי בהגייה) ומי שאינו
 חושש כשהיפה כוי יינו
 כמומר להכעיס עכ״ל • נראם
 יסיינו יוקא כשאיחזק ננר
 שעני ג״פ ואף ננה״ג מבעיא
 לי׳ לרב אשי בתמורה (דף
 כ״ז) אי אמרינן לא שביק
 אינש היתרא ועניו איסורא
 פיון יאיתחזק גברא נאיהורא
 ג״פ אבל אי לא חיתמזקגנרא
 באיסורא םשיטא לי׳ סתם
 יאמר לא שביק כו׳ אס לא
 עכל לסנעיש אף על פי שאינו
 לתיאבון נמו בסהיא יתמורה
 וא״כ יש להתיר שחיטתו ואע״ג
 דנגליון היי״ף נתנ ומשמע
 נהשולח וכל הינא ושביק
 היתרא נוי הוי מומר להנעים
 וכ״מ ע״נ יע״ז י״ל והחס
 לעניו להחיותו ווקא ואף
 מנס״א ביון שהפקיר שוב א״מ
 להחיותו • אנל מ״מ עדיין
 יש לו נאמנות טפי ממומר
 להכעיס ולא ישבוק היתוא
 להנא • ונראה יגפ הריין
 שכתנ יאוכל ננילות שלא
 לתיאבון לא מהני בלא עע״ג
 היינו נעבי ג״ס יוקא אלא
 יס״ל ואף בג׳ עעמיס מהגי
 עע״ג. ונגליון הקשה מהשולח
 וצפמ״ש י״ל יל״י מכין חיות
 מנאמנות: וראיתי נשו״מ
 פנים מאירות ח״נ סי׳ מ״א
 מי שאכל נשר ואח״כ נודע
 שהיתה טריפה אינו צריך
 הפרה • והביא ראיה ממ״ש
 ני״ו סי׳ קש״ה גני שמשה
 שלא נשעת ושתה דאי{ כפרה
 וחשינ אונס ־ ויש לדחות
 והתם ס״ט נמ״ש הנו״נ נמ״ס
 תי״ו סי׳ צייו ולא ס״ל לאשס
 נבדוק אח עצמה כיי שלא יהא
 גגו נוקסו ושורש מפ״ו • אבל
 באן ס״ל לה.־!תין . גם מ״ש
 נח״ג סי׳ י״ט לה״ר מיתנן
 נסס״ו לפסחים שחטו ונמצא
 פריפה נסתר סטור • אינו
 ראיס יי״ל רהתס טע«א משום
 טעה ביבר מצוה יאתיא בר״מ
 וסוטר אעפ״י שלא עשה מצוה
 וכמיש תוספות שס(וף ע״ג)
 ואף לסומג״ם והחס מגןעס
 אינם עטור סוא משוס שלא
 היה אפשל להכיר משא״כ כאן
 שאס סיה בויק םיה אפשר
 להביו קוים אכילה חייב על
 שלא ביק ולא המתין • יק
 מיש ראי׳ מתוס׳ וניצה (יף
 נ״ה) היא ראיה נכונה רמשמע
 דרק מה שאכל קויס הפשט
 ינסומ חשונ בשוגג ולא מה
 שאנל אח״ה וצריך לחלק נין
 זז למ״ש התזס׳ בב״ק (וף
 כ״ו) גני חלב ואף אס לא
 סכיר נס מעולם שהיסה
 פל מלג חייב וצ״ל לש״ה
 שסימה נינרת מיהת לשוס

 צבי לצדיק
 (שם בש״ך ט״ק י״ח)
 ולהרמב״ם וכויוהא דלעיל
 וכזי. נימקו בתירוצם • ולי
 נלאס ירמנ״ס מ״ר׳ נענירות
 שנין אוס למקום ואזיל
 לשינףז,' יסיל ימעסל לעיות
 בנך • אבל בעגייות שנין
 אופ לחנייו לא נחשי לעבור
 *יסוריס נמז שנראה לעין
 כל שגס הרע לבריות נזהר
 מאדבאיסורא לפעמים יוסר
 ממי שלא גנב ונתיב אל

 יב1זו לגנב נו׳:



ן ט באר הגולה ה י כ ת פ ה ש ט י ח ת ש ו כ ל ה ב ה ע ב יורד״ ד ה י ז ר ו  ט

 פס טפמז(°)פי׳ שמוטי לענור
 על סמצימ מה שא״נ 'נפשיל
 לעיות דמיפסל אפי' לא ענו
 עליה אלא פעפ אמס נ״י)
ן  יד ניי ממשמעות הנמלא י
 פיו׳ (ומילנו" יש״וס#)
 טו פה נגמ׳ י׳ ה׳ ופי׳ יניט
 ייוחס נשעדיין מניח למול
 מילאת! פן ימית טז פ«*ו
ן וי r לערס ני  סנמ׳ שס ו

 נקודות השקף

 (ט״ק"׳נ)*נניקימופהדש״ץ
 ופנית : (פיק יינ) *נמוטל
 למיאנון ומונד הנ״פ
 שסנאמי נש״ן שממנו מקוי
 יי) זה לא משמע נן ומק.
 והן משמע מפשט ונרי

 הינ ימ׳׳א:

 כליון מהרש״א

 (!י׳ום״קכ׳)1בש׳תוחחוזייי
 בחב דנ״למתקטרבאכו' .
 לט״ש הרא״ש הביאו חט׳׳ו
 םק״ם י״ל דנם סוסי דנ»»
 רנא הוא לרבותא: (שעין
«nv ט׳ ש״ע) אלא אס נן 
 ואחרים עומדים על נביהם .
 אנל לנתחילה לא אף באחרי'
 עומדים ע״נ כיון דלא נוזיבא
 ולא קפדו חייין םועדיט
 לקלקל ורינט נמו חשו״ק .
 והאי דאב״ דטתיר בכותי
 לכחחילח נעע״נ (וצדוקי
 נזה׳׳י ננוח׳ קודם ק*ןלה)
 אחיאברשב״נ פדפחניחיתף
 כוית נשי • אף לרבנן לא .
 סהר״א מזרחי .נחי טיט

 עםוקיט טיטן ט׳ •

 יד אברהם

 איס משאינ כאן איירי ולא
נית לשוט איס:  היתה י

 (מ״יף י) מומר לערלות דינו
 נסוטר לעבירה mH ־
ן הקווע י »  שנתבאר יינו נ
 דאי׳צ נייקי! םנין ״
 לסימני* • ומומר לעילות
 סייש״י עיין• לחולין(ין ס׳)
 מנעע נמצוה זו משמע וסייגו
 להכעיס וכן משמע נתוס'
 ח:ח לחו מומר לאותו לנו
l יאי להכעיס פשיסא " f c > r : ' 
 י«יל« ננכ״ל י עשסע לסויא
 ואלו למאי ומוקי לס נסומי־
 לערלות ניחא אן לסכעיס •
«ו יה טיפ כתג י ס  י*"׳י יי
 הממני מומר להנעים אפילו
 לונו א' וינו נכופי • וכ״ג
 הנ׳׳מ ומניאו נאי הגולה ש0
 נש״ה יהמנעט כמצוס א׳
 שחיטתו ננילה ע״ש • ואלו
 נמי״י לעילות נתנ ישי.
 מנעט ני׳ וצ״מ ־ ואפשר וסיל
 ימומי לעילות היינו שאינו
 נימול מחמת לער דה«{
 לתיאני( י ונן מצאתי להייא

• ^ * ,  גנס״מ ונס׳ מ

 מילואים
 [(ש״ד*׳קנ״י)דדין*דוק•
 ונ״תוסי כיין כותים קידפ
 נזירה נו׳ . זה נאמתצ׳מ.
 איו אספי להשוותם ימו־סלא
 הנותיס לפני הגזירה הסתירו
 מעשיה׳ ונהנו בערמה-ועליה6
 ׳׳׳לכי ינטמונעימתסויחשנו
 גלננס שיאמינו נהס . וגס
 מרתתי פן יגלה עונס ויחפשו
 נמזמותס . ונאשר ננלם
 עונס נאמת גזרו סליספ
 וכצווקיס מעולם לא םטלימו
 את חטאתם ולא נושולמיות
 תת תורה שנע״פ לעיני כל
פ ואיו ראו• להאמין נסם  מ
 כלל וגרועים סס מהנותיס
 לפני«וירה,וכל מ יריע לכל

 יודעי תוליות נני עמנו
 ל0:י תורנן מיה ורן נימי
 חלכסניר נצנו הכותים כצריס
 לישראל ואת״ז נכנעו. ולא
 כן הצדוקים מעולה לא גורלו
 לשנוא את ישראל עי כי
 התגוללו נעמיס ונמחה
 שאריתם מישראל. גם מיש ר׳
 נצלאל יצ״ונומןסקויס שםיו
 להס כמה מוות טונות כוי
 ™ ימס על «ו>*רי0
 נהשאית הנפש ונתושנע״ש.
 וגס ריפו וסופו נאיגס 06

 אחיסס ושמשו יממס,];

 לשוחטו והים ס״ס ספק אס נחן לאחר לשמוט ואת״ל הוא שמע שמוחזקים מנכים מי ירי מרחלי׳ מנכי ישראל ומ״שהב״ח בזה בקונ׳
ק י  שמא כלק הסכין יפה תחילה אלא דבמל ספק מחמיר הרמכ״ם אחרקכברצוההוא ז׳׳ל בעצמו למחקו והגאון אמ״ו ז״להכ״מ ת
 מ״ל: (י) מחמת טילה. פירשו המס׳ שנימולו כשהם גדולים או לשאני בסימן א׳ ללא ילעינן בולאי ששחט ואפשר לאף על גכ
. ׳ ט ודוקא במומר בו  ביום השמיני וראו שנבלע בהן דמן דאל״כ אמרינן שמא עדיין לא שחשוד על הגנבה נתן לאחר לשחוט: י
) כותי היינו שהוא מועד ופסול לעדות א י  נבלע דמן ולכך מתו: (

ר לעבירה אבל מי שהוא ס מ ט [יט1 ודוקא 0 ב  חאידגא . פי׳ לאמי שגזרו בזמן י
 פסול לעדות בעבירה מעבירות של חורה א״צ לבדוק

 לו סכין אפילו(י״) להרמב״ם (נ״י ושליכ י־למב״ס):
) מיהו אס הוא פסול לפחת משוס שאכל נבילות -אעפ״י י ׳ כ ( י ג  י
 שאינו מומר לכך . כיון שהוא חשוד לאכול נבילות דינו כמומר

 (ימ) לכך: (סברת ב״י והנ־מב״ם).־

 ז יי מומר לערלות דינו כמומר לעבירה אחת. ואם
 °י אינו ערל אלא מפני שמתו אחיו(י)(יא) מחמת

א הרי הוא כשאר ישראל(נ) כשר:  מילה ב
) האידנא דינו כעובר כוכבים : א נ כותי( י ) ט א י )  ח
 ט 1כ1 צדוקי ובייתיסי(הס הנמשכים אמר לדור! ובייחוס מתלמידי
 אנסיגנוס איש.סובו שיצאו לתרבות רעה ואינם מאמינים בחורה שבע״ס)

ב) אא״כ(יג) שחטו י רה( ) יי שחיטתן(«) אסו ב י ) ב  כ
ע) גביהם כד [כב] וגם ] ואחרים עומרים על( א ג [כ  כ

 בדקו להפ (כל) סכין:
ה [בג] מסור דינו (כה) כמומר ושחיטתו פסולה (הגהות אלפסי) [כד] ויש מכשירין (בי׳׳ 0 כ י י ( ד נ  ה

 סימן קי״ס בשם רשב״א) כך ועיין לקמן סימן קי״ט :

 היינו שלא עבר אלא פעם אחת
 ואינו מועד ועיין במ״מ סימן ל״ד:
 כ מיהו אם הוא פסול לעדות
. ובס׳ תורת חיים כתב דנ״ל ׳ ו  כ
 מדנקטרבאכו׳ דדוקא כשהוא מומר
 ורגיל בכך אז צריך בדיקת סכין אבל
 לא בפסול לעדות וכן משמע מדברי
 הרמב׳׳ס כו׳ ע״כ וכ״כ בכ״מ דטעמא
 דהרמב״ס דע״כ לא קאמר רבא ישראל
 בודק ונותן לו אלא בישראל מומר ולא
 בפסול למדות כו׳ ונ״ל דדיןזה תלוי
 במאי דאמרי׳ לקמן סי׳ קי׳׳ט ס״ז
 דהחשוד בדבר מותר להטיד בשל
 אחרים אבל לא בשל עצמו והשתא א״ש
 דדבריו שבכ״מ אינס סותרים למ״ש
 בב״י לבכ״מ איירי בשל אמרים ובב״י
 מיירי בשל עצמו והיינו שכתב בב״י

) *אלא א׳יכ ב י  התלמור עליהם: (
. וא׳׳ל הא לאו ׳ ט  שחטו ואמרים ו
 בר זביחה הס דהא הוחזקו במצות
 סחיטה וכתב הרשב״א בזה אס הוא
 מומחה שחיטתו כשירה והוא שישראל
 מומד ט״ג ואפילו יוצא ונכנס. וקשה
 כיון שעומד ע״ג ל״ל מומחה ותית
 ביי דאיכא למיחש שמא שהה ט׳ והוא
 סימא מאי שנא מישראל שאיגו.גמיר
 הלכות שמיטה דמהגי גדול עומד
 פליו אלא פשוט כמ׳׳ש ב״י בתחילה
 מקט מומחה משו׳ יוצא ונמס דנקט
 בסוף לשם לוקא בעינן מומחה :
) מסור דיגו במומר. ג״ל ג י ) 
 דהיינו *כמומר לתיאבון דלעיל:

 כיון שחשוד לאותו דבר צריך לבדוק
 לו סכין ט׳ דמשמע דםלוי בדין חשוד
א הרי הוא כשאר ישראל כשר.  לאותו דבר ולישנא דסר״ב שכ׳ דינו כמומר לכך אינו מדוקדק כ״כ לפ״ז וע׳׳ל סימןקכ״ו ס״ק י״ח: ב
 וסייגו בשגס עכשיו שהוא גדול איט מניח למול מיראתו פן ימות גם הוא כאחיו אבל אס אין שם יראה ואס״ס אינו מל ס״ל מומר לערלות ב״י
ח בשל־ ונותן לו לא ממי כששחט בינו לבין עצמו משום דהא שחיטה לא י ב שהיטתן אסורה. וכ׳ סרשב״א בת״ה דאפי׳ חותך 0  וד״מ: ל
 כתיבי וכל דלא כתיבי אע״ג דאחזוק לא םמכינן עליה כדאמר בש״ס גבי כותים ע״כ וכ״כ בחדושיו דף ג׳ ע״א בשם הרמב״ן דקי״ל כת״ק
 דרשב׳׳ג אבל הרמב״םכתב צדוקי ובייחוסי שחיטתן אסורה ואם שחט בפנינו מותרת שאינם כעובדי כוכבים אלא שאין נאמנים לומר לא קלקלקט
 משמע דחותך כזית בשר וטמן לו מהני כשיאכל הוא עצמו וכן משמע בטור שזהו דעת הרמב״ם כמ׳׳ש הפרישה והב״מ ונ״ל שטעמו כיון דאביי
 ורבא אמרי גבי טתיס קודם גזירה דמותך שיתבשר מהני וכן משמע טלה סוגיאדריש חולין וגס מדקאמר סתמא דש״ס התם רב אשי לא
ג ואחרים עע״ג.  אמר כתרוייהו קסבר טחיס גרי אריות הן ולא קאמר קסבר כת״ק דלשב״ג אלמא הלכה פסוקה היא כלשב״ג ־. ב
 סרשב״א הציל שיהא ג״כ מומחה והב״י תמה עליו כיון שישראל עע״ג ל״ל מומחה ולכך לא הזכיר כאן מומחה אבל נראה דגם דעת הרשב״א
 דבישראל עע״ג א״צ שיהא מומחה דלא גרע מקטן שיודע לאמן ידיו לעיל סי׳ א׳ רק כשישראל יוצא ונכנס הצריך מומחה דדלמא לאו
ד וגש בדקו להם סכין  אדטתיה דישראל ואיהו לא ידע שזהו אסור לישראל דלירתת מיטה וכ״כ מהרש״ל שם סימן ו׳ והב״ח וכן משמע בד״מ: כ
. צ״ע מנ״ל הא דהא אפי׳ הרשב״א דמחמיר כתב דדין צדוקי ובייתוסי כדין כותי׳ קודם;גזירה וכ״כ הכ״מ גופיה סה״ד מה״ש וכ״כ סרמב״ס פ״ו ׳ ו  כ
 מהל׳ עבדים והמחבר לקמן סי׳ רס״ז סמ״ז דצדוקי ובייתוסי סם ככותיס קודם גזירה ובטיתיס קודם גזירה כתבו התוס׳ דף ג' ריש ע״ב והרא״ש
 דא׳׳צ בדיקת סכין דל״ד לישראל מומר לפי שיודע שאין ישראל סומך עליו וירא שמא יבדוק הסכין אמריו הלכך נזהר מלשחוט בסטן פגום
 אבל ישראל מומר לא מירתת שלא יבדקו אמריו לפי שמחזיקים אותו.בישראל עכ׳׳ל, וצ״ע שוב מצאתי בס׳ ל״חשתמטג״כ טל המחבר בזה
 ע״ש. מיהו כל זה מדינא אבל בתשוטת ר׳ בצלאל סי׳ ג׳ כתב דהייגו דוקא בצ״ו שבזמן הקודם שהיו להן כמה מדות טובות אבל באלו
ה מסור  הקראים שבזמן הזה שקלקלו מטשיסם וגם אין אוכלים משחיטת ישראל שחיטתן אסורה אפי׳ ישראל עע״ג וראה שסחט יפה ע״ש : כ
ו וע״ל סימן קי״ט. ר״ל כי שס סעיף י׳ פסק המחבר  דינו כמומר. לכל התורה טלה כן הוא בהגהות אלפסי בשם ריא״ז ומביאו ד״מ: כ

ק שחיטתו ״ ע 1 ר ש ו ד י  ביאור הגר׳׳א ח

 איך אטרי' אכיי לא אמר כרב אשי לא ס״ל לררנא חא אף אם לא ס״ל לדרנא ט״ט עיצ
 ס״ל דסוםר לדבר א' אם אינו לאותו דנר דפותר ענ״פ ע״י בדינן! סכין דד,א להדיא קתני
 בברייתא ואפילו טוסר יא״כ אם גיסא נהרטבים דבםוםר לדבר א' בעינן ני׳כ בדיקת סכין
 עדיין לוק׳ לטתגי׳ בהכי הכל שותפין ואפי׳ טוטר לדבר א' נד״א ננודק םנין ונוי וצע״נ ־.
 (שיו סקנייג) אבל נראח דגם דעת הרשב״א וכן העלה הט״ז דנעיסד fv ל״צ שיהיה
 םוםחה וביוצא• ונכנס בעינן לידע שהוא מיטתה לפ״ז קשה לי לרבא דטוקי ננוח׳ וייצא
 ונכנס יפטקי' דוכולן ששתטו כוי קשיא אמאי לא נזוק׳ נרויחא הנל ואפילו כותי ניוצא
 ונכנס בד״א ביודעים בו שהוא טוטחח אבל בטתם לא ישחוט ואט שחט נודקים אותו ובלית׳׳
 קסן ואייים רואים שחיטתו בשירה ועיין:(שס סקכ״י) דא״צ בדיקת סכין.הר״ן בחידושיו
 נתב רי״ל דבאטת רכותי בעי בדיקת סכין וביה מרווחנא ליישב קושיי השייך םקכ״ב דאמאי
 לא קאטר נולהו נאנ" ורנא לא אמרי קטני נת״ק דרשב״נ ועדיין קשה דלוק׳ בכות׳

 ועזמר

 נקפ לאותו דבר לרבותא דלית כיון דרש כוי והכריחו לזה מ״כ״ל בברייתא הכל שותסין
 כוי מופר לערלות עם פוטר לאותו דבר וקאפר לימא מסייע ליה בוי טשפע רנו1£ צריך
 לתקנתא וכן כוחי וזתני שם 1 (יט] ודוק* כו׳ , כיג חרמנים ולטד טדאטר סופר
 מיסטע דוקא דמומר לבך וצ״ע « הניי וחג״ח שכתבו פיהו כו׳ דהא להרסב״ם אין
 חילוק והרםב״ם לא הזכיר בלל נ*0ר לאותו דבר יכללו בפומר לעבירה א׳ ואם איתא
̂ק אלא דאין חילוק ובזה צרכן דברי החגיח לעיל בטיב (עש״ך ט״ק י״א) :  ח״ל לוז
 (ליקוט) ודוקא כוי. שתום׳ ייב א׳ דיה חדי גוי (ד״ל דלס״ד הרםב״ט ע״כ צ״ל דשם
 גאינו מומר לגנוב •וע״ל בם״ק י״ז)(ע״ב) ; (ליקוט) מיהו כו׳ . זה אין לו שחר(ע״כ) :
 (שמין טי) [כ] צייקי בוי . שדינם השתא בסו נוחים קודם שנזרו עליהם כם״ש ככמה
 סקוטית דצדוקי לא חייש >vnef חנפים ובן כותים וערש״י בםע״א רעייי כ״א ב' דייה
 כותי וכ״כ הרםנים בפ״ו טה' עבדים הלכה ו' וש״ע לקמן סימן רם׳׳ז םם״ז : [כא] ואחרים
 עע״ג . רםב״ס ור״ל אבל חותל ביית בשר לא מחגי יתנא׳ היא ואנן קייל כת״ק שם

 ד' א' . תיה וטור . אבל חיעב״ם נהי עבדים שם וש״ע בסי' רם״ז שם פםקו בריא ועבס״א דגיפין יי א' ואף שי״ל דאתי גס כרשנ״ג ודלא אחווק אף כגיטין ום״ש שם
 לעולם ר״א לריוחא דטילתא נקף דאף בר״א אתי טיפ כת״ק איא לאוקםיה וערש״׳ ותווי שט: (ליקוט)] ואחרים עע״ג . אינו מדוקדק דאפי' יוצא ונכגס סני דקייל כרבא וביב
 נסיטן ם״פ סי' (עיב) : [כב] וגט בדקו. דעת עצמו . ובבר תמהו עליו כל האחדוגים ועתום' שם ד״ה בודק וכיב בל הפוסקים דא״צ אלא עע״נ(עבויטב״א שמ*־ש דצריך גס
 בדיקת סכין בכותי. ויחידאח חיי•): [כג] מטח־ גוי. גמיש נניםין ט״הב' טטור כוי שנאטר וקשרחס כי׳ וה״ה נאןילפעם ר"' שנאמר וזבחת י (כד] ויש טגשירין. דלא דטי
 לשם דכאן אף אשה ועבד ובל חפםולין גאטגק פשאיכ שט בפשיש ואשר. ועבד כוי . .וצ״ע דשם אין מצווים על התפילין ונמ״ש ד:״• •סס דייה עבד . אלא דלדעת חרטב״ם יש להכשיר

 דיליף
 פתתי תשובה

 אס ורך תפונה אמי סו״ל חצוף מכ״ש שאינו יק ע״ו ההודאה ואין יהיה נאמנות לאוס אשר
 נשניל אמתלא י!ט>ה כזו מנזה ומחצין עצמו כיב מס יעשה אס יארע לו הפסו בממונו או
 בכבודו הכלל שנווי נזה פסול לעיות כמ״ש נת״מ סימן ל״י שעין י״מ ואיו יעיי על שחיטה
 ונייקה ואין הדעת סונל למעמיי נזוי נזה לעני התינה ומנ״ש להאמיני על שו״נ עיש עוד
 ומ״ש עזי הנה״ט ולא דמי לסי׳ א׳ נו׳ עיין נתשונמ משכנות יעקנ סיס ו׳ מ״ש נזה) :
 (י) טיהו אם הוא פסול לעדות. עפ״ן סק״נ ועיין נספר תפארת ישראל על משניות מהגאון
 אניו מועסא ני״ו דמאי פ״ד משנה א׳ שתמה על הש״ו שנתנ ואן נשחיטה נשל אחריט
 נאמן וליתא והא יחשוי נאמן נשל אחיים דווקא אם אינו מתנגי לתזקה אנל לא נשחיטס
 יאינא חזקת אמ״ס אינו נאמן אן נשל אתיים ומה״נו אמיו נמתני׳ שם אמי לו אמי שאינו
 נאמן נו׳ חשכה לא יאכל ע״ש [ועיין נתשונת מתם שופר פי׳ כ״נ נראה שיעתו מסכמת עם
 השיך ובמנ וננו״נ סימן א' תמה עליו מאי טעמא. אגל הטעם פשוט ואינו מושר אלא
 יחייפ להפסי ממון עצמו לכשיתננל נייו לא יפרוש מאישויא אנל לטיחמ נוסו לא נמשו ע״נ
 נאמן לשחוט של אחוים נלי נויקת סכין. ושם נשאל עיי שוחט שהתווה נמליו שזה נמו ו' שנים
 שהוא שומט שם כשהיו עומייס ואצים עליו למהי לשחוט נין בעופות נין ננהמות סעמיס הלנה
 היגיש נפגימס שנסנין קוים שמיטה ושחט גו כי מיהיו עליו ולא אימן לנו >גי יציו לעננ
 האנשים וסנה כנמה מקומוח לקחו שומן מהמקום ההוא מה יטה וין השומן והכליס והשיב
 הא ןיאי אם היה נודע זאת עפ״י עלים הוה נל מה ששחט נמוקת איפור שאינו !גוח

 באר היטב
 על הגגיבה מ״מ שמא נתן לשמיפ לאחר וכי פ״ז ללשי שעס זה הוי ספק ספיקא
 שמא הוא גתן לאחר לשחוט ואת״ל שהוא שחס שמא בדק הסכין תחלה יפה
. ופי׳ הש״ך למומל מייל׳ שהוא מועד ופסול לעדות ם ״ ב מ ר ה  עכ״ל: (יח) ל
ך . כ  היינו שלא עבר אלא פעם א׳ ואינו מועל עיין בח״מ סי׳ ל״ל: (יס) ל
. ב' בשייך והיינו גשגם עכשיו ד ש : (כ) כ  ועיין לקמן סי׳ קכ״ו מליגיס אלו
 שהוא גלול אינו מניח למול מיראתו סן ימות גם הוא כאחיו אבל אס אין שם
. לאחר שגזרו א ג ד י א  ילאה ואפייה אינו מל הוי מומר לעללוס ב״י : (כא) ה
. כ' בשייך אפיי אוכל כזית מזה הבשל: ה ר ו ס  בזמן התלמול עליהם : (כב) א
. כחב בש״ך ואס אין ישראל רק יולא ולכגס אז צריך להיות נ״ב ם ה י ב  (כג) ג
 שיהא מומחה. לללמא לאו אלטאיה לישלאל ואיהו לא ילע שזה־ אסור לישראל
. והקראים בזמן הזה שחיסתן אסולה אפי׳ כשישלאל ן י כ ניה; (כל) ס  דלירתת מי
. וכ׳ השייך ר מ ו מ : (כה) כ ׳  עע״ג ולאה שישחפ •פה תשובת ל׳ בצלאל סי׳ ג
 כמומר לכל התורה כולה ולא כט״ז שפסק ללא הוי אלא כמומר לתיאבון ובה״י
 מחלק למסור שאינו מוחזק'ל ע רק לפי שעה אזי בליעבל שחיטתו כשירה.

 אע״ג לי״ל דאינו אלא עינר עניוות לתיאבון שלא להתנייש נפני העומדים ומלעיגיס
 עליו שמאריך נסשמזת השכין אנל לעולפ רונא דלובא פשמיז סכינו יפס בינו לנין עצמו כוי שלא יבא לירי כך. מ״מ מאמר שעשה נן נמה פעמים והוא וגיל לכך נזה אפי׳ אס
 רק עונר לעצמו לאנול נבלות שמיטתו פסילה אפי׳ נדיענר לאחרים וכיון ליש ניה שונ לא טרח מכ״ש הנא שהוא מועל להאכיל ננילות לאחרים משופ נושת שוב לא טיח וכל מה שננר
ו שאין שוס עמס יקסוא מעיי טל עצמו אן אס נניח כקצת אחרונים שנהווה ורן וזיווי נאמן מ״מ ספה שאסר אותן ששתנו י נסכין פגום הוא הסה י  שמענמזקס איסור. אן מ
 שהסיר אות! שלא ע«רו עליו אנשים ולחצוהו ושהיה ססכי( מתוקן בביתו כורך רונ השוחטים ואילו היינו נולקיס לי סכין סייגו אונליס משחיטתו ה״נ הוי הני כאילו ניקני לו סכין

 עטי׳ שם הסוסעימ דמיילי שנימולו כשסם גחליפ אי ניופ משמיני ודאו שננלע כהן למן כו׳ ועיין נתשינת נית אפרים מייי סי׳ נ״ז מה שחמה נזה עיש : ״(יב") שחיטתן אסוייז
) שחטי ואחייס עע״ג. עיי( נמשי׳ ע  עש״ך פיק כ״נ ועיין נתשינת נו״נ חלק יו״ו סי׳ ג' מ״6 גזה נהגאו! נעלי איר חדש ועיין נפסד חומת ירושלים סימן ער״ה מ״ש נזה : (

 הר״א
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. *ברשבי׳א כהוב מון עובד טכביס או ׳ ו ^ «g»«*** דשחיטתוכשרה וכ״פ מהרש״לשס: ט או שהתחיל הבשר וגמר (יד) התחיל פסול כ י י  ן
w ^ ,״,>,, הפסול, משמע הא אס שחמ הכשר׳ הרוב ושחמ אמ״כ הפסול כשר מין אז כוחי כו׳ והקשה מו״ח ז״ל אמאי דנקט מין הלא בפ״ק דחולין c ! » ם  יט ש
 והכי משמע בש״ם פ״ק דחוליןודף י״ט) וברש״י'שס ע״ש והקשה בדרישה אמרינןדסתם מחשבה מין לעבודה כוכבים ובמעשה כל דהו נמי
 סימן כ״ג ס״מ דהא ר&״י פוסל שהיי׳ במיעוט בחרא ותירץ דהכא שאני אסורה אפי׳ בהנאה אפי׳ התחיל בדבר שאין עושה כבילה כו׳
 כיון שאחר גומר השחיטה וסב״ח ולא אשכח פילוקא בדבר ולא ידענא
 שום קושיא בזה דהרי פסק הרמב״ש
 פ״ח מה׳ עבודח כוכבים ולקמן ט״ד
 סימן קמ״ה דאפילו בשוחט לעובד
 טכביס לא נאסרה אלא בשוחט סי׳
 א׳ והיינו מעשה כל דהו שאמרו
 בפרק השוחט (דף מי) ואפילו מאי
 דבעי למימר ההם דינפינן מדעולא
 דאפילו מעקה כל דהו אוסר היינו על
 כל פנים במידי שעושה נבילה וכן
 מוכח מדברי ח״ה הארוך(ד׳ י) שכ׳
 דילפינן דרב הונא מדעולא כי היכי
 דעולא אוסר בסימן א׳ ה״נ אוסר
 במעשה כל דהו שהרי סימן א׳

ז או התחיל פסול לשחוט וגמר הכשר ב ח ) [«F י ד י )  י
 שהתחיל הכשר וגמר הפסול(ט) פסולה במה •דברי׳
 אמורים שהתחיל הפסול בדבר שעושה אותו
ח או ברוב(ם) הקנה אבל  נבילה כגון בוושט כ
ט וגמר  אם התחיל הפסול בחצי קנה כ

 הכשר («׳) בשידה:
היו ישראל ופסול אוחזין בסכין ושוחטין ט  יא לP-I י
א ואין צריך לומד אם כל א׳  («) פסולה ל
 סכינו בידו: [tt] (שמיעת (ל) (יד) קוף פסולה) (א״ז והוא

 בתוספתא ליש חולין) :

 רף מ״א ע״נ
 א ספקנת הגמ׳ חולין לי י״ג
׳ נתן ג  מייוי^ ימתניחין מי

1* הבין בקונטרס אחרון בסימן זה ס ב ת ה י ד ו ו י  נ

 (>*? י״י) *השיג על ובסי׳ כ״ג דקושיתו היא אמאי לא
ן ה?א משום שהייה ע״כ השיג נ י ל ס פ & 2 ? J ffi& 
 שי׳ אמיילאסגי מל שמא. עניו דהכא בעובד כוכבים י״נ
^ £ דשאני דאין שהייה אבל בישראל חברו י ך ״ ״ ״ g 
 בש״סיף מ׳ ואפילו נכלוה, פוסלח ותימא דסא אפשר דהכא
 דקןהטסילגשי^ לעטית מיידי בדלא שהה שעור שהייה (וגם
 י־לא־י־א g י״ל דליכא שהייה אפילו משהו) אלא
א סשיתו דכי היכי דשהיייה פוסל ג י 1 נ י s w t i י מ  א

1s,.״ ״ ״ ״ ״ ״  )מעשה «ל יהו קאמי יהא ״
, במיעוט בחרא ה״נ שחיטה הפסולה ן א מ י , ס ; ״ : , י ־ ל מ  האי ג
 וא״כ כילהי נהי׳ היל׳ תפסול במיעוט בחרא ע״ש שכן
 משמע בדבריו להדיא אבל אה״נ

י ח « ובו סעיף א ה נ ו ו ה כ ב י ר ה צ נ י ה א ט י ח  ג ש

) אינה צריכה (א) כוונה א  א ״ שחיטת חולין (
 [א] אפילו מתעסק בעלמא לחתוך [ב] או
 (א) שזרק סכין לנועצה בכותל(ב) ושחט כהלכתה

 לשתיין וכן לא הוי צריך
,  לשנויי החס נשהי* חצי קנה , , .

 פגום והוסיף עליו כל שהוא דבשהייה אין חילוק בין הוא לאחר
 ™ וכדמשמעבש״סוכלהפוסקיםואפשר
 פ«ס כלל ס״ס לא מחיינ נמי דהיכא ששחט העובד כוכבים
$ המעוט בחרא אחר שעור שהייה ״ * ״ ? £ ״ 5 
 וא״כ ־ולהו מדדי קא״ייין פסולה ומ״מ נ״ל לתרץ דהכא
א שאני דהא אין העובד כוכבים פוסל ל י ' כ'יי1*"י ע א י  m י

. _ ״ t ״ ״ i l ׳היינו מעשה נל יהו 

 בבהמה הוא ככל דהו עכ״ל. הרי
 שבא לדמות מעשה כל דהו לסימן א׳
 ואי אמרת אפי׳ במידי שאין מושה
 נבילה אינו דומה כלל לסימן א׳
— אלא פשוט דעיקר הרבותא דלא n . s , -״ , w n 

 א״כ אפילו נמיעוסל^ס«; אלא כשעושה מעשה ערשה וכדאיתא בש״ס וכל הפוסקים והלכך תימא לוקא שחיטה גמורה בעינן דהא בסימן אחד ג״כ לאו מעשה
 מוכת להייא י־פילוש אחר שנשמט הרוב תו לא מיטרפא אבל בשהייה לא נפקא לן מידי שחיטה גמורה היא בבהמה אלא העיקר תלוי בעושה מעשה שחיטה
% * ,? במעשה טרפה אלא כיון דשחיטס שייך במעוט בתרא ושהה וחזר ושחט אפי׳ בכל דהו ט״כ ל״ש סי׳ א׳ טלו או מקצתו אבל מידי שאינו עושה <  וק ^
ח או ברוב הקגה־יל״מ אס שחט הפסול רוב הקנה נבילה אפילו כל דהו לא מיקרי ולא על מנם נקט רב הונא שם שמע ^ יי׳ =ינא ה״לשהייה: כ י « מ ג  ש

 £?ך ^ אלא אפילו שחט הכשר מצי הקנה והשלימו הפסול לרובו נמי בה דמשמע דשייך בשחיטה בעינן כנ״ל ברור :
) אינה צריבה כוונה.מדגלי רחמנא מתעסק בקדשים שפסול א ט וגמר הבשר בשרה• ואע״ג דקי״ל דשהייה אפי׳ כל ן• (  פסול: כ
 שהוא טרפה בין בקנה בין בושט מ״מ משכחת לה להאי דינא נמי דהיינו שומט שלא בטונה לשוחטה רכתיב ישחט את בן הבקר

 לדידן היכא דתפס הקנה לבדו בידו דכשר אפילו לדידן וכמ״ש בס״ס עד
 כ״א וע״כ מתם הרב כאן כדברי המחבר : ל היו ישראל ופסול כו׳ • ובא׳׳ז והג״ה רפ״ק דחולין מכשירין וכן הוא בתוספתא וכ׳יפ
 מהרש״ל שס סי׳ ז׳ וכתב דל״ד לדלקמן סימן ה׳ בשנים. ?)אוחזים בסכין ואחד שוחט לשם דבר פסול שפסול דהתס מחשבת השוחט
 פסלה אבל סכא בסתם עובד כוכבים או מומר דלא אםור אלא משוס ללאו בני שחיטה כינהו וא״כ כשיש אחד בר שחיטה זולתו דיו
 בזה וכשר וכ״כ הכ״מ וכן נראה מדברי הרמב״ס שכתב דין דב׳ אומזין בסכין בפ״ב ולא המתין לכתבו עד אחר סוף כל הפסולים בשמיעה
א ואצ״ל אס כל אחד סכינו בידו י ל״מ אם אין שחיטת ישראל כשרה אלא ע״י צירוף  שבס״ד ע״שודו״קומ״מהג״ק חשש להחמיר: ל
»&?wepn) ר ששחטו בסי׳ א׳ זה כנגד זה בהיקף כדלקמן סי׳ כ״ב ס״ג) ואין רוב אלא בצירוף שניהם אלא אפי׳ שחט כל אמד רובו של סימן מ ו ל כ 6 N 

 נהו להא עולא עשה נה מעשה (כלומר זה לצד הראש וזה לצד הגוף) פסולה עד כאן לשון רשב״א ועיין בסימן די:
י  ?אמר וט״כ או מעשה רנה י v 1 י י

 או מעשה כלינו קאמר וכיון חידושי רע״ק ביאור הגר״א
w ועוטר ע״ג או יועא ונננס ני״א ננורק סכין ונותן לו ואס לא נדקו נידקיפ סכיני אח״כ : דיליף טקרא וקיא לך כו׳ וע״ל סי' קי״ט ט״י: (*לף יי) [כה] התחיל נוי נד״א כוי ? ' t r j  לגלי לנ סונא יל6' ־

• ־ ־ , ' " ־ ־ י י ־י־ ־ / (סעיף י״א נהנ׳׳ה) שחיטת קוף עסולה . עי׳ טג״א (טי׳ קגיים טקי״ד) שהסשה דהנא ־ ־ & ' י ״י י  יי?* י״"״ /
״ i ,*, א 7,י!״ סתם דקוף פסול ואלו התם לעגין נפילה טביא נ' דעות ומכשיר בדיעבד ולפי תירוצו 1 f "1 
°" דחנא דחוי דאורייתא אזליגן לוזוטרא א״כ יהיה הדין דאםוד רק טםפק ולענין או״באסור י ייי ד 5  ?""י ™ מ
" לשחוט בגו אחריו ולעג״ד טעיקוא לאי קשה טירי דאף אם בנפ״י' מהשירים ומקרי נח י ״ י "  *" יי,"״"" י

 גברא ט״ט רבא איני בד ןכיחח והוי כשחיטת גברי וברור בעזה״י :

 לסלי׳ יינא לפרש כוונת
 סש״ס יקאמר מנדי לנ הוגא
 כמאן אמי לשמעתיה כעולא
 ימולא מעפה נל יהי קאמר
 יהיכא משמע ליס ל־״ס
 יעולא מעשה כל יהי
 קאמר ולמא מעשה רנה
 קאמר ומשלש שם וז״ל רכיון
 יאסמכיה רנ הוגא מינתיה
 איעילא שמעינן ועולא לאו
 מעשה רנה קאמל יאתי
 לעילא יגלי אולג הונא ולאי

 עבה״נ וגט' שס קב״א.ב׳ שחפ עובד כוכבים בםקום נו׳ . ובתוספתא ריש מנילתין
 ישראל ששהפ ומירק עובד כוכבים שחיטה על ידו שחיטתו פטולה שחם ישראל שגיט
 או רוב שגים שחיטתו בשדה עונד כוכבים ששחט ומירק ישראל שחיטה על ידו שחיטתו
 נשירח שחט בה דבר שאיגו עושה טריפה וישראל נא וגםרה מותרת באבילח ־. (סעיף י״א)
 [כו] היו כוי ואזנ״ל כוי. עבת״ג אבל בתוספתא שפ ישראל ועובד בונבים שחיו אוו«ין
 בסכין ושוחפין אפילו אהד לטעלה ואחד לפטח שחיטתן כשרה וביט האויוגים עיין

 (ליקום) היו בו׳ . ליתא דא״כ הא ואטרינן ט״א א׳ ת״ש כ' בו׳ ד.נ״ע בישראל טיטר ל״ל לשום א׳ (ענתוט׳ ׳*ד א' ד״ה השוחט . ועייל כוי ועוד אטריגן נוי . אבל
 וה שבש״ע חוא-טהרשב״א ודעתו דלא בהתוס׳ כטשיל בסיסן ד' םיק ג' ועביש״ש) וביה בתוספתא ונתנה הג״א בס״הבדיה ותניא כיי (עיכ) : [כן] שחי&»

 כוי , תוטפתא שם שחיטת הקוף ד,"ז פסולה שנאסר וזבחת ולא שזבח העובד כוכבים ולא שיבח הקוף ולא שנזבחה טאליה

 בדבריחפ
 פקוד דין

 ברייתא שם ושט ובדרן לא «ו אף זו דבטתעםק אעילו רבגן טורו נט״ש שם ורבגן נהי
א ל טב י ר הי א  ב

. וסר״נו בקונסלס אחרון ל נ מ י  אגל מסור שמוחזק לכך שחיממו פסולה אפילו ל
. וכתב בש״ך למשמע אם הכשר שחפ הרוב כשר ה ל ו ס : (כו) פ ו י  חולק על
. ה נ ק  לחו לא מעלפא ללא למיא לשהייה לפסול אף במיעומ בתלא: (כז) ת
 כ׳ השייך אפילו שחפ הכשר חצי קנה והשלימו הפסול רובו נמי פסול: (כח) כשירה•
 כתב בש״ך אמ״ג לקי״ל לשהייה אשי׳ בל שהוא פרישה בין בקנה בין טשפ מ״מ
 משכמת לה להאי דיכא היכא לתפס הקנה לבלי בילו לכשל אפילו ללילן ומ״מ
 בסוף סימן כ״א וכלזה־ללעת הש״ן־ אבל הש״ז מולק שם ע״ש מיהו כספר נקולות
. כתב בשייך לרוב הפוסקים תולקין על לין ה ל ו ס  הכסף חולק על הפ״ז.* (כמ) פ
 זהי ופשקו לכשל. וסבילא להו ללא דמיא למה שכתב בסימן ה׳ כשטס שאחזו
 בסכין ואחל שוחפ לשם לבר פסול שפסול להחס מחשבת השוחס פסלה • אבל
 הפא ללא אסור אלא משום ללאו בני שחיפה נינהו וא״ככשישאמל בר שחיפה
ף . ול״ל לנס״י ת הש״ע ־. (ל) קו ע  זולתו 7י וכשל ומ״מ הב״מ חשש להחמיל מ

. בה״י: ן נ  בא״ח סימן קנ״פ לשם יש מכשילין מפ״י לרב
נה . מלנלי רחמנא גבי קישים ש״מ במילין כשר : ו  ג (א) כו

 [א] אפילו מתעסק בו׳. שט ל״א ב׳ מדגלי רחמנא מתעסק בוי: [ב] או שזרק בו׳
 פתחי תשובה

ח קוף. עגה״ס גשם נס״י ונ׳׳כ המג״א נסימן קנינו י  הי״א מזרמי סי' ע׳ מ״ש נזה : (
 ס״ק כיל עיש . ימשעע מלבליהס ואינו אלא ספק ומש״ה נשמיעה ואורייתא המעייי ונע״,
נק מקילינן. ולפ״ז לעגין או״נ אס שמע הקוף האס או הנמ יאחייס ייאיס אומו י  י
 אפוי לשתינו השני אחריי ני ניי* דשמא שמיעתו כשלה ינמ״ש הש״ן לקמן סימן ע״ז ס״ק
 נ״א . אך נאמת נראה יאישתמיט לסו תוספתא ייש חולין ימנואי שפ לפסול מיאויייתא
י ונימה . ולא תשה מנע״י והתם נשר אף עוני כוננים לימן ליייס נמ״ש  משוס שאינו נ
 גש״ע שם סעיף י״א ועיין נכ׳ימ פ״נ מהלכות אנית הנוומאס ונש״ך סימן וה סק״ב. ולע״ז
 נייאי מיתי לשתןס השני אמריו. זעוו נראה דה״ה כששומע האס מותר למסור הגן או
 סבת לקוף לשחימ כוי להאכיל (כלבים . ואע״גונחש״י איתא לעיל סי׳ א׳ ס״ה יא׳( מוסרי(
 להם לכחחלה לשמזנו כשאין אמרים עומייס עצ גגיהס אפילי אס ריצים להאכיל לכלגיט
ם ילא מנכל פסולייסו.  מנועס יצמא אתי למיכל מזה שיסעו לומר כשירה היא. שאני מ
 ומשיה צא כתגו הפוסקים יין וס גני עוני כוכניס וכן משמע נשייך סימן פ״ז סק״כ ממ״ש
 וציע נחשיו נו׳ עיש ילנכריס מותר למסור לשחיע ולהאכיל לכלביס וא״כ ה״ה בקוף זגמז

 שנתנאל ויינם שיה כן נלעע״ו:
 י (א) שזיק טנין . עיין בתשונת זכיון יצחק סי׳ 5״ו שנתנ לאם זיק סכין לנועצם
 נכות ל ושמעה נסמס שנשמע אמה או ננס סייס יש לאסיר השחינוה משוס וכתג

 אמו ננהמה ננל וסו ימי
 פב״ל היי לסייא יל״י סימן
 >1 וקנס וכימוכלז נש״ס התם
 אלא סעי' ככל והו ומונח הני
 מוקאעי עולא עשה נס מעשה
 ומוכח טוינ הונא ילאו מעשה
 רנה הוא ועיינ מעשה כל לסו
 קאמר יעשה נה מעשה או
 מעשם לנה או מעשה כל והו
 משסע והוא ממש נמו שפירש
 ישיי נש״ש שם . גם מה
 שהניא לאייה ממ״ש הלמנ״ס
 פ״פ מה׳ עביות כונני׳ וסעו׳
 לקמן סי׳ קמ״ה יאפי׳ נשוחע
 (ענידת נינניס לא נאסרה
 אלא בשוחט סימן אמי נוי
 ולאי לפי מה שהעתיק הוא יש
 (הוציא משמעות זה מלכתנו
 אלא נשוחט סימן אמו משמע
 7נקא סימן א׳ אנל נאמת אינו
 כן נלמנ״ס וטול 6ס לו״ל
 הרמנ״ס שם נייא שאין
 הנהמה נאסלת השלא עשה נס
 ממשה אנל אס עשה נה מעשם
 נלשהוא אסיהכגוןששומנוסי'
 םסנ״ש נסק״ט ימולין פתמא נשי משים לסתמייגו לשחיטה עומי וא״כ כיין שהנהנים א׳ לעניית כוכב" עכ״ל אלמא

י1 שנשחעס נלא כוונה אכור משוס או״כ לא! לשמיטה עימו נייס ההוא ואסור משוס שהיה נלא ג ' י־ J P ״ J ' o f i , 5 5 5 1 : 1 6 

 ששוחט י סימן אמו לענוומ כוונה ענ״ו ע״ש . ולפ״ז ה״ה אם ירק סכין׳ נשנת ג״כ השתיעה פסולה והא לאו לסחיטה עומל ביום ההוא משופ איפור שנת מיסו נאמס נראה לנסרמיימ סשיויעם כשיום לאין ענין זס
 כוננים יקאמר יוגמא נעלמא כצל(וניי התנ״ש יהכא אע״ג ילאו לשחיטה עימי גיוס ההזא משזה אסול wc או אז״נ עכ״ע עזמד לשמיטה למחי . יגס סייפ אף ילאי לשחיטה טזמד מימ הא אימ עי«י לשלזיעה «ולס ואינ
! ייש יוסר עוטי לשמיטה נשייה משמיטה פסולה ילשחיעה פסולה אינו עומי כלל אגל לשחיטה כשירה ענ״ס עומי למחי. ותיע יהא ולאי יש סינם נהמות עאינש עימיי' לשמיטה ניוס הסוא יק למלנה או א יל״י סימ1 א' י5 י  ה

 סנוור סי' קמ״ה עשה נה לגול וליותכעכוארנא״ח פי׳ תק״הלענין מלינה ני׳יט ואס כדבריו דנעינן שיהא עומד לשמיטה גיוס ההוא א״נ מוכרח לומר יגס בסנך נהמות אסור שחיעס נצא מונס וא״כ סו*ל לסטוסקיס לפלוני
* נלא נוונ* : (ב) ושחט.. פיין נסשונת מקום שמואל שיי ' גס כאן רדורא נעומימ לאכילה . אלא ודאי ילא נעינן שיהא עומי לשחיטה ניום ההוא יק כיון יסוף נסמס לשמיטה פ ני י י ש 5 י י נ ע  סעשס ששמטה ל

 נאפרה אפילו נסי׳ אחו ל״ד
 קאמד ולא באו אלא לומר •ואפילו נמעשה כל והו פגי ולא בעינן מעשה ונס והיינו נ׳ סימנים וכיון ונמעשס כל והו שגי א״כ סשיעא ואפילו נמיעופ וקנה סגי ולא עדפי דברי סרפנים יסנוור מוכרי רנ הונא נשיפ

 יד אפרים
' עיי•) א״צ בוונה . עיין נה״ט וכתנ יש״ש סרק השומע סי׳ י״ג אס השוחט כיון לסדיא שלא צשחיט שחיטה המגשרת אלא לעשות ננחירס וחניקה לא נקראת שחיטה ואינו בכלל וינחם ע״פ והניאו סעלזנ״ר :  (סי' נ

 יד אברהם
 (סעיף י) אם חתחיל הסםול בחצי הקנה ונטר הנשר כשירח ־ ב״כ נסגסת אשו״י ריש חולץ וסיים
 דקי״צ אינה לשמיעה אלא צנפוף משמע לאלו למיל ישנס לשחיטה מתחלה ועל סוף פחול וסימא ראיכ
 תקשי מזה למ״ד ישנס לשחיטה מתתלמ ועל סיף ש«י הוא נריילוא מתורשת ומביאה סשיס פ' העור וסרופג
 (יף קנא) דאס התחיל נכרי נדנר שאץ עישם איפס טדפם וישראל נא יגפרס נשירה ־ אלא tfe ללכ״ע
 כשירה ושחיקת נכרי אינה אלא מעשה קיף בעלמא ילא גרע מא^ סיס «י קנס פגים • יעי׳ ברש״י בתולין
 (וף rt • ועול ראיה ברורה ומוכרחת שהיי ר׳ יוחנן הוא לסיל ישנה לשמיעה מתחלה ועל פוף נס״נ
 לחזלין/יף כ״ט) זהזא עצמ! ס״ל בש״ק למילין(דף יפ טינ) להתחיל נכרי נאצי קנס וגמל ׳שלאל כשל0
 ע״ש י וזו ראיס שאין עליס משונה • וכן סרמניס אף שפסק נפיא מסל׳ פסוסמויק םלכס י׳׳ח דישנם
 לשחיטה ממחלה יעד פוף אפיה פסק הן נרייתא לסעור וסרוטג נסיו מםלכוס שחיטס • ווה נרור. ולגרי
 סגסת אשר״י הנ״ל א״א ליישנם אס לא שנגיה אותה שכצ״ל אנל ניגר שעושה אותה טריפה עפולה• אף וקיייל
 אינה לשחיטה נו׳ והיינו דגלי ונא נפ״נ דתולין(דף נ״ע) וכיכ סרשנ״א נתהיא ומניאו הנ״י כאן עיש וציע:
 •סימן ג סעיף lp או שזרק פכץ למענה בבותל ושמשה בהלכתו כמידה • והוא סדין אס מזלה לאחוריה מסטתל «ס«ת ההכאה !שחטה כהלכתם כשירה יהא נמי פיל מכת גברא כיאימא נסנסירי( (לף ע״ז)

 נליון מהרש״א
ל סטול לשחום וגמר הכשר . ולבתחילת נם בשגי בשריפ ואף במיעוט בתרא ולט״ז־  (סעיף.י' ש״ע) התחי
 דאין שהייח פוסל נפיעוט בתרא מ״מ אם אחר גוטד נראה כשהייח בדאי' בתוט' ביומא ויש דף ל׳׳ג ועי ת'
 בית יעקב סלינ וזי נליון לקטן סי׳ ל״ה בש״ך סק״פ ומליון סי׳ כ״ח ח׳ ו (שיך ס״ק כי') וש11ט אח״ב
 הסםול. ואם אחר שחיטת הרוב שחפ לעבודת טכניס משפע נתה״א סונא בש״ך פיק ד' סק״ד דאסור דתא
 כשיסורש האי דעכודת כוכבים ל״ו ב' באומר בנמר זניחה הוא עוכדה דקאי «ל שחפ עמו אריק. ע״ב הבונה
 אחר שכבר נשחט הרוב . יאל״כ אנתי תיקש׳ דיססול מטעם מומר ועי׳ ס״ז סיד םק״ב ונתב עוד רש״ל
 בוי טכיון שגשחטח בראוי כוי י. (סס) 3יןן שאחר נוטר השחיטה . עיי נליון ויש הסעיף לאחר גרע;
 (סעיף י״ח ש״ן סקיל) ךלא אטור אלא 1טשום ולאו בגי שהיטה גינחו. ע׳ בט״ז סיד טק״ד ובנליון

 שם . ובתוט' חולין י״ר א' טוף ד״ח חשוחט בשבת טבואר דסברי כפסק הש״ע :
 (טייג סעיף א' שיע) שחיםת חולין אינה צריבה כוונחיובאוטר(ואולי גם בפנוון) שלא תתיר השחיטה ב'

 היש״ש



ן באר הטלה ה י כ ת פ ה ש ט י ח ת ש ו כ ל ה ג ד ה ע ה ד ר ו ב י ה י ז ר ו  ט

א ר י נ ^ ל י י ^ ה י ש ׳ < ד ^  עד שההא השחיתה לשם בן בקר ש״מ בחולין כשרומ״מ אם נפלה j א ואס מצא הנוצה כו׳• ולא מיישיכן שמא לא שחמ הרוב כעין* א
61םגגמי» י ג ׳  בלא כח גברא אמרינן בסמוך דפסול משום חבחת הוי לכל הפחות וע״י פרכוס ונפילת העוף נהרחב השחיטה ונעשה רוב כמ״ש לוני י«ה ?«
wfJc*fiB'1 ל מ ז נ 2, א י י י ד  כמו ועשית שצריך להתכויןלשוס מעשה דבעינן כח גברא ובפרישה הר״ב בסימן כ״ד ס״ה וע״ל סימןכ״ה ס״יו יי' מ
! ב * " » » ! » !  בהג״ה כן הקשה במה דאמרינן כאן מדגלי רחמנא כו׳ אמאי לא נימא ך א שחט סתם בו׳• עיין בב״ח שפסל, כר׳ ירומם ודעת המ״י !
w ״ י נראה דאין חילוק בין חשב לזרק וכיני יותנ! ג נריימא  ־

 דאפילו בחשב אח״כ ולי* זרק כי׳ז
 ספק זבחי מתים וכמ״ש בב״י וכן

ז נקודות הכסף ״ ין ט ב ד ״  משמע דעת הרמב״ס פ
6מי־מישמ־זנהשי«ןא׳  והכל בו ומ־שב״א בת״ה וכ״פ יי)
ז והיינו ל״י ונימפיש כשיש  מהרש״ל פרק השוחט סי׳ כ׳: בה״
 «י׳ . L*~-«\ כ״ש הרמנ״ס והטור שכתב
א נל שהוא גס מ״ש י  ספק בו • ומהרש צ שם פסק כרביגי מו
 ירוחם דאסור באכילה ומותר והניח צא אשמו פירוקי)
״ ר% מ  ששחט בהנאה וכ״פ הדרישה והללו ומשמע "עליא י

 שחיטה
 הט״ו דסיכא

 בפי׳ לשם מצות
 מדברי
 מתחלה

 הישנ״א לאו מין פאייק
 לענוימ נונניה קאמי ע״ש
 , . , ונע״נ מוכח לומר נן ואי
 אפילו זרק או הקטיר אחר השחיטה נמין ששמם ממשנתו לעניית
פ כוננים ודאי יאפילו נמטשס ״ כ ^ ן , ם ft ״ י ב כ ת ט ן ן 3 ע ) 
w J , י ^ י כל והו אסוי וניפרישית וכל ־ ׳ u 

: י ו י  הפוסקים: ג אפילו הישב העובד si נ
 כוכבים לעבודת כוכבים בשרה•

 אפילו לאכילה ומשמע אפילו גליון מהרש״א
 שמע השוחט שהעובד כוכבים חשב י.יש״ש דאינה םתי״וננה״נ
 לזה מחשב W שבד לא אמרען תפהלפההשפיטוזההש״ך
ל אם נ»לד- ב ״ _ ץ י יט״ז: (ש*«) א ״ י H , v״, ״ 
 וכן נ נ מן ה* סדפרקהשוחטעיף מעצמה. נש״ע חו״ס טי׳

 ל״ט ע׳׳ב) גבי עובדא דהני טייעי
 ע״ש והב״ח בסימן ב׳ ובסימן זה
 אוסר בזה באכילה ולפעד״נ כמו
 שכתבתי כששוחט עובד כוכבים מין
 או ישראל מין האדוקים בעבודת

™ P ™ , ™ ,  כוכבים אז אסור בהנאה דסתם ,
 מחשבתן לעבודת כוכבים אבל עובד דרננןוה״ה נשישד, נחזירת,

ם מהכותל ע א ר ש מ ץ ג נ , א ר ש , י ס א י ב כ ן  כ

 אדוקים בעבודת כוכבים אי שמעינן בהו הוא

 הייה טי״ז ראשו משום הציו
 ואמהאש הבל באדספשלם
 ארבעה דברי' ונחו' טגהדרין
 דף ע״ז בתירו׳ן א' כתבו
 דלט״ד אשו טשוט חזרו גם
 בנפל המכין השחיטה כשירה
 ובגטרא חולין ל״א א׳ זרק
 סכין בוי •וחלבה ושחטו־.
 ויראה דהלכה נקט לרבותא

 ועיי סגהדרין
 למימרא דכהיג

א שראה שלא ו ה ו  (ס״א ניילינמה ״יקי) W כשרה כ
 ההליך (פי׳ עני! נעילה ותחינה מלשון חוללה שנכנסת כחולין
P בין סימן לסימן, או תחת העור.  יבסיקיז) הסכין [

 א ואם מצא הנוצה או השער התוכיס ודאי לא
ואפילו הפיל הסכין בידו או ברגלו  (Pג) החליד 1 ג
 שלא בכוונה כלל ושחט שחיטת כשרה, י אבל אם
 נפלה מעצמה פסולה דבעינן כח גברא(ע״ל סי׳ ז׳)
וכן אם היה חסכין מונח בחיקו או בידו ונפלה  נה1 ה
 מידו או מחיקו שלא בכוונה כנפלה מעצמה

 דמי ופסולה;

ר ב ם ד ש ו ל ם א י ב כ ו ת כ ד ו ב ם ע ש ט ל ח ו ש  ד ה

: ם י פ י ע ו .» ובו ז׳ ס נ י ה ד ר מ ח  א

) עבודת כוכבים אפילו לא ) לשם(א א ) ט ח ו ש ה  א א
א חישב בשעת ל א  חישב לעבדח בשחיטה זו ג
 שחיטה לזרוק דמה או להקטיר חלבה לעבודת
 כוכבים הרי זח זבחי מתים. [א] ואסורה בהנאה:
שחט סתם ואח״כ חשב לזרוק דמה או להקטיר  ב א נ
) ב הרי זח ספק ב  חלבה לעבודת כוכבים (

) מתים: נ ) ת ב  ז
 ג י ישראל ששחט בהמתו של עובר כוכבים
 (נ) ג [ב] אפילו חישב העובד כוכבים לעבודת
) כשירח ד [ג] ״ ואם ישראל חשב שיזרוק  כוכבים(נ)(א

ד י ״ ^ ן ״ , ^ 5 ׳  דין זה למד הרשב״א בתה״א ממאי דקשיא ליה תיפוק ליה דשחיטת ^
 מומר הוא כו׳ולהפוסקיס דלא נעשה מומר בפעם אחת לק״מ וצ״ע יש"m™*היתד יטשאא׳כ
 דלקמן סימן קי״ט מביא ב״י תשובת הרשב״א גופיה וז״ל וענין חילןל לאנילד,:;שיופק״נ)דאםור
4 י ל ; י ך ״ ש ד ^ מ ט ד ' י ^  שבת ועבודת כוכבים דוקא שהיה מוחזק ג״פ ט׳ וגם להפוסקיס ה
 (לעיל סימן ב׳ ס״ק י״ז) דבאותה שחיטה לא נעשה מומר נמי לק״מ דל״א nw נו׳ אך טחפת
 וגס הרשב״א גופיה מסיק שם דלא מוכח מהכא מידי דמיירי באומר אבלילאילד1םידדם״לא^ר
 בגמר זביחה הוא עובדה וכן דעת הרא״ה בב״ה דף ט׳ דמותר אף נם בהנאה ויל״! נם אס הוא
״ ^ r ׳ ״ V ״ P m ׳ ו ^  באכילה וכן נראה דעת סתורת חיים פרק השוחמ והכי מטטני הלכ
 יש להתיר עכ׳׳פ בהנאה ועוד שמהרשב״א גופיה שם ובקצר משמע באכילה אטור טשוס הזקת

\Tf<» ה וםשסע״^ילי י א ס י " ש י ב ש ־ י י מ א ד ה "* י ה ע ל י כ א א ב ל א א כ י ה ש א א ל ה י ר י א כ  ל

: נש״ו סק״י) י  מברייתא דקתני זבחי מתים ה״פ דכמו דהתס בשחטה לזרוק עצמו ד£א 4
: ודפו׳ק לו ישהיטת מוטי ק ף ־ ן  הוי זבחי מתים ה״ה נשחטה לזרוק עובד כוכבים הוי פסולה ן

 י״א

 כן גני ושחט דדרשינן מיניה ריש
 השוחט דלא לשוויה גיםטרא ה״נ
 טמא מדגלי בקדשים כן ש״מ דבחולין
 שרי בגיסטרא ונכנס שם לדחוקיס
 ולק״מ דהא פירש״י על גיסטרא
 שלא יחתוך כל המפרקת לשנים
 והיינו שא״צ לחתוך כל המפרקת

 כמו שיתבאר בסימן כ״ד וא״כקולא
 הוא דקמ״ל קרא בקדשים ק״ו בחולין
 ואעפ״י שראבי״ה פירש שאסור
 לחתוך כל המפרקת לשנים וכבר
 כתב רמ״א שהמנהג כך להחמיר
 יתבאר שם דאינו אלא חומרא
 בעלמא ואין האמת כן וגם לראבי״ה
 אין כאן קושיא כלל דזה פשוט
 רבעינן בחולין שחיטה כמו בקדשים
 וכל שנתמעט בקדשים מן ושחט
 ממילא לא הוה שמיטה כלל ע״כ
 פוסל גם בחולין דהא עכ״פ שחיטה
 בעינן משא״כ מידי דאימעט מן
 בן הבקר או שאר לישני דקרא נימא
 דדוקא בקרשים אמעוט רבחולין
 לא כתיבי הנך לישני ולא בעינן
 להו כלל דלא בעינן בחולין רק מה
 שבכלל ושחט וזה פשוט לכל מבין:
) לשם עבודת כוכבים. פי׳ א  ך (
 שהשחיטה עצמה לעבודת
 כוכבים אבל אם שוחט להקריב בשרה

) ה״ז ב  לעבודת כוכבים היינו סופו לדוק דמה לעבודת טכבים כו׳: (
 ספק זבחי מתים. הטעם דספקאי אמרינן הוכיח סופו עלתחלתו
 דמתחלס ג״כ שחט לשם עבודת טכציס ע״כ אמרו בגמרא בזה דהיה
 מעשה בקיסרי ולא אמרו בה לא איסור ולא היתר וכתב רש״לפ״ב דמולין
 סימן כ׳ כיון דרבנן דפליגי עליה דרשב״ג ס״ל דלא אמרינן הוכיח סופו
 ט.1 תחלחו וקי״ל כרבנן א״כ הא דלא אמרו כאן היתר היינו משוס כבודו
 דרשב״גע״כסגי בזה שאין להתירו באכילה אבל בהנאה שרי וכמ״ש
 רבינו ירוחם ולא כב״י המולק עליו וס׳׳ל אפילו בהנאה אסור דהא אזיל
 לשיטת הרמב״ם דס׳׳ל דיש ספק אי הלכה כרבנן או כרשב״גוכמ״ש
 בח״מ סימן רמ״ה םי״א לענין זיכה ע״י אחר ט׳ אבל שאר פוסקים
 פסקו כרבנן ומ״ה תמה על הטור שפסק כאן שיש ספק אי אמרינן
 הוכיח סופו טל תחילתו ובח״מ סימן רמ״ה מביא דעת הרא״ש
 דס״ל לא אמרינן הוכיח כו׳ וכתב עוד יש״ל שם בשם הר״ן והתיש׳
 דזריקה והקטרה דפסלי בעבודת כוכבים דוקא שחישב עליה בשעת
 הוא ני". בתוט׳ דף ייד עיא שחיטה לזרוק דמה לעבודת כוכבים אבל נשחטה כראוי שוב אין הבהמה

 ד״ה חשוחט בשבת משפע
ק דלא ברירא להו שהוא מומי ר ו ק ד ש כ ן מ י , ן כ י ש כ א ס ש ח  נפסלת אע״פ שזרק דמה או הקטיר חלבה לעבודת כוכבים אע״ג דבקדשים בהמה נפסלת בד׳ עבודות ה
S ^ v m נינהו אבל חולין שכל התירן אינו תלוי אלא בשחיטה מכיון שנשמטה כראוי א״א שיפסלו וזה שלא כדעת רש״י עכ״ל ופי׳ דבר זה שאס י״א״״כ לטה 
ל בע״ט שיזרוק העובד כונביפ ו ע פ ו  שחט אחר ובא הבעל אחר כך וזרק דם לעבודת כוכבים דשרי וכ״פ רש״ל שם אבל בדידיה גופיה ודאי בכל ענין יש לחוש ס
זהא נ $לא ג בר נ ־  תחלתו אפילו אס אמר בפי׳ תחלה ששוחט באשר צוה השם מ״מ בדעתו הוא שכך הוא המצוהלפי טעות שלו וא״כ בודאי אסור ג0 ״םדה^א
) אפילו הישב העובד כוכבים - דהכל הולך בםנהדרין פ׳׳א א׳ איתא עינ ג  בזה מ״ל ומו״ח ז״ל כתב בזה דלא אמרינן הוכיח סופו על תחלתו והנלע״ד כתבתי: (
 לא קא שרי ר״ל אלא בהמה

 חידושי רע״ק ״־׳"
 (שסי״ג) כנפלה מעצמה דטי . כ״כ הרשב״א בשס תוט' וכי עלה ואעס״י שיש לנו
 לדון ולהקל שוטעין להם שאמרו לההט־ר בשל תורה ענ״ל והובא בנ״י
 ולט״ו ג״ל דלחומרא הוי שהימר, ואסור לשחוט אהד שהיסה נזה נגה מטעם איפור או׳׳כ
 בנלע״ר בעזה״י: (שי״י ט״ו סק״כ) ולא כב״י יכו׳ . לענ״ר י״ל כוונת הרי״ו דביראי
 מהראוי לומר דל״א הוניה פוטו על תהלתו כיון ריש לזה חזקת צדקות י״ל דעתה

 נשהשנ לענורת נונבים נעשה רשע ולא

 אנלנברא בר קפלא הוא ואיכ
 אנתי פה הועיל הרשב״א
 בפרושו. וזנ״ל דהרשנ״א לא
 ניהא לי' לפרש פה דאמר
 ר״ל מותרת שיהא כוונתו על
 הנאה לחור כיון דלפסוק
 הלנה הוא הי״ל לפרש אבל

 פ״פ נוונת הנפרא שפ
 בסנהדרין הוא רק לחייב
 בשחט ע״פ שיזרוק הוא עצמו
 וקאטר דלריש לקיש נהי
 דהוא טיירי בע״ט שיזרוק
 העובד כוכבים פ״פ גשמע
 שסובר דאיןמוזשבים םעבוד'
 לעבודה דאל״נ במו רבסינול
 אין חילוק p חשנ וזרק
 הוא או חשב שיזרוק נח!
 אוזר . בן ה״ג היה לו לאפור
 וממילא ייל דצריך קרא
 לחיינ נשהט ע״מ שיזרוק הוא
 עצטו ועלי׳ קאמר ע״ב לא
 שרי ד״ל חייגו לא תילף פיני'
 רשרי נהנאח בשחט ע״ם
ו אלא בהמה ט  שיורוק הוא מ
 בויוע׳ הוליןע״דביארשב״ל

 ביאור הגר״א
 דלא נוי ז [ג] נין בוי או בו׳

 מקורט אלא דהטעט דהוי תר״ל בפו בםקוה
 דהרי רשע לפניך והזקת איסור דנהסה וא(» אס מהלקים דדוקא נמpד, דחסר ואתאי מ״מ
 י״ל דחא דחוכיח טוסו על תחלתו אלים כ״כ להוציא טהזקת צדקות דאתרע טונא באותו
 ענין דהנשר בהמה זו זהו דק בצירוף דאיכא נגד חזקת צדקות חוקת איטור יבהטה אנל

' י• [ד] (ליקוט) ואפי' נוי . שזהו רבותא  עיש ל' נ
 יותר כטש״ש "וצריכא דאי כוי ועתוט׳ י״ב ב' ד״ח זרק נוי ובנא ראשונה אפילו לרבנן
 נפש״ש נ' ורבנן נהי נו׳(ע״נ) ־• [ה] וכן כוי . ג״כ טטעם הנ׳׳ל דנעיגן נח נביא וכט״ש
: (ליקום) וכן אט בו׳ . ול״ד למש״ש ב׳ לר^ שנטלה (  בתוספתא ולא בוי בנ״ל (ט״ט בי
 פן הגשר וכן בטפ״ב דב״ק בנזקיו היתח אבן טנהת כוי ונפלה בנזקין חייב דכאן' בעינן

 בה ננרא נג׳׳ל ונט״ש נטי׳ ז׳ . הרא״ה דלא נת״ה (וו׳נ):
 [א] ואסורה בהנאה . שם ט׳ א׳ ועבפ״ב דע״ז ב״ס נ' ובפ״ק דהולין י״נ א' נ' י.
 (הטיף גי) [ב] אתי' חשב בוי. שם e׳ הלכה כדיי: [ג] ואט ישראל בוי . נ״כ

 נח״ה
 לענין הגאה דהוי אפילו הזקת היוןר ל״א כן . אחייב ראיתי שנ״כ בטייפ וט״מ לעג״ד זהו רק אם אפרי' דאסילו באותו פעם געשה מופר וא״ב אס אגו דג ין דהוביח טוטו עית לא הוי
 זביחה כלל וקיימא בהזקת אינה זבוחה אבל אם אמרינן דבאותה שהיטה לא נעשה מופר וא״ב הוי זבוה לפנינו אלא ראם היה מחשבתו בן בשעת שחיפה אטור משום תקרובת ענודת כוכבים
 ולא משוס נבילה ל״ש בזד! ח״א דנהמה דאין מחזיקים מאיסור לאיפור ואף לרש״י דס״ל דבהטה בחייה בחזקת איסור היינו איסור אס״ח רמחזיקים מאיסור לאיסור נלע״ד חחו רק
 לענין איטור נבילות וחיינו ביון דבל בהמה בלא מעשה תיקון יוצאה מאיטור' אם״ה לאיטור נבילה אא״ב שעושה תיקון אה בשחיטה סשו״ה בספק אם זשח התיקין כראוי מחזקינן
 שלא געשה התיקון בראוי וממילא היא נבילה אבל באיסור אחר שנא עליו מעלמא כיון דודאי נעשה התיקון כראוי ואיסור אם״ה נסתלק ולא יצאה מאיסור אמ״ה לאיסור גבילה
 אלא דחטפק על איפור אחר בזה הוי תזקת היתר כמו שצ״ל לענין ספק פריפות דחוי חזקת היתר מה״ם וא״נ ח״ג לעגין תקרובת ענודח כוכבים דאיםור אחר גרם לח ו

 (שין סק״ג) אי שמעינן . ואם שחס לפני עבודת כוכבים אמריגן דםתמא מחשבתו לעבודת כיכבים :
 באר היטב פתחי תשובה

. כתנ בש״ך ולא חיישינן שמא לא שחס רוכ יע״י פילכום ונפילת כ״ט: (:)בשירה. עיין נמג״א שי׳ קנ״מ ס״ק ׳״נ שכתנ לבזה לא שיין לנרן ע״ש: ד י ל ח ) ה נ ) 
ה . ף (א) נשירה . עיין נה״ט נשם ש״ך ואס אין אווקיס נו׳ ועיין נס׳ נחלת עזריאל נמולין / ל ן ״, מ ר ל ׳ , ף ה י ע ל ס ״ ל ״,׳ ? ״ ע נ ו ו ה ר ש ע נ w ו , n K , כ ח ר מ ף ן ו ע  ה

 , י׳*׳ ו "י׳"׳־ יי _ ׳• י. 1 • ! , י יף מ״נ שנתנ ייש חייוש לין כתוספות שם ו״ה לפני. דנסימה ונוצה לעני
 פגודת כוכבים ושחטה מתינק לעבודה הוכגיס אמיינן סתם ממשנתו לעלוות בונניס
 יאסור נהנאה . וע״ש עוי לענין ממשנה הפוסלת אי ממשנה ממש או יגור דוקא מ״ש נזה :

׳ שהשחישה עצמה לעבולת כוכבים לאילו להקריב הנשל פי ם. כבי ת כו ד ו ב  ך (א) ע
. ם י ת  לעבודת כוכבים היינו סיפא לזרוק למה לעבודת כוכבים : (ב) מ

 ופעם הספק איתא בליז לספק אס אמרינן הוכיח סופו על תחלתו או לא והקשה
. והנה במהרשיל אוסל כאן באכילה ומתיר במאה ותיכא דשחש לדנרי המתיר בו׳ ליטר שאין  על השיר שתריבח״מ סי׳ למ״ה סעיף י״א פסק הטור ללא אמרינן הוכיח סופו על תחלמו ע״פ
נליון ^ עגוש עליו ברת וןי׳׳ י ם ^ ה ע ן נ ה _ ה ר י ש ל : ^ כ ו ש  מתחלה כפירוש לשם מלוח שמינוה אפילו זרק אחר השחיטה לעבולת כוכבים לא פסל השייך אבל המ״ז סובר אף בזה פ
 אחר השומע וכתב הש״ך אפילו אס שמע השוחש שהעובל כוכבים חישב לעבולת כוכבים מותר אפילו באכילה והב״ח אוסר באכילה אבל כששוחמ עובל כוכבים טיטןליאט״ש לייענ דבל"

ננים לא נאסרו על שישמע  מין או ישראל מין האלוקים בעבודת כוכבים אז אסור בהנאה. לסתם מחשבתם לעגולת כוכבים אבל אס אין אלוקין בעבודת כו

 יד אברהם
: ; (  גני רוצח ־ ינפ״ק וחולין מדמה שחיטה למצח י 1שונ מצאתי שנ״כ נכי״ת וכדון יוסף נמי״ד והוכיח כן מחולין (יף ינ נ

) גימל א ״ ח ד י ו י ) 
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 ורמ״א שלא הביאו זה ורש״ל פרק
 ב' דחולין סימן כ״ב הביאו ומו״ח
 ז״ל הקשה על הריין בזה דא״ב מה
 פריך תלמודא על מאן דס״ל אין
 אדם אוסר כו׳ מההיא דשנים אומזין
 בסכין אחד ושמט-אחד לשם הריס
 ט׳ דסמיטתו פסולה דאלמא דאוסר
 שאינו שלו מאי קושיא הא פסולה
 הנן אבל לא אשור בהנאה.ט׳
 ותירץ בדוחק ואגב חורפיה לא עיין
 בזה דהא עיקר טעם איסור אכילה
 להר״ן משוס דנםחלקה מעשה
 שחיטתו והיה כאלו לא עשה בה
 מידי וזה , לא שייך אלא ביחיד
 השוחט משא״כ בשנים אומדן בסטן
 כו׳ אע״פ שתאמר שאותו ששחט
 לשם פסול נסתלק מעשה שלו וכאלו
 לא היה כאן מ״מ אין כאן נבילה
 שהרי יש כאן השני ששמע לשם
 דבר כשר אלא ולאי שזה השוחט
 לשם הרים אוסר השמיטה וא״כ
 אדם אוסר דבר שאינו שלו וזה

 העובד כוכבים לעבודת כוכבים פסולה :
] (ואסורה(ד) בהנאה (ל״י) : י  (ב) [

 ד [י] י ישראל ששהט בהמת הכירו לעבודת
 כוכבים (ד) לא .אסרה, שודאי לא כוון אלא
 (י!) לצערו . ואם יש לו שותפות בה ה [ו] י יש
ויש אומרים דגם  אומרים שאוסר גם חלק חבירו, ח
) ולא(י) לאסור:  בזה אינו מטין אלא לצער שותפו(ג
 הגה (ה) [T] ואם החרו גו ועבר החלאה ן הרי זה אוסר כשאר

 (ז) מומרים (טור). (ועייל סימן קמ״ה);

חשוחט (ו) לשם (״) הרים וגבעות ז [ח] לשם ט  ה
 חמה י ולבנה כוכבים ומזלות ימים ונהרות
 (ז) ח אין לו דין תקרובת עבודת כוכבים לאוסרה
אאע״פ שלא נתכוין  בהנאה אבל שחיטתו פסולה [ט] י
 לעבדם. אלא לרפואה וביוצא בה מדברי הבאי

 שאומרים (?) העוברי כוכבים:
ב שחט לשם (י) שר של הר ט או לשם שר א׳  ו י
 משאר הדברים בין ששחט לשם מיכאל השר
 הגדול בין ששחט לשם שר של שלשול קטן שבים

 בתייימא ט משנה שם יף ל״ט נגל הש״ס למולי! (דף מ״א) ע׳יש
 י טור ונ״כ הרשנ״א וי׳ יווחס

׳יס (שוב מצאתי בדרישה כאן שלחה ־ מ ר  והמוס׳גרףמ׳יאצ׳ה
 שם יפילשי הישנ״א «״ה תירק זה) גם מה שתירז הב״מ
ח שם דס״ללהט״וכהר״ןדלענק אכילה » * ף י ״  ״״
 נומיס «סא דאיתא געבויח אמרינן אדם אוסר דבר שאינו שלו
 תמיה לי דהא לא כתב הר״ן אלא
 למת סחוסי כן ליש יב כריית׳ לבשוחט לעבודת כוכבים אסור
 באכילה דליכא למימר לענין איסור
 גקודות הכשף אכילה אין אדם אוסר דבר שאינו
 שלו דהא לאו איהו אסר לה אלא
 דלא שרי לה וה״לכאלולא נשחטה
 אלא שמחה מאליה עכ״ל וזה לא
 שייך במנסך יינו ועוד דפשט
 דבריהם הכא משמע דלגמרי שרי

. בטור כתוב בודאי כוו; לאסור כו׳ ו  פשוט: (ל,) ואם התרו ב
 *וקשה א׳יכ אף בלא כוון לאסור אסור ככל שמיטת מומר י״ל דכאן
 בא לאסור בהנאה וזה אינו בשחיטת מומר סתם: (ן) לשם הרים,

 לסי״דט״זס״קד׳^יותימא
 על הב״י ועל הרמ״א נוי .
 אישתמיטתיט והנ״י מניאו
 לקמן ס״ס קמ״ס ונס רמ״א
 מניאו בר״מ והשיג עליו
 מהשיחט נשנת וכמ״ש נש״ו

,  p׳s ה׳. גס מ״ש על הנייח , ״ ,
א וכ״פ בד״מ דלא כהר״ן ושכן מוכח י 8 ס  שלא עיי! »
ש ״3"י׳ בש״ס (דה מי) דלא כהר״ו דא״כ ״ מ  שהיא לי׳ ע״ז ־
א ת ל ד ה ך מידי מ י « לא היי 1 ^ ל « 
 עונו כוכבי׳ לעניית ייכנ״ • דהשיחט בשבת ארב טמרס ורב
/  אע״ג ולא הי׳ כוונתם לעניות »«« >•«- ^A׳ta ״
 כו«יסאלאס״לכמתס«אל,ה יצחק ע״ש וגס דעת הרא״ה בס׳
 ענ״ל י׳׳ל ויראי לינא למי״י ב״ה (דף יא) כהר״ן וכבר השיב עליו
ה שסי באורך מסוגיא ר  «f הרשב״א מ
 לעניו אלא הוי נשמעה עיני זו וכן משמע מדברי כל הפוסקים

^ דלגמרי שרי אלאנ״ל דאע״ג דלענין איסורא איכא פלוגתא דרבווהא , * י ע י ״ ״ ״ ע י ״ ^ 
 מאליה וא״כ קשה מאי סליו מצי הניזק לומר דלמא קי״ל כמאן דאוסר בהנאה מה תאמר דקי״ל
 נסכין ופסולה יל״! ברור ; *והמכרנו אתה כיון שגרמת לי היזק וקח לי אחר במקומו ודי״ק: הטעם דכל אלו הס מחוברים ודרשינן אלהיהם יעל ההרים ולא כהמכשיר .א״כ קח לך היין שאיני רוצם,לספנים עצמי בספק

. זו דעתרמב״ס וס״לבמכוין ׳  ו ה״ז אוסר כשאר םומרים • פי׳ ־כי סיכי דקי״ל דמומר אוסר אפי׳ ההרים אלהיהם: (ז) אין לו דין כו
! הוא נמיש דבר שאינו שלו כלל בהנאה כששחט לעבודת כוכבים שודאי כוון לאסור לעובדו אסור אפילו בשוחט לשם הר אבל במכוין לרפואה או לשאר  אלא העסיסי נ

״ק ו׳: *(חגיי, ג׳״״ד ולא לצערו כדאיתא בש״ס ופוסקים ה״נ כיון שהתרו כו שלא ישחוט דברי ס ״  יש״ו

? לעבודת כוכבים ואפייה שחט ודאי לא כוון אלא לאסור ואסור אף בהנאה־ ודע דבכל הסימן דאמרינן שחט לעבודת כוכבים מיירי ת 4 י נ ,ק "°י ו

ת ?וט ש

ט  כ^
 ילא יכיל המזיק לומר קיט לי אפילו במעשה כל דהו וכדלקמן סימן קמ״ה סעיף ח׳ ע׳׳ש: ז לשם המה ולבנה • עצמן ועי׳ ס״ק ט׳ : ה אין לו דין תקרובת כו׳ •
 גליון מהרש׳׳א מלשון המחבר משמע לאעפ״י שנתכוין לעבדם לא הוי אלא פסולה ולא זבחי מתיס ודוק והיינו דאזיל לטעמיה שפי׳ כןבב״י דבריהרמב״ס
 . , , ״, אבל הרשב״א והטור פירשו דברי הרמב״סדבמתכוין לעבדם הוי זבחי מתים וכ״פ מהרש״ל שם סימן כ״א והב״ח ואפשר לטין גם דברי
לק המחבר לזה וע״ל סימן קמ״א ס״א : ט או לשם שר איבו׳־ וחמה ולמה יש להן ג״כ שרים כדאמרינן במדרש י״ב מלאכים מנהיגים ם ח  »4יט'*אופי ג

 ביאור הגר״א את
 נתייר. אטלונתא דו״י ור״ל שם ל״ט א' דנכה״ג טיירי ואט׳ לא כן נלא״ד. הא הוא טוסו
 לעבודת כוכבים , ודעת התוססות אינו כן וע״ש י״ר א' דייה השוחט כוי : [ד] (ליקום)
 ואסורה בהנאת, דפלוגתייהו אף לענין הנאה ונט״ש נענודת מנביט ל״ד נ'
 ובחולין שם נ' תניא כוותיה רר״י כוי זבחי מתים כט״ש בם״א (ע״נ) ־. (סעין וי)
 [ה] (ליקום) ישראל כו׳ . פדבעיא רב אחא טר״א התרו נוי ש״מ כר״ג ס״ל ואע״ג
 דבע״ז נ״ט ב' משמע דדנ אשי נדיב״כ ודינ״ב ס״ל וא״כ אין חילוק בין ישראל לישראל
 טומר כבר סי' תוס' ורש״י שם דלא ס״ל כן ע״ש רלא כרא״ר. שנתב דקי״ל טיינ״נ ורינ״ב
 פשוט ההיא דע״ז הנ״ל(ע״כ)! [ו] י״א כו׳ וי״א כוי . ערש״׳ שם דייה בישראל נוי
 ותוט' שם ד״ה בישראל כו׳ ,׳ [ן] ואם התרו כוי. גם' שם : (סעיף הי) [ח] לשם

 המה נוי . עתוט' שם דייה הא , והא דקתג׳ הנא גוי: [ט] (ליקוט) אע״ט שלא כז'
 עבח״ג וכ״כ בת״ח . ול״נ ננ״ל דאי בטתכוין

 חידושי דע״ק
 (ט״* 'סין״י) יתימא על הב״י. לכאורה תמי׳ על תמיהתו דהר״ן לא ב״כ אלא לעגין אף
 אט אין אוטו דבר שאיגו שלו ט״ט אסור באכילה דלאו איהו אסיר אלא דלא שרי אבל
 לפסק הש״ע דאדמ אוסר דש״ש אלא דאמרינן לצעירי' טנוין נזה ל"ש םנרת הריין דהא
 דאמרי' דלא שחם כלל לעבודת כיכביס וממילא נם באכילה שרי ועיי בסמוך נשייך טק״ה :
 (שם סק״ה) וקשה א״כ אף בלא כוון. זהו קושית התום׳ חולין(דף ׳״ד) אהא דמשנינן
 הב״ע בישראל'מוסר דא״נ נלא״ר, אסור טשום שחיטת מומר(וד,ט"ז נקט לה לקושי' אף
 לאוקיטתא דאתרו ביי ועיי בב״י בט״ש דם״ל להרמב״ם דשינוי' דטשנ׳ במומר דחוסא
 דא״ב בלא-״ה אסור משוס שחיטת מומר ודוחק לומר דמתני' נלא היה מופר מעיקרא אלא
 דבאותד, שחיטה נעשה טוסי וכגון דהתדו בו וקבל חתראד. ונוי משמע דםייל להב״׳ דע״י
 ההתראה געשה מומר אף בלא שחט לשם עבודת כוכבים אלא דםקרי מומר באותה שחיטה

 ביון דההתראה ע״׳ השחיטה. והסברא מוקשה דמט״נ אס בקינל ההתראה לחוד בלא מעשה עבח״ג וכ״כ בת״ח . ול״נ כנ״ל דאי בטתכוין לעובדה בלא׳יה״אטורימשוס פוטר(ע״נ) ז
 מקרי מופר ממילא הוי קודם השהיטה וצ״ע) והוכיחו מזה דבפעט א' לא נעשה מומר ואם אינו

 כוונת הט״ז להקשות לאידך פוסקים דם״ל בפעם א׳ נעשה מומר א־ך.יתרצו קושיי תום' א״כ לא הועיל בתירוצו דנ״ט לענין הנאה הא מ״מ טוניין לא טתרצא בהני דהא מתגי' דקתני ואי
 שוחט לשם א' מכל אלו שחיטתו פסולה היינו דקאי אדישא דםתני׳ רקתני לשם הרים דשחיטתו פסולה ואסורה באכילה ומותר בהנאה ובזה ישאר הקושיא דתיפוק ליה משום שחיטת
 מוסר: (ש״ו סין״י) והא דטייתי בש״ם ראיה מברייתא . לענ״ד זהו היה באפשרי לופר אם הרשב״א היה לומר דינו מכח ראייתו נזה ׳"ל דטונח דאסור מדרבנן אבל כיון דחרשב״א
 בעצמו כתב דהראיח אינה מתוורת די״ל דמ״רי באומר בגםר זביחה עובדה וסיים ע״ז דמ״מ הרין דין אמת הרי דדן כך מםגרא א״כ איך שייך לומר דרק מדרננן אטור פנין לגו
 לחדש חוטראדרננן ול״ש ע״ז לדון טפברא דהחטירו חכמים בלי ואיה מוכהת והנה מדברי הרשב״א אלו בראיה זו דאמאי אר״לדטותרת הא הוי שחיטת מומר מוכח ראף דנעשה
 מומר באותו שחיטה מ״מ מקרי שחיטת מומר ומה דדחי דטיידי באומר בנמר זביחה עובדה היינו כיון דהגטר ועשייתו מומר נעשה בהדדי לא מקרי שחיטת מומר א״כ מב״ש היכא
 דהוא מומר בפעם א' מקודם השחיטה א״נ יפלא מה יענה הרשב״א על קושית' תום' הג״ל במה דמשנינן הב״ע בישראל מומר הא בלא״ה אסור משום שחיטת מומר להרשנ״א לשיפתו
 דס״ל דישראל ועובד נינבימ אוחזים במכין דשחיפתו פסולה. ואפשר לדחוק דאי שוחט לשם א' מכל אלו מיידי דשחם רק מיעוט קנה ואח״ר חניה ידו וננמרה השחיטה ע״י השני הכשר
 דמטעם מומר הוי התחיל הפסול בדבר שאינו עושה טריפה ונטר הכשר דכשר אבל מטעם תקרובת עבודת כוכבים אסור אבל בההיא דשחט ע״מ לזרוק דמו בהא הוא דהקשה הושב״א
 דכיון דאיגו שוחס אלא הוא לבדו דחוק לומר דמיירי דלא שחט רק מיעוט קמא דקנח ואח״נ בא אחר ונטר השחיטה דהא לא שיירי כלל משחיטת אחר . נם י״ל ביון דהטעם דמחשבי׳
 מעבודה לעבודה דילפיגן pn מבפנים זהו ל״ש במיעוט קטא דקנה דאין עליו שם עבודה ויה צ״ע לדינא ובעיקר ראיית הרשב״א הנ״ל תמוה לי. הא י״ל בפשוטו ומיידי בשוגג דאיגו
 מומר . ואי מדאטרי' עלה ומודה דייל דעוברו בסייף הא זהו גם לתירוצו דהרשב״א דטיירי שיזרוק העובד כוכבים דמו לעבירת כיכבימ יקשה איך אמריי עלה דעובדו בסייף . וע״כצ״ל דהבי
 אטריגן דטודה ד״ל דמקרי עובד עבודת כוכביט לענין אט הוא שוחפ שיזרוק בעצמו דמו לעבודת כוכבים. ממילא י״ל ג״כ דמ״רי נשונג אלא דמודה ר״ל המקרי עובד ענודת ניכבים לעגין
 דאש היד, עושה נן נטזיד דהוא בטייף . ואולי י״ל דאם איתא דמיירי בע״מ לירוק בעצמו ובעונג. אמאי אמר עלה דעובדו בסייף . והיינו אלו היה במזיד הא חך חידושא פצי להשמיעגו
 בכה״ג דמיירי ר״ל בשוגג ולימא דעובדו חייב בחטאת דהוי עובר עבודת כוכבים . אע״כ דטיירי בע״מ שיזרוק עובד כוכבים דבדה ליכא ענין חיוב נלל. והוצרך למנקפ דמויה ר״ל
 בגוונא אחריגא דהיינו דאט היה בזה ע״מ שיזרוק נעצמו דהוא בטייף : (שם סק״ה) ותימא שהוא ננד השייט דחולין . לעג״ד לא קשה מידי דהא מתחלה פ״רני' על ד״נ ור״ע ורי״2
 דאטרי אין אופ אופר דש״ש מההיא דמנפך ותירצו דטיירי בשותפות . ואח״כ אמריי רר״נ ור״ע אמרי אפיי לם״ד אדם אוסר דש״ש הנ״ס עובד כוכבים אבל ישראל לצעירי מכוין .
 וממילא אף למ״ד אא״א דש״ש קיימא הטברא דלצעורי חיכי דיש נסקותא בזה דהא לעני! סברת דלצעורי לא טליגי. ואה פרכי' ממנםך והייגו לר״נ דט״ל •דאין איא דש״ש . ונס ס״ל
 , סברת לצעירי ממילא אף דאית ליה שותפות בגווי׳ , זהו מטפיק לענין איסור דשאינו שלו. אבל מ״מ ניגוא לצעוד׳ . ובזח ל״ש טברת הסט״ע דאלו ענד לצעירי היד, לו לחלוק חחלה היין
! ל מעיף י) ישראל ולהציל את שלו דהא כיון דאין אדם אוטר דבר שאינו שלו אלו יחלקו השותפות לא יאםר ולא היי בידו לצעורי לחבירו לאסור "נו ע״י קיום השותפות אבל לרינא דקיי״ל דאין אדם אוסר מ י פ ) 
 ששחט בחמת הבירו לעמלו* דבר• שאינו שלו קיימא סברת הסמ״ע לנכק ודו״ק : (יא״ד) דס״ל לחפור והמחבר כהר״ן , והא דבאינו שותף אינו אוסר , היינו לא רט״ל להלכתא כר״ן . אלא בדרך סניף כיון דלרמנ״ט
 כוכבים לא אמרח י שחי! ורש״י דלאו הכי בשותפות ל״א לצעורי. משום הכי ט״ל להנרעה בצירוף סברת הריין דאםור באכילה משוט הכי פטק כן בשותפות בדרך צירוף הסברות : (נא״י) תמי' לי דהא
 לא כ' הריין . לענ״ד דכבר העירותי לעיל בם״ז אות ג' ולכאורה דברי הר"! ל״עו אלא לעגין אא״א דש״ש אבל לעגין לצעירי ל״ש כלל םנרת הריין. אבל באמת צ״ל דנם לענין לצעורי
 אסור באכילה, דהרי קשה אטאי השטיפ חר״ן סיום דברי הש״ט אפילו למ״ד אא״א דש״ש הנ״ט עונד בונבים אבל ישראל לצעורי טכוין . ואף דהר״ן פסק דאא״א דש״ש מ״מ הא

"ט  פתחי תשובה באר היטב נ

 חבירו. .ע׳ לקטן בט״ז וש״ך
 סוף סימן ד,׳ י, (עס נהגהס)
 הרי זה אוטר נשאר מומר׳'.
 מדרבנן דמראורייתא נם
 במעשה אא״א דבר שאיגו
 שלו. תוס׳ ע"( נ״ב ב׳ ד״ה
 ברוך וכפלתי כאן:(ט״ז סק״י)
 וחול! כלא נשחטה י היינו
 מדרבנן אבל מה״ת ודאי
 שרי נם באכילה ת״ש אות
 י״ד : (שה) אע״פ שתאמר
 שאותו ששחט' לשם פסול .
 עיי בשייך סי׳ ב' סק״ל׳ וא״נ
 לפסק הש״ע שם קשה קושית
 הב״ח שפיר דהא הנא נמי
 הטעם דהאי נברא לא חזי
 לשחיטה וכי בבדק הבית וז״ל
 אבל באכילה אסורה כוי טשו'
 רהאי נברא לא חזי לשחיטה
 והו״ל כנוחר עכ״ל ועיי לקמן
 סימן ה׳ בנליון מיהו בהר״ן
 לא כתב משוס דגברא לא
 חוי. ונכון מש״כ לקמן ומ״ט
 גם מ״ש כאן נכון דמה לי
 אט אינה שחיטה פפעם
 דנברא לא הוי. או מטעם
 דלא שרי לה . (ועי מש״ב
 בגליו( הריין יומא דף רכ״ג
 ע״ב. ובספר העיקר שלי
 בעיקר איןאדס אופר רש״ש):

 יד אברהם

 (ב) ואסורה בהגאח. עגה״נו ועיין נספר גאר יעקנ שהאריך נזה וסיים מ״מ לדינר) נראה
 לי עיקר יאינה אסורה אלא באכילה.־ (ג) ולא לאסור . עבה״נו ועיין בתשובת תפארת

. והשייר חולק על הגייה זו וסבירא ה א ת  מסיהם ששוחטן לעבודה כוכבים: (ל) ב
. וכתב במ״ז בשם הר"! ללאכילה ודאי אסורה  ליה למוהר בהנאה : (ה) לצערו
ה:  ואע״ג דאין.א1סר לבל שאינו שלו הנא לא אסרה לה אלא לא •שרי לה והוי כאילו לא נשחטה אלא מתה מאליה וכתב בס״ז שכן עיקר וללא כהב״ח שחולק על ז
 (ו) לאסור. והקשה בשייך להכא כתב המור שתי דעות ובח״מ סימן שס״ה כתב בסשס דהמנסך יין של חבירו אס היה לו בה שותפות חייב לשלם וצ״ל אע״ג
 לגענין איסורא איכא שלוגתא מ״מ גני ממון מצי הניזק לומר לילמא קי״ל כמאן לאסור בהנאה מה אתה אומר לקיימא לן כהמנשיר קח לך היין שאיני רוצה להכניס
: (ז) מומרים • ושי׳ ואסור אף בהנאה וכתב בשייך לבכל הסימן לאמרינן שחמה לעבולת כוכבים מיילי אפילו במעשה כל להוי כללקמן שיי קמ״ה  את עצמי בספק
. ודרשינן אלהיהס על ההליס ולא ההליס אלהיהם: (ט) העוברי כוכבים . וכ׳ בשייך למלברי המחבר משמע אף ס . כל אלו מחוברים ה ס י : (מ) הר '  j _ סעיף ת

 ישראל שקף לנינהייומניאו אס מתכוין לעבךה לא אסרה בהנאה אבל מהלש״ל והב״ח כתבו אס נתכוונו לעברם הוי זבחי מתים ואפשר לגס לברי המחבר משכים לזה ועיין לקמן םי׳ קמ״א ס״א:
 הינ נהג״ה לקמן י״פ קל״ט (י) שר . וחמה ולבנה יש להם גם כן שלים לאיתא במדרש י״ב מלאכים מנהיגים את החמה:

 ע״ש־ והטעם דניון דגלי
 יעתייהו יאין מקפילין לא שיין לימי ש״א כוי אין שלו • ולא משים שליחות יהא א״ש לו״ע וכיון יאין צייו שליחות רק גלוי דעת ונתינת ישות מהני אף ניגר ענייה • וכל׳ג כתב הני״ב חלק אה״ע סי׳ ע״ו ־ וכ״כ נס׳ ברכי

 צבי לצדיק
׳ ס״ק ה׳ בש״ו) י״א שאוסר ונוי אלא נראה לי י ולי כראה לחלק והא אמרינן נפיק משילין ל״ז עייני שאני נהמה ותחומי! ינקי מהללי י ו6״כ ביין י״ל מחין שאופי שלו אסר יחגיי׳ י אגל ננהמה  (סימן ד׳ מעיף י

 איס מישראל אוסר דגר
 שאי! שלו שאין כוונתו אצא
 לצערו לשון הימב״ס • ומוכת
 להייא נתוש' סלק מרובה
 (וף ע״א) ו״ה גשלמא ע״ז
 כוי וכשנתן רשות לשליח
 לשחוט כרצונו ואפילו לעניית
 נוכניס ראז אוסר השליח
 שהיי -אין לומר לצעירי
 קמכוין כיין שהנעלים מצין
 בזה • וכן מונח נש״ס סי׳
 נל הצלמים (יף מו) ופי ר׳
 ישמעאל (דף נג נ) גני
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 שט דף מ׳ וכימפרש שם נגמ'
 ינ תשוצמ הרשנ״א:

י  א משנין מולי ן יף מ״א נטו
M גשם הישנ״א וכרי יויזלן 
 ננמלא ולא ניני ינאי רניה
 משוס ומסתגר טעמיה או
 רמח;י׳ נפשטא נוותיה משמע
 נ שם נ;מ׳ ד אוקימתא ייני
 יוחנן שם(סוכן היין בתמוי׳
 אס היה לו זנח בביתו
 נאוקימתא ירי אלעוי שס)

 נקודות הכסף
 כמ׳׳י ?!איני מיינ לשלם כיון
 שאין לו נו היזק והוא מחוינ
 למנור היין כולו אף חלק
 שומעו ולא יכול למימר אני
 אמכור חצי שלי וחציו של
 חגירו ימכוי חנירו נעצמוניון
 ילפי ינרי חנירו הוא יין נסך
 ואסור למכיר ונראה יאש יש
 לי היוק במה שלוקח חלק
 חבירי יכיל לומר קיס לי וטעם
 ב׳ יש לומי משוס זה נהנה
 וכוי וכועין אופו על מות

 סייס ודו״ק:
 (טיק ה' ם״ק די) *האלי!
 להשינ על מהיש״ל והלח
 שט״ס היא נחיסטופ יסיע
 השיחש יננר נשאלה שאלה זי
 מלפני זה קלונ לח׳ שנים
 מחנם אחד שנק׳׳ק נייסק
 והשגתי לו נאי וכה ונמ״ש
 נש״ו סיק 1׳ נקצרה ועתה
 אוסיף ביאור קצת יהתוספיפ

 נליון מהרש״א
 (סי׳ ה׳ סעיף א׳ ע״ז סק״א)
 שיספרו שזה שוחט לשם
 קרשים . ויאסרו קדשים
 נחוץ שרי רש״י. וניל רצ״ל
 דבשוהם לע״ז נ״ע טידזנ יריעי
 דאטור כאכילה ובהנאה ולא
 שייך• חשש שיאמרו דשרי
 דאלינ תיקשיהרא״ש בהנה׳
 ש״ע סטי' זה אמאי בשוחט
 נהמת חבירו ואיח ליה
 שותפות שרי אדידיה דהוא
 הי״א שבסיידיס״ד ואסר ט״ט
 טשום מראות עיין:(שם סק״ג)
 ןא^ף דאס איתא שעבר
 עבירה היה טפורםס . ק״ק
 וכי עדיף הונחה יו טעדיט
 דנטיאינו טיעיל ני.ד הודאת
 בע״ד ושוי׳ אנפשיה חד״א :

 יד אכרהם
 יופף נא״ה סי׳ ס׳ ויישנ
 נזה הא יהקשה נס׳ גיו
 נסוגיא יעיוית כוננים הא
 אין שליחות לעוני כונניס •
 ידחה הא יכתב נסי מחנה
 אפיים ימונמ מסיגיא הנ״ל
 יעינד כוננים לסיני
 כוכבים יש שלימות ואף לרבי
 ענייה • והתס לאו מנועס
 שליחות הוא יק גלוי מילתא
 יניחא להו יהא לא געי המס
 שליחות יק בנלוי יעת יניחא
 ליי סני ילינא למימר א״א
 איסר יבי שאינו שלו ־
 ונמל״ש לנ״ק (יף נ״א) אי׳
 נהיעי ממ״ש נעל מח״א
 ובלאייה י״ל לעמ״ש נשו״ת
 טוי האגן סי׳ ל״ס. דלא
 אמיי' א*ש ליבר עגילס
 אלא הינא שא״א נלא ענייה
 אנצ הינא יאעשי נצא ענילס
 לא שלמו לעשות נענייה
 יוקא היי שליח אעע״י שעשה
 נענייה • ונסי שושנת
 העמקים כלל כיא כ״כ נכוונה
 התופי ינ״ק • ומיהו התוש,
 לא נ״נ רק למ״ד אדס אוסר

 ־ את החמה• הוספות: י הרי זה זבחי מתים כוי׳ משמע דקאי אאפי׳ לא
 נתטין לעבדם דסליק מיניה דאפ״ה הוי זכחי מתיס כהרמב״ס ולא כר״י
א אינו דומה לשוחט  ב׳ הדעות בטור ע״ש) וכ״פ מהרש״לשס: י
 'שם הרים • דהתס השוחט עצמו מתכוין לכך אבל הכא זה מחשב
 לא אמרינן ׳ רשב״א:

3 
 וזה עובד

, א אפילו היא בעלת מוס  ך
 שפעמים שהאדם מכסה
 מומה ואינו ניכר • ש״ה ושור
 ומשמע דלהכי אפילו אינה מכוסה
 אסור משום לא פלוג : ב לשם
 תודה ־ וה׳׳ה לקרבן נזיר אע״פ
 שלא נדר להיות נזיר איכא למיחש
 הרואה יאמר נדר בצינעא ־ ש״ס
 וכ״פ הרמב״ס פ׳׳ב ושאר פוסקים :
 ג לשם תמורה • דוקא כשאין לו
 זבח בתוך ביתו אבל יש לו זבח
 בתוך ביתו ואמר לשם חמורח זבחי
 אימור שהמיר ופסול • ש״ס וכ״כ
 הרמב״ס שס • וכתבו סתום׳ הא
 דלא מיישינן הכא שמא יש לו זבח
 בתוך ביתו בצנעא משוס דאית
 ליה קלא שרגיל להודיע שלא יבואו
 ליד מעילה: ד שחיטתו בשירה י
 דכיון שאינו נידר ונידב מידע ידיע
:  שדרך .שמוק והיתול אומר ק
 ה ואם גודע שעבר עבירה כו׳ •
 פייש״י כשלא נודע אפילו אמר
 לחטאתי כשרה וכ׳ מהרש״ל דוקא
 כשאינו לפנינו בענין נודע אבל
 אס הוא לפנינו ואומר שמחויב
 חטאת הודאת בעל דין כמאה עדים
 ך לחטאתי כו׳ • אבל אם אמר זו

 לחטאת

 דברי הבאי יש חילוק בעושה כן לשם הר איט. נאסר בהנאה כיון
 דאפילו בשוחט לשם הר אין ההר עצמו נאסר משום עבודת כוכבים
 דכהיב אלהיהם על ההרים ולא ההרים אלהיהם אבל בשוחט לשם
 רפואה לשר של הר אסור בהנאה כיון דבשומט ממש לשם שר נעשה

 שאי!
 (פי׳ מי! חילעי0י הרי זה זבחי מתים ואסור(יא) בהנאה:
נ ישמעאלים שאינם מניחים ישראל לשחוט אלא  ז י
 אם כן יהפוך פניו לא״ל קיבל״א (להיינו שיהפוך פניו
א [י] אינו דומה  נגד מזיח) כמנהג חקותיהם (ה) י

 לשוחט לשם הרים, [יא] ומכל מקום ראוי לבטל
 המנהג ההוא ולגעור במי שעושה p [יב](היאי!

) כך) (רשג״א סימן שמ״ס) : ע דס על (  (ד) ומקפי

מ ג׳ סעיפים: . ו ו נ י ם מה ד י ש ד ם ק ש ט ל ח ו ש  ה ה

השוחט לשם קרשים שמתנדבים ונודרים כמותם  א א
 א באפילו היא בעלת(א) מום, שחיטתו פסולה.
 שזה(א) כשוחט קרשים בחוק, שחט לשם קרשים
 שאינם באים בנדר ונרבה שחיטתו כשרה(ל׳ הרמב״ס
, כיצר השוחט (א) לשם עולה ב לשם ( ש י ל  פ״ב ״

) פסולה  (נ) תודה (ב) לשם פסח. (p שחיטתו(ג
הואיל וחפסח יכול להפרישו בכל שעה שירצה.  ג

 דומה לנירר ונידב, שחט לשם חטאת לשם אשם
 וראי לשם אשם תלוי לשם בכור לשם מעשר ג לשם
 תמורה ד (ג) שחיטתו(י) כשרדי״ה י ואם נודע שעבר
 עבירה שחייב עליה חטאת (ג) או אשם ואומר

 (ד) זו ו לחטאתי או(ד0 לאשמי(ה) פסולה(°):
ה [א] ויש פוסלין כאשם תלוי בכל ענין משוס דסנירא להו דנא ג  ה
) ונדבה (כיול) (וכן משמע דעת הרא״ש ס״פ השוחת ור׳ ו  בנדר(

 דרך נדבה והכל יודעים שאין דמי ופסולה והב״ח מולק עליו
 אלו באים בנדבה ולא יחושו לדבריו י וא״ל שמא יסברו שחייב חטאת

 הוא דההוא קלא איתליה דכל העובר בשוגג בסתר מודה ברבים כדי שיתבייש ויהיה לו כפרה כ״פ רש״י וכי רש״ל בהג״ה דכאן מיירי שאינו
 לפנינו אז אמרינן אוקי גברא על חזקתו אבל אם הוא לפנינו ואומר לנו בהדיא שהוא חייב חטאת פשיטא דאסור עכ״ל ומו״ח ן״ל מולק עליו
 ואמר דאס אימא שעבר עבירה היה מפורסם אלא ודאי שקורי משקר ע״כ ונ״ל שיש חילוק בדבר אס הוא אומר שכבר איזה זמן עבר עבירה
 ודאי משקר דאם הוא אמת היה כבר מוציא קול כדי שיתבייש ויתכפר אבל אם הוא במכין שאפשר שלא נודע לו עד האימא או שאפשר שעשאה
. *דכל שלא אמר חטאתי משמע לחטאת דעלמא ובדרך נדבה אומר ) זו לחטאתי ד  האידנא ודאי אמת אמר והשתא קא מיכוין להתבייש: (
 כן ואין בדבריו כלום ע״כ אין איסור אלא בתרתי לריעותא. חדא שידוע שעבר עבירה • שנית שאומר זו לחטאתי והתוספות כתבו בסוף השוחט
 אהא דפרכינן והא לא אמר לשם חטאתי וז״ל אס לא אמר לשם חטאת אפילו אס אמר הרי זו חטאתי לא אמר כלום כדאמרינן פ״ק דנדריס עכ״ל
 ופי׳ רש״ל שם וז״ל שצריך שיאמר לשס חטאת לפי שצריך שיתפוס בנדר אבל אם לא אמר לשם חטאת אפילו אמר ה״ז לחטאחי לא אמר כלום
 עכ״ל וכוונתו נסתרה בזה במה שהקפיד תחלה שיאמר לשם חטאת והוא לא מהני ועל כל פנים נראה דעתו דאומר ה״ז לחטאתי לא מהני
 ומו״ח ז״ל חלק עליו ואמר דבלמ״ד תליא מילתא דכל שאומר לחטאתי הוה כאומר לשם חטאתי ולא מיעטו התוספות אלא באומר ס״ז
 חטאתי בלא למ״ד דדוקא כשאומר בלמ״ד משמעותו דמתפיסו בנדר משא״כ בלא למ״ד. ואני בער ולא אדע הא איתא בסדיא בפ״ק דנדריס
 (דף ו׳) בלשון ה״ז חטאת ה״ז אשם אע״פ שחייב חטאת לא אמר כלום ה׳יז חטאתי ה״ז אשמי אם היה מחויב דבריו קיימין הרי לפניך
 דאמירת ה״ז חמאתי מהני שפיר וכן העתיקו שם השוס׳ ולפי הדרך שנאמר בזה דלדעת התוס׳ לא מהני לשון חטאתי יהיה תלמוד ערוך
 נגדם וע״כ צריך אחה לומר שיש טעות בגמרא ובהוספות דנדריס וצריך להיות לשם חטאתי או לחטאתי וזה ודאי אינו נכון לומר כן
 גם מדברי הרישא מוכח דאין בדבריו כלום דוקא כשאומר ה״ז חטאת וביו״ד תליא מילתא גס יש לתמוה במ״ש התוספות תחלה אם לא אמר
 לשם חמאת דהא גם באומר ק לא מהני ע״כנלע״ד פשוט דיש בדברי התוספות שזכרנו ט״םוכצ״ל אס לא אמר לשם חטאתי ן1פילו באומר
 ה״ז חטאת לא אמר כלום ט׳ וכונתס לא מיבעיא אס אמר סתם לשם חטאת ולא רמז על בהמה זו אלא אפילו רמז על בהמה זו ה״ז
 חטאת אפילו הכי לא מהני אלא עד שיאמר ה״ז חטאתי דאז מסגי כתלמוד ערוך שהבאתי בזה ואין חילוק בעולם להקל בזה אלא באומר
 בלא יו״ד אבל באומר ביו״ד ל״ש אומר לחטאתי או חטאתי ברור כשמש שיש איסור בזה כנ״ל ברור: (ה) לאשמי פסולה. כתב רש״ל

 עבודת כוכבים ודבר פשוט
 איסור אלא בשוחט לשם הר אבלי
) אינו ח  בשוחט בהר מותר : (
 דומה לשוחט לשם הרים, הטעם
 דאפילו בשוחט לשם הריס אין
 איסור אלא כששוחט עצמו נתכויןלשס
 הריס אבל זה שוחט וזה עובד לא
 אמרינ; כדלעיל סעיף ג׳ וג״כ אין
 כאן איסור מצד הרואה דהרואה
 סבור דאתרמי ליה אוחו צד ואינו

 עושה כן בטונה :
) כשוחט קדשים כחוץ. א ) ,  ף
 פירוש מפני מראית עין
 שיסברו שזה שוחט לשם קדשים כך
 כתבו רשב׳׳א ורש״י ור״ן. והטור
 כתב דאיכא למימש שמא מתה
 הקדישה כו׳ משמע דחיישינן שמא
 האמת כן הנא ובעלת מוס יש ג״כ
 חשש מראית עין כי שמא יהיה
 המוס במקום מכוסה וישברו
) שחיטתו ב  שהיא בלא מוס: (
 פסולה, ואע״ג דלא אמר לעולתי
 כמו דבעי׳ בחטאת בסוף סעיף
 זה דהתם החטאת שייך דווקא
 לו על עבירה שעשה משא״כ כאן
 בעולה שהוא דבר הנידב מכל

) שתיטתו כשרה, כיון ג  אדם : (
 שלא מבר עבירה ממילא הוא עושה כ:

 הידושי רע״ק בהג״ה
 נ״מ לענין אכילה דמטעם אא״א דש״ש אסור באכילה דד,א לא שרי לה. וטםעם לצעורי
 פותר באכילה. אעיכ דנם מטעם לצעודי אסור באכילה. אך קשה טעמא מאי אסור באכילה .
 וצ״ל דט״ל לחר״ן רלא םמכי' על סברת לצעורי אלא לענין הנאח . אבל לא על אכילה דחטיר
 טפי או כפי ם״ש תוספות בב״ק (דף ע״ב ע״נ) דתקרובת עכודח כוכבים אטור כאכילה
 מדאורייתא ובהנאה מדרבנן . וא״כ ייל דלנב׳ דאורייתא לא סמכי׳ על לצעורי רק לנבי
 דרבנן . והא דפרכי' ממטמא ומדמע ומנסך היינו דלט״ד מנסך ממש דם״ל דאי מערב

 ביאור הגר״א
 (סעיף זי) [י] אינו דומה כו׳ . כטש״ש ל״ח ב׳ זה מחשב ווה עובד בוי .' [יא] וט״ט
 נו׳ . רדומה קצת לשוחט לתוך ימים ולתוך נוטא דאיכא משום מראית העין :
 [יב] הואיל כו׳ . אבל בלאיה אמרינן מקום הוא דלא אתרטי ליה כמש״ש י״נ א׳ ,

 [א] ויש פוסלין כוי . בר״א דטתם מתני׳ כוותיה ומעשה רב דבכא בן בוטא ענד בוותיה
 (כריתות נ״ה אי), והרסב״ם וש״ע פסקו בחנמיס דיחיד ורבים כוי ובנס׳ שם הקשו

 נפשיטות
 היינו מדטע דקנסא מקנםא ילפי' . א״נ צרינים לבוא להצריכות דשם דאי תנא מנסך משום דפטיר ליה לנמרי א״נ מוכח דמנטך אפילו נהנאה אסיר ומה דפריך טנ' איחזיס

 ואהד שוהט לשם אחד מכל אלו ייל כיון דקאי ראם שוחט לשמ הדים דהאבילה אסור יק מדרבנן דמחוו כתקרובת ע״י ולנכי אכילה דהוי דרבנן ניטא דלצעורי קסנוין נאופן דמונח לנר שאינוישלו • והס״י הקשס
 מהר״ן דנם לטעטא דלצעודי לענין אכילה לא םםכי' ושמילא נם בניסוך אטור באנילה מה״ם וכיון דבלא״ד, להרבה פוסקים בשותפות ל״א לצעירי ואף להפונדים לצעורי אטור באכילה

 לשיטת הר״ן מש״ה עסקינן כן להלנה ודו״ק :
 מעבודת כוכבים שס דאמר
 שליחותי׳ קעבד לכ״ע איסר
 ונס׳ שישפיע תי׳ למ״מ
 הנעלים הראשונים לא עשאו
 שליח. וע״ש נתושפות דיש
 להוכיח מדנריהס לאלו נתן
 לשליח לשמוט סתה ושמט
 השליח לענודת כוננים נשונ;
 ללא אסלה דאצ״כ ה״צ לשנויי
 סכי ע״ש - וכ״כ בשו״ת
 סרונ״ז חייג סי׳ תר״ג ע״ש
 שהוכיח כן מש״ג מדליס(יף
 ל״ו) ימצ״ל לתקיגי שירשיך
 ולא לעומתי גגי פגול •
 ומיסו לשמ״ש תרשנ״א נחי'
 שס אינו ראיס שהקשה יהא
 קיי״ל לאלם אוסר דבר שא״ש

 צבי לצדיק
 לא משכחת לה שלו בלנל
 והא ינקי מהווי וכיון יתמיד
 יש מחבירו ל״מ לאסור מה

 שמעורב ממבירו עמו :

 שנתב
 פתחי תשובה

 צגי חי״ד שי׳ ע״א ־• (ד) וסקפידיס . ע' בתשובות רדנ״ז החדשות סימן קש״נ
 ינומנינו אין לחוש כלל לוה שאינס מקסיויה נזה ע״ש :

. עיין פמ״ג שכחנ ה״ה שלמים והמחבר השמיטו ינכלל מולה ׳  ןץ (א) לשם עולה כו
 הוי נמי שלמים עכ״ו ולע״ר נראה יניון יכתנ סמחניילשם פסח לא הוצרך
 לסוהיי שלמיס יהא עעמא יפשח היא הואיל שיכול(הפרישו בכל שעה והמפריש פסח נשאר
 ימית השנה שלמים הוי כמבואר נג״י. ממילא מוכח ושלמים הוי נידר יניונ יק״ל ינקצת
 ספלי הש״ע ראיתי נתונ להדיא לשס. שלמים לשם תודה : (ב) לשם פסח . מיין נמג״א
 סימן תס״ט ונתשונת כנסת יחזקאל סי׳ \n ובתשובת מיניו נית יהווה סי׳ י״ז: (י) או
 אשם . עיין נש׳ תינת נמא להגאון נעל פמ״; פ׳ חיי שלה אות נ׳ שפלפל שפ אט מביא
 אשם תלוי מי שהוא פחות מגן עשרים מאמי ילדידיה אינו ספק כרת כמ״ש המזרחי שם
 ונ״מ האיינא אי אומר יהי רצון אחר אשם תלוי עיש ותימא שלא סוכיר ייפ נ״מ יותר גיולה
 למיש כאן . יאף לדעת הימ״א ייש לפסיל נאשם תלוי נכל ענין ג״כ יש נ״מ לפמ״ש הוא
 בעצמי נשפ״ד פק״ו ואש שחט נהמת מגירי לשם אשם תלוי אפשר להכשיר ע״ש [*יצ״ל

י שאינו מצוי צא נקט ליה]: נ  משוס שהוא י

 באר היטב
ה . וכתב בש״ך אפילו לא נתכוין לעבדם אפילו הכי א נ ה  (יא) ב

ך  מתים ופן פסק מהלש״ל; (יכ) כ
 הריס לזה מחשב וזה עובל לח

 הוי זבחי
 וכתב בפ״ז לאינו לומה לשומע לשם
 אמרינן וגס אין לאסור מפני מראית עין משני

 שהרואה סבר לאיתרמי ליה אוחו צל ואינו עושה כן בכוונה :
. וכתב בשייך אף אם המוס במקוס מגולה שפעמים מכשה מומה ם ו ) מ א ) ן  ך
ד . וכתב בשייך לה״ה לקרבן נזיר אע״ס שלא מ ה ד ו  ואינו גיכר: (ב) ת
. וכתב בט״ז ה ל ו ס  להיות גזיר איכא למיחש הרואה יאמר נדר בצנעא : (ג) פ
 ואע״נ ללא אמר לעולחי משוס להוא לבר הנילב מכל אלס משא״כ גבי חמאת :
. והעעס לאמרינן כיון שאינו נילר ונידב מילע יליע ולאי לרך שחוק ה ר ש  (ל) כ
. וכשב בשייך'ולוקא שאין לו זבח בתוך ביתו ואז כשר אס אמר לשם  עשה ק

 המורה אגל אם יש לו זנח בתוך ביתו וחמר לשם חמורת זבחי אומר שהימר ופסול
 וכתב בט״ז נשם מהלש״ל לכאן מיירי שאינו לפנינו אז אמרינן אוקי נברא על

 חזקתו אבל אס הוא לפנינו ואמר לנו בהדיא כהוא חייב חנןאת פשישא דאפור והב״ח חולק עליו. וליל שיש חילוק בדבר אס הוא אומר שיש איזה זמן שכבר
 עבר עבירה ודאי משקר דאם הוא אמת ככר היה מוציא קול כדי שיתבייש ויתכפר אבל אם הוא בענין שאפשר שלא נודע לו על האימא או אפשר שעשה האימא
. וכי בשייך ודוקא שאמר לממאחי ביו״ל אבל אס אמר לחמאת סתס כשרה וכי בשייז אס אומר לחסאשי ויודע שעבר עבירה ה ל ו ס  ולאי אמת אמר עכ״ל: (ה) פ
. כשב בשייך אע״ג לבא״ח סימן א' לא הגיה שס מהר״ס הלום משוס למספקא ליה ה כ ד נ  שחייב עליה חמאת אסור בהנאה כמו שחימת חון וכ! פסק מהרש״ל: (ו) ו

 זאזיל
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ע מ ש מ ם ד ו ש ת כלא יו״ד כשר כמ״ש רש״י והרשצ״א צת״ה מ א ט ח א ל י « ה < * נ  ״ מזל י
ע מ ש י מ ת א ט ה אצל ח כ ד ה נ א ת ב א ט ה ואין ר ח ת ש א ט ב ח ד נ ת מ  ש
ר אלא זו חשאתי בלא למ״ד מ ס לא א ר וכן א ב ב כ י ת שאני מחו א ש  מ
פ ״ ת ס ו פ ס ו ת מ ב כ ו מ ד כ חט ו פ השו ״  כשר כמ״ש הב״ח ומהרש״ל ס

׳ ר ט מ א לא א ה ס ו ״ חט ל  השו
 ייוחס ע״ש ולשב״א בת״ה) ז יש להחמיר :

 ב [ב] ״ שחט תרנגולים ואוזים וביוצא בהם מינים
 שאינם ראויים להקרבה כשרים ח M וה״ה לתורים

 קטנים ובני יונים(׳) גדולים:
) י שנים ששוחטין בין שאוחזין בסכין אחד ו )  ג
 [י] בין י שכל אחד סכינו בידו ונתכוין א׳ מהם
 לשם דבר הפוסל הרי זה פסולה ט [ה] * וכן אם
 שחטו זה אהר זה ונתכוין א׳ מהם לשם,דבר הפוסל
ה דברים אמורים כשהיה לו בה מ ב  (ח) פסול(ז) י ט
 (ט) שותפות אבל אם אין לו בה שותפות אינה
 אסורה שאין אדם מישראל אוסר דבר שאינו שלו

 שאין כוונתו אלא לצערו:
 ה;ח [ו] ויש אוסרים בכל עני! משום מלאית העין(ב״י גשס הרא״ש

 והטור) ויש (י) להחמיר:

מ י׳ סעיפים: ץ t ו ט ח ו ה ש מ  ו ב

ל דבר התלוש שוחטין בין בסכין בין ב ב  א M א
 בצור (א) בין בקרומית של קנה [ב] האגם
הנקרא אישפר״ניא א [ג] (ושן וצפור! (ב) יחילי) (טור) 1 

 והר״ן ו שפ משנה ז פור
 ונ״נ הרשנ״א נס״ס ח שם נשם
 סלמנ״ם נפ״נ ט סלמנ״ס שס
 וטעמו מגא וציינתי נסימן
 דלעיל נסעיף ו׳ לרעתו שם :
 א נרייחא פולין יף ס f ושט
 איתא נין נונוניח וכת״ה

 נ רנינו ילומס
 נקודות הכסף

ם ״ ב מ ר ה ב ת שם ו ו פ ס ו י ת ק ס פ ב  ו
ן נ י ע ב ת ש״י ד נ ס בויניציאה ש פ ד נ  ש
ת א ט ה לשם ח א למיתפשי ק ו  , . . , . . ד
ך י״ג) ם (ריש ד י ר ד נ ן ב נ & וכדאמרי ״ י \ י £ ל 8 £ # 
י ליה ע ב י ה מ ד לי י ב  ה״ז חטאתי היי זס אשייי לה' מאי ע
ת יאשם ופירש״י א ט ח ה ב י ס פ ת מ ™ ל f i S S S M S 
י ת א ט ח ה שאומר זו ל ם י פ ת מ  לפלוני נין א»ל לשפ אי לא שם ש
: י ״ ט ת ה ע ה ד א ר זה נ י ולאשמי י ^ £ ״ $ 2 

ן א׳ מ י ר ־ בא״ח ס י מ ח ה ש ל י ̂והנ״ח נ ניה ; ו  וונרי מסלש״
ה ש ר ים פ סי ר שכשי ב ח מ ב ה ת  כ
י ת ב ר ק ה יאמר יר״מ כאילו ה ל ו  ט
ה ח נ מ ר פ׳ ה ח אמר א ה וכן י ל ו  ע
ר שם ו ט ה ה ו ב ד ם נ ה י ש נ פ ם מ  והשלמי
ם כן ש ר א ח ס א ר ג מ ו א ב ד ת  כ
א ל ש ב ״ ר ה א ו כ ה ו ד ה י י מ ע ט  ואזלו־ ל
ר מ א ם י ש ר א ח ה שם שגם א י ג  ה
א ליה ק פ ס י מ ק ו פ ס ס ד ו ש ו מ נ י  כן הי
ה ״ ה ו : ח א ר מ י מ א ל כ ה ו א כ  ואזיל ה
לים ם גדו י ר ו ׳ י אבל ת ו ם כ י ר ו ת  ל
 ועיין פ״ק

 ונרוריס וא״צ לשום הנ״ה.:
ר י א ת מ י י ב ש ו ד  ה

 (טיק ה' ש״ך ס׳׳ק טי) כתנ
 יניאה מא נעינן ויתחיל
 הפסול נוני שעושה אותה
 ננילה ומלעיל ס״ס ב׳ .
 אף מסימן יי ס״ק ו' כתנ
 וננל הסימן יאמרינן שחט
 לענולס כוננים מייוי אפילו
 נמעשה כל והו. ולפ״ז
 משמע ווינא לשניס ששוחעין
 קאי גס טל דינו וסי׳ י' .
 אכל נאמת מונתנ הרי זה

 פסולה ולא נקיט ונחי מתים ,
ל ו ס ם פ י נ ט ה ק נ ו י י  ש״מ ילא מ״י׳ «מחשמ ובנ

ם י ר ו ן ת ף כ״ב ט״ב) מדי ד  עמית כוננים ושסיייבייי: לחולין (

ן כ : ט ו ל ו ס פ ו לכאן ש נ מ ד מ תלמו ה ו ב ר ק ה ם ל ה איזו כשרי נ ו י י בנ ״ א ו ש ר ה ק מ י ל  ג
ר ב ד ל ב ו ס פ ן שיתחיל ה נ א בעי כ ה ה ד א ר ׳ ׳ נ ו ז כ ״ ח ה א ו ז ט ה ם ש א לטיאיח א ל  (ט״ז סין׳ה) א
ת ו ר ש כ ר שמט רובו ב ב ם כ א ס ב׳ וכ״ש ש ׳ ׳ ה וכדלעיל ס ל ב ה נ ת ו ! שעושה א ״ " E 
ע מ ש ם וכ״כ מהרש״ל וכן מ ר לשם קדשי ח א ל כששיחע אח״כ ה ס ו ו פ נ  רק חשש שמא עתה הקדישה דאי
ס שחט ׳ א ס כו׳ והב״ח כ׳ אפי ״ ב מ ר ם ה א בב״י ד״ה ומ״ש בש ™ 3 להדי « ־ % ™ 

ו מ ה כ א נ ה ה ב ר ו ס א ם ו י ש ד ק ה כ ל ו ס ס פ ו ה ה לפרש ד א ר  בהגייה נ
ת עין ר ודאי אלא למראי ו ס י ר אין בו א ד ן דבשלמא גבי נ  שחוטי מו
לק נל׳ז ח חו ר מ לה עכ״ל ו ר אלא באכי ו ס ר כ״כ ואינו א  הלכך אינו חמו
ם בחוץ ה כשוחט קדשי א ר ת טין ה י א ר ם מ ו ש א מ י ן ס לה גזירה דרבנ ו  לכ
ה ם בז י ק ס ו פ ק לישנא ל י י י ל הכ  ו
ר ו ס י ע אין א מ ש ה מ ל ו ס  שכתבו פ
( ף מי ד ) ש י א ר ר מ ג א ב ת י א ד ה ב א נ  ה
( ׳ ף מ ד ל א ( י ה ה ה מ י א  ע״כ ואין ר
ל ט י ם כיון ד כבי ת כו ד ו ב ע ס ב ת ה  ד
ו מ ם כ י ת א לומר ה״ז זבחי מ נ ת  ה
ק י י ת ע״כ ד ו מ ו ק  שדרכו בזה בשאר מ
ם י ת ה אין זבחי מ ל ו ס  שפיר פ
ן שאומר י ה שאין כן בזה ט  לא מ
ה שחייבין ר י ב ודע שעבר ע נ י ו ת א ט מ  ל
ת עין אלא י א ר ת אין זה מ א מ ה ח י ל  ע
ת א ט ש שוחט ח מ ה ליה מ ו  ה
ר ו ס לא א ה ממי ו  במוץ יפשיל שלו ה
ן י ט ח ו ש ם ש י נ ) ש ו ה : ( א נ ה  ב
פ שכמו של הכשר ״ ע א ש ו ר י . פ י ו  כ
ק לשחוט ואין י פ ס א לבד מ  הו
ם כיון ו ק ל מ כ ע לו מ י י ס ל מ ו ס פ  ה
ר ס ו ם א ע תו פ א שומט באו ו  שגס ה
ק ד׳ ״ ן ד׳ ס מ י ס י ב ת ב ת ה כ פ  וע״כ י
ת מבירו מ ה  להר״ן דס״ל דשוחט ב
ו עושה נ ם דאי י ב כ ו ת כ ל ו ב  לשם ע
ר י ת ה ה לנו ל י ר ה ת י ר ולא ה סו  לא אי
: ם י ב כ ו ת כ ל ו ב ע חט ל תר של השו ים שוחטי] כיון שאין אנו צריכין להי  בשנ
ס פ״ב מה״ש ״ ב מ ר . כ״כ ה ׳ ו ת כ ו פ ת ו ה ש ו ב ה ל י ה ש א כ ״ ד ) ב  (ז
ם הן י ב כ ו ת כ ל ו ב ת ע מ ח ה הן מ ט י ח ש ל ב ו ס י פ נ י ל ענ ר שכ׳ כ ח  א
י א א לא זכר ה מ ע י ט א ו מ נ ל רבי ה ב״י ע מ ת ם במוץ י ו י ש ר ת ק מ ח  מ
ל לשם ו ס פ ל מ״ש זה ב חא לו שסמך ע י נ ס ו י ש ל ל ק ו ס פ ק כאן ב ו ל  חי
ה ש ק ך ה אחר כ ה ו ז ת ב ק ו ל ח ן שיש מ מ י ס ת ה ל ח ת ם ב י ב כ ו ת כ ל ו ב  ט
ן תי י ם כן מתנ ר א ת ו מי מ א ליה ביש שותפות נ ר י ב ס ל הרא״ש ל  ע
ל לשם ח א ן ו ל מוקלשי ו ס ל לשם פ ח ן ושוחטין א ם אוחזי! בסכי י נ ש  ל
א ר מ ג ל ב א לעי ה ל הרא״ש ל א ע ת ב ו י ה ת ל ו ס ר כשר שחיטתן פ ב  ל
ם י ב כ ו ת כ ל ו ב ל ע ו ס ל שמט לשם פ ח א ן ל י ת י נ ת א מ י ה ה ך כן מ י ר  פ
ר ליראי מ ו מ ידי ב ל מי ו ס ם רהאי פ ה ומשני ש ט י מ ש ה ה ל ו ס פ  ל
ה ל ו ס ה פ מ ה ל ש ר ק מ ו ם אין שייך לומר מ י ש ר ק ר אבל כאן ב ס ו  א
ת שאינו שלו אלא ר א ס ו ס א ר ו אין א ר מ א א ל  ומ״ה פירש ב״י ל
ן ם אבל במוקלשי י ב כ ו ת כ ד ו ב ו לשס ע מ ר שאישורו מן הדין כ ב ד  ב
א ה ה ו ה מאי ה די ה די ו ת עין כי לא ה י א ר ס מ ו ש א מ ו ה  ל
ז הלכך ם במי י ש ר א וקאתי למשרי ק ו ה ה די ר דדי ב ה ס א ו ר  ה
ס ״ ב מ ר ה ה שותפות אשור להרא״ש אבל ל  אפילו באין לו ב
ם ו ק ל מ כ ת עין מ י א ר ס מ ר אלא משו ס הו ג״כ לא א ל גב דאי ף מ ח א ש ע ו ט א נ  ר

ר ם שאסו ו ק מ ר ב ק רמ״א דיש להחמי ס ה פ ה וע״פ ז ת לי א אי ל ק ל ו ס רו לשם פ ת חבי מ ה ת דכל ששוחט ב תפו ה שו ר באין לו ב י ת  ולאפיעילההקי* יאיןנ»ן מ
ר ו ס י ם שיהא א ו ק א דלא מצינו בשוס מ ד . ח ן י ה ו מ ם ת ה י ר ב ד י ש ת ר מ ם א ו ק ל מ כ ם מ ה י ל ה אף שאיני כדאי לחלוק ע נ ה ן ו ה עי י א ר ס מ ו ש  מ
ר ה לו להטו י סף ה ו ת י י ר לפי דברי ב ו ט ה ס להרא״ש ו ״ ב מ ר ה בין ה ש ד א ח ה ג ו ל לדה פ ו ס נ א . ותו ד ו מ צ ר מצד ע ו ס י א י מ פ ר ס י מ ת עין ח י א ר ס מ ו ש י סק״י. 'נם נא! כיי! מ  סי
ס ״ ב מ ל ר ת והרא״ש ע ו פ ס ו ת ד כאן לא פליגי ה ע ה דלק״מ ד א ר ר נ ו ט ה ה שהקשה ב״י מהרא״ש ו מ ו לרמב״ס ו נ ה בי ת ז ק ו ל ח  »י״תי^ר^כ°ש ,JJJjJJ להזכיר מ
ם אלא י ב כ ו ת כ ד ו ב ד ע ב ו ם מישראל ע ד א שאין א י ה ה ב ו א ט ר ג ס ם ד י ב כ ו ת כ ד ו ב ע ר אלא ב ס ו לו בשותף אין א א להו אפי ר י ב ס  אף יהטיי פי׳י׳ םשטע ילא ורש״י ז
ן י ים אומזין בסכ ר שנ ו ט ב ה ת ד וא״כ שפיר כ י ב א ע ר מצוה ק ב ו א ס ו ה ת ד תפו ר בשו ס י ם ודאי א דאי לצעוריה מכוין אבל בשוחט לשם חדשי ^ ו י מ ^ ל י ״ י ו

ז ^ י י ב ° 
ר ולרמב״ם אפילו בישראל שיש לו מ ו מ ם להרא״ש ב י ב כ ו ת כ ד ו ב ר ע ו ס י א ו או ב נ ם ורצה לומר כל א׳ כדי י ר ו ס א ם ה י ר ב ד לשם ד מ  קיי״ל״לעעייי ני׳.' יאי! כאן ושחט א
ה ס מקדיש מ ר ד דאין א י ב ע ק ה ו צ ה שאינה שלו ודאי אין שייך לומר מ מ ה ב ר אבל ב ס ו ת א ה אליבא דכ״מ בשותפו ל ו ר לשם ע ו ס י א ב ת ו תפו  * ^V'™•'*jr\s'T שו
ת לא ס שזכר חילוק של שותפו ״ ב מ ר ה ת או שלו לבד ו ה לי שותפו מ ת שהוא פשוט ד תפו ה של שו מ ה ב ר ב ו ס י א ̂׳ז >ה יס׳ m "יי שאינו שלו וא״צ להזכיר כאן ה  וע׳
ל ו ס פ ר אבל ב ב ו כ ב ת ר כ ו ע ה ם ו י ר מ ק בין שותפות לשס א ל ח א מ ו י קאי ושם ה מ ל זה נ ע ם ד י ב כ ו ת כ ד ו ב א בשביל שוחט לשם ע ל א ן י ו כ ת  לאכילה:(שיושק״ט)האחר נ
ת מבירו מ ה ם ב ד ראה א ס י ו א מ א ם ד י ר ח ת א מ ה ת שיקדיש ב ע ד ה על ה ל ע ך י א י ה ם ד י ר ח ר בשל א ו ס י ם ודאי דכ״ע אין א י ש ד  שוחט לשם ק
ינו ד והי י ב ע ר מצוה ק ב ס ס ד א דכאן משו ל ת עין זה ודאי אינו א י א ר ס מ ו ש ה מ מ ה ב ר ה ס א נ ך ש ת ע א ד ק ל א הקדש וכי ס י י ה ר ר ה מ א י ק ו  בשו
ר ח ם יש צד א א ה ב א ר ר מ״מ נ י מ ח ה הו דג״י ורמ״א ל י מי ק מפו י פ נ ה אבל לא למעשה כיון ד כ ל ה ט ל ר ופשו ה כנ״ל ברו ק ב ל פ שיש לו ח ״ כ  ע

ו כנלע״ד : ר שאמרנ ת י ם ה ת יש לצרף ג ו ב ו ר ע ת  להקל כגון ב

א ״ ר ג ר ה ו א י  ב
 נסשיפות אשם תלוי נר נו׳ ואוקמוה ניהיראה: (סעיף ני)(ב] שחט נוי. במ״ש שם
 זח הכלל נוי. ונת״נ יכיל נל העוף נלז נשר ח״ל והקרינ מן התורים נוי אין לך כו׳:
 [ג] וה״ה כו׳. נס״ש שם כ״ב א׳ ב׳ : (סעיף ג) [ד] (ליקוט) בין (שכל) כו׳ . כ׳״ש
ד א  כ
 ואזיל הכא והכא לחומרא ועיין שם סימן ז׳: (ז) גדולים. וכ׳ בש״ך אבל איסכא
 , •- • • . בסול: (ח) פםול. וכ׳ בשייך ולוקא אס התחיל השסול בלבר שעושה אותה נבילה
״ וכללעיל סוף סי׳ ב׳ וכ״פ אס כבר שחש לובא בכשרות לאיגו פוסל כששומע האחר ^ ״ י י נ o י c l 0 8  ״
< \ m" לשט ונו אח״כ לשם קלשים וללא כב״ח שמחמיר בזה:(ס) שותפות.וכתג בשייך אע״ג דלעיל o S 

ר ב ח מ ת ה ע ה ד א ר נ ל ו ״ ן ד׳ ס מ י ל ס ר לעי ב ח מ א ה ס שהבי ״ ב מ ר ™ ה " , S ^ J E i ! ^ 
ו , K f ז ו ו ̂ט בם ש,בהגהת •  מוםר דשא׳

ו נ ת אי ט ח ו ה ש ם דאפילו יש לו ב א ש י ב ה ת הרא״ש ש ע ד לו ל ף דאפי ן א  לעיל ס״ר טע־ף י׳ כ
ן י א א״ל לצערו קמכו כ ה ת ד ה שותפו ר כשיש לו ב ו ס א א כ ר ה ו ס  ^"*?*\$"fae^ א
ה נ י ת א ה שותפו ל כשאין לו ב ב ן למצוה א י ט מ ר ש ו ב ה ס א ו ר א ה ב ר ד א  הפור לשיטתו (נט״ז דיש ד
ה וכ״כ י ת ל י ל קלא א ו ס נה שלו לשםדבר פ ה שאי מ ה ה דכל ששוחט ב ר ו ס ה א ת ) » ׳ ם ז ש ף ד ״  S־P) י

ב ת ר כ ו ס ת א ה שותפו ׳ אין לו ב ת הרא״ש אפי ע ד ל S S אם עט״ז ע״ש ומ״ש בב״י ד » 
ת וליה לא ס״ל א״נ ס״ל תפו ק דשו לו ר כאן חי כי ר שלא הז ו ט ה ה ע ד  אם איני «לי ״ל ׳־׳הקיש ק ל

: ק ״ ו ד ר ו כ ז נ ם ה ע ט ס מ ״ ב מ ר ה א כ כ ק ה ו ס פ ר ליה ל ב ה ס מ י אלא ד כ  ™ ה
: ׳ ג ף י ע ס ב ד ה כ ל ו ס י אצל שנים שחיטתו פ י ד י ח ן י ר ו פ צ  שיאטי-י שהקדיש קודם לזה. ן א ושן ו

 וא״כ באינו שלו אף אם י

 הוא ונקט אוחי־ן בסכין לרבותא ־ ת״ה (ע״נ) : [ה] וכן כוי . כטש״ל טי׳ ב׳ ט״י
 [ו] ויש אוסרי; כוי . כ״נ ב״י לדעת הוס' ם״א א' ד״ד, בישראל כנ״ל :

 ן[א] נכלנוינין נו/ברייתא שם וםוקמינן נדבר התלוש:[ב] האגם.שסם"ז ני: [ג] ושן
 היטב יי״ח

 סימן ל׳ כ׳ המחבל ב׳ רעות בזה מ״מ בהא כולי עלמא מולו אס יש בה שותפות ללא
 שייך למימל לכוונתו לצערו אדרבה הרואה סבול שמלוה קעביל : (י) להחסיר .

 וכתב בש״ז אס יש עול צל א׳ להקל כגון בתערובות יש להתיר עכ״ל :
. אבל . עיין בבאל הגולה ובש״ך מה שהגיהו בזה : (ב) יחידי ן י ) ב א )  ן

ם ה ר ב ד א  י
 במעשס מה מיסת ־ ותי'
 יה״מ נשאר איסורין אנל
 גני סגיל לקרבן כשמשנס
 שליחותו לעוית נמצא שאיני
 שלית לנך ולא סוי נשומנו
 קינן אלא כנוחר וצא היי
 פגול וכשר נמי לא היי ־
 אצא וקשיא ליה אמאי היי

 שגול ול״ק ילהד נשר:
 (ש״ע טי׳ ה' סעיף נ') שנים
 ששוחטין וכי* י:פכיי1 י

 ונתכוי! ^
 סלמנ״ס ־*ונתנ"הש״!־ ״״!';יאה ינעינן שיתחיל השפיל נינו שעושה אותה נכילה וכילעיצ ס״ס נ' ע״ש ־ ואין הנדון יומה לראיה יבשלמא התם גני שחיטת עיני כוננים והוי מעשה קיף נעלמא בעינן ניגר שעושה
 אותה גנילה • משא״נ כאן דתליי נמיושנה שמושנ לשם קדשים דנראה כשוחט קדשים נחון אפילו שחט רק מיעוט סימן א׳ נראה כשוחט קישיס נחון ויבואו להפיל מיעיט סימן א׳ • והרי קיי״ל כל׳ 'יתנן יישנה לשחיטה
 מתחלה ועי סון יכמיש הלמניס ס״א מהי פסילי מיוקישין ואס שחט מיעוט סימנים נחו! וגמרן נסניס חייב נמ״ש הרמב״ס שס והוא מנואר בש׳׳ס פ״נ יחולין(דף כ״ט) ואף מקט מיעיט סימני! ע״כ ה״ה נמי במיעונן
 קנה לני כיין דישנה לשוזיעס מתחלה יעו סיף יכ״נ רשיי גס׳ מרובה(דף עינ) וז״ל ישנה לשחיטה כו׳ וכל כמה לתשיב הייא מחשכה עכ״ל • מגואר מלשון וכל נמס וני׳ יאין חילוק נזה יאעילי נמיעיט קנה לחיי

 משים עצמו ישע אלא
 מסוגיא ישלה׳ נירים נני סאומלת טמאה ברצון משמע ילא אמר אין משיס עצמו רשע והיינו משוס ימתנזונוס לסנצצ מאיסור ואע׳׳נ ומקלקלת לבעל וצ״ע • גס מ״ש שם ללא שייך אין אום ץ זה מחוור דגם נעונר

 נדני שהמורה קיאתו רשע דהיינו שנתחייב מימה או מלקות או מעיו ערות שקל שמפסל לעיית ילשניעה אבל באימי שהכשיל צאמייס שאיני נשסצ (עדית זא״מ מצקות ומיתה צ״ש א״א מעיר אי
 על עשה מקלי רשפ כלמוכת גינמזת (יף כי) יננלייס יכ״כ הש״א ועיי לכשמנילי עושה אישיר ע״י משינ כעושה מעשה כשאינו מפרישו :



ה ל ו  באר ת

 גמש-,ה עס וף י״י ד יתגאו
 לקמן סי׳ י״ח °) נלע״ו
 שגסל טעות ממתקה שיאי
 נגליין ההגהה או וניגית
 שהיתה שיין לעיל נתון וגלי
 הונ ג״י ששומטים נז.והס
 העתיקו אותו נתון הגהה
 וו) י. משנה שה ו׳ ע״ו
 ו מימרא ולנ נסנא אלינא
 ורנ דף מיו ו שס וו ט״ז
 וז שס אוקימתא ומתגי׳ אליבא
 ולי ט שם נעיא ורנא ולא
 אכשטא וניעת הלי״ף שס
 והלמנ״ס נפ״י ונעל העיטור
 והרשנ״א י מור יא ל׳ הלמנ״ס
 שס ממשנה שס דף יו ינ כס
 ננמלא וף ייח וכפירוש
 הלמנ״ס שם ינ בלייתא שם
 וף ט״1 יד אוקימתא ושמואל
 שם דף ט״ו טי כן וקוקו

 נקודות הכסף

 (שיי ו׳ ם״ק אי) ותמהתי
 על רש״ל נוי . עיי נשייך

 0*ק ג' ולן״מ :

 נליון מהרש״א

 ת' נית יעקב סי' לי׳ב ד״ד,
 ועפ"!: (שעי' א׳ ש״ע) ואם
ד היפה שחט  מחט הואיל מ
 שחיטתו כשירד. . 7' ט״ו
 לקמן שי׳ י״ח םק״ד : (סעי'
 נ' ש״ע) ואם שתם שחיטתו
 כשרה . ולענין ע״ז ס' קט״ח
 לקמן ם״נ ולעני! קנר פ'
 שס״ד פ״א ; (שם) והוא
 שלא יהא נשרש בארץ •
 כהר״ן ליו עלה שנ״א א'
 ד״ד, שלש אשידות מדייק
 טדנרי רשיי בסוגיא הולין
 ט״ז א' ד״ה צור י ראילן
 שנטעו ולא ורע הגרעין
 ג״כ מותר מיהו התום' כאן
 סוף דף ט״ו כתבו דה״ה
 נטעו אסור וקתני עומד
 מאליו כדי לנלות על צור .
 ונ״ל דנט כוונת רש״י כן .
 דרשי׳ אינו רק משרש פח וה
 קנה העומד מאליו והתום'
 למדו זר. טן הטשתחוה
 לאילן דלא אסרו ביון דנשדש
 וא״נ י״ל כיון דםתס אילן
 נ״כ נטולי כפלי׳ . א״כ לית
̂ף כ״א בנשרש וביטל  לן למי
 והפור לא כ״כ וכן נעל תום'
 יו״ט בטי לחם חמודות ׳נל
 הדא״ש אות נ״ח תטה
 על הפיר דהצריך תרווייהו,
 וע׳ בתוט' נע״ז דף ם״ה ב':
 (״ס) אחר שבטלו. ב״ת
 רשביא הביאו הב״י לקטן
 קרוב לטוף טיטן רכ״א נסתפק
 לענץ מעילה בהקדש אי
a דינו בםחוגר אחר שבטלו 

 יד אפרים
 (סי״ו ם״א נהנ״ה נ')שא"א
 להשחיז הטנין. עיין ננה״ט
 ומהר״ל מפראג בהגהותיו כתנ
 וגמול אפול וכ״ש הנוהגין
 להוריק אף נמקוס הפנוס
 שהוא איסור גמור שהען נימה
 על חוו הסנין ממקום הפנימה
 נהולכה ונהנאה : (שם
 בהנ״ה) ןע״ל טי' י״ח. (עיי
 נה״ט) וני ונח שמואל סי׳
 שס״מ נסכין שיש שמון לקתא
 נשיעוו אגודל מלק ענה
 ווומה לגנו ללא שייך ניה
 מיתין נלל מיתי לשמוט נו
 והינר חלק הסכין הגס הוא
 כמו סינר מטלית המניאר
 נשיי יא״ו ומי. ואפילו אי
 מסתפקא לן נס כי אינא מרי
 ססיקא מ״מ לכסתלה טונ
 לעשות גגול הנראה לעיין
 נסכין תחלה וסוסו לדעת עו
 היכן מגיע חונת גליקת
 הצסילן . ימס שרשום על
 הנית יו של הסכין תינח כשר
 אין מעלה ומידיי כלל.
 זהעתיק זה נלה״ק הנדפס
 נש״ע ונהלק״ט הנופש עם

 השיע נשמנו זה:

ב ה שפתי כהן י ט י ח ת ש מ ל ה ו ח ע ח ד ד ו  טורי זהב י
 ן (א) בשאר קנים. פירוש בקרומיוח פלהס לפי פקסמין כפדלין ב או זכוכית. צ״ע מנ״ל הא דהא כפ״ס וטור וכל הפוסקים
 מהן ופרש״י ויש לחוש לנקיבה הסימנים כמ״ש רמ״א כאן ויש אישא בהדיא דבזכוכיה שוחמיס לכתחלה וגס מה קסמין נבדלי! פייך
 לעיין למה הוצרך לזה הא כשקסמין נבדלין הוה ליה פגום וכל סכין בזכוכיח שהרי הוא חזק וקשה יותר מקנה הגדל באגס ונראה שט״ס
 פגום אוסר משוס עיקור שעוקר הסימנים ונראה דקמ״ל דאף אס הוא והאי זכוכיה צ״ל לעיל מיניה בדברי המחבר אמר בין בצור וכן
 ימצא הקרומית בלי פגימה אמר הואבטור:נשקסטיםגבדלין כוי,
וכיוצא בהם מדברים ההותכים. 1ה1 י והוא כתב ב״י וד״מ בשם בעל העיטור  השחיטה טריפה דאפשר שנבדל [י] ג

 שיהיה פיו חד [י] ולא יהיה בו פגם:
 הגה [ז] ואשור לשחוט (א) בשאר קנים ב [ח] ־) או זכוכית
 j שקסמיס נבדלין מהם ויש למוש לנקיבת הסימנים . (נ״י

 בשם רש״י וכ״כ הריין) :

 י סכין שצדו א׳ מגל, וצדו השני יפה, לא ישחוט
 בצר היפה לכתחלה. גזירה שמא ישחוט בצר
 האחר , ואם שחט הואיל בצד היפה שחט

 שחיטתו כשירה:
ה (ב) ןט] וה״ה בסטן ארוך שיש בו פגימה ונשאר בו שיעור שחיטה ג  ה
 בלא פגימה לאסור לשחוט בו אפילו במקוס היפה אפילו אם כרך
 משלית על הפגימה (כיור) [י] ואם שחפ בו ואמר (ג) ברי לי שלא
 נגעתי במקום הפגימה שחיפשו כשלה . (מרלט פפ״ק לחולין ואשר״י
 ותא״ו כש״ז וכל בו ורוקח ומהרי״ל) אפילו לא כרך ממלית על (ג) הפגימה
) הסכין (מור ואשר״י ור״פ עב״י) יכן י  ד ובי״ט שאי אפשר להשחיז (
 בחול• בשעת הלחק מוהר לשחוט לנתתלה ך, אס כורך מטלית עצ

 הפגימה . (טור וב״י שסמך על העיטור ור״ן ישה״ת ישמ״ג והגה״מ)

 דלפ״ז בדיעבד נמי פסול ור״ל
 כשנאנד לאחר שחיטה ולא בדקו אבל
 אס בדקו וברור לו שלא נחזו
 קסמין הימנו כשר בדיעבד וכמ״ש
 רבינו ירומם ומהרש"( פרק קמא
 דחולין סימן ל״ד והוא דלא כהב״ח
 שהבין שנעל העיטור חולק עס
 רבינו ירוחם: ד וביום טוב שא״א
. וכ״ש סכין שיש לו עוקץ חד ׳  ט
 בראשו שמותר לשחוט בו ביו״ט על
 ידי שיחחוב ראש העוקץ בקיסם וכן
 בפעת הדחק כמו שכתבו מהרש״ל

 והב״ח : ה אם כורך כוי. כתב
 הכל בו דהיינו דוקא כשיש בסכין
 מלא צואר חוץ לצואר בלא הפגימה
 ומביאו ב״י וד״מ ושאר אחרונים
 ולכאורה קפה פשיטא ונראה דקמ״ל
 דאף על גב דקי״ל בסימן ח׳
 וסימן כ״ד ס״ב דכשמוליך ומביא
 סגי בסכין כל שהוא הכא בעינן
 שיעור מלא צואר מוץ לצואר כמו
 בהולכה או הבאה לבד דחיישינן אם
 יוליך ויביא אילך ואילך שמא על
 ידי כך ינתק המטלית ממקומו
 ושוחט כפגימה : ו ואפילו אם
. ומהרש״ל שם פסק כהרא״ש  בטלו
 דאס בעלו אפילו בדיעבד אסור
 וכ״כ ר' ירוחם שכן דעת רוב
 הפוסקים גס הב״ח נוטה להחמיר
 וכן דעת הרא״ה בספר ב״ס דף
 י״ד: j הקבוע בלחי , דה״ל לחי
 כבית יד וכן בצפורן הקבוע ביד.
 ב״י: ךן או בדבר התלוש. איכא
 למידק הלא כ״ש הוא ולאיזה צורך
 הגיהו הרב וי״ל דמשוס סיפא
 נקטיה דצואר בהמה למעלה אפי׳

 (ועייל סימן' (ה) י״ח ס״י) ולכתמלה יש ליזהר אפילו אין לספי! פגימה
. (מצא בשחיטות ישניס) (ל״מ סימן ו  רק בין הקתא לסכין לא ישמוט ג

: ( ב ״  י״ח סוף ס

 ב י השוחט (ד) בדבר (י) המחובר לקרקע , או
) בבהמה .  י לגוף, כגון צפורן ושן המחוברין(א
 שהיטתו פםולה,ח ובתלוש מן הקרקע ולבסוף חברו
 בקרקע לא ישחוט ואם שחט (ד0 שחיטתו כשרה
ואפילו אם 0) בטלו [ימ י והוא שלא יהא  ו 1יא] פ

 נשרש בארץ (ו) [יג] אחר (י0 שבטלו;
 ג י*התך מבהמה לחי שיש בו שינים חדים ושחט
אבל בשן נ  בהם שהיטתו פסולה מפני שהם כמגל י
 אחד ז H הקבוע בלחי שוחט בו לכתחלה(יי־י״ה

:(  בציפורן הקבוע ביל החלושה מן הגוף) (ב״י

נעץ סכין בכותל ח [פו! (או בלבר החליש) והעביר נ  ד י
ה (ל׳ הלמב״ם ר ש  חצואר עד שנשחט שחיטתו כ
 פ״נ מליש יי! חי) יי והוא שיהיה צואר הבהמה למטה

 והסכין למעלה שאם היה צואר בהמה למעלה
י בכובד גופה ותחתוך  מהסכין שמא תרד הבהמה ט

 קיסם ממנו באורך הקרומית בענין
 שעדיין נשאר חלק ע״כ אוסר מטעם
 שנקב הסימן וא״כ א״א לעמוד על
ק ממנו קסמין ה  הדבר אם היו נ

 ומזה ראייה למ״ש ב״י בשם בעל
 העיטור דאפילו דיעבד אסור ולא
 כדמשמע בירושלמי טעם משוס
 רוח רעה השורה עליו ולפ״ז דיעבד
 מותר ומדברי ההוספות פ״ק
 דחולין לש״ו דייה ורמיכהו משמע
 שהיו תופשים בטעס ירושלמי
 *ותמהתי על רש״ל שכתב בזה
 בפשיטות מסברא דנפשיה דאין
 איסורא אלא לכחחלה ולא הביא
 שוס חולק על זה ולהלכה יש למוש
 להחמיר ומ״ש כאן רמ״א דבזכוכית
 לא ישמוט אס קסמים נבדלין ממנו
 תמהתי דהא בגמרא לא מחלק
 לענין קסמים נבדלין אלא בקנה
 דאגס או שאר קנים אבל זכוכית
 סתמא חנן ששוחטין ט וא״ל
 דה״ה בזכוכית זה אינו דהא תנן
 תחלה זכוכית ואח״כ קרומית של

 קנה ומזיק דבא התלמוד לחלק
 בקרומית ולא חילק בזכוכית
 הקודם במשנה אלא ודאי דשם אין
 חילוק וגס שום פוסק לא ראיתי
 שחילק בזכוכית ותו דבסי׳ רס״ד
 פוסק טור וש״ע למלין בזכוכית
 רק דבקרומית של קנה אסור מפני
 שקסמי; נבדלין מהן ולא כתב רמ׳׳א
 שס כנוס אזכוכית ונראה דט״ס
 הוא ובדברי הש״ע יש חסרון וכצ״ל
 בין בצור בין בזכוכית בין בקרומית
 של קנה ט׳ כמו שהוא בטור:
 (ב) וה״ה בסכין ארוך, רש״ל

 הוסיף שאין לשחוט לכתמלה בסכין שיש לו עוקן חד בראשו שלא יעבור נעצו בדבר התלוש שחיטתו פסולה משוס דרסה וכ״כ הרשב״א ומביאו
 הסכין ויעשה חלדה ובדיעבד כשר ואפי׳ לכתחלה בשעת הדחק כגון בית יוסף וד״מ אי כמי אהא לאורויי דאפילו כשצואר בהמה למטה
 שהוא בדרך נוהגים לתחוב קיסם בראשו: (ג) ברי לי שלא נגעתי. ששחיטתו כשרה דוקא בדיעבד ולא להתחלה אפילו נעצו בדבר

 פשוט דמיירי דוקא שידע שהיתה פנימה אנא שנזהר ממנה אבל אם התלוש
 לא ידע בה כלל ודאי אינו נאמן וכיוצא בזה כתב המרדכי גבי מסוכסכת: (ד) בדבר המחובר. שנאמר ויקח המאכלת לשחוט
 דוקא מידי דניקח מיד ליד כמו מאכלת : (ה) שחיטתו כשרה. זה דעת הרמב׳׳ס אבל הרא״ש אוסר אפילו דיעבד וכתב רש״ל

 שכן עיקר : (ו) אחר שבטלו . אורמא דמילתא נקט אבל באמת נשרש ולא בטלו גס כן אסור
ק ואפילו ״ ע י ר ש ו ך י  ח

 (סי' י' ס״א נהג״ה) אם כורך משלית . וצריכים ליזהר שלא יהיה ברוך צד העב דטנין
 יותר מצד החוד דשטא ישחוט נחיר בטקום שכנגדי כרוך
 המטלית למעלה והו״ל חלדה תבואת שור טיס כ״ד טי״נ: (סעיף ני) בגון צפורן ושן
 המחוברים בנהפה. יתטי' ל׳ למה דהעלה השייך לעיקר נהוה״מ סי' צייה 'ואדם אתקש
 לקרקע וקרא דוהתנחלתם אף דבענד כנעני כתיב מ״מ ילפינן פיניה אדם דעלטא דל״ש
 א״כ מאין פםיקא לן דשוחפ בצפורן המחובר בבהמה דפסול הא פתני׳ קתני רק וחצפורן
 ומפרש בנםרא משום מחובר ודלמא מיידי בצפורן דהשוהט עצמו או שאוחי ניד אדם
 אחר ושוחט בצערנו וזה הוי כמחובר לקרקע כדאמרי׳ בכ״ט דענד אתקש לקרקע לענין
 אונאה ומעילה וה״ג האיס הוי כקרקע והוי הצפוק מחובר לקרקע אבל בצפורן שלבהמה
 י״ל דכשר לשחיטה כסו בכל הני דלעיל דבע״ח כמטלפלין ופה׳׳ת לן דשחיטה יצאה
 מכלל כל אלו וכן הא דאמרינן בדף כ' לסעיפי שן וצטורן ופירש״י רנשר למליקה ופסול
 לשחיטה היינו נ״כ בשן וצפורן של עצמו דהא במליקה מיידי ממילא כה״ג כפ״ש תוס'
 שם ובסרט לפ״ם דפירשו הראשונים דשן יצפורן היינו בהיפוך דכשד בשחיטה ופטול
 במליקה ומיידי בתלושי; או דשן מיידי בתלוש וקא׳ על כשר בשחיטה . וצפורן טיירי
 במחובר וקאי על כשר כמליקה א״כ פשיטא דם״ל דטיירי בצפורן האדם וביותר נם
 לחסוםקים דאדט לא הר בקרקע אבל צפורן דבע״ח מאן ייטר לן דפטול וכן יש לדקדק
 קצת מלשון הר״ש (פ״ד מ״נ) דמכשירים ובעיקר קושית הר״ש שם יש ליישב עפים״ש
 דאדם אינו כקרקע ובשחיטה נורו אמו ענד . אבל בהכשר אדרבה חומרא חיא דאינו
 נידון כקרקע ומדאורייתא הוכשר ואפשר באמה בע״ם שיודחו ידיו של עבד לא חוכשר
 או דםדרבנן הוכשר דלא לחלוף בע״ט שיודחו ידיו של אדם דעלמא עכ״פ לא ידענא
 ראיה ברורה לפסול צשורן בהמה לשחיטה: (B"1 סק״ח) א״נ אתי לאורויי ואפילו

 גשצואר
 פתחי תשובה

 ן (א) בבהמה . עיין גתשינת מאיל סגולה רנינו עקינא איגר ז״ל סי׳ נ״א שתמה ע״ו
 הא נמר.;׳' קתני רק וסצפוין ומפרש ננמלא משום ממוני וילמא מיירי בצפורן של
 השוחט עצמי ראיס אתקש לקרקע כמבואר נשיך מ״מ סי׳ צ״ה או יחומרא לרבנן הוא ולא
 לחלף נעבר השוהט נצסלנו וודאי היי מלקע אנל נצפולן של בהמה י״ל יכשר לשחיטה כמו
 נכ״מ והוי כמטלטלי(. וסיים עכ״פ לח ידעתי לאיה בלויה לזה לפסול השמיטה נציפוין

 של נהמה ע״ש :

 ביאור הנר״א
 וצפוי( יחידי . שם ׳"ה א': [ד] וכיוצא נו׳. שם בכל שוחטין נוי . [ה] והיא
 כוי . ע״ל טיטן כ״ג ט״ד: [ך] ולא כו׳ . גפ״ש שם במתני׳ : ,[ז] ואסור כוי .
 שם ש״ז נ׳ : [ךן] או זכוכית . ענה״נ: [ט] וה״ה כוי . ערש״י שם דייה דלמא :
 [י] ואס כו׳ אפילו כוי . כסו בפנל יד ובתוספתא פ״א סכין שיש בה פגימות פנימית
 הי? כמגירה אם יש בין פגימה לחבירתה כמלא שנים נצואר שחיטתו כשרה . וה״ה
 בשהוליך והביא אפי׳ כ״ש נמ״ש במתני' ל׳ ב': (סעיף נ) [יא] ואפילו אם נטלו .
 עבה״נ ונס״ש שם ת״ש נעץ נוי שאני םכין נוי אלמא דאינעיא שלו בבטלו וכתב בת״ה
 כיון רטוניא תטי איפעויטא לר1 שאטרו שפ ומנא תימרא כוי לא שבקינן פשיטותא דנם'
 ותפטינן איבעיא דרבא : (ליקים) ואפילו אם כוי . כטש״ש תיש היה כוי הניע בכותל
 כוי אלטא הבעיא בכותל בית ונפש׳׳ש לענין ע״ו וזרעים ושם ת״ש נעץ בוי וכי בת״ה אע״ג
 דלרבא איגעיא ליה מ״מ םוגיא דגמי שלמעלה ל״ק כאן במחובר כו׳ פשיטא להו דכשר
 בכ״ע דלא פסיל אלא מחובר מעיקרו. והראייה כתב דלא איבעיא לרבא אלא משום דם״ד
 נזרעים תנאי היא אנל לר״פ ה״ה כאן (ע״נ): [יב] והוא כו׳. עתום' שם ד״ד, או
 שהיה כו׳ וד״ח לעני! כוי דלא ברש״י שם דייה צור : (ליקוט) והוא שלא כוי . עתוט'
 שם ד״ה לענין כוי ודלא כוש״י שם ד״ד, צור כוי שלא נטעו כיי ורש"׳ אזיל לשיטתו
 שמפרש טלוגתא דרבנן וריב״י בנטעו נרעין נמ״ש נע״ז מ״ו »׳ דייה ומאילן יבש כוי אבל
 חום' שם ס״ה ב׳ דייה והכא כו׳ חולקין עליו ומפרשים אפי' ננםעו ״הור ואפייה טתירין
 רבנן ואע״ג שטשתחוה לבית אפרו כםש״ש מ״ז ב' ובחולין שם , הר״נ נע״ז שם (ע״נ):
 [יג] אחר שבטלו. ל״ר . אחרונים : (סעיף גי) [יד] הקבוע כוי. ערש״י שם ד״ה שן
 תלושה ודייה הא בתרתי: (סעיף יי) [ט!י].או בדבר התלוש . ר״ל דאף בזד, אסור אף
 בדיענד נצואר הנהמה לפעלה דהא לענין דרסה אין הילוק אבל צואר בהמה למסה או

 עוף
 באר היטב

 שנים שמיטתו פסולה כלאיתא בסעיף ג' וכתב בשייך להאי זכוכית שכתב
 למ״אהוא טייס וצריך לכתוב לעיל מיניה בלבלי המחבר אחר בין בצור כי בולאי
 דבזכוכית מותר לשחוט ע״ש. וכ׳ עול מ״ש רמ״א שקסמיס ננלליס מהם וכו׳
 למשמע ואפילו בליעבד אסור היינו לוקא כשנאכל השכין אבל אס הוא בעין
 וראינו שאין הקסמים נבדלים מהם כשר בליעבד אבל גמ״ז חולק ע״ז וס״ל כשראינו
 שאין הקסמים נבללים מהם אפייה יש לאסור מטעם לאפשר שנבדל ממנו קיסם

. וכתב גש״ז דמיירי לוקא שילע. שהיה הפגימה ונזהר ממנה אבל אס לא ילע בה ה ש י ג ד ר: (ג) ה  באורך בענין שעליין נשאר חלק וניקב הסימן ע״כ יש לאסו
״ח. . וכחב בשייך יט״ז וליש בסכין שיש לו עוקץ חד בראשו שמותר לשחוט בו בי״ט ע״י שיחחב ראש העוקן בקיסם : (ה) י ן י נ ם  כלל ודאי אינו נאמן: (ד) ה
 וכתב בשייך ולוקא כשיש בשכין מלא ציאר חין לצואר בלא פנימה אע״נ דגעלמא כשמוליך ומביא סגי בשטן כ״ש הכא בעינן מלא צואר דחיישינן שמא כשיוליך ויביא
. וכחב הט״ז והשייך ו ל ט . שנאמר ויקח את המאכלת לשחוט מידי מיקח מיל ליד כמו מאכלת: (ז) ב ר ב ו ח מ  ע״י כך ינתק המטלית ממקומו ושוחט כפגימה: (ו) ה
. וכ׳ בליז אורמא רמילתא נקט אבל באמת נשרש ו ל ט ב  בשם כל הסיסקים האחרונים לחולקים ע״ז וס״ל לאף ליעבל אסור אם בטלו וכ״כ הרא״ש ורש״ל: (מ) ש
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ת כ״כ ר מ ם א ע ס פ דרו . דשמא י ׳ ו י לי כ ר ר ב מ ו א ל י פ א ) ו ז ) 
י ת ע ג מר ברי לי שלא נ ף א׳ באו י ע ס א ב ״ מ  ההוש׳ ול״ד למ״ש ר
ר ה ז ד להיות נ א ה מ ש ק א ד כ ד דשאני ה ב ע י רה ד ה דכשי מ י ג פ  כ

ת ־. ר ח ם א ע פ ס ב א שידרו ו ה וע״כ מצוי ה ה בז ס ר ד  מ
א ל . צ״ל דםו לג ן בג י כ ) ס א  ז (
ע דאל״כ ק ר ק  בתלוש מן ה
ר ו ס א ף חברו ד לבסו  ה״ל חלוש ו
ל ב ׳ ו׳ : (״ב) א י ה בס ל ח ת כ  ל
: ט ח ייה ש ׳ בשנ . פי ה י י נ ה ש ב י ב ס  מ
ר ל • בטו מ ז י א ש ה א ו ר מ ) כ א  ח (
הא לו עוקץ ב ובלבד שלא י ו ת  כ
ן ט ך שהאיזמל ק ו ת ם מ ע ט ה  בראשו ו
ע מ ש ן מ י כ ס קב בראש ה ו נ ט ו מ ש  נ
ת לן ביש עוקץ פ כ ן גדול לא א י  דבסכ
ם נוהגי! שלא ו ק  בראשו אלא דמכל מ
ן גדול י כ ה עוקץ אפילו בראש ס הי  י
מן ו׳ ו י בסי י ת ק ת ע  וכמ׳יש רש״ל ה

: י ף א י ע  ס
, אף על ה ל ו ס ו פ ת ט י ח ) ש א  ט (
א ן הו י  גב דמידודו של סכ
ר ת י ה ם לליבונו ונמצא שנשחט ב ד ו  ק
ן ששורפין י  מ״מ יש לחוש לצדדי הסכ
ם שנשחט וזה ודאי ו ק מ  בוושט ב
ב של ר כל זמן שלא נשחט הרו ו ס  א
ה . ויש מכשירין ס״ל ל ח ן ת מ י ס  ה
ע ג וח ולא נ ח רו ו ה מרו ט י ח ש ת ה  בי
ה מ ם כ; ל ן וא״ל א י כ ס  בהו כצדלי ה
ם ד ו ן בצדדיו ק י כ ס ק ה  הצריכו לבדו
׳ י״מ לזה תירץ י  שישמוט כמ״ש ס
יודע ת ו נ ב ו ל ע שהיא מ ד י  כאן ד

 להזהר

ר ב ן תלושה שלא נעצו בשום ד י ם דבסכ י ק ס ו פ כח בש״ס ו מו . ו ש ו ל ת  ה
ן בידו י כ ס ס ה פ ו ת ד דכל ש ב ע י ד ר ב ה ו ה מ ל ע מ ה ל מ ה  אפילו צואך ב
ף ו ע ם ב ג ר ו ו ס ת א ס י ם מ ל מ מ כ ל ע בש״ס ד מ ש מ ס ו ר ו א אינו ד מ ת ס  מ
: ( * ו ד י ן תלושה ב י כ ס ה ש ה אפילו כ ל ע מ ף ל ו  יש לחוש לכחחלה בצואר ע

׳ . י לי כו ר ד ב ט ׳ א י פ א  ט ו
ת בלא הולכה והבאה ר מ ם א ע ס פ דרו  ואין זו (ט) שהיטה . דחיישיק שמא י

 (ז) ט [טז] ואפילו אפר ברי לי שלא דרכתי שחיטתו
לפיכך אם היה עוף בין ז  (י) פסולה (מול ופוסקים) י &

 שהיה צוארו למעלה מהסכין הנעוצה . או
 למטה ממנה שחיטתו(יא) בשרה (־־) :

. ו ט ב ו ה ש ר ל ת ו ם מ ל א ג ל ג ן ב י כ ע ס ב ו ק  ז ה

ד : ח ף א י ע ו ס ב  ו

) סכין בגלגל של א ל ארם לקבוע ( כו י K [א] א א 
 (א) אבן או של עץ ומסבב הגלגל בידו או
 (־) ברגלו, ומשים שם צואר הבהמה או העוף עד
ם המים הם המסבבים א ו  שישחט בסביבת הגלגל. ב
 את הגלגל ושם הצואר כנגדו בשעה שסבב ונשחט
אם פטר ו W פסולה (ל׳ הלמב״ס שס דיו י״ג) ג ו  ב הרי ז
 אדם את המים עד שבאו וסבבו את הגלגל ושחט
 בסביבתו הרי זה כשרה בדיעבד שהרי מכח אדם
ה דברים אמורים בסביבה ראשונה שהיא מ ב  בא י
) שנייה ולאהריה ז ) אבל נ מסביבה( ב ) ם ד א  מכח ה
 פסולה שהרי אינה מכה חאדם אלא מכח

 המים (?) בהילוכן:

: ד ח ף א י ע בו ס ה . ו ט י ה ל ש ן ש י כ ר ס ו ע  ח ש

ה הוא אורך הסכין ששוחט בו א בל מ כ  א א
) כמו ראש א  (א) שהוא [א] (לק) ב שלא יהא דבר דק שנוקב ואינו שוחט (
] ובמחט י אפילו הוא רחב קצת כאותן של נ ] , )(א) האזמל הקטן וכיוצא» בו נ ) 
) י י וכיון דלא ידעינן שיעורא השוחט י י מ ) ו  רצענים שחותכין בו ההוט אין שוהטין ב
 בסכין קטנה צריך ליזהר ולשער לפי אומר רעתו שכשיוליך ויביא בה שלא ידרוס,

 אבל בקטנה יותר מראי לא ישחוט (°):
) צוארין של אותו לנר ששוחשין (מרלכי גשם ר״ח) ד ) ׳ ח ב [i] ומי שלא יוכל לשער יקח סכין כמלא אורך נ נ  ה

P וי״א לשער בי״ל אצבעות ורמז לזה שנאמר ושחטתם נז״ה מכין (ה) י״ל. (שם ושחיטות ישנים): J 

: ד ח ף א י ע . ובו ס ת נ ב ו ל ן מ י כ ס ט ב ח ו ש  ט ה

ם ידע שהיא מלזממ ז«הל שלא בצדליס): א ) [א] *)אם שהט בסכיןמלובנת(א) א שחיטתו(א)פסולה [ב] בויש(־)מכשירין בןג] נ  א א
ן י כ  •י 1 י ס

 חידושי רע״ק
 בשצואד בהמה לטפה ששחיטתו נשירה דוקא דיעבד וני'. ע׳ פי״ח שני ע״י רנד

 ניים ושניב אמר להך שטעתתא רהא ר״ז טשני לצדריט קתני צואר בהמה למטה נמחונר

ה י ם ה ך א כ י פ : י ל ם י ק ס ו פ  כ״כ ה
ף שחיטתו ע דבכל עו מ ש . מ ׳ ו ף כ ו  ע
ה ל ו ס ה שחיטתו פ מ ה ה ובכל ב ר ש  כ
ן בין קל לכבד  ולא כיש מחלקי

 וכ״כ ב״י וד״מ וכ״פ הב״ח :
ר ב ח מ ת ה ע . ד ׳ ו ם כ ד ל א ו כ  ץ א י
ר והרשב״א דבגלגל ו ט ת ה ע ד  כ
ר ת ו ב בידו או ברגלו מ ב ס  שהוא מ
ה כשהוא תלוש אבל ל ח ת כ  לשחוט ל
מן ל״ה ק דחולין סי ״  מהרש״ל • פ
ה וכן ל ח ת כ ר ל ו ם א ו ד ק ס הב״ח פ  ו
הכל בו ס פ״ב ו ״ ב מ ר ת ה ע ע ד מ ש  מ
י זו ר חם ־. ב ה רו ׳ י  והרא״ש ורבי
ל א כדלעי ר ב ח ג ן כ נ ה . דבעי ל ו ס  פ
מר . כלו ה י י ג ה ש ב י ב ס : ג מ ׳ ן ג מ י  ס

ה : ל ו ס  ושניה בכלל פ
א • ובלבד שיוליך ו ה ל ש  ףן א כ
מן כ״ד  ויביא כדלקמן סי
׳ . ל כו כ ו א י ל מי ש : ב ו ב ״  ס
ן י״א והב״ח מ י חט ס  ומהרש״ל פ׳ השו
ה בין ל מ ת כ ל י ד ק ס מ ה ו ו בז כ  הארי
ף אין לשחוט־ אלא ה יבין בעו מ ה ב  ב
ר שני"צוארים ן שהוא כשיעו י כ ס  ב
ר ששוחט ועיין שם ב  של אוחו ד

: ש ״ ן כ״ד ס מ י  וע״ל ס
ן י ה , דסכ ל ו ס ו פ ת ט י ח  ט א ש
ם ד ו ך ק ת ח ס לתוך ה נ כ נ ש  כ
א שורפת י ם ה י נ מ י ס ב ה ו  שתשחט ר
ה פ ר ש ם ונמצא שהיא נ י נ מ י ס  ה
ו ת ב ו ק טה שהרי ושט נ ס שמי ל ו  ק
א י ב ה ק נ  במשהו ליטרף ושריפה כ
ק א׳ : ״ ן כ״ו ס מ י  יש״י וע״ל ס
ת . ואז נ ב ו ל א מ י ה ע ש ד ם י  ב א

ה ד ו ד  ח

 עתוס׳ שט ד״ד,
ר הגר״א ו א י  ב

 עוף ננה״נ אף •לנתחלה מותר: [טז](ליקים) ואפילו אטד נוי פטולד.,
 אמר נו׳ וכ״נ ש״פ (ע״נ) :

 [א] ינול ני' . כלישנא בתרא (דלא נמ״ש בה״נ ועב״י בשם הרשנ״א) דלא איירי
 בדפחרא ואף לנתהלה מותר דבדרבנן קי״ל להקל ;

] והוא שלא נוי. שט באזמל שאין נוי ומפרש הרטב״ס נרה״נ ; 1ב] ובמחט . א ] 
 שם : [J] וטי שלא נו׳ . דוה שיעורו אפי׳ הוליך או הניא נלנר נמ״ש שם :
] וי״א לשער כוי. טייר ם״פ קדושים ופי נשא פ״י קע״1 ד' רננין אמרין םנין הראה ד ] 
 להן כמה היה צריך להיות שיעור ארכו מנין בז״ה ב' תרין נוי א״ל כטדר הזה תהיו

 שוחטים ואוכלים :
] (ליקום) אם נוי . דלא נו"! טטש״ש בשכין של ע״נ ותיפוק ליה כוי וכן נטכין ש״נ א ] 
 (ברשנ״א טביא מפגין ש״נ וטריפה ע״ש) קולף או מריח . ויש מכשירין . פמש״ש
 י״ז נ' מי לא אר״ז כוי אלמא הלכה פשוקה והן לא השיבו דל״צ ויש לדחות נם״ש הרא״ש
 נשם הראנ״ד ונ״כ ת״ה (ומרחה נ״כ הראיה משכי; ש״נ וטריפה), וט״ט נתב להחמיר
] ויש מנשירין. כדעת היאג״ד דר"! ל״ק אלא נדיעבר ומה דאםיקנא שס ב  (ע״כ) : [
 דצרינה בדיקה אתלח רוחתא הוא לנתחלה ; [ג] אט ידע נוי . כתי׳ ה״ד יונה [וכן

 הראב״ד] דשאני התם דלא ידע להזהר ואף בדיעבד אטור :

 הרי דאטילו לנתחלר, מותר נדקתגי הנל שוחטים ע״ש . ולעניו שפתי נהן ישמרו דעת
 •דבריו ברורים לדינא לשיטת המהרשיא דהקשה בםונייא דלר״פ רטשני בעופא דקליל
 קושית תופי כטק״ע דלתני בלכתחלר, להודיעך נחו רהיתירא דר״ח מכשיר אף לכתחלח .
 ומה שתירצו למשמע טיניה דנבהמה וצואר למטה דטותר לנתחלר, דאיכא למטעי
 דאםור משוס שפא ידרוט . וכי לתרץ דנאטת םוגיי' דלעיל קאי לר״ז. אבל לר״פ קיימי'
 באמת רר״ח דוקא דיעבד ומשנתנו אה כר״ח וברייתא דבכל שוחטין בפשוטו ניחא דהא
 מיידי בעופא ע״ש. טעתה הרי מוכח להדיא דלר״ט באמת לר״ח לכתחלה אטור בבהמה
 וצואר בהמה למטה משוס שמא ידרוס וממילא אין חילוק בין מחובר מעיקרו לתלוש
 ולבט״ח כט״ש תום' וממילא גם נחיברו לקורה חלושה וממילא נם לד׳ אסור רהא לקולא
 לא פלינ ר'. הרי להדיא כדברי הש״ך ואולם בעיקר קושיי המהרש׳יא י״ל בפשוטו
 דבודאי אין שייך לחני' בברייתא דבהמה היינו עוף . אלא כיון דדישא צואר בהמה למסה
 פיירי בבהמה ממש נקט נם בסיפא בהמה אנב שיטפא דרישא . ומיידי בעוף. ושפיר
 מוכח מברייתא דנצואר בהמה לפסח מותר לכתחלה . אח״נ מצאתי שכ״כ בישוב קושיי

 חטהרש״א בתשובת עה״ב (טי' קט״ו),־
 (שי«1 מי) ויש מנשירים . לענ״ד בזח צריכים לקלוף בית השחיטה וקודם גמד השחיטה

 נלע הטיין טאמ״ה וננמר משחיטה נלעו השי' טאס״ר, ואם ל־כא ס' גבהשד, נגד הסכין י״ל לכולו אשור כמו בשר רותח נסכין חולנת דטחפת דוחקא ורותח
 אוטו־ כולו אלא י״ל ניון דהבהמח למטח אמרינן תתאה ננר וטחני קליטה ובזה מיושב הא דאטרינן בחולין דף י״ז רב ״מר אתלת רוחתא ל״צ טי לא א״ר זירא ליבן םכין ונו׳
 ולכאורה קשח חא אמר ליבן סכין ושחט דטשטע דוקא דיעבד ועיי בראב״ד דמחשב כן לרינא רבעינן בדיקה אתלת רוהתא ואעפ״נ קיי״ל כההיא דר״ז דמחלקינן נין תהלה
 לדיענד אבל ט״ט קשה על רב יימר הא מונח בהיפוך דדוקא דיענר מדנקט ר״ז לשון ויעבר ולפי הנ״ל ניחא דלכתחלה אפור כיון דבעי קליפת חיישינן שמא ישכח מלקלוף ונכון :

ה ב ו ש י ת ת ת  פ
 ךן(א) האיזמל. עיין נסיע ועיין בשאילת יעניין ח״נ סימן ק;״מ שהשיג ג״נ על לחה״ס
 אלא שנתנ ומ״מ חושש אני ננשר שגשרונן נסכין זו משום איסור הנאה שנן בהרוגי
 ג״ו שנו חכמים שייף שנהרג נו נקבר עמו וגיחוו אס ון נו ישראל פשינוא ויש לחוש ונראה
 שיינו כיין שנין של משמשי ענוות כוכבים ולקמן סי׳ יו״ו ואסור לשמוע נה מסוננת ה״ה
 נזה [*נאמת נלמנ״ט פנו״ו מה״פ הצנה ע׳ איתא הנועם הנקנר עמו פלא יהא לו ונדון יע
 שיאמרו כו׳ אולם נמס׳ ענוית סוככים י׳ ס״נ ע״נ ני״ה נולן נקניין עמו מגואר ואשור

 נס:6ה וכן משמע נגעי שם ע״ש וכעת אין הס׳ שי״ע לפגי]:

ב ט י ר ה א  ב
. וכתב בש״ך יבש״ס ופוסקים מוכח דבסכין ה ט י ח  ולא בטלו ג״כ אשור: (ט) ש
 .תלושה שלא נעצה בשום דבר אפילו הצואר בהמה למעלה מותר נליענל לכל

. ה ל ו ס  שהסכין בילו מסתמא אינו דורס ומיהו לכתחלה אסור אפילו בעוף: (י) פ
 וכתב בליז ובש״ך הטעם לחיישינ! שמא ידרוס בפעם אתלמ ולא למי למה שכתוב
 בסעיף א׳ לאס אמר גרי לי שלא נגעתי בפגימות לכשר שאני הכא לקטה
. וכתב בשייך למשמע בכל עוף שחיטתו כשרה ה ר ש : (יא) כ ה ז  מאל ליזהר מלרסה נ
. ב״י ל״מ וב״ח : ל  ובכל בהמה שחיטתו פסולה ולא כיש מחלקין בין קל לכב
. ונתב בשייך לפי לעת המחבר משמע לגלגל שמסבב ברגלו או בידו מותר לכתחלה כשהוא תלוש אבל מהרש״ל ו ל ג ר . ופי׳ הט״ז בתלוש מן הקרקע מיירי: (ב) ב ׳  ץ(א) אבן
. וכתב בשייך ושניה בכלל פסולה: ן כ ו ל י ה . פי׳ בשנייה שחט: (ה) ב , ד י י ן כיז גברא: (ל) שנ נ . והטעם משוס מעי ה ל ו ס  יהנ״ח פסקו לאסור לכחחלה: (ג) פ
מל . שאלת ראובן קנה סייף מתליון שלן בו דיני נפשות ונתן לאומן לתקנו : (ב) האז ׳ א . פירושו בלבל שיוליד ויביא בו ועיין לקמן סי׳ כ״ל סעיף ב ו ה  דן (א) ש
ם. ואני תמס י . י״ל לסכין נטהר ע״י עגילה . ע״כ הגהת לחס הפנ ו  לסכין של שחיטה אס מותר לשחוט לקיימא לן מלב ה״ה כחלל ומטמא לבשר ששוחט ב
. והטעם איתא כט״ז מתוך שהאזמל קנון נשמש ונוקב בראש הסכין ו : (ג) ב י ז  מה טומאה שייך בזמן הזה ואס שייך טומאה מאי מהני טבילה הלא צריך' הזאת ג׳ ו
. בין בהמה בין בעוף: (ה) י״ד . ן י ר א ו  משמע דבסכין גדול לא איכפת לן כשיש עוקז בראשו אלא מ״מ נוהגים שלא יהא עוקין אפילו בראש סכין גדול: (ד) צ
 ומהרש״ל והב״ח פסקו להתחלה בין בהמה בי! נעוף אי! לשחוט אלא בסכין שהוא כשיעור שני צואריס של אוהו דבר ששוחט ועיין לקמן סימן ליל ם״ב.
. ופר״ח בק״א כ׳ דאינו כלום כיון שבקי ם ו  כתב ב״ה מעשה היה בבריסק דליטא שלא היה השוחט יודע הרמז של בז״ה והעבירו לשוחט הזה על שלשים י

 בליניס אף שאינו בקי ברמזים אין להעבירו בשביל זה :
ה . וכתב בליז אע״ג לחילולו של סכין הוא קולס לליבוגו ונמצא שנשחט בהיתר מ״מ יש לחוש לצללי השכין ששורפין בושט במקום שנשחט וזה הוא ל ו ס  ט (א) פ
. יכהב פר״ח לבעוף אס תפס הקנה לבלו• באופן שלא נגע בוושט כלל כיון לפסיקת הגרגרת ברובו וחילולו קולס ב ו ר  ולאי אסור כל זמן שלא נשמט ה
. 1א״ל ן י . דם״ל בית השחיטה מרווח לוות ולא נגעו בצללי הסכ ן י ר י ש כ  צליבוגו א״כ ע״כ נשחט רובו בהכשר קולס שריפח לובו וכשירה לכ״ע : (ב) מ

 א״כ

 הרא״ש והרשנ״א שם טזכייית׳
 שס וכרמעלש לה רנ ששא שס
 (°נסתס עוף אין חילוק נין

 הקל לכבד טור) :
 א ברייתא חולין יף ט״ו
 לתייוצא קמא ב שם לחילוצא
 נתרא ג שס נגמוא ד שס:
 א ל׳ הרמנ״ס פ״ג מה״ש
 ממשנה חולין יף ל נ מימרא
 ירנ מנשה שס יף צ״א נ נעיא
 שס ולא אפשטא ולחומיא
 ד הריין שס בהלכות (0ונהגו
 שלא לשחוט ואפילו נסכין
 גדול כשיש לו טיק! בראשו.

 מהרש״ל).־
 א טור נשם הרמב״ס כעי
 ניסחתי יגיעת הרי״ף דנו
 ודלא ניגי!ייא חולין רף ח׳
 ללא אמיינן בית השחיטה
 מירווח ייוח שם נגמיא יף
 י״ז וננוין הצירים מחום
 ישכין נ שם נשם היאנ״ו

 וה״י יונה ג טור:

ף ס כ ת ה ו ד ו ק  נ
 [(הגה״ה נשייך םיק ח')*עי׳
 ניש״י וחוס' ומשמע יההיא
 נרייתא מיייי לכתחלה ואפ״ה
 בריא וזהו פלא בינרי הגאמ״ו
 !״ל בס״ק ח׳ י ע״ש ויו״ק] .־

ה ב ב ר ל מ ו ג  ד
 (סי' ט' ם״ק אי) *)אם שחפ
 נו׳ . ונלע״י ונעוף אס תפס
 הקנה לביו נייו ישחטי
 גסכין מלובנת ולא.נגע בושמ
 לכ״ע כשר שהרי אין כאן חשש
 לק משיט צייין ולא מקנחת
 שישליף נצייין יק נני מה
 שכנר שחט יאם נני שחט לינ
 הקנה שוב אין הנקב פישל נו
 ייי״ל! • ילע״ז קשה ל׳ למה
 השמיט היי״ף הא יל׳ זירא
 יאף ללא ס״ל בית השחיטה
 מליוח ליוח מ״מ היה לי
 להניא הא יחיוויו קייס
 לליניגו ינ״מ לעני! עוףנתופס
 הקנה לביו וצ״ע שו: מצאתי
 בסער תג״ש שהרגיש בזה

 ועיין שם.־

ם י ר פ ד א  י
ר ם א ג  (שי׳ ח׳ נהג״ה) ש
 ושחטתם נוח מנין י״ד. עיין
 נה״ט וכתנ מח״נ ובת״ש כ׳
 ייניי נה״י נשס הגאון
 מסר״י נכון שכיון שאיי הימז
 נראה שאינן שוקי על לימויו
 זסמחגי נתנ דכיין שיויע
 עיקר הוי! אינו מקפיי ציעת
 םלמז והגאון מהר״ו אפשר
 ולהטיל אימה קעניו להענילו
 ולא מן היין ינ״ש אי עען
 הכי שסבוי שאין קפייא
 נרמויס אס נקי בעקרי הייניס

 אין להעבירו :

א ״ ש ר ה ן מ ו  גלי
 (סעיף י׳ שיין סק״ט)
 דחיישיגן שמא יויוט פעם
 אחרת. ע' ס' י״א ם״ק א':

. ם ה ר ב ד א  י
 (סי׳ ס' סעיף אי) אם שחט
 בסכין מלובנת שחיטתו
 פסולת ויש טנשידין. הטעם
 אימא נש״ס ופוסקים דס״ל
 נית השחיטה מרווח רויח ואין
 הצירים של הסנין נוגעים
 נמתן נית השחיטה . ונלע״י
 ללמוד־ מיי התוס׳ פ׳ השוחט
 (יף לי) ל״ס השוחט נו׳
 והיא״ש . יהשיחט נשני
 מקימית נאןלך הקנה נסכין
 מלובנת עריפה לכ״ע משנחתו
 למעלה או למטה תחלה לא
 מיייח לוומ תו אמ״כ כשמיתן
 עוו נמקים אחי ע״ש • ווה
 נלוי: ונחנ הפי״ח ונעוף
 אס תפס הקנה לביו באוש!
 שלא נגע ניושט כלל כיון
 יפסיקת גלגלת ניוגו וחייויו
 קייס ללינונו א״כ ע״כ נשמט
 לונו נהכשל קייס שייפת
 יונו ונשייס לכ״ע . ונלאה
 ואפי' למאי ומסיק הט״ז
 ושאי אחיוניס ני״ס נ״א

ק י ד צ י ל ב  צ
 (סי׳ ט׳ בהגייה) אם ירע
 שהיא טליננת . זה עפ״י
 סיריןהיא״ש מהו י׳ י״ו ע״ב.
 ולי היה נראה סילון אחר .
 ול׳וירא יייק בלישנא חידודה
 קולס ללינמה . ני גס החיש
 מעיו שאס ישיש איש אצבעו
 נאש לא ינוס מהל. לק צוין
 שיהוי זמן קצת . אנל לחיי
 השכין מיו בא . וכיון שנן



ן !»j באר הגולה ה י כ ת פ ה ש ט י ה ת ש ו כ ל ה י ה ע רה ד ו נ י ׳ ד י ז ר ו  ט

 א מימיא ררנ נחמו ולבא־
 ובגמרא שס דן ח׳ («שייוש
 ששימש בה גחתינת עצים
 לענווה נוגניפ וכדלקמן ליש
 שי׳ קל״ט י יקמיי׳ג) נ לשון
 הרמנ״ס נעלק ייו מהלבוש
 מאא״ס וכ״נ העור נאן נשם

 יד אפרים
 (מיי י' ט״א) מפנו שהוא
 מתקן . עי׳~ נה׳׳ע . ו נתנ
 בשאילת יעניז פי׳ י,־,״מ נמ״ש
 נלמס הפניה נשקנה סכין
 מהליין שון נו ל״נ ונתן
 לתקנו לסכין של שמימה שהוא
 נטהר ע״י מנילה ונתנ
 מרורות ע״ו כי מאי איהפת
 לן נעומאה וטהרה וגשר
 שנטמא נמת עצמו נמ׳ שלי
 אפילו לכהני ויין למיכל
 מיניה יי! על המלנ עצמו
 נחלקו ל״ת יל״ח כהן נפ׳׳ו
 רנזיל ני׳ אגל יש למוש לפי
 •שהוא איסורי הנאת שנן
 נהלוגי נ״י שנו חנמיס סייף
 שנהרג נו >קנר עמו ונייהוד
 אס ין גו ישראל אע״ג ושלא
 נוין הלנו יש לחוש לדונו
 כסכין של ע״א יאסור לשמוע
 נו מסוכנת ע״ש וכני תמהו
 נוי. ננצ״י וננוי׳ע ונמחנל
׳  הגיא ינרי יעניין והניא י
 הימנ״פ גש׳ ע״ו לסנהדרין

 חרושי ביח סאיר
 (טי' י' ש״ך ס״ק הי) נתנ
 וכל הסלפול של היא״ש לא
 קאי נ״א לאסור נל הנהמה
 ומודה להישב״א. והמעיין
 נכל הוכחותיו שס מקושית
 הגמרא ות״ל משוס שמנונית
 מוכח יצא כוותי׳ דא״נ לא
 היעיל יקישייתי במקומה

 מימית :

 יד אברהם
 יגני שמיעה בעינן יינ
 כנראה לעינים דהיינו תב
 גמול הניכר בלא מיייה וגני
 טריפות ודאי סגי ילור כחוט
 השעיה . מ״מ כאן שלי שהרי
 נש״ס טיק השוחט (ין! נט)
 מסיק דנעינ! רוב הנלאה
 לעיניס נין נשחיעם ובין
 בעריסות אלא־ ואנן לא
 יועינן שירושא ורוב הנראה
 לעיניה מש״ה קיי"( להחמיר
 אנצ סאןיממ״נ שיי יאי היה
נ הנראה למינים כחוט  מ
 השעלה א״כ כבל נשחט יאי
 לא הוה רונ א״כ לא מייפה
 ואי מממיינן ה״ל כתרי חומרי
 וסתיי אהיוי כיאיתא סא״נו
 ופ״ק יעייוגי('. ועי׳ בש״ס
 ימילין(יף כ״ט) ותנין. אך
 יאיתי נסי כיי״פ שחולק על
 הסל״מ נוס . יע״ נפמ״; :
 (טיטן י' נשיך ט״ק די)
 שבחייה נוטרת לגי דנדיפ
 לאכילה ולגדל וולדות
 ילחרישה ענ״ל. וגס׳ נרו״פ
 ר״ל ינעוף שאין נו אלו הג׳
 וביים שהרי אינו עומר
 למלאכה א״נ אינו מקלקל
 ועיי״ש. ואישתמיעת״ ולשאר
 אחרונים לא יאית׳ להויא
 נש״ס יסנהילין פ׳ ו׳ מיתות
 (וף נ״ט ע״נ) יעוף יאוי
 למלאכה יהיינו ליישה. והא
 ויאי יחיישה ינקטי יש״י
 והש״ו הוא לאו ווקא שהיי
 ננל נהמה איילי והיינו
 שנחתנו רגליה מהארנונא
 ולמעה שאינה ראויה רק
 ליישה והיא נשירה. ונמ״ש
 יש״י פ״ק ומוצין(יף ו׳ ע״נ)
 ע״ש ייו״ק . ועי׳ נהג״א ש׳

 צבי לצדיק
 מה שנית השמיט׳ מרווח לרין
 ג״כ שיהוי ומן קצת . ויוע
 ר״י שננורס ינוס כני רווח.
 אנל נשגימה של ציוין שהוא
 נל׳ שיהוי ומן ששוה נמסיימו
 עס מרוצת חיי סכין מש״ה
 קורע נטלם מייימ יוימ :
 (טיטן ״ ט״י ט״ק בי)
 שהוא טקלקל נו׳ כתנתיו
 נםיטן יכ״א סעיף י״ב .
 שש שסק ישיתע סמווי
 הגאה אסור לשתינו ולא גש״ע
 שם. ולפי מה שנתנתי כתי׳
 לק״מ - יויאי יש הנאה לזס
 שיוצה לאכול הנשי . יק
 ואכילת גשי ינול לאכול נלי
 שמיטה ע״י גחייה. יק שמלוה
 לשחיטימצית צאי ליהנות נתנו
 כיין ילינא הנאת הגיף.
 יאינ ל״ק משנת. יא״נ ששיי
 פשק הש״ע סי׳ יכ״א ושרי

 להזהר שלא יגע בצדדיו משא״כ לקמן אינו יודע מפגימ׳ שבצדדין חדודה קודם ללבונה ול״ד לפגימה שהיא מן הצד שאם שחט בה
 וא״כ א״א להזהר ופסק רש״ל בזה להחמיר ומכל מקום נראה לי ערפה כדלקמן ליש סימן י״ח ולא מפלגינן בין ידע תחלה או לא
 שאותן הרישומין שעושין האומנים בסכין שהם רחוקים הרבה מן החוד דהתס מורשא של סכין יוצא ומתפשט בצדי בית השחיסה וקורעחן
 אין בהם משש שיעשו טריפות בחלק הנשחמ וכן מצאתי לרש״ל: ואפילו ידע א״א שלא יגע בצדדין הרא״ש ומהרש״ל פ״ק דחול

 סי׳ י׳ והב״ח והמט״ז פסקו כסברא
 הראשונה לאפי׳ ידע שחיטתו פסולה:
 י א הדש. אלא שחתך בה בקעת
 לעבודת כוכבים ש״ם משום
 דמשמשי עבודת כוכבים אינס
 אסורים עד שישתמשו בהם
 כדלקמן ר״ש קל״ט : ב או ישן
 שאין בו משום גיעולי עבודת
 כוכבים . כלומר שהכשירו בענין
 שאין בו משוס גיעולי עבודת
 כוכבים כדלקמן סימן קכ״א : ג מותר לשהוט בו בהמה בריאה.
 משמע אפילו לכתמלה ולקמן סימן קמ״ב ס״ב שכתב סכין של עבודת
 כוכבים ששחט בה ה״ז מושר כו׳ דמשמע לכתחלה אסור מיירי שלא
 הוכשר מגיעולי עבודת כוכבים וכן מבואר מהגהת הר״ב שם. ואם
 סכין של עובד כוכבים צריך טבילה קודם שחיטה ע״ל סימן ק״ך
 ס״ה: ד מפגי שהוא מקלקל. ואי זו הנאה שבחייה היו דמיה

ן + ובו ג׳ מעיפים: י כ י ס נ י ר ד ת  י י

( ° ) א ( א סכין של משמשי עבודת כוכבים (  א א
 (א) [א] חדש ב או ישן [ב] שאין בו משום מעולי
) עבודת כוכבים ג מותר לשהוט בו בהמה נ ) 
ואסור (ב) שהוא(ג) מקלקל. (ג) ה נ י  בריאה ד מפנ
 (א) לשחוט בו מסוכנת מפני שהוא (ל) מתקן.
 ו סכין של עובד כוכבים M שהשחיזו (ב) ברחים

) חדש . פי׳ שלא נשחמש א ) 
 בחמין אבל מכל מקום כבר
 נשתמש בו בשום דבר עבודת
 כוכבים ואין כאן איסור מה שבלע
 אלא מצד משמשי עבודת כוכבים:
. שבחייה ׳ ו ) שהוא מסלקל כ ב ) 
 עומדת לגדל וכלות ולחרישה ומה
 שקשה ע״ז מאיסור שבת כתבתיו
 בסימן רכ״א סעיף י״ב וע״ש
 מה שכתבתי שיש לתמוה על

 פסק רמ״א שס : (ג) ואסור לשחוט בו מסוכנת . ואס עשה
 כן בדיעבד כתב סטור בשם-רשב״א שיוליך הנאה ליס המלח והיינו
 כדי שכר סכין לשחוט בו והרא״ש מתיר בדיעבד כיון דכבר גדלה
 הבהמה ואינה חסירה רק להכשירה לאכילה ע״י השחיטה אף על פי
 שנהנה הרבה בשחיטה ע״י, איסורי הנאה לא אסרו חכמים הנאתה

 בדיעבד
 מרובים מלאחר שחיטה שהיתה עומדת לגי דברים לגדל ולדות ולחרישה ולאכילה רש״י וע״ל סימן קמ״ב: ה ואסור לשחוט בו מסובנת.
 ז״ל הטור ואם שחש בה כתב הרשב״א יוליך הנאה לים המלח והיא מותרת וכמה היא כדי שכר סכין לשחוט בה וא״א הרא״ש ז״ל כתב
 דאין צריך דכהנאה מועטת כזו שרי.בדיעבד עכ״ל והמחבר לא איירי כאן אלא לעכין אזהרת איסור לשחוט בה לכחחלה אבל לענין איסור
 הבהמה נסמך אמ״ש בסי׳ קמ״ב ששם עיקרי דינים אלו וז״ל סכין של עבודת כוכבים ששחט בה כו׳ בהמה מסוכנת ה״ז אסורה ע״כ
 והוא לשון הרמב״ס ור״ל שכל הבהמה אסורה וכמ״ש שם בס״ק ו׳ ותימה על הב״ח של משמע ממ״ש בש״ע בסתם ולא כתב שיוליך
 הנאה לים המלח דפםק כהרא״ש כו׳ וגס על העט״ז קשה שכאן כתב והיינו לוקא לכחחלה אבל אם שחט בה אין לאוסרה בשביל הנאה
 מועטת כזו ע״כ ובסימן קמ״ב כתב ואס שחט בס יוליך הנאה לים המלח ואפשר דהכא ר״ל שלא לאסור כל הבהמה ודוחק אכן נלפע״ד
 דכל פלפולו של הרא״ש וראיותיו אינו אלא לאסור כל הבהמה דומיא דאפה את הפת בתנור דבל הפת אסורה לדעתו היכא שלא נתערב ולא
 מהני הולכת הנאה ליס המלח וכדלקמן סימן קמ״ב אבל מודה הרא״ש להרשב״א דהכא יוליך הנאת שכר סכין לשמוט בה ליס המלח וכן
 מוכח ברכינו ירוחם להדיא ע״ש אבל הטור וב״י ומהרש״ל שם סימן י״ג ושאר אחרונים הבינו דהרא״ש לא מצריך אפילו הולכת הנאה לים
 המלח וצ״ע ומ״מ הר״ן ומהרש״ל והב״מ פסקו כסרשב״א והיינו דלא כהממבר לקמן סימן קמ״ב ט״ש: ו סכין של עובד כוכבים כו׳ .
 מדסהס המחבר משמע דאיירי בסתם סכין וס״ל כהרשב״א דאע״ג דקי״ל לקמן סימן קכ״ב סתם כלים של עובד כוכבים אינן ב״י שאני
 סכין דמתוך שתשמישו תדיר מסתמא שמכוניתו טוח על פניו ואוסר אפי׳ אינו בן יומו וכ״כ בסימן צ״ד ס״ק כ״ח שזהו רעת המחבר והר״ג
 שסוכן הוא הסכמת הפוסקים וכן נראה להדיא מדברי רש״י פ״ק דמולין דף ח׳ ע״ב ד״ה צונן ומדברי הכל בו והפוסקים גבי צנון
 שחתכו בסכין של בשר ומהרש״ל שס סימן י״ב נועה לדעת הרא״ש ודעמיה . מיהו אס הסכין ב״י,אפילו נראה לעין שהוא נקי מכל
 שומן ושמט בס צריך קליפה וכלמשמע דעת התוספות והרא״ש וססמ״ג סוף לאוין קל״ז וסמ״ק והגהת מיימוני פי״ז מהמ״א ואפשר שגם
 הרשב״א מודה לזה וטעמא דכיון שהוא ב״י בולע ביה״ש מה שבקליפה הסכין ואע״ג לאין כח בחום ביה״ש להפליט בלעו של סכין כמ״ש
 הרשב״א (ומניאו הטור) וסייעתו דלהכי מהני נעיצה י״פ בקרקע קשה אפילו הוא ב״י כמבואר בתה״א דף ט״ו ט״ז מ״מ אס לא נעצה
 יש כח במוס ביה״ש להפליט מה שבקליפה הסכין אלא שאס נעצה והלכה לה אותה הקליפה הדקה אין כמ בחום ביה״ש להפליט הבלוע
 לפנים מאותה קליפה וכן הוכיח בפרישה ס״ו ע״ש והב״ח בקונטרס אחרון השיג עליו ופסק דלהרשב״אאס הוא נקי אפילו הוא ב״י מותר
 ולא עמדתי על סוף דעתו ודו״ק , מיהו במרדכי פ״ק דחולין משמע דאפילו נעיצה לא מהני בסכין ב״י ובעי קליפה ומדברי הלמב״ם

 ביאור הגר״א חידושי רע״ק פי״ז
 ^א] חדש או נו׳ . שפ : [ב] שאין נו כו׳ . כטיט שם ותיפוק נו׳ ול״ד שליננה דה״י• (סי׳ יי סיא) ואסור לשחיפ ני משוננת . ילענין ריעבד ע׳ ען״ך יקשה לי גימא כיון
 שאר הבשר וכט״ש למטר. שהשחייה כו׳ וסטך כאן על ם״ש למטה •י [ג] שהשחיוה דאפור לועות הוי בנלל לא תעבד ואי עניד לא מחני והוי בלא
 נשחטה בשלפא בהטח חכירו לעבודה כוכבים דט״ל לרוב פוסקים לט״ד אא״א דש״ש דטוחר
 אפילו כאכילת ב«ה ליכא קושיא רניטא דא״ע לא טהני רהא העכירח לא תליא דוקא
 כשחיפה דאף אם נותר לעבודת כוכבים איפור עביר וא״ב ל״ש לוסר א״ע לא טחני רט״פ
 הרי נחור לפניך ואיסור דענד עבד יא״א לתקנו ע״י דלא סהני יפה״פ נ״ל דלא קשה

 נוי או כו׳ . סוף ע״י חסכין שפה כוי ונועצה כו׳ ונסכי! כו׳ וכפי׳ הרא״ש שם דאו או
 קתני ואע״נ דאטרו שם דוקא לאכול בה צונן הא פםקינן כאן דבה״ש צונן וערש"׳ כאן
 ד״ח בצונן ודייה והלכחא בוי וליבא טשוט דוהקא דטכינא רומיא דלהחוך נד, צונן :

 ואם
 מה שהקשה הטחרי״פ בתשוב' במתניתין דהשוחט בשבת שחיטתו כשירה דניסא דאיע לא מהני דר1%ם נ״נ אין העבירה טשום השחיטה אלא טשוס נטילת נשטה והוי תיקון
 להוציא מידי אמ״ר, וביד, לא שייך לא טהני דהרי פתה לפניך ואזדא איםור אט״ה אבל הבא בשוחט מסוננת בסכין עבודת כוכבים דהענירה הוא מד, שנהנה מעבודת בונביס שלא
 תמות הבחטר. ואם נדון דהשחיםה לא מהני והוי כמתה מאליה וננחירח בעלמא לא נהנה כלום מסכין וביותר למ״ש הטורי אבן בר״ד, (דף נ״ה) נבי תקע בשופר של עולה ראטילו לפ״ד
 א״ע סהני היינו בעלמא דאף אם יהיה הדין רלא טחני מ״ש עשה עבירה דעבר אטימרא דרחםנא אבל בתוקע בשופר של עולה דההנאה הוא קיום מצוד, ואם אינו יוצא לא נהנה
 ולא ענד אמימרא דרחטנא נזה לנ״ע לא מהני עיי״ש וא״נ הנא בשוחט סטו5נת ניטא נ״נ דלא טהני ולא עכר בלוט וצ׳יע ; פ״ש נפליתי לדון בשחיטה ביון דחשחיטה הוא ענין
 סצוה דלא לאכול בשר תמותה הוא בכלל מצית לאו ליהנות ניתנו נטחנ״ת הא מבואר בעירובי; דף ל״א עייא דלערב באיפור הנאה תליא נאט אין שערכין אלא לדבר מצור, הוא
 בכלל מצות לאו ליהנות ניתנו אכל אם מעיבין לדבר רשות אלא דאטור לילך בלא העירוב ואיכ להצילו מהאיפיר יאעפ״נ מקרי נהנה וה״נ שחיטה כיון רשוחםים לרבו רשות :
 (שייך סקיו) יש נח בחום ביח״ש להפליט מה שנקליפת הסכין . הוא תמוה דא״כ בשוהט נשנין טריפה אמאי םהני הדחה הא לרשב״א הסכין בלע אלא דאינו מפליט נחים ביה״ש
 והא מ״מ בלע טד, שנקליפת הטכין וסבור הייתי לומר עפט״ש הרשב״א בט״ה דף ע״נ דטלונת״הו בסכין ששחט בה בשירת דאטרי לח רבעי הדחה ואמרי לה דלא בעי הדחה
 אלא קנוח היינו דזהו ודאי דקנוח יפה מועיל להעביר הבעין מהסכין וםש״ה איכא מ״ר דטהני דדוחקא בצונן אינו מפליט בלל ומאן רבעי הרחה ס״ל רפשומ דוחקא מפליט אף
 נציגן והדהת הסכין להפליט בלע טהטכין שלא יפליט אח״כ בחתיכת הצונן עיי״ש והא דבטכין ש״נ אף לצונן. בעי נעיצה היינו כיון מפרך הבלע בחטין אין הדחה מפליטו ופולט
 אחייב בחתיכת צונן ע"׳ דוחקא וא״ב לכאוחק נבונים דברי השייך והיינו רביה״ש צונן לעני! שאינו מפליט טהטכין פ״פ לא גרע מצונן דעלפא דע״י דוחקא דטנין טפליפ מעט
 טהפנין וכיין יפלט טטילא הטיטנים נולעיםיאותו המעט כרי קליפה כיון דלענין לבלוע אטרינן רע״י רתיחת ביה״ש קצת בולע םהבעין כדי קליפה וא״ב טח לי-שבולע הנעין
 ממש או שבולע טד, שנפלט מהסכין וםש״ה בסכין ש״נ דאין הדחה מפלטת כלל םהסנין עד שאח״כ בחתיכת צונן ע״י דוחקא מפליט םאר מש״ה נשחט בלא נעיצת בעי קליפה
 אבל נסכין טריפה דננלע נפנין שלא ע״י חמין וההדחה מועיל לפלוט קצת מהסבין עד שאח״כ אינו טסליט הםנין עוד בחתיכת צונן . ה״נ אינו מפליט בשחיטה דנצונן דמי
 לענין להפליט מסכין ובזה מיושב ג״כ דברי השייך םקפ״ז רססיקדדוקא הכאסהגיקנוח לענין לשחוט בו אבל לא בעלמא ולנאורה םיתר לדברי עצמו(בפי׳ צ״א סק״ג) שכתב רקנוה
 הוי נטו הדחה ולפי הנ״ל ניחא דבעלטא היינו היכא דאיכא נ״כ דוחקא כמו בשחיפה לא טחני קנוח רק בשחיטה מטעם איידי דטויד׳ ובם" צ״א רם״רי בלא דוחקא טהני קנוח
 וכחילוקי דהרשנ״א יינ״ל •י אםגם עדיין אינו מספיק רסוף פוף אמאי מהני בסכין מדיפה קינוח הא קינוח לאי מחני רק להעכיר הנעין ונששוחט אחייב ע״י דוחקא מפליט מה
 שבקליפת הסכין ומוכרה לומד דביה״ש איירי דפריד לא בלע אותו המעט א״כ בם:י; ש״נ אמאי בלא נעיצה בעי קליפה הא לא בלעו הסימנים המעש שבקליפת הסכין וא״כ אס
 נסכין ש״נ לא י טחני הדחה בסכין מדיפה לא תהני קימה ובהכרח לומר ולחלק דםרירילא טחני רק בטכי; טריפה דהבלוע שבקליפת סכין דלא בלעה ע״י הום בזה פהני איידי
 רטרידי אבל בםבין ש״נ יש הרבה בלע בקליפת הםנין לא טחני איידי דטרידי וער״ן צ״ע : (נא״י) מיהו בטררבי ם״ק דחולין טשטע דאפילו נעיצת ל״פ . והא דבםיין טריפה
 מהני הדחה צ״ל או כט״ש רש״י דטכין קשה לבלוע וא״כ י״ל דמפליט ע״י חוס ביה״ש או דנבלע הרבה דהיינו נסכין של עבודת כוננים מפליט ע״י חוס ביה״ש אב ל בסכין ששחט
 טריפה דנלע ע״י ביה״ש הוי בלועי טועטת ואינו מפליט בחוט ביח״ש ומ״ש התבייש שבן דעת תום׳ טט״ש נד״ר, ננון שליבנה ונוי והא דלא משני נשנעצה פשוט דרוצה לתרץ
 אפילו לם״ד ניה״ש רותח הרי דם״ל רטפליט בלוע של טנין ולפענ״ד אין הכרח די׳׳ל דנאמת לטעמא דביה״ש רותח אין חילוק בין להפליט ובין להבליע אכל לטעטא דדוחקא
 יש ה־לוק דמנליע אכל אינו טפליט או דטנין אינו בולע ואינו טפליפ ע״י דוחקא יק הסימנים דרכים נילעין מנעין , ונעין שנתב דש״י רלפעטא רדוחקא יש חילוק דסבין קשר,
 לבלוע אכל לפעטא דציה״ש רותח גם הפנין בולע ה״נ י״ל לעני! חילוקו והרשבי׳א דבולע ואינו פפליט היינו לטעמא דדוחקא אבל לטעטא רביח״ש רותח אין חילוק והכי משמע מלשון

 פתתי תשובה הרשנ״א
 ל (א) לשחוט נו מסוננת. עיין נתשונת פני אריה שיי ס״ה נאמצע התשובה שנתב
 ילאו יוקא לשמיט אלא אף לנחור הנהמה מסוננת נסכין נזה נוי למכור הנשר
 לעובי נונגיס נמי אסור ע״ש יעיין מ״ש לקמן סי' קי״ז סק״ה נשמי . יעי' שס נסי' ס״ו
 שנתנ ומותי לנקל נשל ממוטי חלנ ייס יפגין של עוגי כוכבים יעיין מ״ש מוה לקמן
 שימן לכ״א ש־״י •י (ב) נרחים שלו. ענה׳יט ובפני! לא מהנ׳ אינו נן יומו יעי׳
 נתשוגמ פרח מנוה אהרן ת״נ סוף סימן מ״ז שכתנ יזה אינו אלא נשקים שאין
 ולכס לנקות הסכינים היטב אבל אנו שדרכנו לנקות היטב ויאי ישרי ע״ש . יעי׳
 נשו״ת חיט השני סי׳ נ״ס כנתנ לענין אס התן נפסח נסכין של המן אף שאימי שהיה
 מקונח אינו נאמן יאמרינ! מלתא ילא רסיא בו׳ ועיין מ״ש לקמן סי׳ צ״ו ש״ר, א׳ נשם

 :•ייייז

 באר היטב
 א״כ למה הוצרכו לבדוק הסכין נצלליו קולם השמיעה כמו שכחוכ לקמן סימן
 י״ח. לשאני הכא לילע שהסכין מלובנת ונזהר שלא .לנגוע כצללים משא״כ התם
 דלא ידע שיש שגימה בצדדים ואינו נזהר (הלא״ש) והשייך כ׳ ללא מסלגיק בין
. להתס מורשא של סכין יוצא ומתפשט בצדדי  ילע או לא ילע ונתן טעם אחר
 שחיטה וקולעת! וא״א שלא יגע בצללי! ורש״ל והב״ח והמ״ז פסקו כסברא הראשונה.
 וכי בש״ז שאותן הרשומין פעושין• האומנין בסכין שהם לחוקים הלבה מן החוד
 אין בהם חשש שיעשה טרסות בחלק הנשחט כ״כ רש״ל. פר״מ סק״א : ־
. שי׳ שלא נשחמש בחמי! אבל מ״מ כנר נשתמש בה נשום דבר ש ד  י (א) ה

. שי׳ פ י ב נ ו ת כ ר ו ב ת כוכבים אינם אסורים עד שישתמשו בהס כללקמ! ריש סימן קל״ט: (ב) ע ל מ  לענולת נוכגיס כגון שחתך גה בקעת דמשמשי ע
. והטעם מפני שבחייה עומדת לג׳ דברים לבדל ולדות ולחרישה ולאכילה מיהו השוחט בשבת וביו״כ לא אמרינן להוי ל ק ל ק  שהכשירו כדלקמן סי׳ קכ״א : (נ) מ
 מקלקל אלא גני עבולח כוכבים אמרינן כ! וכתב בט״ז בסימן רכ״א סעיף י״ב לה״ה המו־ר הנאה ממכירי שאשור לשחוט לו בהמה להא מעשה בכל יום שאנו שוכרים
. וכהנ בשייך ואס עבר ישחט בה עיי! לקמ! בסימן קמ״ב דשם רש:!ט שכל הבהמה אשירה אבל מהרש״ל וכל ן ק ת  שוחט ולא אמרינ! שהוא מקלקל: (ל) מ
. והלא״ש מתיר בליעבל לבהנאה מועטת כזה שרי בליעבל וכי ו  האחרונים חלקו על המחבל ופסקו לסגי בהשלכת הנאה ליס המלח היינו כדי שכר סטן לשחוט ב
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^ יי״׳ פי״ז מהמ״א נראה דלא מהני נעיצה כלל בסכין של עובד כוכבים בדיעבד וכחש רש״ל ליש לפסוק בהרשב״א: (ד) במרקע השה. ז״ל 7 4 ^ ־ ״ ' 
ס לשחיטה עיין שם: ז שאין בו פגימות. כלומר גומות לאם יש בו ה״ה הארוך אפילו היא בת יומה די לה בכך לפי שאין חום בית השחיטה  וה,-מנ״ם שט פ״י י ש
& גומות לא ממי נעיצה כדלקמן ס״ס קכ״א וכן הרמכ״ם שס כינה המועט מפליט בלעו של סכין עכ״ל עיין מה שאכתוב• בסמוך •בוה ״ ^ ^ 
 לגומות פגימות ומביאו ב״י שס וע״ש מדיני השחזה ונעיצה: אבל במרדכי מבואר דלאמהני נעיצה בי־רקע אלא באינה בת יומה
 נקודות הכסף ח ואח״כ שחט בו מותר. משמע ויש להחמיר כדבריו אם ידוע
יק דוקא דיעבד אבל לכחחלה לא (ה) שלן (עייל ס״ס קל׳א). או אם היה יפה ז שאין בו שהוא בן יומו דצריך הגעלה : 0 *ויא־ $ ^ 
ח במרקע קשה עשר (י) פעמיס (ד,) מדיח בית השחיטה . קשה ה פגימות ונעצו ( 5 י נ נ א מ ק ו י י 5 ך י ע י ו ח ש  נ׳« יק ושממי ג״ג«ליי1 י
א הא בלאי הכי כל בשי צריך הדמה ל / ן ט ב ח ש ^ < ה ואח״כ שתם בו(׳) מותר & ב י ™ 
״ י ^1 קודם מלימה . חית הר״ן דכאן , ח י י ד ד ודמ * » ר ס שיח ד ר ו ש ב ד ע מ מ ש ! ה מ 1 ח ש ? ' ב ם א י י מ י י («») *ובדרישה ש ל 5 ן ל ל י פ י א ר י ר שום הכשר (ד0 מדיה בית השחיטה ואם קלף ^ כ ו ר מ פ ה ״ כ ה ן ל ה ח כ ן ל ל י פ ט א ה מ , י ד ו 9 .י פ ן ל י מ ה ,. י ו  ־

: רבינו יונס דמשוס דס סגי בשפשוף ( 0 י * ״ ב ״ י י ) י פ ל ' י W ל ' י י ל נ ט 0 הרי זה משובח CD ט י ש ( נ מ ו ל ל י פ א ר ד ש פ א א ו ך ס י ״ ס ם ב י ו פ ך א  י

י לשמיףני במים וכאן משום איסור שמנונית ׳ י י » י ( ז ) ׳ י י ״ ( » ז י * ! י ׳ ; ^ P ^ W ' f l ו ״ p הרב שס דהשחזה אינו מועיל ^ ג י ה ס לא ־ ׳ וא ־  ו

W J « - **י צריך שפש׳וף נדול בידים היטב : & ? מ כאן בשחץה § - ffwS ^ חמין לכתחלה ן
) וע״כ יש לקלפו. פירוש וחיוב ו י י ״ ( m ר ״ B ״ ״ . , ש י וז . כ י  ליעי ואף אס ־המ נ', ,ש'יאל יש להקל כץן לבלאי ה
ב אע פ שהוא גמור הוא דלא כמשמעות הש״ע י ב VI סכין ששחט בו כשרה י ר ה ש צ י ע ו מ ל י פ א « פושקים ד ף « י כ י » ״ » ד ^ 
. דאינו אלא הידור מצוה וכ״פ •רש״ל ליש להחמיר בשל תורה. והקשו מ לכתחלה וכן יש פוסקים דביה״ש צוק : ט וע״כ ישלקלפו ״  >•־ בלל הלמנ״מ פ
 ומלביש !בית נ״נ «א על כלומר מדינא וכן כתב בד״מ וכ״פ מהרש״ל שם והב״ח ראשונים מאי שנא הכא דאסרינן בסכין של כוסים הא קי״ל דסתם
 ה w * 1 : ותפסו על המחבר שפסק כהרמב״ם במקום שהפוסקים רובם וכמעט כלי כותים אינן בגי יומן ומאי שנא מקזרש של חלתית

 גליון םהףען״א כולם השכימו דבעי קליפה בטעמים נכונים מיהו מ״ש הב״ח דאפילו בפרק אין מעמידי! וכן דברים חריפים בסימן צ״ו דאסור
ה בדיעבד התבשיל אסור כדין כל דבר שנתבשל בלא קליפה ע״ל סי׳ ס״ט בסכין של כותים דחורפיה מחליא ליה ומשיי ליה לשבח משמע ה ת  לסי׳ י׳ סעיף א׳) ב
\ ע ס״ק ס׳ [צ׳יל ס״ל] וסי׳ צ״א ם״ק ז׳ [צ׳׳ל ס״קח׳]: י מותר לשחוט הא לאו חורפיה היה מותר ותירצו הרא״ש והתוספות דהכא מיידי ? ״ T B t & ^ 
. כלומר ע״י נעיצה וכן מבואר בד״מ ובב״מ ועט״ז בידוע שהסכין בן יומו והרשב״א כתב בשם רבינו יונה דהכא אסור ׳ ו כה״ג כו י נ "  p י "

 יד אברהם ובס׳ ל״ח סוף רף קל״ו כתב שצריך לסרשהג״ה זו ע״ש ולא ירדתי משוס טיחת איסור שהוא בעין על הסכין וכל מה שהוא בעין אינו
״יאי' לסוף לעתו (ומשב לר״ל שתהא מהופכת דסיפא אבל לא ישחוט נפגם אפילו בכמה ימים ובקורט של חלתית אין חשש איסור בטין ששם  אי« ט
א אבל לא ישחוט מיידי בלוקח מחנוני וסתם חנוני יש לו כלים נקיים ואין שם אלא  השחזה ממי אףלבתחלר,. ט׳ צ״ל קודם הרישא לובמקוס כו׳ עכ״ד): י
. פסק הב״ח ממשמעות הפוסקים דאפילו בסכין שאינו משש איסור בלוע ובזה מהני אם הוא אינו בן יומו ובפרישה הקשה ׳ ו ף ««> >m ע״מ כ ! י g א j 
י ב״י והוא נקי בודאי אסור לכתחלה ומהרש״ל שם התיר בסתם סכין על הרא״ש דמקיל כאן בשומן שעל הסכין מההיא לסי׳ צ״ו בצנזן

 נעיצה שיי' ל:״ר& ג״״6
א לשחוט לכתחלה ע״מ לקלוף שאפילו אס לא יקלוף אח״כ ליכאאיסורא שחתכו בסכין כו׳ ותירץ דהכא מיידי בסתם כלי של כותים כשם י ) י ה א י ; ז ו^י" ׳ י י ר־ ה  £׳ל
̂וגשעס ^ « ודמי למאי דקי״ל בסימן א׳ דמותר ליתן לו לכתמלה לשמוע ע״מ שאמרינן ביה סתמא אינו ב״י ה״נ אמרינן ביה סתמו מקונח יפה אבל  סג״ה
ש״י£ ״ ל=יימלפ • שיבדקנו אחר השמיטה אס הוא מומחה משוס דאפילו לא יבדוק התם מיירי בכלי ישראל כשם שאמרינן ביה ססמא הוה ב״י ה״נ < 

י בדיעבד ע״כ והיינו לפי שטתו דס״ל סתם סכין נקי ואף לשמחו סתמו אינו ממונח *ולא דק דבסימן קכ״ב סעיף ד׳ פסק להריא ר ש ^ 1 * « p

e J ק?קע  נעיצה ־
 מלא ומק אף השחזה לא י״ל דלא דמי לסימן א׳ דהכא כיון דאינו ב״י אשור מדרבנן משום דגס בכלי ישראל אמרינן סתמן אינן ב״י. וצריך לבאר בטור שהביא
J גזירה אמו ב״י כדלקמן סימן קכ״ב א״כ בכל גווני אסור לכתחלה כי מחלוקת הרא״ש ורשב״א במאי פליגי ולמה לא מש סרא״ש ג״כ לאיסור J ^ ' f t ' S 
ב אע״פ שהוא מלוכלך ברם מותר בעין של הסכין ולמה נתלי לקולא בספק איסור דאורייתא וא״ל דס״ל  ממלה וביי הש״ויאח״כ וציי היכי דלא אתי למישרי ב״י: י
 ^״׳״^י״^״^ ״"י׳6 ט׳ אפי׳ באיסור בעין הוה טעם לפגם דבזה הכל מודים כדמוכח בכמה
כ יש דוכתי דמאי שנא מחתיכת איסור ומצאתי בספר משמרת הביח שכתב ח״ל והתירוץ הזה שהטעם משום שמנונית בעין על הסכין אני  סעי׳ א׳) וע״
י?'" ״"'״* מגמגם בו קצת דדבר הניכר לעין דטימת שמנונית מועטת שעל דופני הסכין אפילו לשעתה נפגמה קצת וכ״ש כשאינו ב! יומו ואין מביאי! ס ע ו נ ׳ ה  ?^י
י ו י י י !  לזחח • ועוד חגכ תחתל! , י 1 ו י ^ י י ו ״
מ >־די'א ראיה מחתיכה של בשר ושל שימן המרובה ועומדת בפני עצמה לטיחה בלבד ועוד שע״י הברזל מקבלת טעם ונפגמה והנסיון מעיד ־ ו מ ע ג ל  יס־ין נ
 בש״ס יתיס׳ יאשי״י ישאי׳ ע״ז עכ״ל ונראה שכן ס״ל גס להתוספות והרא״ש בזה ע״כ הצריט תירוץ אחר וצריך להבין דעת הרשב״א והרא״ש בזה דהרשב״א ס״ל
v דבית השמיטה מיקרי ריחח למל צל דהיינו שיכול לקבל הסכין מבית השחיטה שמנונית ודם וכל דבר אלא שאינו רותח גמור לענין שיפליט , f ילאיייאמל̂י 
 יית״וגלע אלא גתיף ־שאימה הבלוע בסכין לבית השחיטה דקבלה לסכין הוא דבר קל יותר מהשליטה ממנה מ״ה אס שמס בסכין של כותים אין חשש שיפליט

 נפתלי
 מבא!

 קצת ומתוך כך נכנס צפצפוליס ונח היה נפניו ספר תהה״ח שכתב בהדיח כמו שזכרתי שחינו מבניע כגג מסכין
 שמע שיעיי י״שי שמיס״י! בסימן ק״ה דלהרשב״א חוס ביח השחיטה מפליט פירושו מד צד שזכרנו דהיינו מאיסור לסכין אבל לא מסכין לסימנים ובפרישה לא הרגיש
ה. ונראה ברור דגם הרא׳יש שחולק על רשב״א ומוקי לה בבן יומו גס הוא ס״ל דאין בית .השחיטה בולע מבלוע בסכין אלא  יעיין מה שימו לזה ־ם״ור בחילוק ז
 ע״ט לקלוף אח״כ . עיי נשס דבולע ממה שהוא בעין על הסכין כל שהוא ב״י כמ״ש ומ״ה מועיל שיפה ונעיצה לסכין כדאיתא בהדיא בע״א שהביאו ההוספות בפ״ק
"״ ממייש״י יי־יי־י דחולין(דף מ׳)דא״ת שמבליע הבלוע מה יועיל נעיצה למה שבלוע אלא ע״כ כדפרישית דתרווייהו ס״ל דעיקרהחשש משים מה שהוא  **׳ש•,
־קי בטין על הסכין אלא דלהרא״ש גם בזה צריך שיהיה בן יומוולרשב״א א״צ בזה בן יומו מ״ל ברור אחר העיון ובזה מתורן מה שמקשין

י  באינו ב״י יסיא י
) מותר לשהוט בו כה״ג ז  לכתמלי^לשחיע!ף לקליף • אמאי הביא הטור סתם דעת רשב״א דמהני שיפה ונעיצה כיון דלהרא״ש לא מהני ולפי מ״ש ניחא: (
. פירוש אס שיפה במשחזת או נעצה בקרקע קשה ונראה דרמ״א לא מיירי כאן אלא בסתם סכין אבל בידוע שהוא בן יומי לא יעשה ׳ " כו י י י ! , ה

ו ^ י י " א י ' p i 
) ע״ט לקלוף , עיין מ״ש ע״ז בסימן צ״א סעיף ד׳ : ה  יאיששמיפמי׳ שבן מגיאי כן לכתחלה אלא כמ׳יש בסמוך בשם המרדכי וכן מסיק מו״ח ז״ל: (

M להייא נאשר״י פרק אין י י י י יJu.1 א מנומך ״ ר ג ר ה ו א י ק כ ״ ע י ף ש ״ י ל ^ ח ״ ה ״ ״ ״ ל p ן י ך י מ ע  מ

. כרגג״ח טשוס ודבריו גאטרו נאחרונח נעוי«זפ לפסוק ׳ ו W הרמנ״א ולפ״ן לל״ק דטעטא דביה״׳ס רותח ע״ב הא דפסקי׳ חלבתי בצונן חייגו טטעט [ד] ואס שחפ בוי ואם נ c ־ ל 1  יאמיייפ״ק יחיל'I ע
י דאיידי דשריד׳ סימנים וכוי וממילא נם בסכין של עובד בוכני' הלבתא כרנב״ח דטדיח אלא (ענדטב״ס בפירושו לפי׳ב דםוטה) אלא מיסיס דרנ נרול טמנו נטה דעת הרטבים אחריו ם י י ; ג י :  נסכי! ™ "ייי ־
"at "א דט״ט קיייל לחוםרא רקולף דשטא כאידך לייסנא דדוחקא דמה יש לקיים חהלנרוא כרב קצת . אבל רש״י וכל הפוסקים פשקו לנמרי ברב וכ״פ בד״ט וז״ש בחנ״ה יע״כ כוי ור״ל י - ר ש ' ' m 

 נןיומי • א נ כשומע לנממלה ולחלק בין סכין ש״נ לסכין טריפה משום דבולע ואינו מפליט וא״נ לדינא י״ל נס לחתום' פרינא י• [ה] ובטקים כו׳ . קא׳ אם״ש בש״ע שחשחיזח כוי מותר . בדיעבד דוקא משום
 ע מ לקלוף יוו־אכייעני דטהני נעיצה כיון דאינו טפליט ומדוקדק בזה לישנא דתוס׳ הנ״ל בט״ש אפיי למ״ד די״א דבח״ש רותח ולא טחני נעיצה ולרעת י״א אף השחזה וכטש״ל בסי׳ קניא ט״ז
׳ ם״א כ׳נ • ויש ביה״ש רותתואמאי לא נקמו סתם למ״ד קולף אלא ודאי כנ״ל דלאידך1לישנא דטעטא בהנ״ה : [ו] אבל לא כו׳ , כוון דקליסח אסור טדינא לדעת ההנ״ח וכםש״ל פי׳ נ  התירי נעל׳ פ ע
 ללמיי מיייי 'אשי״י אלי דרב משום דוהקא נס לוב מחני נעיצה אלא יבא לתרץ אפיי לל״קםשוט ניה״ש רותח וע״ל טי׳ ס״ט סט״ו נהנ״ח ואם נשתמש כו׳ ואם נוי י (סעיף ני) [T] סכין הוי. נמ״ש

 ומהות מש•"", *יין יי׳י׳י! דטפליט ולא מהני נעיצה א״כ אדרבה יש להסתייע פרעת חוטי דלדינא טהני נעיצה וכן שם
י'מ סי' יה י יאש מבואר מדברי תיט׳ ד״ד, והלכתא וני׳ אלטאקסנד ניח״ש רותח ואס״ח להתוך בו צונן לא בעי נעיצה ונו׳ ומהיכן לםדו יה דשטואל סבר ניח״ש רותח דלמא ס״ל דבלע משום  ימכיחי ־
 נישל נמזיו נקוירס שאינה דוחק׳ וא״נ יש לחלק דבבלע ברותח בעי נעיצה ונבלע ע״י ווחקא לא בעי נעיצה יאט לא ניחא להי לחלק מד, וס״ל דבל שבלע אין חילוק בין בלע נחמין נין בלע בצונן א״כ
' למאי הוצרכו לאריכות זו אלפא קטבר ניה״ש רותח הו״ל לומר בקיצור אלפא דבלע אלא ודאי כנ״ל דט״ל נרש״י דטעמא דם״ד נצונן דט״ל ניה״ש צונן ולא בלע הםנין ושמואל B 1* ם י א י ס " ' יי־}י י  נ

 נ;ד האיפיי ולא אמרינ; 'יח1 טדאסר לחתוך בו רותח ע״כ דט״ל ניה״ש רותח וכמ״ש רש״י שט להדיא וא״ב י״ל דביון דמשום רוחקא לא בלע ה״ה דלא פלט . טש״ה הוצרכו לומר שינוי דליבנה באור
 נועם לפגם שרי אלא א"5 -משוט דרוצה לתרץ אף לט״ר ביח״ש רותח דאלו לטעמא דניה״ש צונן נטו דאינו נולע ר,״נ אינו מפליט וםהני נעיצה וכניל; (ש״ו שיןי״א) ומהרש״ל שם התיר . לכאורח
 עשה גשיבג ולא נשעשה נראה ראיח לזה מדברי תום' בםוניין ד״ח השוחט ובו׳ וצריך להעפיד ביודעים בה שהיא ב״י ובו׳ . ולענ״ר לכאורה דבריהם תמוהים כיון דלפי דבריהם ס״ל למתני׳ דדבש

 נמויו . וכן היין נכי סני1 ^ שרי
 של עוביי כוכבים ,א,} פתחי תשובה באר היטב

. וכמכ נש״ך מדנחנ סיזם משמע אפילו ו ל י נמ׳יי אפילו אכ״י נו״נ.׳ (ג) הרי זה ממונח. עיין ע״ז ושייך שהקשו הא מוינא צריך קלישה. וע׳ כתשוגמ רש״ל ליש לפסוק צלשליא : (ה) ש  שמנו '
: כםחס סכין שאינו ב״י אוסר לפי שחשמישו שריר לכך אוסר אם לא השחיזו י " 1 מ י i י״״י ס ' , B f t J t e נ"׳ ^ } ^  ^ נ
ם ולא נעצה צריך קליפה משוס שכל חי ו  ס׳ אין ננ««יייו • ינןימט״ע נלחים למסחמא שמנונית כנוח על פניו מיהו אס הסט! כן יומא אע״פ שיראת לעין שהוא נקי ושחט בה אס לא הושחז נ
מ . וכתכ כשייך דמשמע מכאן אפילו הוא ג״י מהני נעיצה ופי׳ לוקא י מ ע  מיי א״ח הניאו הב״י נסי׳ זמן שלא נעצה בקרקע קשה יש כח נבית השחישה להפלימ מה שנקליפת תשכין: (ו) פ
. מיהו מרנרי המרדני משמע  5"יי «י 'יטיל איסיי יייי י׳ פעמים בקרקע קשה ולא כמו שמתנין העולם לנעי! ולהניח כך בקרקע רק העיקר הוא לנעוץ ולחזור ולנעון עז י״פ זא״ז נה״י

י מ » וכן אס יש בה פגימות פי' ממזמ ג״כ לא מ י ע י נ מ ׳ דלא מהני נעיצה בםכי! ב״י ויש להחמיר בב״י דבעי׳ קליפה ומדברי הרמנ״ס משמע אפילו לאינו ב״י לא מ ' | , ' , ^ 
. וכ׳ בשייך דמשמע דוקא בדיעבד מוחר ודוקא בנעיצה אבל השחזת מומר לכתחלה כדלקמן סי׳ קכ״א ואפי׳ לדעת הרמ״א לאוסר ר ת ו א: (ז) מ ז נעיצה כדלקמן סי׳ קלי ״ ״ ל > ה 5 . י ן נ נ י י  נ
. כ׳ בש״ך והיינו מדינא מיהו מ״ש הב״ת לאפילו הדיעבד התבשיל אסור כיין כל ו פ ל ק  סי׳ ר,רא . ימירו נ׳ ולועס שם בהשחזה להשתמש בה חמין מ״מ בבית השחיטה מודה דמהני: (ח) ל
. ופי׳ הס״ז אם שישה כמשחזת או נעצה בקרקע ח ל ה ת ״  התוס׳ נקיייס של מיס כיין דבר שנתבשל בלא קליפה ע״ל סימן צ״א ולדעת הב״י דסגי בהדחה צריך שפשוף גדול בידים היטב: (ט) ל
^ וכל זה נסכי! שאינו ב״י אבל בג״י לא יעשה כ! לכתחילה : (י) אח״כ. וכ׳ נשייך בשםהב״ח דאפי׳ בסכין שאינו ב״י והוא נקי אסור לכתחלה ודלא כמהרש״ל : " ^ , , , ' - ^ , ק ' ]^ 
 סי׳ ציינו שנתנ משנרא ינטשי' ליוסור נמנשל נמזיר . וממה על משינת נ״ז שהמיר התנשיל נאכה שכשעה ובשלה לאמל מעייל : (שעי׳ ני) פייז ששחפ בה כשיור, אעפ״י שהיא טלינלנת נדם פיתו לשחוט בה פ״א ,

 צבי לצדיק
 לשמוע . וכן משמע מונרי רש״ל שמניא שם ומיתר למיל יללמיי נח;ס אף יורו ליטול שנר עיי״ש:' (טי׳י ס״ק וי) וע״כ יש לקלפו ובו׳. ולמה לא מש היא״ש. נ״ל לתין על התו' ורא״ש יסתש סכין ששמזעין הו מיומו



 באר תגולח
 דם לא נלפי דם ו מימיא
 ישמיאל שס וף קי״א « שש
 וכלישגא קמא ח כפיי התופי

ף ס כ ת ה ו ד ו ק  נ
 ולפע״י יפה כוון הורישה
 ופרישה גוה גפ לסניתו יופק
 לומר וםלא״ש מ״רי נסכין
 שאינו נקי יהא אינו מחלק
 אלא נין אס הוא נ*י או ־לא
 משמע אס הוא נ״י אפי׳ יורע
 שהוא נקי אפוי אלא ס״נו
 ישישה וננ!י5ה דעי״נ הלנה
 לה אותה הקליפה היקה
 שנסנין לנעילה הוא ננל
 מקום במקום קליפה יכמ״ש
 האו״ה והנאתיו נש״ו ס״
 5״ג פק״ו : (ם״ק יא) *לא
 חיה צריך לנתינ נוי. נמ״ש
 סעיף ג׳ נוי . ול״נ ילדך
 לכתנו יסא יוקא כסעיף ג׳
 שרי לשחונו כה ואיידי ונווייי
 סמנים לאפיקי יש לא נלעי
 אבל סנא ה״א לנולע קמ״ל:

א ״ ש ר ה  בליון ס
 רטורי דבעי קליפה שרי
 בדיעבד והפעם 7' ם״ז טי'
. ולהש״ך שם  צ״א ס״ק א'
 ס״ק ה׳ א״צ לכך י. (שיו
 שק״י) מסחסא .טטנוניתו
 טוה על פניו . וטייפ הוי
 בטינה דמשהו בעלסא הוא
 ואף בדותה טטש (לא רותח
 ביה״ש) בעי רק קליטה. סי׳
 צ״ד ט״ק ב״ס: (ע״ו סק״י)
 יהי' אטור לשחופ אחריו.

ם ה ר ב ד א  י
 נלי הימה וקינות דע״י
 מורידי סימנין לאשוקי ים
 לא בלעי יס . ועוי יימא
 משיק שריק. ניכ התוספות
 ואשי׳׳י והג״א ע״ק ימולין
 ומביאם הנ״י. יציע הא הל
 דם שעל הסכין הוא ים בעין
 וגיס נעין לא אמדינן אגב
 דמייי למי&לע לא גלע ולא
 משרק שייק נמ״ש התוססות
 והאשי״י פ׳ נל הנשר(יף
 קינ) וכמ״ש הגיה ס״ש ע׳ .
 וצ׳׳ל ישאני הנא יהשלינוס
 הוא ג״כ מיס כעין כוה וכיון
 יעיוי הינה ליפלוע וס כעין
 לא נלע ים נעין כזה . ונוס
 מיושנ מ״ש הגייה סי' ס״ע
 ס״ך. ונמ״ש שס נס״י ע״ש:
 (״"״) וסוחר לחתוך נה
 צונן ע״י הדחה שידיחנו
 חחלח . אנל קינוח לא מהני
 כימובת להייא במוס׳ פ״ק
 יחולין (יף ח) י״ה והילכתא
 והאשי׳׳י שס ונ״י השיך .
 וצ״ע נר״ן פכ״ה ימשמע שם
 ניעת יש״ל רקינויז היסה
 סיי הוא נהוחה . וכינרי
 הרמנ״ם פ״ו מהל׳ מ״א-והס״מ
 נשם סרמנ״ן והרשנ״א ז״צ

 ימהני קינוח וצ״ע:

ק י ד צ י ל ב  צ
 לשמיעה נמ״ש מיס׳ מולין
 מ׳ ע״נ י״ה ולתקן . וכיון
 שאין משתמשין כו תמידי
 יק לשמיעה משמיה ולא
 שניה שמנונית נעין . אבל
ן י  גני צנון שמחנו מנ
. ויאי י  ש«שממשין נה תמי
 אינו מקונת יפה ווויון ג

י ב ת צ ל ה  ג
 י(סעיף אי) ואסור לשחוסבו
 מסוכנת. עש״ו םקיה שפסק
 יגייעכי אס שחפ גה יוליך
 הנאה לים המלמ יהיא סוחרפ
 ניעת הרשניא . ועי נשו״ין
 הגאון נעל זכיין יצחק ניי
 סי׳ צ״ח שפסק יהל הנהמס
 אסויס באכילה מדאורייתא

 משוס יקיי״ל כינא יסיל,
 נש״ס יתמורה יף ד׳ כל
 מלתאראמר רחמנא לא תעניד
 אי עניי לא מהני א״נ ננ״ד
 אחיי יאסיה תייה ליהנות
 מכוננים ומזלות ימשמשיס
 א״כ אס שמע נסכין של
 משמשי עניית נונניס נהמס
 מסוכנת לא מהני מעשיי והוי
 כמתה מאליה ואסור נאכילה
 מיאורייתא עכ״י. ולפעניר
 אין זה נרור יכגי האריכו
 המחנרים הגיוליס לתרן
 קושיא סמשורסמת על כלל זה
 מהשוחנונשנתויז״נישחיסתו
 כשירה והשתא נייוזי אנן.
 הנס לפי סנרת ססמ״ע והשייך
 נח״פ סי׳ ר״מ והגאון נעל
 נו״נ זיוקא נמעשה שא״א

ן יד ה י כ ת פ ה ש ט י ח ת ש ו כ ל ה י ה ע ה ד ר ו ב י ה י ז ר ו  ט

ר לשחוט בו כשהוא מלוכלך אפילו בלא ח ו מ ע להריא ד מ ש . מ ׳ ו ן זה לצולע כ מ ע מ ל ה ו ר ה כ ט י ח ש ם ה י ב ד א ״ ה ת ר ב א י ב , ם ד ך ב ל ב ו ל ם ( ט ) 
ו המ״ו ב ח כ א ד ו ה ה פ ר ן ששחט בו ט י כ ס א נ ה ל ד ו ע ה כלל ו ח ד א ה ה ם ודלא כרש״י וראייתו מ ד א אפילו אין מלוכלך ב נ י כ ס א ד ק ח ו ב ד ג  א
י כ ם דבלאו ה ם משו י ק ס ו פ ו ה ב ת ם כ ע ט ה ה ו ח ד י ה ע ב א ד ק ו ג ד ״ ס ה ב ט י ח ש ת ה י ם שמ״מ ב ע ט ה ח ו ת ו ך בו ר ר לחתו ו ס ה א ן ׳ששחט ב י  דסכ
ם ם לאפיקי ד י נ מ י י ס ד י ר ט ם ד ע משו ל ה ביבה״ש ולא ב ב ר ם ה ם יש ד ו ש ר לשחוט בו מ ת ו ן אלא דאפ״ה מ י כ ס ם ב ע ד י מבל ח קצה ו ת ו  ר
ר ו ס ל א ב ג א ״מ: י ק י ״ ט וע״ל ס ם לפלו י נ מ י  דאיידי ׳דטרידי ס

ס ע ק פ ע אפילו שמט ר מ ש , מ ׳ ו ם כ ע ) מלוכלך בדם (י) מותר לשחוט בו פ ט ) : א ר מ ג א ב ת י א ד ם לא בלעי כ  ד
ח ע״י ת ו ר לחתוך אק״כ ר ו ס ת א ח ) רותח א נ י ) ו ד אסור לחתוך ב ג י אבל י ם (יא) אחרת י ע י פ ר ב ת ו  (0 ט
ק ס ם וכן פ י ק ס ו פ ת ה ע ה וכן ד ח ד ה ה ח ף י ד ך ז ׳ L י ) L ף ״ M ט א י ) , ן ה או ט ח ד ס ה ע בלי שו מ ש . מ ת ר ח  א
ר ו ס ד א : י ם ה בד״מ ומהרש״ל ש ח ר ? י ה - E L י י ^ ^ « ו ח ה 1 מ ק רש״ל וק״ל מ י ס ח ובן מ ו נ י  ק
ס עבד א בדי . ו ח ת ו ו ר ך כ ו ת ח . - - n ״ שידיחץ M תיזל? יי t , ל • . » . . ' 

k v , ״ _ tv- ״ ״ ל ״ י - ) סגי ליה בהנעלה ע״י ״ ב י ט ואס רוצם להגעילו לאכול בו רותח ( ה [ ג  ה

% s s m t , 7 : ™־ ™ ( ס י ־ ־ 0 ־ נ ״ י < ל ׳ י י * ׳*י י ״ ״ י י  ״י״ >״ •
ו נ י ה הי ל ע ג ם דצריך ה י ק ס ו מם ושאר פ רו ו י ע ב ר ג ו  דס״ל וכן לסמ״
ר ת ו ב מ ט י ה ה ח ד ה ר ה ח ד א ב ע י ד ך ט רותח. ב ת ם ח ה אבל א ל מ ת כ  ל
לע שהוא ן בו י כ ס ם דביה״ש צונן ואין ה ת ס ו לשון רש״י ב א י ב א ה ה  ד
ק ״ ם מ״ש הרא״ש פ ר ורמזי׳ ע ו ט ח ה ע ח ליישב ד כ ו ע וכן מ ה לבלו ש  ק
ה ח ד ה י ב ג ה צונן ס ט י ח ש ת ה י ב דלמ״ד ב ת כ פרק כ״ה ע״ש ש  דחולין ו
ד ב ע י ד י כ ה זה הו ח ד ה י ב ג ה ס פ י ר ט ת ה ט א ח ש ב ב ד אף על ג ו ק ( ו ד  ו
ר ו ס א ו ד ס ספ״ ״ ב מ ר ) וכ׳׳כ ה ה פ ר ה ט מ ה ן בין כל ב י כ ס ת ה ל א  להגעי
ב ת כ י עכ״ל ו מ ו מ מ ה ו ך בו ר ת ס מ א ה ו ל ע ג ה ח אלא ב ת ו  לאכול בו ר
ר ו ס א ב ד ת כ ף להרשב״א ד א ד דס״ל ביה׳יש צונן ע״ש ו י ג מ ב ה ר  ה
ה פ י ל ק י ב ג ס ה ד א ר לט מ״מ נ פו ס שבלע וחוזר ו ו ש ח מ ת ו ך בו ר  לחתו
ן של א אפילו בסכי ה ה ד פ י ל י ק ד כ ותר מ ע מ״מ לא בלע י ל ב  מהי ד
ף פה א י י בקל ג ה ס ו ושחט ב י ח טל פנ ו יהו ט נ ו ם ששמנ י ב כ ו ד כ ב ו  ע
ן י כ ס ס ה לע יותר מכ״ק א״כ ג ם ביה״ש אינו בו ו מ א ד מ ל  להרשב״א א
ק ל ח ה וכן מ פ י ל י ק ד כ ותר מ ר י ס ו ט מביה״ש ואינו א ע ו ר מ ב ע ד ל  ב
ר באו״ה כלל נ״ס א ו ב ה כן וכן מ ס פ א ו י ד ה ״ט ב ן נ מ י  מהרש׳׳ל פ׳ כ״ה ס
ס צריך ר ח ח ך בו דבר א ה ורצה לחתו ן ששחט ב ב סכי ת כ  דין י״ר ש
ד ב ע י ד ך בו ב ת ס מ ח כו׳ ומיהו א ת ח ר ח ר י ה לכתמלה דביה״ש מ ל ע ג  ה
״ה ר האו ט מכשי ״ ה מ ה ד א ר נ ס עכ״ל ו א מ ו ה אפילו ה פ י ל ק ר ב ת ו  מ
י רו ח וק״ה דעי ״ ן ס מ י ה ע״י עירוי אע״ג דקי״ל לקמן ס ל ע ג  והר״ב ה
ט וכ״פ ע ו ר מ ב ק ד ן לא בלע ר י כ ס ה ׳ ד א כדפי ל ק א ״ ט אלא כ י ו מפל נ  אי
ף : ר חרי ב ח או ד ת ו ך בו ר ת ם ח פה א י י בקל ג ס ס ד י ד נ  מסרי״ל בדי
ם י מ ע ה פ ב ר ע אפילו שחט בו ה מ ש ׳ . מ ו ך כ ו ת ח ר ל ת ו מ ו ו  ט
ם י ק ס ו פ י ה ר ב ד ט מ מ ש ה וכ״כ בעט״ז וכן מ ח ד ך צונן ע״י ה ר לחתו ת ו  מ
מ ״ ד ע כ מ ש א וכן מ י ד ה ״ה ב י ספ״ו בשם ראבי נ מו י ת מי ו ה ג ה א ב ו  וכן ה
ו ר סו א שאני דאי כ ה ף ג׳ ד י ע ס ב ת ד ו פ ר  ולא דמי לרגיל לשחוט בו ט
: ם י ק ס ו פ ן וכמ״ש ה ע כ״כ בסכי ל ב ם ומישרק שריק ואינו נ ס ד ו ש  מ
ר ב ד ו ב חנ קנ א או י כ ו הט״ו נמי ה ב ת ה מדלא כ א ר , נ ה ח ד  ט.ז ע״י ה
ח ו נ י ק נ ה מ א ד ו ם ה ת ף ג׳ אלמא ס״ל דדוקא ה י ע ך ס ו מ ס ב ד ה כ ש  ק
א וכן כ ם משא״כ ה ם לפלוט ר י נ מ י י ס ד א דטרי מ ע מי ט  כיון דאיכא נ
ן נ ך בו צונן אמרי א בהרא״ש פ״ק דחולין וז״ל ואפילו לחתו ח בהדי כ ו  מ
ה אלא בליתא ח ד י ה ע י לה לא ב ר מ א ה ו ח ד י לה בעי ה ר מ  בפ׳ כ״ה א
י לה בעי ר מ א ן קאי עכ״ל אלמא דלמאי דקי״ל כ י אסכ י ו ם ר פ  ד
ב שט״ס ת ״ט כ ׳ נ י י ומהרש״ל פכ״ה ס ס ר פ תא ד י בלי נ ה ה לא מ ח ד  ה
א דבליתא ע להדי מ ש ם אלא צ״ל ולא דבש״ס מ ו ק מ ב א באשר״י ו ו  ה

) דאיכא ף מי ד א בחולין ( ת י א  ד
ה דצריך פ י ר ן של ט י  מ״ד בסכ
ה מאי שנא י ל ן ופריך ע ה בחמי ל ע ג  ה

י ח ר מן ה ב ר א ו ס י ע א ל י ב מ רא נ תי } כי שמט הי ו ר סו ה דבלע אי פ י ר  ט
ע ל א ב ת ק מ י רה ומשני א ן אפילו בשחט כשי ה לסכי ל ע ג  וליבעי ה
א אין שם ת ע א ש י ה טה ה ר שחי מ ג מא ב י ת חי מ י א מא ו י ן לכי חי י  סכ
ף ו ס א ב ל ע א ו ל ב ס שאין ה ו ש ר אלא מ ת י ה י ש״מ שאין ה ח ר מן ה ב  א
ן ודאי י כ ס א בעין על ה ה שהו מ ע אלא מ ם בלו ר משו ו ס י ס אין א  אבל א
ת ף למ״ד בי א א ה ס לזה ד ו מ י א א״צ מ ה ה ד ט י ח ש ר ה מ ם ג ד ו ף ק ר א ס ו  א
ן וא״כ בשוחט י כ ס ה שהוא בעין על ה מ ר מ ו ס י ה צונן יש א ט י ח ש  ה
ן י כ ס ל ה ן ע ו כיין עיש בעי ר לשמוט אמרי י ס ה א י ה רה י ה כשי מ ה  ב
ע ו ל ב ם ה ע ם ט ו ש ם החשש מ א א ק ו ד ה ד א ר נ י ו ח ר מן ה ב ר א ו ס י א  מ
ר ו ס י ס א ע ה ט ר י ש כ ם פרכינן דיש ג״כ ב י נ מ י ס יבלע ב ן שיחזור ו י  בסכ
ן עליו זה ם אין חשש אלא שנשאר בעי י משא״כ א ח ר מן ה ב  בלוע מן א
י ואפילו ח ר מן ה ב ת מן א ו ש מ ר מן החי שהרי אין שם מ ב א  לא שייך ב
ם י ד ו ר ם ט י נ מ י ס ה ע ש י ל ב ו מ נ ם אי ד ה ם וכיון ש ד א נבלל ב ל  לחלוחית א
א ל ר מן החי א ב ם א ס משו ר ג ו ס י ם .שלהם ע״כ אין א  לפלוט ד
[ ן י בסכ ] ( ן י בענ ק ( ב ד ה חששו שהוא נ פ י ר ה ט מ ה ב ת של ה י נ ו  דבשמנ
ה ודאי חששו והצריכו ה בז ט י ח ר ש מ ג ו ב ל י אפ . סרך נ ק ו ב ד נ  שהוא דבר ה
ם בשוחט ג ק דחולין ד ״ ה פ ד ו ג א תי להג״ה ב ל וראי ״ ן זה מ  הכשר לסכי
ך למ״ד י ר ט לא פ ה ל י ו ח ר מן ה ב ס א ו ש ן מ ח לסכי ו נ  כשירה צריך קי
ך למ״ד בחמין י ו דפר מ י כ ח ר מן ה ב ר א ו ס י א יש א ה בצונן ה פ י ר ן ט י  בסכ
ע ל א ב ל א ד נ ק ס מ ף לפי ה א מר ד ו לו ק דברי ז חי  ע״כ ומו״ח ז״ל הביאו ו
ה ל ע ג ה כ״כ שיצטרך ה ב ר לע ה ו שאינו בו נ י ה הי ט י ח ר ש מ ג  אלא ב
׳ ק אפי ס טה ומ״ה פ ר שמי מ ם ג ד ו ע קצת ק ל ו ב ו בעי ד ה י  אבל בצונן מ
ה י ה כמו שכתבתי דא״כ ה א ר ר קשה ולי נ ב ד ח ב ו נ ף צריך קי ו  בשוחט ע
ר ולא מצינו נעיצה י ד ת ת ו פ י ר ע ט ל ו ב ו ב מ ע כ ק ר ק  צריך נעיצה ב
ה לשחוט שום ר ו ה ת ר מ תו דא׳יכ היאך א ר ו י ד ה ת פ י ר ן של ט  אלא בסכי
ר מן המי ב ר א ו ס י א לע קצת מ ה בו ט י ח ש ת ה ל ח ת ב א ד מ י טה נ  שחי
ר זה אין לו שחר וליח ב ד ר ד ה אלא ברו ט י ח ש ר ה מ ג ר ב ס ו א  וחוזר ו
ב דין ה צריך לכחו י א ה ל * . ן נ ו ו צ ך ב ו ת ח ) ל א י ) : ל ל ה כ י  מאן דחש ב
ף י ע ס ש ״ מ ה אפילו לשחוט בו כ ח ד י ה מ ה מ פ י ר ט . ט ח  ז: שהרי אפילו ש
ם א א ד ו ח ופשוט ה ת ו ט דין ר ק ידי מ ט כאן דין צונן אי ק נ  ג' אלא ד
ך אותו הצונן : ר כ ח ה שמדיח א ל ח ן ת י כ ת ס ח ד ך צונן בלא ה ת  ח
ר כמ״ש ו מ ח ג ת ו ר ה כ ט י ח ש ת ה . לפי שאין בי ׳ ו ה כ י י ל ) סג ב י ) 
: ת ״ י ב . בכ״ף ולא ב ׳ ו י ב ל ב ו כ נ י א פ ש ״ ע ) א ג י ) : א ״ ב ש ר בשם ר ו ט  ה

 ששחט
י ע א קי״ל כמ״ד ב ה ד ד עו י ו ס ר פ ם וע״ק דא״כ ל״ל להרא״ש למימר דלא בעי בליתא ד י ר פ ס ה עכ״ל וקשה לשבש כל ה ח ד ה ו כ ע י ד ם ר פ  ד
א דהאי ה כ ו ר ד ק י ו לקמן בפי כ״ה דשם ע ין זה לכאן ה״ל לכתב ה ענ מ ד ד ה ועו ח ד י ה ע ד לא ב ״ מ ה ול״ל להרא״ש לפרש דברי ה ח ד  ה
ן קאי י ך אפשר דאסכ א י ה א הרא״ש לומר ד ך ב ת ח נ י חצונן ה א ק ן קאי ולא כמ״ש יש״י ד י א דאסכ כ ר ה מ א ס דהרא״ש ק ו ש א אלא ודאי מ ה ל י  מ
ר מ א א דלא ק ה י ו ס ר פ תא ד ה אלא בלי מ ד ר דלא בעי ה מ א ו ולכך ק י ל פנ טה בעין ע ם שחי כא ד א אי ה ה ו ח ד י ה ע  א״כ מ״ט דמ״ד לא ב
א כלל וכ״כ הרשב״א במ״ה דף ע״ג ע״ב ח הו ו נ י לאו ק ס ר פ ו בלימא ד מ ח שאינו כ ו נ ח משום• דס״ל דכל ק ו נ ה אלא ק ח ד י ה ע א דלא ב מ ת  ס
ה פ ר ה ט ן ששחט ב י כ ס ן ב נ ס דאמרי ו ש ה ואי מ ח ד ה פה כ ח י ו נ ק ו שעשו ה ה הז ט ו ש פ אה ה ו ה מצא ההשו נ ה בב״ה וז״ל א ״ א ר  על דברי ה
א ימאי קמ״ל ט י ש י פ ר הכ מ י מ ה שרן ל״ל ל ח ד ה ומ ו א דאי קנ כ פ י ה א י נ י ק מ ו ה ד ב ר ד י הו לא צריך א ס ר פ כא בליתא ד ו בצונן ואי אי  ידיחנ
ו ר מ ה ולא א ח ד ה צונן דבעי ה ה ורוצה לאכול ב ן ששחט ב י ה שאמרו בסכ מ תן לב ב ח סגי. ואיך לא נ ו נ ה אלא אפילו בק ח ד  אלא לומר דא״צ ה
ם אי אפשר ה בלא כלו ר י ש כ ה ל ם ד ו ל א דלא בטי כ ר מ י מ ה לאו ל ח ד י ה ע ח ומ״ד לא ב ו נ ק י ב ג ה ולא ס ח ד י ה ע ב ן ר נ א שמעי מ ל ח א ו נ  בעי ק
לה ט בכו כא בליתא דשרסי שו לא צריך ולא אישתמי ן גבי שמיטה ואי אי נ י ר מ א ד ה לע״ד מ א ר ם שחיטה עליו עכ״ל וכן נ ת ד פ י א ש כ י א א ה  ד
א וזהו מ ל ע א דפרישית אבל לא ב מ ע ט מ ח ו ו י בקנ ג ס א ד כ נן ה טה אמרי א בשחי ק ו א ד מ ל ה א ח ד דכר ה י דאי ת י ר ח כתי א מר כן בדו  ש״ס למי

כ " ק ג ״ ע י ד ש ו ד י  ח
 שרי ביון דבעין פוגם אבל שטן דפוגם רק טחטת דאנ״י אסור א״נ טסילא לא קשה
 פירי די״ל דשטיר טםסקינן בעכבר' בשיכרא דדלטא סבר רנ דנותן טעם לפנס היני דבזדן
 פוגם שוי ושאני הנא נסכין ש״נ דפנם טחטת שאב״י בזה פיל דנטל״פ אטור והוא
 לכאורה הטיה רנתא ולזה היה נראה דנוונתם כך דודאי בדין דאורייתא אין לחלק נין
 פיגס לפונס [ואף רתום' בעבודת כוכבים ט״ז ע״ב ד״ה ואידך ס״ל להלק כדאורייחא ,

א ״ ר ג ר ה ו א י  ב
: [ח] שידיתנו תהלה . '  שפ דהתירא נטי כו׳ ועתוט' שם ו״ה סכין, אע״פ דמלונלך «
 עתום׳ שט ד״ה והלכתא . פי׳ הסכין נוי : [ט] ואם כוי , עתוט׳ דשבת ט״נ נ' דייה
 אבל, ונראה דעירוי לא נוי וכלי שתשפישו כוי. וכן כ״ד שאינו בילע אלא כדי קליפה
 וה״ח באן אף לרב וב״ש לענין בליעת הםכין מהנשר כם״שרש״י שם ד״ה והלכתאנו׳:

 ידיח
 0*0 ו״ל יו/ופי גוזולין V'o יניאידייתא אין להלק) אלא דטתנ׳׳ ס״ל יטדדנגן גזח אף דיענד אפו נ״י ולזה שפיר הקשו דלפשיט בענברא בשינרא דרב ס״ל דנם פונם
 אטור ואל״כ דפונט בעין שריא פמילא מדאורייתא גם נפונם ע״י שאנ״י שריא ואמאי אמר רב השיחפ בפבין ש״נ דמשמע דוקא דיענד חא נם לנתחלה לשתרי על טפך
 שיקלוף ביון דאפילו אי משחלי שרי טדאורייחא וכיון דטונח דס״ל לתום' דאפי' חינא דדיענר כל דשריא טדאורייחא לא חיישי' למשתלי א״כ םכ״ש לדידן דבאב״י דיעבד
 שריא למזיי'דלא חיישי׳ לדלמא משתלי ומוכח כטהרש״ל . אולט עדיין לא נחה דעתי בישוב הנ״ל דחא דיעבד עכ״פ טדינא צריך הדחה דלגיי הבעין כל שלא נבלע אף
 דפגום אטור מדאורייתא דחא ראוי לנר אלא דאינו איסר חעריבתו ואינ יש לומר לכתחלח אסור דדלטא משתלי מלחדיח ואף די״ל ראם ביה״ש רותח חנעין נימט ונבלע טבל טקוט
 ענ״פ לפעמא דדוחקא י״ל דנשאד ניב בעין מה שלא נבלע וא״נ דלסא הך ססיקא בעכבר׳ בשיכרי היינו ופסטק בבי לשונות דהכא דדלפא טבו רבעי; פונט מותר . וםדרבנן
ו דאיכ וכו׳ . ת  אסור בפונט ע״י אנ״י יוטה דאסור לכתחלה לשחוט היינו דדלפא כלישנא ב' דמשום דוהקא הוא וחיישי׳ דשמא משתלי פלהדיח ועדיין צ״ע : (ע״ז סק״י) ו
 דבתחלת חשחיפח בולע הנה אף ל* הוכוזת חס״י כיון דבתויית חשחיטה לא חיים והחשש שישאר בעין ל״ש באט״ד, ונשטף בום עויין יקצה טטוגייא לטה דפ״ד דבתחלת
 שחיפה ופריך דהתירא נפי ליפרוך יותר דאיך טשכהת לה שוזיטה ניטא דבחהלה בילע סכין אט״ח ואח״כ בולע בית השחיטח סחםנין ונלע״ד ליישב דברי רש״י בםוניא דייה
 פשום pבלע שמנונית טריפח אבל טנליעת דם לא ח״ש שהסכין קשה ואין דם נבלע בו ובנד תטה הושנ״א דא״ב ־׳8מואל דפ״ל .סכין ששחט בו כשיור. אסור לחתוך בו
 רותח 'דלא כסאן דאטי׳ לט״ד נחפין ס״ל דלא בלע הפין נם יש לדקדק על דש״י דנקט זה על חמקשן ולתרץ על פה שלא הקשה דהיתירא נמי משופ דבלע דט רזה אינו קושיי

5 ״ ב 3 ט י ר ה א  ב
 השחיטה וע״כ סגי בהנעלה ע״י ערוי אפילו לכתחלה ובדיעבד ע״י קליפה :
. וכתב בשייך אפילו שחט בו הרבה פעמים מותר לחתוך צונן ע״י ה ל ת  (ינ) ת
 הדחה ודוקא ע״י הדחה אבל לא מהצי ע״י קנוח כמו שנתב אח״כ גסעיף ג׳ משוס
 דבסעיף נ' איירי מבית השחיטה ואיכא שם טעם אחר דטרידי הסימנים לפלוש
 דם משא״כ הכא עכ״ל. ואס חתך צונן גלא הדחה מדיח אחר כך אותו צונן:

 (יי״י ייא)דלת

ת , ונתב הש״ך למותר לשחוט בו כשהוא מלוכלך אפילו בלא הדחה ר ה  (יא) א
. וכתנ גש״ך אפילו ה ת ו  משום דטרידי הסימנים לפלוט דם ולא בלעי: (יב) ר
 אס לא שחט רק פעם אחת אסור לחשוך אחיייכ רותח לכחחלה אס לא בהגעלה
 וסגי בהגעלה ע״י ערוי ובדיעבד אס חתך בו דבר רותח בלא הגעלה רק אחר
 הדחה או לבר חריף סני בקליפה והטעם משום דסכין בלע דגר מועט מבית
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) ששהט בו טריפה. כזה אין שייך לומר איידי דטלילי סימנים ד י ן עד שידיהנו בצונן. הטעטדשמנונית הטרפה (  ג״כ דעח הרא״ש: י
 נדבק בדופני הסכין ונבלע בביה״ש דאע״ג דטרידי סימנים לפלוט לפלוט דם לא בלעי כמ״ש כסעיף ב׳ דכאן כלע שמנונית ולא מכטיל
 דם מ״מ בולע שמנונית כ״כ הפוסקים וכן מחלקינן לקמן סימן ע׳ ליה טרידא לפליטה דם והא דמהני הדחה סכין משוס דאין
 ודוקא הכא סגי בהדחה ולא לעיל בסכין ש״כ משום דהתס הסכין ביה״ש כרותח כ״כ לענין שהפליט מה שבלוע בסכין אלא שעיקר
 כבר אסור והבשר רך לבלוע אכל האיסור משוס מה שנדבק שמנונית
סכין(T) ששחט בו טריפה אסור לשחוט בו איסור על פני הסכין והוא נבלע 1  ג 0

ז ער שידיחנו בצונן או יקנחנו בדבר קשה,  (ט1) י
ץ בל ב 1 ר  י ונוהגין עתה לקנחו יפה בשיער הבהמה י

ט ואם שחט בו  שחיטה ושחיטה ושפיר(יי) דמי י
) כ ני] ידיח בית (סי) השחיטה ז ט  בלא הדחה (
א ואם (יז) רגיל לשחוט בו טריפות תדיר א י  כ

ב צריך נעיצה עשר פעמים בקרקע M קשה:  כ
ך ו ת ט ב ח ו ש ן ה י ד . ו ן י ט ח ו ן ש מ ה ז ז י א  יא ב

ם • ובו ר סעיפים : י מ  ה

במה דברי׳ לעולם שוחטין בין ביום ובין בלילה ב N א 
 אמורים כשאבוקה כנגדו, אבל אם אין אבוקה

 בסימנים ע״כ מהני הדחה מה
 שעל פני הסכין כך הוא דעת
 רשב״א• בתה״ה לחוס בית השחיטה
 מועיל שהסכין בולע אבל לענין
 שיפליט הבלוע לתוך ד״א לא
 מהני וע״כ קרא רשב״א לרותח
 זה רותח קצת ולא רותח גמור :
) עד שידיחנו כצונן . ל״ל ו ט ) 
 לסכין של כותים דסעיף א׳ דלא
 סגי בהדחת צונן לסכין *דשאני
 סכין ש״כ משתמש בו חדיר ונדבק
 בו הרבה מאד ע״כ לא תסור
) ידיח ז ט  ממנו בהדחה בעלמא: (
 בית השהיטה. כתב ב״י ע״ז שהוא פשוט דכי היכי דמועיל
 לסכין גופיה הדחה ה״נ סגי בהדחה בית השחיטה עכ״ל וכתב
 לש״ל על דברי הטור בזה וז״ל ותימה בעיני מנין לו זה ונראה מכח
 סברא שיצריך הליפה וכ״כ בסה״ת וכ״ש הוא דהא אפילו סכין ש״כ
 שמקונח יפה אלא שאיסור בלוע בו אמרינן דבלע ע״י שחיטה כ״ש
 שמנונית שנדבק בו ואינו מקונח דבעי קליפס עכ״ל וסברתו נראה
 טובה דפשוט שלא מהני הדמה למה שנבלע אלא למה שהוא, על
 פניו וכיין שנתבאר בסכין ש״כ דהביח השחיטה צריך קליפה אלמא
 שחום ביה״ש גורם שמבליע בה הסכין הכי כמי מבליע בו ומה יועיל
 הדחת הבשר כיון שיש איסור בעין על הסכין משמנונית טריפה דאל״כ
 לא היה הסכין צריך הדחה אלא ודאי דבלע ומבליע אח״כ ט״י חוס
 בית השחיטה וכ״כ בהדיא בתהייה וז״ל וכיון שכן אף על גב דקיי״ל
 בסכין טריפה כמ״ד בצונן קי״ל כרב בסכין ש״כ דקולף לפי שהאיסור
 נדבק כעין על פני הסכין ונבלע בבשר עם חום בית השחיטה וה״ה
. ׳  לסכין ששחט בה טריפה אס שחט בה קודם שידיח יקלוף כרב כו
 *ונראה ליישב דעת הטור דס״ל כיון דכבר יש מחלוקת בסכין של
 כותים אס הבשר צריך קליפה או הדחה ונהי דיש לפסוק שם לחומרא
 דקולף מ״מ כאן דקיל איסוריה מסכין ש״כ יש לסמוך אמ״ד דסדמה
 סגי אפילו בסכין ש״כ ומכל מקוס לענין הלכה יש לפסוק להחמיר
 דבעינן גם כאן קליפס כמ״ש רש״ל וכן מסיק מו״ח '"ל ויש תימה רבה
 על הבית יוסף שכתב שפשוט כדעת הטור והרי יש מחלוקת רבה
. דזה הוי כמו ׳ ו ) רגיל לשחוט בו טריפות כ ז י  ועצומה נגדו: (
 סכין ש״כ וא״כ אס עבר ושחט בלא נעיצה פשיטא שצריך כאן לקלוף
 בית השחיטה אפילו לדעת הטור שזכרתי קודם לזה וכתב רש״ל ולא
 אוכל להבין דעתו מי הוא שרגיל לשחוט טריפות בסכין כי איך ידע
 מקודם טתטרףוגם אינו בנמצא שמיחד אדם. סכין לשחיטת טריפה
 אלא נראה דאיירי ששחט בהמות הרבה ונמצאו כמה בהמות מהן
 טריפה בבדיקה לשוב לא ישמוט בו אלא ינעק י״פ בקרקע קשה
 ואף א״ח שהטור לא כוון לזה מ״מ יש להורות כן וכן יעשה בכל
 פעם בעת הבציר בין בית לבית עכ״ל ונראה לע״ד בזה דודאי
 ללכתחלה אין לחוש לזה כששוחטין בהמות הרבה שיהיו בהמות
 הרבה טריפות בזה אחר זה בלי הפסק שחיטות כשירות בנתיים
 וכל שיש כשירות בנתייס לא מיקרי רגיל באיסור ולא דמי לסכין ש״כ
 אלא באם ברי לשוחט ששחט בהמות בזה אחר זה ונטרפו שמה
 ששחט אחריהם בלא נעיצת קרקע קשה צריך לקלוף בית השחיטה
 של אותה בהמה ונראה דבג׳ שחיטות טריפות בצירוף מקרי רגיל
 לשחוט בו טריפות דבג׳ זימני הוה חזקה כמו שהבאתי לקמן בסי׳

 הכא קשה הוא הסכין לבלוע
 אלא על ידי רתיחה ולא על ידי
 חוס ביה״ש ואין כאן אלא שמנונית
 שעל הסכין ולכך סגי בהדחה רש״י
 ופוסקים ולהרשב״א דס״ל דהסכין
 בולע קצת על ידי חוס ביה״ש ואגב
 דוחקא דסכינא סובר דמ״מ אינו
 נפלט בחום ביה״ש ודוחקא דסכינא
 אלא ברותח ממש כדכתב בחמשיו
ח בין כל שהיטה  ובת״ה : י
 ושחיטה . משום דמיישינן שמא
 תמצא טרפה וכתב הב״ח ודווקא
 בבהמה אבל בעופות דלא שכיחי
 טרפות אין המנהג לקנח אמנם משוס

 איסור אבר מן החי יש להזהיר השוחטים לקנח אפילו בעופות ולא
 מהני קנוח בנוצות העופות אלא צריך דוקא דבר קשה כגון חתיכת בגד
 בלוי או הדחה בצונן ביןכל שחיטה ושחיטה עכ״ד והביא ראיה מדקפריך
 בש״ס למ״ד בחמין דהיתירא נמי בלע אמ״ה ויש לדחות ראייתו וכ״פ
 הגהות אשר״י ממהרי״ח ומהרש״ל פ״ק דחולין סי׳ י״ב דלא בעי הדחה
 כלל אפילו בצונן בסכין ששחט בה כשרה וכ״פ הרז״ה והרשב״א במדושיו
 דף י׳ ע״ג וצתה״ה והמרדכי והאגודה וכןמשמע להדיא באשר״י ור״י וכן
 הוא דעת הט״ו וכמ״ש בס״ק י״ב וכ״פ הםמ״ג סוף לאוין קל״ז
ט ואם שחט  והגהמי״י ספ״ו מהמ״א והאו״ה כלל נ״ח דין ט״ו: י
, כ״כ ג״כ הטול וחפסו עליו מהרש״ל שם והב״ח ׳  בו בלא הדהה כו
 מהי דלכתחלס סגי לסכין בהדחה משוס דקשה הוא לבלוע אלא
 טל ידי לתיחה או משוס דלא פליט מ״מ היכא דלא הדיחו בלע
 ביה״ש משמנונית שהוא עליו בעין וצריך קליפה דלא גרע מסכין
 ש״כ וכדמשמע מפירש׳יי וכך מבואר בסס״ת סימן ע׳ וכ״כ הרשב״א
 וכן ראב״ן סימן ל״י וכן משמע להדיא בר״ן פכ״ה דשחט בה טרפה
 דמי לסכין ש״כ בזה: כ ידיה ביה״ש. אין להקשות הא בלאו
 הכי צריך הדחה קודם מליחה משוס דם וכדלקמן ריש סימן ס״ט
 ואפילו לצלי קי״ל דבעי הדחה וכמ״ש הר״ב סימן ע״ז כבר תירצו
 הרשב״א והר״ן פ״ק דחולין בשם רבינו יונס דאי משום דם בשפשוף
 בעלמא הוי סגי עד שיצאו המים בלא מראה דם אבל השתא משום
 שמנונית של איסור בעינן שפשוף גדול בידים היטב כדי שיסיר ממנו
 שומן הסכין שנדבק בו באומד הדטת עכ״ל(כ״כ שם למ״ד בש״ש
 גבי סכין ש״כ מדיח אבל אכן קי״ל קולף) וכ״כ הכל בו(ובזה א״ש
 דל״ת הא דכתב הט״ו אסור לשחוט בו עד שידיחנו בצונן ולא נימא
 דישחוט בו בלא הדחה דהא ידיחנו אמ״כ מסתמא כיון דדרכו
 בהדחה כדלקמן ר״ס צ״א אלא ודאי הכא בעינן דוקא הדחה היטב
 דלא סגי בסתם הלחה וכן י״ל לקמן סימן ס״ל ס״ז דהחם נמי כתבו
 הרשב״א והרב המגיל לצריך שפשוף גדול בידים היטב כו׳ ע״ש)
 ולחנם לחק עצמו הלרישה ס״י בזה ואישתמיטתיה לברי פוסקים
א ואם רגיל לשחוט. פי׳ רש״ל כגון ששחט הרבה בהמות  אלו: ב
 ונמצאו כמה בהמות מהן טרפות בבליקה לשוב לא ישחוט אלא יכטיז
 כו׳ וכתב הב״ח להבהמות הכשרות שנמצאו מהן הוכשרו בקמח
ב צריך נעיצה וכו׳. פי׳ ושוחט אח״כ  שעשה בנתיים וע״ש: כ
 לכתחלה וכ״כ בד״מ ובדרישה ואף על גב לבםכין ש״כ לעיל לא ממי
 נעיצה להתחלה היינו משוס שבלע טובא ע״י רתיחה ממש משא״כ
 הכא וחילוק זה משמע ברש״י והוזכר בתוספות ושאר פוסקים :

 לא
 ק׳ סעיף ד׳ לענץ שלשה חולטים אבל לכתחלה די בקנוח בשיער יפה כמ״ש כאן אלא שמהרש״ל כתב שעתה לא נהנו לקנח

 יפה כראוי אלא דרך עראי וצריך המורה להזהירם על זה :
 חידושי רע״ק ביאור הגר״א

' וני גונעכו' נהי נגיו  נ״נ די״ל דוזוא טינייהו נקט אט״ח וה״ח לדט ואטאי לא ביאר ושיי יח על המסקנא (שעי׳ גי) [י] ידיח נה״ש, ערש״י ד״ד, נצונן נוי ואטרינן שט ק״ז נ
 דטשני איטת נלע לני חייטא וההיא שעחא היתירא הוא הא דאינו נאסר טשום דט

 ונט״ש הופ' אלא דט״ל לרש״י נפיונת השייט דטריך דהיתירא נפי ולא פריך יוחד דהיב־ טשגחוז לה שחיפה הא בהחלה בלע אט״ה ולבסוף בלע הנהפה טהשנין וכנ״ל
 אע״כ דהמקשן חיח טייל דט״ד בחמין טורה רביה״ש אינו פועל דאיידי דטרוד לפלוט לא בלע והא דבהטין טיירי נאמת לאכול רותח ולזה היה קשה לרש״י דא״ב נלא״ה נאסר
 משוט דט והוצרך לתרע דלפי אותו ס״ד דמיירי לאכול נו רותח חיינו מינרחים לומר רםנין קשה ואינו בולע וס אבל לטטקנא יש לומר דטיירי לשהוט נו אנל לאכול בו רותח

 נאמת נם בשחט כשירח אסור טשום דט ושפיר סבר שמואל נט״ד נחמין ודו״ק ז
 באר היטב (אפ

 קולס מליחה משוס דם וצריך לומר משים דס בשפשוף בעלמא סגי אבל השתא
 משוס שמנונית של איסור צריך שפשוף נדול נידיס הישג כלי שיסור שומן הסכין
ן ששחמ הרנה בהמות ונמצא כמת בהמות . וסי׳ השייך מו ה ש : (טז) ק ו  שנדבק ב
ה לשוב לא ישחימ אלא ינען כקרקע קשה ושוחט אחר ק־ ק ד ב  מהס שריפות נ
 להתחלה ד״מ ועיין שליח שמיישב מנהג סשוחטיס שנוהגים היתר בלא נעילת
יהם. וכחב הנייח דהגהמוח הכשירות שנמצא מהס הוכשרו בקנוח שעשה נ  סכי
 בנתייס ומה דמתני בכאן נעיצה לשחוט אחר כך להתחלה ואע״ג דנסכין ש״כ לעיל
. א כ  לא ממי נעיצה לכחחלת היינו משוס שבלע ע״י רתיחה ממש מה שאין כן ה
 ואס עבר ושחש בלא נעיצת כתב בע״ז שצריך לקלוף בית השחיטה ונראה דבג׳
 שחיטות שליפות בצירוף מקרי רגיל בו לשחוט טריפוח דנני זימנין הוה
 חזקה כמו שכתב בסימן ק' סעיף ד׳ אבל לכתחלה דיו בקנוח בשיער יפה
 אלא שמהרש״ל כ׳ שעתה לא נהגו לקנח יפה כראוי אלא לרך עראי וצריך

 המורה להזהירם על זה :

. והטעס איתא בשייך משוס לשמטנית השריפה נלבק נלושני הסכין י מ  (יל) ד
 ונבלע בבית השחיטה דאע״ג דשרילי למפלט לס מכ״מ בולע שמנונית והא דסגי
 הפא בהדחה ולא לעיל בסכין של עובלי כוכני׳ משוס להתס הסכין ככל אסור והבשר
 לך לבלוע אבל הכא קשה הוא הסכין לבלוע דאינו בולע אלא ע״י לתיחה ממש
 וכאן אינו אלא חוס ביח השחיטה ואין כאן אלא שמנונית שעל הסכין ולכך סגי
 בהדחה ובט״זכתנ תירין אחל דשאני סכין של עובדי כוכבי׳ משתמש כו חדיל ונדנק
 בו הרבה מאד על כן לא חסול ממנו בהדחה בעלמא וכתב עוד בשייך בשסהב״ח
 דמשוס איכול אבל מן החי יש להזהיר השוחטים לקנח אפילו בעופות בין שחיטה
 לשמיטה(אף ללא שכיח בהו טריפות) ולא מהני קנוח בנוצות העופות אלא בלבר
 קשה כגון בגד או הדחה בצונן ע״ש סיוס דבריו שמיישב המנהג מה שאין מקנחין
 בנוצות העופות . והשייך חולק ע״ז וסבירא ליה דלא בעי הדחה בין שחיטה
. והשייך והט״ז חולקים על זה וםבירי דצריך ה ט י ח ש  לשמיטה עיין שם: (עו) ה
 קליפה ואין להקשות לדעת המחבר לפסק דסגי בהדחה הא בלאו הבי צריך הדמה

 והיא״ש שס ט משקנח הגמרא
 שה וף מ' י טור ניון ובנין
 נופיה הגי ליה נהיחה נ״י
 >א תופסות והוא״ש מהא ולנ
 מוקנא נר חמא כסוף משנת

 עניית נוכניס:
 א ניייתא חולין וף יג ומשנה
 יף ע״ו כומפלש ינא יף יין

 ב מוי וישנ״א נת״ה

 גקודות הכסף
 (ם״ק ט״י) *דשאני סכין
 ש״כ כי׳. לחנם יחק ישאני
 התש ואפשר שנשתמש! ני על
 •די.רומח והייני והתם לא
 !זהני נעיצה לנתחלה ינרגיל
 לשחוט מריפית מהני נעיצם
 לבתחלה וכמ״ש נש״ך ש״ק נ״נ
 ע״ש: (ם״ק ט"׳) *ונראה
 ליישב דעת חטור כוי. ויש
 לסמיך אמ״ו יהרמה סגי כיי.
 אין זה נכין ינכה״ג יהסנין
 מלוכלך ניס טיפס לינא
 פלונתא ולכ״ע ניה״ש בילע
 מן המוכן לפניו ועיי אמאי
 קמ״ל איסויי כאן טפי מסכין
 ש״נ. גס מ״ש ויש תימה יכה
 על סנ״י יני׳ כנר קימונו
 הנייח ושאר אחרונים נזס
 ימו״ש נשייך ס״ק י״ע ע״ש :

 בליון מהרש״א
 ע׳ ש״ך ם״ק י״ח : (סעיף
 ג׳ ש״ו ש״יו י״א) והביאו
 ראיה מדקפריך בשייט . ע'

 ט״י ם״ק י׳ :

 יד אברהם
 (העיף גי) סכין ששהט נד.
 מריטה אסור לשחוט בח
 עד שידיחנה בצונן או יקנחנה
 בדבר קשר, . תיכף ששחט
 הנהמה אי העוף וא״צ להריחה
 עכ״ל הלי״ף נש״ק וחולין.
 יכ״כ המרוכי ולא מהני
 קינוח אלא וזיו קווס שנתקשה
 ומבואר מינרי הרי״ף שגס
 נעופומ צייו קינוח יאס לא
 קנחו ושחט גס עשייה וננהמ׳
 צריך קציפה כמ״ש הש״ך .
 וכעוף נני כתנתי נזה לעיל
 בשמיך נס״ו ע״ש. יילא
 כהנ״ח שכתנ וכעופות א״צ
 קינוח יליתא : וכתב נהגהות
 מיימנות שע״ז פי״ז מהל׳ מ״א
 יז״ל אומו ייצנ״א שצריך
 לדקדק נהיחת סכין שיש נה
 שמנונית נמים צוננין להעניו
 השמנונית תחלה כילה עי
 שיהיו הצוננין זנין מיאש
 הסכין לונגו 1 מוננו ליאשו
 ולא יענמו השמנינית
 מספה״ת עכ״ל .והובא נת״ח

 נללס״א. יצריך ליזהר ניס

 צבי לצדיק
 (סעיף ג׳ ש״ך פ״ק ׳״ח)
ל בעופות . קשה לי הא ב  א
 צריך קניח; נשניל בדיקת
 פגימה וכשיש ני ים לא
 ירגיש נואיתא נסי׳ י״ח נש״ך
 ס״ק "יו שום נקרש תיך
 הפגימה . וצ״ל ויי נקנות

 החיי של סכין ילא נילי:

 גתלת צבי
 לעשות כ״א באישור אמי ינא
 יצא מהני משא״נ שומט נשכת
 שהשחיטה היה יניל להיות
 נהיתל אש שחטה למחר ע״ש
א וסיס נאןיהשוזיטה  א״נ פש̂י
 היה יניל להיות נהיתר אש
 שחטה נסכין אמו אלא שהיא
 עשה שלא כוי! אי עניי מה;י.
 אמנם לשנות מהלי״ט והגאון
 נעל חיות ועת לעיל פי׳ א׳
 סעיף י״א ינתשוכת מאיר
 הגולה ונינו עקינא איגר ג״י
 (הובא לקמן פי׳ רס״ו סק״א)
 ולא אעלינן ילא מהני רק
 נמקוש שמתקני! האיפוי צמאי
 ולא מהנ• כגון נמיציא ש״י
 שגירש ואס נאמו ולא מהצי
 ואין גיטי נט נתקיים מאי
 יאמרה תירה לא יוכל לשלמה
 משא״נ כשוחט נשנת יהאיכו'
 היא יק משוס נעיצת נשמה
 יאפי' אס נאמי יצא מהני
 ואין שחיטתו שמיטה מ״מ
 נעילת נשמה יעני ענד נזה
 לא אמיינן וצא מהני עניי.
 ולשי תילוק זה הנא נשומנו
 נסכין של משמשי עבודת
 כוכבים סי׳ לנו לומר ולא
 מהני ואש נאמר ישחיטתי
 אסורה מתקני! האישור שהיי
 לא נהנה ממשמשי עניית
 כוכבים יסרי לא אשרה תויה
 לשחוט נסכין של משמשי



ה ל ו ג  באר ה

 נ משנה וף י״ג השימע גלילה
 ויענו אי( וכאוקימיוא הנ״ל
 ד משנה שס וף יו ינומיק׳
ן ט״י ה משנה  >ה שס נגמ׳ י
 שם וף מ״א. ו שס נמשנה
 ונומסיש ונא שם 1 סושנ״א
 נת״ה ח ש0 כמשנה (><מי׳
 שהכלי מקנתו מיז לספינה)

 ם ניייתא שם י:

 נקודות הכסף
 (טי'י"אם"-קא')*וסשהנו׳•
 לק׳׳מ כמ׳׳ש נש״ויט״פ :

 דגול מרבבה
׳׳ך ס׳׳ק גי)  (םי׳ >׳׳א ש
 *) השוחט בשני! בוי
 אסילו נמויו נוי . ואף
 ייש פוסקיס נינא וכל מיו׳
 דאמי יוומנא לא תעביד
 אי עניו לא מהני שאני הנא
 שהשחיטה היתה ינולה להיות
 נהיתי אס שמעה בחול ייוקא
 במעשה שאי אששי לעשות ני
 אס באישור אמי ינא לא מהני
 ועיין נש״ן מ״מ (סי׳ ר״מ

 פ״ק ג׳) ־

 יד אפרים
׳ כ  (סי׳ י׳׳א ס״א ביע״ה) ו
 נרות חשיני' אנוקה. ענהיט
 וני נמשנת יי״ע נסועו דף
 ל״נ ימותי לשמוט לנתחיה
 הלילה נגי נ' נרות שאינם
 קלועים או ונוקיע ע״ש ועיין
 נמיש אאיז נש׳׳מ ות׳יש שליין
 שיהיה שלהנתן נוגע להייי
 ע״ש ועיין נסי נני מייא
 שהשיג על יאיית העי״מ שכ'
 שאין ראיה מהא יירח נג'
 לענין שחיטה יהא כשהאיש
 קויא נשפי אין יכול לראות
 ל אוי הלבנה כמו אצל הני
 ונכי מזיקים שאני יניין שאור
 נולל הוא ויומה קצת ליום
 אינם נראים ע״ש . ועי׳ מ״ש
 אא״ו בס״ש נזה שהתוש יעיי
 שאין אוי הלננה נאוי האבוקה
 כקירוב מקום עכ״ל . ועיין
 ננר״י ימח״נ שהסכים לזה
 לאסור צנתמלה לאור הלבנה
 ע״ש : ונתב נשני״י ח״נ סי'
 שיא נא׳ ששחט בלילה ונבנה
 הנר נאמצע שחיטה אע״ג
 מלילה כלא נר שחיטתו
 כשרה . יזה גרע יעל יי׳
 בניית הנר מבעית ועושה
 שהייה וטיפה ע״ש. ועיין מה
 שנרפש מאכן העוזר שהעתיק

 זה והלשון מגומגם ע״ש:

 כליון מהרש״א
 (ם״ •יא סעיף א׳ ש״ע) ואס
 שחס שחיטתו נשרה . ע'
 ם״ב שיך פק״ד זני פ״ד ם״ר
 נהנד,״ה;(סעי׳ ג' ש״ע) אין
 שוחטין לתוך יטים'. נבל

ו שוי ש״ך נום יענ  אלו ו
לא לתוך  ׳״ב ! (שפ). ו
 הכלים . ונם ליתן הבלי אחר
 שכבר שחט אוסר נם' נ״ה
 וס״וו טחיר ויש ראי' לאסור
 םהרא״ש סיא דביעח םי״א
 וע׳ שעח״ם פיג פיו״ם היא•

 עלה ל״מ ד״א ?״ב .׳

 צבי לצדיק
 (סימן י״א ט״ז ם״ק אי) אז
 וודאי לא עשח . קשה הא
 נעוף צוין תוקף אני יל שלא
 יהא שמועה . ינאיפצ א״א
 לראות זה . והיה נראה לולי
 לנויוימיירי רקננהמהאנל

 נעוף נלא״ס אשור נ

 גתלת צבי
 ענוות נינניס אלא משוס
 שנהנה ולמי נהמה נריאה
 מיתר לשחוט וא״נ אס נאמר
 ולא מהני והוי נמתה מאליה
 לא נהנה ואין כאן איפור .
 או נאמת זה אינו לסע״ש
 נשית ס״ק א׳ נשם הגאון
 מסריל ראטררס נתשו׳ פני
 אריה ילאו ייקא לשחוט אלא
 פיה לנחור נו׳ א״כ לעולם
 לא יתוקן האיסיר וזה פשוט.
 ייע ילנאויה קשה עלסנרת
 הגדולים האלה מהא ולקמן
 סימן ט״ו ס״ג עני ושחנו
 או״נ גיוס 6׳ מוסד צא:לס
tואף האוסר שפ לא אפר אל 
 להאחרון בי ביים ומשום ק:ס
 יאמאי לאאסיינן לעולם משום
 ואי עניי ל״מ שהיי יתוקן
 האישור לאין אישור אלא
 גשוחט אבל נאיגע פהול
 בשמיטה לא נמ״ש שם סעיף
. או הא נורנאלוואי לא ׳  ס

ו ן ט ה כ י ^ ה ש ט י ח ת ש ו כ ל א ה ה י ע ה ד ר ו ב י ה י ז ר ו  ט

א א לא ישהוט. שמא ישהה או ידרוס ולא ירגיש אבל בדיעבד ) ביום כמקום אפל , בגמרא לא איתיה לזה רק בלילה י א א (  י
 אלא שהרשב״א חידש דין זה ומדמה אוהו ללילה *והשה דהא כשאומר ברי לי שלא שהיתי ולא דרסתי כשר רשב״א ול׳׳ד
 פרש״י הטעם בלילה ללא ישחומ לכתחלה דחיישינן שמא לח ישמומ לדלעיל ס״ו ס״ק ס׳ דבצואר בהמה למעלה אפילו אמר ברי לי שלא
 רוב הסימנים והוא לא ידע ולראה כוונתו דודאי אס אנו רואין דרסתי פסולה שמא ידרוס פעם אחרת דהתס דבר מצוי הוא לדרוס
 כיוןשצואר בהמה למעלה א״נהכא
 הוי טעמא כמ״ש רש״י דלמא, לא
 ישמוט רובא והוא לא ידע וא״כ
 ליכא למיחש שמא פעם אחרת לא
 ישחוט הרוב דהא כל שוחט צריך
 לבדוק לאחר שחיטה אס שחט
 הרוב וכדלקמן סימן כ״ה וטמ״ש
 שם ונלפע״ד דאפילו לטעם רש״י
 אסור לשמוט לכתחלה ביום במקום
 אפל דמיישינן שמא יפסוק בע״א
 וישכח ולא יבדוק הסימנים לאור
 היום והב״ח לא בחב כן עיין שם:
 ב וב׳ נרות חשובים אבוקה־וםייס
 בד״מ ועיין(בח״מ) [בא״חכצ״ל]סי׳
 רצ״ח מאי נקרא אבוקה ע״כ והיינו
 ששם נתבאר דנר שיש לו שני פתילות
 מיקרי אבוקה ובא״מ סימן מל״ג
 ס״ב כתב הר״ב דב׳ נרות אפילו
 הן קלועין דינן כאבוקה (מהלי״ל
 בשם אגודה) ומסתמא ה״ה הכא:
 ג השוחט בשבת כו׳ . אפילו
 במזיד *) ובפרהסיא שחיטתו כשרה
 לפי מש״ל סימן ב' ס״ק י״ן דלא נעשה ישראל עובד כוכבים באותה
 שחיטה אלא משחיטה ראשונה ואילך מיהו כין שוגג בין מזיד דינו
 כמו שנתבאר בא״ח ר״ס שי״ח וכ״פ הב״ח וכן הוא בשלטי גבורים
:־ד אם הם צלולים כו׳. משמע אבל  ע״ש ריא״ו דלא כהעט״ז
 לימים ונהרות אין חילוק דאפילו הם עכורים אסור מטעם שלא
 יאמרו לשר של ים הוא שוחט והכי מוכח גש״ס ופוסקים: ה ע״ג
 בלים והדם שותת כו׳ ״ כ״כ רש״י והדן ור׳ ירומם (ולא הובאו
 בב״י) ופי' דהיינו שנוטל כלי ארוך ומניח מקצתו בספינה ומקצתו חוץ
 לספינה דרך מדרון לצד חוץ ושוחט ע״ג הכלי והדם שותת ויורד
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 ביום ששחט הרוב דודאי כשרה
 ומ״ה אין איסור רק לכתחלה שמא
 ישכח במשך זמן הלילה שצריך
 לבדוק ואפילו ששחט בסוף לילה לא
 פלוג רבנן ומו״ח ז״ל פי׳ הטעם
 שמא ע״י פרכוס נתרחב החתך אמר
 השחיטה ושמא לא נשחט הרוב
 וק״ל דא״כ דיעבד נמי יהיה אסור
̂נן  ותו דבסימן כ״ה מבואר דלא חייש
 לכך אלא כדפרישיח עיקר וא״כ
 למה נאסר ביום במקום אפל
 כיו! שמיד יכול לילך למקום אור
 ולראות אס שמע הרוב וי״ל
 דהלשב״א אזיל לטעמיה שמפרש
 הטעם בתה״ה דלכתמלה אסור שמא
 יחליד וא׳כ ה״ה ביום במקום אפל
 וצ״ל לדדיה דמ״מ יכול להרגיש
 בלילה אס עושה חלדה ומ״ה כשר
 דיעבד ויש להקשות לרשב״א ישחוט
 לכתחלה ויראה אם נחתכו הנוצות
 אז ודאי לא עשה חלדה כההיא
 דרבי יונה בדיק ליה גירא ושחט

 אפילו לכתחלה ולפי מ״ש בח״ה הקצר עוד חשש שמא יעשה דרסה
. לכאורה משמע דבמזיד אסור ׳ ו ) שאלו היה מזיד כ ב  לק״מ: (
 דהוה מומר וכ״פ ב״י וא״כ צ״ל דמיירי בפרהסיא כדלעיל סי׳ ב׳ וקשה
 דהיה לטור לכתוב רבותא במקום שכתב שוגג היה לו לכתוב אפילו
 מזיד רק שלא היה בפרהסיא כמ״ש הר״ן באמת בזה ע״כ נראה
 דהעול מכשיר אפילו במזיד דלא הוה מומר בשביל פעם אחת וכמ״ש
 התוספות פ״ק דחולין (דף י״ד) והא ללא כתב רק שוגג משוס
 דאמרינן בגמרא דבמזיד קנסינן ליה כרבי יוחנן הסנדלר דאסורה
 עולמית מאחר דקי״ל כר״י במכשל בשבת והטור כתב סתם כשירה

 דמשמע דלא קנסינן ליה ע״כ כתב שוגג וכי מימא הא בשוגג נמי לתוך המים וכ״כ הפרישה אבל הרשב״א ומור כתבו יכול לשמוט ע״ג
 כלים ובלבד שלא ישחוט לתוכן או מוציא ידו חו; לספינה ולא הזכירו
 הדס שותת לתוך המים גבי כלי וצ״ל שר״ל שמותר לשחוט ע״ג אחורי
̂ך דלא מימזי כמקבל דם לעבודת כוכבים כיון  הכלי שיש לו ר
 שאינו שוחט לתוכו והכי איתא בסמ״ג דף קמ״א ומותר לשמוט ע״ג
 אחורי כלי כו׳ דלא כהפרישה שפי׳ דר״ל ששוחט ע״ג אונני הכלי

 אשורה בו ביום י״ל דמ״מ שייך שחיטתו כשירה גס לדידיה ביומא
. דוקא בכלי מסני ׳  אחרינא אחר השבת: (נ) ואם הם עכורים כו
 עכורים שאז מוכיח שאינו עושה לקבל הדם אבל אם המיס שבים
 עכורים לא מהני מידי שאכתי יאמרו לשר הוא שוחט: (ד) היה
. בטור כתוב תחלה שוחטין ככ״מ אפילו בראש הגג ׳  בספיגה בו

 ובראש הספינה וכן איתא בברייתא וקמ״ל דלא חיישינן שיאמרו ואע״פ שהדס יורד לתוכו כיון שאינו שוחט לתוכו ממש שלי וכן
 ששוחט בראש הגג לצבא השמים וכן בראש הספינה שוחט לשר של נראה מדברי העש״ז אלאכדפרישית:ך או מוציא ידו הוץ לספינה
, ופסק הב״ח דבלאש הספינה אפילו שוחט לתוך הים להדיא ׳ ו  ים ופדש״י שאז אפילו מקבלו בכלי שרי שהכל יודעים שעושה כן כ
 שלא לטנף גגו או ספינתו'והתוספות הקשו עליו מדבעינן בפלק או בכלי סלי דא״אלו לטנףדופני הספינה שבחוץ אבל בעומד תוך
 השוחט שישחט דוקא לדופני הספינה טי ש״מ שבספינה אפילו בלא הספינה אע״פ שמלכלך דופני הספינה משחטפיס הס בהילוכם במים
 כלי אסור וכ״כ הר״ן וכן הוא דעת הטור שלא התיר בספינה אלא וכתב שכן דעתרש״י והשיג טל התוספות וב״י שכתבו דאפילו בראש
 ע״ג כלים ואז אפילו שותת אד.״כ ליס ולא לחוק אין חשש אבל לתוך הספינה לא שלי אלא בשוחט על דופני הספינה ומשם שותת הדס
 הים בלא מפני הספינה ג״כ אסור נמצא דלקבל הדס בכלי בכ״מ ויורד לתוך המיס ולא ירדתי לסוף דעתו וכ״כ הר״ן פ״ק דחולין
 אסור ובספינה אין היתר לשחוט ליס רק על גבי כלי או בדופני להדיא כהתוספות וגס הב״י מסיק דרש״י נמי כהתוספות ס״ל וכן
 הספינה וכן כוונת הש״ע גס כן והכי קי׳׳ל אף כי מו״ח ז״ל טרח נ״ל שהוא דעתהרמב״ס פ׳ ב׳ והכל בו וםמ״ג ורבינו ירוחם(והמחבר)
 שלא הזכירו כלל דין דלאש הספינה דבש״ס רק כתבו בסתם
 דבספינה שומט על דפנותיה אלמא ס״ל דאין חילוק וכן מוכח

ק דעת « ע י ר ש ו ד י  ח

ם שחט . אם נבח באטזיע שחימר, נתב בתשובת שבית יעקב א  (סי' י״א מעיף אי) 1
 ח״ב סס״א תרע רהשוחט טיבעת תוך השחיטה ועושה שהייה וטריפה ע״ש: (שם סעיף ני)
 ובי נרות חשובים אבוקה . ע' גאורח טישור לר״ט על יו״ד דאפי' אינם דבוקים מקרי

 אבוקה ונן לענין הבדלה והעתקתיו ננליון פנ״א ״לי(פרזי״וז םק״ד):

 [ט] ובן אס כוי , רשב״א והה׳0 :

 פתחי תשובה
 ו** (א) לא ישחוט . עט״ו ושין סנןעס . ועיין נתשונת ונרו! יצחק סימן צ״נו שנתנ
 ונראה לו נזה טעם אמי יאחרי ולנתמלה לרין לנין נרנס השמיעה קודפ
 השחיטה ע״נ נא ישמיע לנתחצה נליצה ושמא לא ישמוט רונא ויבא לידי נדנה לנטלה
 ע״ש . ולפיו אם שחט רנר ואיסיילד נה ריעיתא וכתב הרמיא לקמן סימן י״ט סעיף א'
 נהג״ה שאינו מברך קוים השחיטה יכול לשחוע לנחחלה נלילה יכן אס שחט מנעיו יום
 ובלילה רוצה לשחיט בלא נינה על סמן ניכה יאשינה ילא שייך חששא הנ״ל ששיר רשאי
 צשמיע לנתחלה גלילה. אן נאמת וה איני יאינ מאי הקשי נגמיא חולין י' י״נ ע״נ
 השוחט ויענו אין לנחחצה לא וימינסי לעולס שוחטים ני׳ . יצמא שם מיירי גגס״ג. א״ו
 ואעש״נ אסור. ו.ז'׳ש מסיט נשם ני״ע יאם המחיל נוי עיין נני״ע שם שכתנ יאף אם
 נרור לו שלא שחט אלא מצי הקנה וצא נגע נושם ואז אס יפסיק צא יהא נפסל משוש
 שהייה אפ״ה גומי עיש . אנן נתשוגת שגו״י ח״נ ס״ס ס״א נתנ ועל ונר כניית הנר
 נאמצע שחיטה א1׳ג ישחט גלילה נצי ני קיי״ל ושחיטתו נשירה מ״מ עיי כניית הנר
) שאילו היה טייר . עיין טורי ב )  מנעית השוחט חון השחיטה ועושה שהייה ועיסה ע״ש ו
 זהנ והוא היין אס היה מזיר ועיין נתשונת נית שמואל אחרון מלק יו״י סי' ז׳:
רה , עיין בתשובת !ו״ב חניינאחיו״י סימן ט׳ מ״ה ווהעיש: (ד) אין שוחסין. לנשי ) 
 עיין נמנן אניהפ שימן קנ״א ס״ק׳ א׳ נשם סמני״ט יאסיי לשחוט ננית הכנסת־•(ה) מותר.
 ענה״ט יעי ניגרי סנ״מ שהניא הש״ו לקמן סי׳ נ״מ ש״ק י׳ ישם מגואי ניעת הנה״י
ן עוברי עניית כיכגיס נכן לקנלי י  יייקא נוי לקיים מצות כיסוי שוי גזמן הזה שאי! ו
 ננלי ואעפ״נ יותר טונ ליתן עפר וצרורות בכלי קורס קנלה ע״ש וע׳ כשער המלן ריש
 פ״ג מהלכות יום טינ שהקשה ג״כ עצ השי״ח הנזכר מההיא וכוי אין שוחטי! ביום טונ

 ע״ש ועיין נתשונת מקיפ שמואל סימן ע״י:

ם. ולא קיי״ל הכי אלא אף בראש הספינה צדך נ״כ לשמוע על גני לפנותיה  במי

 ליישב פרש״י מקושית התוספות מ״מ אין לנו להלכה אלא מסקנת
 החוס׳ והר״ן והטור והש״ע ואס עבר ושמט באיסור עי׳ סוף סי׳ י״ב ו

 ביאור הגר״א להיר
] או ניום נו׳ . עיש״י שט ד״ד, לנתחלה נו׳ ז [ב] וני נרות בו׳ . ב״ט בפ״ב א א [  י
. לשון מתני׳ וגט׳ שם ט״ו א׳ ׳ ו  דשנת (כ״ג בי) : (סעיף ני) [ג] אע״ט נ
 ה׳׳ק ני' אנל נאמת ה״ה נטייד לאחרים נס״ש שם : [ד] (ליקוט) ולוקה ני״כ . מתני׳
 רפ״נ רטכות וכר״ע נגמ׳ שם וז״ש נשנת בוי ולוקה בי׳(ע״נ) י. (סעיף ני) [ה] שלא
. כגירטח הרי״ף והרטב״ם וישב״א י ו . גמ'; [ו] שלא כוי. דש׳יישם : [ז] ואם יש נ י  בו

. נסי שם לנירפת חרמנים ור׳פג״א בנ״ל ] אם הם עלולים כו׳ ח ט •י [ י ל ט 1 ש נ י א ז  ליייל ו

 באר היטב
ט . והפעם איתא בהש״ך שמא ישהה או ידרוס ולא ירגיש אבל א (א) ישהו  י
 בליענל כשאומר ברי לי שלא שהיתי ולא דרסתי כשר ולא דמי לללעיל
 סימן ו׳ דאפילו אס אמר ברי לי שלא לרסתי פסולה שמא ילריס פעם אחרת
 להמם דבר מצוי הוא לדרוס כיון שצואר נהמת למעלה מה שאין כן הכא ואם
 התחיל לשמוש לאוד הנר קודס ששחש רוב הסימנים וכבתה אין זקוק לה ויגמור
ר שיש לו . וכ׳ נש״ך מ ה ק ו ב : (ב) א  שחיסתו מבלי שהיית בית יעקב סימן ק״ו
ת אפילו הס קלועים לינס כאבוקת ועיין באורח חיים מ  שני פתילות וכן שני נ
 סימן מל״ג סעיף ב' וא״ז סימן תלייה סק״ג מתיר לכתחלת בנר יחילי. ופר״מ
. ופי׳ ה ר ש . והרלכ״ז מחמיר לכתחלה : (ג) נ ה פ  מתיר לאור הלבנת כשמאירה י
 הש״ז ושחיטתו כשרה ללידה אחר השבת בשוגג עיין גאי״ח סי׳ שי״ח והחוס׳
 כתבו אפילו במזיד שחיטחי כשרה ללא נעשה מומר בשחיטה ראשונה (ע״ש דף
. וכתב גט״ז לוקא בכלי מהני עכורים שאז מוכח שאינו עושה ר ת ו  י״ד): (ל) מ
 לקבל הדם אבל אס המים שבים עניליס לא מהצי מידי שאכתי יאמרו לשר הוא
 שוחט וכי בה״י ירא שמיס יהיה נזהר מלקבל הדם בכלי לאחר שחיטה כדי למכור
י אלא מתמלת ל  לעובד כוכבים ע״ש ופר״ח בק״א חולק וכ׳ דלא אסרו מז״ל בתוך מ
ם , י  השחיטה אבל לאחר שסילק ידו מהשחימה לא חיישינן למראית העין: (ה) בל
. והב״ח מסיק לבראש ש ש  פירש השייך על גבי אחורי כליס ולא לתוכו: (ו) ת
 הספינה אפילו שוחט בתוך הים או בכלי שרי דא״א לטנף דופכי הספינה שגחיז.

 teb בעומל תוך הספינה אע״פ שמלכלך לופני הספינה משתטפים הס בהילוכם



ה טורי זהב ט י ח ת ש ו כ ל ג ה כ י א י ה י ע ה ד ר ו  גאל הגולה 30 שפתי כחן י

) לתוך הגומא. אפילו אינה נקייה לסי שנראה כמאסף א  דעת הי־שב״א ועור ע״ש ומיין בסימן שאח״ז כיצד נוהגין בזמן הזה י• (
. ובהגהת מנהגים איתאדנותנים לו הכבד וראיתי עתה הדם שם שכן דרך הכותיים: (ב) וא״צ בדיקה. כשב ב ל ן ה מ  ז
 נוהגים לאכול מן הרגלים : רש״ל ומ״מ אם בדקוהו ומצאוהו מין שאסרינן למפרע מה ששחט
. זהקאי י א לתוך הגומא. ואפילו שאינה נקייה מעפר אסור כ״ס לתוך הגומא ואסרינן אפילו בהנאה: (ג) ובזמן הזה כו ב  י
 גס אימיס ונהרות ותוך הכלי שבסי׳

 י״א שכן העתיק רש״לבשםא״ז:
 (א) דגים וחגבים . דגים
 כתיב בהו אס את כל
 דגי הים יאםף להם באסיפה בעלמא
 סגי וזה כתיב במקום שנזכר
 שמיטה בבהמות וחגבים אתקיש
 לדגים דכתיב ולכל נפש המיה
 הרומשת במים אלו דגים ולכל נפש
 השורצת על הארץ אלו חגבים :
 (ב) מותר באכילה . דכתיב
 בבהמה תאכלו ודרסינן כל שנמצא
 בבהמה תאכלו דשחיטת אמו מתיר
 אותו: (ג) ואינו טעון שחיטה .
 *זהו לשון מיותר לכאורה ונראה
 דקמ״ל דאי; בו איסור אבר מן
 החי ומותר לאוכלו אפילו חשך
 ממנו בזמן שהוא חי עדיין וכיוצא
 בזה מצינו בפי׳ רש״י בסוף פרק
 רבי עקיבא שכתב דאין בו משום
 איסור אבר מן החי כיון דאין טעון
 שחיטה אלא שיש בו משוס בל
 תשקצו כו׳ עכ״ל וכאן אין בו משום
 בל תשקצו דשקיל ליה בעודו חי
 ומבשלו דאי היה בו משום אבר
 מן החי היה אסור כיון שחתכו
. ובטור כתוב כאן ודמו  בעודו מי
 אשור ומלבו מותר וכתב הרא״ש
 הטעם דדמו אסור לפי שהוא נבלע
 בכל הגוף ומשוב כדם האברים
 של הבהמה עצמה עכ״ל וצריך
 לכאר דעתו למה לא יהיה גס החלב

ה מקצת שוממין מהרין שלא לשמוע שוס אווז בטבח ושגס אס לא ג  ה
 שאוכלי! מלבה משוס שקבלה היא שיש שעה אתת באותן.חדשים אס
) הלב ז )  שוחט בה אווז ימות השוחט אס לא אוכל ממנה ונוהגין לאכול ץ מן

; ר) א בשס ליי מסי ש ת ) 

 הפוסקים והטעם כתג
 הרשב״א שכן דרך האפיקורסים
 להתאסף על הבור ולאכול עליו:
י . שאז ניכר  ב עושה מקום כ
 לכל שמחכוין לנקות ביתו סור
: ובשוק אסור שאין צריך לנקות השוק ם י פ י ע ו ב׳ ס ב ך גומא , ו ו ת  יב שלא לשחוט כ

« אין שוחטין(א) א לתוך(א) הגומא [א] ־ אפילו י ייאה א

ם י ° א ש

# י י ל  והלכך J י
- i , ־ , i , L ״Jי ,״ י ״_, 'L״ י ' י י ם בבית ואם לא היה רוצה ללכלך ביתו בדם חוסו אסור דומיא דבית : ג אסור ״ ר ג מ ן ל ו פ ת ט י ח ש ל מ ו כ א  ל

ה ב עושח מקום ־מדרון חוץ לגומא ושוחט שם א ר נ א ן מ ו ג P ב D C P י ה ז י ע ח ש  מ

ה והדם שותת ויורד לגומא ובשוק לא יעשה(נ) כן:  מדברי הרשב״א דלסברא זו ס״
 אס שמט לתוך ימים וכלים שאסור ב [ב] י״א שאם שחט בגומא בשוק ג אסור לאכול
 לאכול משחיטתו מ״מ אפילי להי״א משחיטתו עד שיבדקו אחריו, שמא אפיקורס הוא
 שכתב המחבר לענין דצריך בדיקה (למלים פ״ב מה״ש יעימיל) W ויש אומרים שמותר בדיעבד

• ( ° ) ברימה(לשב״א ומרדכי בשם רא״מ) \ נ 1 (ב) י ואין צריר ( ר " ס ״ ב . ש " מ א , כ ג ה ל י ו א כ ל ? ?  א

 שאח״ ז דאה במים וכלים דינא הכי י I1 M :u. J י
< הגה (ג) ה ובזמן הזה דאין דרך עובדן כוכבים בכך יש להתיר ח ק י ד 3 ך 4 ן י א  ף ן

 להכשיר אותה שחיטה דאפילו
 בלא בדיקה אין מוציאין את האדם

ם : י 6 י ע ו ו׳ ם ב  ו

 א א בהמה M ב היה ועוף טעונין שחיטה
 (א) [ב] דגים [ג] י וחגבים אין טעוגין שחיטה:

א הגי׳ [ד] ומותר לאוכלם מתים . או לחתוך מהם אבר וצאנלו מ ו  כל מה ששחט למפרע לתוך הג
ל [ה] אבל אסור לאכלן חיי׳ כ ר ה ן ס א ה ו י ם ה י מ ן ה כ ד ו כ נ ס נ ש  ל

 א משנה חולין יימ״א וכרמפוש
 לה יכא שם ב ימנ״ס פ״ג
 מהלכות שחינוה מגרי׳ פא שם
 וכן נראה מיניי נעל העיסוי
 נשם נה״ג ג הרשכ״א נש״ה
 והמרוכ׳ נשס לאג״ן (°פי׳
 להכשיר אומה שחיטה אצא כוי

 לפסלו מ5אן.ולהנא) :
 א מפויש כפייה נ נוייתיח
 נ0ולין וף נ״י יכ״ו נ שהרי
 אחר וגי היס הונירס הנתיב
 כסוף סור שמיני רש״י גשם
 גה״ג שם יףש״ריש להרמנ״ם
 ורשנ״א לימיייס אחדים כיה
 הנ״י ד משנה ^ס רף ננ״ר
 ח שפ נמשנס ינחנמים
נ מגא שם יף  יכימפדש י
 ע״ה ומעונוא יחמא נר

 ד) בדיעבד (א״ז ובשחיטות הר״מ ממדלינגן)

ג בעלי חיים שאינם צריכים שחיטה .  י
 מחזקת כשרות ומה ששחט הוא
 כשר והא דאיתא בש״ס צריך
 בדיקה אמריו היינו כדי לפסלו מכאן
 ולהבא אס *)ימצא אפיקורס אמרינן

 ים משוס בל תשקלו (הגהות מיימוני

) ־־ ׳ ס י ח ט י י ר ת מ י ה ג h ס " D

 H בהנאה כ׳יפ מהרש״ל בפ׳ השוחט 
ס כ י השוחט את הבהמה ונמצאת כשרה ומצא בה י ל כ ם ו י מ . י ו ח ה ל ״ ה ג ו ״ ׳ כ י  ס

, או(ב) בן ט׳ ת  וכמ״ש בס״ק שלפני זה: ה וכזמן עובר(א) בן ח׳ א בין חי בין מ
. (ב) ב מותר (א) באכילה (ג) ג ואינו טעון . קאי גס אלעיל סי׳ י״א מת ר  הזה כ

ם מצא בה בן ט׳ הי ד אם הפרים על א ו  וכןמפורש בא״ז שהביא בד״מ סי' י״א: (כ) שהיטה ״

: גבי קרקע (ד)(ג) טעון W שהיטה ה 1ו] יאבל י שק ח פ ׳ • ל י כ ! ו י ג א כ  י
 חי הרי הוא כמת שא״א 1 " ״

 לחיות : ב מותר באכילה, דכתיב בבהמה אותה תאכלו ודרשו נחשב כחלב עצמה של הבהמה ונראה דעתו שהדם שבעובר מתערב
 חדל כל שבבהמה תאכלו אבל דמו אשור כשאר דס כדאיחא בש״ש עם דם הבהמה עצמה שהעובר נתהוה ונזק ממנו ש״כ לא עדיף
 ופוסקים וכן הוא לקמן דיס ס״ו והטעם כתבו הרא״ש והר״ן ע״ש מדם הבהמה עצמה: (ד) טעון שחיטה. משוס מראית עין דאתי
 ולעניןמלבו וגידי ע״ל סי׳ס״ד ם״ב ולעניןאםפודיןבו ע״ל מיי של׳א לאחלופי בבהמה גמורה כיון שגם זה הפריס ע״ג קרקע. *ויש
 סייד: ג ואינו טעון שהיטה . לפי שניתר בשחיטת אמו ומוכח לעיין מה דינו בדיעבד אם לא נשחט אם החמירו בו כ״כ משוס
 במשנה דכל היכא דאינו טעון שחיטה אין כו משוס אותו ואת בנו גזירה דאחלופי דמלשון הטור שכתב וכל הדברים הפוסלין בשחיטה
 ומותר לשחטו ביום שנשחט אביו או אמו וכ״כ הפוסקים: ף אם פוסלין בו משמע אפילו דיעבד או אפשר שלכתמלה אמרו שפוסל
 הפרים ע״ג קרקע טעון שחיטה. מדבריהם דלמא אשי לאחלופי וכמ״ש התוספות ריש השוחט בההיא דר״י פוסל עד שישמיט הורידין
 בשאר בהמות כשרואין שאוכל אוחו בלא שחיטה כדאיתא בש״ם והכי משמע מדמתיר ר״ש שזורי בגמרא אפילו לכתחלה בלא שחיטה
ת, כלומר שאל טרפות שאינן מחמת ואין להפליג מחלוקתם כ״כ ויש עוד ראייה דבריש גיטין מצינו ג״כ  ופוסקים: ה אבל שאר טרפו
 *) ואם כצ״ל. תב״ש . שמיטה חשש דאימלופי גבי המביא גט ממדינת הים דצ״ל בפני נכתב ובפני
 נחתם דמן הדין היה סגי בפני נחתם לחוד אלא משום אחלופי דשאר קיום שטרות ומצינו שם בליש פ״ב דגיטין דתני התנא בבא

 ביאור הגר״א יתירה
 י£ [א] אפי׳ בנית. דש״י ו״ח נל עיקר ־. (פעיף ני) [ב] י*א כי׳. הרמב״ם יכט״ש
 בנם' שם ואם עשה כן כוי ז [ג] וי״א נוי. טרתני במתני' ברישא השוחט
 לשם הרים כוי פסולה ובסיפא השוחט לשם עולה נוי פסולה ונטציעתא תני אין שוחטין
 כני ול״ק פסולה משטע דלכתחלה דוקא וערש״י דיה בדיקה אהריו כוי שמפרש דאין
 הבדיקה להכשירו אלא לפסלו מכאן ואילך אחר הנדיקר,. רשב״א (ובבד,*; ם״ק ג";

 מעויין בטעוח):
 [א] חיה ועוף כו׳ , עברפ״ב אר״י טשום ר״י ב״פ נו׳ עד שנים בנהטה : [ב] מים •
 שט וברפ״ר, דכר־תות : (ג] והנכים , כריתות שם וםפ״ב רע״י תייר החגבים נוי
 שם ל״ח א' עונד כוכבים שהצית כי׳ וםפ״ט רשנת : [ד] ומותר נוי . תוספתא ס״ט
 ותרופות אוכל אדש דגים וחגבים כין חיים בין מתים ואיני 0לשש •י [ה] אכל אפור
 כו׳. נטי פפ״ט דשבת ועתיס׳ שם ד״ד, דלא ותום' דענודת כוננים לי״ח א' דיה לעולם ;

 (סעיף ני) [ן] אגל שאר כו׳ . עתום׳ שט ריר, דנפל נו׳ .־

 הידושי רע״ק
א בד״ס סימן י״א . ע׳ לקטן סי׳ כיח בש״ך *,"י :  (סי' י״נ ש״ר ס?"') שהבי
 (סי' י״ג ט״זסק״א) וזה כתיב במקום שניכר שחיטה. ראלו םלישנא דאםיסה לחוד
 ליכא ראיה דהא כתיב נ״כ ויאספו את השליו הכי איתא בםוגיין. ובזה מיושב לי היטב
 קושית תום' חילי( דף ייז ע״א ד״ד, וע״ק יכו' חיטא טנ״ל דפליגי דלטא מד אטד הדא
 ומר אמר חדא ולא פליגי עיי״ש שהניחו נהיטד, ולעג״ד לנאירד. קשו,, איך ילפי' דגים
 אין טעון שחיטה םדכתינ אס את כל דני הים יאשף הא לרע״ק נםדבר הותר להם בשד
 נהירה א״כ יש לומר םש״ח נתינ אפיסת ועתר, שנאסר נשר נחירה יש לוטר דנם דגים
 טעון שחיטה אמנם נאמת לא קשה טידי דהא םבל מקום ביון דנצאן ונקר נתינ ישחט
 להם אף דחיה סני בנחירה ט״ט קרי ליה שחיטה דאז נחירה נסיטנים הוי נטו שחיטה
 לדידן נדאמוי' נפיסקים נחירה שלהן זהו שחיטתן וא״כ כיון דכתינ בדגים אסיפה ליכ
 משיט דאפי' נחירה בםיטנים לא בעי וכיון דאפי' נחירח ל״צ'נם לדידן ל״צ שווטח וא״כ
, • , זו אתיא שפיר בין לר״י ובין לרע״ק דלר״י מאסר להם נשר תאוה יהיו צריכיס  רא , -
 להקדיש וחיה צריך שחיטה טטש הראיה כפשופו טדכתיב ברבים אסיפה הא מעולם לא

 הותר להם נחירה ע״כ טשוםדרנים לא בעי׳ שחיטה ולרע״ק דחוהר נחירה ג״כ הראיה שפיר דםקרי גחירה שלהן בלשו! שחיפה בצאן ובקר ע״ב בדגים דנתיב אסיפה םשושראפי׳
 נחירה לא בעי׳ וכיון שכן םיושנ קושיי תום' ראם איתא- דלא פליני יקשה טנ״ל חך נללא דדניט לא בעיא שחיטה הא לינא ראיה םהקרא דייל רצאן ובקר דהוצרכו להקדישן והיה
 בעיי שחיטח טטש םש״ח נתינ ישחט להם אכל דגים דלאו טילי והקרבה הס סגי בנחירה טש״ה נתיב יאםף ואין חפרש בין רגיש לשאר נע״ח ולדידן דנאםר נחירה נס נדנים נאסר
 אע״כ דסליגי ושפיר אילא ההוכחה בין לד״י בין לרע״ק וננ״ל ודו״ק היטב : (שיו סק״נ) והטעם נ׳ הדא״ש והר״ן ולענ״ד יש לומר דנתיב נל בנחמה תאנלו דפשטע הבל בלי
 שוט שיור מונח דחלב וניד דשליל מותר אבל לענין דם אף אש קיימא באיסורים ט״ט אפשר לקיים לישנא דבל בבהמה ע״י שינשל נל רם תשליל והוי דם שבשלו רםותד וטה״פ
 יש ליישב קושית תום' פסחים דף ב״ב ע״א ד״ה והרי דם משטע דדם אינו נכלל בהמה ונוי והיינו דמה דאטרי׳ כשהותר נבילח וכו׳ כיון לגר אשר בשעריך משסע רכל הנבילה
 ינולים ליתן לי ומונח דהנל מיתר בהנאח גס מחלב וגיד אנל אין ראיה מזה רהותר דם נהנאה ראף אם אשור נהנאה יבול לנשלו וליתגו להנר ומיושב נ״נ טר, דנדחקי תום׳ חולין
 דף ל״ו ע״א ד״ח םר״א וכו׳ אע״ג דאין חדרשא מיושנת ונוי ולפי חנ״ל גם על הדם צריך קרא לאנילח לאפור אפי׳ ע״י בישול : (סעיף בי) אם הפרים ע״ג קרקע מעון שחימה .
 ע' בפריה לקטן (סימן ם״א) דלענין טתנות כהונה דאיטעט בתוספתא דבן פקועה כיון דלא קרינן בי׳ מאת זיבחי יבוז פטור במתנות אף והסריס פסוד . ונזה לא החמירו ח1"ל
ל שאר כ  לעשות כנחמה אחרת ע״ש : (שם) טעון שחיטה . ולענין הברכה הביא החנ״ש תשו׳ רשב״א דטברכיס ואולם בתשובת בשטים ראש סיםן רפ״נ כתב לביר : (*) א

 באר היטב
: (ז) הלב. יכ׳ בשייך דבמנהגיס אימא דניתניס לו הכבד וראיתי  או על גבי הכלי
 עתה נוהגים לאכול מן הרגלים עכ״ל ועייל סי' קי״ו . וכתב הקנה ולא ישחוט

 אווזא בזמן שיש לשדים כמ וממשלת והוא חייש שבט כי הממית יומת :
. וכ׳ בשייך ואע״פ שאינה נקיה מעפר אסור ותפעם שכן דרך א מ ו ג  יב (א) ה
. והטעם מפני שא״צ לנקות השוק ואפילו אין שם ן  האפיקילשיס: (ב) ב
ה • ק י ר : (ג) ב  אדם אסור משא״כ כביתו שניכר לכל שמתכוי! לנקות את ביתו
. וכ׳ נשייך דהאי ד ב ע י ד  וכתב בשייך והיינו דוקא לאותה שחיטה ששחט עכשיו אבל מכאן ולהבא צריך בדיקת והיית לשומע לתוך ימים וכלים נמי דיכא הכי: (ד) ב

 הגייה קאי גס אלעיל סימן י״א:
. דבן ח׳ חי א״א לחיות והרי הוא כמת. וכתב בשייך אבל דמו אשור כשאר דם כמ״ש בשימן ס״ו ולענין חלבו וגידו עיין לקמן סימן סייד ס״נ ה ל י כ א  (ft) ב
. וכתב בט״ז גס אין בו משום אישור אבל מן החי וכן אין בו משוס אותו ואת ננו ומותר ה ט י ח  ולעני! אס סודין בו עיין סימן שכ״א סייד: (ב) ש
. וכ׳ נט״ז לזה השחיטה הוא מדנליתס ללמא אתי׳ לאחלזפי בשאר בהמות ומיהו בדיענד אין לנו להחמיר וצ״ע ה ט י ח  לשחטו ביום ששחט אביו או אמו: (ג) ש

 פתחי תשובה
 1Vא) בן ח׳ . עיין בשאילת יעכ״ן ח״א סימן כ״ה שנחכ וכל החילוקים שנאמרו נגסה (

 נין גן שמונה לגן תשעה ה״ה נוקה שייכים אושס חילוקים נין כן ו׳ לכן ה׳
 צפי שנהמה לקה יולות לה' חושים ע״ש: (ב) בן ט' מת , עיי! נחשונת יונ״ז נחישות
 סי' ק״צ שדעתו ייוקא אפ נמצא מת מותר באכילה אנצ אש מת אתר שיצא לאייר העולם אע";
 יצא הפריש ע״ג קרקע אשור באכילה. יכתג •שיעת הראני״ה לחלק גס בנערף נה״ג
 ישחיטת אמו אינה מחית אלא מה שאירע במוכה טריפית אגל מס שאירע אח״כ לא. אנל
 א;י מ1ד>5 לי נמת יצא ננעוף ע״ש •י (ג) טעון שחיטת , עגה״ט ועיין בתשובת כשמים יאש

 נקודות הכסף
ת לשין ז  (היי י״נ ס״ק ני) *
 מייתר כוי . אצטויך וה״א
 מאי מותי באכילה על יו׳
 שחיטה אי נמי ושאי טיפות
 אי! אוסרים אותו ומכל מקום
 טעון שמיעה כמו נסיפא
 קמ״ל: (פ״ק יי) *ויש לעיין
 נו׳.ולשע"ר אפי׳ ויעני אסור
 וכן משמע להויא להיא״ש
 ור״ן ושאי פוסקים ומביאן
 סנ״' וכן מפ«ע מהעור
 והמחגר שכתנו אצל שאר
 טיפות אין איסיי! מכלל
 ושחיטה אפילו ויעני אישרת
 אותו והראיות שהניא מוייוין
 וגינוין אינן ראיית כצצוק״צ:

 גליון מהרש״א
 (שיי י״נ סעיף א׳ ש״ע)
 בחסה חיי׳ יעוף . נשר
 אדם אם יש בו משום אנר
 מן החי ע' ח' רשנ״א ס'
 שט״ד ורטנ״ן פ' שמיני י״א
 ג' שאין בו וריטנ״א פ'
 אע״ם כ׳ דעובר עליו משום
 אט׳׳ה ועי ס׳ ע״טסומ ס״א
) סשום n ״ ; l "  בהנחה: (
 נל תשקצי . אנל השיתה
 מים מגלי ובו שרצים גם בל
 תשקצו לית בהו שייך ם' פ״ד
 םק״ג . ע' ת' גינת ורדים
 ח״א יו״ד פ״א סייג s (שעיף
 נ' ש״ע) בי; חי בין מת ,
 ע' סם״ע ס׳ רע״ו םק״י :
 (שפ) מותר באכילה ואינו
 טעון שחיטה . טשא״נ
 בתולעים הגדלים מן חבשר
 ועי ש״ך ט' פ״ד ש״ק מ׳׳ב :
 (ט״! שק״נ) וכתב הרא״ש
 הפעם רדמו אסור . יהר״ן נ'
 משום רנתייתאנלו ולא מציגו
 היתר לשתיה : (ש״ו פק״ג)
 לעי שגיתי־ בשחיטת אמו.

 יד אברהם
ף י ע ה ו י  (סי׳ י״נ סעיף אי) ח
 מעונין שחיפה.כסנ נמהר״ט
 ולמ״ו א״ש לעוףמה״ת לא הוי
 מליקה נבילה כלל וכולה חוא
 נמייה היא אאינ מתה מאליה
 או שהכה על יאשה הוי נבילה
 אגל נכה״ג הוי נחירה וש״ו.
 יקשה דא״כ אמאי איצסרין
 קרא לכל חטאתם לינית
 חטאת העיף ונאכל יני״א
 כבילה היא בואי׳ נוגחים (ו׳
 מ״ו) ומצאתי שהרגיש כזה
 גס׳ נא*י. יעיין עיי גת״נ
 ס״ו ויקרא ווריש י״ש ג״כ
 מקרא אחיי נא גס להתיר
 מליקה של כהניס .־ (סעיף א׳
תר לאוכלם מו  נהנ״ה) ו
 מתים, או לחתוך טהט אבר
 ולאבלו . נסי פוי תואר
 השיג אמ״ש הפי״ח דנןעמא
 דגכי יגיס שיי אני מ״ה
 הוא משים יאמלי׳ גפגיה כל
 שאמס מצויה על ימו א״מ על
 אבריו. ואין זו יאיה והך
 ילפזתא לא הזי' אצא צינות
 טמאים ואסייי. ומנ״ל יאחא
 נמי קרא לאשמועינן קולא
 להתיר אמ״ה של יגיפ. ינעלם
 ממנו הא ואיי נסנמרין(ד׳
 נ״ע נ) ודרשי׳ להתיר אמ״ה
 נשיציס מקרא ינח מס״נו
 כאין ימן חצוקמגשיןשאחיע
 משוס יס . וא״נ כ״ש יגיס
 וימן מותר לגמרי. ימ״ש
 הפ״ת דאי נאמר לקרא •אתא
 להתיר וגיס ק׳ לי״א וצמא
 להכי אתא ולא לאסור טמאים
 לק*« ואיך נאמר לקולא וצא
 לחונייא ועיי ולקולא שמעינן
 מקיא זנת : (ש״ך ם״ק גי)
ל היכא דאין טעון נ  ד
 שחיטה אין בו משום אותו
 ואת בגו ע״כ . יפטיר מן
 מתנת דכתינ מאת זובחי



ה ל ו ג ר ה א  ב

 אכהו פס ז מימרא יאביי שפ
 וכלישנא קמא היאיש שם
 וכ״נ מדמיי הרשנ״א חסר״[
 וחדושירשנ״אציניי הגאונים
ל מקום כלישכא נ  שפוסקים נ
 גמרא ט שם כמשנה י שס
י דף ע״ה וכרנא וארנניס מ  מ
 סימנין אנשר ניה רחמנא
גמ'  יא מור וששונו הוא שם נ
 יב מימרא ררנ סשלשיא שס
 לונרי האומר שחוששין לזוע

ף ס כ ת ה ו ד ו ק  נ
. י ו ש םנטגםין ג י  (פ״ק וי) ו
 דהיינו ששקוע נו׳ בכאן נמשך
 אחר הענויו ונועו גוה במ״ש
ר נ  כש״ן ש״ק ז' והראיתי. י
 זה בלובלין ניריי גראמני״ן
 הענר ת״ן צש״ק לפני נמס
י אליו נ ר והניע הל מ  רנני ה
 ור5ס לתקן את זה נדף אמד

ה כ כ ר ל ם ו ג  ד

ל ב ך פ״ק ייא) *) א  (שי
. והנאין י ו נ  ודאי כשיםתין ו
 נעל תניש חלק על וה וכתב
 דגם נשהה שלשיש יוס נאלס
 ושמנה ננהמה אנתי אין וה
 נירור רלאו של הוא והיי
 רננן ופלי ני אישכ״ג ס״ל
ן שמנה אסיצו שכס צא ג נ  י
 יצא ממשש נפל ואשילו ישניג
 אפשר יצא שרי אלא בנולד
נ וציות גא ירו ו  ימסייע י
 הנוצייס לאו נפלים נינזו
 משא״נ בנמצא גמעי נהמה
י ו  מנ״ל יכלו חישיו ואיזה ו
 יש כאן ינימא שהרוכ יוכיח
 שנצו חישיו וצכן לא מהני
 אפילו ימתין ח׳ ימים לרבנן
 אפילו לרשניג אולי לא סהני
ו , ואני אומר מס  סיכ ינרי
 שנסתפק גיעת הרשנ״ג יאולי
 גס ישגינ אינו סומך על
ס ושמנה ימיס  שלשים גאי
 נגהמה אלא גסיוע יוגא סא

ר י א ת מ י י ב ש ו ד  ה
) אפי׳ ׳  (פי׳ ׳״ג ש״ך ס״ק •
. נ״נ הילי אף א מ י א  ה
 שהפריש [ניתר] נשחיעס עצמו
 ממינ יאף רלא נלו חישיו היי
 א״צ כלום : וכן נו׳ לא היתה
 ציינה שחינה. נ״נ ס" ס״ק
 י״ר וע״כ א״י׳ נשגס אניו
 היה כיש וקאמי דאז אפילו
י שהסייש נ  האיינא נשי העו
 ע״י מנזינ יאילו הוא נעל

 א״צ שמיסה כלל:

א ״ ש ר ה ן מ ו י ל  נ
ח נ י ר  ואם האם לא הי' ג
 שחיטה (ושחטה) א• גיתר
 ט״ט הוייד . ע' שיך ם״ק
ן ו ע  י״ר; (פעיף נ' ש״«) ט
 שחיטה לעצמו וגיתר נר, !
 דוקא כשנמצאת האט פריסח

ם ה ר ב ד א  י
 הונח תוספתא: נפט״נ נסחשק
 אי מותר להושיע אנמ״ה של
 נן פקועה לנ*; יאפשר כיון
 ייהימ ואזיל שס מעלי׳ הוא
. ועי׳ נ ״ נ  יפויי! נו אסור ל
 נפסמיס שמוייק מירי נתן
 שאסור להישיע אמ״ה לנ״נ
 משוס לפני עיי יאי לא״ס
 שרי בהכאה ואי איתא ואמ״ה
! פקיעה אשור לג״נ אע״נ נ  י
י ו  דמותי לישיאללאמיכחמי
 ונ״מ שנהג בעצמו נספרו
. ומיהו י״ל והחס ף ס ו  ואש י
 דייק ומותר כהנאה מיאמר
א לב״נ אשור הא לכלבים ק ו ו  ו
ו נ ו ע  שיי אף לכלניס ו
 כוכייט ואי איתא יאסור
 נה:אה א״כ נהא נמי איכא
 משוס לפ״ע שמה:ה לעוני
 כיכניס ואיהו נמי אשור
 ליהנות עכ״פ אלינא דר״מ
 וצא תאכלו נושי' משמע ליי
 הנאה . ועפ״ז א״ש תמיהת
 תוס׳ שם . וכ! א״ש יצא
: (סעיף ת ס כ י פ מ  העצ״ל נ
א על נ י בייוגדל ו ח ' ט י  די) ב
 נהמד, דעלסא והוליד אוחו
 הולד אין לו תקנה נשחיטה,
נ משרשי' נש׳ י  הוא מימרא י
ף ע״ה) והיי״ף י  המקשה (
 והימנ״ס השמיעו זה . וכתב
 הנ״י וצא ידעתי למה ול״נ
 שהם מפישיס כמו פפרש״י
 שם ריב משישי' פליג אררנא
' סימנים אכשר ני׳  ואמר י
 רחמנא . ילרנא תהני לי׳
. ולפ״ז כיין  שחינות עצמו
א שהוא נתיא רנ  שפסקו להא ו
ב י  איימי' ליי מימרא י

ז ן ט ה י כ ת פ ה ש ט י ח ת ש מ ל נ ח ה י ע ח ד ר ו ב י ה י ז ר ו  ט

א ו ה ת ש ו פ ר ל ט כ ו א ת ו ם א י ר ס ו ם א נ י י א א י ה ל ו ס כ ס ר פ י א מ ל ה ד ט י מ  ש

ט ח ו ש ם א י ר ג ו ה ד א י ל מ ו ה ס א ר ו ד ה א ה ש ן ש ו ג ה כ ט י ח ת ש מ ח  מ

ה ט י מ ו ש ה ו כ י ר צ ה ן ש ו י כ י ד מ ט ד ח א ש ו ל ל א ה כ ז א כ צ ו י כ ה ו מ ו ג ן פ י כ ס  כ

ם י ק ס ו ר פ א ש ה ו ״ ב ב ה ״ א ר ה ן ו ״ ר ה ש ו ״ א ל פ ה ״ א כ ת ו י ל ע ה מ ש י ח י ש ע  כ

: ׳ ׳ י י ה ס ש ק מ ׳ ה ל פ ״ ש ר ה פ מ ״ כ  ו

ן ו י כ . ד י ו ג כ ״ ם ע י ר פ ה פ ש ״ ע א  ן

. ן י א צא מ ו ל י ו ה ק ו מ ר ת ב א ד ו ה  ש

א ו ע ה ו ק ן פ ם ב י ר מ ו א ה ו ט ז ו ל  ק

ן י ר כ ו ו ז ת ט י ל ל ק ן ע י ה מ ת ך ש ו ת מ  ו

י פ ו ל מ א י ל ת א א ל ו ו י ר ב ל ד ת כ  א

ן י מ ג מ ג ש מ י ם : ז ו י ק ס ו פ י ו  רש״

ת ו ט ו ל ו ק י ת ו ס ר פ ר ד מ ו ל ר . כ ב ד  ב

א ם ל א ו ו ת ו ר (ל) א ס ו ו א נ י ת א ו פ ר ר ט א ) ש ה ) 

ה , פ י ח ן ש ו ע ו ט נ י ) א י ע ( ק ר י ק ב ל ג ם ע י ר פ  ה

ת פי׳ שפרסתו טלה א׳ ואינה ו ט ו ל ו ק י ת ו ס ר ) פ ו ם ( א  r ו

) שאר לבר תמוה) (הגהות אשיר׳) ה  סדוקה (או שהיה בו שוס (

ן ו ע ו ט נ י ע א ק ר י ק ב ל ג ס ע י ר פ ה י ש ל פ ף ע  ו א

ר : ב ר ן (י) ב י מ ג מ ג ש מ י ה ז [ז] ח ו ט י ח ) ש ה ) 

ם ן י א ב ) ו ז ה , ( ע ר א ק ל ם א א ט ה ח א ש ם ל א  ג ט

ם , א ה פ י ר ת ט א צ מ נ ו ש ו א ד י ב ה ל ב נ ת נ  שחטה(P ו

ה ט י ח ן ש ו ע י ח ט ׳ ח ן ט ) ב ־ ח ) ( ה ר (הנמצא כ ב ו ע  ה

ו ת א ׳ מ ן ט א ב ו ם ה א א ו , [ט) י ה ר 0) ב ת י נ ו ו מ צ ע  ל

ר : ו ס ה א י ז ר י ט ה ו ה ל י פ ׳ א ן ח  ב

 הגד. ועכשיו אין. להתיר שוס ולד הנמצא בבהמה י אס האס (ח) שריפה .
 (הגהות מיימוני בשם סמ״ג סוף לאיי[ קל״ו ואו״ה סוף כלל נ״ה) ולא

מ) מ׳.־ ) ) בן ו ) ו נ א לחיישינן שמא אי י לו שחישת עצמו י מ  מ

ה ר ש ה כ ט ו ח י ש ע מ א ב צ מ נ י ש ׳ ח ן ט ב ב ב י  ד י

ו נ י י ה ו ד ה י י ו ו ר ר ת מ א א ס ל ל א ס ו ד פ ב ע י ו ד ל י פ א ל ד ״ מ ק ה ד ר י ת  י

ם י ל ס ו ו פ נ י י א ה ה ל ר י ת א י ב ו ב א ל ב מ ד ״ ס . ש ת מ י נ נ פ ב ב ו ת כ י נ נ פ  ב

א ל ן ד א כ כ ״ י א פ ו ל ח ש א ש פ שיש ח ״ ע א ו ו ה י י ו ר ר ת מ א א י ל ד כ ב ע י  ד

א ה י ד ו ה ד ו ב ע י ר ד ו ס א ר ל י מ ח ה ו ל נ ן ל ד אי ב ע י ל ר ו ס ר פ ו ר י ב ו ב נ י צ  מ

ם י ר ו מ י ה ל ו ד ג ד ו י ג מ ם ה ש ב ־ב״י ב ת  כ

ל ל ר כ ס ו ה א מ ו ג ן פ י כ ן ס י א  ד

ן י א ת . ד ו פ י ר ר ט א ) ש , ל ) : ל ל  כ

ה ט י מ ל ש כ י א א י ה ל ן ט י מ ס ר ו פ  מ

י ו א ר ן כ נ י ע ה ב ט י ח ו ש ה ו כ ר צ א ן ד ו י  כ

ו י ת ו ס ר ) פ ן ש : ( ״ א ר כ ה ״  כ

א ו א ה ה י מ ת א ד ת ל י מ ת . ד ו ט ו ל  ק

א ו ה ה י מ ת ה ה ז י ש ש נ י י א ר י כ ד  ו

ש י ו * . י פ ו ל ח א י ל ת א א ל ע ו ו ק ן פ  ב

י נ י ר ח א א נ ש י ל ל כ ״ ן ס י מ ג מ ג  מ

י ה י מ ת א ד ת ל י י מ ר א ת ק ו ד א ד ר מ ג  ב

ה ט ו ל א ק י ה ע ו ו ק פ ו ש נ י י ה ן ד נ י ע  ב

א ו ה ד ש ל ה ו א ב צ מ נ ה ו ט ח ש נ  ש

ו נ י א א ד ט י ש ד פ ב ע י ד ב ט ו ו ל כ ק ״  ג

. ׳ ו ה כ ט ה ם ש ן א כ ) ו ז ) : ר ש ו  א

׳ ו ה כ ט ח ם ש ו א ל י פ ב א ת ר כ ו ט  כ

ה ט י ח ש ת ה ל ח ת ן ש ו י כ ת ד ״ ל ו ד ת נ ו כ  ו

י ו א ר  כ

 וי׳'
ג ״ ס ע י ר פ ה ש י כ נ ה א מ ד ל ו מ  ל

ו נ י י ה י ד ה י מ י ח ר א ת ה י ד ש ע ע ק ר  ק

ן ״ ט ע ה ה ו ע ו ל ה .ג״כ ק י ה ו ת מ א  ש

׳ ה ב י ה י ד ש ם ע י ר ס ו ש א י ב ו ת  כ

ן ע ב ו ק ן פ ט ב ו ל ן ק ו ג ת כ ו ה י מ  ת

ן כ ב ״ ה ג ת י ה ה ט ו ל ה ק ת ו א ה ש ט ו ל  ק

א ל ה ״ נ י מ ת ע ד א י ל ל ו ״ כ ע ע ו ק  פ

י ״ ש י ר ר ב ד ן מ א כ י צ ו ה ה ש א ר נ  ו

י א ל מ ב ע ת כ ו ב״י ש א י ב מ ו ) 

י י ב א ר מ א י ר מ א ׳ ד כ י א ס ״ ש ב ר מ א ק " ד י ־ ״ ׳ " י ה י " פ י ר ט כן ב י ו נ ה י מ ו א ר ה כ ת י  ה

ה ט ו ל ט ק ק ו ל ק ר וז״ל ב ת ו מ ה ש ע ו ק ה בן פ ט ו ל ט בן ק ו ל ק ם ב י ד ו ל מ כ ש ה ר י י פ ב״ ה ו ל י ב י נ ד י ה מ ר ה ט י ל נ ה מ ה ד י ו א ה ר ט י ח מ יש ש ״ א מ ״  ה

ל ״ ר ד ן י ב ) ה ל ״ כ ה ע א ב צ מ נ ט ו ל ק ה ה ז ה ו ת י ה ה ע ו ק ה פ ט ו ל ה ק ת ו א . ו ׳ ו י ב ' ת ן ט ) ב ח ) : ה ז ך כ ר ו ן צ י א א ו פ י ס ר ל ש ק א נ ו ה י ש י פ ן א ו ש ל  ב

ה ז ך ה ר ד ך ב ל ח ה ״ ב ס ה ג ו ה ( ע ו ק כ בן פ ״ ה ג ס י ה ה ט ו ל ה ק ת ו א ו ש ל כ א ה ת מ ה ב ב א ד ר ק א ב נ מ ח ה ר י ר ב ש כ א ן י נ מ י ׳ ס א ד ר מ ג ן ב נ י ר מ א  ד

ה ט ו ל ה ק ת ו א י ו ״ ש ב ר ת א כ י ל ר ה ל ז״א ש ב ) א ש ״ ע ד ״ ק י ״ ם ש ב ״ מ כ ׳ ו ן ט ו ב ת ו א ט ל ח ו ה ש פ י ר ו ט מ ם א א ו ו מ ת א ט י ח ש ו ב ל כ ו ה א צ ו ם ר א  ש

ט ו ל ה ק א ב צ מ נ ה ו ס י ר ע כ ק פ נ ר״ל ש ה ו ת י ה ה ע ו ק א פ ל ה א ע ו ק ס בן פ י א כ ה ל ו ו מ צ ל ע ש ו ב ו א מ ם של א י נ מ י י ס ב ו ב ר א ת י א נ ו ה י ש  ח

ו נ י י ה ה ו א ב צ מ נ ה ש ט ז ו ל ק י א א ס ק ״ ש ר ב מ א ק ה ד ע ו ק ן פ ב ה ו כ ז ״ ו ג מ ת א ט י ח ש ו ו מ צ ת ע ט י מ ו ש ן ל י א י ד ׳ ח ן ח ו ב ת א ׳ מ ן ט א ב ו  ה

י כ ה א ל מ ל ע ה ד ע ו ק ן פ ל ב י כ ר ה ה ו ע ו ק ת פ ל ב ״ ל כ ה ״ ל א ן ד ב א ד נ ש י ן ל י  א

א נ י ד א מ ה ה ד ע ו ק ת פ ו ב מ א א ה ת צ ש ״ א ט ד ו ש ל פ ב ה א ו ב ה ו א צ מ ה ו ס י ר ע כ ק פ ו נ מ א ר ש מ ו ל ה כ ע ו ק א בן של פ ו ה י ש פ ה ל ע ו ק ן פ א ב ר ק  נ

ס ה לי א ה מ ט ו ל ן ק ט ב ו ל א ק ו ה י ש ס י מ י ת ר א ת כ י א ן ד ו י ך כ כ ל ה ר ו ו ס א א ד ו ן ה י ע ת ה י א ר י מ נ פ א מ ל ר א ת ו ע מ ק ר ג ק ״ ס ע י ר פ ו ה ל י פ  א

ן ״ ר ן ב כ ׳ ו י פ ד ב כ ״ ח ע ״ ף נ ה ד ״ ת ב ד ו ׳ ׳ ו ע ״ ף ע א ד ״ ב ש ר י ה ש ו ד י ח א ב י ד ה ע ל מ ש ן מ כ י ו ה י מ י ת ר א ה כ י ף א ו ף ס ו א ש ו ל ה א ע ו ק ה פ ו ב מ  א

ה ע ו ק ר פ מ ו ל א כ ל ה א ע ו ק ת פ י ב מ ה נ ת י ו ה מ א ו ש א ו ל ש ו ר י פ ׳ ל י י וז״ל פ ״ ש י ר ר ב ל ד ם ע ל ש ״ ש ר ה כ מ ״ כ ם ו י ק ס ו ר פ א ש ם ו ח ו ר ו י נ י ב ר  ו

ז ״ ׳ ט י ל ס ״ ע ם ו י ק ס ו פ ס ו ״ ש ט ב ו ש ך פ ו כ ם ב י ל ס ו ת פ ו פ ר ר ט א ל ש כ א ו ת י י ר ו א ד . מ ה ט י ה ן ש ו ע : ח ט ט ו ש א פ ו ה ל ו ״ כ ט ע ו ל ד ק ל ה ו א ב צ מ נ  ש

ן י י ע ן ו א ו כ מ ק כ ו ל י ן ח י מ סי״1 א ״ ׳ כ י ס ס ב ר י ה ו ס ! כ י נ ע ל ה ו פ ר ת ט א צ מ נ ה ל ל ב נ ת נ ט ו ח ו ן ש י ק ב ו ל י ו יש ח נ ת ב א ו ו ה ו ן א י נ ע ל ט ש ״  ס

׳ א בן ט ו ה ן ש ו י כ ה ו ט י ח א ש ו ך ה י ר צ ו ו ר ה ט ו ל מ ת א ט י ח ה ש ל י ע ו א ה י ל ר ה ר . ש ו ס ה א י ז ר ) : ט ה ח ״ ף פ ד ) ר ש ב ל ה ק כ ר ס פ ״ ש  ב

ו ל י פ א א ה א ד נ ד י א ו ה ל י פ ר א ש ה כ ר ש א כ י ם ה ל א ב . א ה פ ר ם ט א ם ה : י א ר ו ס א ה ו ט י ח ה ש י י ב נ ה א מ ת ל מ ב כ ו ש ח י ש ׳ ח ן ח ו ב ת א  מ

ר ש כ ה ו ט י ח ן ש ו ע ר ט ב ו ע ן ה י ה א פ ר ת ט א צ מ ו נ ל י פ א א ד ט י ש ה פ ט י ח ה ש כ י ר ה צ ת י א ס ו ל מ ם א ג א ש כ י ן ם כ ו ו ת ר ה ט ו מ מ ת א ט י ח ׳ ש ן ח א ג ו  ה

ו ״ ׳ ט י ן ס מ ק ל ד כ ל ו פ ק נ פ ס ן יצא מ א ו ש ת ד י ל ' ל ת ח ל ח ד ת ן ע י ת מ י ש י כ א ד ל ו ב ) א * . ׳ ן ט ו ב נ י א א מ ן ש נ י ש י י ח א ד : י א מ י א ו ה ל י פ  א

ו ן ב י שאי מ א כ ו י ה ר ה ה . ד ט י ה ש ה ב נ ק ו ת ן ל י ׳ א ו ׳ י ן ט ב ב : י ב ״ י ה ס ש י ר פ כ ב ״ כ ו ו מ צ ת ע ט י ח ש ר ב ח י ה נ פ י ר ו ט מ ה א ת י ו ה ל י פ  א

א א ל ר ת א ב נ מ י י ס א ה ה ו ר ש כ ת י א מ ן ל מ י ד ס מ ה ב מ ה ב ו ו ת ב ג ה ו ה נ ט י ח ן ש י א א ש י ד ה מ ו ע ט ו ו ח ׳ ש ב ן ה מ י ס ה ו ש מ ד א צ ' מ ן א מ י א ס ל  א

א כ ו ה מ צ ת ע ט י ח ש ר ב ת י ה נ פ ר ט ע מ ו ק ן פ ב ג ד ״ ע א ) ו ם י ק ס ו פ י ו ״ ש ר ) ד ל ו נ ש ט מ ו ח ן ש ו ש א ר ה ו ש ז ה מ ל ו ד ה ג י י ה ך ש ן ל י א א ד מ ק ף ל ר ט צ  מ

׳ ן א מ י י ס ו ט ה מ א מ ב ד ש ל ו כ ה ״ א ; ו י ט ו מ ש י כ ו ה ה י ד י ם ד י נ מ י ס כן ס ה א ט י ח ך ש י ר ה צ י א ה ל א ו ו א ה י ל ע ע מ ו ק ד בן פ ל ו י ה ב א ן ש ו י  כ

ה מ ה ל ב א ע ב ה ו פ ר ט ן ה א מ ב ע ש ו ק ן פ ז ב ״ פ ל ם ו י ק ס ו ר פ א ש ם ו ח ו ר ו י נ י ב ר ש ו ״ א ר ה ת ו ו פ ס ו ת ם ב״י ו א י ב מ ן ו ״ ר ה א ו ״ ב ש ר . ה ט ו ח ש ה כ י ד י  ד
א מ ל ע ק ד ״ ע , ר ש ״ ו  ח

ז הוישם אם נידון ניון דעצטות השחיםה היה ו נ  טריפות אינו אופר אותו. טסוזסקנא ננקו
נלא שהייה ודרסה והלדוו הוי נטו שאר טריפות דאינו אוסר או כיין  נרינו נשנין בדוק ו
טו דלי! נשחט דטי ולכאורה יש  דק״״ל דנקובת הוושט־ נבילה והוי פסולו בשחיטה נ
 להקשות טחשםפת הרי״ף טיפרא דרי זירא דלינן סכין ושהט בה טשום דלא קיי״ל ביה״ש
 םרווח רווח והא ט״ט יש נ״ט ליסוד הסברי דחדודו קודם לליבינו לענין בן פקועה
 שהפריס ע״ג קרקע ושחט בסכין סלובנת ראם לא אסר הדודו קודם לליבונו הוי רק שריפת
 סימנים וכלא נשחטח אבל אם חדודו קודם לליבוגו א״נ אף דלא טרווח רווה והוי ניקב
 הושם קודם גםר שחיסה דכשר הנא אע״נ דגם זה לאו [שם] שחיטה עלה והוי פסולה

 בשחיטה . ואולם לט״ש התנ״ש לעיל (סי' טי) דאפי' נעוף ותפס הקנה לנדו ושחט
 נשני; מלובנת פסולה ניון דאינו םרווח גורם השריפה אף נטקוס חדודו ול״א נכה״ג
ס לליביני יהוניח נן מרהשמים הרי״ף לרר״ז הא נ״ם נעוף עיי״ש א״כ י״ל י  חדורי קי

א ״ ר ג ר ה ו א י  ב
נ ת ת״ח נ ל נ ם נלישגא בתרא אנ ״ נ ד , טשום רקי״ל נ נ ד  [|] (ליקום) ויש טגמגטין נ
ן ח נלישנא קמא רנדדבנ תרא כלל ואף לספרים דגרסי הלנ  דרוב ספרים ל״נ לישנא נ
ה ל״ג אינא דאמרי י ז הו ה דאיגו אלא משוס מראית העין ו ז  הולנין אחר הטיקל ובפרט נ
 אלא אמר אניי כוי ומפרש דשגי הלשונות לא פליגי דלישנא קטא אמר הכל מודיט ר״ל
א קאי אבנו של בן פקועה לר' יוחנן דאמר מודד, ר״ש ר ת  דננן דר״ש שזורי ולישנא נ
ו נ״כ מותר נ ן פקועה הוא קלוט ובנו נ״כ קלוט הנ  שזורי בבנו שהוא אסיד אבל אפ הנ
ד שהוא קלוט ובן היה הגירסא בספרים שלפני ח ן פקיעה עצמו לדייר, ביותר ב  אבל בנ
: (סעיף גי) ( נ עי ב א״ר ( ו ת י נוי שלפניו לא היה נ י נ ה״גא״ד אטראנ ת  דשיי שרש״י נ
) ונפ״ו י נלה הוי כמו קרעה נטיש נפ״ה (פ״א נ י . כ״ש מטריפה דנתנ ו נלה נ ] וגתנ ח ] 
. במ״ש שם לדנדי המתיר אופר וכאן ל״ל ד' פימנים ' י ] ואם היא נ ט ] : ם  (6 "ח אי) ש

 וכוי
 דטש״ה אף בנן סקועה פסול דהוי כנשרף הסימנים יטימ אין זה מספיק רהא הסברא זו ודע״י נניעת הצדדים תו ל״א על תדורו קורם לליבונו אינו מונרח טשנרא דא״נ איך
 הוכיחו הראשונים םפירכת הש״ט והאינא צדדים דגיקכ הוושט כטקוס שנשחט קידס שנשחט הרוב ופסול הא י״ל דפירכת הש״ם וחאיכא צדדים וזיינו רטכח יה לא ניטא
 דחדודו קודם ללינונו אע״נ פשום דנזד, לא פסיקא להקשות נ״כ אלא דלפי שינויא דניה״יס כרויה רווח ׳"ל לדינא דדלטא נלאו דטרווח רווח אין אוסרים חדודו קודם
ן פקועה דהשחיםה משוס מראית העין יש לדון דהוי ספק דרננן דשסא אף דאינא זידדים מ״מ אמריי חדודו קידם לליכונו אע״נ דנם נ נ  ללינונו יא״נ מידי םפיקא לא נפקא ו
י טי ננסצא הסכין פגום לאחר שחימר, לפי ס״ש לעיל נפימן א׳ נ ' שמא אינו נן ם' . ו י ש י י ת ושט פסול השחיטה רנלא נשחט דמי • ועיין: (סעיף ג' בהגייה) ד נ נ ק  םשום נ
סה לטקיה עיי״ש א״כ ייל דהולר טותר נשהיטת 1צטו טכח סיס ספק שמא נעצם ה עצמות אסור ט״ט י״ל דחוי רק ספק ואינו רו ח דקיי״ל נר״ח דנלא שינר נ ט  םק״ו דאף ל
נחזקתיח ה ולא אוקשי הסנין . מ ה נ  המפרקת נפגמה ואת״ל נעור נפנמה שמא נלו חדשיו ומהני שחיטת עצמו ומ״מ י״ל דהוי ס״ס נרוינןז אישור דאינו זנוח ואף דמה דאסרנו ה
 דהשתא נפגטה אף דהוי ם״פ דשטא לא נטקום הפגיטח שחט היינו םשום חזקת.איסור דאינו זנוח וכטשיל והוי ספק ראשון כמו ודאי והספק השני הוי ספק איפור א״כ (הוי)
ה םהני לדעת השייך לסי' ק״י] דהסםק ה הי מ ה נ י ראש היה ג' ספיקות ב ה  מלבד ספק הראשון איבא ם״פ שמא לא שחט נמקים הפנימה ושמא הוולד בן ט' חי ט״ס י״ל מ
א רבםפקו רבן ס' מוי חזקת איסור נ  א׳ הוי במו וראי ושוב הוי ס״ס והיינו כיון דצרפנו חזקת איסור לעשות ספק ראשון לודאי שוב הוי אח״כ ס״ס בלא חזקת איפור אבל ח
א הספק דשםא הוא ה שכתנגו בםקים אחר דבס״ם ולגבי ספק א׳ הוי הזקת איסור ובספק א' לא הוי חזקת איסור די״ל דםהנ׳ א״כ הנ מ  דאינו זנוח של הולד . ואפשר דתליא נ
הנהמה א' דאפ במקום הפניטח שחט  בן ט' בזד, הוי חוקת איסור דהולד אנל הספק שמא שלא נםקוס הפנימה שחט כיון דבצר זו אנו דנין דהילד בן ח' והוי הולד ו
ל ב ה נבר צרפנו לספק הראשון שמא נעור נפנמה לעשותו כודאי וצ״ע לדינא ז (ש״ו שקי״א) א ם ח נ ה והולד שניהם אסורים ואס לאו שניהם מותרים ולגבי חזקה איסור ד ם ה נ  ה
ש השיג דלא מנעי להפוםקיס רלא כרשנ״נ דנודאי בן ה׳ לא מחני ח׳ ימים א״כ מחני ח' יפים רק לסתם ולדות וטםעס דםסייע דוב בהמית ולדות י נ ת  וראי נשיםתין . נ
נ לא טהני ח' יםים אלא אף להפוסקים נכולה נרשנ״נ דאף נוראי ק ח׳ םהני ח' ימים י״ל דם״ט הטעם רק סשום םיועת דרוב ו  מעלי׳ ילדן אנל ננטצא נטעי האס דליכא ר
ך דנולדים לחי נ ה נ  בהמות ולד מעליא ילדן עיייש ולענ״ד ני>ן דרשנ״ג סביר דאף בודאי בן ח' טחני ח׳ ימים ובזר. גנר הרוב דולדות מעליי ילדן איכא רוב דאין םשתהי ו
נזה לא טצינו  אין רובם ולד מעליי ע״י אשוזהי ואעפ״כ מהני לי יום ה״נ בולד בחטח שנמצא נטעי אטו אף דליבא רוב טחני ח' ימים כמו באדם בודאי בן ח' דםהני ל' יום ו

 דפליני
ה ב ו ש י ת ח ת  פ

 סי׳ רפיג שכתב שאץ מכרכי! על שמיעתו ע״ש ועיין סמ״נ ויה״ט לקמ! סי׳ י״ע סק״א :
ס כדרך האתיים וריש ח׳ שכתב ישחיעה כי י . עיין כספי פישת י . ) אינו םעין שהיטי ד ) 
נפת לקמן סי׳ כ״ו ע״ש: (ד,) שאי  הוא ולא נע׳ אבצ נמייה מיהא נע׳ ילא גרע ממפז
ה . עיי! גהגהות אשר״י כחולין פיק נהמה המקשה מ״ש שס וחוסה הואי ותמיהי  דבר תמו
 אינשי כההיא יאניי יאמר הכל מוייס נקצוע נן פקועה שהוא מותר כו׳ ע״ש וצ״ע לוינא
. ענה״ע כעס שיין ועיין תנ״ש שחלק ע״ז וכתכ ׳ ) ק ט ן ) : ׳  ועמ״ש לקמן סי' ע״ז ס״ק י
ס נשהה צ׳ יום באים ושמונה בנהמה אנתי אי! זה בירור דלאו נפל הוא ועיין ניגמ״ר ג  י

 שחלק עליו והסכים להש־״ך וכן נש׳ לבושי שרר מולק ג״כ על התנ״ש ע״ש :

. ופירש השייך דהאי שחיטת היא מדאורייתא וכל שאר טריפות פוסלים ה  (ז) ב

ב ט י ר ה א  ב

. ופירש השייך כגון ו ת ו  לדינא ובס׳ נה״כ פסק לאסור אף בדיעבד: (ל) א
 שאל טריפות שאינו מחמת שחיטה דלא מפרסם כולי האי אינס אוסרים אותו •
 אבל טריפות שהוא מחמת שחיטה כגון שהייה או דרסה וכו׳ כאילו לא שחט דמיא
 דכיון שהצריכוהו שחיטת בעי שחיטה מעליותא מיהו לדעת הט״ז בדיעבד אין
. והטעם דמילתא דחמית דכירי א־נשי שזה התמיה הוא ה ט י ח  לפוסלו: (ה) ש
. והטעם איתא נהש״ך דפרםוח קלוטות ר ב ד  בן פמועה !ft אחי לאחלוסי: (ו) ב
י עד שיהיה בה תלי תמיהות שאמו היתה ג״כקלוטה אבל ודאי דאין מ  לחוד לא מ

 צריך שאמו תהיה ג״כ קלוטה ובת פקועה אלא כשהיא קלועה לבד סגי ולא כב״ח w . _ , _ ״. ״
 בה ועיין לקמן סימן ט״ז סעיף ט׳ שלעני! אותו ואח בנו יש חילוק בין שומע ונתעלה לנמצא טריפה וילענין כיסוי הדס בסימן כ״ח םעיף״י״ז 'אין חילוק כמו
. וכתב בשייך אבל אם היא כשלה כשר אפילו האידנא וכן היכא שגם אמו לא היתה צריכה שחיטה דאפי׳ ה פ י ר  כאן ועיין גש״ס פרק 5ל הנשר דף סייח ; (ח) ט
. וכתב בשייך אבל וודאי כשימתין עד תמלח ח' ללידתו שאז יוצא מספק נשל כדלקמן ׳  :מצא טריפה איי העובר טעון שחיטה ונשר אפילו האימא : (ט) ט

 סימן



ב ה י ז ר ו ה ט ט ו ר ת ש ו כ ל ד ה ג י ה י ע ה ד ר ו ן י ה י כ ת פ 3 ש י 2 א  כ

) אותו הולד אין לו תקנה ט  דעלמא והוליד ה״ז הולד כשאר נהמה לעלמא וניחר כשחיטה עצמו אין לו דהא נמצאה טריפה אסור: (
. פי׳ כיון שאותו ולד נולד מבהמה דעלמא ואין-לו היתר מכח ׳ ג וגדל ובא על כו  ולזה דקדק המחבר וכתב במעי שמוטה •כשרה: י
 בהמה כוי. ה״ה איפכא דהיינו בהמה דעלמא.שבאעל בת פקוע שחיטת אמו שהרי אמו לא נשמטה עדיין ממילא הוא צריך לשחיטת
 והולידה שהולד אין לו תקנה מטעס הנזכר וע״ל׳ סי׳ י״ד ס״ק י״א עצמו והוא •עצמו נשחט בבר חציו דהיינו מצד אכיו שהיה בן פקוע
 וחציו שמצד אמו עדיין צריך
 שחיטה וכשתשחוט אותו עכשיו יהי׳
 אסור משום שהייה בין חציו לחציו •
 וס״ה אס. האב בהמה דעלמא
 והאס בת פקועה והולידו דאין
 לולד תקנה וכ״כ דש״ל אבל אס
 אותו הולד לא נולד עדיין אלא
 אחר שנשחטה אמו נמצא בתוכה
 אע״ג שהפריה אחר כך מ״מ כבר
 הותר בשמיטת אמו אלא שצריך
 אחר כך שחיטה משום מראית
 עין כדלעיל וכן אס האב בהמה
 דעלמא והאס בת פקועה ונשחטה
 ונמצא ולד בתוכה דמותר הולד
 דלא בא הולד לכלל שחיטת עצמו
 כלל דהותר במטי אמו מכח בבהמה
 תאכלו ואני״פ שאח״כ הפריש א״צ
 שחיטה מן התורה והיינו ההיא
 דקלוט בן קלוטה שזכרתי אצל ויש

 שגם החלב שבא ממנו אסור
ד והוליד. נראה דלכך דקדקו הט״ו  י
 ושאר פוסקים וכתבו והוליד לאפוקי
 שאם לא נולד אלא נמצא בה
 הותר בשמיטת אמו ואין לו סימן
 כלל שהרי הוא כשחוט בין מצד
 אמו בין מצד אביו ומותר כבן
 פקוע לעלמא וכ״כ הב״ח וכן נראה
 מלשון רש״י שבס׳יק י״ב. •וכתב הב״ח
 וז״ל ונראה דה״ה בהמה שבאה
 על בת פקועה ונשחטה׳ הפקועה
 ונמצא בה ולד דאותו ולד נמי
 ניתר בשמיטת אמו כדמוכח
 מלישנא בתרא דאביי דמיירי בבה״ג
 ולא אמריק כיון דאמו לא בעי
 שחיטה מן התורה והולד בעי שחיטה
 אי חיישינן לזרע האב אם כן לא
 ניחר בשחיטת אמו אלא אמרינן
 רבויא דכל בבהמה מרבה הכל

ד והוליד ג וגדל ובא" על בהמה רעלמא י  י
ואם ) אותו הולד(°) אין לו תקנה(י) בשחיטה w ינ ט ) 
ו הרי בנו ובן. בנו עד  בא על בת פקועה ביוצא בו ט
ז צריכים שחיטה  סוף כל הדורות כמוהו •וכולם ט

) בהם: י י  (יא) מדבריהם ואין הטרפות פוםל(

ח ומצא בה רמות ז יי השוחט את הבהמה י  ה י
 עוף, אע״פ שהוא עוף טהור , הרי זה אסור
ט לא הותר מן.הנמצא בבהמה אלא  באכילה. י

 (י) מה שיש לו פרסה:
 הגה כ [יא] וי״א [יב] דאפילו פרסותיו קלושוח [יג] לק שיהא
 דומה לבהמה שבמינה מין שיש לו (יג) פרסה (עיין ס״ק ך׳) :

Lהשוחט את הבהמה ומצא בה בריה שיש לה B ו 
א אסור;  שני גבין(יי) ושני שדראות כ

: ם י פ י ע ו ו׳ ס ב . ו ה מ ה י ב ע מ ר ב ב ו ן ע י ד ד  י

א) את ראשו בר( המקשה לילד א והוציא העו  א א
 דבכל ענין שניתר האם באכילה ניתר גס הולד באכילה אגב אמו אם מגמגמין בסעיף ב׳. ונראה כיון דאין לו תקנה לאותו ולד חלבו ג״כ
: (י) מה שיש לו פרסה.  נמצא בתוכו עכ״ל. ותימא דלישנא בתרא דאביי מיירי שהוא קלוט אסור וכתבתי מזה סי׳ י״ד סעיף ה׳
 בן פקוע דהיינו שנמצא במעי קלוטה והקליטה אינה בת פקועה אלא דכתיב כל מפרסת פרסה בבהמה תאכלו בפרסה תליא מלמא ולא
 נפקע כריסה וזה הקלוע נמצא בה וכמ״ש בס״ק ז׳ אבל אם נמצא סגי •במין בהמה שיש לו פרסות זו דעת רמב״ס והי״א• הוא דעת התום׳
 ולד בבת פקועה שנתעברה מבהמה דעלמא י״ל כיון שהבת פקועה והרא״ש ואפילו אין לו פרסה כלל אלא אותו מין יש לו פרסות סגי:
, היינו רוב פדחתו כמ״ש 3ח״מ סי׳ רע״ז: ) את ראשו א ך (  זאת א״צ שחיטה אין הולד ניתר בשחיטת אמו וה״ל כילוד ויש לו ו

 סימן א׳ מצד אביו והב׳ שהוא מצד אמו ה״ה כשחוט ואין לו תקנה מן
 ולא מרבינן מרבויא דבבהמה תאכלו אלא היכא מיתר בשחיטת אמו אבל כאן שאין אמו צריך שחיטה ס״ל כלא נשחטה וה״ל הולד כילוד
. פי׳ אפילו נולדו כדרך הנולדים רק שבניהם יבואו גס כן על בני מינם כיוצא. בהם שהם פקועות ׳ ך הדי בנו ובן בנו כו  דאין לו תקנה: ט
ז צריכים שהיטה מדבריהם. כיון שהפריסו ע״ג קרקע : יז השותט את הבהמה : ט  או שנולדו מפקוטות וכ״כ מהרש״ל שם סי׳ ט׳
. הוא לשון הרמב״ס וכתב ב״י מראה מדבריו דיש לו פרסה ממש בעיק ולא סגי במי! שיש לו פרסה ע״כ וא״כ כשיש לו פרסה ׳  כו
. שכן כתיב כל ׳ ט לא הותר כו . וכ״ש נולד בעוף דאםור וכמ״ש בסי׳ ט״ט וע״ש: י ׳ ה ומצא בה וכו  ממש אפי׳ הוא עוף מותר: י
: כ ויש אומרים דאפי׳ כו׳ . הוא דעת התוס׳ והרא״ש וסייעתם דס״ל דלאו  מפרסת פרסה וגו׳ בבהמה אותה תאכלו ודרשו מז״ל ק
 בפרסות תליא מילתא אלא במין שיש לו פרסה אלא שקשה לכאורה במ״ש הרב דאפילו פרסותיו קלוטות רק שיהא דומה לבהמה כו׳
 דהא בכה״ג ודאי ליכא מאן דפליג והוא ש״ס טרוך ר״פ המקשה דבהמה קלוטה במעי •פרה מותר והדרישה הוקשה לו גס כן דעדיפא
 מינה ה״ל לאשמועינן דאפילו אין לו םלסות כלל מותר וכתב וז״ל ונ״ל דה״פ משוס דס״ל לרמ״א שאין הרמב׳׳ם מצריך שיהא לבהמה
 הנמצאת בבהמה פרסות אלא בעינן שימצא בה בהמה שבמינה יש פרסות ואף שאין לה רגלים כלל או כרגלי יונה גס כן.כשר הואיל
 ומין בהמה זו יש לה פרסות בהכשרה ורמ׳יא הוסיף דאפילו נמצא בתוכה גמל ואין לו פרסות כלל אלא כרגלי יונה או שאגן לו רגלים
 וגס מינם אין להם פרסות בהכשרס אלא פרסותיו קלוטות דהיינו כחמור שכולה פרסותיו קלוטות אפייה כיון שגמל זה הוא מין בהמה
 רצה לומר שממינס שבכלל שם בהמה נמצאים בהמות שיש להן פרסה בהכשרן כשר משא״כ עוף שאין עליו שס בהמה עכ״ל ודבריו
 דחוקים ועוד דאם כן כבר נתבאר בדברי הרמב״ס שהכל תלוי בדמות ולאיזה צורך הוסיף הר״ב שוס דבר ועוד מאן יש אומרים והנלפע״ד
 ברור שהר״ב הבין דברי המחבר כמו שכוון המחבר עצמו וכמ״ש בס״ק י״ז וקאי אםיפא דקאמר לא הותר מן הנמצא בבהמה אלא מה
 שיש לו פרסה דר״ל כשיש לו פרסה אע״פ שהוא דמות עוף מותר וקאמר וי״א דלא הותר אפילו פרסותיו קלוטות כשהוא דמות עוף
 (ומה שלא אשמועינן רבותא דלאהותר אפילי יש לו ב׳ פרסות כשהוא דמות עוף משום דפרסה א׳ וב׳ הכלשוין וכן מוכרח לומר בד״מ
 וכמ״ש. בהגהוחי לד׳ימ א״נ סירכא דלישנא דהממבר נקט דמשמע דשרי אפי׳ בפרסה אי) רק שיהא דומה לבהמה שבמינה מין שיש לו
 פרסה כלומר הכל תלוי בדמות ולא בפרסה וזהו כדעח •המוס׳ והרא״ש והרשב״א והר״ן ור׳ ירומם והטור והרב המגיד דס״ל דהכל
 תלוי בדמות דאם יש לו דמות בהמה אפילו אין לו פרסה כלל כשר כיון דיש במינה פרסה ואם הוא דמות עוף אפילו יש לו פרסה
א אסור. משום דרחמנא אגמרי׳ למשה השסועה לאיסורא וע״כ במעי אמו אגמריה דאםור שהרי : ב ׳  אמר וכ״פ מהרש״ל שם סי׳ ב

 איני יכול לחיות אפילו שעה א׳ כשיצא לאייר העולם. ש״ס:
. במ״מ סי׳ רע״ז מבואר לרוב פדחתו הוי כאלו יצא כל ראשו ואע״ג דבש״ס ר״פ יש בכור וברמב״ם ף א והוציא העובר את ראשו י  י

 ביאור הגר״א פ״ב
' ינ״ש לוננ! יאף ו*  כוי : (סעיף די) [י] ואם גא כו׳ . נסש״ש וכן הית רש״ש מ
 יוחנן דקאפר ובנו אסור לא קאי אלא אמלתיה דרש״ש וכטש״ש א״ל האםר זעירי כוי
 ואפי' ר׳ יוחנן ליק כו׳ : (סעיף הי).[יא] וי״א כו׳ . דלהכי נקט דמות יונח דהכל
 תליא בדמות שבטינו יש לו פרפה ועתופ' שם דייה אלפה נו׳ ובירושלטי פ״ח דתרוםות
 השוחפ כחסד, יטעא בר, חזיר מותר באכילה יונה אפור באכילה שנאטר בחמר, בבהמה
 תאכלו ולא עוף בנהמה י• [יב] דאסילו פרסותיו ני׳ . לא דק דזה ליכא מאן דפלינ
' פרסה  דחוא גם' ערוכה שם אלא מעתה קלוט כוי הא תנא כוי פרסה נוי וכן שם ס״ה נ
 אכול נוי חד נו׳ חיש חוםב״ם וש״ע טח שיש לו פרםח ולא הוסיף תופ׳ אלא דאפילו
 אין לו פרטה בלל ועש״ך : (יג] (ליקוט) רק כו׳ . דאיבעיא להו כנדה נ״נ ב׳ ממצא

 דםות אדם ולא איטשיטא ולחוםרא . ת״ה (ע״כ) :
 הוציא

 חידושי רע״ק
 דפליגי רבנן די״ל דפליני רק בבן ח׳ משוס דלא ס״ל דאשתהי כלל או דחוי טיעוטא
 דטיעוטא ונעי׳ דוקא בירור גמור שיהיח בן כ' וגמרו שערו וצפרניו אבל בנמצא במעי
 אםו י״ל דמודי דטחני ח' ימים וא״כ אף להפופקים בזח דלא כרשב״ג לענין ודאי בן ח׳
 ט״ט הנא טודיט ומ״ש הכו״ט נ״נ כהתב״ש כתב משא״כ כאן דלא נולד הבהמה וחיא
 במעי אטד, אין כאן רוב ופ״ל לגאונים דע״ז דשהה אין לסמוך ובפרט ני לא אפשיטא
 בגדה אס נהמח יולדת לז׳ דברים אלו לא הבנתי דמחעריך כאן לאשתהי הא אגן דגין
 דמכח שיחוי חי ימים הוי ולד מעליא ובן ט' חוא ודק באנו לדון מנח הסברא דדלטא
 ניון דלינא דוג מסייע לא מהני ח׳ ימים. א״כ אף אס שייך אשתהי מ״מ ביון דחי יפים
 לא הוי בירור נמוד חיישי' שהוא בן ח' טטש ומה שהוכיחו דאל׳׳כ הםם״נ ונעה״ת מאי
 השמיעונו דאסור הולד כיון דאין אנו בקיאי' הלא בכל ולדות בעיי ח׳ ימים אלא ודאי
 דאשטעי' דחכא לא טחני ח' יםים לענ״ד י״ל ד/בעלטא חוי חזקת אינו זנוח דמורה דהוי

 נפל ולא טהני ביי השחיטה םש״ה בעיי בירור ח׳ ימים אבל הכא כיון דשחיטת האס דגטרפר, פהני לטהר הולד מידי נבילה נדאיתא בחולין (דף ע״ה ע״ב) א״כ איסור הולד
 הוי רק כטריפה ונטי האס ואין נזה rpm אינו זנוה רהא שם זניחה עלה לענין ננילה וגם לדעתי אין בולד איסור עשה רוזנחת זנוח אכול שאינו זניח לא תאכל דנל טח
 ד6על השהיטה אצל האם להוציא מעשה דאינו זבוה פעל נ״כ בולד , א״כ לא היי נחיקת איסור . ולזה הוצרנו ׳להשמיענו דט״ם אסור בלא שיהוי ח' ימים . אםנם לענ״ד נס בזה
 שייך חזקת איסור והיינו רכל כמה שאינו ניחר עייי שחיטת עצמו חוי כאי מאבריה יאסור טשום טריפה דאל״כ במת הולד מה נידו; ניה שוס איסור דכיון דשם וכוח עלח
 וליבא עשה דאינו זנוה ינם איסיר אט״ה לינא דהוי מת לפנינו ונס הא השחיטה פעל לאם להוציא מידי אפ״ר, לענין מפרכסת דלא עבר עלה משום אט״ה א״כ הועיל ג״כ לגבי ולד
 לעני[ זר, יע״נ בטח הולד או נתולש טמנו אבר ואוכל אסור משומ טריפה דגמה שאין נו הנשר עיי שחיטת עצמו הוי נאם ממש וא״נ ייל כיון דנל זמן שחי הולד יש בו
 איסור טריפות . וע״י שחיטת עצטו בזח מובדל מהאם וניחר לעצמו וא״כ כשיש ספק אם כלו חדשיו שייך לומר אוקי אחיקתי' דהשחיטה לא הועילה כלום ובאיסור דטריפד, עיפך.:

 באד היטב
 ונמצא בה וולד הב״ח נתב שמותל בלא שחישה והשייך כתב דאין לו תקנה וצריך
. וכ׳ ם ה : (יב) ב ם . פי׳ אס הפרישו על גבי קרקע ח י ר ב ד  עיון לדינא : (יא) ט
 השייך בשם הלש״ל אפילו:נולדו כדרך הנולדים רק שבניהם יבואו ג״כ על בני
. ופי' השייך ה ס ר  מינם כיוצא בהם שהם פקועות או שנולדו מפקועות : (יג) פ
 דהכל תלוי בדמות נהמה אס יש •לו דמות בהמה אפילו אין לו •פרסות נלל כשל
 ואס הוא דמות עוף אפילו יש לו שני פלסות כבהמת אפילו הכי סריפה * אבל
 הגייה זו תמוה שהרי בסעיף ב׳ כת׳ דפלסות קלוטות חשוב יותל אפילו
. לרחמנא אגמלי׳ למשה השסועה לאיסול י נ ש  הפליס ע״ג קלקע ע״ש: (יד) ו
 ״הו בליה שיש לה ג' עןדאות יב׳ גבין וע״כ במעי אמו אגמלי׳ שהרי איט

 יכול לחיות . גמ׳ :

. והטעם איתא נהש״ך משוס דהלי ה ט י ח ש  סימן ט״ו ניתל בשחיטת עצמו: (י) ב
. שהסימן הב׳ שחוט ועומד שאין שחיטה  הוא כמי שאין לו אלא סימן אחד מצד אמו
 נוהגת בו מן התורה ואין לך שהייה גדולה מזה שהראשון שמוט משנולד ואע״ג
 דבן פקוע מטריפה ניתר בשחיטת עצמו אם הוא בן ט׳ ודאי לק״מ דאמרי׳ בגמ׳ ד׳
 סימנים אכשיר ביה רחמנא [או בבי סימניו]או בבי סימנין של אמו ואם אמו פלישה
 יש להכשיר בשני סימני! דעצמו אבל הכא אינו כך דשי׳ אביו הרי הוא כאלו כבר
 שח1ט ולפ״ז אס בן פקועה טריפה שבא על בהמה דעלמא הרי הולד כשאר בהמה
 דעלמא עיין לעיל סימן י״ד שנם החלב שבא מבן פקוע הבא על הבהמה דעלמא
 יש לאסור עב״ל וכ׳ בש״ז דליה אס האב בהמה דטלמא והאם בת פקועה והוליד
 דאין לאותו וולד שקנה מכייל מיהו בהמה שנא על בת פקועה ונשחט הפקועה

 םאנ (0שהסימן האחד שעצו
 אמו שחוע משנולד הוא ואין
 לו שהייה גוולה מזו) ינ הר״ן
 שם יד לשון הרמנ״ס גדיש
 הל׳ מאכלות אהורומ ממימרא
 ירי יוחנן שס״וף סיס פו נוה
 יף נ״י ינרנ דזי סיא
 השפיעה סאמייס נחווה
 ימיוייאלאמיי יאגמיי׳הקנ״ה
 למשה ינמעי אמי אפוי :
 א משנס מולי! יף ס״ו

 נקודות הכסף
 שהיסיפ כסוף חינירי שהחג•
 וו״צ אנל אחר נ! לאימי
 ניגרי מהרש״ל־שא״צ לוה אלא
 שהנן י לחיו גן פקוע גו׳
 ויניריו אלו ס«והין ימה צויך
 לראות נונרי מהיש״ל מי שיש
 לו רק לנ להנין יראה שהמפרש
 נהיפך סיעה. הוא גפ לא
 הועיל כלום נזה שהרי מ״מ
 לא א״ש נאות מ׳ והיינו ההיא
 דקליס נן קליעת שזכרתי אצל
 ויש מגמגמין נסעיף נ׳ עכ״ל
 שנמשך נזה אחר יניי הנייח
 להניא ראייה ליין שלו יכמ״ש
 נש״ך ס״ק י״וי ווגריס אלי
 אינם מתוקנים ונמ״ש נש״ך
 שם וע״כ מוכרח למזור גס
 מזה ולומר ואין מ ראייה:

 דגול מרבבה
 זואי ליתא להרי ישנ״ג ממיל
 נשהה שלשים נאום וחי
 גנהמה אפילו וואי נולו
 גמווש השמיני מפעם ואמרי'
 ההוא נר שגעה היא יאשתהי
 יאסי סנילויס נחויש השמיני
 יינם גני קיימא הא וואי ליתא
 אלא ייאי יישנ״ג פיני שאס
 סיא נשל נשים אופן אי אפשר
 לחיות שלשים נאים ות׳
 ננהמה ואיננה אני אומי
 להיפך וגס לרבנן יפליגי על
 רשנ״ג ולא מהני צהו שלשים
 נאום וחי ננהמס גס אינהו
 מווו ורונ נעלים אי אפשר
 להו לחיות שלשים נאום
 ושמנה ננהמס רק ונגו זה
 יש ע״נ רונ לאיוך גיסא
 די!נ הנולדים ניוייש השמיני

 גליון מהרש״א
'  ע׳ ש״ן ס״קיינ! (סעיף י
 ש/ ס״ק י״ג) שהולד אין
 לו תקנה . ובפים בפתיחת
 להל׳ תערובות ח״נ פ״ב דייה
 ודע בחטה דאבד שנהתך
 טהולד זה נהי אפ הוא זית
 ונתערב בזית היתר הוי חד
 נחר דבולו אינו ניתר
 בשחיטת טיט אי! כולו
 אמה״ח ולא םקדי בריח :
 (סעיף סי ש״ו סס״ק י״ח)
 זכמ״ש נטי' עיט וע״ש

 םק״ח :

 יד אברהם
 משישי' יצא קיי״ל נוומי'.
 ונה״נ אית ני"! ס״ס ייי :
 והנה סעס יין זה מנואר
 נפיפקיס והיינו משים ימצו
 האג הוא כגר שחוע ומצי
 האס עייין לא נשחפ וה״ל
 נשהיה נמוך שחימחי ומש״ה
 אין לו תקנה נשחימה. וצ״ע
 (ס״ז נילי י שאניו ואמו הס
 גני פקועות קליעות שא״צ
 שחיסה כלל והוא איני •קלוע'
 יעעון שמינוה מעליוחא מי״ס
 מצי סאנ או מצי יסאס הוא
 נגר שחונן גמור ומצי השני
 אינו שחום מירננן אי מהצייא
 לי׳ שתיעת עצמו. ויש להקל
 נזה ניון ונלא״ה ליעת רש״י
 ויי״ן יימנ״ס ליתא לירב
 משישי' יש להקל ננס״נ•:
 (ש״ע)ואםבא על בת פקיעה
 כיוצא בו הרי בני בייכפוהו.
 ומונח כשיט ויש״י ותוספות
 ריס המקשה(יף סיס ע״א)
 יאפי' נן ס׳ חי נן פקועה
 שיש נו מיסוי ייצא נחי אני
 כמ״ש סי' שאמי!. שנא על
 נמ פקיעה כיוצא נו שיש נס
 גיכ אישיר ייצא נחו אני..
 יאין לאותו אני תקנה
. י י  נשחיעה נמנואר סי" י
 מ״מ אותו הולד שהוליי אין
 גז איסור נאגר זי! למנצנל

 זרעו פיי״ש :

 צבי לצדיק
 (סימן י״נ סעיף ה' מיז ם״ק י)
 ןלא םני בטין בהמה נו׳ .
 ק״ס הא כסעיף נ׳ סתם
 דקלזסוס שיי . זצ״צ ישס
 גימות כהמה עהויה וכאן
 כימות גמל שיש לו פיסה .־



 באר ועולה

 ב מימרא ורנ שם משום נשר
 נשיה טריפה שיצא מון
 למחיצתו נ מסקנת שגמרא שם
 ד שס ללישנא ימתני נמפרנא
 ונרי יוחג( ילא איתותנ הרי״ף
 ד שם נגמרא ו שם נעיא ולא
 אפשסא ופסקו העושקים
 לחומרא ו שם נעיא ראשונה
 ונאת׳׳ל ולא נסשמא ולקולא
 ח שס נעיא אחרונה ולחומרא
 סרשנ״א והרא״ש ם נ״י
 ולאשוקי אס קרמה לייתו
 לשחיעת א«ו ישחיעמ עצמו
 מהני לסחיי אוחו האני ושנן
 יש לשיש ינרי הרמנ״ם נש*ס
 מסל' מ״א דין י״נ וכמ״ש
 הימ״א לעיל סעיף נ׳ י נעיא
 שם אס סחוירה ואחי נך

 דגול מרבבה
 לא ונמר צורתם במולש
 הפניעי ולנן ופלים נינסו
 וכיון שיש יונ לבל צי גשאר
 נסעק נשל והיינו בודאי נולי
 נחויש השמיני אכל מעעפ
 שאין אנו יויעים אס הוא
 נגמר חישיו או לא ודאי
 ימועיל שהה שלשים גאיס
 ושמנה ננהמה יסמנינן איונא
 ולכן שפיי עסק השייך ואף
 ילקמ( נסי' ע״ו נשחנוו תוך
 הימן אסור ולא סעכינן איונא
 היינו משוס רנפלים הוא
 מיעיע ישכיח ורנר סהוה
 עיין «״ש שס יכל יה לא
 שיין• נזה ששהה שנעה ימים
י ההיה : נ  ואינו שנית ילא י

 יד אפרים
 (פי' י״ר פ״יז) ויש בת אבר
 א׳ אסור. ענה״ט וכתנ מ״נ
 ט״ת סי׳ נ״י ע״י המל״מ מ״ש
 סמריני סוף מילין נשם יכינו
ו המעירנ נתחלת נ י  משולם י
 ניייתו לא נעל ומזה תמה על
 מיש האחיזנים נסימן ייי
 ינאיי היוצא החלנ נעל
 נששיס וזיא שהוא מעיונ
 מחחלת ברייתו ינתנ הוא זיל
 יע״כ לא מהני ניטיצ יאל״נ
 למס פסקי האינעיא לחומרא
 ויינ ויאי יש כאן והו״ל
 סשיקא לרבנן לקילא נמי

 נליון מהרש״א
 (םי׳ י״י סעיף א׳ שיו סק׳׳נ)
ו אטי סריסת. יש ל  אפי
 להבין פאי הרבותא , ונע״פ
 דחק לפרש: (סעיף סי ש״ע)
ב שלה אסור לשתותו. ל ח  ה
 ונעוף שנשבר הנף רחוק
 אצנע מהנוף דהעוף עצמו
 נשר וילדה ניצה אה״כ והרי
 הנף טריפה כ׳ בוז׳ בית
 יעקנ סי׳ י׳ דהניצה אינה
 אסור׳דהרי החלנ אינו אסור
 אלא משום ם' איבעיא דלא
 איפשטא ואיב בטריפות
 ועף דאינו אלא םדרבנן
 םפיקו לקולא ותו כיון
 דטריפה אינה יולדת איכ לא
 הועיל הנף כלל ללידת
 הביצה ולענ״ד בלא״ה ביצה
 דומה לולד דהוא נא מכת
 וכל מכה לא אסר" טשא״כ
 הלנ ונדאיתא נגמר' ומובא
 ג״כ נט״י םקיז • ואולי עפיים
 דאיתא תטורה ליא א' ולד
 בהמה טאוירא קא דבי ניצה
. ייל רביצה בי  טנופה קא י
 לא סקרי נח . וע׳ הולין
 נ״ת םע״א תד״ה וחלנחא :
 (שיין ס״ק י״א) לאן נאבד

 יד אברהם
אם חוזך ו ( ׳ ' י״י °«יף י י ט ) 
 כל אבר ואט* נשעה שתוציא
 אותו נס הטיעוט שנשאר
 נסגים אסוו. זהי נעי' נש״ס
 י״פ המקשה עי נעינן רונו
 כנת אחת או לאו ופשקה
 לחומרא יהוי כילוי. וצי׳ע
 ימאי מינעיא לי׳ ותששוע
 לי׳ מהא ומנן שש(יף ס״נו)
 גני נניר יצא יינו הרי היא
 נילוו ינפטיס מן הנהייה .
 ומונח פס להייא נשים ורש״י
 ימוס׳וימנ״סונו״יי״סשי״ט.
 דקאי נין שיצא יונו ננח אי
 ונין שיצא אבי אני ע*ש.וצ"צ
 ילינא למיפשצו מננור ונפסי
 רחם פלס רחמנא והיי פער
 ראשו! היחס נרונו ופוטו
 את הנא אמריו. ועיין רש״י
 שה. אבל גני עובר ונציוה
 מלי ושמא מ״מ המיעוס
 שנפנים אינו הילור. ינהיג

 טורי זהב יורה דעה יד הלםת שחיטה שפתי כהן

 (ב) p האבר לחוץ אשור. דכהיכ וגשר כשדה טרפה לא פ״ב מהלכוה נחלות וצש״ע שם איתא דאס יצא פדחתו הוי
 תאכלו כיון שיצא חיץ למחיצתו נאהר והאי עוכר מחיצתו הוא כאלו יצא כולו ־פשוט הוא דלא מיידי אלא מדין פדמח דהוי כראשו
 הרחם להתירו בשמיטת אמו וכיון שיצא מוין למחיצתו דהיינו לאויר אבל ודאי דרוב פדחת הוי ככולו ומחשב על ידו כאלו יצא כל ראשו
. שזה וכ״כ העט״ז והסמ״ע שם ס״ק ו׳ והפרישה כאן וכן הוא לקמן ס״ס ך ת  העולם נאסר מהיתר שמיטת אמו : (ג) ומקום ח
 הבדלה בין פנימי לחיצון וכיון קצ״ד בטור ורמב״ם והב״ח בח״מ
 שהמדיה אין צריך לחתוך לצד פנים אעפ״י שהחזירו הרי הוא (א) כילוד ואינו ניתר מחק תיבת רוב ולפענד׳ינ כמ״ש:
ן ב אסור טלו אבל כשהוא בן  אלא מצמצם וחותך ומקום הי׳חי בשחיטת אמו לפיכך אם הוא בן ה׳ הי או מתאו ב
א רו רז׳ חי ,i,rv ט׳ חי ניתר כולו בשמיטת עצמו ו ר nsn ד ו ח ת ד א ׳ מ ו מ ל כ א ה ת מ ה ב ה ב י  מוחי ליוייק ב
ר דוקא אפילו אמו טרפה ניתר בכך ת * ט ח נ ו  אבל לא החזירה לא קרינןביה ™ י׳
n י; ray ־ .״ דה׳׳ל כילוד : ג מה שיצא מן Q n L U

 r u l בבהמה במקום החתך: (ד) אפילו ״ 

 כ m ־ הוציא ידו והחזירה (פי׳ קידם שחימה)ג w מי׳ האבר לחוץ אסור . שנאמר
 הוא מיעוטו , דקי״ל אין לידה

) אסור.אבל מה ובשר בשדה טרפה לא תאכלו ודרשו ג ) ץ ו ח  לאיברים כרבי יוחנן ולא כרב דיש שיצא (ב) מן האבר ל
ומקום חתך מותר. לא חז״ל כיון שיצא בשר חיץ למחיצתו  לידה לאיברים : (ה) חציו ברוב שנשאר ממנו בפנים (ג) נ
. כגון שיצא רוב ייי וכשנשעי ההדרה קודם שחיטה גם מקום (י) החתך אסור דהיינו הרחם שהוא מחיצת העוכר ר ב  א
ן נאסר: ד אפילו הוא מיעוטו. ל , פ ] י א י [ב] אבל מה שיפנים מהזר (ד) ד [ג י 5 א ח ל ו א נ י  מה שיצא מהעובר א
״ .״״״.״, . של אבר : ה וכל זה כו׳ אלא ״  ואס נטיל מיעוט היד שבפנים .
י י . . לענין שיהא ניתר בו׳ . ל״ל ־ י ן " " ״״ .״ . י׳ו  אחר רוב היד שיצא להשלים רוב .

* • < » t » < » ״ « S ^ £ J 2 ״ ? & 7 » £ ^ ׳ & ״ » * ״ ז « י ״ ״ י א 3  י
ך לא נולד קודם שחיטת אמו אע״פ כ ) ל ) מ ת ) , י ח ו מ מ צ מ ע 1 נ י ח ש , ד ר ו ש ר ד ח ה א ו צ י  ולא איפשטא וקי״ל למימרא ימ כ האנר (ב) ש
 ברור הוא דלא מהני ליה גם כן הטלה הנ״י ול״י ן׳ חביב וכל כו כשם י״א וכן הוכיח מהרש״ל פרק המקשה שהוא בן ט׳ חי האבר אשור ולא
 שמיטת עצמו דאימור לאו כילוד סי׳ א׳ וכן משמעות הפוסקים והוא ששוט): מהני ליה גם שחיטת עצמו אח״כ
ס יצא רוב העובר הרי הוא בילוד ז י ואם יצא וטעמא עיין בס״ק י״א: ן אבל א  דמי אבל משאר בפנים מותר ג ה
 בשחיטת עצמו ממה נפשו אי (ה) חציו ברוב(י) אבר ה [י] או שיצא ט רובן אם ילדה אותה הבהמה־ אח״כ.
. דוקא קודם שחיטה אבל לאחר ( ז ) " א ן ר הרי ה י במיעוט אי ו ל י ו כ א י ל א ר ו ת ו מ א י מ י ש י ס י ל י  כ

ר שחיטה אפילו נולד דרך בית הרחם ח י ״ י ״ ״ 1״, . י , - , ״ - - ״ ׳ . ״ ״ , ״ ״ ״ ״ - , , ד

א  5 א י  ניתר בשמיטת האם ל
א ד הוציא אבר א והתירו והזר והוציא אבר אחי אסור כן מוכח בטור וב״יוכ״כ ל 5 ן ל ל ב ל א ל  כ

א הב״מ ובזה מיישב מה שהניחו צ א י ל ע וההזירוער שהשלים לרוב המיעוט ש ן ש א ה ו ר ה ב ע >א ו ע י מ ו ב 3 ו  ר

א בד״מ ובדרישה דברי הב״י בצ״ע י ם התך כל אבר ואבר בשעה שר׳וע א ו  בגמרא דאזלינן בתר ריב העובר!לא מותר ח
 בתר רוב האבר שבפנים וא״כ אפילו אותו י גם המיעוט שנשאר בפנים(י0 אסור י ע״ש: ז ואם יצא חציו ברוב
, כגון שיצא רוב ידו וכשנשער ר ב ד כך א ר א ו בר שהוציא אבר ונאסר האבר 0  לקולא קי״ל כילוד וא״כ מהני העו
א מה שיצא מהעובר אינו אלא חציו י י ה ר ה ר ו ב ו ע ו ה א י צ ו ה ם ו א ה ה ט ח ש ^ ליה שהיטת עצמו אף למה שיצא נ ^ ^ ? א 2 ו ז י ל ו י א י ת ת ו ת ש י ל ו ס ה א ל ב ש ל ח א י ה י

ה  קי נ
״  5 ? י ל י ר י ?ft כ ה י ה ד ״ , אחר רוב היד שיצא הוי רוב S א י ד ״ י ״ י ״ ״ . _ ( ץ  גשו אחד הרי הוא כילוד גם s י \

ט) אסור שדינן מיעוט היד שבפנים אחר רוב מ בא (ו) מכלל האברים ויש בה אבר אהד( י א א ו , ה ו ן כ כ , ן כ ר ש ן 1 נ י ה ו 6  ל

. היד שיצא להשלים רוב העובר ואסור עכ״ל טור ודין זה בעיא בש״ס ׳ ו  מדוקדק דהא אינם עולים בקנה אמד: (1) מכלל האברים ב
 זה בעיא בגמרא מי נימא כיון דכל חלב דעלמא הוה כאבר מן החי ולא איפשטא ופסקו־ הפוסקים לחומרא ולכן כחבו הט״ו בסי׳ שי״ט
 ואפ״ה לענין בכור שהבא אחריו ספק בכור והלכך אם הוא גן ט׳ מת או
 בן ח׳ אפילו חי חיישינן שמא ס״ל כילוד ואסור הכל אפילו מה שנשאר בפנים ואם הוא בן ט׳ חי אז מה שיצא לחוץ אסור דשמא לא
 ה״ל כילוד וס״ל בשר שיצא חיץ למחיצתו ונאסר ולא ממי ליה נמי שחיטת עצמו כיון שלא נולד קודם שחיטת אמו אבל מה שנשאר צפנים
 מותר ממ״נ אפילו היתה אמו טרפה בשמיטת עצמו כמו שנתבאר בסי׳ י״ג ואפילו לא החזיר מה שהוציא מותר הנשאר בפנים ממ״נ
 ומ״ש הט״ו בסעיף ד׳ ואס חתך כל אבר ואבר בשעה שהוציא אותו גם המיטוט שנשאר בפנים אסור החס כיון שחתך רוב אבריו א״א
. פשוט כש״ס דהוי ׳  שיהא ניתר בשחיטת עצמו א״נ מיידי בבן ח׳ או בבן ט׳ מה ועיין בדרישה שכ׳ כה״ג: ה או שיצא רובו במיעוט אבר כו
 כילוד והמחבר שכתב בבבא אחת ה״ה כילוד אין ר״ל להשוותן לגמרי וסמך אמ״ש לקמן סי׳ שי״ט דגיצא רובו במעוט אבר הוי ודאי כילוד
 וכחציו ברוב אבר הוי ספק ותימא על העט״ז שכ׳ ברישא ובסיפא הטעם משום דאזלינן לחומרא והא ודאי ליתא אלא ביצא רובו במעוט
 אבר פשיטא לן דהוי כילוד והלכך היכא דהוא בן ט׳ מי ניתר כולו ע״י שמיטת עצמו דוקא והיכא דהוא בן ט׳ מת או בן ח׳ חי הרי
 טלו אסור אף. מה שבפנים ועיין בס״ק שלפני זה: ט רובו במעוט אבר . ז״ל הטור ואין אומרים נטיל מעוט אבר שיצא אמר רוב
 האבר שבפנים אלא מטילין אוחו אחר רוג העובר שיצא ואסור עכ״ל וכ״כ רש״י ולכאורה אינו מדוקדק מ״ש אקר רוב העובר דהא
 בלאו האי מיעוט אבר שמבחוץ ליכא רוב עובר ונראה דעל שם סופו קרי ליה רוב העובר וה״ה אם היה מבפנים יותר מבחין כלא
 המיעוט אבר שדינן ליה אעובר שמבחוץ כיון שבמעוט אבר שעמו הוי רוב עובר הוא בחוץ וכן משמע מהט״ו לקמן סי' שי״ט ודוק:
 י גם הםעוט שנשאר בפגים אסור. זהו ג״כ בעיא דלא איפשטא בש״ס אי בעינן רובא בבת אחת או לא ולמומרא ועיין ס״ק ז׳ :
. זהו ג״כ בעיא בש״ס (דף ס״ט ע״א) מהו לגמוע חלבו חלב דעלמא לאו כאבר מן החי דמי(וכדאיתא  יא התלב שלה אסור לשתותו
 בסי׳ פ״א ש״ק י״ב וסי׳ פ״ז ס״ק טי) ושרי האי נמי ל״ש או דלמא התם אית ליה תקנתא לאיסוריה בשחיטה תיקו וכ״כ הרמב״ס הרי
 זה אסור לשתותו מספק והקשה הב״ח אמאי לא בעי ש״ס נמי הכי גבי בן פקועה שבא על בהמה דעלמא והוליד שהולד אין לו תקנה

 חידושי רע״ק מטעם
 (פימן י״ד שמיף הי) החלב שלה אפור לשתותו. ואט יצא חציו ברוב אבר "ל דחוזלב
 מותר מטעם ס״ט ם6ק דהוי כילוד ואין כאן איסור יוצא ואת״ל דלא הוי כילוד םסק
 שמא ביוצא נ״כ החלב פותר ולכאורה נסחר זה טט״ש הםיו םק״ו דבל) פכןעח הבא עי

 ביאור הגר״א
. כרב ושמואל דר׳׳י איתותב וכ״ש ללישגא בחרא  יף (סעיף ני) [א] הוציא ידו בו׳
. ׳ ו  דגם ר״י טודה ונפי' הרי״ף ודא״׳ט י [ב] אבל מה(שבפנים) נ
 נמ׳ שפ אי אעובר כוי וכן שם בפוגיא במה סעםיט : [ג] אפי׳ בוי. עגה״נ ובפי' די״ף
. טדקאפר שפ ס״ט א׳ טחו לחוש לזרעו כוי אפיי בן פקועה  ורא״ש ־• [ד] וב״ז לא כו׳
 דעלפא נטי בו׳ משמע דנבן פקועה קמיירי דאל״ב מאי טריו דאשמעינן בולד גמור

ס ל״צ דאזיל אבן פקועה דביותיד, וערש״' שם ד״ד, אבן פקועה כו׳  ואמר ע
 (סעיף גי) [ה] אי שיצא ריבו כו׳. פשיטותא דגם' שם ;

 הנהמה פעליא דאין לולד תתנה נשהיטה החלב אסור רזהי ג״נ בכלל איבעיא ע״ש והא
 הן• דינא דנן פקועה שנא על נהטד, מעליא דאין להולד תקנה משום דחוששיס לזרע אנ
 הוי רש ספק נדקיי״ל בסימן ט״ו ראנן ס״ל לרינא דהוי ספק אם חוששים לזרע אב יא״כ
 הו״ל סייס אטגם י״ל דהחם לענין ספיקא דחוששים לזרע אב הוי לולו חז^ז איסור שאינו
 זביח ודנין םכוז החזקה דאין לו תקנה בשחיטה אבל הנא בחציו בתב אבר י״ל דלא אסרי'
 דהוי בודאי אינו ילוד דלא טהני שחיטה להיוצא דחא לנני חגשאר בפנים הוי בהיפוך חזקת איסור לדונו בילוד דאט לא היה בילוד הותר תיכף בשחיטת אם ומנח החזקת

 באר היטב
נ פדחתו כמ״ש בח״מ סימן ס הוציא רו א ה ״ ה . וכתנ בט״ז ו ד ו ל י  יד (א) ב
. וכ׳ נשייך אפילו אמו שריפה דהוי ליה כילוד : ו מ צ ) ע נ  רע״ז: (
. משוס שנאמר ונשל נשדה עריפה לא תאכלו ודרשו חכמינו ז״ל כיון ר ו מ  (ג) א
. ך ת ח : (ד) ה ר  שייצא הנשל לחון ממחיצתו דהיינו הלחס שהוא מחיצת העובר אסו

 פתהי תשובה
 יך (א) מה שיצא מחאנר . סנה יין איסור יוצא נאמר נש״ס נכן פקוע מכשירה שגל
 הולד ניתר נשחיעת אמי לכן אני היוצא אין לו תקנה משא״נ השהאס סוסה.
 אכן ועת השייך לקמן סק״ז מנואר ואפילו כשנמצאה האס ערפה שייך איסור יוצא ומס שנחון
 אסור . אמנם ספר״ח חלק עליו עיין נספר לכושי שיי שכתב שנראה עיקר נהפר״ח אך
 למעשה יש להחמיר ולומר ראם סאגר שיצא הוא אגר שהנשמה תלייה ני יש לאסיר נולו
 אפילו מה שהיה נפנים וכשהגויל חלנו ג״ה אסור(ואס איכא עיו איזה צו היתר הגון
 תעיינת וכה״ג יש להתיי ע״ש נניאייי סק״ז) ואם היא אני שאין הנשמה תלויה גו יש לחוש
 ולאשור אגר היוצא ענ״פ והשאר ניתי נשחיעת עצמו וכשהגדיל תלכו מיתי ע״ש : (ב) שיצא

 היינו הבדלה שנין החיצון לפנימי. כתב בה״י ואנו נוהגין שחותכין עד מקום
 כלות העצם. וכן ננשבל העצם במקום שאין טריפה כנוף הבהמה או עוף דמ״מ
. ופי׳ השייך ודוקא אס קודם ל כ  אוחו אבל אםול שחותכים כל האבר: (ה) ה

. כתב בה״י דוקא שהחזיר את ן ו  שחיטה ילדה אבל אחל שחיטה אפילו נולד ללך בית הרחם אסול ובזה מיושב מה שהניחו בד״מ ובדרישה דברי ב״י בצריך עי
 האבר קודם שחיטת אמו אבל נלא״ה אע״ג שילדה אמ״כ אזי אותו אבר עס מקום חתך אסור כדין אבר המדולדל מאמר שהאבל הזה נשאל מדולדל בשעה שיצא ממעי
. ופי׳ השייך כגון שיצא רוב ידו ונשנשער מה שיצא מהעונר ר ב  אמו עדיין עומד באיסור אנל המדולדל ואינו ניתר בשחיטת עצמה. ופל״ח נק״א חולק; (ו) א
נ היד שיצא הוי לוג שדינן מיעוש היד שנפנים אחר הרוב היד שיצא להשלים רוב ה־1ונר ואסול ודין  אינו אלא חציו ואם נטיל מיעוט היד שנשאר בפנים אחל לו
י ליה אף שחיטת מ  זה בעיא בש״ס ולא איפשסא ופסקו הפוסקים לחומרא ולכן כ׳ הטור בסימן שי״ט לענין ככור שהנא אחריו ספק נכול והלכך זה ברול ללא ת
 עצמו דאימר לאו כילוד דמי אבל מת שנשאר מבפנים מוחל בשחיטת עצמו בממה נפשך אי כילוד דמיא פשישא דמותל ואי לאו בילוד ניתר בשמיעת אמו דהא לא
ד . וכי נשייך לזה הוא פשוט בש״ס דהוה כילוד והמחנר שכתב הכל בנבא אחת אינו רוצה לומר להשוותם לגמרי אלא דייצא רובו במיעוט ו ל  יצא כלל: (ז) כי
. יכ' בשייך דזה הוא ר ו ם  אבר הוי ודאי כילוד וכחציו ברוב אבר הוי ספק וה״ה אס היה מבפנים יותר מבחין בלא מיעוט האבר שדינן ליה אעיבר שבחיז: (ח) א
 ־ י ״ ן״ל לחלב של אוחו ולד

 נ״כ
גן פקוע הבא על בהמה לעלמא להןלל אין לו תקנה כלאיתא סי׳ י״ג ס" . וכ׳ בשייך וה״ה נ ר ו ט  ג״כ נעיא נגמרא ולא איפשטא ולחומרא: (ש) א
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4 - משנה שפ וכתבו הר״ב(סי׳ כ״ד םט״ו) גבי שמוטה דחלב שלה מותר מטעם סעיף ט״י) ולא איפשטא ולמימרא וגראה לי ברור בבן שקועה הבא ״ ׳ ־  למימרא 1

 שחיטה מועלת בו אבל הכא על בהמה דעלמא דהולד אין לו תקנה כדאיתא בסי׳ י״ג סעיף ד׳
 דחלב של אותו הילד ג״כ אסור
)בחלב לשתותו שהרי כולו איסור כייןדשחיט ג כ והדי זה כחלב טרפה שנתערב (  (ז) י
 חליי וה״ל כשאר מידי שנשחט חציו
 ממש . והא דלא מבעייא לענין
 ולד בן שקועה הבא על הבהמה
 דאוחו דין שאין-לולד תקנה ׳הוא
 מדברי רב משרשיא למ״ד חיששין
 לזרע האב והוא מחלוקת אמוראים
 בפרק אותו ואת בנו ע״כ ניחא
 ליס למבעי באיסור יוצא שהוא
 אליבא דכ״ע אבל לדינא ודאי
 חד טעמא הוא דהא לית תקנתא
 לאיסוריה דאוהו ולד בשחיטה
 זה גראה לי פשוט אלא שראיתי
 למו״ח ז״ל שכתב מכח קושיא זו דלא איבעיא לענין בן פקועה
 שזכרנו דהתס באמת החלב שרי דאמ״ג דאין לו הקנה לולד בשחיטה
 מטעם שהייה אינו אלא שאין השחיטה מתירתו אבל בחייה אין בה
 איסור דאי; בה סרך טריפה ודימה אותו לעיקור שהביא ב״י לקמן
 דאין שם איסור אלא שאין השחיטה מועיל לו ע״כ ולענ״ד קשה בזה
 חדא דהאפרש״י בהדיא בפרק בהמה המקשה(דף ס״ט) בכן פקועה
 שהוליד דאסור כל הולד הרי דקרי ליה אסור והיאך נתיר חלבו דהא
 מן האיסור בא ותו ראייה דאמרינן שם בגמרא מהו לחוש לזרעו
 דההוא איסור יוצא ה״ד אי דאזיל אכהמה מעלייתא מאי איריא
 האי דאית ביה איסור יוצא אפילי בן פקועה דעלמא נמי דאמר רב
 משרשיא לדברי האומר חיששיןלזרע האב בן פקועה הבא־על בהמה
 מעלייתא אותו הולד אין לו תקנה כו׳ ואי תימא דהאי אין לו תקנה
 אין בו איסור היאך מדמה לה לאיסור יוצא לעניןהולד שבא ממנה
 הא לא דמיין להדדי דבאיםור יוצא יהיה בו איסור ובבן פקועה אין
 בי איסור רק. אין בו הימי שחיטה אלא ע״כ דבעי לאשווינהו ממש
 כי היכי דבאיסור יוצא־ אסור ממש ה״נ בבן פקועה וכי היכי
 דבתמלה היה מדמה אותם לענין לאסור הולד ה״נ במסקנא דהולד
 שרי רק לענין החלב מיבעי׳ ליה ה״נ דשוין ומה שיש איסור בזה יש
 בזה כנ״ל ברור דהילד שאין לו תקגה הוא אסור גמור וחלבו אסור
 וא״ל מאי פריך מאי איריא כו׳ מכח ההוא דרב משרשיא הא אמרנו
 לטיל דניחא ליה למינקט אליבא דכ״ע י״ל דלעיל אמרנו כיון ששייך
 למיבעי אליבא דכ״ע כמו לרב משרשיא ע״כ טפי עדיף למיבעי אליבא
 דפ״ע משא״כ כאן יש איסור ברור כרב משרשיא אין שייך לומר ע״ז

 (י) כשרה :
 ו י* המושיט ידו למעי הבהמה יג וחתך (ח) מן
) בהן והניח א י  הטחול ומן הכליות וכיוצא (
 החתיכות בתוך מעיה ואח׳יכ שחטה הרי אותן
 החתיכות אסורות משום אבר מן. החי ואע״פ שהוא
 בתוך מעיה אבל אם חתך(ט) מן העובר שבמעיה
 ולא הוציאו ואח״כשחטה הרי חתיכות העובר או

: ( י  אברו מותר ך)ןאיל ןלא יצא (למלים לין מ
) ואס שחע עובר במעי אמי (י)(ה) לא מיקרי ד ) [ י  הגה יד [

 (יב) שחיפה (ר״ן ובעיא פרק בהמה המקשה ולאי איפשמא):

 דשמוטה לאי טרפה היא אלא שאין
 אסור משוס טרפה ומלב טרפה
 אסור עכ״ל ולא משמע לי סירושא
 דשמעתא הכי ועוד דל״ד לשמוטה
 דהתם הל״מ דשמוטה לאו טרפה
 היא בחייה משא״כ לעיל דהולד
 טרפה משום דסימן אחד שלו הוי
 כשחוט והגע עצמך אם שחט סימן
 א׳ ואח״כ הנימה אס חלבה מותר
 דנימא שיגמור אח״כ השחיטה והאי
 נמי דכוותה היא ועוד משמיטה
 היתה לה שעת הכושר משא״כ הכא
 דמיוס שנולד אין לו הקנה וחילוק
 זה מבואר בדרישה והא דבעי

 נקודות הכסף
 (פי׳ י״ר ס״ק יי) *ולעג״ר
. עמ״ש גשסמי ׳ י  אין להקל נ
 כהן מעיף קטן י״נ יאפשר
 להקל מטעם ספיקא לקולא .
 גם מה שיימה לניציס דלקמן
 סימן פ״י לא ימי נמ״ש נש״ן•
 סימן פ״א ס״ק ז׳ עיש:

 יד אפרים
 נתעוה מנ׳׳מ ינששן והיא ז״ל
 השינ יגס הס סיניים ברוב
 לא מהני •ממחלת ברייתו יק
 לעגין ששיס ומועמא תליא
 מילתא זהינא שידיע יאינא
 ס׳ שרי ניין שאין נאן טעם
 איסיי מסא״נ הינא שיש ספק
 אס יש ס׳ הי״ל פשיקא
 דאוייית׳ יא׳ינ לא ימי לנשפך
 ימיאורייתא נייבא נטיל
 משא״נ נאן ללא נטיל
 בתערינית שמתתלת" נרייתו
 ומ״מ על הש״ך חמיה שהוא
 נתנ שנטל נליב'כיי ע״ש

 ייפח״ח ומ״מ

 ש״ס הכי דוקא באיסור יוצא היינו
 משוס דאיסורא משים אצר מן החי וחלב דעלמא נמי כאבר מן המי
 דמי יכ״כ הרשב״א בחידושיו וז״ל הכי קמבעיא ליה אבר זה אין בו
 יש לי י»י? איסור מחמת עצמו כטרפה כלל אלא מממש שאין לו סימנים להתירו
J בקט״י שחיטה והרי כל הגוף כבשר וכמונח בדיקולא והאבר שיצא J Z ^ 
 לאסור מחמת לט א:י מי! הוא לבדו נשאר חי וא״כ מה הפרש יש בין חלב זה לשאר חלב הבא
^ g מן החי או דלמא מיגרע גרע דהתסחיותו עומד לתקן ע״י שחיטה Z ™ £ 
 יהא מנ״מהיארק לפישאין אבל מיומו של עובר זה אין לו תקנה עולמית ע״י שחיטה עכ״ל
*»ל ™> «מי ^ וכ״כ הר״ן אבל לעיל שכל הבהמה אסורה מטעם שסימן אחד שלה  י
. כתב ׳ לא הוי כשחוט פשיטא דאסור: יב והדי זה בחלב טרפה כו  «י«ש של האיסיי נא! ג
 ניטול«ה מועיל ס׳ לממשי הב׳יח דאס היה ס׳ בבהמה בבשר וגידין ועצמות כנגד האבר האסור
^ כל החלב מותר מטעם תערובות שבטל בס׳ ע״כ וכ״כ העט״ז ואני , , y S * vw לע״י יליא 
 לא נטיל יהאיטהגי ס׳ נא״מ תמה מי הגיד להם נביאות זה שמא מאבר קטן כחלב מהגדל הרבה
S יותר מאבר אחר גדול ולעולם אינו בטל והכי משמע פשטא דש״ס * r « ? t o » t o o w o 
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, , n ו י י  ^fo^ff, ן
א וכליות, נקט סני ׳משוס דאין ׳הבהמה נטרפת בחתוכן וכדלקמן סי׳ הי  שאי! מיגיש טעמו פיון ש
5«י מ״ג ומ״ד ובש״ם (דף ס״מ ע״א) •פריך מ״ש מעובר ומשני דכתיב

» «ל« ׳יטיל י5 ן » ן ״  ״
 היגשת ה»עס הוא אסיל,,,J אותה שלמה.ולא אותה חסרה דלא כסעט״ז דאישתמישתיה ש״ס זו
, זהו צעיא דלא י ^ וכתב טעם אחר ע״ש: יד ואם שחט עובד כו ^ ״ ״ ^ ' ׳ 0 5 

 ימכ״שהנמנ״מ שלא״פפ*J£P איפשעא פרק המקשה(דף ע״ד) ומוכח שם דמיירי שיצא אחר שחיטתו
f ״ . . . . . . ״ . .  ממגי הלל וביכויל אין יא( קידם , _

«^ בעיא כיון דמצינו בזה איסור ברור : (ז) והרי זה כחלב טרפה שנתערב כו׳ . ילשין זה מיותר ומורה לכאורה ששייך'כאן ביטול  {מיליןייף 5״ח'למילףי
 ישלה לע־ין ס׳ אע״ג והחש בס׳ וכ״כ מו״ח ז״ל דאס היה ס׳ בבהמה בבשר ובעצמות וגידין כנגד ״האבר האסור כל החלב מותר מטעם תערובות שבטל כס׳
£ *ולע״ד אין להקל בזה כי דצר ידוע שאין האיברים שיין בזה לענין דם שבהם כי יש אבר שבו רוב בשר ומיעוט עצם אס כן יש בו £ £ ? ם » * מ ד מ 3 1 
 רק אסמניה אקיא עכ״ל אבל ריביי דם וכן להיפך וכן הוא לענין מלב הבא מכח דם שבאברים ואין לשער בזה בס׳ וכן ראיתי בדרישה וראייה עוד מסי׳ פ״ו סעיף
K ה׳ דצעינן ס״א ־ביצים מטעם דאין בל הביצים שווים ידבר זה דימה להם מאחר שא״א לעמוד על הבירור וכמ״ש סי׳ פ״אסעיףב׳ שיש ^ p ' w w w S S 
 גיטילממי ש׳ לנטל «יעס חילוק בזה ־ולשון המיותר כאן בש״ע ע״פ הרמב״ס הוא מורה על ענין אחר דהיינו דבגמרא איתא תחלה בעיא לענין זרע הנולד מאותו
* איסור יוצא אי אסור מפח שבא מאסור או לא ואסיקנא דכל מכח לא אמרינן ושרי אלא דבטיא היא לענין חלב לשתותה פ״פ נשמע * , J K ' J j ^ 1 * 
 מהרמב״ס דלא נטעה לומר שהחלב בא מכח האיברים שכן משמע הלשון לכאורה שכתב חמלה הואיל והוא בא מכלל האיברים א״כ
 נליון טהדש״א הוה כמו מכח האיברים וזה אינו דכל מכח שרי אלא החלצ הוא בא ממש בעין.מן האיברים כאילו יונקים בפנינו חלב וזה שכתב
ם . נקט מרי ל ו ה ט ן: (ח) מן ה  וה״ז כחלב טרפה שנתערב כו׳ פי׳ חלב בעין ממש נתערב ולא כמ בלבד כענין הולד הנולד כנ״ל נכו
 שאין הבהמה נטרף בהן ואסור באכילה דכתיב אותה תאכלו ודרשק אותה כשהיא שלימה ולא כשהיא חסירה: (ט) מן העובד כו׳ .
ט ביה שמיטה כל זמן שלא יצא לאויר ה מ י  פי׳ אפילו מלב מותר דכתיב בבהמה תאכלו: (י) לא מיקרי שהיטח, בגמרא הוא בעיא א

ר ןעך־״א העולם ו א י  הידושי רע״ק כ
f] ואם שהט עונר גי׳ שם ע״ד l (סעיף וי) :איפור ראוי לוון דלא חותר . וא״נ הוי הוקה לכאן ולנאן טש״ה י״ל דשפיר הוי ם״ם 

 פסקי דדננן'םחסת פמיקא .דאינעי אס. חלב מותר דכיון רההלנ שמכת אבר היתיא הוי ספק דאורייתא נט״ש המיץ והשייך (פי׳ ס״ו,וםי׳ ק״י) בפט״נ נוע ע"! אף דטחרינ״ל
 נתב דחיני דחוי ספק בדאורייתא ואחייב נתגלגל דהוי דרננן ל׳א מה ספק דרנגן לקולא עיל כיון ינחוזלו; ברייתו הוי נחערונת שפיר הוי ספק דדננן והתנ״ש חקשה
 דגם בודאי ליכא ם' לשתרי דהוי ספק דרבנן םבח פפיקא דאיבעי עיי״ש בטחכית שגג בזח דמה ענין זה לדינא דטחריב״ל דהתם דודאי אין נאן שיעור ניפול דרננן אלא
 דבאת לומר כיון דטח״ת בטל ברוב הוי ספק דרבגן דשטא אינו טריפה נזה אמדי' כיון דהפפק טדיעה נעעטיתי הי׳ ספק דאורייתא בעיי ביטול נטו ודאי דאורייתא דזחו םקדי
 נלגול דרבנן אבל הבא דחםפק, שטא יש בו ס׳ דגם טדרבגן בטל זהו הוי כטו נשפך וטקילי׳ שטא הי׳ בו פ׳ והוא פשוט לטאד וטטילא היח טסולק בזח קושית התנ״ש
 דאם בודאי אין בו פ׳ לא טחני הספק איבעי לדונו בספק דרבנן ריחו הוי טטש. במו דיגא דמהויביל אלא דדמב״ש הקשה כן טםברא ביון רבתהלת תולדתו הוי רונ ולא חיה
א םיקרי שחיטה .. מטתפקנא באס םתח האם ושחט הולד בטעי אמו בזה יי׳ל דחוי שחיטה דהא  חטגיאות איסור דאורייתא ראוי לומר ספק דרבנן לקולא: (סעיף ו' בהגייה) ל

י ע  באר היטב ב
. והנה הב״ח וש״ך מחירים אם יש ה ר ש  ג״כ אסיר לשתותו ודלא כהב״ח: (י) כ
 ס׳ בבהמה בבשר וגידי( ועצמות נגד אותו האבר דהוי ספיקא דרבנן למין במינו
 מן התורה בעל ברוב מיהו מן״ז פסק שאין להקל בזה(ובנה״כ חולק עליו) שמא
 מהאי אבל קגןן.ממגדל יותר החלב מאבר גדול ומסיים הש״ך דה״ל סשיקא דרבנן
. וכתב גש״ך מקש הכי דבלים'משוס שאין ן ה  ולקולא וכ״כ הפר״ח : (יא) ב
 הבהמה נשלפת נהם ובש״ס שליך מאי שנא מעובל דמותל באכילה וכו׳ ומשני
. וכתב בשייך לזה הוא ה ט י ח ) ש נ י  לכתיב אותת שלימה ולא כשהיא מסילה: (

. ע' פלתי סי'  p חחי דפי
 ם״ב םס'» ; (ש״ו ס״ק ׳״נ)
 דבטל סן חוזורח גרוב .
 ויל״ע להסונרים דנגתעדג
 גתחלת ברייתו אינו נטל

 (כיבטהשרקקהדם)יאףאם הימשי דע״ה
 תאטי דרק ברוב לא בסל , , , X ״ ״,

ד איפור ראוי לוון דלא חותר . וא״ב הוי הוקה לכאן ולכאן טש״ה י״ל דשפיר הוי ס״ס: ם ו ! ) ג ו י ו ע נ  ר

. אבל אט בודאי LלינN פ' אי! לי׳תייי ביין ל (שץ סלןי״נ) דלא יהא• אלא ספק אס יש ם׳ ו 0 י נ  דשנהדרין טשא״ג • ב
 בששים , ט״ט הבא נשאר
 שוב ם' דאירייתא, וע׳
 טליטפ״אטפו״ט היידובת'

 (סעיף .י' ש״ו שיק י״י)
 דלא הוי שחיטה םשום
 חלדה. בתי שבו״-י ח״ג סטייה
 ב' דטש״ה השטיט רמב״ט
 איבעיא זו דם״ל" דאילא
 אליבא דרב חולין ל׳ ב׳
 דאטר תחת העור כשרה א״כ
 יפה אטד חעט״י דלדידן
 ססולה ודאי מטעם חלדה :

 ס״ע נאמ5ע התשינה שנמג יא«י עג״ש מיתית אף גלא נייקת איניים סשנימיס ילא תיישינן שמא נגע
 מיניי תיס' בביצה ד׳ ו׳ ע״ש: (ה) לא מקרי שחיטה. עיין נזה גתפונת שגות יעקב ח״א ש״ס מ״ה :

 פתתי תשובה
 והחזירו שרי . עיין כתשובת נית שמואל אחיין חי״י סי׳ ט' : (ג) בחלנ כשירח. ענה״ע
 ועיין נששר נני חייא שחולק על השיך ושר״ח שהסכימו להתיר החלב אס יש ששים נגהמה
 נגו מאגר האסור יאישחמיט לסו ינרי המרוני בחולין דף תש״ס לונמנ יל״ש ניטיל אלא
 גוני שהיה ניכר כשני עצמי תחלה ואחייב נתטיג אגל גונר שתהלת ניאתו לעולם מעורב
 לא נטיל ע״ש גס המשנה למלך ש״א מהלהות מעמאי מי״מ הלכה י״י הגיא מיש המרדני
 ירגר מיעורג מתמלת נייימו ל״ש ניטול ותמה על חכמי אשכנז האחרונים אשי נשאו ונתנו
 כאן אס החלנ נטל נששים ע״ש שהאריך ועיין בתשובת ני״ג תניינא מלק ידי סי' נ״י שיש
 קושיא זאת והתנ יונרי המרוני היינו רק נניטול אשר מחורת יונ אתינן עלה אכל ניכר
 הנטל כששים יטעסנטולו הוא מפני שאז אין הטעם נרגש לא שייך חילוק מזיוני ע״ש:

 תפארת צב

 יד אברהם
 התנו הת1ס׳ישם(יףסיחע"נ)
 דיה היציא כיי וייש(וף עי)
 ע״ש : יגיה מיישנ תמיהת
 התיסשית י״פ המקשה י״ס
 טעמא נוי יאמאי לא פשיע

 (ד) ואם שחט עובר נטעי אמו. עיין נתשונת תפארת צני חי״ו סימן
 נהם נסכין יאין למוש לזה נשמנוין שלא ליגע נשאי אכייס והוכיח ק

 השיס ויציאת ראש הוי כילוד ממה ינקע גני נכיר. ולהמ״ש לק״מ זמש״ה דייק מנניר לנחלה ללא תלה נפטר יחם לחיי אלא שיהא גן ק״מא זש״מ דהוי נזלו כילוד. יאל״כ הרי.ראשו לני אינו ראוי להיות נן
 קיימא . יעיי״ש הסוגיא יחכין שמ״ש הוא ניור:(סעיף ו׳ בהנ״ה) ואס שחט עובר בטעי בהמה לא טקרי.שחיטה . נעיא נש׳ המקשה ולא איפשטא. ולא יריתי לסוף יעתו של הג״ה שנמשך אחר סשיס נזה שהיי
 מנואר לסייא גש״ס ויש״י(יף ט״י) וחושי(וף ע״ה סוף ע״א) יישנ״א וי"ן ימינעיא ליי ננ! ט' חי אנל גנן ת׳ חי לא אינעיא לי׳ נלצ. וכ״נ התיש׳ בש*ק לניצה (יף י׳ סע״א) שהיי אפי׳ יצא לאויר העילס אין
 שיין גו שחיטה שהרי היא נמת • היי נמחתן־ כבשר סחוט־ כיאיתא ישנת (יף קל״ו) עיש. וא״כ לא ת״ל להגיה לכשוג דין זה . שהרי אפיי יצא לאייר העולם ושחטו מיי אסור ישמא אינו נן ע׳ ונרכתנ הגיה לעיל
 סי' י״ג פ״ג ע״ש. ומיהו זיא אצא מצי גחומיא יאינו נמשנ לססק נמ״ש נסמיו אנל וי! !ה היי פשק גמור ינ״מ לענין ה״ס אס יש כאן נ׳ ספיקות שמא נמעי אמו אין זו שחיטה נצל ואת״ל שהיא

 צבי לצדיק
 (פי׳ י״ו סעיף ה׳ ט״ז טיק ז) ואין ל«עי ביד, נסי. וקשה לי ופתם אגר היינו יו או רגל שהוציא ואי יאשו הוי טלוד. והיי נשוגיא לזרוע נשלה חולין צ״מ אמרי׳ דהוה ששים או מאה נגי מרוע ונרמנ״פ

 xib ומיייי שיצא אני גליל ה«ו דאמי" גש״פ שם ופעמים יצא חצי שליתי :



י הגולה א  טורי זהב יורה דעה טו הלכות שהיטה שפתי כהן וךן *

«יי״1־41°«נ^ " מ^י י r i V5097 ה ל ב ו נ ת מ י ח י ש ׳ מ ז א P נ ו י ה ל י פ ז א א י ל מ ת א ט י ח ס ש י י ו ר H י ו ו ר ה מ א א ר  העולם ולא נפשסה ואזלינן לחומרא . ובלכיט ל
 סי' דשמא אין שמיעה אלא לאחר שיצא לאויר העולם אכל היכא ללא נפ״;מהל׳מי5ווי1שג״אנשס
 יצא הודם שחיטה אמו ניחר בשחיטח אמו והר״ב קיצר כמובן וסמך סה״ת נ ני״תא we יף
נ י ם קלי, ו־ישנ ג גמימיאי א ע ה ן ח ש ל ל י ס ה א ע י | ל י ש ן י א מ ן _ ל  ^ ^ י

) נקודות הכסף ה ן  אחריו בו ביום דשמא הוישחינ
 (ם״ק י) *ושגגה י׳יא ני'

י קומו הצ׳׳ח נזה ונמ״ש נ  נ
 הששת׳ כהן ש׳׳ק י״י:

מא תי  (שי׳ט״י ע׳׳ק אי) *ו
 על הרא״ש נוי. לק׳׳מ ונפרק

י נ י מ ם ש ו ה עד י מ ה  טו שלא לשחוט ב
 ללידתה . ובו ג׳ סעיפים :

אפרוח כל זמן שלא יצא(א) לאדר העולם  א [א] א
) אסור ולאחר שיצא לאויר העולם ב מותר א )  א

 (נ) מיד:
ה שילדה אס ידוע שכלו לו הדשיו מ ה ב  ב נ
 [ב] דהיינו ט' חדשים לגסה והי לדקה מותר מיד

 ןה והכין שהטעם הוא משום חלדה *ושגגה היא ועיין מ״ש בס
 כ״ד סעיף מ׳ :

 טן» (א) לאויר העולם, בפ״ק דביצה(דף וי) פליגי ר״א בן יעקב
 ורבנן דראב״י ס״ל כל
 השרץ השית על האדן לרבות
 אפרוחים שלא נפתחו עיניהם ורבנן
 ס״ל כל זמן שלא יצא לאויר
 העולם ופסק רי״ף כרבנן וכחב
 הר״ן אע״ג דקי״ל משנת ראב״י קב
 ונקי מ״מ כיון דקים ליה רבי
 יוחנן כרבנן ורב כראב״י וקי״ל רב
 ור״י הלכה כר״י. וק״ל מאי אולמיה
 דהאי כללא מהאי כללא דמשנת

 ראב״י קב ונקי. ונראה דלבטל ביום שנולד(ב) ג ולא נהיישינן (א) שמא נתרסקו
 זה מפני זה והדרינן לכללא דיחיד

 ורבים הלכה כרבים וכ״פ הרא״ש פרק א״ט וכ״כ כאן טור וש״ע. רוב הפוסקים מיהו כתבו הג״א מא״ז דמשוס דבר שקץ אין לאכלי על מלוי׳ קעיע ע״נ כמי שכתנתי
ל גם מה שכתנ ו«״ה אשיי• כ  *ותימא על הרא״ש שפוסק בפ״ק לביצה כראב״י וסותר דבריו שיגדלו הכנפיס דהיינו נוצה גדולה שעל גופו שיש לו קנים ד
wW^dnSS בפא״ט וכתבתי דבר זה לפי שראיתי בהג״ה אשיר״י פ״ק דביצה עופות שלא גדלו כנפיםאסרר׳ יואל משום שקץ עכ״ל וכ״כהאו״ה 
. ואפי׳ איכא שכילד עם הכנפיס כי׳ הל״ל ׳ ו  ח״ל וכנק שנולד עם המפיס דהיינו נוצה גדולה שעל גופו שיש לו כלל נ״ה דין י״א וכ״כ האחרונים: ג ולא חיישינן כ
א4'ר׳ ־ ר־  קנים אבל עופות שלא גדלו כנפיס אסר רבינו יואל משום שקץ ריעותא שאינו הולך חוס׳ וכ״כהרא״ש וטור סי׳ נ״ח ור׳ ירומס«1*ו ™ ומאי קאמי
 מא״ז עכ״ל ומו״מ ז״ל הביא הג״ה זאת להלכה ותמהני דרכינו יואל אות ט״ז דאפילו אינו יכול לעמוד מותר וכב״י דאפילו היא מקשה יואל משים שקן מאי רניתא

»י6אלא  שאסר משוס שקץ כמאן ס״ל ונ״ל דס״ל כראב״י ושיעור דנפתחו לילד וכ״כ בשלטי הגבירים בשם הפוסקים וע״ל סימן נ״ח ובא״ח ^ נואנ
 עיניהם ושיעור דגדלות כנפיס שיעור אחד הוא וא״כ למאי דפשק סי׳ קאמר הא ושליגי ר׳א נן
? i * ^ ' ׳ O T W O s 0 » בגמרא אר״נ ביח הרחם אין בו משום ריםיח . ׳ ו  הש״ע כרבנן לא קי״ל ג״כ כהך הג״ה אשיר״י: (ב) ולא חיישינן שמא נתרסקו כ
 איברים פרש״י שאין חיששין שמא נדחקו ׳ונתרסקו איבריו ואין צריך להשהותו מעת לעת ובעי לאתויי סייעתא מברייתא דעגל שנולד שלא גילו ננפיס אשר י׳
/ ל,״. יואל משוס שק! כלומר ונהי , ר מ א ל ך ן מ ע ץ ל ח ן ס ר 3 ה ח ה ד ו ן מ ע ר ל ע נ י נ ״ ש ר ע ע ק ר ג ר ״ 0 ע ו ר פ ה , ש ר ו , מ ו ד נ א ס ש ה א ה מ ל ה ן י ו ל מ ל ו ן מ ח ו ש ^ ל ״ ט ש ״ ו  ב

v.. 1 י _׳ ומשוס שרן השורן ענ המין ״ . / cue c .^.\ 1 ..! .. ״ ^ ״ . .. ,..י . ! . . 

 דשמא היי שחיטה)
 ובעע״ז לא ידע מקור דין זה
 ולכן כתב הטעם דלא הוי שחיטה
 משוס חלדה וסוגיאדהתם לא אזלא

 כלל לפ״ז ע״ש אלא הטעם פשוט אלו עייפות לא העתיק אלא ל׳
, הינ אלפס גייוע למי שיויע ״ - - , •->- . ״״,  !״»״r יד׳•/- .
ו של ינינו אשי שמעתיק נ י ש u י י ס ב כ ס ו ש ש כ כ י מ ? ו  כ

 הל״ח דף קפ״ד סוף ע״א : לשין סיי״ן־ נסתס ננמס
מ ^ י ז ׳ פ ־ י ״ ן א אסור . משוס שרץ השית ה  ט
 על הארץ(טור) שגם שריצתו עסק ייייה וע״נ נתנו הטוי
K ׳ ^ V  בתיך קליפתו מיקרי שריצה יניל םי׳ £
ר נןיעק־ולאכמושנתנ הוא ת ו מ  ם״ו ס״ב וסי׳ פ״ו ס״מ: ב
ם נשמו יפישק כתנא קמא. ונן ש ״, 3  מיד. אפיי לא נתפח^ן עיכין ב
. נראה להויא וניי סמעוני . .  ... י .

 גבי נפולה עמדה מנפילתה א״צ מעת לעת ממילא לפי האמת א״צ שיפריס ומזה תמהו רבעו ירוחם ומהר״י בן חביב ומהרי״ל בליקוטים לינא מנל מקיום משוס'שקז
י לן ומיאוס אסור לאנלוונןניאז ל כ ה ש י ל ס י ק  הביא בשמו והב״י בא״ח סימן תצ״ח על מ״ש הרא״ש בפ״ק דביצה ודל והא דשרי לאכלו ביום הלידה היינו היכא ל
w w S f t e חדשיו אבל אס לא חים ליה דכלו לו מדשיו אסור עד ליל שמיני כדאיתא פ׳ ר״א מנילה וגם צריך שיפריש ע״ג קרקע שיצא מספק ש״^קו 
( 3 סג׳׳א לעסק הלנה: (ט״ק נ ו ב ו ק ח ״ ר ה  ריסוק איברים כדאיתח פא״ט עכ״ל וכ״פ שם הטור והוא נגד ההלכה דהא באמת אין צריך להפריס ותירץ ב״י שס בשם מ
ס 1"י- ^ } S \ ״ ^ ־  דלענין י״ט החמיר הרא״ש טפי וכ״כ רמ״א שם שיש חשש שמא ימצא ריטותא באיברים פנימיים ונמצא שחט שלא לצורך *ולא דק בזה ™

. f t j i w u h r w i i u i r י ד . ^ •  ך

. לאלו ׳ ף ל״י מ ה ד ג י נ  שתלמוד ערוך פרק ד׳ דביצה (דף ל״ד) בעי מיניה ר׳ ירמיה מרי זירא מהו לשחוט בי״ט בהמה שנדרסה בכותל וצריכה בדיחה שמא ד
. • . רמ״א לא ראה ש״ס זו . . j  ׳ י H. ( 1\*) ״ .

נאמת ראה אותה והרי הוא ו ו ! ראהש״ס ן מראלא. קיכ ד ב  נתרסקו איבריה מיי מחזקינן ריעותא דילמא משתכח טריפה ושמט שלא לצורך פרש״י בשלמא שאר בהמות אע״ג דמחמריכן'ן
 מיהו סמכינן ארובא שאינן טריפות הכא בי״ט מאי א״ל חנן אין מלבנין את הרעפים בי״ט מפני שצריך לבודקן וחיישינן דילמא פקעי מנואר נעור ושלתן ערוך
« 4 ה ור^אנויכ°י משה » נ ה ה ו ק ז ס י ה י ב ל ה כ ס ל ו ש י מ א ד ו א ד ל  אלמא חיישינן ומחזקינן ריעותא א״ל אק מפני שצריך לחסמן משנינן לה פי׳ לא משוס פקיעה א
 הדברים ק״ו דמה התם דבחול יאסור בלא בדיקה ואין לך רוב להיתר דדוקא גבי שאר בהמות יש רוב להיתר כדפירש״י משא״כ בנדרסת לסומשנילה״״לניינימשה
מ מ ׳ ° C " 5 C $  ואפ״ה שחטינן בי״ט עגל זה שבחול אין צריך בדיקה ואין בו חשש כלל ורובן ככולן סוייןלהיתר ולמה נחמיר בי״ט טפי וא״ל לשאני ״

ו משנה שכן י ג  התם בנדרסה דהיה לו חזקה טובה כשטלדה משא״כ כאן זה אינו דאס כן מאי פשיט ר' זירא מבדיקת הרעפים דהא שם לא היתה »
 וכתנ
ת ע  ל
ף הישנ״א ^!ננ״י ו:! ועת ד נ נ  חזקה טובה אי פקעי אי לאי, ותו דכאן בענל אין צריד לשוס חזקה כלל כי אין כאן ספק והיה כשאר בהמות שהרוב כשירומ כדפרש״י ו
 מהם שהרי א״צ בדיקה כלל. כ״ז נראה פשוט אלא שראיתי למו״ח ז״ל בא״ח סי׳ תצ״ד שתיקן את דברי רמ״א כאן וכתב של״ד לנדרסה כוני״ נסים ייפסק יאסור
י יוקאגנ לו ׳ ׳ נ ו ו ק שלא עוון ונ״נסכלנ ש  בכותל שמותר לשוחטה בי״ט כמ״ש הטור דהתס יש חזקה טובה משנולדה ואזליכן בחר רוב בהמות שהם כשירות ובלי ס
 אז בגמרא בזה מטעם שזכרתי ואדרבה מוכח שכאן בנדרסה אין רוב להיתר דא״כ מאי שנא משאר בהמות וכפרש״י להדיא ואין שום מ־״ה ?אוקמינ""ליה אחזקת?
ו סיאשונה והוי ליה חזקת ל י י . ושמעתי מי שרוצה לתרץ דההיא שצריך להפריס היינו משוס חשש שמא נפלה מבית הרחם לארץ ורב נחמן מ ו  מקום לחומרא ס
 שראינו שנולדה ושבוש הוא דאין נפילה אושרק אלא בנפלה מעשרה טפחים כמ״ש סי׳ נ״ח סעיף א׳ ואע״ג דקי״ל שם דבאס הפילו אחרים •יהיה"עי& אנלמנמ'5םשילא
 אפילו בפחות מי׳ חוששין לו היינו שאחרים זרקוהו בכמ משא״כ כאן בלידה . ומלבד זה מה נפילה שייך בלידה דהא הבהמה כורעת ס׳׳למזקח נשיית אשוי וכמו
^ "אש״ר ל 6ליעח ׳ י ש נ ״ ' מ ו ™ כ ג ש ו י ־ י י נ א נ ל  לילד. וראיתי לרש״ל בפא״ט סי׳ ס״ג וז״ל ומה אעשה שלא הבינו כולם את דברי הרא״ש וקראו כלכייי ו
 הרא״ש וצריך שיפריס כו׳ קאי אמה שכתב דאי לא כלו לו חרשיו אסור עד ליל ח׳ וגס צריך שיפריש כו׳ דלא אמר רב נחמן ללא היא״ש כ! ניאה לי עניל
ה ו״מ^ונזהמתור^מה שהקשה י י ה / ש י פ א א ן ר י פ י ש נ ב ס ר ש ח ב ק ן ר ש ה ״ מ כ  חיישינן לריסוק איברים אפילו אית ביה ריעותא אלא בכלו לו חלשיו אבל בלא כלו חייש^ן ן
 מעת לעת לא מהני ליה כ״ז שיש פה ריעותא שלא עמד עכ״ל ואני אומר כבודו הגדול במקומו מונח וכאן לא דק כלל חדא דהא כתב םרעעיס וכז״יוויאיייהפשסין
א ליה לאלקגמי י י ^ א ל אלא ל ״ ע י מ  הריי׳ש כדאיחא בפ׳ א״ט ושם לא הוזכר מידי מן כלו לו חדשיו והיאך יביא ראייה לדייק בלא כלו חלשיו ללא ממ
ע כי״ ש " א  הפרים כו׳ ותו דעירבב ב׳ דברים להדדי שאין להם ענין זה לזה דהא דבעינן שיהיה כלו חדשיו היינו שיצא מחשש ספק נפל כדאיתא אי'לקילא י
 בהריא פרק ר״א דמילה (דף קל״ו) בכל ההלכה לכל שלא שהה מ׳ ימים הוה ספק נפל ואמרינןשם כל שכלו חדשיו יצא מספק נפל ילא אפשיע נעיין הלכו היכא
( ואינא^ מו>ך עיני^ קי״ל ל ן ס י ן ^ ר ן ב י ן ^ א ן י ן כ ל מ ן א א ל ״ א ר ש ב ה ל ס ן י ר ב י ק א ן ש י c ^ ^ ל , p ל מ א ן ; י ש ד ן ח ל ^ ^ כ ל ל מ ן ן ל י נ ־ ע י ל א ב  א

 גליון מהרש״א
 (סי' ס״י) שלא לשחוט
 נחטח «ד יום שטיגי
 ללידחח . בם״ט נ' דנעי
 טעל״ע יאל״כ סאי מקשיי
 םטחל חיכי סחלינן וחדנדי'
 תפוחים דשם איירי לרשב״נ
 רכאדם נעי ל' יום ועי ת'
 נ״נ ט״ת חיו״ר םי׳ r׳
 רהמיקל לא חפםיד ועי ת׳
 חתם סופר לניטי ז׳׳ל :

יו״א) שגם "ו 0 י א' ש ' ע ש ) 
 שריצתו בתוך קליפתו טקרי
 שריעה. ע׳ בליון לקסן פפ״ר
 םוף סעיף א' ד״ח אלא על
 דופן(סעיף נ׳ ש״«) מותר
 טיד ביופ שנולד. טשא״ב
 לקרב( אףדטעט רבעי' חייטיט
 חוא טטעם נסל ט״ט גיח״כ
 דלקרבן לא גםטוך על כלו

 יד אברהם
 שחיטה מ״מ שמא אינו גן ט'
 מיהו כיין דששקינן כאשת כהן
 יא״ח ש״מ דאולי' כתר יוג
 וציית : גם יניי הש״ו שכתכ
 יכיין ימססק לא מקיי שחיט'
 גו גיופ . שהרי קיי׳׳ל יגן

 יון דבית הרחם אין בו משוס ריסוק
 איבריסילמה' יהיה בו משוס ריסוק איברים בלא כלו חדשיו וכי יש שינוי בין לידת ולד שכלו חדשיו ובין לא כלו חדשיו ומי הוא הנביא

ק שיגיי ״ ע י ר ש ו ד י  ח
 נעי רק נאם האס חי דאזי י״ל דהילי כחלק מהאם ילא היי נחטח בט״ע . אבל בסתת
. ינט׳׳ש הרטב״ן היבא בםג״א (טי'  האס י״ל רחולר רק כםונח בקופסא יכגילד דפי
 של״ט סקט״ו) דאף דישראל אינו גהדנ על העוברים מ״ש בפתה האם העובר כילוד ודלת
 הוא דנעול בפניו דטי ואולם לפעם הלבוש דהוי הלרה נם בכה״נ לא הוי שחיטה.
 ובעיקר הדין קשה לי לפאי הוצרך הרט״א להביא דין יה הא בבר כתב הרט״א לעיל
 (סי' י״ג ס״נ) ראם שחט חאם ונמצאת טריפה דעכשיו אין תקנה להולד דאין אנו בקיאיט
 אם כלו חדשיו. א״כ פטילא א״א לחתיר שחיפת הולד בטעי אטו בלי חיתר דשחיטת
 האט דדלטא לא כלו חדשיו ואין לו שחיטת עעםו , ואולי ׳״ל דכווגת חדט״א דלא היי
 שחיפח כלל אפיי להקל דטוחר לשחוט אה״נ האם ילא הוי או״נ והייני טשום דהוי ס״ט
 ספק דלא כלו חדשיו ואת״ל דכלו חדשיו שטא לא טחני שחיפד, בטעי אםו וג״ע

 [ודלא כם״ש השייך דלענין או״ב טחטירי'] :

 ביאור הגר״א
. בחולין ט״ד דחגיא כל השרץ בו׳ דברי ראב״י(ענטה״ב) י ו  רןן [א] (ליקוט) אפרוח נ
 וע״נ לא פליני רננן עליה אלא הינא דיצא לאויר חעולט אבל לא יצא לאויר
 העילט לא כצ״ל ינ״ה בכל ספרי הפוסקים(יאף להגי' שלפגיגי ט״ט זח טביאו נפ״ק די״ט
, דלא נהב״י נפ״ם פ״ו שהוערך לדייק טדנרי רי״ף ירשנ״א): ילאחר ני' . כרבנן  ^ א׳
 ואף שאמרו טשנת ראב״י קב ונקי דוקא נםתגי' אנל ננרייתא לא . ת״ה נייד א' אבל
 הרא״ש בפ״ק די״ט פסק נראנ״י ונתב דאף בברייתא קי״ל כראב״י כט״ש ביבמות (ל״י)
 ם' א' ועוד כ' בת״ה והר״נ דרנ ושטואל ס״ל נוותייהו דרבגן טדפליני בפ״ק די״ט שם
 בי״ט ש״ט דבחול לד״ח טותר ופתפא בשלא נתפתחו עיניו טדקאטר ראנ״י אף בתול בוי
. י ׳ דאתדסי גי- (ע״נ) י. (שעין כי) [ב] דהיינו כו  לפי גו׳ ז»נל תופ׳ שם ד״ד׳ אפדיח נ
 בכורות ח' א' ונרה ב״ד א' יש נעיברין נוי ותוספתא פ״ג דחולין וכל פרקין דבחטה

 המקשה
. הא דפסיקא לי׳ י בדעת הרי״ף דהך כללא רטשנת ראבי׳י קב ונקי חוא אפילו במקום שרבים" חולקיט עליו . ני׳ל דחא ׳ ו נ  ושימן ט*ו ט״ז פק״א) והדרי' לכללא דיחיד ורבים ו
 ^ךי״!) גט' שבועות הדייגים דקאמר מעטים שאדט נשבע על טענת עצמו ורבנן פליני עליה וכ׳ הרי״ף דהלכה בראכ״י דטשנתו קב וגקי חרי דחך גללא אחםר אפילו היבא

ס י ב י , ־  כאד היטב • פתתי תשובה ׳
 געיא ללא איפשכא כש״ש ומיירי שיצא אחר שחישתו מרמס קולס שחיטת אמו טןי(א) שמא נתיפקי. «ט״ז מס שהשיג על מהיש״ל ועיין גתשוגת גריח אנרהם חלק
ה אלא יו״ו סימן י״א שהצדיק ונרי מהרש״ל נטוב טעם ועיין גשו״ח שנסוף ס׳ מ , ח א אין ש ״ ן ק , ש ס ה מ ל נ ו נ ח ט , ח , ש ׳ ח ן ס א ג ן ס ה , א j , B f i ן א  ל

 לאחר שיצא לאייר העולם אבל היכא ללא יצא קולס שחיטת אמו ניתר בשחיטת אמו והלכך כיון שמספק לא מיקרי שחיטת אסור לשחוט אחריו האס בו ביום לשמא
 הוי שחיטה . מיהו ל״ע להא ע״כ הוי חללה וק״ל :

. וכשב בש״ך ואפילו ד י ק סימן ס׳׳ו ס״ג וסימן פ״ו ם״ח: (ב) מ ק . משוס שרן השורץ על הארץ שגס שריצתו בתוך הקליפה מקרי שח ועיין ל ר ו ם  טן (א) א
 לא נפתחו עיניו מיהו יש לאוסרה משוס שקן ואין לאוכלה על שיגללו המתים להיינו נוצת גלולה שעל נופו שיש לו קנים רכל עופות שלא

 אסור לשמוט האס אחריו נו כיוס ישמא הוי שחיטה , איין ניאין יולאי לצורך שיי לשחוט האם אחריו מיל משוס כייס ה>״ל ולאחר שחיטת נן מ' חי ולאי ושרי לשחוט האס אמדו
 ח׳ אין נמינו שחיטה ואין גגלל וזנחת מנקיך ומצאנך כמנואי נש״ס יש״י פ׳ המקשה(דף ע״נ) ונ״פ סרמניס פ״ג מהלכות אמת הטומאות והרשב״א נתה״א. וכ״כ השוס' י״פ ג״ה י״ה כוליות לי׳ ובתום1
 (שזף לן< קי) 7נן 0׳ אינו fop שור זעה עיי״ש . זא״כ אינז ננלל ושור או שה אותו זאת נני צא תשחטו וגו׳ לאין כאן לא שור ושה ולא שמיטה אלא כעת שאין שחיטת! מנמלמו אפיי מילי נגילס כיאיתא נש״י־

 שם וגיענ״ס גנזגי ע״ש • וה״ס כזו מהני אפי׳ גינר שיש לו מתייין למחר. המ״ש הש״ך נשי׳ ק״י סיק נ״ה ועיין שפ סעיף ח׳ נהג״ס :

 (ייייייאץזא



ע י י ז ר ו ן יורה דעה טוהלםת שחיטה ט ה י כ ת פ  באי המלה 36 ש

j סי׳ תצ״ח ס״ה ובמ״ש שם: ד איןםומכין בו׳ לפי שאין טיגד y & ' t f S S S 
לאה כוכבים נאמן אלא בעדות אשה לבד וכ״ש כאן שהוא אומר להשביח  ינתיג מיוס השעיני,ה

 שיגיד לנו חילוק בזה אלא ודאי כל שלא כלו חדשיו ויצא מכלל ספק נפל
 בהמתנה ז׳ ימים ודאי אין צריך שיפריש ט׳ וכן מבואר בר״ן פ׳ א״ט
 דאין ריסוק בבית הרחם אפילו בלא כלו רק החשש משוס נפל. וראייה
ח לפי תומו אינו נאמן דהא בעדות אשה קי״ל דאינו נאמן אלא ברורה מהא דאיתא בפרק רבי אליעזר דמילה רבפפא ורב הונא י ס מ ^ ^ 7wVw-a' 
- במסיח לפי תומו וכמי שנתבאר גריה דרבי יהושע אקלעו לבי בריה ם כ ת ה ן ד ו ק  י

) הלירה י ואם אין דרב.אידי עביד לסו עגלא תילחא נ ש M בא״ע סי׳ י״ז וע״ל סי׳ ט״ז סעיף (פי׳ נכתשו ומחחי) איבריו מחבלי ( , ! א ר ק כ פ ל,, ש א־,1 ל ו  לק
ל ביום השביעי אמרו ליה אי היית פ ק נ פ ם ס ו ש ר מ ו ס * י״א וסי׳ צ״ח ס״ק ב׳ מזה : ידוע שבלו לו חרשץ א ^ K J g 

P חהלח(״־) יליל(ד) שמיני: ממתין עד לאורחא הוה אכלינן ) ד ) W *׳) ע ש ע ״ י!י ילאי ״י ־״י לק״״ ג  מ

א£

^ י ! ? l י י ה

' מ י 1 ל ש

ה י נ ) ד 1יז(ג) י׳ אין סו&בין(י) על העובד בובבים בנדיים קטמם הנקחים ממנו ואומי £ ד ) R ג ^ L ™ 
, , ו ־ ו ענ שנח המתי עד יום הח ואצו , י ״ ו ^ י ! ן מ י 5 י : 1 , ו ע ק  ש

• המתין היו אוכלים אט״ג שלא ראו ( מ נ נ א 0 י ש ת ר נ י ש ת מ ם ׳< t י נ J 1 ח ׳-? ם ב ה  ש־ירסימוקמי־ן ליהאחזקסי ש

 t שהפריה ולא שאלו כלל אמר זה

ן אלא ודאי שהוא דבר שאין צורך בו דבית הרחם אין בו משוס ריסוק אברים ומה שהביא הרב ראייה מספר רוקח המהתי על פה קדוש ) ו ־ ל ש ג ע  פקעי משא׳׳כ נ
 ימיי הש־ילי אי״ ליה מה חשב בזה דשם סי׳ הס״ח מביא הרוקח וז״ל וכן ראיתי שאסר אבא מורי עגל שנשחט בחוך ח׳ ימיס ואמר ודאי אס היינו יודעים
י0 ״יfijfe 5 בברור שכלו לו מדשיו היה מותר כו׳ אבל עתה שלא נודע אסור וכן סורו כל רבני שפירא עכ״ל הרי שלא אשר אלא תוך ח׳ ימים . ג ק ״ י  ״
י שפתים אכל לא זכר כלום שאחר הח׳ ימים צריך הפריסה על גבי קרקע שום רמו או רמיזה. ובר מכל דין תמוה על דעת הרב בזה דהא בכל נ י  מהיש״ליהאיין י

; ייייי מקום שיש חשש ריסוק איברים מהני שהייה מעת לעת עכ״פ כמו עמדה כמבואר בסימן נ״מ ובהדיא אמרו בגמרא עמדה אין צריך כ

י

£ נ ״ נ ה

ם , ! ״ י ^ א  נ
 ג״כסגאוןאמ׳ו.״לגתשובה: מעת לעת ש״מ דמעת לעת הוי עדיף להוציא ספק ריסוק איברים ובשום דוכתא בעולם לא מצינושלא יועיל שהייה מעת לעת אלא דווקא
^ עמדה זה לא עלה על דעת אדם ולא יעלה על לב לעולם וכן מבואר כאן דאחר ז׳ ימים אין שום דבר צורך עוד וא״כ אמאינאסר ^ ' 1 ^ ^ . ^ 
 למתיי בודאי שיגא יכה״ג בלא כלו מרשיו אחר ששהתה ז׳ פעמים מעת לעת ודוקא עמדה יעשה ההיתר ובודאי אגב ריהטיה כתב הרב ק ובאמת לא שגו הגדולים
1 כלל בקושיא זאת והאמת כמ״ש יבינו ירוחם״שיש ט״ס בדברי הרא״ש במה שהצריך הפריס כו׳ והטור נמשך אחריו בדרך העברה והעתקה ״ י י ל י נ י J i מ ־ ״ ל י ש " ד א ה  ל

 הידושי הגרשוני בעלמא והאמת כמ״ש כאן שאם כלו חדשיו אין צריך שיפריס וכן אס לא כלו והמתין ז׳ ימים אין צורך כלל להפריס מ״ל ברור להלכה
. ואע״ג דגבי קרבן כתיב מיום השמיני והלאה י נ ) ולמעשה והרב רש״ל לא יצא ידי חובת כל עיונו בזה : (ג) עד תחלת ליל שסי ׳ י ק ״ י °״> ״ ״ ״ ^ ) 
. *) קשה הא הוה ספק ׳ ) אין סוםכין על העובד כוכבים כו ד י א,״,: שאני קרבן דאין ראוי להקריב בלילה דכל קרבן הוא ביום דוקא: ( ־  מם שגתג י׳׳ל. א
י ״יא ספיקא ספק שמא כלו לו חדשיו ואת״ל לא כלו שמא יש לו ח׳ ימיס *י״ל דס״ל כי״א בסי׳ ק״י סעיף ח׳ דדבר שיש לו מתירין לא ר ־ • ש ר 1 י ג מ י ל ״ ^ 
ג מהני ביה ספק ספיקא אך קשה עלרמ״א שכתב שם דלצורך יש להקל וכ״כ בת״ח סוף ע״ד בשם הר״ן להקל בס״ם ביש לו מתירין והיה לו ״  גתשוגהיסי׳ £
יכי שישלו להתיר גס כאן אפי׳ בלא נאמנות הכותי וי״ל דאין שייך כאן ס״ס דע״כ יש כאן ספק נפל או לא וא״א לך לומר אס תימצילומר נפל ״ ן י י  ס״ל ימתי

J ואין זה דומה לספק זינתה דפ״ק דכתובות בתוספות : ״ J \ ״ P

 3£ןי יףי 
 חידושי רע״ק ביאור הגר״א

 שרבים ח״ע ע״ש ובר״ן דכתב הנאינים דפסקו החם כדמן ס״ל מך כללא לית׳ במקום
 שרבים הלוקים עליו ע״ש : (שם ט״ז סק״נ) וא״כ אמאי נאסור כוי ז' פעמים טעל״ע
 מלשון וה םשטע יבעי' ז' פעמים מעה לעת ול״א דטקצת יום הלידה ככולו וכ״כ בסם״ג
 אבל בתב״ש כתב להקל בפשיטות ילענ״ד העיקר נהתנ״ש דהא דשנ״ג אסםכי' על
 קרא דשבןת יטים יהיה עם אמו וחתם לא בעי ז' טעל״ע כדטוכח נתופ' ערכין (דף י״ה

 ע״ב) ד״ה משנתו. דחוכיחו רמנין שנים בקרבן מנינן משעת הלידה ולא מעת ההרצאה. טדאםרי׳ דשעות פוסלות בקדשים דאט בין שהיטה לוריקה נעשה בן שנח פפול.ואט איתא
 דסשעת הרצאה מנינן לא חטצא דין 1ח עיי״ש הרי דפשיפא לחו דלהרצאח לא בעי ז' יטים טעל״ע דאל״כ שוב טשכחת דכלתה השגה טשעח הרצאה נין שחיטה לזריקה

. שבת שם : (ס«יף ני) [ד] אין סוטנין נו׳ . ׳ ו  חטקשה בגסה הוא : [ג] עד תהלת נ
 שהעונד נוכבים אינו נאמן רק בעתת אשה במסל״ת וכן בדרבנן אבל בדאורייתא לא
 וענא״ח סי' חקי״ג ם״ו בהגיה ועייל סי׳ ם"! סי״א ונ״ש בדבר שהוא להשניח טקחו דאטי׳

 להחטיר ומ״ש תחת ידו אינו גאטן נט״ש שט ;

 מ״נ ע״נ

 דגול מרכבה
ד  (םיטן ט"י מעיף בי) *) ע
 תחלת ליל שמיני . ותם
 שמעו נייעני תוך שמנם מי׳
 נאה״ע (פי׳ קש״י סעיף ו׳

, ya» ז יסים םיןל״זן דא7״כ שוב נמשכחת דכלתה ה מ 17י דלזורגמח ל ם י ש ו ן ט ..ר׳ ו •̂•? «!! « 4 ם מ ת j ) 7 ׳ j a n«s יזן u7nva< ע ש) אמנם מיי! נימנ ם פ״ג 
י' יפיק עלע״ד נעזה״י : («״< סיןיי) קשה הא הוי ס״ס . בנקה״כ תירץ דאיך תאטר ואת״ל לא כלו שטא יש לו ח׳ הא ט״ט לא נלו ונפל הוא . ובשער הטלך פ״א מחל׳ י״ט פתר זה'.  מהצ שאה״ט הצנה ׳
הרשב"א דלא בעיי ס״ס טתהפך וא״נ עדיין הוי טייס ספק שהה ח' יטים ואת״ל דלא שהד. שסא נלו חדשיו עיי״ש . ולענ״ד אינו רלועת השייך ( מ א הלכה י׳ ימשמע דהא הפריח העלה בדעת ז  ו «
 שחשימ ויעני **יי וצריך דבודאי לא כלו לא טהני ח׳ ימים וא״כ ל״ש כאן פייס דהכל אחד הוא דאנו אומרים שמא שחח ח׳ ימיט וסונח דנלו חדשיו ואת״ל דלא שהה ח׳ יטיט דלמא בלא חונחה
י ייאי( כלו חדשיו וא״כ הכל הספק רק אי כלו חדשיו ופשוס וע׳ בתשנ״׳ן (בחלק ד׳ ח״א סי' ני) דנתנ לקושפא דמלחא להתיר בסתם ולד םטעם ס״ס וההיא רהרשב״א דאין טומכי' ג ' ט ש י ' י ג ' ש ו י י י ח י  ־

 נו סימן שנגמר שעיו וצפיניו על העונד כוננים בטםל״ת טיירי בקטנים יותר דנדםת יותר דלא שהר. ח' ימים עיי״ש . אח״ז רב בא לידי ספר באד היטב יו״ר טהגאבד״ק בערלין זצ״ל וראיתי שהביא לדברי
י צריך הלמוד התשביץ אלו וטייס נקפי׳ םיהת טינה דעכ״פ יש לסמוך שפיר אסיסניט שהביא הכגה״ג וכן טה שהניא הפר״ה בשם טהריק״ש ענ״ל: נשאלתי טחנס א׳ וז״ל נ׳ עדים המכחישים נ  ועייי! סי
 ינתיוש׳ ישניא נינ״ומ פיק זא״י בעדותן על עגל שגשהפ אם היה p ח' יפים אם לא דאפשר דאין עיא נאטן להעיד שהוא בן ח' להוציאו טחזקת נפל ויש לצדד דנאםן דכל שבית נאמן אפיי נאתוזוק
^ להמתין ה' ימים וגט י״ל דלא הוי חזקת איסור ביון דההיחר ממילא קאתי ודומה למ״ש חיספות ניטין (דף ב׳ ע״ב) ד״ה ע״א נאמן עב״ל : י  איפורא וה״נ היי נ
בה הנה כל דבריו נוח שלא בהשגחה דאם נניח דחוי חזקת נפל תו לא סקרי נידו דאם הוא גפל לא יתקיים ח׳ יטיס גט לא דטי לדבדי תום' גיטין דהתט עיקר  תשו

״ י נ - ט י י ־ - ״  פתהי תשובה -
 סידורו של שנת באמצע תשונה ד : (ב) תחלה ליל שטיגי. עיין סמיג שכתנ ינעינן
 שיענוו ז׳ ימיס מעל״ע ואם נולי סוף יום א׳ אט תגיע תחלת ליל מוצאי שנת עדיין לא

 יצא מנלל נפל עד סוף יום הממית ע״ש ונן משמע מלשון הט״ז סק״נ רנקיט בלשונו מעל״ע
 אמנם נתשונת נו״נ תניינא הלק יו״ד סי׳ ו׳ נתשונה מנן סמיזנר האריך נזה והביא בינם
 ראיות דלא געי מעל״ע ונתב שכן דעת התנ״ש בסימן י״י וסיים יאשיה אס ינא מעשה
- .... ליד קשה עלי להקל מאחר שמפורש מעלי הויאס המפורסמים לאיסור ומ״ס סמיקל לא

 גייענר אח״נ במיתי בספרי׳ הפסיד הואיל.ינלא״ה היא יק איסירא דרבנן(עיין נזה נדגמ״ר ונתשונת(י״נ תניינא מלק אוה״ע סי׳ י״ט ונשפדו שו״ת שינת ציון סי' נ״י אס זה ניוי דסנך ז׳ ימים הוא רק מירננן) ע״ש.•
̂ו״ל נעצמו חזר נו בספרו פמ״נ לא״ח סי' סצ״מ נמשנצות סק״נ ע״ש  ויאיתי שהגאון נעל תנ״ש שינ יאיתי נסשיי שמ״ג החדשות נדפס נשס גדול אחי שכתנ על ינוי הפע״ג הנ״ל דיניי שגיאת הס [*עתה יאיתי שהינ
 הרגיש ג״נ ניה למס נינמה נס גשפרו חינת גמא פ׳ ראה] גס נתשונת נית שמואל אחרון חלק יו״י פי׳ י״א העלה יא״צ מעל״ע ע״ש וכן העלה נשי״ת תשוגס מאהנס ח״א סי׳ קצ״ו וקצ״ז ע״ש וכן הספים נתפונס
. ועיין נס״ק שאמ״י: (ג) אין פוטנין. ו נ י  מיתי נדיעני יננסמה אשיי ינינו עקינא איגי סי' קנ״ז ע״ש [ובתשובת חתנו הגאון חתם סופי סי׳ י״ז] ונייעני אם שתנוי חיך שמונה עיין בדגול מרננה מה י
 יניחק לימי ישאני ויעני ענה״ט סק״ה נשם ע״ז מיש ולא אמרינן להוי ס״ס ני׳ ועיין נספר נק(;״ג שנתב יאין התחלה לקושיא זו יאיו תאמי ואת״ל לא נלו שמא יש לו מ׳ מה בכך ני׳ יעיין נשער
י נהונה תייר סימן א׳ שתירן קופיתו וע״ש ועיין עוו נפשו׳ נו״נ תניינא חי״ו סי' ו' ועיין נספר לנישי שרד ו נ  המלך הלנית יו״מ וין נ׳ מה שהקשה על סנה״נ נזה יעיין נתפי' נ
 נוזיוושי ויניס אות נ' שנשאל ע״ו עיי אחת שהיו רגילים לשחוט עגלים סניקחיס מעיניי כיננים יא״י אס סס גני מ׳ יעיס יעשי כך מפני חסיון ידיעתם ואמ״כ נא תכס יהיייעס
 שהוא אסור מה משפט הנליס שנישלו נהם עי עכשיו והורס שאיתס הכלים שהיי בני יומן נעת שהודיעם החכם את סאיסוי אסויים לעולם אפילו אם מה שנתבשל נהם סיס מעגל גדול
. אנל סכלים שלא היי אי נ״י מיתרים (זולת כלים שהם נני הנעלה יגעילם) אפילו אס «ה שנתבשל היה מענל קטן אשר למראית עין לא היה נן ח׳ ׳  קצת אשר למראית עין היא נן ח
 ע״ש : (י) על עונד נינניס . עיי גספר תפארת למשה שכמג אכל ישראל נאמן לומר שםס גני ח׳ ימים אף ונוגד ואיתחזק איסויא אין עו אחד נאמן כדלקמן סי׳ קנ״ז סעיף ג׳
 גהגי׳הההא שאני ני׳ ע״ש : (ה) ה׳ ימים . ענה״ט של הרנ מהרי״ט ו״ל יעיין נתשינת גימ אסריס חלק יי״ד סי׳ י״ג שאין לסמיך על שוט שימן מהשימניס ונתן טעס ני סנונעיות
 משתנית לפי הזמן ולפי הארצות ונין אס העגל מלש או נריא ע״ש וכתב עוי יאף שנתנ התנ״ש רגילות לא הוי סימן היינו גולית מעט שיש מקים לטעימ אגל אימו הדעת שהוא

 באר היטב
. וכתב הש״ך ואפילו איכא ליעוחא שאינו ה ד י ל ר: (ג) ה ס אסו י פ  גדלו מ
. וכתב י נ י מ  הולך ואפילו אינו יכול לעמוד מותר ואפילו לא הסריס: (ד) ש
 במ״ז ואז מותר אפילו לא הפריס ואע״ג לגבי קרבן כתיב ומיום השמיני והלאה
ם . וכתב בס״ז ולא אפליק  שאני קרבן דאינו ראוי להקרבה כלילה: (ה) יטי

ז מוכמ שאפילו לא ל י מ  ה

 ננמי שערו וצפמיו מימרת
 נצי חליצה ואס כ! ק״ו כנהמה
 שנשמטה והיה כמו אכלו אוי
 וצ״ע ועיין נדה וף מ״ו ס״נ
 כתוש' ו״ס יקים ליה ועיין
 נט״ז כאן(ט״ק גי) מ״ש כשם
 הרוקח ועיין ניא״ש שס נס׳
 י״א רמיצ׳ מבואר ג״נ ־כהמ׳
 שנשחטה תיו שנטה אסוי

 בנהמה שהוא יק הפסי ממין
 ווה ויחק גיול אמנס שס
 גמש׳ נוס נתקשו ג״כ התוס׳
 למה אשורה נהמה נויענו
 ולא ניזיל נתר רונ ולוות
 שאינם נפלים וגתנו והיה
 מיעוט ישכיח ו ונר סהוה
 הוא יצנן הממייו חכמים

 ומדגריהס שהוסיפו לימי ודנר הסוה היא ילא הספיק להם מה שאמרו שהוא מיעוט דשניח עמדתי על החיליק שנין נהמה ליגמה ינכהמה ספק זה גגצ הנהמית אס מותר צשחטה מוך שכעה וכיון שהוא יכר הסוה גכל
 הנהמות החמירו החנמיס אפילו נייעני אנל נינמס אירנה גוף סינר שייומן שימות נלי שום זרע וישאר רק זרע זו שימוש אהר מומו תוך פלשיס וס יגר שאינו שכיח ולא ונר הסוה ככל הנשים להן הקילו גייענר
 לסמוך על רוג ילדות שהם גני קיימא ויש לי עיי סגרא לומר להחמיר גכהמס יותי מניכמה יננהמה כיון שכוא מיעוט המצוי יצא שיין צומי מיעועא נמאן דליתא שיג אמרינן סמוך מיעוטא להחזקה שיש צו חזקת איסור
 אינה זנוחה ואמרינן שהיא נפל יאכתי היא נמזקת איסיי משא״נ נינמה דציכא חזקת איסיי כלצ כיין דאזצינן נתי יונ יציית היא נמזקת הימי לשיק אן שיש נזה אריכות וגויס לא יספיקס הגליון וגמס׳ י״ה וף ז׳ ע״א יקאמי
׳ . יגויס הצלו ינרי תימס סס ועיין ננה״נ ואמנם קשיא לי ו  נעל מוס מי מצי אניל לי׳ וכו׳ משמע ואסור מן הסויה חון שנעם משוס ספק נשל ויו״ק : (שם ט״י D״P יי) *) משה הא חוה ססק םפיקא ג

 גליון מהרש״א
 לו חדושיו וזח כוונת הא״ח בשם קצת גאונים שבנ״י כאן. םל״ט פ״ג סחל' אשורי טזנח ה״ה! (ש״ע ס״נ)
 תחלת ליל שמיני. ואם נולד שעה א' קידם שקיעת התמה אותה שעה עולה ליום א' וביום ה' בנוקר
 כשר אף להקרנה ת' נינת ורדים ח״א טחלק אייה כלל א' סי' ב״ח ז (ט״י פק"ג) פיהן םםכינן ארובת
 שאינן טריפות הבא בי״ט טאי כוי. משום הימר מלאכה בי״ם. רש״י: (שה סק״ג) ואע״ג דנבי קרבן
 כתיב מיום השמיני והלאה . צ״ע מתום' חולין פ״א א' דייה יום ועי ת׳ ההם פופר סי' י״י: (סעיף ג׳ ט״ז
 הק״י) דדבר שיש לו םתירין. ז״א דהא דין זה הוא טהרשב״א והוא טיבר דס״טסהני בדשיל״ט שעה״מ
 היו״ס עלה כ״ט ד״א ע״א : (נקוווח הכסף ו״ס סק״י) הא לא בלי ונפל הוא . 1' שבת ריש ד׳

 קל״ו תד״ה טיםהל ונשעה״ס הל׳ יו״ט עלה כ״ט ד״א ע״א ;

 יד אפרים
ד תחלח ליל שמיני . עכה״ט וכתנ ננ״נ מ״מ סי׳ ז׳ לעני! עגל. שנולד כיוס א׳ שעה  (סימן ט״ו ם״ב) ע
 קוים הלילה מוכח ככמה דוכחי יחנן ו׳ ימיס א״צ מעליע וכדעת התנ״ש גוה ואס כן מותר לשחטו כמוצאי
 שנת אן להתחלה אין לעשית מעשה שהרי יעת הפ״מ יכעינן מעצ״ע יוקא ויש להחמיר צכתחלה ימ״מ מי
 שמורה צהקצ לא הפסיו ונס כיון יהנן ז׳ ימיס הם מדרבנן דמואייייתא יינ יציית אינס נפצים ע״ש וכן
 נש׳ כיח שמיאל אחיין ב׳ סימן י״א והסכים לזה שא״צ מעל״ע ומביאי מינויו שכן המנהג ועיין נססיי נ״א
נוי הומנ״ס שנראה מינייי שהוא יאויייתא  על טייפוח נקינטרס התשי׳ שסאדנתי נענין זה והבאתי שם ו

 הסימנים מוגהקיס ושכיח שימצא קרניי׳ ושינים אף קוים ח׳ ימיס המיקל ביה עחיי ליתן את סדין ע״ש . ולענין צסמין טצ אומי הרעת יש להקל לעת הצורך מסי שיחט מומחה יגקי נענע גירול העגלים במקום אשר הוא חינה
 שם יניור לי שא״א שלא יהיה נן ז׳ ימים ובלבד שיהיה מוחזק ניראמ שמים שלא יקל ראשו נאומינא כל והו ע״ש : (?•״ע ט״נ) ואומר שהם מי ח׳ יטיס . ענה״ט ועי׳ נספיי שו״ת ג״א נקינטיס התשוגס סימן ג'

 ושפ הנאתי יניי הש״ן ננה״כ שנתנ שאין ס״ס יאת״ל לא נלו שמא יש לו מ׳ ימים דמה בכך שיש לי מ׳ ימים

 נחלת צבי
 יתוקן האיסור יא״כ לא משפחת כלל איסיי אי״נ והיי גזירת הנתונ סיא דהוי שחיטה יאויה ע׳ תום׳ חולין
 יף ס׳ ע״ג ני״ה שחיטה שא״ר. ועוד דגלא״ס לא קשה מאותו יא״נ לפמ״ש החופי כתמורה יף ו׳ גי״ה
 והשתא יהנשנע שלא לגיש ועני וגירש אף לינא מהני כיון שהוא ניה את האיסור ע״ש וא״ה ה״ה גאו״ג
 שהיא גוה את האישור גמה ששחט מתחלה אמת או גנה. אן זה יש לימות לפמיש נתשינת נו״כ תניינא
 מי״י ס״ס ט׳ הוא ניה לא שיין אלא הינא שאין האיסוי מתייחס אלא על הנשגע הנווה עצמו אגל
 נשהאיסוי מתייחס לוילתי ל״ש לימי שהוא גוה האיסור היין ומעשיו מהני לאסור על נל העולם ע״ש א״כ
 גני אי״נ ל״ש לומר שהיא כיה. יעיד יניף החילוק של התוש׳ כתב הקע״ע נח״מ שם דאינו ניוי לדינא .

 יד אברהם
 (סיסן 8׳׳ו סעיף ני) ואם אין ידוע שכלו לו חושיו אסור משוס ספק נפל עי תחלת ליל שטיגי. נס׳
 ניני יוסף נ׳ גיי שנשמע ונחלקו נ״א אם היה כן ח׳ מותר מכח ס״ס. ול״ד לצידון רהרשנ״א גני עוני
 נונניס מסצ״ת. מראה דהיינו משום שגתנ־סט״ז והחס הוי ישיל״מ והיינו כשעייין לא נשמט משא״כ
 נשנשחע צא היי ישיצ״מ ומסני ס״ס . יא״נ ס״ס גספק אי סיה גן ט׳ יש להתיר מה״ט . ונסי ת״צ מתיר
 מטעם אחו. אן לסמ״ש נשע״ס דל״מ ס״ש היכא דחשו חכמים למיעוט א״נ ל״מ אף שנשחט : (סעיף ני)
 און טוטנין על עובד כוננים ננוייט קטגים הגנזים מטנו ואוסר שחן נני ח׳ יטיס . יאפי׳ משלית אינו

 אמנם גלא״ס לא קשה מאותו וא״נ כמ״ש השמ״ג נש״י סימן ט״ז סק״ג ומיאסי רחמנא ממוסר זמן לגנוה מכלל ולהדיוט שרי. היוצא לנו מגל הנ״ל וכשימע כסכין של משמשי עכודת כוכבים אי עניר מהני ולא



ן כאל הגול״ ה י כ ת פ ב יורה דעה טז חלמת שחיטה ש ה י ז ר ו  ט

 טז (א) ל״ש האם . בגמרא אמרי׳ אוהו ואס בנו אין לי אלא טץ א לא שנא האם ואהר כך הבן או הבת לא שנא הבן « >0« ״ילי! יי B׳׳J ייגיי
^ ף ד ס ^ ״ נ מ י & ם נ ח א י ו ר ל י מ מ א נ כ י י א מ ב . י ם א  אוהו ואהבנו בנו ואוחו מנין ת״ל לא תשחטו הרי כאן או הבת ואהר כך ה
 שנים פרש״י הזהיר אח שניהם בין שחש האס בין שחש הבח ידוע שהיא אמו לפשיטא לן לחוששים לזרע האם : ב שהדבר והעלה 0רי/*ש דהלנה מו«יס
m ז כ פ E ״ ״ כ [ ע ן ש א ר ל ה ב ן • א י י ח א ל ה ו כ א >  ולא משכחת ב׳ עושק עבירה אלא בשלשה בהמות הא כיצד בת ספק מ׳. עיין כדק י״ז: ג ?

 ואם ובת דאי אס וב׳ בנים. ל״ל
, ובו י״ב סעיפים : ו נ ת ב א ו ו ת ו ן א י  קרא פשיטא מה לי אחד מה לי שנים טץ ד

 מותר דהא בשעה ששחטו לא עביד מיז׳׳ה וי״ס וניע סימנים

J O T S י ^ 1 ס ז א ״ * * ס ע ט ה י ל ל כ א ר ו ש י  א

 כתב הר״ן משוס קנס (כמו שנתבאר פסקו יליתא לימ״יס
Z s c ״ ״ ^ s ? ה ^ א ר נ  בא״ח ר״ם שי״ח לעני! שנת) ו
! _ ^ 1 ״ _ המשנה ד שם כשם מ ג  ״
 דוקא ליה קנסינן אבל לאחרים מעעס שכתג היא״ש ו־י״1
 מותר וכן משמע דעת הפרישה ןמ וי׳ ייוחס ״ משנס שפ
^ שס סו, מ י ) ^ ^ י לש,ן ס ן , מ  משממ ל׳ימ״ג ש

 אותו ואת בנו לא יאכל האחרון בו
א נקודות הכסף י ב ה ה ש י א ר ה ה מ א ל ן נ כ ל ו ״ כ ס ע ן י 3 

 הרא״ש לדין זה מדרב tpv ע״ש: סימן קינ סעיף נ׳ אגל
 י 1 נאממ אין סתחלה לקושיא זו
ש ל?״״׳ " עבר ושחט אותו ואת בנו ביום א׳ (ג) מותר לאכלם {י](ג) ויש י מי לימיילא ־  ג R ג
 ימה בכך שיש לו ח'
 הא לא נלו ונפל הוא ועוד
 יש
 ח׳

) א לא א ) ׳ ר לשחוט אותו ואת בנו ביום א אסו  א א
] או הבת 1P1 לא  שנא האם וארד כך הבן א

ח ואח״כ האם: נ  שנא הבן או ה
 ב איסור אותו ואת בנו עהג בנקבות שזה בנה ודאי
אם נודע ודאי שזה הוא אביו אין שוחטין שניהם ו  W ב
 ביום אחד ואם שהט אינו לוקה, ב [י](א) שהדבר

) ספק אם נוהג בזכרים או אינו נוהג: ב ) 

ס ג (א) לאכול האחרון) י י ט נ  שאוסר (
^tim^fm^l י ^ 1  ד י׳ יום אחד האמור באותו ואת בנו היום (י) היל[" ארזי יי׳לילי*׳ • ^

ל פ נ ^ ס י י י י מ ^  הרי ששחט ראשון בתחלת ליל ד׳ לא ישחוט השני עד תהלת ליל ה׳ ואם שחט ימים מ

 דכי היכי דמחייב האי מיחייב האי
 ואי בפרה ובהה ובת כתה פשיטא
 תרווייהו אותו ואת בנו נינהו אלא
 ע״כ באחד שוחט פרה והב׳ שוחט
 אמה והג׳ בתה וקמ״ל דאבנו ואותו
) ספק ב  נמי חייב דהיינו השני •י (
 אם נוהג בזכרים . דמ«פקא לן
 בגמרא אי קי״ל כחנניא דסבירא ליה
 חוששין לזרע אב וקי״ל חוששין
 לחומרא אבל לא למלקות דאיןלוקין
. ׳ ו ) מותר לאכלם כ ג  על ספק: (
 בגמרא אמרי׳ אף על גב דכתיב לא
 תאכל כל תועבה ודרשינן כל

 שתטבתי לך הרי הוא בבל יאכל י י וניאי פא נש׳׳ש ופוסקים נפ׳
S r a e E r & w r ג ^ ״ ה א כ י א ה " י ה  שאני הכא מדאסרה רחמנא ממוסר זמן לגבוה דהיינו קודם יום שמיני מכלל דבהדיוט שרי כאן במחוסי P י

 ס״ל. לאוסרה עכ״פ בו ביום משוס קנס שעשה עבירה דומה למבשל בשבת בזה ולא מיעטו בגמרא אלא שלא נאסר אותו.לעולם מכמ
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 ביאור הגר״א
 [א] או הבת . עט נטוגיא נכסה מקופות : [ב] ל״ש נוי. שם ם״ב א' מחגי׳
 ונטי : (סעיף ני) [ג] ואט גורע כוי , רטן השסק אין ועששין דלחני גקש
 שם מיג א'.אטה מכרתי נוי . הראיש יעם״ה : (ליקוט) ואס נידע ודאי נו* . דוקא
 נהינ וו״ש טיס אמה מכרתי ול״ק אגיה וכן בכולי סרקי! טשוס דלא שכיח שיהא נודע .
 רא״ש טיב (עינ): [ד] שהדבר ספק כיי . בשיש בסוף נתונות דהלנה נר״י נפרדות
 ואםריגן בחולין שם ע״ט אי דםפוקי סטפקא ליה וכן ס״ל לר״א ורבנן שם :
. בס* ש נר״פ שגיחם כשרים והשגי נשר ומם קם״ו א׳ אותו ׳ ו  (סעיף גי) [ה] ענר נ
 ואת בנו ליתטר בוי : [ן] ויש נו׳ . טדקאטר שם פ״ב א' תנא אם קדם נוי םשטע
 דאל״כ עבד תרתי איסורא ולא אניל גישדא . וט״ש במתני' נשר חיינו מדינא דאורייתא
 ואף מדרבנן לאחר אותו יוט אנל ליומא אסור כפו מעשה שנת וכמ״ש י״ר א׳ שחיפתו
 כשרה ואטרו בנמ' ואסורה באכילה ליומא וכן ס״ש שם קפ״ו א' היינו ג״כ מדאורייתא
 לעולם נט״ש שט ג״ג על טעשה שנת אלא פ׳נתה כו׳ : (סעיף די) [ך] כיצד בוי . לשון

 התוספתא

 כרוך
 חידושי רע״ק ׳ םרי יש באן פיס ספק שמא
0 כנר ענרו שמנה ימים מלידסו י י ! 3 י 0 מ י י | ה ? ט י ייי״קי1 י נ י נ ו א ה ט ל ״ ק  סנרח תופ׳ דסח שאומרת עכשיו שספרה י נ
י לי״יי׳ ״"י* "י"" ומותר אף לתרנן לגנוס ואח׳׳ל י 0 1 ה יאי"' " נ י ה א י א ה י ן ו ו ' 'D'0 א 0 ייז י י ? °  דראוזת י
ן לא עניו ח׳ ימים י 0 "ל "שעדי י נ י ׳' י י נ , ח ש י י ג י 1 " ח ' י ת י א ט 1 ״ ט י מ ו ח י ל ד י א 01nrnK B י W ט י ט י י׳ י ו נ  ע

ח עליו ואסור לחרבו אכתי שמא י א י י ה ב ג *"יי ל  דגאח לאסרה דשםא ראתח נ״נ אחייב וע״ז לא נתחזקה ?ותראה ׳ייי 0
 האחרת לא מקרי חזקת איסור טשא״כ הנא דחזקת נפל גורפ לחיות קיים נ״יטייי לייל• נלו חושיו ומותר'באכילה
י שבי*1" אמנם ליעת האחרונים ינעיינן י ט  הוי חזקת איסור גמור ובאטת בעיקר דינא פירבא דלא חוי גלל חזקת נ*ל י
 הוי ספק אם הוא בן ק״סא או לא והעד שמעיד שהוא בן ח׳ הוי כמעיד שגתניי ספק ספקא תמתהפו אין גאן
 דפעולט לא היה' גפל ומעולם היתד. מותרת איב לא נא העד להועיא מחזקתי סייס ועוי נ״ל שהיי על

 לברר שלא חיה מעולם חזקת איסור ופשוסגאולם מח שיש לעי׳ דייל דחוי חזקת מעוברת השמיטה אין לנו לפלפל שאני
פ יהי' אם הוא נפל מס אישור יש ו נ 0 ו ' י״י׳ י׳"0 ° m r o CP ט (יף " נ ס י"' נ י מ ' י 1 ח ו נ נ י א " ייליי׳ ו י י י א ת ש ה  ו

י נשחיטתו אי לאו משוס נרגת ג 3 נ 0 י" , ל א " ל א י ל n א P m י ו ה  וחארנתי גמק״א בביאור דבריחם בעזח״י דטשמע י
ב השמיטה ועיקר המשש אס " א , 0*1לי' ו ר ת ט  חזקת מריק נם י״ל כיון ראם חוא נפל אין שחיטתו ם«יזריזי י״יי ־
י הנשר מופר כאכילה או אסור 0 °  אהר השחיטח יש לולד זח rpm איסור שאינו זבוח במו נל ספק בשחיטת יייף א
י ^ל ^ ת משוס ןגילס ןע{'סג י ט , י ח 1"3ל נ ? , ח י ה נ  העד המתיר ץדס שחיטה בעוד שהולד בחיים דנם לפי דבריו עדיין איגו זבוח ואינו מתניאו מחזקתו ועדותו רק דיש תקנה לזח בשחיטת יי" נ

 כן הוא דיש להם תקנה בשהיטה טבל מקום ג״ל בםת שמעיד שתהיה סותרת אחר חשחיטח ואז כשנבוא לחתיר לאכול ע״י עדות העד הזה מוציאים אותר. טחזקת איסור ״
 אינו זבוח בזה ג״כ אין ע״א גאטן וראיה לזד, ספוגי' דריש נימין דפרבי' ולבעי תרי וכוי הוי אתחזק איטורא אף דהחט חשליח מעיד קודם הגירושין שגפ זד, נשר לגרש נו•

 דגבתנ לשםה וגזה עתה אינו םוגיאה מחזקתה דהא גט גפי עדותו עתה היא אשת איש אלא שמעיד דאעשר לנושה בגט זה וזר, אינו עד החזקה דד, א עשיטא יינול יד אפרים
ח הא לא גלו ונפל הוא כו׳ ש י נ  פתתי תשובה ל
; וגש«• סמלו הלהומ יום טוג ן ן י ע ג ג ש י ג , ( ו נ א מימ1ה י 1 ־ 1 , ש מ ן ב ר 1 ג ־ a >יעמ ז j c , j j j , jp,(j?< ל ״ , א ן מ ל ; 1 ו  ט
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 מוחנו ייא שמיס שלא יקל ראשו גאוננו גל והו ע״ש [ועיין גתשוגת ח״ס סי׳ ט*ז וי״ז בתג
 שם נדון העגלים או שאר נהמה וקה הניקחיס ע״י סימנים ויסינ מהריק״ש . וסניאוס
 הסר״ח וססניס ע״י החניש . הגס כי נעל טרי תואר פקפק עליהם מ״מ נהוג עלסא נמלחא
 סגי וענ״ש בצירוף מסל״ת של טוגו נוכניפ שאינו מתנוין להשניח מקמו יש להמון אי איכא
 תיי סימנים גימד ואף ולנאווה למ״ש דגמיר דמש״ס גיצס ל ז׳ סגואר והוס איקא
 יאויייתא (עיין גט״א שם) וא״ג הא ס;י סימנים ודאי לאו דאורייתא נינהו ואיו נסמוך
 עלייסו זה אינו והלא סוגמ״י כתג טעמו גצדו משוס ימיעיט נפלים הוה מיעוט המצוי נו׳

 הקשה ע״ו מיניי התוסינשגמ
 ד״0 מימהל ע״ש ועיי נסשוי
 ועיין נשויח נגדי כהונה מלק
 יורה יעה סימן א׳ נענין זס:

 באר היטב
 להוי ספק סשיקא כמו שכתב רמ״א כסימן p", ס״ח משוס לאין שייך כאן ספק
 םפיקא לע״כ יש כאן ספק נשל או לא ואי אפשר לך לומר את״ל נשל ואין זה
 דומה לספק זינתה שרק קמא לכתובות. וכ׳ נשייך ואפילו אם העובל כוכבים
 מסיח לפי תומו אינו נאמן כי אס נעלות אשה לנר מכ״ש $0 שהוא להשניח

 מקחו ועיין לקמן סימן ט״ז סי״א וסימן צ״ח:
ל י ק . אכל הראשון מותר להא נשעה ששחסו לא ענ ר ה א ל ה ו כ א  (א) ל
 איסורא. וכ׳ נש״ך והוא משוס קנס ולוקא ללילית אנל לאמרי ס

 נליון סהרש״א
 (סיי ט״זםעיףא׳ ש״וסק״א)
 דפשימא לן תויששים
 ארע חאט.דבריו אינם מובנים
 , , . ומצאתי בפיס שדחק בם :
) שהדבר ספק . עיין כו״ט סק״א שכתנ ראתני דהונר ספק אס נוהג נזכרים א״נ מותר לשחוט השני נין השמשות משוס ס״ס שמא אינו נוהג ושמא יום שלאחריו הוא והניח (סעיף ג' ש״ע) בו ניום א ) *  ט
 גצ״עעיש ועיין גתשונח זנרון יצמק סימן ק״א שהשיג עליו והא קיי״ל וגוגר שיל״מאין להסיר מטעם ס״פ א״נ לענין איפור או״נ לא מהניסיס להתיר והא יל״מלאחר יאנולהאמ-ון. ק״ק ביון
 שתחשך פ״ש: (ב) ויש טי שאוסר. עיין נתשונת זכרת יצחק סימן קיא שכתנ דאס שימ אנ וננו גיוס אמד מותר לאכול נו גיוס אומו שנשמט אחרו! גיון וסוגר ספק אי נוהג נזכרים דבוי׳נ יליף טטנשל בשנת
 כדלמיל לתשור במזיד לעולם כנטבשל
 ובן יאסור נם לאתרים נו ביומ . ואולי נס גט״ש לאסור בכדי שיעשה דנשבת חטעט גנעשח ע״י ישראל לא אסרו ד^ש חשש דהא הישדאל לא ישפע לו אנל חנא ישמע בי לא ידע

 שנשוזטח אטו : (ש״1 פק״ג)! ונראןן וץקא לי׳ קנטינן. וכן םי שסירפ בהמת או שפרטו עונד בוכבים עבורו ביש פ״ה פ״ק י״ו:

 וא״נ נהי דמני סימנים ל״י מ״מ יועינן דרוג נני ז' ימיס לית להו סימנים כי הוי ועכ״פ מאותו מיעוט המצוי נפלים רונ דידהו לית להו סני סימנים ומואשנתו «י סימנים
 ונגר ידענו שאינו ממיעוט המצוי נשלים גז׳ ועיכ יאכלו ענויס וישבעו ונפרט שיזהר להשגימ על הסימנים נמו שהזהיר נפי שמ״ח ונטילת טנור לא סוי סימן נלל וכלל פ״ש] ועי

 נתשוגת חוט המשולש ח״י מספר התשג״ן נטור הראשון סימן נ׳ וגחשוגת ידנ״ז חלק ג' סימן תשנ״ו ובתשובת תפארת צגי חי״ד סימן ו׳ אות 7* וסימן פ״ז 1ס״ח י

 גחלת צבי
׳ הרמ״א לקמן סי׳ יניא סעיף י״נ יספודר הנאה  גהזכרון יצחק . גפ מ״ש עוד הזייצ שס על מה מ
 ממנירו אפור לשחוט לו נהמה מסוכנס ע״ש וגענין וס אס 6למ גדיעגד אי! לאסור מנועם דאי עגיל
 לימ כיון שהוא עצמו גוה האיסור ע״ש יינו אמת אך לא מטעמיה: ודע שיגי׳ סכויפ סק״ג אינם מוגנים
 לי נמ״ש רמימרא זו דרגי זירא תליא אי מצות ליהנות ניתנו או לא ע״ש דלפי דבריו יקשה על העוסקים
 יפסקו כהן מימרא דהא אצן קי״ל דצאו ליהנות ניחנו אך נאמת לע״ד לא מליא זה גזה גלל לודאי הא
 דאמרינן מצות לאו ליהנות ניתנו היינו הינא ולא נהנה מידי יק נמה שמקיים המצופ משא״כ הנא דנסנה
 נסכין של ענוית כוכבים יאי לא שמטת סיתת מתה . ולא ימי לשופר של אשייס והמס אי לא היה לו השוער
 לא הי׳ נחסר מייי יק שלא קייס מוצוס והשתא דאית לים ג״כ אינו נשני נזה יק מס שמקיים פמצוה.
 משא״נ היכא שיש הנאת הגוף נהדי הנאת המצוה ודאי אסור וכמ״פ הר״ן נניריפ יף ס״ו סוף עינ גני
 הנאת תשמישן ולהני אמרינן נש״ש יי׳׳ה ולקמן פי׳ רנ*א סעיף ייג דהמוור הנאה ממעין טונל נו טנילס
 של מצוה נימות הגשמים אגל לא גימומ החמה וזה פשוט. ודגרי געל זכיון יצחק נענין זה ממוהיס יופר
 שכ׳ נסי׳ עיה סל יניי סכויס הנ״ל יסנאן יאיס ליעת היז״ה הניאו הר״ן נפיג דר״ה אהא יאמיינן
 המזור הנאה משופר מותר לתקוע תקיעה של סצוס וזיל ני שרי יוקא נתקיעוח של ייה שהן מצום מה״ס
 אגל נחטניות לא פ״ש דלועת סרי״ה ומצוס דרבנן אסור לקייס באיסורי הנאה ניחא והא גשחיטה איגא
 מצום יאויייתא ודרבנן ימיאויייתא סגי גיונ שנים ננהמס ואי נעוף אן מדרבנן צריו לשחוט נולי
 סמנים איכ פפיי יאשור(שחוט מטוגנת דאף ימצות (או ליהנות ניתנו עכ״ז נעת שיגיע (מיעוט גחיא
 וישחוס יסנה נסכין של אליליס נמצוה דרגנן ענ״י . ולפע״ד דנריו תמוהים יהנס הא יאסור לשחוט
 בסכין של האלילים נהמה מפוננת הוא משוס שהיי נהנה מאיסור יאי לא שחטה סיחס מתה ולהט נהמה בריאה

 מותר

 יד אברהם
 נאמן באישור דאורייתא ש״ו ונתנ סשמיג דמשמע לנאויה מינייו יכל שא״י אי כלו לו מישיו הוי שי״א
 יא׳ ייגצן מסימן עוני מכניס מסל״ת נמ״ש נסי' צ״ח וקל״ו. אלא יא״א לומר גן נימוכח נש״ע פי׳
 קניו וקס"! וכיה גש׳ נ״א . ולא ראו שכנר הרגיש נזה הנר1״ס יהא מונח שפ לרוב ולוות אינן נסלין
 רק מדרבנן מיישי׳ למיעוט !היגא ואיגא יונ שמנינן אע1נו כוכבים מסל״ת נואיתא נא״ת סי' תקי״ג.
 גגי עוכי כוכגיס המוגי ביצים ניו״ט א׳ . וכ״ס נשז״ת תפאית צני 1מ״ש הסמ״ג יאפשר והאי איממוק
 מקיי דעי עשה הית׳ מעוגות וגינ נסי חשאית צני . אן זה ודאי אינו יא״נ גא״ח שס גגי גיציס
 שמוכייס גיו״ט נמי נימא הגי ונהייא כתג סי״ן יגיצה לא איחחזיק איסויא ש״מ ילא מהני חזקת מעוגיח
 והשתא הוא יילדה והיינו משוס יאמיי׳ העמד הולד גמזקת היתר שהיה לו גמעי אמו. ונס״ג נתגו חוש׳
 יס״ג יגכורות. אנל א״ש עש״י מיש נשו״ת נו״נ מ״ת חלק אה״ע שי׳ י״ט כמנ דגני נפל ינהמה הוי
 איתחזיק איסייא מפ1ס שהימה גחזקת שאינה וג1מה יסמנינן מיעוט נפלים לחזקה יאינה זנוחה . יאי
 הוי נשל לא מהני לי׳ שחיטה ממיעוט המצוי צכיע אמיינן שמון מיעוטא לחזקה. ולס״ז א״ש ילא סעגינן
 הגא אע1גל ג1פנים מסית צפ״ח יהא הוי איתמזיק איסויא . וזה ילא גמ״ש נס׳ תפאית למשה נסשיטות
 יהכא לא הוי איחחזק איסורא יהא גס כיוס א' שיי אי ידוע שנלו חישיו 1כשחי עד יוס ח׳ איגלאי
 מלחא למעיע שלא היה נטל מעולם והוי קוים ח' בימינה ספק חלכ עכיר . 1לפ״י הנו״נ זיא כנ״ל: ועפ״ז
 י״ל ג״כ מה שהקשה גס׳ גינת אום על דנרי המשקים שכתכ1 דס׳ נפל הוי סדיא . וכיון יאינא חוקה
 המסייע למיעוע נפלים גכהנמ והוא מיעוט המצוי י״ל דמה״ת מיישי׳ לי׳. וכן מדי ספמ״ג גאן מוכח
 יאי הוי כאן חזקה לאיסוי הוי אסוי מסיח . ונזה נדמו לכרי הטורי אבן נריס (דף ז) ונארחי גחנורי
 להרסניס הלי נכויות : ונזה מיושנ נמי מה והיה קשה ליייי יאסילו נלא מסצ״ח להני יונא ועלמא
 ואפילו כישיל״מ ויכי חש1נ מהני לומי כל יפייש כמ״ש ס״ס ט״ז . וכ״ה נמ״ל ס״ז ומעילה וכי לא

 סהני רוב גישיל״מ הוא נתערוכות אנל אי יש לומר שהוא מן יונ של היתר דעלמא אף נישיל״מ אמרי׳ א׳ לא איתחזק איסורא י וכ״נ סר״ן פ״ק וניצה אהא יאמיי׳ הסס ני לא גית אימא מאתמול הואי יאע״ג שהוא
 ישיל״מ אזלי׳ נתי יוכא כיון ילא איחחזק אי׳ וזה ילא נמ״ש הצליח שם ליעמ הימנ״ס שהשמיס ההיא ס1גיא שסובל ולא אמיינן כל יפייש נדשיל״מ כלל(מיהו בתוספות נדה (דף מיי) כתבו ימטוטי נשלים הוי
 מיעוט המצוי. ולפמ״ש המשנה למלן פ״ג מהל׳ א״מ ה1א מעעם גזה״נ וציתסי שוס ס׳ נפל) . ולפמ״ש הנ1'נ אתי שפיי יאימחזק איסורא דאינה זבוחה . ועסיז א״ש הא דלא מסני כאן ה״ס לסרשנ״א כיון דיש חזקם
 לאיסור . אנל(א א״ש למאן ומתיר ס״ס אף נמק1ס וחזקת איסור: [ןעיין נס׳ שעה״מ הלי יו״ט שהקשה על תי' הט״ז כאן דמשנ״א ס״ל דס״פ אסוי נישיל״מ . יהרי הישנ״א להוא מארי׳ דהאי דינא ס״ל דס״ס מותר
 נדשיל״מ. 1י"ל ע״ש מ״ש הגה שם לחלק נין דשיל״מ ניא1רייתא א1 גויגנןיכמ״ש תמ״א סי׳ תקי״ג. והה״מ כהל׳ יו״ט . ומיהו משמע פס דהימג״ס מחיר אף מא1יייתא. אגל נתנ סשעה״מ נהלי מ״א דדוקא נס׳ א'
: עוד נתנ שם דהא דמהני רוב גה״ס ט״ז הוא משוס דהוי רונא ואימא קמן(ונסי החיים ב״כ  נגוטו וסי א׳ גתערונות ילא איתחוס איסויא אגל נס״ס נתעחנות יאיתחזק איפורא גיע גמ״ש היאיש ואיסי סימלה
׳ י ^  מינפשי׳) . ותוש׳ יימאי שהגיא המייל נהל׳ מעילה הוי נמי ס״ס שמא מפייות חייל ושמא מפירות שנה שניה ומסעות שנמצאו וממינה שנשתמשו כו׳ . אין ראיס יאזלינ! נתר רונא . שהרי םרמג״ס כתב ו
 ממצה למחצה חולין. ועינ ה״ט דצא שטח דאדפ נזהר נמעיח מע״ש. 1מה שהקשה ,שט ממ״ש הטי״ד דאזלינן נתר מגא גגי חדש . ייל דהוי דרגק. וכן מהא ומליש י״ל ינזה״ו איירי לרבנן. וא״ר דאזלינן נתר
 יוגא יליתא קמן גיאורייתא כדליתא י!מ|] : וראיתי לבעל משכנות יעקב כחלק אה״ע סי' מ׳ שכשכ יישנ״ג דאמר כל שלא שהה ל״י גאדפ וחי נגממה הוי נפל סיי פ' מה״ת ולא נמ״פ תוס׳ והרא״ש דא״א מדרבנן
 ומה״מ אזליצן נתר רוב וציית גני קיימא . יס״ר מפ׳׳ין די״ה גני נכיר נ״מ דמונין לו שנס משנולד ומקשה מי קחזי. ומשמע מדאורייתא צ״ח (אהילה יאל״כ מאי מקשה לאמו משים איסויא דרבנן שרינן ליי(שהותו
 יותר משנתו דהוי איי ואייייתא. יז״א יאי׳ רק(ועת״הרמג״פ ישנה של נכור הוא מה״מ גנע״מ ומיושג נזס קושיית הטורי אגן. אגל לדעת החולקיה וש״צ וא״א מדרבנן ויש יאי׳ לוה מירושלמי דר״ה פ״א יאי׳
 המם אמר ר׳# שנה של גנור נט״מ אינה מחוורת א״כ אץ מהן ירייה ראי׳ כלל. ועוד דנלא״ה י״ל ולשהותו הוי פוא״ת והגי מוכח בתוספתא שלהי מכות וגרמג״ס הל׳ מעה״ין. וא״פ יש כח גיי חכמים להעמיד
 ינייהם !לעקור דית נשואית. ומיישנ גם גזס לקושיית הט״א שפ . וכן א״ש כזה מה שהקשה נמשכנ״י לפיד המוספות והרא״ש דמאי מקשה נשכת מימפל פיני מהלינן ליי ואי אינו אלא חששא דרככן שמא
 נפל האין מקשה בפשיעות שניחה מצית טילה בזמנה מחששא זו. ילפמ״ש לק״מ דה״נ כיון דאינו אלא שיא״ת יש כח בחכמיס לימית ו״ח מחמת גזירתם ואיסיר שגוש שאשדו מאיזה טעס איי מצומת ספק. כיאיתא כימיות ס׳
 הא״י ושפיי דמשים יס״ד דיש נזה אי׳ חנייה מחשש דרבנן שמא נשל דמי לשואית ומה שהקשה וכיון יקרא ירשנ״ג א״א אסמכתא וא״נ מנ״ל למיצף מזה קולא בודאי כששהה(׳ נאום יחי מהמה יצא מידי נפל. ליידי' לקימ

 דגיו! דאינו אלא מדינןן ומה״ת נלא״ס אולינן נתר יונ והס אמדו להחמיר וספ סמכו מכאן להתיי:
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) ברוך אחרית. פי׳ דבור! תמיד לילך אחריה אמרינן מסתמא ה : ה אם הוא ( י  ד אינו לוקה. דשמא בין השמפות הוי יום ד
. ׳  ברוך אחריה חזקה שהיא אטו . פי׳ לענין איסורא אבל לענין שהיא ילדתו והניקתו וע״כ כרוך אמריה : (ן) ואם הוא בא׳ בו
 מלקות לא מהני כרוך עד דידעינן בודאי שהיא אמו וכ״כ מהרש״ל לפי גירסא זאת היא בא׳ מזמנים אלו שצריך המוכר להזהיר אפילו
 פ׳ אותו ואת בנו סי׳ ח׳ וכן הוא בהדיא בש״ס בבכורות (דף כ״ד בסתם שלא הודיעו בפי׳ הלוקח הראשון שרוצה לשומעה היום .
 ובטור כתוב אס הוא באחד כו׳
 בלא וי״ו ממילא גס בא׳ מזמנים
 אלו א״צ להזהירו אא״כ אמר הלוקח
 הראשון בפי׳ שרוצה לשחוט היום
 והוא תמוה דא״כל״ל באחד מזמנים
 וראיתי נכנסים בדוחקיס עבור
 זה ולי נראה דמ״ש הטור או
 מכרה לאחר לשוחטה היום פירושו
 דהיוס מכרה לשוחטה דהיינו לאפוקי
 אס מכרה לחרישה נמצא דמכר
 לו סתמא לשחוט מ״מ כיון
 דהמכירה נעשית היום בודאי
 ישחענה היוס אס הוא באחד מזמנים
 נמצא דלענין דיכא הכל עולה בקנה
ן.  א' מ״ל נכון: (ז) ועי״ט האחרו
 משום דחשיב רגל בפני עצמו היה
 חביב עליהם ומרכין בשמחה ובעי׳׳ט
 ראשוןטרידי במצות סוכה ולולב וערב
 י״כ היו רגילים בעופות ודגים :

 הראשון בסוף יום ד׳ קודם בין השמשות שוחט הב׳
 בתחלת ליל ה׳ ואם שהט הא׳ בין השמשות של
 ליל ה׳ לא ישחוט השני עד ליל ו׳ ואם שחט ביום ה׳

 ד אינו לוקה:
 ה ד! [ח] י אם הוא(ד!) כרוך אחריה הזקה שהיא

: ( ר ו ס ) חופשי!) ( נ ) ן י  אמו ך (אכל מן הספק א

הלוקח בהמה ז אינו הושש שמא נשהטה אמה  ו ח
ל ןט) על המוכר להזהיר ב א ) היום ח פ ג  או בנה(
 הלוקח ולהודיעו אם שחט האם או הבן היום ט או
) היום (ו) י י ואם הוא  אם מכרה לאחר לשהטה(י
 באחד מן ר׳ זמנים שדרך שכל מי שקונה בהמה
 ששוחטה מיד והס ערב פסח, וערב עצרת, וערב
, א וערב יום טוב האחרון של (ה) חג  ר״ה, (ז) י
 צריך להודיעו שמכר היום האם או הבת ני] ואם לא
א בין  הודיעו שוחט ואינו הושש בין קנה מישראל י
 קנה מעובר כוכבים ואם נודע לו אה״ב שנשהטה

ג ודוקא ששכר שניהם ביום אהד אבל אם מקח טעות י י  אמה או בתה היום הוי י
 צריך להודיעו שלא יכשל על ידו אבלמקח טעות לא הוי אם לא הודיעו דיכול לומר לו שחוט למחר אבל אם אינו יודע כודאי שאחר ישחטה
 היום א״צ להודיעו אף לענין איסור דשמא גס מי שלקתה לא ישחטה היום כיון שאינו בא׳ מהד׳ זמנים: י ואם הוא בו׳ צריך להודיעו שמכר
א ועי״ט האחרון של . אף שאינו יודע שאחי ישחטה דמסתמא בד׳ זמנים הללו הכל קונים לשחיטה ועיין בח״מ סי׳ קצ״ט םי״ג: י ׳  היום כו

 ע״א) דאפילו כרוך אחריה ויונק
 ממנה אסור ואינו לוקה וזה שכתב
 בסעיף ב׳ איסור אותו ואח בנו
 נוהג בנקבות שזה בכה ודאי והיינו
 למלקות וכדמשמע שס וע״ל סימן
 שי״ו : ן אבל מן הספק אין
 חוששין . אפילו לאיסורא אפילו
 הוא דומה ממש בתואר האם או
 בשאר סימנים שבגוף כ״כ מהרש״ל
 שס : ז אינו חושש שמא
 נשהטה אמה או בנה היום ,
 וא״צ לשאול אח״ז דאיכא ספיקא
 טובי שמא אין אס לזו ואת״ל יש
 לה אם שמא לא לקחה לשחיטה
 ואת״ל לשחיטה שמא מכאן ולאחר
 כמה ימים , הר״ן: ח אבל על
 המוכר להזהיר הלוקח. אפילו
 בשאר ימים שלא בד׳ זמנים אס
 שחט כוי: ט או אס מכרה לאחר
 לשתטה היום . פירוש שיודע
 בודאי ׳שאחר ישחטה היום אז

 חידושי רע״ק
 לגישה בגט כשד ואעפ״ג מקיי חזקת אישור נטה דנדון אחר הנתינה ומגורשת ע״י
 גט זה עפ״י עדות העד וא״כ ק״ו הדברים דהתט בשעח שמעיד בודאי ביד הנעל לגרש
 אותה בגט בשר ולהוציאה מחזקתה םנ״ש בנ״ד דאין בידו לפלק חחזקה דשםא הוא
 גפל ולא יתקיים ח׳ ימים . וקצת יש להסתייע דנ״ד טקוי חזקת איפור מטת דפסק׳'
 דאין עובד נוכביפ מפל״ת גאטן להעיד שהם בני ח׳ והטעם מבואר בתשו' הישב״א
 (טי׳ רם״נ) דאין עובד כוכבים סםל״ת גאמן אלא בעדות אשר, לבד וקיטר, לכאורה
 הא טה״ת אולי׳ בתר רוב דרוב ולדות בני קיימא ורבנן היא דאצרכוהו ח׳ יטים כמ״ש
 תום' יבפות (דף קי״ט) ומה״ט פפקי' באה״ע (פי׳ קנ״ו) דבמת הולד תוך ל׳ אם אשת

 ביאור הגר״א ייג
 התוספתא שם ; (סעיף הי) [ת] (ליקוט) אם הוא בוי . לאיםורא דבעיא ולא איפשיטא
 היא בבכורות נ״ד א׳ וכ; היה רשבנ״א הנכנס כוי זכריט תלויות כוי איבעיא לחו כו׳
 ושם א״ד יוחנן דאה כוי עד יבא כוי וכ״כ הרא״ש שם דלא איפשיטא (ע״כ) ;
 (סעיף וי) [ט] על הםונד טי , טור וס״ל דבנל השנה צריך להזהיר אלא רבד׳ פרקים
 אף אם מבר הראשונה סתם צריך להודיעו ועוד שהוא טקה טעות טשא״ב בשאר ימות
 השנח די״ל לא מכרתי לך לשחוט היום ; [י] ואם (לא) כו׳ . מדקאטר צריך להודיעו על
 הסוכר ולא על הלוקח ויותר יש להזהיר העושר, מאותו שםנשילו אלא ודאי אין הקונה

 צריך
 כהן אינה חולצת וע״כ משוס דטדאורייתא ל״ת לנפל דאזייי' בתר רוב וכלי בדרבנן עובד כוכבים משל״ת נאמן כמו בתרוטה דרבנן כדאיתא נב״ק (רף קי״ט) ואין לחלק דבתרומת
 נוף האיסור דרבנן אבל הכא דיסוד דאיסור נפל הוא דאורייתא אף דמה״ת אזלי' בתר דוכא מכל מקום כיון דחז״ל החמירו וחששו לנפל הוי כמו דאורייתא ולא מהני םסל״ת דז״א
 להמעיין במג״א (טי' תקי״ג) דנתב בשם רש״ל בביצים שהובאו למכור בי״ם אתר שבת דעובד כוכבים משל״ת נאמן שנולדו קורם י״ט כיון דטה״ת אזלי׳ בתר רובא רק מדרבנן
 אסור משום דבר שיל״ט הוי בכלל איסור דרבנן וטטל״ת נאמן הרי אף דהתם הכנה הוא איסור דאורייתא מכל מקום ביק דמה״ת אזלי' בתר רוב והחשש הוא דרבנן פסל״ת נאמן
ם נלע׳׳ד להקל דחזקת מעוברת לאו הזכך, מעליא היא כיון דאין ' p>"'0 י• אמנ י פ ט  א״נ ה״ג נן אע״נ דהבא מיןי אתחזק איטודא דאף בדרבנן אין טסל״ת נאמן נדקיי״ל ביו״ד (
 flft יבולים לומר השתא דילדה ולא להגביל זמן מתי ילדה לא הוי חוקה לדעת הדשב״א בטוי״ר (סי' פ״א) גני נביטת ואף דלא קיי״ל כהרשב״א טבל מקום לרעת המ״ז לקטן
 (סי׳ שצ״ז סק״ב) שכתב דכמת לפנינו אתרע חזקת חי אף דבנל החזקות אמרי׳ השתא הוא דאתרע שאני חזקת הי דעומד לכך ובודאי ימות עיי״ש ה״נ בחוקת מעוברת דבודאי
 יסתלק והרי ילדה בפנינו ויש לי להביא ראיה להט״ז מדברי תוס' יבמות (דף ם״ז ע״א) ד״ד, רישא פסולי כהונה עיי״ש ודבריחם סתומים בתירוצם שם דמה מחני דענשיו הוא בן
 ט' לפגינו ד,א בכל החזקות אף דאתרע לפנינו אמריי השתא הוא דאתרע ולהיו״ז ניחא דחזקת קטן עוטר להסתלק נזה ל״א אוקםי אחזקה היכי דאפתלק בפנינו גם גלע״ד הא
 תקפו תום' בב״ט חזקת מעוברת דוקא התם דהלידה הוא עיקר הפעולה ואנו דנין ע״ז אס בשעת משיכת הפרה היתר, עדיין מעוברת או שכבר ילדה בזח אמרי׳ כיון דרנע
 קודם משיכת הפרה כודאי היתד, מעוברת םוקםי' אחזקה דנם בשעת משינה היתה מעוברת ומה דאנו רואי' דילדה השתא הוא דילדה טשא״נ הכא דהספק אם חולד הזח
 בן ח' אין rpm מעוברת מכריע להסתעף מזה ראינו בן ח׳ והוא חילוק דק ונכון בעזה״י והראיה לזה בההיא דיבטות חנ״ל בספק קטן או נדול לא נקנ* חזקת מעוברת לדון בזד,
 שהוא קטן וגט לא שייך לומר בנייד דהולד היה בחזקת שאינו בן ח׳ אטרי' דנם עתח אינו בן ח׳ רהא טשיםא דבכל רגע ורגע נעשה יותר נדול בשנים משלפניו ודוקא מקטן
 לגדיל שייך חזקה דנונע א' ייצא מקטנות לגדלות וגשתנר, שייך לומר דאוקסי בחיכוך קטן טשא״ב הבא דיום ח' אינו טשחנד, ענין חכהסה לא במהותה ולא בשטה. והחי ימים
 לגלויי דמעולם לא היה נפל אבל לא שיהיה ענין שיגוי והתחדשות בהגיעו לח׳ יםים פשיטא דליכא חזקה וגם בהיכן! קמגות האריך בחשו׳ מהרי״ט (ה״א טי' ט״א) דלא היי
 חזקה כיון דיום יום הולך ונדל ותאריך בכוונת תום׳ יבמות הנ״ל ענ״פ הכא לעגין ח' ימים דלאו ענין קטנות וגדלות הוא בודאי ל״ש לומר היקה דאינו בן ח' : והעיק!" סח
 שיש לדון בנ״ד דהוי חזקת שאיגו זבוח מכל מקום נלע״ר כיין דר״תאזלי' בתר רוב ולדות אף דרבגן אסרו די שעשאו לספק אבל מכל סקום כבר נסתלק החזקה ע״ייהרוב
 והוי רק ספיקא בעלםא וכעין םםוך מיעוטא לחזקה ומה דאין עובד כוכבים טטל״ת גאפן צ״ל כאמת כיון דשדש איפור ראוריית' לא מהני םפל״ת ודלא כהרש״ל גבי ביצים הנ״ל
 והכי מוכח מדברי הגהת ש״ע יו״ר(םי' שט״ז) שכתב ודוקא בפרות שאין דרך שחולבות. בלא ולד אבל בעזים שדרך שחולבות בלא ולד לא סמני' על כך ויסודו מפשקי טהדא״י
 (סי׳ ק״ל) ומבואר שם דדוקא בפרות משום דלאו אורחייהו כל עיקר לחלוב בלא ולד בזה מצרפי' הקולא דמםל״ת היכא דאין לחוש דלהשביח מקחו אומר כן אבל בעוים שדרך
 שהולכות בלא ולד לא סמכי' אמםל״ת דאינו נאמן אלא בעדות אשר. בלבד עיי׳׳ש והגה באמת יש לעיין חא חך כללא דאין מםל״ת נאטן זהו דוקא בדאור״ת׳ או בדרבנן באתחזק
 איסורא אבל בדרבנן ולא אתחזק נאק ע' שייך (סי׳ צ״ח סק״ב) ואלו הכא בעזים חולבות דטדאוריית׳ פפור מבכורה דרוב כחפות אין חולבות אא״כ יולדות ומדרבנן הוא דהחםירו
 לומר מד, םםוך פיעיטא לחזקה ונעשה פלגא ופלגא וביון דרק םדובנן היי פלגא ופלגא ילינא חזקת איסור אפאי אין מםל״ת נאמן וצ״ל כיון דאיטיר ככירה היי דאורייתא אף
 דהחשש חוא רק דרבנן מכל מקום לא טחני מםל״ת והמהרא״י לשיטתי' אזיל דטשק בתה״ד (סי' ע״ט) בקונה מעובד כוכבים ביצים בי״ט אחר שבת דלא מחני עובד כוננים
 םפל״ת ביון דהכנה ד״ת אץ מטל״ת נאמן עיי״ש אף רס״ט טה״ת הוי רוב דנולדו נבר אלא דםדרבנן אטור דהוי יל״ט מכל מקום אין טטל״ת נאמן כיון דעיקרו ראוריית' וביון
 דהרם״א פסק כהך דתה״ד בעזים חולבות ממילא מוכח דקיי״ל דבעיקרו דאוריית' וההשש דרבנן אין ססל״ת נאמן דלא כדש״ל והחפי׳ מתקיימת על הםג״א דאזיל בשמת רש״ל
 ומשמע מדברי המנ״א דטד, דפםק שמ הרט׳יא דאין עובד כוכבימ מטל״ת נאמן על הביצים היינו דס״ל כהטרדכי דליכא רוב להתיר דהביצימ מיד שנולדים אוכלים אותם
 ומזה הוציא המג״א דבםדינותיגו דשכיחי הרנח ביצים ודאי הרוב שמביאים טהנולדים כנר מסל״ת נאמן (והטנ״א שם רמז ע׳ ביו״ד ספי׳ מ״ו נראה דכוונתו לקושייתנו הנ״ל
 ראם נימא דבעיקרו דאורייתא וחחשש דרבנן טטל״ת נאמן אמאי אינו נאמן במסל״ת שהם בני ח' ימים) וזהו תשוה דא״ב אטאי בעזים חולבות אין טפל״ת נאמן הדריי לקטייתא
 רהבא לא מקרי היקת איסור וע״א גאםן גם אף אם מקרי חזקת איסור הא הך מלתא גופ׳ דאין ע״א נאמן נטקום חזקה הוא איבעיא דלא איפשטא ביבמות והכא דהוי דרבנן
 הוי ספיקא דרבנן ואף דהש״ז (טסי׳ ט״ו)קרי לה לספק בגי יומן דהוי דבר שיל״מ כבר תמה הש״ך לנכון דאין המתיר עתיד לבא בודאי ומלבד זד, הא במטנ״פ אם יבא ההיתר
 דישהה ח' יסים םמילא גט עכשיו מותר וגט אפיי לדעת חט״ז דהוי דנד שיל״ט מכל מקום דוקא בספק במעשה אזלי' לחומרא אבל לא בטפיקא דדינא נס״ש הער״ח (סי'
 תצ״ח סק״נ) ובתשו׳ שאגת אריה (סימן צ׳) ואני הבאתי נ״כ ראיה לזה מדברי הר״ן נררימ (דף מ״ו ע״ב) שכתב דבטדיד פירות אלו על ועירו וכן בנודר על עצמו פירות
 בלא אלו והחליסן תוא דםותר דהוי ספק דרבנן ולכאורה נחי דבמדיר על חבירו לא טקרי דבר שיל׳׳מ דאין ביד המודד להתיר לו אבל בנודר על עצםו הא הוי דבר שיל״מ
 אע״כ דבספקא דדינא איליי לקולא וא״ה הכא דהוי ספיקא דדיגא אם ע״א נאמן באתחזק איסורא אזלי׳ לקולא מכל הלין טעמי נראה דע״א נאמן *־,ט בני ח׳ ימים ועי תשו'
 הרא״ש (כלל נ״ב סי' הי) שנתב בתרי ותרי שמכהישים זא״ז בולד אשה אם היה חילי יום דאזלי' בתר רוב נולדי' חרי דלא חש לחזקת איסור דםםייע להערים אחרים גם לרעת
 הרטב״ם (פ״ג מהל׳ יבום) דע״א נאק להעיד דכלו חדשיו וכן פסק הסחבר (סימן קנ״ו ס״ח) ומשמע דה״ה בטעיד דחי ל׳ יום וכולח חרא טלתא היא א״כ נראה דוהו ממש נסו
 נ״ד ואף דהרא״ש בתשו' ס״ל דא״נ וכמ״ש בהגהת ש״ע שם י״ל דשאגי התם משום דאין דבר שבערוה פחות מבי׳ ואף דגם םהפוטקים המתירים אין ראיה כ״כ לג״ד די״ל
 דהחם היקה דדייקא ומנסנה מסייע לה. מכ״מ י״ל כיון דחכמים החמירו יש לומר בבהמה רק משומ גזירה ראטו אדם כם׳׳ש תום׳ יבמות וכיון דבאדם גופא ע״א נאטן
 ה״נ בבהמה ומה דתליא בהכחשת עדים אט באו בכ״א הוי עדות םוכויצת וכמאן דליתנהו דמי ואם בא ע״א הסתיר תחלה הוא כבי ואין דבריו של א' במקום ב׳ וכדאית' להרי'
 בש״ע לקמן (סי׳ ל״מ) לענין סרכות הריאה אף די״ל דהתם םפייע לו רוב בהמות בשירית ה״נ טס״ע לו ריב ולדות בגי קיימא ואף דלדעת הריםנ״א הובא נש״ך(סיםן קנ״ז)
 דס״ל דנאיסורי' ע״א נאמן ול״צ להיות כבי ל״א דהוי כבי מב״ט הא נש״ע (בסי׳ ל״מ הנ״ל) פסק בפשיטות דנם באיסורי׳ הוי בבי וענ״פ מידי םפיקא דרבוואת׳ לא נסקא אס

 הוי כבי וממילא בדרבנן אזל" לקולא ומצד דבר שיל״ט אין להוש נמש״ל בנלע״ד בעזה״י :
 (סימן ט״ו ס״י) ואס שחט האי ביה״ש כוי עד ליל ו׳ . אבל בין השמשות של ליל ו' לא ישהופ דשטא כששחט בביה״ש הא׳ היה אז בלילה ועכשיו עדיין יום ובאמת היה
 קשה לי למה רטסקי תום' בשבת (דף ליד ע״ב) דנל ביה״ש שוים אלא דהפפק שמא כל ביה״ש כילי יום או כולו לילד, אי מקצת הראשון מן היום ומקצת הב׳ טן הלילה א״ב אם
 שחט בביה״ש של ליל ה' בתחלת ביהיש יהא מותר לשחוט בביה״ש דיים םחד בסופו טטנ״פ אם תמול היה לילה מכיש דעתה שהוא בסיף ביה״ש דהוא לילה ואס עתה יום
 מכ״ש אתמול שהיה בתהלת ביה״ש היה יוט ומצאתי בעזח״י דנתקשה נזה התנ״ש ונדחק דיאטת רק מחמת הוטרא בעלמא אסרו ובסיני' רשבת הנ״ל דאמרי' מסילים אותו
 לחומר ב' ימים למאי הלכת׳ לטומאה אסאי לא אמר נ״מ בסשומו לענין או״ב דאמ היה הספק רק אמ כולו מן היום או כולו טן הלילה אט שהט ביה״ש חיה מותר לשחוט
 בנו בביה״ש של םהרחו בםםנ״פ או שניהם מן היום או שניהם מן הלילה אבל מנח דמטיליס איתו לחוטר ב' ימים דשטא קצתו יום וקצתו לילה אסור לשחופ בגו דשםא
 כששחט אותי הוי לילה וכששחט בגו הוי יומ וכן נ״מ בנדרה ביה״ש דאין הבעל יכול להפר רשמא בשעת הנדר היה יום ובשעת חפרה הוא לילד, ואינו ביום שמעו ואף רטיד
 אחר הנדר יכול להפר ביון רלא היה אפשר לו להפר מקודם הוי כיום שטעו ט"« אם הטתין מעט א״י להפר אח״נ ובאמת בתשובה (טיטן ט״ח) כתבתי וי״ל ריגול להפר

 מטעם
 פתהי תשובה באר וזיטב

 נללעיל ס״ג א״נ גוי ס״ס שמא אינו נוהג ושמא הלכה נרעש האומרים ינענר ושחט מותי מותר: (כ) חוששין. היינו לענין איסורא אנל לעני! מלקוש לא עז דלעינן
ני שיל״מ לא מפני ס״ש מ״מ כיין שאין איסיי! לכל ממולם יק כודאי שהיא אמו. וכ׳ מהרש״ל אפילו אס הגא דומה כתואר האס או נשאר י נ  גו כייס לאוכלם ואף י
ם. וכתכ נש״ד ואייל לשאול ו ־ סימניס שבגוף אפילו הכי אין חוששין: (ג) הי י י ל ־ ס , w P : s מ י מ נ י i נ B m p מ מ > ל י ש ש י י א י״י״י נ י ל * . ״ ״ 1 

 אחר זה לאיכא ספיקא שונא שמא אין אס לזו ואת״ל יש לה אס שמא לא לקחה לשחימה ואת״ל לשמיעה שמא מכאן ולארור כמה ימיס : (7) היום . פי׳
. וכתב כשייך אכל לא ערג יו״ע של חג ראשון. שאז העס טרולין נסוכה ולולכ ואין להם פנאי להרנוח נשמינןה כל כך:  השייך שיודע נולאי: (ה) חג

 באר הגולה

 הפרק ז טור ממשמעוח
 הגמרא שם וכן נתנ הרשכ״א
 הברייתא שם ט משנה שם
 י משנס שם יף פ״ג
 יאהיא״ששס ונ״כ הישנ״א
 נמיוושיו יב הימנ״ן ולזה
 הסכים הרא״ס והישנ״א
 והי״ן יג שם נמשנס יניי
 רני יהויס וכסי׳ יש״י שפ

 הגהת הט״ז
 (סי׳ ט״ז םעיףו׳ם״קו׳ בט״ז)
 כנ״ל נכין. ויש ראיס לס"
 זה ניינרי התוספות יףפ״נ
 י״ס דאית ליה וז״ל כדתנן
 נד׳ פרקים צריך תטנמ להודיע
 אמה מכרתי לשחיט אגל

 לא לחרישה :

 נקודות הכסף
 אחר נו יי״ל יאין שייך גחן
 פ״ס גו׳ אנל נאמת לא היצרן
 להעלותו ננתג שהוא פשוט
 ייתר מניעתא נכיתחא :

 דגול מרבבת
 השחיטה שינ לא שייך שיס
 עסק לקרכן ולי כא ס״ס וגס

 על זה יש לפקפק קצת :

 גליון מהרש״א
 (סעיף ו' ש״ע) שוחט ואינו
 חושש. ע׳ ש״ך לעיל ם״א
 סקי*נ.ע׳ סי׳ שי״ו ס״ו בש״ך
 שם ע' סי' שיט סעיף י״פ
 ובש״ך שם ם״ק פ״ח שהוא
 מהנ״י שם רפ״נ ע״ד ;

 יד אברהם
 (סי׳ ט״ז העיף י) אם שחט
 האי בין השמשות של ליל
 ה׳ לא ישחוט הבי עד ליל
. ושמא כיה״ש הוי לילה '  ו
 ומש״ס אשיי לשיחטו כל יום
. ונ״ל יהיינו נאם יננס . ׳  ה
 יכל הסעיף איירי נהגי
 מדנקט מלקות . ואלו נאכ
 וננו ליכא מלקות כמ״ש ס״נ
 אכל אס שמט האנ גין
 השמשות של ליל ה׳ שוחט סנן
 נו כיוס . יה״ל ספק ססיקא
 שמא כין השמשות הוי יום
 ואין הלילה הולך אמר היום
 ושמא אינו נוהג כלל נוכרים
 רהא מספקא לן א• נוהג או״כ
 גזכייס אי לאו כמ״ש סעיף כ'
 וסיס כזו מהני אפי׳ כיכר
 שיש לו מתירין כמ״ש השיך
 סי׳ קיי ס״ק נ״ה, וכמ״ש
 ס״ס י״י. ותיעוד ניס״ש עיי
 נא״ח סי' רס״נ יהוי כמו
 רניעית שעה קוים צאת
 הכוננים . ועיין מ״ש נחיושי

: ( י י  נשנת (דף ל

 נחלת צבי
 מ!תד לשמע וא״כ מאי איכפת
 לן אם נמיעוט נתיא ישמוט
 בסכין של עוני כונכיט שהיי
 אז לא נהנה מייי יאף אס
 לא שחט אלא רוב א׳ נעוף
 ורוג שנים גיהמה היסה
 מוחית כראיתא גש״ס ר״פ
 השוחנ! ולקמן סימן כ״א וזה
 פשיני. אן כאמת אין כאן
 התחלת קושיא כלל זננמ״ל.
 יגטרט ניכוי תשוכת פני
 אריה הנ״ל ילאו ייקא לשחוט
 אלא ה״ה לנחיל גו׳ פשיטא
 יאין זה שיין גלל להן ימצית
 לאו ליהנות ניתני, וצ״ג; כעס:



ק כ באי המל״ י כ ת פ ב יורה דעה טז הלכות שחיטה ש ה י ז ר ו  ט

 יו־ מ&ה שפ דף פ״נ
 טו היא״ש שפ טז נרייתא
 שפ וצי רמנ״ט שפ וין פ'
נ חסוא שם ו  יו מימיא י
 מ״מ ושם אמר רחמנא וקנו
 נל והו יח לשון הלמנ״ם
נ והניאו הטיר  שם נפרק "
 יכתנ שנואה שמיתר להשפלה
 ונן תמה עליו סרשנ״א
 נחייישיי וני1"0 וסיים שם
 אי שה יאפילי !ני אמר
 רחמנא מילקא נמי לקי אי
 שה אמר רחמנא ץ!א צבי
p איסייא סנ״ל והא ואמרי 
 נחיש הנא על הצניה
 ולאיסורא ע״כ צנ־יכין אנו
 לפרש נתיש הנא על תצניה
 וילדה נת ונת ילוה נ|
 כיאיקימחא ניישא עכ״ל
 יט וכן הוא נם נן נהומב״ס
 שס וין ע׳ והוא תימה והא
 קיס לן כוננן ומסש־ןא לכו
 אי חוששין לזרע האנ נמ״ש
 הרמנ׳׳ס שם דין י״א והניאו
 הניי לעיל סעיף ב׳ ועוד נתנ
 הדמנ״ס נפ״ע מהלכות כלאים
 נכיוצא נוס ולקה וסיים שס
 הכ״מ וייתר עוב צנייס אינו

 הגהות הט״ז
 (סי׳ ט״י ס״ו ס״ק ח׳)לא חל
נר כנ״ל. ויש להקשות  שום ו
 על מיש רמ״א ואסור צשתוז
 מהא ואמרי׳ ננמרא ולעני!
 וינא תנ! פיוש״י הלוקח א׳
 ישחים תחלה לא לאיסור והיתר
 שאס נצה הנ׳ לשחיע ראשון
 והראשי! ימתין עד מחל מיתר
 אבל דין הוא נא לנ״ו שהוא
 &׳ צשחיס חנינו אוסר אני
 צריך ייתר ממן אימריס להם
 איתי שלקח ראשין ישתוע
 ראשון עכ׳׳ל. יא״כ למה נ'
 כאן אסיר לשחיע וצ״ל והיא
 מפ׳ כרש״י שאס שניהם רוצים
 א! דוקא אין אישיר איל
 נאחד שקדם מעצמי יש אישיר:
 (שם טייק טי) אפילו חוטא
 מיקרי שנזל ינוחו של ראשון
 ננ״ל נריר . לדעת ומ״א
 שאמרתי נסמיך שיש אישיר
 נקני מאחד אס שמע א׳ תחלה
 וא״נ הא דאסרי׳ נגמ' זרי!
 ונשכר אשי׳ נקנו מאחד היינו
 אס שניהם רוצים מ״מ יש
 מעלה לאיתי שמקדים עצמו
 אכל כאמת דלא דק רמ״א
 נמ״ש איסור נזה אצא בכל
 עני! אין כאן שים אישיר
 אפי׳ נקנו מאחד היי זריז

 י נשכר יליכא איסור כצל:

 גקודות הכסף
ירפטור טיצימע ״ק י״י״) 1  (פ
 אנל אסור כוי . זה אינו
 כדמוכח נש״ש דהאי פעור
 ומותר היא ופמו שהוכיח

 הרשנ״א:

 גליון מהרש״א
 (שמיי ח׳ ש״פ) ואם שחפ
 אינו לוקח . חםעס שנח[
 רש״י על זד. בסוניין רף פ׳
 ע״א ר״ה לענין אותו ואת
 בנו . משום רהוי התראת
 ספק הוא תםוה . דתיפוק לי
 רעיקר המלקות הן בספק :
 (שיו ס״ק י״י) הקשי העט״ז
 יהנ״ח . ע׳ נלח״מ בטקוטי
 פי״ב טה״ש וע׳ טיט ובס׳
 מרבבת המשגה במקומי

 ועמ״ש בחרושי:

 חדושי בית מאיר
' פ"' ש"ו פ"ק י"')וכ"כ י  (פ
 בכיס יני׳ . אי חוששין לזרע
. צ״צ יעיד תימה דפוק  האנ
 י״ג מה״ש דין ו׳ נתנ הנא

 מנהמת ומיה :

 מילואים
 (שייך לע״נ ש״ך ט״ק כי)
 ויאמת דנרי הנייח א״ש
 כפשוטם והא הטעם דאסיר
 למסיר לחש״ו לשחוט כינן לנין
 עצמן ני׳ פ! יאמרי הרואים
 ששחיעחן כשירה. וכאן הריאה
 שמיסד להם לשחוט הלא ראה
 נ״כ ששחט האס מקודש .
 ומזה ידעו הרואים ששחיטת!
 היא שחיטה שאינה ראייה .
 דאי לאייה יחול על שחיטה זו
 האיסור שצ או״ב יענשמ״ג

 שדחק נזה שלא לצורך .־

 (!־!)רק זכות שבידו״לכאורה יש ללמוד מזה באם נשבע אחד שלא ישמוט חג. שהיא רגל בפני עצמו ועי״ט הראשון העם מרודים בסוכה ולולב
ב א״צ  כהמחו רק יחזיקנה לחריפה ומכרה שנסהלוקח אינו יכול לשיחתה שהרי ואין להס פנאי להרכות כשמיעה כל כך . הוספות : י
 למוכר לא היה זכות לשומעה ואין יכול למכור רק זכות שבידו ודכר זה להודיעו . פירוש לא לענין איסור ולא לענין מקמ מעות שאפשר
ג צריך להודיעו. והוי  אינו כלל דא״כ תקשה לך מהכא על מי שנשבע כלא למכור איזה שישחטכו קודם אלו הד׳ זמנים ודו״ק: י
 מקמ מעות נמי אס לא הודיעו
 ובזמנינו שעיקר השמיעה לצורך י״ע
 היא קודם י״מ וכן. כמתן וכלה
 שומעים יום או יומיס קודם א״צ
 להודיעו כמכר בכ׳ ימים והכי
ד וכל  משמע כח״ה כ״כ הכ״מ: י
. כש״ס ׳ ו  מי שישחוט תחלה כ
 מוכח דאף כשלקחו מאדם אמד
 אס קדם השני ושמע ה״ז זריז ונשכר
 ולכן נתקשה בב״ח וכתב דמ״ש
 הנן׳׳ו וכל מי שישחימ כו׳ מילתא
 באפיה נפשיה היא וקאי אלעיל
 אלקמו מאדם אחד ולחנם למק
 דבש״ס לא קאמר אלא דאס קדס
 הב׳ ה״ז זריז ונשכר אבל לכהחלה
 אין ראוי לעשות כן והט״ו אשמועינן
 דבלקמו מב׳ בני אדס כל מי
ן ושחט  שישמומ ה״ז זריז ונשכר: ט
 העז ובנה לוקה . משוס דהא
 פשימא לן דמוששין לזרע האס ויש
 כאן מקצת שה ודרשינן בש״ם שה
ז אבל העז  אפילו מקצת שה: ט
 שבא על הצביר! בו׳ . ומהרש״ל
 שס סימן ה׳ פסק כהי־שב״א וסור
 דמותר לשחוט הצביה ובנה אפילו לכתחלה וכדאמרינן כש״ס שם
 ובנו אמר רחמנא ולא צבי ובנו ומ״ש הב״י בשס מהר״י סביב דדעת
 הרמכ״ס דאסור לכתמלה משוס מראית העין לא ידעתי מה מראית
 העין שייך בדבר דמי יודע שבא מן העז ואס נאמר דהרואה ימוש
 לזה אפילו בבן צביה דעלמא נמי ועוד דלא מצינו בשוס מקום
. הקשו העט״ז ׳ ז היתה בת הצביר! הזאת כו  מראית העין כזה: י
 והב״מ דהכא ס״ל להרמב״ס והמחבר דודאי מוששין לזרע האב דאל״כ
 לא היה לוקה מספק ולעיל בסעיף ב׳ כתבו ואס נודע שזהו ודאי
 אביו אין שוחטין שניהם ביוס אחד ואס שמט אינו לוקה שהדבר
 ספק אס נוהג בזכרים או אינו נוהג ותירצו דלעיל דוקא מספקא
 להו אי או״ב נוהג נמי באב משוס דדרשינן בנו הכרוך אמריו לאפוקי
 האב שאין כנו ברוך אמריו אבל הכא פשיטא להו דודאי מוששין
 לענין זה היכא דהעז כא על הצכיה וילדה כת כיון דנקבה זו יש בה
 מקצת שה חשוכ כאלו היה כולו שה. ואס נקכה זו ילדה כת או בן
 ושמט את הנקכה ואת ולדה לוקה ע״כ דכריהס ותימא שא״א לחלק
 כן כדמוכמ להדיא בש״ס ר״פ או״ב (ריש דף ט״ט) גבי הא דקאמר
 התס ואזדא שמואל לטעמיה דתנן אמר ר״י ט׳ ע״ש (ועוד מנ״ל
 לספוקי בהך דרשא ודוק) ועוד תימא דבכ״י סימן י״ג כתכ דס״ל
 להרמב״ס דספוקי מספקא לן אי מוששין לזרע האב או לא וכ״כ

ב אין צריך  מכר האם או הבת ביום שלפניו י
 (י) להודיעו ואם מכר האהר להתן והשני לכלה אפי׳
ג צריך להודיעו שודאי שניהם  אם מוכר בשני ימים י
 שוהטין ביום (י) אהר, יי שנים שלקתו אותו ואת בנו
 ביום אהר הלוקה תהלה ישהוט ולא השני [יא] במה
 דברים אמורים כשלקהום שניהם מארם א׳ שמיד
 בשמכר לראשון לא היה יבול לשהוט את שנשאר
ן גס כ ל ו ) ף י ו מ ט ח ש  בידו שהלוקה לקה על מנת ל
) רק זכות (ח) מגידו) ח ) ו  הלוקח ממנו אסור לשחוט שלא יכול למכור ל

ד ובל י אבל אם לקהום משנים שניהם שוים י  (עיי) ט
) זריז (?) ונשכר: ט  מי שישהוט תהלה (

 ז [יב] פ׳ אין איסור אותו ואת בנו אלא בבהמה טהורה
 בלבד שנאמר ושוד או שה אותו ואת בנו לא
 תשהטו ביום אהד ונוהג בכלאים הבא ממין

 בבש וממין עז:
 ח ״ צבי שבא על העז וילדה טו ושהט(י) העז ובנה
ז [יג] אבל העז שבא על הצביה  לוקה ט
) יי׳ אסור לשחוט אוחח ואת בנח. ואם שחט אינו א י ) 
הזאת נקבה ב) בת הצביה ׳0 י ) ז היתד•  לוקה , י

 דכר ומכר ומכרו דאמרינן במ״מ
 סי׳ ר׳ימ דהוה מכירה ולא כמ״ש
 רמ״א בי״ד סי׳ ר״ל וכתכתי מזה
 גס לקמן סי׳ רכ״מ סעיף ל״ה .
 אלא נראה דכאן לא אמרו כן שאינו
 יכול למכור רק זכותו אלא שלא
 להפקיע זכות אחר כמה שזכה ככר
 אבל אס אין הפקעת זכות לאחר
 אין חיוב על הלוקח לקיים כבועת
 המוכר דכל זמן שהיתה בידו חלה
 השכועה ולא כשכא ליד אמר ואע״ג
 דאדס אוסר דכר שהוא שלו על
 מכירו אף לכשיוצא מרשותו כמ״ש
 בטור י״ד סי׳ רי״ז שאני התס
 דהאיסור חל על המפץ וכשאר עליו
 לעולם משא״כ בשבועה שהיא חלה
 על האדם הנשבע כמכואר בהלכות
 נדרים ע״כ אין עליו החיוב אלא
 כל זמן שהוא בידו אבל על החפץ
) זריז ט  לא חל סוס דבר כנ״ל: (
 ונשכר. רש״י פי׳ זריז דלא עביד
 איסורא ונשכר שיאכל בשר ונ״ל
 מדשבחוהו חכמים וקראוהו זריז
 משמע שיש מעלה באותו שקדם

 ושחט והיינו שא״א לו לבא לידי איסור משא״כ השני שאפשר שישכח
 ויעשה איסור וישחוט וע״כ אין לכ״ד להכניס עצמם בדבר ולומר
 שיפילו גורלות מי מהם ישחוט תחלה כי אין להס להפקיע זכות של
 כל אחד שרוצה להקרא זריז והיינו כל שיש לכל אמד היתר לשחוט
 משא״כ בקנו מאחד וקדם השני ושחט קודם ללוקח ראשון דלא זו
 דלא נקרא זריז אלא אפילו חוטא מיקרי שגזל זכותו של לוקח ראשון
 מ״ל ברור: (י) העז ובנה לוקה. דשה וכנו אמר רחמנא משמע
 בנה אפילו כל דהו שאינו שה וכתב בעור צבי הבא על התיישה וילדה
 בת ואותה בת ילדה בת ושחט בתה ובת בתה חייב והטעם דקי״ל
 הרבנן דפליגי אר״א וס״ל שה אמרה תורה ואפילו מקצת שה מ״ה
 חייב מלקות שהרי הבת היא מקצת שה מכח אמו דהא בתר האס
) אסור לשחוט אותה ואת בנה . הרשב״א א י  ודאי אזלינן: (
 וטור חלקו על זה והתירו אפילו לבתחלס ונ״ל טעס הט״ע ע״פ
 רמב״ס בזה מדאמר רב חשדא הכל מודים כהיא צכיה וכנה תיש
 *דפטור משמע אבל אסור כדאיתא בכל פטורי דשבת בר מתלת
 ודומה לזה הביא ב״י בסי׳ פ״ז במי חלב וז״ל ואפשר דאיסורא
 דרבנן איכא מדקתני פטור ולא קתני מותר עכ״ל והטעם כאן
) בת הצביר. הזאת כו׳. ב י  דלא אחי לאמלופי בתיישה ובנה: (

 ואת
 בכ״מ פ׳ י״כ מה״ש דין י״א שטעם הי־מכ״ס שכתכ שהדכר ספק אס נוהג כזכרים כו׳ הוא משוס דס״ל כר׳ יהודה דספוקי מספקא לן אי
 מוששין לזרע האכ או לא ועוד תימא דכפ׳ י״ג מהל׳ שמיטה דין ד׳ כתב הרמב״ס הבא מבהמה וחיה צריך לכסות דמן ואינו מברך
 וכ״כ המחבר לקמן סי׳ כ״ח ס״ב ואי ס״ל ודאי חוששין חמאי לא יברך ובפרישה ובב״מ סימן כ״ח נתכוונו לדבר אמד לתרץ את זה
 משוס דדוקא בשה אמרינן שה ואפילו מקצת שה אבל במיה מספקא לן דילמא בעי מיה גמורה ואינו עולה כלל לפי סונית הש״ם פ׳
 או״ב (דף ע״ס ע״ב) דמוכמ התס להדיא כי היכא דאמרינן שה ואפילו מקצת שה ה״נ אמרינן צבי ואפילו מקצת צבי ע״ש ועוד תימא
 שהרי' כתב סרמב״ס רפ״ט מהל׳ בכורים צבי הבא על העז וילדה הולד חייב בחצי מתנות שנאמר אס שה ואפילו מהצת שה תייש
 הבא על הצכיה הולד פטור מן המתנות עכ״ל וכ״כ הממכר לקמן סי׳ ס״א ס״מ אלמא ספוקי מספקא לן ולפיכך מצי הינץ למימר זיל
 אייתי ראייה דמוששין ואתן לך פלגא וכדאמרי׳ בש״ס ןעוד דכפ׳יט מהלכות כלאים די; ו׳ כתב הרמב״ס דסנולדיס מן החמור אסורים
 עם הנולדים מן הסוס וכן כתכ המחכר לקמן סי׳ רצ״ו ס״ט והיינו משוס דספוקי מספקא לן דאי ודאי מוששין מותרין וכדאיתא להדיא
 בש״ס ר״פ או״ב וצ״ע ותימה על מ״ש מהרש״ל פ׳ או״כ סי׳ כ׳ דהלכה כמנניא דאו״ב נוהג באב עס הכן ומיד אמ״כ כסי׳ ג׳ פסק דגכי או״ב
 אין חוששין לזרע האב ומותר לשמוט האב עם הבן ביוס א׳ וצ״ע . ודע מ״מ אפילו לדידן במה שלוקין דאז הוי פסול לעדות מן התורה

א ל ; ל״ד וכן לענין קדושי אשה בא״ע ס״ס מ״ב ע״ש : א  כדקי״ל כמ״מ סי

 ביאור הגר״א חידושי רע״ק
 צריך לחוש רלא מחוקינן איטורא והוא ס״ט אס יש לה אם והיא קיי«ת וטנרה וחיוט טטעמ ט״ס רשמא בשעה שנררח חיה לילח ואת״ל רחי׳ יום שטא בשעת הפרח יום
 מכרה וז״ש בין קנח מעובר טכבימ ואל״נ ה״ל לאפור ליקח מן העובר כוככיט לעולם הוא ואף רנררים הוי יליט וס״ט אסור מכ״ט בהפרת נעל רהיא נע״כ רירח (זהו אין
. בידו שהיא תתיר אצל חכם ולא מקרי יל״מ) אמגם לפ״ז יקשר, הכא לענין או״ב אטאי לא ׳  ואף בכל השנה שמא מכר היום לשחוט ואין ע1ות לעובר כוכבים : [יא] בד״א כו
: (סעיף זי) [יב] אין איסור נו׳ . שט עיט נ׳ ונת״נ ישחופ עד ליל ו׳ לרעת המחבר באיח (סי׳ תצ״י) דס״ט פותר אפי׳ ברבר שיל״מ ׳  ערש״י שט ר״ה לעני! ריגא מ
 והביאו הרי״ף והרא״ש שור ולא חיה שה ולא עופות; (סעיף חי) [יג] אבל העז כוי . וע׳ ש*ך (סי׳ ק״י טקג״ה) א״כ יהא מותר לשחופ נניה״ש של ליל ו׳ טטעס ט״ט שמא
 כבר צווחו ביה כל הפוטקיס יטיגית חגנו הוא רבבא שניה אף לכתחלד, מותר יסיטא כששחמ האם היה יים יאת״ל שהיה לילה שמא נם עתח בששיחפ הנן הוא לילה וצ״ע :
 אסיד (סעיף יי) ואם מכר חאחר לתת! המוכר א״צ לשאל להקונה אם קונה לצורך תתן ואם

׳ מקצת שה . רהא אמרינן בני כל רהי י פ  הקינה קינה לצורך חתן צריך להודיע להטוכר . ע׳ בתביש בודדושיו לכריתות גרף ט״ז ע״א) דיה מתני׳ ארע״ק: (שיך סי/ט״ו) א
מ אפילו לדידן. לענ״ד הנא אין שייך לרינא רח״ם(סי' ל״ר) רהתם אמ הלאו בעצמותו איני חמור כ״כ ר*ן בו מלקות לא נפסל לערות מה״ת אבל הכא דהל ״ נ  (שם ס״ק י״ו) ד
 ראייב חמור ריש בו מלגץת והבא דחוי ספק אם חוששיס לזרע אב היא פסול מספק ונמו באינל ספק חלנ ספק שומן רנראח רפטול מספק ראף ראנן לא מלקי׳ מספק מ״מ ו

 דהלאי
 חיי

 מותר
 כמי בלא התראת רפסיל רהלאו בעצמותו חמור ולעני! רלא יהיה שטול וראי זה פשוט רחא שמא לא עשה איטור כלל:

 באר היטב פתחי תשובה

 (י)
 קודס
 הודיע

ו ילעי״נ יאנן לא פסקינן כיניי מהיש״צ הנ״ל שהרי קיי״צ לקמן סי׳ ק״נ ס״ד נהגיה והנידר ) . פי׳ לא לענין איסור ולא לענין מקיז טעות שאפשר שישחש ו ע י ד ו ה  ל
a Q״ מיני מקיי ישיצ״מ והרי גס עתה אינו אסור רק להנויי ואפיה מקיי ישיצ״מ . יעיין נזה h ׳ י ״ ״ , י ר ״ , . , ,, 
ס נתשינת נוינ תניינא חלק יריד סימן נ״ג [יעיין פמ״ג לקמן שימן ק״נ נשפ״י סק״נ] : ז מ ג ז { ר י ע ס , ח ו י י מ נ ״ י לי ח נ . י ר ־ ח { ס • W א מ י ל ז ל  ס א

1  . .׳יע . ונזמנינו שעיקר השחיטה לצורך יו׳יט הוא קודס יי״ס וכן בחתן וכלה 1
. וכ׳ נס״ז ולא אמרינן דיש ללמוד מזה נאם שנשבע אחד שלא ו ד י ב  שוחסין יוס או יומיס קודם א״צ להודיעו נמכר ננ׳ ימיס וכן פסק הנייח : (ח) ש
 ישחיס נהמתו רק יחזיקנו לחרישה ומכירה שגס הלוקח לא יכול לשחטה. זה אינו שהרי קי״ל נח״מ סימן ר״ח אס נשבע שלא ימכור והלך ומכר מכירתו הוי
 מכירה. ולא כמו שכתב רמ״א בי״ד סימן ר״ל. אלא ע״כ הכא מיירי שבא להפקיע זכות אחר שהראשון כנר זכה נו אכל על החסן נא חל שים דגר אף
. ר כ ש נ : (ס) ו ע נ ש ק סימן רי״ז סייח דהאיסול חל על החסן משא״כ שבועה דחלה על האדס מ ק  על גב דשלו יכול לאסור על חבירו אף לכשיוצא מרשותו עיין ל

 וכתב
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ח אלא בשחיטה. ובכלל זה אס שחט וכמצאח טרפה לוקין אס ואת בנה לוקח . רבים וזמהו ע״ז כיון דהמסקנא בגמרא דמספקא  י
 ישחוט השט דהא לא נחנבלה בשחיטה והכי איחא בש״ס ופוסקים: לן אי חוששין לזרטהאב או לא וכמו שזכרחי בסעיף ב׳ למה לוקה
. כתב הב״ח מיהו אס נתנבל בידו בא׳ מהדברים כאן דילמא אין חוששין לזרט האב ונמצא לא היה בנקבה בת הצביה ט או נתנבל כו׳  י
 שאנו מחמירים בו כגון שהייה במיטוט בתרא וכה״ג בפלוגתא דרבוותא זרט האב כלל ולא הוה אפילו מקצת שה ואין להגיה כאן אין לוקה
 אין לשחוט הבן או האם אחריו נ״ל דהרמב״ס מסיים אח״זוכן כלאים

ת א ת הצביר. ו ה ב ב ק נ ת ה ט א ה ש לדה בן ו י  מטז וכבש לוקה ומטנין זה יש מקום ט״כ וכ״כ הסמ״ק סי׳ קס״ז דאס ו
 טיון טוד ברמב״ס שמביא ב״י סי׳
 רצ״ז בהלכות כלאים שהרא׳׳ש תמה
 טל רמב״ס שפסק גס כן שלוקה
 משוס חוששין לזרט אב וטרח ב״י
 למצוא דרך להגיה בדבריו :
. נ״ל דה״ה ג) לפיכך חש״ו כו׳ י ) 
 בגדול שאין יודט הלכות שחיטה
 והא דנקט במתני׳ חש״ו היינו אפי׳
 ביודטיס כמ״ש סי׳ א׳ כי דבר ברור
 הוא לאף גדול שאין יודט הוה
 רוב מעשיו מקולקלים וא״ל הא
 אמרינן פ״ק דחולין(דף טי) בגדול
 שאינו יודע זמנין דשהה ודרס
 ולא ידע לשוןזמנין משמע שספק
 יש בדבר ואינו ברור האי זמנין
 קאי על ולא ידע דבתריה דזמנין
 דלא ידע אבל השהייה או דרסה
 ברורים המה וכן מוכח מדאמרינן
 אח״כ ואס אחרים רואין כו׳ אסור
 כו׳ דאין זה חידוש כ״כ דסא בזה
 מותר בדיטבד השחיטה והיה
 לו לומר חידוש אפילו בגדול שאינו
 יודט ששחיטתו אסורה בדיטבד
 אס שחט לבדו דאפ״ה אסור לשחוט

 אחריו אלא ודאי מותר׳ אלא כיון
 דלא הוזכר בפירוש בפוסקים בזה אין בידי להקל להתיר אותו
 ואת ?נו אחר שחיטת גדול שאינו יודט אלא דמ״מ נ״ל ברור
 באס טבר ושחט אחריו דאין כאן איסור אכילה אפילו לי״א
 דבסעיף ג׳ מודים בזה *ועוד נראה פשוט דכשהבהמה
 שנשחטה תחלה נאסרה מכח איזה ספק טריפות בשחיטה שאין
 להקל בשביל זה לשחוט בנה אחריה באותו יוס ובשאר טריפות
 פשיטא שאסור לשחוט אחריה דמחלוקת היא בגמרא (דף פ׳׳א) והלכה
) אינו ד י  כרבנן דאסרי דשחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה : (
) לאחר שמכרם כר . ו ט  לוקה. דהא מן התורה א״צ שחיטה: (
 משמע אס אמר כן בשעת מכירה נאמן לאסור *וכן משמט ממ״ש
 סרא״ש בפי אותו ואת בנו וז״ל ראיתי כתוב בשס רב אחאי דאס
 תגר עובד כוכבים מוכר בהמות צריך למיחש למילתא דשמא מכר
 האס היוס ולא מסתבר כלל. דלא שכיחא ולא מחזקינן איסורא כל

 את
 בנה (י) לוקה:

) אלא בשהיטה אין איסור אותו ואת בנו יה(ג  ט נ
) תשהטו. אבל אם ניחר א י ) א  בלבד שנאמר ל
ו) את הראשון ח י י יח י ר י ח 1 מ י כ ס נ ה ח ו ח  (סי׳ ענין מחירה הי^ ש

ט או נתנבל בידו מותר לשהוט (ינ) השני  י
1 לפיכך הרש שוטה וקטן ששהטו את  (יג) כ 0
א בינם לבין עצמם מותר לשהוט השני  הראשון כ

 אהריהם לפי שרוב מעשיהם (ע) מקולקלים ;
ה [יד] ואס אחריס רואיו(ד) ששוחטין כראוי אסור לשחוט אחריהם ג  ה

 (טור) (יי) כן נראה לי :

מותר לשהוט את המעוברת עובר ירך אמו הוא ב  י נ
ם יצא העובר הי נטי] אהר שהיטת אמו א ו  מ

ב (י) אין שוהטין אותו ביום  והפריס על גבי קרקע כ
 אהד ואם שהט (יד) אינו(קי) לוקה:

י עובד כוכבים שמכר שתי בהמות ואחר א [טז] נ  י
 כך אמר מסיה לפי תומו שהן אותו ואת בנו
) לאהד שמכרם ו ט ג אינו נאמן במה שאמד (  כ
ד אי מהימן  ויצאו מתהת («׳) ידו ניז! ומיהו כ

 ליה (׳׳) אסור:
ה שנשהטה אמה או בתה היום מ ה ב ח ב FH ־  י
 ונתערבה באהרות וצריך לשהוט מהם היום כיצד

 שהה או החליל במטוט של סימנים
 או בצרוף שהיוח או שנמצא סכין
 פגומה לאחר ששחט דאסרי׳ להו
 מספיקא וכן כל כי הני נראה דאסור
 לשחוט השני ואס שחט אינו לוקה
. כתב ׳ ו  ט״כ: כ לפיכך חש״ו כ
 הב״ח נראה דה״ה כששוחט האס
 מותר למסור הבן לחש״ו לשחטו
 בינו לבין טצמו ואצ״ל שמותר
 למכרו לטובדי כוכבים אט״פ שהטובד
 כוכבים ינחרנו היום טכ״ל וצ״ע
 בחש״ו נהי דמשוס אותו ואת בנו
 ליכא מ״מ הא אסור למסור להס
 לשחוט בינן לבין טצמן [אפילו
 להשליכו לכלבים כדלטיל סי׳ א׳
ס לבין. עצמם נ י ב א  ם״ה ט״ש: כ
 כו׳ , אבל כשאחרים טט״ג אז
 דטת המחבר דשחיטתו כשרה אפילו
 אינו מומחה ונס אינו יודט לאמן
 ידיו וכמ״ש בסימן א׳.ם״ק כ״ה
 ואף שכתבתי שס לאסור מ״מ כאן
 יש להחמיר באיסור י דאורייתא
 ודוק וט״ל סימן כ״ח ם״ק כ״ג:
ב אין שוחטין . כיון דמפני  כ
 מראית העין טטון שחיטה כשהפריש

 ט״ג קרקט ואין לוקין טליו כיון שמן התורה א״צ שחיטה וניתר
 בשחיטת אמו כדלטיל שי׳ י״ג וטמ״ש בס״ק ג׳ ובס״ס י״ד :
ג אינו נאמן . דאין טובד כוכבים נחמן בשוס טדות  כ
 כדלקמן •שי׳ קכ״ז ם״ק י״ט והטט״ז כתב הטטס משוס
 דלהשביח מקחו אומר כן ולא כוון יפה דהכא לא שייך כלל להשביח
 מקחו דאי הוי שייך לא ^יה נאמן אפילו קודם שמכרם אלא להכי
 נאמן קודם שמכרם במגו דאי בטי לא מזבין להו או מיקלי קלי לסו
 אבל. היכא דשייך להשביח מקמו אפילו יש לו מגו אינו נאמן וכמו
 שנתבאר כל זה בתשובת הרשב׳׳א סי׳ קי״ח שממנו מקור דין זה
 מיהו מדברי הרא״ש ומרדכי והגהמ״יי שיבחתי בסי׳ קכ״ז שס מבואר
 דהיכא דבידו נאמן אפילו היכא די״ל דלהשביח מקחו אומר כן וט״ש:
ר. אפילו אינו מסל״ת הכי איהא בתשובת ד אי מהימן ליה אסו  כ

 הרשב״א
 כמה דלא הודיע המוכר כו׳ דאס יש לחוש מספק כו׳ עכ״ל, משמע אס אודעיה בשעת מכר יש לאסור לשחוט באותו יוס הבהמה שקונה
 ממנו ופשוט הוא דאס יש סברא שעושה כן להשביח מקחו שאין בדבריו כלום כההיא דפ׳ בתרא דיבמות (דף קכ״ב) עובד כוכבים

 ביאור הגף״א שמוכר
. '  אטור ואיני ליקח ובת עי דדישא עט בנה ליקה : (סעיף P׳) [יד] יאט אוע־ים ט
 טחני׳ שט : (סעיף יי) [טו] אחי נו׳ . שט ע״ד א׳ ונחנטיס ובתוספתא ט״י חשיחפ
 את הבהטח ומצא בה בן ט' חי נו׳ וחיינ טשוט אותו ואוו נגו רריט יחכ״א אין אטור
 טשוט אותו ואת בנו שנאטר אותו ואת בנו לא תשחטו את שטעון שוזיטת אטור משיט
. ׳  או״כ ואת שאינו טעון שחיטת טותר משוט או״כ : (סעיף י״א) [טז] עונר נוכביט כו
 שאין עדות לעונד כונניט נפ״ש נפ״ד דינפות(ט״י אי) לדנריך עו1ו טנניט אתח כוי
 ום״ש בסוף ינמות דתקא לחשביח טקחו אינו נאטן הלאייח נאטן שש משום דטקחו
 בידו ונאט! מינו דאי בעי קלתיה או לא טיבן ליה וו״ש לאחד שםכרט ט": [יץ) ושיחו
 כו׳. כט״ש בעד אחד בפ״נ דקדושין (ס״ו אי) דאף שאינו נאםן אי טתיטן לך ט׳ והיד.
 לכל טי שאינו נאמן: (סעיף י״נ) [יח] בהמה כו׳ . כדעת ר״ת בתוס' שם צ״ח א׳
 דייה ה״נ רטתלק בין קדשים ועבודת כוכבים לשאר איטורימ דבשאר איטוריט אףלכתחלה

 מותר ועיא׳׳ש שט ועטי׳ ק״י ט״ו בהנ״ח שתי' בעיא ועסר״ח שט :
 בנערת

 חידושי רע״ק
 (שעיף יי) מותר לשחוט את חפעוברת. אט נמצא חאט טריפת דיש תקנת לולר
 אט כלו חדשיו רפותר לשחטו פשיפא דאטור לשחוט חולד בו ביום סשוט או״ב
 ואולם [נם אם הולד טריפת נלעיד ריש לדו! דםותר לשחוט הולד רחא דקיי״ל
 שחיטח שא״ד שטח שחיטה היינו טשוט דטחני שחיטח לטחר ׳פירי נבילח
 פשא״נ בזח דאף אלו מת העובר לא חיח מטפא טשום נבילה דלענין זח טחני שחיטת
 האט כדאיתא להדיא בהולין (דף ע״ה ע״ב) וא״כ שחיטת העוכר הטריפה לא חועיל
 כלום וי״ל דבכח״נ לא שטח שחיטח : (סעיף י״נ) כיצד תקנתו ואם תחלח נתערבה
 ואהיכ שחט האט של א' טחתערובות . יש ליטר רבטל ברוב כיון דאיטור נולד בתערובות
 אף רבד חשוב ובע״ח בטילי כמו בדבר שיל״ט לקמן (טי׳ קייב) כ״נ בתשו׳ הו״י(שיי
 קל*נ) ולכאורה נטתר וח טטוגי' דתםורח (רף לי) ניפוק חרא לחדי כלבא ואינך כולחו
 ישתרי ואטאי לא פריך דלשתדי כולהו רלבטיל הטחיר כלב ברוב באינך דחא חאיטור
 נולד בתערובות ואילי יש לוטד דלם״ד יש ברירה הוי כמו אפשר לברד האיפור דחא
 יכוליט ליטול א׳ ולומר וזהו האיפור מש״ח אין בו דין ביטול ובזח מיושב קושי׳ תום׳

 שם רלרי׳ת חיכי פריך כן בפשיטות חא קיי״ל דא״ב ולפי חנ״ל ניחא דפדיך בדרך טפג״ט דלכל חטחות א״צ לאטור רק א׳ ראם א״כ כולהו לשתרי מדין ביטול ואט יש ברירת
 ניפוק חד טינייהו ואינך לשתדי ולפ״ז יהא הרין דאף. לדעת הו״י הנ״ל ט״ט צריך ליטול חד טהמ לחשחותו ער לשחר דכיון דקיי״ל בדרבנן יש ברירת והיינו טטעם רטפטקא לן
 אש הדין דיש נרירה או א״נ כמ״ש הר״ן רפ״נ דניטין וא״כ הבא דלטא יעז נדידה ואפשר לנרד האיפור ולא נטל נלל וננ״ל יאדאתינן לזה י״ל דאף בלאו סברת חויי הנ״ל
 וכדטשמע טפסק' דהרט״א דלא כתב כן רק לענין דבר שיליט (בשי׳ ק״ב) רי״ל כיק רטעולם לא נקרא עליו שט אישור ל״ש לומר עד שתאנלנו באיפור אבל לענין דבר השוכ
 בכל ענין לא בטל ט״ט יש היתר ע״י תוטל א' מהט רכיון דמדאורייח׳ הכל שרי טדין ביטול אלא רטררבנ! אטור דבעיח לא בפילי וטטכי׳ על ברירה כדקיי״ל בדדכנן י״ב
 ודוקא ננשחטה האם ואחינ נתערבה רנזח ל״ש נרירח כטיש תוט' בתמורה ככל אישור שנתערב בהיתר אבל בנולד האיטור בתערובות דתלי' בדין ברירה שדי על ידי תוטל

 א׳ טהס , ימ-ושנ נזה נ״נ קושית תופי תפורה הנ״ל דטשיה פריך ניפוק חרא

 פתהי תשובה
 [* (ג) אלא נשחיטח . גושינ! נחוטפח^פ״ה וחולין השוחט לרפואה לאכילת עוני כוננים
 זלאכילח נלניסאכוימשוס או״כ ע״כ והונא ג״כ נפיימ שיק י״ח. ונואהששוט יה״האס
 שוחנו נהמח עונו נונניס יש איסור יאו״נ משוס יהאיכור הוא על השוחט וכחינ
 לא חשחנוי סתמא וכיוצא נזה מציגו גני• לאו ילא חחשיס נמס׳ נ״מ יף לי ישיאל היש נסרחו
 של עוכר כוכבים עוכי משוס נל חחשוס ע״ש זכ׳ נסמ״ע סי׳ של״ח ס״ק י״א יאסילו היישה
 היא ג״כ של עוני נוכניס כוי ע״ש ומפני שמזיה אמר עעה כזו הוצרכחי להזכיר זה];
 (ד) ששוחטין נראוי. עיין ננ״צ מה שכתנחי ככוונת הג״ה זו י•(ה) אין שוחטין. עיין כמי
 וכוון יצחק שי׳ ק״נ שנתנ יאס מכר את הנן פקוע שהפנים על נכי קרקע לחתן או להלה
 ניוס החוסה א״צ להוייעו שלא ישמיע כיום ההוא משיש ימנואי לעיל סי׳ י״ג יאה היה נו
י חמזה א״צ שחיעה וממילא ימוחי לשוחטו גיוס שנשחט אמז ומנואי נהג״א סרק נהמה ג  י

 הו״ל דרבנן
 ניצר

 היינו לפ״ם דקיי״ל דבדדבנן יש בדירה וניון דםראיריית' בפיל
 כאד היטב

׳ ישחמ ללא זו ללא נקרא זריז ונשכר. אלא  וכחנ נס״ז אס קנו מאי וקלס הנ
. ואסילו חיטא נקרא שגזל זכוח של לוקח ראשון ן  דלכחחלה אסור לעשות כ
. והט״ז והש״ך ה ק ו  והוא גמ' לחולין דף פ״ד ול״ע י ועיין נכנה״ג יש״ך : (י) ל
ן זה וכתבו והלא אמריק בגמרא דמסשקינן אי חוששין לזרע אב אם ־י  תמהו על.
 כן למה מלקין אותו בכאן דלמא אין חוששין ולא היתה בנקבה זו זרע אב כלל
. ולריך עיון ונסקא מינה אפילו לדידן במה שלוקין דאז הוה י ב  והוי כולה ל
רה. כדקיימא לן בח״מ סימן ל״ל • וכן לעני! קדושי אשה  פסול לעדות מן התו
 בא״ע סימן מ״ב. ובשו״ת שלי כתבתי על הגליון תירוץ נכון דדוקא גבי דין זה
 ס״ל להרמב״ס כן משוס גזירת הכתוב : (יא) תשחטו. וכתב בשייך ות״ה אם
. וכתב בשייך מיהו אס נחנבל באחד מהדנריס שאנו מחמיריס בו כגון שהייה במעוט נחרא נראה י נ ש  שחשה ונמלא הריסה להא לא נתנבלה בשחיטה: (יב) ה
ם . וכי בש״ז ובגדול שאינו יודע הלכות שחיטה אין בידינו להקל. מאחר שלא נמלא כן לקלי  לאסיר לשחוט . ואס שחט אינו לוקה סמ״ק ב״ח שייך: (יג) מקו
. אע״ס שיודע שהעובד כוכביס ינחרנו היוס אבל מרש שוטה וקטן אסור למסור להם לשחוט בינן ם ו  בפירוש וכתב בשייך דלעיבד כוכביס מותר לכחחלה למכור באותו י
. וכחנ בש״ך אפילו אינו מומחה וגס אינו יודע לאמן ידיו כמו שכתבתי בסימן א׳ . ל ״ ג : (יד) : ׳  לבין ע5מן אשילו להשליכו לכלנים כדלעיל סימן א' סעיף ה
ה . השעס איתא בהש״ך משוס דמן התורה א״ל שחישה רק מדרבנן לכן אין מלקי; ק ו  ואף שכתבתי שס לאסור מ״מ יש להחמיר באיסור דאורייתא: (טו) ל
. מיהו מדברי כמה סוסקיס משמע כל זמן שבידו ן . וכתבבע״ז אבל כל זמן שלא מכרו נחמן משוס דלא שייך כאן להשביח מקמו אמר כ י ד  אותו ועסי׳ י״ג: (טז) י
ק סימן קכ״ז ואס בשעת מכירה אמר כן נאמן . ק . ועיין ל ו מ : (יז) אסור . וכתב בש״ך אפילו אינו מסיח לשי תו ן  נאמן אפילו היכא שי״ל להשביח מקחו אמר כ

 באר הגולה

 לוקה נ משנה שס דף פ״א
 נא משנה שס דף פ״ו וכרכי
נ ימכ״ס  מאיי שס ננמיא נ
 שס נפיק י״נ מס״ש יין י׳
 ונל נו ננ שס מהתוספתא
 שס וכחכמים ונ״י נשס א״ח
 נד ישנ״א גמשוגם סימן
 יןי״ח גה היא״ש גפפקיו שס

 כשם גה״נ :

 נקודות הכסף
 (ט״ק יינ) *ועוד נראה
 פשוט דכשהגהםה ט׳ .
 אישתמיעמי׳ וכ״כ הסמ״ק סי׳
 קס״ז נהדיא הנאתיו נש״ך
 ס״ק י״ט .־ (ט״ק ט״י) *וכן
 טשםע ממה שכתב הראייש

 ט׳ . לחנם הניא ממרחק
 לחמו יהא נתשונת היפנ״א
 שממנו מקוי יין זה מנואר
 כך להדיא וגס אין מיניי
 היא״ש אלו יאייה יהיא״ש
 שש קאי אניייחא ונניייי
 נישראל ייצה לימי ילא
 מחזקינן איסירא נל ומן שלא
 הודיעו המוכי ישיאל וכרמנן
 נכייישא עיין שם . נס מה
 שנשנ ופשוע הוא יאס יש
 סניא שעושה כן להכניס
 מקחו אין נינייו כלום. עיין
 מה שכתכחי נשפחי ההן ייעח
 היא״ש והמייני והגהות
 מיימוני יתיכא ינייו נאמן
 אפילו היכא ייש לומר
 ולהשכיח מקחו אומר כן :

 חרושי בית מאיר
 (סי׳ ט״ז ש״ךט״קכ"נ)כאיי
 אבל היבא דשייך להשביח
 פקחו וט׳ . נ״נ אין הלשון
 מדוקדק אלא היכא ישייך
 להשגיח מקחו שוכ איןלו מנו:

 גליון מהרש״א
 (סעיף ע׳ ש״ע) לפו שרונ
 טעשיהט מקולקלים . אף
י שיש לו מתירין דנ  י
 הוא (ומזה הטעם כ׳

 הרמ״י דאינה נםילח
 נדונ כפ״ש בשמו בסי מעדני
 יו״ם ט' אותו ואת בנו פימן
 ח׳ אות חי) ס״ט טטנינן
 ארונא וע׳ טיטן ק״י ם״ח
 טוף הנה״ח וע׳ לקטן נטטוך
 מליון ש״ך ט״ק נ״ה מיהו
 י״ל דנאן אינא רונא וחזסת
 איפור של בהטה : (סעיף ייא
 יי"") ואח״כ אסר מסיה לפי
 תוםו.ע׳ ש״ך טי׳ צ״ח םק״ב:
 (שפ) ומיהן אי םחיםן לי׳
 אסור . ע׳ 1סייז טוף ט׳ ס״ח
 באטר שסצא סחט ננוס ;
 (ש״ו ס״ק כ״נ) כדלקמן
 סי׳ קנ״ז טיק י״ט. ונשחורע'
 חחזקח אלא שאנו באים
 להתיר םכוו ספק םסיקא נאפן
 לאסור שיך טי׳ קכ״ב טק״ד!
 (שט) וכמו שנתנאר כל זח
 נתשו׳ הרשנ״א סי׳ קי״ח .
 ע' ט״ז טי׳ קב״כ שקיר וש״ך
 סי׳ קנ״ז סק״נ ובנייון שם :
א אינו ו פ  (שש ס׳׳ק כ״י) א
 מטל״ת. ע׳ ט״ז טיף סי׳ ט"ח1

 יד אברהם
 (ס״ד יי) ואם יצא
 חעובר חי אחר שחיטת
 אטו והטריט על גבי קרקע
 אין שותפי ן אותו ביוט
 אחר ואט שחט איגו לוקה,
 ופשוע יאש נערפה האס
 ילענין העוני לא היי שחיעה
 וצייך שחיטה מיאויייחא
 נמ״ש סי׳ י״ג סיג. ולעני!
 אוחו יכנו הוי שחיעח עייפה
 שחיעה. יקיי״ל כי״מ נש״ש
 פ׳ כסוי היש(יףפ״י) וכמ״ש
. ׳  הנ״י והאחוונימ שיק ע
 וא״כ אש שמט הולי נאיתו
 יום לוקה : (סעיף יינ)
 בהמה שנשחטה אטד. אי
 בחח חייט; ינחערנח באחדות

 צבי לצדיק
 (סימן ט״ז סעיף י״ב ש״ע)
 בהמה שנשחטה אמח

 אי בתה היוט נו׳

 נתלת צבי
 ט« (ט״ט נהג״י) חאין
 ששוחטין כראוי אסור

 לשחיפ אחריהם כנ״ל
 עכ״ל. ותימה ומשמע שהוא
 נעצמז חידש דין זה והלא
 משנה שלימה היא נפיק ניסוי
 הדס יפ״ו ע״א וכן לעני!
 אותו וא׳ינ ששחטו ואחויס
 רואים אוחם אמי לשחוט
 אחייהש ע״ש וראיחי נש״ע



 באר הגולה

 יו נלנ יהווה אמי רג חולין
 יף ל״ז נ לשון ימנ׳׳ס פ״ד
 מה״ש ממשנה שם והמכניס
ן ל״ח וכינס  נ שס נגמיא י
 סיי״ף יש״פ,ד ני״סא שס
נ  ח מימרא ייני זיוא אווי י
 סכודת כוכניס דף מז ו שם
 גכוייתא עי סוף הסעיף ואמר
נ שפ יהלנחא סני (וכתנ  י
 הנ״י שהיא״ש נפסיןיו וכ״כ
 סנוור וה״ה גפיו מה״ש נשס
 סימנ״ן והישג״א פסקו נסתס
 משנה דנשנש נזננה מהני נמי
 ננהמה זחיה נין יקה נין גסה
 ושאין יעח הימנ׳יפ נן וכסנ
 סינ עווי זהנ שניאה יהסומן

ן כא ה י כ ת פ ב יורה דעה טז יז הלכות שחיטה ש ה י ז ר ו  ט

, נכבשינהו ד  שמוכר פירות ואמר של ערלה הם אין'כדבריו כלום ועי׳ סי׳ קכ׳יכ הרשב״א שס ועמ״ש מדינים אלו כסי׳ קכ״ז ס״ק י״ד: כ
) נכבשיגהו דניידי . דגיידי ממקום קביעותן. דכל זמן שהם ביחד בעלי חיים לא בשלי ז ט  סעיף ו׳ עוד מדין עבודת כוכבים בזה: (
ו אסור לשהטם היום. דהוי מחלה  פי׳ יכה אותם ונוורדן ממקום קבוע ואז נלך אחר הרוב ומה שיש אפילו באלף וכדלקמן סי׳ ק״י: כ

: על מחלה וע״ל סי׳ ק״י ס״ו נתבאר זה בארוכה בס״ד: ׳  לדקדק בזה כתבתי סימן"י סעיף ו
) בגערה או במקל. פירוש א  ץ (
 אבל אס מעמידים אותה

 יץ א בגערה או במקל. אבל
 כשמעמידים אותה בידיה
 אין מוציאין אותה מחזקת מסוכנת.
 שס : ב ה״ז נבלה . דכל
 שלא פרכסה בידוע שגשמתה
 נטולה הימנה קודם שמיטה. ש״ס:
 ג ולמשוך עד אהר שהיטה. וכן

׳ מל כל סני לא הססיי ושלינ ו  פי׳ הב״ח ומםרש״ל פ׳ השוחט ס
, מסיש״ל שס נספיו וחמיו סרנ  ״ , ״״ ] ק
* דמפי׳ לש״י שלט לא מסרי׳י ננ״ח) ז שפ נמשנס  י״מ כ
 נשמע כן הלכך נראה עיקר דאע״פ וכמכמיפ n ימנ״פ שסמהא
_L י יחזקאל נבילה ועייפה מ א י . • י . ™ u L , ..J 

י *. . .  שלא עשתה הפרשס חמר שחיטה .
 רק עם גמר השחיטה כשר עכ״ל
 וכ״כ הכ״מ דמפיריש רש״י שלט

 וני׳ שס נגמיא:

ה (ו) נכבשינהו דניידי ממקום ) כ ז ט  תקנתו (
 (ייי) קביעותן ויקח מהם אחר>*) וישחוט דכל דפריש
 מרובא פריש ושנים הנותרים ט אסור לשחטם

 (ימ) היום:

. ת ו מ ת ל נ כ ו ס מ ה ה מ ה ט ב ח ו ש  יז דין ה

ם : י פ י ע בו ג׳ ס  ו

 א השוחט את הבריאה ולא פרכסה (שי׳ שלא נתנענעה)
 הרי זו מותרת אבל המסוכנת א והוא כל
(כל נו  שמעמידים אוהה (א) א [א] (בנערה או במקל)
 כשס היאליל) ואינה (א) עומדת אעפ״י שהיא אוכלת
 מאבל בריאות נ שהטה ולא פרכסה כלל
) ב [ב] דדי זו נבלה ולוקין עליה. ואם פרכסה ב ) 
וצריך שיהיה הפרכוס 'בסוף  הרי זו מותרת . נ
 (5) השחיטה ג [3] (א) (ולמשוך עד אחר השחיטה) (תא״ו נט״ו
 ח״נ לדעיז יש״י) אבל בתחלחה אינו מועיל , כיצד

א הפרכום י בבהמה דקה י• ובהיה גסה ורקח  ת
 י בין שפשטה ידה והחזירה או שפשטה רגלה אע״פ
 שלא החזירה ד או שכפפה רגלה בלבד הרי זה פרכוסM ומותר אבל אם פשטה
 ידה ולא החזידחה הרי זו אסורה שאין זו אלא הוצאת נפש בלבד ובבהמה גסה
 אהד היד ואהד הרגל בין שפשטה ולא כפפה בין כפפה ולא פשטה הרי זה פירכוס
 ומותרת ואם לא פשטה לא יד ולא רגל ולא כפפה כלל דדי זו נבלה ובעוף
) בעינו ו ולא כשכש(פירוש נענע) ד ) א ל  ה אפילו לא רפרף (סי׳ מעני! כהרף עץ)(ג) [י] א

ה) פירכוס 0 : ה(  (ד) אלא בזנבו הרי ז
 ב ז י השותט את המסוכנת בלילה ולא ידע אם פרכסה(מ הרי זו ספק נבלה(ו)ואסורה:
 ג י׳ גדולי החכמים לא היו אוכלים מבהמה שממהרים ושוהטים אותה כדי
 שלא תמות ואע״פ שפרכםה בסוף השחיטה, [י׳] ודבר זה אין בו איסור ה אלא

 כל חרוצה להחמיר על עצמו בדבר זה הרי זה (ז) משובת:
, ^ ״ ״ ^ , ״ ״ . , ,״ , . . ״ .  (*) [S׳y אחי אחי וישחוע. שאיימיסייה] .
ק כשכוש זנב בבהמה מהני כדאיתא במשנה וכ״פ הרא״ש וטור ור׳׳י ושאר פוסקים ומהרש״ל והב״מ והעט״ז ומה שחמה בסי׳ ל״מ ׳־יוליד ו-חז-י לאסויו. ו>  ו
* ם׳ ק״ב נהנה״ה קרוב לטוף ו  סעיף ל״ז דף קמ״ח ע״ב על הר״ב שלא הגיה כן אינו תימ׳ דס״ל כמ״ש הרב המגיד פ״ד מהמ״א בשם הרמב״ן והרשב״א דללבוחא ^ ע
״ * י , י '# הסיטן וריע םעיה ב עס״אר , ו ( י י ו , 
 דה״א גבי דידיה כשכוש זנב דבר קל קמ״ל וכ״ש בבהמה וכ״כ הר״ן ונראה מדברי הרב המגיד שם שגס דעת הרמב״ם שהוא כל׳ המחבר הוא אט גם יהי׳ דבאפשר חוזר
 כן ע״ש: ז השותט את המסוכנת כו׳ . ולא מהני כשמלא למחר כותלי ביה״ש מלוכלכים בדם ואע״פ שכתב הטור דממי בכה״ג ככל לאמו״ לא טקרי דשיליט
^ 0 * * , • ? ו נ י ׳ ^ י ו / י נ א , ובבהמת עובד כוכבים דליכא הפסד ממון ש ׳ ו  תמה עליו בזה וגס בב״י תמה עליו >זה דעתו כאן: ח אלא כל הרוצה להחמיר כ

ו משיה ש ו ד י  ביאור הגר״א ח

 נקודות הכסף
, 1 ^ (םי׳ י״י) הגיר, עיי וכן אט  י
 לא משמע כן ולא עמדתי על סוף היתה פשועה והחזירתו אצלו
 דעתם דהרי כך נראה מבואר הויסימן. קפשקוהישנ״א
5 ־ E $ W S y  מפירש״י להדיא בטלי מגיא לפ׳ £
 השוחט (דף ל״ח ע״א) ע״ש בד״ה יכן עיקי ילא כהרמנ״ס
״ והסמ״ג שמשמע מדנייהס \ ft ״ ״ h י ׳ 1 ״ 
מ י" ~ דדוקא נשנין ינשייה ופשעה ב י ה ח נ י ב ־, ו  מ הי,
א ״ש י ה ! ף ״ י י ה , ו  שאני אומר וד״ה בסוף שחיטה והיו כספמ
ש למיחם נמי סנייא להי ־־נווי ׳ ו ר י *W 0 ס  ממש ן

 ודו״ק וכן משמע בש״ס ע״ש : יד אפרים
) דגיידי נ . כתב כ״י (»׳ טיי סעיף ״ ׳ ו  ד או שכפפה רגלה כ
 משמע דכשכפפה ידה בלבד אסורה ש־ת־״ל?
 וכ״כ בעט״ז בהדיא אבל הרשב״א מה שהקשה לו מא׳יח סימן
׳ תצ*ז כסימן שניס כו׳ ילמס ר ף ו י י ו . י ״ ר _ ד . ״ , י_1 , ״ י  ״
י לא פסק ינננשינהו ע״ש : י י טי י י כש° ?י ז « ב  והר ן ו

 ירוחם פסקו דאפילו כפפה ידה
ב בליון מהרש״א ח ם כ ל ש ״ ש ר ה מ ת ו י , ת ו ד מ כ ל 3 

C ק 4 ו א # £ ל  שכן דעת הרי״ף והרא׳׳ש ופסק ק ב
 וכ״כ הב״ח: ה אפילו לא רפרף דשיל״ט לא טקיי ביו!
m דאסשר שיהי׳ חוזר ונאסר u _ י ו ו ״ ״ ר l  ״
^ אט נשהסח בחר, אפשר ׳  אלא בעינו . דע שיש י
 גרסאות בש״ס וי״ג גפו במקום שתוליד עוד יתאטר ביוט
" p * ^  עינו ויש מהפוסקים דס״לדרפי? ™
י ול׳פ מהרש״ל דק״״ל דחייב גט בבנו ואותו  בעינו לא ממ
ן לעיל םעי׳ א׳ ונם דאותו ב נ ן א כ ל ש א כ ש א כ ^  ,,,.>.״,,. ן י
 י * ואביו אטור ט״נ א״כ אפשר

p הרי זו נבילה ) : י מ  ביד לא מ
 דקים להו לרבק דזו נטולה
 נשמתה קודם גמר שחיטתה :
 (ג) אלא בעינו. בספר הטור כתוב
 בגפו וכתב רש״ל דסכי קי״ל להחמיר
 דלא סגי בעינו אלא בגפו :
) אלא כזנבו . בב״י הביא ד ) 
 שהרא״ש והר״ן ורמב״ן ורשב״א והרב
 המגיד ס״ל דגם בבהמה מהני
 כשכוש בזנב כסתס מתניתין והא
 דגקטיה רבא גבי עוף הוא לרבותא
 דכשכוש בזנב דבר קל הוא וה״א
 דלא סגי קמ״ל וכ״כ הטור רק
 שהוכיח ב״י מדעת רמב״ם דלא מהני
 כשטש זנב רק בעוף ונראה דהסומך
י לא הפסיד בפרט שהרמב״ם  על כל מ
 לא זכר בפירוש לאיסור ושוב מצאתי
 כן לרש״ל פ׳ השוחט סימן י״ע וכן

 מסיק מו״ח ז״ל:

ל י 1  דשיליט וע׳ בנליון ל
 בםפוך ס״ט דהרט״י נאמת
 נת! כאן טעם םשוט ושיל״ם
 ועייל דמ״ט רוב דפריש מועיל
 ניון דאגו אומרים שאינו בנו
 כלל . אך גפ״ק דביגה ן־ף
 י' ב׳ ייטן שגיט וטעא נ׳
 אפורים וכגטרא שם סטנים
 אי אחריני גינתו הא אהרינא
 נינהו ואי לא אחרינא ניגהו
 הא אינא חד דטערב בד\ .
 טדלא אמריינם שםננבשינהו
 וניידי פשטע דנרשיל״ט נט
 תב דפדיש אינו טיעיל .
 וסצאתי שדיבר ניה נשעה״ט
 טיב טיו״ט היו עלה ל׳ עינ

 חידושי רע״ק
 (שימן י״ז «ויף אי) כיצד הוא חפירנוט . בשיט איתא עוד נועה ועני׳ קלא הטילח
 ריעי ופתרוח למרחוק או כשכוש באזנה הוי פירכום. וכתבו נפור ובן חעלח הפריח

 דנן עיקר לחלבה :

 (סעיף גי) [ה] ודבר m נוי , שם ליו ב׳

 פתחי תשובה
 המקשה וחופה הזי מלחא לחמיסא ע״ש והניח נצ״ע: (ו) נבבשינחו דניידי

] בגעוה בוי . יטוקאטר שטעטידים בו׳ ש״ט שתהא ג״ב יבולה לעטוד טרביגחה א ] M 
 ועטידתה ניר טעשח עין נעלטא עניי ! [ב] ה״ז גנילד,. שט ל״ח א׳ בידוע
: י ו  שנשטתה נוי! [ג] ולמשוך כו׳. ערש״י שם דיר, בסוף שחיטה ודיה זה פירש נ
 [ד] אלא נעיגו. ביה גירטת הרי״ף ודטב״ם שם והשמיטו נשבש זנבה דנהטה דתני

 כפתני׳ ושאר דברים הנאטרים בגט׳ והלך בדרך הרטבים ומפרש מיש שט הלגתא כוי גהך ברייתא לנד:

 קשה לי להא
/ פיק י*ג.  אי״ג סיא ישיל״מ ולא אמרינן נים נל יפייפ מריס נמיש המגיא נסי' סקי
 ומצאתי נתשונת נו״נ תניינא חלק יייד סי׳ ח׳ נהגה מניס שהניא קושיא * נשם אניו ז״ל
 נסערי צליח ניצה י׳ י׳ והיא נר״י נתנ ליישנ עסמיש נא״ח סימן שיכ (ונן הוא לקמן

 סימן ק״נ ס״י נהגה) ינל איסיי שלא היה ניני קוים שנתערנ נטיל אף עיט 6סוא ישילימ
 א״נ י״ל ומייני שנתערנ האס קווה שתיטת הנת ולא ניכר האיסור קייס המעיינת ומ״ש
. אכן ו י נ  נפיע נהמה שנשחטה מ׳ ונתערב . הכוונה שנתערב ננר קוום השחיטה ע

 ראיתי נתשונס חות יאיר סי׳ קל״ג שכתנ וננסיג ינתערנה סאס נאחרס תחלס ואחייב וע׳ פ״ש נגליוןהרט״א לקטן
 שחט נתה מיתי אתינ לשתיע מן התעיונות נלא נכנשינהו ני ינר שיש לו מסייין פשיטא סוף םי׳ ק״ב . שוב דאיתי
 לא סוי אלא אפילו חשינות יניח לא מהני אחר ינשעה שנתערב לא סיס נו שוס אישור נפתיהה להל׳ יי״ט נם׳ טדי

 והגיא ונתיס׳ תמורה וף ל׳ (נסוף ו״ס ואייך) נראה יסגי בכיו שמפריש נהמה אחת
 ישיחס נל האמרות וכיון שאיסור לא סיס מנויי קוים תערוכתו רק לאתר התערונת נולי
 סאיסיי סמנינ! אניירס . ינ״ש אס שחט תחלה אמי מן התערובת שמותר אוו׳נ לשחיט
 ועיש נמייי עוי שפקפק על עיקי וין וס אף שנתעינ אחי ששחט סנת ייעסי ימו

 פנדיס נ' פפברא דרונ
 דטריש דהוי רובא דאיתא
 קטן אפשר עדיף משאר
 רוב וטועיל אף בדשיל״מ .
 וע׳ שעה״פ פ״ד םיויט הכיר
 עלה ט״ד ע״נ בשט הדש״ל
 דדשיליט עריך תרי דוכא

 באר היטב
. ועיין סימן קכ״ז הינא לנילו נאמן נ  ואס נראה שמושה כן להשביח מקחו א״
. לבל זמן שהם ביחל בעלי מייס לא בטלי אפילו באלף. ן ת ו ע י ב  מ״מ : (יח) ק

. משוס להוי מחלה על מחלה : ם ו י ' ק׳יי: (יט) ה  כדלקמן סי
י לקיס להו מ ת . וכתב נשייך אבל אם מעמילין אותה ביל לא מ ד מ ו  ין (א) ע
) השהיטה. וכי נשייך למהלש״ל נ  לרננן מטולה נשמתה קולס שחיטה: (
: ו  סוסק דאע״ש שלא תירכסה לאחר שחיטה רק נגמר שמיטת סגי והשיך מולק עלי
פה. אבל מהרש״ל . וכתנ הב״י אבל בכספה ילה לנל היא טרי ר ת ו מ ) ו ג ) 
. וכתב fto שיש גירסאות שגורסין ו נ י ע  והש״ך מתירים בכעסה ילה: (ל) ב
. וכתנ מהלש״ל להכי ךץ״ל ולא סגי בשרפרף בעינו אלא ו נ י ע  בגשו נמקום ב

. 'יכל הפוסקים אחרונים ססקו לגם ס ו כ ר י  לוקא בגפו ופר״מ מולק : (ה) פ
ה . וכחנ בשייך ולא ר ו ס א ) ו  בנהמה אם כשכש בזנבו הרי זה סירכוס : (ו
. וכן ה ב ו ש  מהני כשמצא למחר כותלי ביח השמיטה מלוכלכים.נדם : (ז) מ

 נהמה

ת  מ
 נתיי נטל ולא צייך בצל לננישינהי ואף'ני הוא נעל יחי גס ישיליס מ״מ לא סתמירי חכמים
י האסוי מחמת עצמו משא״נ נזה ילא אירע שוס ונר מהמה 11 רק מחמח שחיטת נ י  יק נ

 אמה או נתה סייס צא חמייא נמימית נע״מ וישיל״מ . וכה״ג לטעמיה אזיל יס״ל לאשור האחרון כאכילה נו כיוס ולכן סמכ! הנהיג לשני הייניס להיוי וכך סניאס סיא״ש (פיק _ _ _ , ״..
 או״נ סימן הי) משא״נ ליעח הומנ״ס וכוותיה אזלא שיטת סש״ס פכ״ס ו׳ קט״ו ונאנילס שרי א״נ פשוט שאין מקום לומר נזה ששינית גע״ח ייני שיל״מ אחר יאי! כאן ונר האסור ועיש וע׳ לקטן טי׳ רע״נ
 הלל רק ורחמנא אוסר שלא לשוחטה ונאם נתערנס נטילה נרונ וצא נקרא שס איסור על ינר שנתעונ נלל ועוד אמו וקיימינ! נוי ט״ש ועיין עוו ננו״נ שס מיש ליישנ ולא חיקשי נחנהוח ונשיך שם ם״פ ד׳
 אמאי הנא נאו״נ פפקינן נבנשינהו ונאיח סי׳ תצ״ו סי״נ פסק נזימן שנים ומצא שלשה שאסווין ולא נתנ נננשינהו וכ׳ כמה ישובים ע״ז [ועיין נתשונת חיס ס״ס ש״ז ודו״ק]: שוב פעאתי ריש הדבריט
) ולמשוך עד אחה״ש. עי׳ נשמית שכתנ ופשוט וכ״ש אס כל ססירכיס היה אמר השחיטה ישסיר ומי ע״ש ועיי נס׳ נינת אופ שטר אויה פי׳ ש׳ וכסוף השפר שני ואפילו אס גצל״חביגח ד' י׳ ע״נ דיח א ) p 
 גס אחי השמיטה לא טינפה מיו רק לאחר ששהה נמו רביעית שעה התחיל לסרכפ אין כאן נית מיחוש לומר והוי נזננ הלטאה ולא כס׳ זנת שמואל שנתנ לאסור נזה וחואיל: (סי״ו סעיף א׳ ש״ע)
נה עוטרת•«' «״ך טוף אי ה ו  אך אס שתנו נל המפרקת ורונ נשר עמו ולא פינסה נשעח שחיטה לק לאחר שחתך נל המפרקת פרכסה לא מפני דוה ודאי סוי נוננ הלטאס . וונ אמד מולק ע״ז ודעתו גפ ״
ס ננהטוו עונו נונניס:  להכשיר והיא ז״ל חזו יכחנ להעמיד דנייי ע״ש: (ב) חרי יי ססק נבילה . [עיין נח׳ ש*ס סי׳ כ׳ שכ׳ הא ילא אמוינן אוקמא אמזקח חי גו׳ היינו משים ואיכא opffi מתנגדת סי

 צבי לצדיק
 ק״ק הא הוי דנר שיש

 T אברהם
ח ולא אזלא נתר רונ י פ . עיין סי' ק״י ס״ו נהג״ס . ודקדק כאן לומר וצריו לישימ כו׳ יכל דפו־יש טרונא טריש , ק״ק הא הוי דנר" שיש לו מ ' י  ועדיך לשחוט םתם היום בוי ננבשינהי נ

 דאל״כ אסור דהיל דנר שיש לו מתירין למחר: וחש״ך בחב הנועם הא דלא נטיל נרונא. דנעלי חיים משיני סוי
ג ולא כמיל לדידי׳ אפ נחערנ מסתערונות הזאת למערונופ שני דקיי״ל סי׳ ק*י  וצא נטיל ניצקמן י״ס ק״י. וצא דין דסא ס״ל דנר שיל״מ. ונ״מ אינא נזה אס עכר ושחטן נמזיי דאפור לאותו אוס לנו ביום כמ״ש ^
 סיח נהג״ס יאסור נדשיל״מ ואלו לא הוי דנר שיל״מ אף דנ״מ לא מולי וצא מהני אס שמפן מזיד יה״ל מנטל איסור לנתמצס כמ״ש סי' קיי פ״נ וסי׳ צ״ט ופי׳ ק״א ס״ו. מימ נטיל נש׳ נשאר איפורץ. דמה שמותר לאמייני
י שיל״מ ניון דליייי׳ אשיר לעולם כמ״ש ס״ס ק״נ. ואף שנתנתי יאיירי נאן לצורך ונלצורך שרי אפי׳ כיני שיל״מ כימונח שם נסי׳ ק״י סייח נהג״ה. מ״מ היינו ווקא נמערונות נ  נזנסל אישיר נמ״ש סי׳ ציינו ס״ס לא ס״ל י
 ינש נינש שיש שס ב' ספיקות שמא של היתר נתערב נשערונות השני • ואת״ל של איסור שמא זה שאונצ אינו איפור . אבל נשנתערנ ננישוצ ודאי דאין כאן סטן פנ׳ ואושר ננ״ט. ועוד ילועס ר״י וש״פ שס לא שרי
 אלא מעריכות הגי ע״ש ודייק. וי״ל דכרי סש״ן דס״ל דאיירי שנחעיכה קודש שנשחטה אמה או נתס ילא הי׳ ניכר האיסור מעולם ינהיג קיי״ל דלא סוי דשיל״מ נא״ח סי׳ ש״נ ונמ״ש נספר נו״נ נמי׳ת מי״י 0י׳ ת׳
א דלא דע ד*ס שחט לססערונומ בשוגג שרי אף לדידי׳ ילא קנסינן שוננ אנוי מזיו טנ  לדעת המ״א נא״ח שי׳ מקי״ג ילא אמיי׳ כל יטייש בו׳ נדשיל״מ. אך אין זה מיפכס כמ״ש המ״ל סל׳ מעילה וכמ״ש לעיל סי׳ ט״ו ! ו
 ענו אדאוייימא ימ! התורה חי נחרי נעל יכיאיתא להויא נש״ס דגיטין(דף נו) ומניאו סנ״י סי׳ צ״נו . ונ״ס שם W״1 סי׳ ק״א ס״ו ושי' ק״י ש״נ לאם שחנון בשוגג מיל ילא קנסינן שוגג אנוו מזיר אא״ג מנר
 איאיי״חא נגין שמ/ ע״יתערוטחנסעיףג׳ ינא״ת י״ס שי״ח גני ססנשל נשנח נשוגג לאסור נו גייס עיי״ש : יראית׳ נשו״מ מ״י סי׳ קל״ג שנתב ולדעת הרמג״פ שאין שוס איפור «עגר ישחנן וגימ נגמ׳ דחילי!

נר שאסור באכילה או נהנאס משא״נ כאן tfn איסור שחוטה לכתשלה : ו  (דףקטו) ל״ש כאן איסור ניטול צא משוס חשינוחכע״מ ולא משים דשיל״מ . דל״ש רקנ
, וכמנ סנאר הגולה (lis רמנ״ס נפ״ד מס״ש. ציל מסל׳ מ״א: ׳ [ י"« w,!* *') שחטה ולא םי־גסד. גלל ט ט י פ ) 
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) אפילו מן הצד . ואין בכלל זה רושמי הסכין שעושין א ן ( ך  י
 האומנים בשעח עשיית הסכין כיין שהוא רחוק הרבה מן
) ובלבד שתאגור בה כל שהוא. בגמ׳ איתא ב  החול כ״כ רש״ל: (
 הרבה אמוראים שהחמירו בבדיקה לבדוק בשמש או במים דכשמעבירו
 בחודו על המיס אס יש פגימה
 והיינו
 רש׳זל

 בסכין מרגישין אותה במים
 אפילו בכל שהוא ומסיר!

ו ובו ב׳ סעיפים י ת ו מ י ג פ ץ ו כ ם ת ה ק י ד ן ב י  יח ד

 א * השוחט בסכין ברוקה ונמצאת (א) פגומה
) [א](אסילי«! (א) י*י)(י״ע) א הרי זה W נבלה א ) 
ע בעצם המפרקת אין חולין שנפגמה ג נ  [ב] אפילו ב
 בו אחר שחיטה ב אלא היישינן שמא בעור נפגמה
M ואפי׳(י)בעוף: ) פגומה ג נ ) ן  ונמצאשהט בסכי
ב) [ה] י ובלבד שיעור הפגימה בל שהוא(  ב ד [י] ג
 (°< שתאגור בה בל שהוא [י] אפילו חוט

 (ה) השערה:
צריך לבדוק הסכין קודם שהיטה. ואם לא  ג ה ח
P לא (י) ישחו ט [P י ואם עבר ולא בדקה ) ק ד  ב
 תחלה ואח״ב בדקה ומצאה יפה שתיטתו בשרה;
) ו [ח] י סכין שתבדק(י) בהולכה ולא הרגיש ג )  ד
 שיש בה פגם וכשהחזיר אותה בהבאה הרגיש
 שיש בה פגם וזו היא הנקראת מסוכסכת אם שהט
 בה דרך הולכה ולא הביא שתיטתו כשרה ז ואם
 הביא שהיטתו פסולה. 1ט1 י׳ והני מילי כשהרגיש
 בה קודם שחיטה אבל אם מצא סבינו יפה קודם
 שהיטה ואהר שהיטה מצא בה פגימה מסוכסכת
 ואמר ברי לי שלא עשיתי אלא הולכה לבד

 ח שהיטתו(״) פסולה :
 הגה [י] ויש מתמירים לכל מסוכסכת אסורה ט על לקיימא ארישא

 בהולכה

 משוס מדת חסידות אסור אבל בבהמת- ישראל משום הפסד ממון
 אפילו מדת חסידות ליכא אלא מומרא לגדולי החכמים כן ג״ל מדברי
 הרב המגיד בשם הרמב״ן והרשב״א דלא כנראה מהעט״ז וכתב בא״ז
 שראכי״ה כתב ע״ש הגאונים דבהמת עובד, כוכבים לא מיתכסרה

 עד דקיימא בכרעא מאליה ואזלא
 ד׳ אמות בדקה ומלא קומתה בגסה
 וכ״כ ראב״ן סי׳ רכ״ב ומהרש״ל

 והב״ח בשסהא״ז
ן א ה״ז גבלה. פירוש ספק ך  י
 נבלה וכמ״ש אלא חיישינן
 שמא כו׳ וכ״כ בסוף סעיף י׳יא
 וכ״כ הרמב״ם פ״א מה״ש והכל בו
 והםמ״ג עשין ס״ג דף ק״מ ע״א
 והסמ״ק סי׳ קס״ז ושאר פוסקים
 ולכך כשב המחבר לקמן סי' כ״ח
 ס״כ דבכס״ג מכסה בלא ברכה
 ועמ״ש שם : ב אלא חיישיגן
 כו׳. משוס דבהמה בחייה בחזקת
 איסור עומדת ואינה יוצאה
 מאיסורא עד שיודע לך במה
 נשחטה וכיון שנולד בה ספק לא
 נחכרר לך שנשחטה כראוי
 (כדלקמן ס״ס כ״ה). ש״ס :
 ג ואפילו בעוף . אפילו נגט
 ג״כ בעצם המפרקת דאיכא
 תרתי לטיבותא שעורו רך ונגע
 ג״כ בעצם המפרקת אפ״ה
 חיישינן שמא בעור איפגס וכ״כ
 הב״ח : ד שעור הפגימה כל
 שהוא . פי' אס נמצא פגימה
 כל שהוא פסולה אבל לכחחלהא״צ
 בדיקה אלא אבשרא ואטופרא
 כדלקמן ס״ט משוס דלא חיישינן
 לפגימה כל שהוא וכ״כ מהרש״ל

 א מסקנת הגמ׳ חולין דף י״מ
 וכרב ה1נא נ ממשמעות הגמ'
 שם נ מזר נשם הרמנ״ם
 נס״א מה״ש ונחנ הרשנ׳׳א
 נת״ה שנן דעת הרי״ף ו נ״נ
 הר״ן ועיין b״p ו׳ ד שש
 נפפסישנ״א ונ״כהי״ן(0פי׳
 ל׳ אגרה כקין לחמה שאוסש׳
 «וט השערה בין נ׳ עוקציה
 והוא פחות מחגירת צפוין)
 ה מימרא דרנ חםדא שפ דף
 י״ז ו ממונדא יקמיה יינא
 נר חנינא שפ דף י״ח :
 ו ברייתא שפ ונימפרש ר״א
 ורנא נגמרא שפ ול׳ רמנ״ם
 פ״א מה״ש דין ט״ו ח מרדני
 נשס הרי״ף ונל נו והג״מ
 והגהת שמ״ק ואגודה

 נקודות הכסף
 וסייעתו עיין שש ונהגהוח
 שמיעות מהרי״ו שגיפסו
 נהענויא נתנ וזיל השומע
 נהמה מפונות ציינה שתכוף
 דגלה וידה ותחזור ותפשוע
 או להיפוך נוי שגואה שעדיין
 יש נה חיות שלא יאמרו נבילה
 סיתה קווס שחיפה וכל זה
 כבהמה דקה אכל ככהמת גסה
 וי לה ננפיסת יו או נרגל
 לחוד ענ״ל . ותמהני
 ביאש נמה שכתנ צריכה
 שתנוף ידה ורגלה לא ידעתי

 נליון מהרש״א
 (שי׳ י״ת סעיף א׳ ש״ו סק״א)
 פירוש ספק נבילה . ולטח
 לקטן ויש סי' נ״ה ודאי
 נכלה . עיי נפר״ט נפתיהתו
 להל׳ שהימר. שורש די. פיהו
 בנטצא טן הצד הא רניט
 ס״ל בב״י טי' פ' דבדיעבד
 נשר וענ״פ בידע נששחט
 שיש בי פנס דביחיש טירוח
 רווח נם לעני! פניטהל׳כנ״ל
 דנט לדידן וראי אינו כ״א
 ספק נבלה ; (סעיף נ׳ ש״ע)
 שיעןך הפנימה כל שהוא .
 ומ״ש הרםנ״ם פ״א מהל׳
 בית הבחירה בדין פנימה
 אבגימובח כל אבן שנפנמה
 כדי שחחנור בו חצפורן
 כסכין של שחיטה הרי זח
 פסול ע׳ ת' דבר שמואל
 אבוחב סי׳ רפ״ב ות׳ בית
 יעקנ סי' נ״א דל״ת עמ״ש
 המור כאן בדעת הדמב״ם ־.
׳ נהנ״ה) דכל  (סעיף ו
 מסוכסכת אסירה . בהר״ן
 משפע דלא פליגי לענין ייגא
 אלא דהרי״ף מפרש נכפוף
 הרבה ואיגו נרנש בירידתה
 ורש״י טפרש מסוכסכת באינו
 כפיף ר.רבה:(ש״ו שק"י)אבל
 אותן רשומים שטן העדרים
 טםכיגים . ע׳ ת' בית יעקב
 סי׳ כ״ז בפניטח מן הצד
 רחוק קזנת מן החוד של סכין

 ריש לחחטיד :

 יד אברהם
 (סימן י״ח םעיף יי) סכין
 שתכדק בהולכה ולא חרניש

 שיש בה פנס וכשההזיר
 אותה בהבאה הרגיש כוי
 אם שחט בה דרך הולכת
 ולא הניא שחיטתו כשירה
 ואש הניא שחיטתו פמ׳*ז .
 נלע״ו ומונח להויא נש״ס
 ורש״י ותוס׳ ווי״ף ורמנ״ס
 ורא״ש ורשנ״א ור״ן ומרדכי
 וטור יג״י וש״ע והגייה וש״פ
 גסימן זה דשגימה פוסלת
 גמיעוע נתרא לג״ע . שהרי
 נאן ע״נ איירי שנשתנו שיעור
 שחיטה בהולכה למיד וה ינו
 שיש נסכין שיעיר שני צוואריי
 נמניאר ר״ס כ״ד. ואס״ה אש
 הניא שמיטתו פסילה. אלפא
 ופנימה פוסלת כמיעוט נתרא
 וזהו ולא כהר״ן שמכיא
 ה5״ך סי׳ ניג ס״ק ייג ע״ש.
 שנטמ״נ נעלם ממנו כל הנך
 עושקים : (שם) אם שחפ
 נה דרך הולנח ולא הניא
 שחיפתו נשירה . ונ״ל דאי
 קיימא הפגימה אסיפא
 דסנינא דאסיר דשמא השיכ
 ידו מעט ולא הרגיש . וכמ״ש
 הרשנ׳׳א והיין והט״יסעיף
 ה׳ . ונ״מ להדיא נהגהוס
 מיימוני סיא מה״ש וין ייג:

 צבי לצדיק
 (סי׳ י״ה סעיף א' ש״ך 0״ק
 אי) הרי זה נבילה. פי׳
 ספק ;נלה קשה למה לא נאמר
 יע״י חזקת איסור הוי ודאי

 נכלה דהא כחולין דף ט׳ פליגי בה ופסק סרמנ״ס דמי נכלה גני לא בלק כסימנים ושם לינא ריעוחא ונש״נ הכא שיש ריעותא . והא דלקמן סעיף י״א הוי ססק משוס ששחנן כמס עופות

 שראוי להחמיר כן אלא דבסתמא
 די בבדיקה אבישרא ואטופרא :
. ׳  (ג) סכין שתבדק בהולכה כו
 הך הילכה והבאה אינם כמו
 הולכה והבאה שלנו שאנו מחזיקין
 הסכין ביד אחד וחודו למעלה

 ומוליכין האצבע עליו דלפי זה לא
 יובנו הדברים שבסעיף זה אלא מיירי
 שמוליך חוד הסכין על אצבעו וכן
 בהונאה ובדרך זה בודק הסכין וכן
 מבואר בסעיף ט׳ שהיה בדיקתם
 בדרך זה וא״כ הוה הולכה דבדיקה
 והולכה דשחיטה חד ענינא .
 כתב הטור ורי״ף פוסק אפילו
 באמצע כו׳ אס העוקץ כלפי הראש
 כוי וטרח ב״י בפירוש הדברים
 ונראה שהם כפשוטן דכל פגימה
 אוגרת יש לה שני עוקציןהאחד כלפי
 הראש של סכין דהיינו עוקז
 העליק והשניה כלפי הקתא דהיינו
 העוקז התחתון וע״ז אמר שאס
 נשחז העוקץ של צד הקתא ואין
 כאן אלא עוקץ העליון אפילו הוא
 כאמצע הסכין כשר בהוליך ולא
 , , , , . הביא וכן להיפך וכן פירש מו״ח ז״ל •.

 דסכינא ממש אם שמש בהולכה . ואסיפא לסכינא ממש אס שחט י י י
 בהנאה(הלכות שמיסות ישנים והגהות םמ״ק ופוסקים הנ״ל) ולפי שאין אנו בקיאין היכן מיקרי רישא לסכינא י יש
 להטריף(ט) הכל(ל״ע גס הג״ה בשחיטת מהרי״ו וכן משמע במרלכי וכל בו ואגולה וכ״כ האגור שק המנהג) והכי נהוג :

 פ״ק דחולין סימן ל״ח דלא כהב״ח ;
 שפסק להקל דאינה נטרפה כפגימה כל שהוא אלא כדי חגירת צפורן שאין לנו בזה אלא מנהגינו על׳ל וחלילה לנו להקל כן ולפי שראה
 שבודקים בצפורן הבין דמנהגינו דכל פגימה שאינה חוגרת צפורן כשרה ולא היא דהמנהג פשוט לפסול אפילו פגימה כל שהוא וכמ״ש
 ב״י וד״מ ומהרש״ל ושאר אחרונים וכדעת הרמב״ס והכל בו יהרמב״ן והרשב״א והר״ן וסייטתס אלא דלכתחלה לא מיישינן לפגימה כל שהוא
 וםגי לן בבדיקת צפורן וכמ״ש וכן משמע בעט״ז כדפרישית גם מה שאמר הב״ח דמדברי התוס׳ משמע רבעי דוקא כדי חגירת צפורן
 ליתא וראיה שהרי גם הכל בו כתכ כדברי התוספות וכן העט״ז וע״ש: ה צריך לבדוק הסכין קודם. ואין לסמוך על מה שירצה לבדוק
 אחר השחיטה(טור) ולזה כפל המחבר וכתב יאס לא בדק לא ישחוט כו׳ כלומר אפילו על סמך שיבדקנו אמ״כ אסור והטעם כתב הרשב״א
 דשמא ישכח לבדוק אחר השמיטה והרי הוא כאוכל נבלה ומביאו ב״י וכן משמע בטור . ובפרישה ס״מ כתב טעם משום שנאמר
 ושחטתם בזה ואכלתם וקשה דבש״ס(דף י״ז ע״ב) אמרינן מנין לבדיקת סכין מן התורה דכתיב ושחטתם בזה ואכלתם פשיטא כיון דכי נקיב
. כלומר שמוליך הסכין על האצבע וכן ׳  טריפה בעי בדיקה לחכם קאמרינן ע״כ ועיין בסי׳ ב' ס״ק (חי) [יו״ד]: ך סכין שתבדק בהולכה כו
א. אפילו לא הוליך שמיטתו פסולה משום דהעורןן פוגע בסי׳ וקורעו: ח שחיטתו פסולה . הטעם כתבו  פי׳ בדרישה: ץ ואם הבי
. דאל״כ רישא דסכינא מחליש ׳ ו  הפוסקים דכל מילתא דלא רמיא עליה דאינש עביד ולאו אדעתיה: ט עד דקיימא ארישא דסכינא כ
 העור והבשר ואח״כ העוקץ קורע: י יש להטריף הכל . ואפילו מסוכסכת מן הצד אבל אותן רשומים שמן סצדדין בסכיני׳ ג״ל דמותר

 ביאור הגר״א כו׳
 נוי . כפיי תרשג״א ארישא דטביגא לעד ואש חטבין ום״ל. דאינו קורע אלא לעד חפגיטח
. רחיק שפ י ו  והבדיקה חוא שטוליך חסכין על אצבעו הט״ש בםיפ : (ליקיט) סנין נ
 ט״ש טשתי נוי טחליש פי' פחליש שוצתך העור והבשר והפגישה פונעת גםיטנין מרוח א'
 נו׳ דש״ד טדקאטר אוגרת דוקא חא מסוכסכת בכ״ע כשרה וטשני דקייטא כוי גנד
 רישא דטניגא . רשב״א יסתר טירשיי דאי אוישא דטכיגא פפש אשיי אונרת היאך
 אפשר שפנימה הראשונה יחתוך העור וחנשר ועוד דא״ב טאי קאטר טנין שיש בה
 פניטית חרבה נוי הא ע״כ פגיטח שניה אינה ברישא דפכינא א״נ באי פסולה ובן שם
 ל״ק באן שהוליך כוי ול״ק דקייטא ברישא דסכינא . אבל לפי׳ עצ״ל דקייטא כוי דכיון
 שאמר שהוליך ולא הביא ינ״ב כנוטות לאותו העד שהוליך וכן הרי״ף לא הביא
 אלא אוקיטתא בתרייתא . וחרא״ח וחד^יש B" נפירש״י (ע״נ) : [ט] והים
' . דבל פירי כו׳ וע״ל סי׳ א' סייג: [י] ויש מחסירים נוי . בפירש״י ש0 •  ט

 באר היטב ""יי
. אבל מילחא לגמרא א ל ב ס  נהמה שהולה בה מכס והתירה. ות״מ מילתא לתלי ב
 מוב לאכול עיין לקמן בסי׳ קש״ז וכתב בשייך ורוקא בנהמות עובל כוכבים יש
ת. אנל נבהמות ישראל אפילו מלש מסילות ליכא לו  להחמיר משוס ,מלת מסי
. אלא חומרא לגלולי החכמים . ובא״ז כתב לבנהמת עוגל ן  משוס הפסל ממו
 כוכבים לא מתנשרה על לקיימה ברגליה מאליה ואזלא ל״א בלקה . ובגסה

 מלא קומתה וכן פסקו מהרש״ל והנ״מ :
 יךן (א) הצר. וכתב נט״ז שאין נכלל זה הרשומים של הסכין שעושי! אומנים
ל: (ב) גבלה. ופי׳ ה מן החו נ  בשעת עשיית הסכין ביון שרחוק הו
מה . והטעם ו  השייך להוי ספק נבלה למיישינן שמא בעור נפגמה : (ג) פג
. ף ו ע  משום לבהמה בחייה בחזקת איסור עומלת על שיודע לך במה נשחטה: (ל) ב
 וכתב בשייך ואפילו נגע ג״כ בעצם המפרקת רהוי ב׳ לשיבותא שעורו רך ונגע
. ה ר ע ש ס) ה  במפרקח. אס״ה חיישינן שמא בעול נפגמה והוי ספק נבלה: (
 וסי׳ הס״ז והשייך ללכתחלה אין אנו ממשי! לפגימש כ״ש וא״צ בליקה אלא
 אנישרא ואפוסרא. ואין אנו צויכין נליקה בשמש או נמים לכשמפביר מולו על

ן [א] אפיי טן העד • ע״ל פי' ט' בש״ע והנ״וו לבד דעת הראב״ד(הביאו הד״ן): ד  י
 [ב] אפיי נגע בוי. טדאפריגן שט א״ל עצם ודאי כוי ומפקינן אימא בעצם
 דטפדקת בוי וע״נ בודאי גגע וב״ב הטרדבי: [ג] ואפי' בעוף . דש״י שט דיה הלכתא :
 (סעיף ני) [ד] שיעור בוי. דלא כרב חטדא שס דהנך כולהו בםערבא ונהרדעי ורב
 ששת וואנ״י כולהו לא ס״ל הא דר״ח דבולחו טחותין טוזגידת צטוק ועוד דאםדו שפ
 דטיא לטאטאה טאי ואם איתא מאי קא טיבעיא ליח הא אינה הוגרת צפורן : (ליקוט)
. והראיה פי' הגירת הצטורן, טי' שתרגיש הצפורן כטו (שםואל ב' כ״ב)  שיעור כי׳
 ויחנרו טמםנריתם ילפ״י אין ראיה טסאסאה דאף טאטאה מרגשת הצפירן יפטק כר״ח
 יעט״ד ודעתי להחטיר יותר טהרשב״א (עיכ)! [ח] ובלבד גוי. דאונרת קריק לח
 וכשמה שתאגור שום דבר לאפוקי שאינה אוגרת כלום וחו דטיא לםאפאח שאטרו שט :
] ואם עבר כוי . עבה״נ וגם טפ״ש  [1] אפי׳ כוי. מהא דרב אהא ב״י! (סעיף גי) [|
 שם אר״ח טגין כוי פשיטא בוי ואט קורט דוקא מאי פריך טשיטא : (סעיף יי) [ה] סכין

 פתתי תשובה
 חזקת איסיר שאינו זבומ ומזה נלמוי יגעסוכנת שנשמטה נאמן עליו ער אמי ואפילו אשפ

 לומר שפרנסה שאין באן חזקת איסור ע״ש]:
 יףן(א) פניטח. עיין נשו״ת נייח אניהס חלק יי״י סי' י״נ שנשאל נסנין של שחיטה
 שנרקוהו שני שוחטים אחר השחיטה ונמצא נו סגימה מורגשת אח״נ לקת אחי
 הפכי! ושפשף על נשר הזרוע ועי״ז סיס הפגימה ומענה נסי השוחט הה1א שקנלה בידו
 שכל פגימה אף אס ישפשס1 נל סיום לא חוסי וע״נ לא היה פגימה גמורה והשייט השני
. מה יינו והעלה מהמה וו אפויה ע״ש טעמו. [ועיין נתשונת מ״פ שיי טין על ו  נימש נ
 ניוצא נזה ע״י שנהגו השוחטים נאשי מוצאים פסק פגימה נשנין אחי שחקה המה מחליקים
 ע״ג עוי או שאר דנר זמן מס עי שאינם מיגישיס הפגימה ומכשיייס הנהמה ונתנ יע
 עלי המעשה ונעיני נמאניליס טייסות ני אטו פגיפס נאמיה למשה מסיני • עיקוי ושסייס
 נאמרה וכל שיש כפני! עכנות מקום שמעננ הענית הציפוי! יהיה פגימה מגוף הסכין או
 נליטה מוגר אחר הנינק בסכין נל שאינו יטל להסייי מקל עיי ייו ועיי הומה קלה
 וכדומה רק צריך זמן מה לסחלקו על ען ועור ובדומה הכל גורס או עיקור אי שהייה ע״נ
 נל העושה נן מאכיל טריפות ויש לעמוו כנח נגו המשתיתיס המשמיויס האלה עיש]:
Q לא ישחוט . ענס״ט ועיי נתשאית למשה שנתנ דלפי טסס זה כסכינים שלנו שמיותייס ) 
 לשחיטה מותי לשחוט על סמך שיכיקנו אחר שחיטה והא נייעכי אס ישכח לבדוק נשר
 כיאיתא כסעיף י״י ע״ש , יעיין נתשונת זנרון יצחק סי׳ ק״ג שכתב יאף אס יעמיד אחר
^ לאור י  אצלו ייאמר להזהירו לכרוק אמר השחיטה לא מפני יאף מאית סי׳ עריה לענין קי

 המיס אם יש פגימה במולו מרגיש אותו במים והייט אפילו ככל שהוא זה אינו
ט. וסי׳ השייך ללא יסמוך אנליקה לנםוף שמא ישנמ מלבדוק וה״ה כאוכל ו ו  צריך לכתחלה . אכל אס נמצא אח׳יכ סגימה אפילו כ״ש סרס? עכ״ל: (ו) ישד
ו בהוליך ג . ועכשיו מ . שירוש שמוליך הסכין על האצנע וכך נהנאה ט״ז ה כ ל ו ה . שמא ימלך ולא ישמוט : (ז) ב ן  ננלת . וא״ל למה אין מכרכין על נליקת סכי
. והטעם לכל מלתא דלא רמיא עליה לאינש לאו אדעתיה ומיישינן שהעויןן יסגע בסימן וקורעו : ה ל ו ס . סר״מ : (מ) פ ן כו  האצבע על הסכין וגס זה נ
ל • וכשב בשייך ואפילו מסוכסכת מן הצל יש להטריף כיון לאין אנו בקיאים מיישינן ללמא לא קיימי ארישא לסכינא והעור והבשר יומלש ע״י רישא כ  (ט) ה

 וייל
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 מרנ אשי feci להיתר
 יא ולמלא דרגא שס
 יב מימרא דוכא שט דף ייז
 (1לשון רמנ׳׳ס שט) יג מימרא
נ פפא שס !:מה אמייאי י  י
 יסכיי השי(״והטעה לאגשיא
 משוט דושע ה1א רך יאטופלא
 משוס יקנה הוא קשה)
 יד טור טו כל נו נשט
 הראנ״ד : טי ישיי כחולין
 דף טו והיא״ש שס יו היא״ש
 שס וש״פ יח נ״י
 יט מעונדא דרנ יוסף יכלישנא
 נתרא דרנ- הונא למומרא
 הרייף זהרא״ש זהרמג״ס

 נקודות הכפף
 למה לי שניסס מיהו הא איכא
 למימי ואו או קאמר ו'
 מחלקת היא אנל מה שסשיס
 יו ורגל שצוינה שתחוור
 ותפשוט או להיפך הא וואי
 ליחא לגרנל לינא סאן ועלינ
 ואפילו ששטה לוווי מה:י ונל
 שנן נטעה לחוו וזהו מנואר
 נגמוא נהויא וניל נמי וואי
 לרונ ספוסקיס נספה למיל
 מסגי ומס שכתב שלא יאמרו
 ננלה היתס נוי תמהני למס
 אסרה מפני מראית עין נוי
 שלא יאמרו הגריות נבילה
 היא הא נבילה וודאי היא נמו
 שכתנ הימנים ונומשמע
 נגמלא וקאמר נל שאמו עושה
 כן ניווע שנשמתה נטולה
 הימנה קווס לכן ומס שכתנ
 אבל ננהמה גסה וי לה
 נכפיפת יו אי לגל הוא ג״כ
 תמוה והא ננהמה גסה אפילי
 נטשיטת יד או לגל לחיל
 מהני לכילי עלמא נמנואל
 נגמיא נסויא ואין מי שחילק
 נזה ואפשר שלכך נתנ שלא
 יאמלו כבילה ביתה כלומר
 לוואי נבילה היא אנל מן
 מוין היה מותר נכל הנך
 גווני ואמון והוא הממיר
 יותר משוס מראית עין כוי

 שלא יאמרו כו׳ פנייה :

 יד אפרים
ך ו ת ) ב ׳ «יף ט ח ם " י ׳ י ם ) 

 פגימת הצפורן . עכה״ט
 ומ״ש כשש ד״ש סי׳ ד׳ סיא
 ט״ס וצ״צ סי׳ רי״ש ועיש
 שכתנ שאין פקפוק לכדוק
 סכין וי של שחיטה נאצנע
 אגודל אע״פ שהיא הענ
 והננד שנאצנעות והרשות
 נתונה לנדוק נאותו יד ואצנע
 שמרגיש נתניותז נפי הניתז
 נעצמו וכמוש משישו ומעשה
 מל יום שכמה שויגויס
 נויקיס באצבע אמה או
 קמיצה כ״א נפי סיגשתו אף
 שלא דאינו מי שנויק באגודל
 אסשי שימצא איש שמיגיש נו
 יותי משאי אצבעות והיוטא״
 נמשישות היופק יוכיחו יש
 מהם מי שאינו ממשש באגודל
 י משוס וויו הוופק נו ויש מי
 שממשש ומרגיש נו ביותר .
 ועיין מ״ש אא״ו גת״ש שמה

 גליון מהרש״א
 (סעיף ל ש״ע) ואפי׳ כיל!
 סםוכטכווז. לדש״י דף יין
 נםוגיין טרינא טסול טשוט
 דטורשא קפא טחליש ונתרא
 גזע . וחיטא רלםוז 1ייוך
 הוצרו ננםיא לחקשות ט״ש
 משת• דוחות נוי ימקשח
 האונות אטםוכםכת חו״ל
 להקשית פ«כסנת גופא
 אטםוכםכת . ד״ל טטניטות
 הרנה אחיא פנימח , סעדגי
 יו״פ אות נ' : (סעיף ז' שייך
ה אין ל ח ת כ  ?׳׳ק י״ג). ל
 לשחופ נו אפיי עוף. ע' פ״ז
 ריש ס' כ״א : (סעיף סי ש״ע)
 דהיינו שפולינח וסניאח
 על נשר אצנעו. וזחו נכון
 יוזא כן תוא טוליך הסכין
 וטביא על צואר חבחטח ולא

 צבי לצדיק
 וי׳׳ל נמטרקת האחרונה
 נפגמה לא הוי ריעותא נרורס
 אנל נחרא נהמה הוי ריעותא
 באותה נהמה . וצי׳ל כדעת
 הש״ן צפי׳ תי׳ א׳ של תיש׳
 חולין יו״ו ליה סכין להוי
 ס״ש שמא לא שחט כמקום
 פגימה ונס״ס נגו חזקתאיסור
 הוי ענ״פ כחי ספק כטלמא
 ולו״ק ואף להס״ס אין יכול
 להתהפך . מ״מ נסי ואינו

) כולן מסוכסכות. בטור הביא בזה בשם בעל העיטור דמיירי כו׳ דביה״ש מירווח רווח כה״ג כ״כ מהרש״ל ומביאו הב״ח וכנ״ל סי׳ ד ) 
. כלומר דשם סעיף ד׳ נהבאר דהשוחט א וע״ל סי׳ כ״ג כו׳ : י  באוגדת . והקשה ב״י א״כ אפילו אחת פסולה. ותירצו רבים מה ט׳
 שתירצו ונראה לע״ד תירק נכון והוא אמר שנדקדק יתור לשון בזה בסכין שאינו חד ונתעכב כשיעור שהייה במיעוט אחרון של סימן
 שאמרו בברייתא וכן העתיק הטור סכין שיש לו פגימות הרבה תדון ראשון לפסו( וטעמא נתבאר שס דכיון שנחתך רוב הסימן הראשון
 כמגירה ולמה לא אמרו פסולה מה הוה כאלו נחתך כולו ומה שמוליך
סכין שיש בה פגימות הרבה אפי׳ (ד) כולן ומביא במעוט הנשאר הוי כאלו  להם לתלות במגירה אלא נראה ה ט

 מסוכסכות אפילו שרוט בה בדיעבד פסולה׳.
 wo דמתוך שפגימותיה מרובות היישינן שמא השיב

 ידו מעט ולא (י) הרגיש :
 ו י סכין חדד, שהושהזה והרי אינה חלקה אלא
 מגעתה כמגע ראש השבולת שהוא מסתבך
 באצבע הואיל ואין בה פגם שוהטין בה

 (ל׳ רמב״ס שם דין י״ח) :
ר ו ג א ) ר נ ד ו לפי שאין אנו בקיאין נ ן אנו נוהגים לשסומ נ ואי  הנה.

 ונ״י ומהרש״ל ס״ק שימן ל״ז) :

א סכין שפיה הלק ואינה חרה הואיל ואין בה פגם  ז י
 שוהטין בה ואע״פ שהוליך והביא כל היום
ה (ל׳ רמנ״ס שס לין י״ז) ר ש  עד ששהטה שחיטתן כ
: ( י ״ ב לפעמים(יא) סריסה־וכ״כ נ א (ועייל סימן כ״נ לבנהמה כה״ג י  י

ג שהיא עולה ויורדת(ה)(״0 כנהש ואין ב סכין י  ח י
 בה פגם שוהטין בה (יג)(ג) לכתרולה:

) (ו)(י) אבשרא ° נ בדיקת הסכין צריכה (  ט י
 ואטופרא ואתלת רוהתא , דהיינו שמוליכה
 ומביאה על בשר אצבעו ואה״כ מוליכה ומביאה על
 צפרנו משלש רותותיה שהם פיה ושני צדדיה כדי
 שלא יהיה בה פגם(יי) כלל יי ויבדוק לאט ובכוונת
וצריך י ד פ  הלב שלא יפנה לבו לדברים אהרים י
 לשנות הצפורןאחר קצת בדיקתה שמא נפגם הצפורן
ה של סכין, ו^ולי יש פגימה בצדדין שלא ר ת  ב
 ירגיש בה לפי שעוברת בתוך פגימת(שי)(יי) הצפורן:
ה ולא יביוק שני צדדי הסכין ניחל אלא כל אחל כפני עצמו(מהרי״ו): נ  ה

ו אסור לשהוט  י [יב] ט׳ סכין שיש לה פגימה ט
 M בה אפי׳ אמ מכוין לשחוט שלא כנגר הפגימה
 י׳ וביום טוב נוהגין היתר לכרוך מטלית על הפגימה
 כיון שאין יכול להשהיזה י״ ואם הוא שעת הרהק
 שאין לו הכנה להשחיזה אפילו בהול מותר לשהוט

 ע״י כריכת מטלית על הפגימה:
ה וע״ל סימן ו׳ ס״א . סכין שיש לה ב׳ פיות צריך לנלוק שני ג  ה

: ( י  הצללין (סור סימן ו

א י° השוהט (ז) בהמות רבות או עופות הרבה  י
ז צריך לבדוק בין כל אחד (יי) ואהד שאם לא  ט

 אפי׳ להוליך ולהביא כמה פעמים נימא דבפעם א׳ מחליש ובפעם הבי קורע וכן נוהגים ללא כהב״ח שכתב בזה לבר זר'שאינו מתקבל
. וכתב במשמרת הבית דף ז׳ ע״א בשם הראב״ד ׳ ו ד וצריך לשנות הצפודן כ  לאסור ב׳ או ג׳ עולה ויורד ע״ש כ״כ הגאון אמ״ו ז״ל: י
 דיש לרחוץ הסכין יקודם הבדיקה שהדם פעמים נקרש בתוך הפגימה והעיד הראב״ד שכן אירע לו מעשה שבדק ולא מצא פגימה ואח״כ
. אבל בדיעבד כשר אפילו לא כרך מטלית על הפגימה אס אומר ברי לי ׳ ו אסור לשהוט כו  כששכשך במים מצא פגימה ע״ש : ט
 שלא נגעתי כמ״ש הר״ב בסי׳ ו׳ והיינו דוקא כשידע קודם שמיטה שיש פגימה אבל לא ידע ואמר אח״כ ברי לי שלא נגעתי כגון שהפגימה
 היא למעלה מחציו של סכין ואמר ברי לי שלא שמטתי אלא במה שלמטה מחציו וכה״ג אף דיעבד אסור דכל מילתא דלא רמיא עליה
. משמע ׳ ו ז צריך לבדוק כ  דאינש לאו אדעתיה כדלעיל סוף סעיף ד׳ וע״ל סימן ו׳ נתהארו דיני כריכת המטלית על הפגימה : ט
 בדיקה כהלכתא אבשרא ואטופרא ואתלת רוחתא וכ״כ בד״מ בשם מהרי״ל דלא כמ״ש טל שם שחיטות ישנים דאין לבדוק י״ב בדיקות
 בין שחיטה ושחיטה כי אין רוח חכמים נוחה הימנו להפסיק כ״כ בין ברכה לשחיטה שניה עכ״ל ולא נהירא דהא צרכי שחיטה לא הוי

ח ס פ ה
 כיאור הנר״א 

. נלסד טטנל יד וכטש״ל טי' ו' ש״א >1״ש . ׳ . הרשנ״א והוצרך לזח לשיטתי : (הטיף יי) [יב] סכין שיש בו '  (סעיף סי) [יא] דטתוף שפגיםותיה ט
 באר היטב פתחי תשובה

 מוליך ומביא בידה או ברגלה והלכך
 בעוף שהכשרו בסימן א׳ וכדלקמן
 סי׳ כ״א לא משיב שהייה דמיד
 שחתך רוב סימן א׳ בעוף הרי נגמר
 שחיטתו ואע״ג דקי״ל לקמן סי׳
 כ״ג דשהייה אפילו כל שהוא פסולה
 אפילו במעוט בהוא בין בעוף בין
 בבהמה היינו דוקא שהייה ממש
 משא״כ שוחט בסכין רעה כיון
 שמוליך ומביא תמיד ודו״ק :
ב לפעמים טרפה . לאפוקי לא  י
 שהה שעור שהייה א״נ לאפוקי

 היכא שכוון והניח ב׳ הסימנים יחד
 זה אצל זה ושחט שניהם ובזה
 מיושב שפיר מה שתמה הב״ח טל
 הט״ו דכתבו בסתם שוחטין ועוד
 דמשמע אפילו לכתחלה ולקמן כתבו
 השוחט בסכין שאינו מד כו׳ דהכא
 לא באו אלא ללמד דין סכין ומיירי
 בגוונא דליכא משוס שהייה כגון
 שמניח ב׳ הסימנים זה אצל זה
 וכדפרישית. שוב מצאתי בב״ח סי׳
 כ״ג שכתב דלמאי דפסלי׳ שהייה
 כל שהוא כל השוחט בסכין רעה
 פסולה השחיטה לעולם ואי] שיעור
 לדבר עכ״ל וצ״ע וגס בעט״ז סי׳
ד משמע דבעינן דוקא  זה וסי׳ ל
 שיעור שהייה וכן שאר אחרונים
 כתבו בסתם נבי בהמה שיעול
 שהייה מיהו ודאי לכתחלה אין
 לשחוט בו אפילו עוף כיון דצריך
 לכתחלה לשחוט ב׳ סימנים בעוף
 כמו בבהמה וכ״כ הב״ח שם וע״ל
ג שהיא  סי׳ כ״ג ס״ק ט' : י
. נראה דאפילו ׳ ו  עולה •ויורדת כ
 ב' ג׳עולה ויורד כשר לשחוט לכתחלה
 דאי ס״ד ב׳ אשור שהשני קורע
 א״כ אף בא׳ חורפיה דסכינא מחליש
 וכדאמרי׳ בש״ש והעולה ויורד קורע
 ועוד דהא מכשרינן בעולה ויורד

 דהורו בזה דין אמר והוא שמצינו
 לעיל סי׳ ו' בסכין שצדו א׳ מגל
 כו׳ שאס שחט בצד היפה כשר
 דיעבד וה״ה בסכין ארוך שיש בו
 פגימה ונשאר בו שיעור שחיטה
 כו׳ כמ״ש רמ״א״שס בזה קמ״ל
 דאע״פ שאס אין שם אלא אוגרת
 אחת יש היתר בדיעבד אס שחט
 שלא כנגד האוגרת מ״מ אס יש שס
 ב׳ או יותר אין היתר בזה אלא
 הוה כמגירה כלומר כאלו כונו פגום
 ואין בו שום חלק יפה כלל מ״ל
 נכון לדעת בעל העיטור ויש בו
 נפקותא לפי׳ זה אפילו לדידן בדין
) כגחש. פי׳ בכסף משנה ה  הזה: (
 שר״ל כנחש דשדרתו היא עקומה
 כשמגביה ראשו וזנבו וביניהם כמו
 גומא . וכתב מו״ח ז״ל דמשמע
 דוקא בנמוך פעם א׳ וכן משמע
 מפרש״, שכתב כגין שנפגמה פגס
 גדול והוחלקו העוקצים והוי
 הסכין נמוך שם משמע פעם אחת
 דוקא ע״כ ולא ידענא שום מקור
 או רמז לחומרא זאת כיון שאין שס
 פגם עליה מה לי פעם אחת ומה לי
 הרבה פעמים וגס לשון הש״ע שהוא
 ל׳ רצנב״ס מורה ע״ז שהרי כתב
 סכין שהוא עולה ויורד משמע
 שכל הסכין הוא כדרך זה דאל״כ
 היה לו לומר סטן שיש בו עולה
 ויורד אלא דכל הסכין הוא כך ע״כ
 אומר אני דלית מאן דחש למימרא
) אבשרא . נגד הושט ו  זאת : (
 ואטיפרא גגד הקנה דכל שאין אלו
 מרגישים גס הוושט והקנה לא
 ירגישו בפגם כ״כ התוס׳ :
) בהמות רבות . ה״ה בהמה ן ) 
 אחת צריך בדיקה אמר השחיטה
 דשמא בעור נפגם אלא דקמ״ל כאן

 שיש

 הוי כאלו כולה פגום עכ״ל. הפגימה אין לה שיעור וכל שנרגשח כנשר או בצפורן לאינו לימה הרגשה וסכין ישר לעולה ויורד לכן כשיש פגימה' נסנין לא ישחיז על מקום
 אע״ש שאין נכנסין נתוכה כלל הרי תיא סגימה ופוסלת לכ״ע לשון הרכניס הפגימה לנו שאז נעשה עולה ויורי אלא יעניי נהשחזה כצ אורך השכין עי שיעמול על

 חיקיני ע״ש : (ד) אנשרא ואטופרא. עט״ז יאנשוא נגר הושט יאטוסרא נגר הקנה
 ונתנ נס׳ גן המלך סימן נ״ז אס שחנו עוף נסימן א׳ גני! ששמנו הושט והיתה הסכין נויקס
 אגישרא השר אע״ג שהיה נו פגימה הנרגשת אטושיא או להפך ששחט הקנס כשהין בדוקה
 אטושרא אעיג דאית גיה פגימה הנרגשת אגישרא ששיי דמי דהני נייקית יאצרהינהו רגנן
 אטוסיא ואנישיא טעמייהו יטופיא נגד הקנה ונשרא נגר הושט ענ״ל ועיין גשוית מאיר
 נתינים סימן ל״ו שהאריך לחלוק ולהפליא עליו נזה ע״ש . ועיין נתשונת נית יעקנ סי'
 כ״א: (ה) הצפוון. עגה״ט . ובספר מגתנ אליהי נתנ שלא יבדוק הסכין נשעה שהיי קר
 ומצונן 6ו חסמאואושהיו טופח הן מחמח משקה או ויעה אסיצו טופח שלא ע״מ לסטפיח
 ני גדוק ומטסה אשר נכל אלה לא ירגיש גס יקנח הסכין שלא יהא נו שוס לחלוחית נס

 געת

 בעלי ב״ייוב״מ על דברי השול בריש סימן י״ח. ועיין בספר הזכרומח
ה • ופי׳ השייך לאפיקי אס לא שהה שיעור שהייה בין סימן לסימן. פ י ר  (יא) ט
 א״נ היכא שכוון והניח ב׳ הסימנים יחד זה אצל זה ושחש שניהם . אז אפילו
ו אפילו עוף כיון דצליך לשחוט  בבהמת כשר. מיהו ודאי לכתחלה אין לשמוט נ
ש . ח נ : (יב) כ  בו לכתחלה שני סימנין כמו בבהמה. ועיין לקמן סי׳ כ״ג
 וסי׳ הט״ז דשדרתו עקומה כשמגביה ראשו וזנבו וביניהם כמו גומא :
ח . כתבו הש״ז ושייך דאסילו כ׳ ג' עולה ויורד נמי כשר . ל ה ת כ  (יג) ל
׳ נ  ודלא כב״ח אנל •נה״י כתנ דנזמנינו אין שוחטין בו אלא בשעת הדחק אבל נ

. וכ׳ נשייך שגס ן ר ו פ צ  עולה ויורד אינו מותר אפילו בשעת הדחק : (יל) כלל. והטעם' איתא בהנן״ז דאנשרא הוא נגד הוושט ואטופרא נגד הקנה: (טו) ה
 ישלרחון הםנין קולס הבדיקה משוס שעם פעמים נקרש בתוך הבדיקה . והעיד הראנ״ד שכך אירעי לו מעשה שבדק ולא מצא פגימה ואח״כ בשלח!
. אפילו שחס בה הרבה בהמות כשרות למש״א דף כ״ב . ומישר לבלוק ן י  במים מצא פגימה עכ״ל. אם לא בלק הסכין רק אמולו לבל ולא צללין ונאבל הסכ
 באיזה אצבע שירצה. ל״ש סימן ל׳ . ולה״פ כתב דאין לנלוק אלא כאמה הוא הארוך . כתנ השר״ח גס ילמלמ הצפורן נמעט רוק שסימנים בחיי הבהמה
. וכחנ נש״ך אבל בדיענר מותר אס אמר נרי לי שלא נגעתי גשנימה. והיינו לוקא שידע קודם ה : (טז) ב ק ו  הס נ״כ מלוחלחים אף למרגיש יישר נלי ר
 שחיטה שהיה בה סנימה. אבל אס לא ידע ואמר ברי לי שלא נגעתי כגון שהפגימת למעלה מחציה אף דענל אשור דבל מלתא ללא רמיא על אינש לאו
. סי׳ השייך בדיקה הגונה אבשלא ואטוסרא. ולא אמריי דהוי השסק בין ברכה לשחיטה שניה דצרכי שחיטה לא הוי הפסק כדלקמן סימן ד ה א  אדעתיה: (יז) ו

מ ו״דח״א) ואן י י ) 
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ת ) ומי שרוצה להכניס א ח ז ואפילו הראשונה. דחיישיק שמא בעור שיש איסור אפילו בבהמות רכות : (  הפסל! כדלקמן סי' י״ע: י
. כתב בלבוש להשיחט לאחרים ואח״כ נמצא פגום שחייב ׳ . ק משמע עצמו כו ׳ ח ומי שרועה כו  הראשונה נפגמה כדלעיל סעיף א׳: י
 ג״כ מדברי המחבר והרמב״ס והרי״ף שכתבו שאם לא נעשה כו׳ לשלם כל ההפסד דמזיק בידים הוא ע״כ. ולא נהירא לי *דהא
 משמע דוקא מה״ננ צריך לבדוק בין כל א׳ וא׳ וכדאיתא בת״ה וכן איתא בהגוול קמא (דף צ״ט) ההיא מוגרמתא דאתיא לקמיה
 דרב פי׳ באחד ששחט בהמת חבירו
 בענין שהיתה הגרמה לרבנן ולרבי
 יוסי היא כשירה ופסק רב דטריפה
 ופטר השוחט מלשלם משום ספק
 גזל דדילמא ס״ל כר׳ יוסי וכשירה
 וכ״כ התוס׳ דמםפקא ליה לרב בזה
 וא״כ אמאי ל£נימא גס התם
 דפשע השוחט במה שהכניס טצמו
 לספק נגד רבנן ובודאי יטרפו לו
 אלא אפ״ה כיון שיש סברא צפשזל,
 כר״י אין להוציא ממון מידו ק״ו בזה
 דהיה סבור שלא יהיו טריפות
 לגמרי ודאי אין להוציא ממנו דשמא
 במפרקת בתדית׳אפגוס וא״ל ממ״ש
 בח״מ סי׳ ש״ד דטבח חייב כשטבלה
 ודאי אבל אם מצא הסכין פגום
 והוא בדקו תחלה כיון דאיכא למימר
 במפרקת נפגמה לא מפקינן ממון
 מספק ע״כ ש״מ אס* לא בדק שחייב שאני התם דמבדיקה
 ראשונה מיירי שהיא הכרח לכולי עלמא ואין שס ספק שיכניס
 עצמו תחלה לכך דכל סכין סתמו פנוס ע״כ ודאי פשע שלא
 עשה כדין מה שהוא חייב משא״כ כאן שאין כאן אלא זריזות
 בעלמא לבדוק בין כל שחיטה ןכמ״ש ב״י בשם בעל המאור
 ורשב״א וכן דעת מהרא״י כאן שהרי כתב רמ״א בשמי שיוכל להכניס
 עצמו בספק ודאי טפי עדיף מההיא מוגרמתא דרב שזכרנו ותו
 דהיאך שייך כאן גרמי דהא כתב ת״ה סי׳ שט״ו דגרמי הוה דוקא
 היכא דברי היזקא או שהיזק נעשה מיד ומ״ה פטר במי ששיסה
 כלב בחבירו דההיזק נעשה אחר השיסוי כ״ש כאן דאין שום טריפות
 אלא מכח ספק ע״כ אין להוציא ממון מזה כלל. ואע״ג דכחב בת״ה
 סי׳ קפ״ו דכל חומרות שאנו נוהגים בסם אע״פ שמדינא מותר כגון
 שהייה מועטת מ״מ כיון שהוא מפורסם לאיסור חייב השוחט בשכר
 לשלם לא דמי לזה דסתס ברי היזקא כיו; שיודע שתטרף בזה אבל

 עשה כן ובדק באחרונה ונמצאת סכין פגומה הרי
ז ואפילו הראשונה:  הכל ספק.נבילות י

ט להכניס עצמו לספק זה אין צריך ח 1יג] ומי שרוצה י ) י ח ז ( י  מ
) לשחיטה (ה״ה סימן קת״ל וכ״י  לבדוק סכין כין שחיטה (יח)(ו

 בשס כעל המאור והרשנ״א ועי׳ ס״ק י״ז):

ח ־אע״פ שברק הסכין קודם שהיטה צריך לחזור י נ ב  י

 ולבדוק אחר השהיטה [טח והני מילי שהסכין
] אבל אם נאבד שהיטתו כשרה הואיל ז ט  לפנינו ן

 ובדקה קודם שהיטה כ ואפילו שהט בה הרבה זה
א (יז] ואם נגע במפרקת של אהת ) ב ט ) ה  אהר ז
יש להחמיר ולחוש לכל אותן שנשחטו אה״כ: א  מהז י

 (טור כשס הגאונים ורשב״א נשס רגותיו ור״ן).*

י שחט בסכין בדוק ונאבד קודם שיבדקנו אחר ג י  י
ב שחיטתו  שהיטה ואה״כ נמצא והוא פגום ב
 כשרה(י) [יח] הואיל ויצא בהיתר [יט] וזה שנמצא

 הוא הל׳ בכל בו יםמ״ג ושאר פוסקים
 וכ״פ מהרש״ל פ״ק דחולין סי׳
 י״ט וכן נ״ל מוכח בהדיא מדברי
 הרי״ף והרא״ש שכתבו בתר מאי
 דפסקו הלכתא כרב הונא בשלא
 שבר בו עצמות הלכך צריך בדיקה
 בין כל חדא וחדא כו׳ וכן מוכח
 בסס״ח סי׳ ב׳ שכתב וז״ל אס שחט
 בסכין בדוקה ולאחר שחיטה מצא
 בה פגימה כולן פסולות לכן עיב
 לבדוק הסכין בין כל אחד ואחד עכ״ל
 וכן מוכח בש״ס במאי דקאמר
 כמאן כר״ה ולמיפסיל קמייתא
 וכ״כ בחדושי הרשב״א דף י״ד סוף
 ע״ג דהכי מוכחת סוגיח כי מה
 שהיה מצריך רב כהנא בדיקותא
 בין כל חדא וחדא דרך עצה

 טובה וצא מחובה ט׳ וכן דעת ולא
 הרבה פוסקים דלא כהב״ח שהשיג על הר״ב וכתב שהרא״ש והטור הם
 אחרונים ראו בל׳ הרי״ף ולא ישר בעיניהם לכך שנו הלשון וכתבו ואם
 בוא״ו דליתא דמדברי הטור אין הכרח ומהרי״ף והרא״ש מוכח כן בהדי׳
 מלבד הלשון מיהו צריך שלא יקחו מהנשמטיס לאכול קודם
ט להכניס עצמו כו׳ . וכתב  בדיקת הסכין של אחר השמיטה י י
 העט״ז אס הוא שוחט לאחרים ועשה כן שלא ברשות ונמצא אח״כ
 הסכין פגום צריך לשלם אפילו שוחט בחנם כדין מזיק בידים ע״כ
 ועיין ביס ש״ש פ׳ הגוזל עצים סי׳ כ״ג ובח״מ סי׳ ש״ו: כ ואפילו
. ולא אמרינן דשמא בעצם המפרקת של ראשונה ׳  שחט בה הרבה כו
א ואם ננע  נגע ונפגם או מתוך ששחט הרבה בהמות נפגם : כ
 במפרקת של א׳ ונאבד הסכין יש להחמיר כו׳ . כלומר לחומרא
 אמרינן דעצס המפרקת פוגם בנגיעה לחוד אבל לא לקולא כדלעיל
ב שהיטתו כשרה. ז״ל הרא״ה שם דמומרא  ס״א וכ״כ בםט״ו: ב

 יתירא
) ואם נגע במפרקת וכו׳. דמן הסברא עושה המפרקת פגימה טפי מן העור ע״כ א; ט  כאן לא ברי היזקא בשעת מעשה כנ״ל: (
 לנו לאסור הראשונה כיון שבדק תחלה לא מחזקינן ריעותא מחמת העור אלא מחמת המפרקת שראינו שנגע בה ועצם רגיל לפגום
. בזה מחורץ מה שיש להקשות מסעיף ט״ו שכתב אבל מספק ׳ ו  משו״ה אמרי׳ לחומרא לאסור האחרים: (י) הואיל ויצא בהיתר כ
 אין תולין כו׳ וכאן אנו מקילין בספק וכן מסעיף י״ו דפסק דוקא בדק הסכין אחר שחיטה אמרינן אימור שיבר עצמות וכאן אמרינן
 ליה אפילו לא בדקו אחר שחיטה. ובאמת הכל ניחא דוודאי בכל התורה אנו הולכין אחר החזקה אא״כ הדבר לפנינו לבדקו אז לא
 סמכינן אחזקה כמ״ש המרדכי ריש חולין בשם ר״י הלוי לענין רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן דבאם הוא לפנינו אין סומכין על הרוב
 וכן הוא כאן בסכין דכל שהוא לפנינו חייבים אנו לבודקו וכ״כ הר״ן להדיא כדברים האלה בפ״ק דחולין וע״כ כל שלא בדקו אזלא ליה
 חזקת סכין שהיה יפה בשעת השחיטה שבדקו קודם מ״מ חייב עכשיו לבדקו שנית מ״ה בההיא דסעיף ט״ו וסעיף י״ו שלא נאבד
 הסכין ממילא חייב לבדקו וכל שלא בדקו אין לו חזקה טובה ולא היה לו שעת הכושר שום פעם עדיין אילו בא לשאול קודם שנולד
 ספק זה של עכשיו שנמצא פגום לא היינו מורים לו היתר ואין כאן שייך זמן להיתר ע״כ יש להחמיר מספק כאלו אין כאן חזקה משא״כ
 כאן שנאבד הסכין והיה לו אז חזקה טובה ואילו בא אותו פעם לשאול היינו מורים לו היתר נמצא שהיה זמן להיתר ע״כ אמרינו
 דאף בנמצא אח״כ והוא פגום כיו! שאפשר שנפגם אחר שמיטה וכבר היה לו היתר אילו בא לשאול אין הספק אוסרו אח״כ נמצא הכל על
 נכון . וכן רש״ל פסק להנהו דינים כמו שנזכרו בש״ע ומו״ח ז״ל הוקשה לו מה אכפת לן ביצא בהיתר דאם אסור מעיקרא בדין מה

 חידושי רע״ק
 (סימן י״מ העיף י״נ) צריך לחזור ולבדוק אהר השחיטה . קשה לי הא הוי פ״פ ספק
 שאינו פנוט ואח״ל פגום' שמא נעצם הטפרקת גפנמה והרי הרט״א פסק (בסי' פ״י
 ט״ט) דבם״ם אפילי היכא דאפשר לבדר א״זנ לברר ואף להחולקים דצריך לברר ט׳יט
 נלע״ד דזהו רק אס אחר הבירור נעטוד על הבירור דאסור ודאי אי לא אבל היכא
 דרק םטק א' יתברר אלא דאזי לא יהיה ס״ט ויהיה אפור טםפק י״ל דלכ״ע א״צ לברר
 ביון דהשתא אינא ס״ט ונט אחר הבירור לא יחיה ודאי איסור ובזר, טיושכ קושיי השייך
 (סימן ק״י בדיני ס״ס אות ס״ו) מההיא דרואה דט טחטת תשמיש דהתם ע״י בירור
 שפופרת יבורר דממקוד היא איל עדיין לא הוי ודאי איסור דשפא לאו נל אצבעות
 שוות א״כ הכא בסכין דאף אט ימגא סנימה עדיין יהא ספק שמא בעצם המפרקת
 נפנפה יהי' חדין רא״צ לברר ועייל דמ״מ באתחזק איסור דאינו זנוח צריך לברר אף
ל אמ נאבד שחיטתו כשירח . לשון הרמב״ם ובן אט פשע ב  בם״ס ובכה״נ: (שה) א
 ילא בדק הסכין או שאני ־•(&ש) 1אם נגע נטערקת. עי בדשב״א בחהה״א ובחיי די״א
 דקיי״ל נהאי אוקימתא דאוקיטנא דרב בהנא נר״ח ולאכשורי בתריית' דבדאוריית' הלך
 אחד חטחמיר והאי אוקימתא להומרא היא דר״ח עושה לפוס האי אוקימתא שחיטת
 נהמה נשנירת עצמות דאיטור נעצם הפפרקת ננע ונפגם הסכין ואפ שחפ ונאכד הסכין
 כולן אפורות טשגיי' ואילך ונחא ר״ח לקולא ור״ח לחוטרא ואע״נ דאנן לא חליי נטטרקת

ת מ  ביאור הגר״א א
 (סעיף י״א) [יג] ומי שרוצה כו/כט״ש שם ולטיפםל קמייתא נוי הלא״ה מעיקר דינא לא .
 וקאמר טצריךבדיקותא נדרך עצה כמו(ניטין ל״ד ב' וענתום' שס ניב׳ נד״ה ר״א וע״ש ל״ו
 א' ר״^ והעדים ובםהר״ט שין* שם)ההקין ר״נ שיהי עדים חותטין על הנפ כס״ש תום' שם
 שלא יצטרבי לעדי פםירה ! (סעיף י״ב) [יד] א׳ל׳פ בו׳ . מהא דרב כהגא חג״ל ואין לחלק
 בין הרבה או אחת , דש״י ורא״ש: [טן] (ליקוט) וה״ט כוי. טפש״ש םתיב רבא לסיועיה
 כוי ושט דוקא שנמצא דבר חוצץ וקאמר שס ה״נ את״לרא כוי. פה״ב . ועור מדאמרינן
 נ' נ' בודק םנין כוי ואט שחט כוי אלםא נל שבדק תחלח א״צ לבדוק בטוף ואף לר״ח
 רהא דבא ס״ל נר״ה שם טתיב רנא כי׳ ובייש לר״ח (ע״נ): [טז] אנל אפ ני׳ ואפי׳
 כוי , טדקאסר כרב הונא ולמיפםל קםייתא ול״ק לאכשורי קמייתא ש״ט דכלא״ה כשר :
 (ליקופ) ואפי' שחפ כוי , כטש״ש ואב״א לעולם כרייה כוי מכדי טתלא כו׳ והיה לדידן
 בגאבדה וערש״י שט דייה לספסל כוי ואע״ג נוי (ע״כ) : [f] ואט נוי . אע״נ דלא
 קי״ל כר״ח דעצם חטפרקת ׳"א דה״מ לקולא כטו שחק׳סו שם טמקוה ולא מחלקינן בין
 סכין אתרעאי או. בהמה: (ליקוט) ואם נגע כוי• כן טםיק בת״ה וע״ש הרבה דעות
 עשייה (ע״נ) י(שטיף י״נ) [יח| הואיל ויצא בהיתר . כפ״ש בסי״ב : [יט] ויה שגמצא
 כוי . כט״ש הרי שחוטה'לפניך ואייל הא אתייליד בת ריעותא דהרי יצא בהיתר ועפ״ז .

 ופר״ח
 בבחטח אחת להקל מיחש'שיהא חיישי׳ילדר״ח בשחט ב' וגי.בהמות וסיים הרשב״א נחי' דהטחטיר הנא עליו ברנה ולא זכיתי להבין שיטה זו רהיכי טוכח מחך לישגא
 דשהיטת נחמד. פשיי לפנין לאיגי נדיק ד,א לא מציגי דק דאם נטעא אחר האחרונה פנוטה דאטורות כולן טשגיי' ואילך ולא ס״ל בסברא דאםרי' לעיל מכדי טתלי תלי׳
 טמאי דבקטייתא אטניס דילטא בנתריית' אפגיט חייגו דחא טפבדא נאטת קשח כיון דטעטא דר״ח דעצם וראי פוגם עיר ספק פיגם אנל לעגי; באיזה עצם אפגיש בקטיית'
 או נבתריית' ל״ש נן ונחכרח צריניט לדהוק דםברת הך לישנא דטוהר יהיר יותר בראשונות טבאהרונח ויותריטברא למתלי באחרונה טנראשונות ונם״יט תופ׳ וא״כ בפשוט
 י״ל דלחך אוקיטת׳ דרנ נהנא כרייח ולאכשורי נתריית' ס״ל כפי הסברא פשוטי דליכא למתלי באחרונה יותר מבראשונות משי׳ה כולם אסורי' אבל ננאנד מנין לנו דר״ח
 טועיר יותר ודן אותו לסכין שאינו בדוק ואף די״ל דשיטד, זו הוכיח כן םפירכח הש״ס א״ח תבעי בדיקת חכם והיינו רק אם דגין דהטכין געשה בכלל אינו בדוק ואסור לשחוט
 מדינא בלא נדיקה ט״מ היא גופי תקשה דטנ״ל להשיט לטיפרך הינ׳ מוכח מהך לישנא דמשוי אותו לאינו בדוק ואפשר ליישב בדוחק. אבל היותר תמוה לי מאי נט״ש
 דבזה ר״ה לקולא ור׳׳ה להופרא היכן מצינו ור״ה טיקל בזה דממה דלא תליא להקל דנפגם במפרקת אין ראיה רהא ר״ח מחמיר אף בשיבר עצמות דודאי משוי אותו לאינו
 בדוק ומה דפרכ׳' א״ר. תבעי בדיקת חכם לישנא דאייה לא דלר״ח ניחא אלא דה״ק דבשלמא ללישנא קמא דנר״ה ולמססל קפייתא י״ל דלא נעשה הסכין אינו בדוק אבל
 לחך לישנא דכר״ח ולאכשודי בתריית' והיינו דע״י השהיפר, געשה אינו בדוק ובאמת ממילא מכ״ש דלרייה חכי הוא דלא' מציגו דמיקל ר״ר. יותר מר״ח דבעי בדיקת חכם
 לכ״עאףלד״ה ולכאורה זח דרך פשיפא ומרויח מאד וצלע״ג ויעוין בריסב״א שפ דדעת הרפנ״ן דלר״ר. נס בשוחט בסכין בדוק ונאבד אסור דבהטד, בהייה בחזיןז איסור עד
 שיוודע ובדיקת סכין מעננת וקשה לי דא״כ יקשה על ר״ר, טבר״חא דאברו גדייו ותרנגוליו דמה םהגי דרונ מצו״׳ םוסחין הס הא לפנינו ליכא בדיקה דלאחר שחיטה
 דדלמא באטת הסכין פגופ אחר חשחיפה ובשלטא בדיקת םימגיט דטעננא י״ל דביון דהוא פוטחה בודק השי' וכשדואח דלא גשחפ הרוב גומר מיד השחיטה ונמ״ש הראשוניס נבי
 פופר אבל בנדיקת סכין ל״ש כן וצריכים לדחוק דר״ה טייל דבחא פליני ח״ק ודי יהודא דבאפת ר״י אוסר טה״פ דשמא גמצא הסכין טנוט וכם״ש תום׳ רט״ק לרבינא דט״ל נר״י

y ׳ M פתחי תשובה באר היטב 
 נעת שריח מנשנש נעולס לא יעמיי במין לנמק.כי הרוח קשה לזה ע״ש: (ו) לשחיטה • י״ט. ולאו לוקא בהמות רבות ה״ה בהמה א' צריך נדימת אחר שחישה שמא נעור
ס: (ימ) לשהי&ה וכתב בלבוש אס הוא שומט לאחרים ועשה כן שלא סג " ״״׳ י־1׳ נ " 0 ׳ י י  ענה״ט ועיין נתשינת אא״ז פניס מאירית ח״נ סי׳ ק״משסהק כהליי6 י
 בועית חייג לשלס אפילו אס שזחש במגס כדין מזיק בידים . ועיין בח״מ סימן ש״ו. אבל הט״ז חולק עליו יפסק לאין צריך לשלם דשמא בעצם המפרקת
 אישגס. אבל אי לא בדק גס בקמייתא להוי הכרח לכ״ע ולאי פשע וחייב לשלם. משא״כ בין שחיטה לשחיטה לאינו אלא זריזות בעלמא אס הכניס עצמו

 נפ״א מה״ש יהרשנ״א 5ת״«
 ונעל העיטור נ סרא״ש
 זהלמכ״ס שס זי־ישנ״א נת״ה
 בא היא״ש שס שיש מן
 סניוליס שתחמייו לאשור
נ תשונת היא״ש כלל נ'  נ

 נקודות הכסף
 (שי׳י״ח ס״ק ח)*דהא איתא
 נם׳ הנוזל כו׳ . לק״מ יכתס
 השוחט לא הכניס עצמו נסשק
 ולא הוי מספקא ליה כלל אלא
 איהי היי קיפ ליה ניני יוסי
 וא״כ נהי רלרנ משפקא ליה
 הייני לטניןטלסיאנל לאלהיצי׳
 ממון ילמא הלכה כי׳ יוסי
 אכל הנא הכניס עצמו נשטק
 גם זה שהקשה והא כאן לא
 נרי היוקא כו׳ לק״מ דע״נ לא
 בעינן נרי היזקא אלא כגימי
 אנצ סכא שמזיק ניויס שהיי
 שוחט נ׳ וו נסכין פגומה א״כ
 לא הוי ליה להכניס כששק
 וכל שנן שיוך הסכין לסגוס
 נששוחעין הרנה והוי ליה

 ככרי היזקא:

 יד אפרים
 טנתכ לה״ס לניוק נאמה
 יוקא אין למוש לזה ואין
 נוהגין כן וכ׳ כשו״ת אכקת
 יוכל נשוחט שלא היגיש
 נשגימה אוגרי) שאין להענייו
 בשביל זה כיי! שיש לתלות
 שמחמת ניעתותא שציוו איתי
 לניוק כפני יניס יגייליס
 אכל אס נתנרי שאין לו הרגש
 כלל יכן ככל ווכתי ימענירין
 אותו מיינא מעריפין סכל
 למפרע אכל אס אומר כיי לי
 ששחטתי נלא פנימה ע״ש .
 וניאה שעייפה למפרע עי
 שעה שנניק נס לפני חכם
י היגשה אז  וראה שהיא נ
 אומייס ראת״כ איתיע . יכ'
 נמאיי נתינים ס״ס ל״ה שאין
 לסמיך על נייקת טופוא לני
 כשניגש כנשיא אף ששיחט
 הקנה יכן להישך נשניגש
 כטוסיא אף שאינו מיגיש
 כבשיא אשור אף ששימט
 הוושט לכר וחלילה לעשות כן
 וילא נמ״ש נס׳ גן המלך
 יגס הוא אפשי שלא אמי נ!

 אלא לפלנילא ע״ש :

 גליון מהרש״א
 כטנהגינו להוליך האצנע על
 השנין מעדני 'ו״ס ם״ך אות
 כ׳ וסיים אלא לא ראיתי ולא
 שמעתי מי שנוהג כן באלו
 ארצות . וע׳ בם״ז לעיל פ״ק
: (סעיף י״א ש״ע) ואפי׳ ׳  נ
 הראשונה , לשון חרי״ף דאי
 לא נדיק ונמצאת הסנין
 פגומה כל טד, דשחים בה
 אסור כראמרינן הוי עובדא
 ופריףכו' ואפי' קמ״תא כדרי
 הונא. וקיק כיוןדכבר הקדים
 דהלכתא כרי הונא. דבשחט
 בהמה אהה אסורה , ממילא
 נם בשחפ בחמות דנות גס
 הראשונה אסורה ומה רבעי
 כגמרא אי טריף ר״י קסייתא
 נר״ה . היינו דבעי אי פשק
 ר״י כרייה או נר״ח וי״ל
 עפפ״ש נשייך ם״ק נ' וע׳
 ננ״י נשם נעל המאור ו
 (ט״ז סק״ח) משא״כ כאן
 שאין כאן אלא זריזות . ע'
 ת׳ פנים מאירות ם״ב ם'
 ק״ט ועי תום' סנהדרין ל״נ
 ריש ע״נ : (שה) ואע״נ
 דנתב בת״ח. מובא בהגש״ע
 חו״מ ס' ש״ו וע׳ ש״ך שפ
 סק״׳: (ש׳׳ן ס״ק י״ח) דלא
 נחב״ח שחשיג על הרב .
 ובטי טעיגי יו״ט העלה ג״כ
 נהנית ות׳חיט צניס״כ וס״נ:
 (סעיף י״ג ש"ע)הואיל ייצא
 בהיתר . ע' רש״י ינטות פיח

 צבי לצדיק
 מועיל להתיר לגמרי מ״מ
 מועיל להיות ספק נגד תזקת
 איסור : (סעיף י״א בהגייה)
 ן^ו שרוצה, והנ״מ מילק על
 זה . ו נ״ל שמר אמר חוא ילא
 פליגי ירק נשל עצמו רשאי
 להשסיי לעצמו אכל אס שוחט
 לאחליט אין ישא׳ להניא פסק
 נזק לחברו ומש״ס יפה פסק

 הלבוש יחיינ לפלס:

 נחלת צבי
 יו״ד של אא״ז סיב הגדול
 החשיד מהי״ר נשתלי סירן

 זצ״ל שסעניי הקולמוס על
 תיכות כן נ״ל וכתנ בציו ט״ס
 הוא . ולע׳יד ניאה דאין כאן
 ט״ש אלא יהימ״א כאי



ג כאי תולה ן כ ה י כ ת פ ב יורה דעה יח הלכות שחיטה ש ה י ז ר ו  ט

ו נשס היאנ״ן  שימן ״
 בג סיאו׳ש פס והרשג׳׳א
 נת״ה כר עור נשם אביו
 היא״ש וסישג״א שם(ועסט״ו
 נסג׳׳ם) כח מסקנת הגמרא
 דהלהה נרנ חסוא נששינר
 נו עצמות נו הרא״ש
 שם ותרשנ״א נס׳׳ס
 כו סרשנ״א שס דגהמה נחייס
 בחוקת איסור עי שיודע לך
 שנשמטה נהכשר וכל שאין
 ידוע שנטלה על מורה לא

 נודע לו שנשתטה נהנשר
 בחהר״ן נשם אחרים מחמירים
 כס מרדכי ש״ק כחולין

 יד אפרים
 (שיי(1 ט"י) מפנו שהוא רך.
 ענה״ט ונתנ נשנו״י מ״נ סי'
ג גשוימ ששחט בסכין גדוק  ל
 ונמצא פגום ונוראי שלא גגע
 נעצם המפרקת ני אפיי
 הסימציס לא נשחנזו ונשר
 המפרקת שלם נכל הצווים
 והעלה ממרי ספור ונ״י
 נח״מ סי׳ ש״ו גשם הישנ״א
 יהרשנ״א ופוטר מלשלם מיידי
 שהשכין של נעל הנהמה שא!
 אש נעור נפגמה אין הטנח
 פושע אם לא שלא ניק קוים
 השחיטה משא״כ נשהשנין של
 השוחט שאו פשע שלא היה לו
 שנין טונ שלא יפגום נעור
 הנהמה וטוה מיירי העור ואין
 כאן מחלוקה ע'ש,ונ׳ נשנו״י
 סי׳ צ״נ כאש ידעיק שנגע
 הסכין נמפרקת אם יש עוד
 ספק להקל נגון שאין פגימה
 גדולה נחגירת הצפוין ה*צ
 ס״ס שמא כעצם ואת״ל נעור
 שמא לא מיקרי פגימה עו
 שתחגור גו צסורן ו1ו שלא
 נפגס נ״כ יש להכשיר . גס
 נא מעשה לירי ששוחט אמר
 ששמע קול הסכין כשנגע
 נמסיקת כמו שקורין גל׳
 אשכצו קייק שנראה וציכר
 עי"! שעשס כא הפגימה
 והנשיתי ני נה״ג כ״ע מורו
 ואמיינן געצמ נפגם כיון
 שיש יגלימ לדכי עיש !כתג
/ נסכין  נעקוס שמואל סי׳ ל
 שנמצא פגוס אחי השחיטה
 פנימה שאין מוגית סצסוין
 וניקו המפיקת ונמצא חתך
 גיול כמפיקת נעומק העצם
 יש להנשיי יתלינן נמפיקית
 כימשמע מחוש׳ ימולין יף י'
 ומייני וסיא״ש והניי נע״ש
 ליישנ ינרי ססוי נשם נעס״ע
 וכן דעת שאר פוסקים וכ׳׳כ
 נשחיטוח מהריא מפרא״ג
 שנמצא פנימה גדולה על
 הסכין וציוה הג׳ מ׳ גבריאל
 ו׳׳ל לראות אחר המפרקת
 ומצאו חתך והכשיר ויוקא
 חתו כעצם עצמו אכל ־בלובן
 שםינכ העצם שהוא רן לא
 תלינן ישם איפגס השני[
 עגיל, ומכיש נוה ננ״י שלא
 היתס חונית הצפורן ע״ש:
 ונפפרי נ״א חלק שני גכת״י
 כתנת, גשומט שנרק הסכין
 אחר שחיטת נהמה א׳ ונמצא
 הסכין פגום פגם גוול
 והשוחט אמר שאחר שחיטה
 םרגיש ניי ששחט עם הסכין

 גליון מהרש״א
 ע״ב ד״ה ועשו שתי נשים !
 (סטיףט״י *׳«) ואם שיט
 נו עצס הטפרקת . טל׳
 רש״׳ נטוניין י״' ע״ג דיה
 בעצם טפרקת סשפע דווקא
 פשוט דגניעת עצם טפרקת
 אינו טונט יותר מעור. וא״כ
 גהבח דידאי פוגם יותר
 תלינן וע׳ דש״י שם ד״ה

 נחלת צגי
 לסשמיטנו דין חדש יאף אס
 נאותה שחיטס לא ראו אס
 שחטו יפה אלא שאחרים ראו
 נשאר שחיטות ששחנןו כראוי
 אסור לשחוט אחריהם דויל
 נתר טעמיה משוס דרוג
 מעשיהן מקולקלים וכאן הא
 חוינן דאין רונ מעשיהן
 מקולקלים. ולוה נתב הרמ״א
 ששומנוין ציאוי ולא נתנ
 ששחטו. ואל תשיבני ממס
 דאיתא נש״ס ש״ק לחולין דף
 ט׳ משמיה דרנ יהודה כטכמ
 טא״י הלכות שחיטה דאפילו
 שחנו נפנינו ד' והי פעמים
 ושחט שסיר ואח״כ שחנו נינו
 לנין עצמו מסו דתימא
 מזאידך שמט שעיר האי נמי
 שחט ששיר קמ״ל ע״ש . וכן
 ניף י״נ שם וכגון ששחט

 אכפת לן ביצא בהיתר אלא ודאי הטעם להיתר כאן כיון שנתוסף יתירא היא לתלות בטור יותר מבמפרקת הלכך היכא דידט כודאי
 ספק להקל אחר השחיטה שנאבד הסכין ממילא גס בסעיף ט״ו יש שלא שבר עלמות תלינן' למומרא אימא בעור נפגסאע״נ דיותר שכיח
 להקל כל שראינו שנפל אפילו לא ראינו שנפל על חודו וע״כ כתב שיפגס בעצם המפרקת מבעור אסרי׳ ליה אבל היכא מאבד הסכין
 שמאן דשרי בהא דסעיף י״ג שרי אפילו בספיקא דםעיף ט״ו וכתב ומספקא לן אס שבר בה עצמות ונחוסף עוד ספיקא אחרת שרינן לה
 ששגגה היא לפני השליטים להתיר וכו׳ הלכך בקל תלינן בדבר אחר
 כאן ולאסור בספיקא דסעיף ס״י פגוםאימור שיבר בה עצמות ולאו אדעתיה דאוקי עכ״ל ובגוף השאלה שם מבואר עוד

 סבין (יט) אהזקתיה:
מ לא בדק הסכין ושחט בה ונאבד אהר א ג ד PJ כ  י
 שהיטה שהיטתו פסולה [נא] בר״א בסתם סכין
י טבה שיש לו סכין מיוהד לשהיטה ומקום  אבל נ
 מיוחד שמצניעו שם תמיד בחזקת בדוק הוא ואם
ג שחיטתו כשרה:  שחט בה בלא בדיקה ונאבד כ

 הגה [כב] וראוי לכל מנח שיהא לו סכין מיוחל לשחיסה ואסור לעשות
ו (כ) שלא יפגמנו (רש״י וכל נו זהג״א דענ י ד ו י כ נ  בו ש!ם ל
ו לכתחלה  ד״מ ס״ס ו׳ ועיין טור ונ״י שס) [כג] ומ״מ לא ישחוש נ

: ( ס  בלא בליקה (רשב״א וב״י ש

י• השוחט בסכין בדוק ואחר השחיטח שיבר בו  טו נ
 עצמות [כי] דרך שבירה שלא בדרך הולכה
 והבאה(יסג״לו יי״1 יי׳ יי־יי׳ס) ובדקו ונמצא פגום שהיטתו
 כשרה דאגו תולים שבשבירת העצמות נפגמה
י וכן כל כיוצא בזה כגון שנפל ע״ג קרקע קשה  נ

י אבל ה כ (יא) כ דו ] ודוקא שראינו שנפל על הו ה כ  נ
 מספיקא אין חולין לומר שנפל על (יא) הודו
ו אפילו ) כ ב י  [כו] 3י׳ואם שיבר בו עצם המפרקת (
 דרך שבירה אין חולין בו מפני W שהוא(«) רך:

 הגה [כז] ואין חילוק נכל זה נין שבדק הסכין תחלה סמוך לשחיטה
 או שהיה בחזקת בדוק תחלה ולא בדקו סמוך לשחיטה לאפ״ה
 מקרי סכין בדוק (ד״ע מהגהות מרדכי ש״ק דתולין יהג״א ואגולה

 וע״פ עיין סייד):

ם בדק הסכין אחר שהיטה והצניעו א פ ז [נח] נ ז כ  ט
ג) ואח״כ נמצא פגום לית לן בה דאימור בדבר י ) 

 מעם אחר דהואיל ויצא סכין
 בהיתר יצא והאי דנמצאת פגומה
 אימור שבר בה עצמות ולאו אדעתיה
 דאוקי סכין אחזקתיה ואימור לא
 איפגס עכ״ל ועיין ס״ק כ״ד :
. ולא חיישינן ה ר ש כ ו ת ט י ה ש ג  כ
 שמא עם עמידתו נפגם מעצמו.
ד ויצניענו שלא יפנמנו  רשכ״א: כ
. דשמא ישמוט בו בלא בדיקה י  כו
 ויאבד הסכין ונסמוך אחזקתו שהוא
 בדוק קודם לק ושמא עשאהו פגום
 במה שנשתמש בו כ״כ הרשב״א
 בת״ה ומביאו ב״י ס״ס ו' ע״ש :
ה אבל מספיקא אין תולין  כ
 לומד שנפלה על הודה . היינו
 טעמא משוס דהוי ס״ס לאיסור
 חדא דשמא לא נפלה על מודה ואת״ל
 נפלה על חודה שמא לא נפגמה
 בקרקע דקרקע אינה ודאי פוגמת
 כדאיתא בתשובת הרא״ש כלל כ׳
 סי׳ י״ד וכ״כ מהרש״ל שם דכאן כיק
 דאיכא ס״ס אסור ע״ש ול״ד כלל

 לדלעיל סי״ג היכא דנאבד הסכין
 ואח״כ נמצא פגום דכשר דהתסליכא
 אלא מדא םפיקא דשמא שבר בו
 עצמות ולאו אדעחיה כמבואר שם
 ועוד דכאן הואיל והסכין לפנינו
 וצריך בדיקה א״כ לא יצא מעולם
 בחזקת היתר אבל התם כיון שנאבד יצא בחזקת היתר כמו שנתבאר
 שם ולכך אפילו נמצא אח״כ מוקמינן ליה אחזקתיה דהיתרא ואמריגן
 דילמא שבר בו אח״כ עצמות ולאו אדעתיה וע״כ צריך לחלק כן שהרי
 הרא״ש בתשובה שם פסק כדלעיל סי״ג ובפסקיו כתב] כמ״ש הט״ו
 כאן וכן כתב מהרש״ל פ״ק דחולין סי׳ י״ח וי״ט ב׳ דינים אלו. ולא
 עמדתי על סוף. דעת הב״ח שהאריך בדבריו ושוייה להרא״ש כמי
 שאינו עומד בדבורו שבפסקיו חזר בו.ממ״ש בתשובה ושגגה יצאה
 מלפני השליטים ש״ע ומהרש״ל והדבר מבואר כמ״ש ודוק וכן כעט״ז
 ובס׳ זבחי צדק ובספר ל״ח הניאו שני דינים אלו בסתם לפשק
 הלכה וכן בד״מ פסק להך לחשו׳ הרא״ש: כו אפילו דרך שכירה
 כו׳ צ׳יט מראה מהפוסקים דדרך שבירה תולין גם מה שנראה
 שהוציא המחבר כן מהר״ן אינו מוכרח דהר״ן קאי אחתך בו דרך
 הולכה והבאה ותדע שהרי כתב ע״ז וכ״כ הרשב״א ובחדושי הרשב״א
 דףי״ד וס״ו ובתה״א סוף דף י״ז משמע בהדיא הכי ע״ש: מ אס
. לכאורה קשה למה כתב המחבר דין זה הלא כ״ש הוא  בדק הסכין כו׳
 ממ״ש בסעיף י״ג וצ״ל דלכך דקדק וכתב דאימר בד״א נפגם או שבר

 בו

 ולי נראה שדברים נכונים הס כי
 בחזקה תליא מילתא וזו היא שאמרנו
 הואיל ויצא בהיתר דהיינו שנולד
 הספק אחר שהיה לסכין חזקה טובה
 והוראה להיתר ודברי השליטים
) אבל מםפיקא א י  הם ברורים: (
) אפיי ב י ) : ג ״  בו׳. נתבאר כסעיף י
 דרך שבירה . קיוהא קא
 מזינא הכא לדבריו תמוהים שהם
 נמשכים אחר לברי הר״ן פ״ק לחולין
 וז״ל ואיכא בהא מילחא קולא
 דהיינו שאס שחט בהמה אחת ונגע
 במפרקת דידה ונמצא פגום
 שחיטתו כשירה דכשיבר עצמות דמי
 ומסתבר דליכא למיסמך בהא
 לקולא דכיון שלא נפסקה הלכה כרב
 חסדא אלא כששיבר אין להקל
 בכך אא״כ שיבר בה העצם לגמרי
 אבל בנגיעה לא וכן דעת רמב״ן
 ואחרים מחמירים עוד לומר דאפילו
 שיבר עצם המפליקה ממש שמיטתו
 פסולה ול״ד לשיבר עצמות דעצס
 המפרקת רך הוא ועוד שאפילו
 שאר עצמות שאס שיבר אותם כעין
 עצם דמפרקת לא תלינן בהו
 דדוקאשיבר אמרינן אבל חתך דרך
 הולכה והבאה כדרך שהוא ששה
 במפרקת לא וכן דעת הרשב״א

 עכ״ל והנה הרב בעל הש״ע הבין מה שכתב הר״ן ואחרים מחמירין
 לאפילו מיבר עצם מפרקת ממש פירושו אפילו דרך שבירה דהיינו
 בהכאה לא בהולכה והבאה. וע״כ פסק כאן אפילו דרך שבירה אסור
 והמעיין יראה בעיניו דלא כוון הר״ן לזה שהרי עדיין לא זכר כלום
 מחילוק שבין הכאה או הולכה והבאה עד שיתב אמ״כ ועוד שאפילו
 שיבר שאר כו׳ המציא אז חילוק זה וכיון שדרך שבירה מותר אפילו
 לדעה השלישית כ״ש לדעה שניה אלא פשוט שמ״ש הר״ן מזלה
 שאפילו שיבר המפרקת ממש פירושו בדרך הולכה והבאה . אלא
 דאתי לאפוקי נגיעה בעלמא שדבר תחלה שלא עשה שוס שבירה
 בחתיכתו אלא אפיי עשה׳שגירה ממש בחתיכתו ונחסר משם במקום
 החתך אפייה אין תולין בו מתרי טעמי מדא שהוא רך ואין החתך
 ההוא מקלקל הסכין ועוד שאפילו היה קשה כשאר טצמות אין תולין
 בו כיון שנעשה החיתוך דרך הולכה והבאה אין הסכין מתקלקל בזה
 אפילו בשאר עצמות אבל לעולם אם היה מכה בכח על עצם המפרקת
 לא דרך הולכה והבאה פשישא דתולין בו והוא נכלל בכלל שבר בה
 עצמות דהיינו כל עצמות וכי עצם המפרקת אינו בכלל לשון עצמות
 ואמאי לא אמרו חו׳ן ממפרקת אלא ודאי ברור הוא דלא אמעיט

 אלא אותו שהוא דרך הולכה והבאה כדרכו של חתיכת המפרקת אחר שחיטה אבל לא ממעט הכאה כלל כשום עצם מעצמות וראייה גרורה
 עוד מדכתב הר״ן שכ״כ הרשב״א והנה הרשב״א עצמו כתב בת״ה. הארוך סיף שער ב׳ וז״ל לפי שאין דרך עצם המפרקת עשוי לפגום
 דרך הולכה והבאה כו׳ משמע אבל שלא בדרך הולכה והבאה תולין בו אפילו במפרקחדעשיי לפגום ועוד מי גרע מנפל על הקרקע קשה
 דמתיר כאן כשנפל על חודו כ״ש בעצם המפרקת, ועוד מציגו במרדכי בשם ריב״ק שהיה רגיל להכות הסכין בעץ קודם שהצניעו כדי שאח״כ
 יוכל לתלות בו והרי עינינו רואוח שבודאי עצם המפרקת קשה טפי מן עץ ומאי טעמא לא תלינן ביה אס הוא דרך הכאה שהכה בו לא
 דרך הולכה והובאה מ״ל נכון וכן מסקנת הטור גשם העיטור שכתב כיין שדרך שחיטה נפגם ל״ד לשיבר עצמות עכ״ל משמע אי לאו דרך
 שחיטה אלא דרך הכאה שפיר תלינן ביה ע״כ נ״ל דברי הרב בש״ע תמוהים בזה: (יג)ואח״כ נמצא פגום . עייןמ״ש בסעיף י״ג מזה:

 חידושי רע״ק הטבח
״ע •  וס״ל וטעטא ייד״י דליא רוב טצויין ולא בדדחי׳ ד&ליני נטצאן נאשפת ועדיין צ

 ביאור חגר״א

 (פ״יי ט״י) ואחר חשחיטה שיני בי מטות . לפי ט״ש תום׳ בחד תירוצא רטח
 דפשניגן עלח דר״ח אחחיא דפבל ועלוז סכין אתרע בהטח לא אתרע דאין פקיט לחלק
 אלא והכי אטרי׳ דאף אם הסכין אתרע עדיין נהטח לא אתרע ושפא שחט שלא בטקום
 הטניטח והיינו ע״כ בסכין ארוך גטלא ב׳ צווארים א״כ טמילא לדיין בשיני בו עצפות
 ג״נ הכי דהא אף בשיבו בו עצטות קשה טטנל ועלח ביון דנתעסק באותו הטין הוי

 בשיבר
 ורש״י
 כדי בקור
 . t ודוקא שראינוה נוי . בט״ש שט נהמה נהיית נו׳ י. [כו] ואט

. נדולח טוו עבפי״ג! ׳  נט״ש בששינד בה עצטות דוקא עצסות > [כז] ואין חילוק נוי . בצ״ל בפעיף שקדה: [כח] אפ בדק ט

 ופר״ח הטניס עם נ״ה ע״ש ; [כ] אם לא «׳ . בט״ש נהפד, בחייה נוי עד שיודע לך
 בפח גשחפה דייק בפה נשתפה : (ליקוט) אס לא נדק בו׳. טטש״ש ג' רא״א הכל כו׳
 לתיאבון וכדרבא כוי וכולן ששחטו אהייא כוי דלטא נסכין פגוטה נוי ואע״נ דלא שנק
 חיתירא פשוס דםתם סכיגין איגן יטין ואסור אף בדיעבד (ע״כ) •י [כא] בריא כוי .
 ערש״י שם ח' ב' ד״ה אחד ששוחם כוי ופעטים בוי פשפע אבל השתא בי שחופ בלא
' הטבח צריך בוי א' ששוחט . טטש״ש ח' נ '  נדיקח ליבא איפורא : (ליקופ) נד״א ט
 ט׳ וז״ל ת״ח תטיה לי ל״ל סכין טיוחד לשהיפה דחא צריך בדיקח קורס שחיסר.

[כב] וראוי כיי • כמ״ש בגפ׳  וטפתנרא דג״פ שא״צ בדיקה נשיחזור וישחופ ואט שחט ולא בדק. וגאנד הםנין שחיטתו בשרה דהעטר סכין על חזקתו נוי ע״ש (ע״כ):
. נט״ש (ט׳ א׳ ל״ג אי) כד׳ ׳  שם וגטפ״ט ונ״פ נטנינא דאשגגתא גוי ביון דםיטגטא כו׳ ופי׳ חרשנ״א פנין של שחיפה ונן נפי״ז דשבת (קכ״נ בי) •י [כג] וטיט ט
D] •טקיטות אע״ג דאצדנוה שלשה פנילז : [כד] דדך שבירח . גט*ש ששיני־ כיי •י [כד,] ודוקא שראינוה נוי . בט״ש שט נהטד׳ נתייח ני׳ י w<טז טי» 

" י ו  כ
 פתהי תשובה ואפ

 בתשובת רונ״ז החלשות סי׳ ר״פ ז(T) שהוא רך. ענה״נו ועי׳ כתשובת שבוש יעקב ח״נ
 באר היטב

ה . י ת ק י ח  בספק ולאי לפעור מלשלס ע״ש ובספר נה״כ סולק עליו: (יס) א
א ל • חזקה כלום: (כ) ש י מ ק. ולא מ  מיהו אס הסכין לפנינו צריך לבלו
. לשמא ישחוט בלא בליקה ויאבל הסכין ונסמוך אחזקתו שהיה בלוק ו נ מ ג פ  י
. והטעם איחא בט״ז ושייך משוס שהוא ס״ס לאיסור ה ר ו  קולס לכן: (כא) ה
. ואת״ל שנפלה על חודה שמא לא נפגמה בקרקע דה  לשמא לא נהלה על חו
 לקרקע אינה ולאי פוגמת ולא למי כלל לללעיל סעיף י״ג לקיי״ל דהיכאדנאנל
 הסכין ואח״כ נמצא פגום לישר להחם ליכא אלא מלא םשיקא לשמא שינר עצמות

ך ) ר כנ  ולאו אלעמיה ועול לכאן הואיל והסכין לפנינו וצריך בדיקת א״כ לא יצא מעולם בחזקת הישר אנל החס ביון שנאבד יצא מחזקת היתר : (
. וכתבו לאף בעצם המפרקת אס הכה לאו דרך שחיטה אלא דרך הכאה שלא בדרך הולכת והכאה יש לחלות בה ללא גרע מקלקע קשה ז  והש״ז והשייך מולקין ע״

 סנ״ג שכתכ לאס ידעינן שנגע הסכין נמפרקת שיש חתך גמסרקת והפגימה אינה גדולה
 גמגירמ ציפורן יש להכשיר מנןעס ס״ס שמא סלגס נרא״ש וסייעתו דלא מיטרף עד שתפגוס
 ניי חגיית צשוין ושמא נעצם נפגם ונתנ עוד שמעשה נא לידו שמומנו אמר ששמע קול
 הםנין כשנגע כמשיקח נמו פקורין קר״ק שנראה וניכר עיי זה שמשס גא הפגימה והכשיר.
 נה״ג כ״ע מוח יאמיינן בעצם נסגס כיון שיש יגליס ליני ע״ש ועיין כשפי נל״י שהקשה
 על לין הראשון יהא הוא עצמו פסק נח״אסימן מ״ו דס״סנגד חוקה לא אמרינן. ועל
 דין הנ׳ נתכ דניאה יוקא שנייה ולא הלכה ועיין שמ״ג כוף הסימן שהסכים עסהשגו״י



ב ה י ז ר ו י p יורה דעה יח הלכות שחיטה ט ת * * » ש * ״ י א  ב

 ין

 כצום
 יקרן
 נחשדו
 בשביל דבר קטן כזה להאכיל סריפוח
 ולא דמי לההיא דאילא ביבנה בפ׳ עד
 כמה לענין היחר בטריה ששם יש
 חשד בשביל דבר גדול כן נ׳׳ל לתרץ

 המנהג ישוב מצאתי כן לרש״ל:
, משמע אבל ׳ ו  (טו) ולכן נהגו כ
 מדינא שוחט ובודק לעצמו וקשה
 ממחט׳ (פ״ב דנגעיס) כל הבכורות
 אדס רואה חוץ מבכורות עצמו וכבר
 הקשה שם הר״ש מהרבה דברים
 שמצינו דצורבא מדרבנן חזי לנפשיה
 ומסיק שם דדוקא היכא דאחחזק

 איסורא

 הלב

 משוס תשיא משנה בכורות
 רף כ״ס וכ״כ הרמנ״ס בשי׳

 יד אפרים
ח כעצם המטרקס ג  נ

 שהניחו בקופס׳ אפ״ה כיון שבדקו
 אחר השחיטה אימור בדבר אמר
 נפגם מעצמו או שבר בו עצמות
ו י״י י ט ״ ^ ^ כו׳ ואט״ג דלעיל סין־ ס  ״״ ״
 בירך הולכה והנאה והשבתי לא מיישינן שמא עם עמידתו נפגם
 מעצמו התם משוס דאין ריעותא
 שם וכיון שהיה נכח שלא לפנינו לכך מוקמינן ליה אחזקתיה
 נייך הילכה והנאה יש אבל הכא הרי פגום לפניך וע״כ

 לתלות בוה ונסמוך על שנו״י ׳ י
. אמרינן עם עמידתו נפגם מעצמו ׳ י ,! ק,״ק ־ p !ח״נ נש״נ 
ה ובנמצא יפה יכול ״« יעי׳ ייי׳׳ז בדבר אחר: ב f t ° ׳  יג

׳ .••״.» י  להכשיר ננמצא חתו ואה לא י1»י*״1 י
. הג״ה אלפסי ׳ ז החכם למחול ם

ה 1 ) י ג ־ ן ״״״״׳ ס ת  ־to מ

 נכח לבד אין לסכשיי• יעי׳ ונראה דס״ל כמ״ש רש״יוהר״ןדהא
י דהי׳ מגדיו אותו כשלא הראה סכינו י י י ? 
 לחכם הואי מפני כבודו של חכם
 וכדלקמן סי׳ רמ״ב ושל״ד דהיו מנדין
 על כבוד הרב ולכך יכול למחול על
 כבודו וכדלקמן סי׳ רמ״ב ס״ס ל״ב
 רב שמחל על כבודו כבודו מחול
 אבל הרמב״ם ספ״א מס״ש וסכל בו

 פינגול ואחר ששמע כלאו
 נשמטו אגפי חרננול שהיה
 קצוותיס ממונות והנה ככח
 נסכין נשעת פרכוס וכ׳ שאין
 ספק שהנה נחודו שהננפייס
 שנכרתו הנוצות מהס ונשארו
 עצמות סקשות הכה נסכין
 מכל צוויס וידוע שפרנוס

 אחר נפגם או שיבר בו עצמות(«) ולאו אדעתיה :
ר) (תו ז יטבה שלא הראה סבינו לחכם לא(ונמלא יפה)  י

 היו מנדין אותו :
 הגה [כט] ואש נמצא פלוס היו מנזין אומו ומעבירין אותו (טור)
ח [ל] ובנמצא יפה (ה) יכול החכם למחול ואין צריך  כ

והאירנא נ ליו) : [ל**] ל י פ״ק יחו ס פ ח ^ י ה ג ה ) 1 0 יי 5 ׳  (כי) 1
 נהגו למנות אנשים ידועים על השחיטה והבדיקה
ט ולהם מחלו חכמים כבודם כי הם זהירים  כ
 וזריזים ל והרבה צריך (ט) ישוב הדעת ויראת
 שמים לבדיקת הסכין הלא תראה בי יבדוק אדם
 פעמים שלש ולא ירגיש כפגימה רקה ואהר כך

 ימצאנה כי הכין לבו באהרונה [לב] ובהינת חוש המישוש כפי בונת
 (רבינו יונה בסי שער התשובה):

הטבה צריך שיטול שבר מן הטרפות במו מן («) הכשרות: ג  יה(יד) ל
א שלא יבא להקל להכשיר כרי לקבל שכרו מן הכשרות (ב״י בשם ליב״ש) (ט0 ולכן נהגו בקצת מקומות  הגה ל

 שאין אדם שוחט ובודק לעצמו אלא אומן הממונים(י); מן(כו) הקהל:

» והסמ״ג כתבו הטעם דהיומנדיןלפי שיסמוך על שחיטתו פעם אחרת וחהיה פגומה וישחוט בה עכ״ל. ולפ״ז אפשר דאין החכם יכול למחול ^ נ י א נ מ ס מ י א ה י י י י « 
. ובאגודה פ״ק ׳ ו ט ולהם מחלו חכמים כ ^ מיהו בש״ס פ״ק דמולין (דף י׳ ע״ב) משמע כרש״י וסר״ן וכן משמעות הפוסקים : כ ל \ י י ״ י ״ ! £ ף £ ^ ' 
^ דחולין כתב עוד טעם אחר משוס דעתה בעינינו אין ת״ח דהא אין יודע אפילו מסכת כלה וכן הוא בתשובת מהרי״ל סי׳ ע״א ותשובת מהרי״ו "  למעיה״,, ־',?%־״j נ
קיקע קשה ותולין לסקל סי׳ קס״ג ומהרי״ק שורש קס״ג וכן הוא לקמן סימן רמ״ב לענין שיתן לו המבייש ליטרא דדהבא וכ״כ הב׳׳י לקמן סי׳ ר״ה לענין נדרים  ע״ג״
. עיין במהרש״ל פ״ק דמולין סי׳ ל״ט שהרבה לקרוא תגר על ׳ ו  * ffi^crtm דהאידנא כ״ע כע״ה דמו ומביאו הר״ב שס: ל והרבה צריך ישוב הדעת כ
א שלא יבוא להקל כוי.  ענה״ס ועי׳ נתשונת נחלת השוחטים בזמן הזה שבודקין הסכין במהירות ובלי כוונת הלב ושראוי להזהיר ולהקפיד עליהם בדבר זה ע״ש: ל
 ובריב״ש כתב דגם הכרכשות שנוטלים ק הכשרות לבד אסור ליקח מטעם זה ומביאו ד״מ ואף על גב דבח״מ סי׳ ש״ו ס״ד כתב הר״ב
 ונמצא מסמוס קצת כתוך דטבחיס שלוקחים הכרכשות מן הכשרות מקרי שכר ואם ניבלו חייבים לשלם והוא מדברי הטור שם שכתב וז״ל ואע״פ שאין לוקחים
* כלום מן הטרפות כיון שאס לא היה נטרפה היה נוטל נמצא זה שכרו ועודהכרכשות שנותנים לו מן הכשרות הן הן שכרו גס על הטרפות ^ ״ , , * ^ י י מ  ש
פ התם מיירי היכא דהמנהג סואכןאע״פ שאינו נכון כמו שקראתגרגםהרמב״ס על המנהג שהיה בזמנו שהיו לוקחים שכר רק מן הכשרות  הצת שאילת חכס ולראות א
^ לבד כדאיתא בריב״ש א״נ ס״ל להר״ב דכשנוטל כרכשות מותר לו ליקח מן הכשרות לחוד דליכא למימר שיבא להקל כדי ליטול כרכשית דלהא c ; ׳ j ! ^ ־ ' S ™ 
מי תורה לאחשדינן ליה שיאכל טרפות ואס כן יצטרך למוכרם ומתירא שמא ירגישו בזה שאינו אוכלס ומוכרם אבל כשנוטל שאר שכר אסור  שאינם'
ל ״יחי ואש*־ ואפשר שמזה נתפשט המנהג שבקצת מקומות השוחטים לוקחים הכרכשות מן הכשרות ולא מן הטרפות אע״פ שהיא מנהג רע וכן

ה : ה ש , ; מ  ?י
ואף הוא בהג״א פ׳ א״ט וז״ל יקשה היאך החזנים לוקחים הטבחי״יא הא איכא משד דמשוס הטבמי״יא הוא מתיר עכ״ל והוא מא״ז ועיין ה  מ4ן»י

א מהרש״ל ״ ר ג ף ה ו א ו  ב

. נטי שם : [ל] ובנטצאוז יפה בו׳, ערש״י שם ד״ת נמצאת י  [כט] ואם נטצאת גו
 פנינו כוי וכטש׳׳ש י' נ׳ י״ז נ' לא אטרו כוי ואטרינן נפ״ק דקדושין (ל״ב) חרב שטהל
 כו׳! [לא] והאידנאיכו׳ ולהם נוי. כנ״ל: [לב] ונחינת נו׳ . עפ״ט דשנת פ״ח א'
 (בעונדא דרנא שט שנתן לנו לשמעתתא ער שלא הרגיש נאנ אצבעותיו) :

י נ י פ ל טב י ר הי א  ב
ה . וכתב בש״ך דכאן כתב המחבר שני טעמיס ולעיל סעיף י ת ע ד לאו א  (כג) ו
 י״ג לא כתב לק הטעס דשמא שיבר בה עצמות לחוד משוס דלעיל מיירי שאינו יודע
 אס שיבר בה עצמות או לא אבל הכא אשמועיק אע״ג שידע בבירור שלא שיבר בת
 עצמות כגון שהניחו בקופסא אפילו הכי כיון שבדקו לאחר שמיטה אימר בדבר אחר
 נסגמה מעצמו ואע״ג דבסעיף י״ד קיי״ל דלא חיישינן שמא עס עמידתו נפגם צ״ל
 דהשס אין ריטותא לפנינו דאוקמינן אחזקתו אכל הכא הרי פגוס לפנינו :
. והשייך• כתב דלמנת הרמב״ם אינו יכול למחול. והאגודה כתב ו ת ו ד נ  (כד) ל
 דהאידנא בעינינו אין ת״ח דתא אפילו במסכת כלה אינו יודע ודאי דמחלי כבודם.
ת . וכ׳ בט״ז דבח״מ סי׳ ש״ו כתב ו ר ש כ  וכ״כ רמ״א לקמן סימן ר״ה : (כה) ה
 המחבר הטבחים שלוקחים הנרכשות מן הכשרות מיקרי ששיר בשכר אע״ש שאין
. ן  לוקחים כלום מן הטרסות ומזה הטעם פסק הט״ז שיש להתיר היכא למנהג ב
 וכתב שלא נחשדו בשביל דבר קטן כזה להאכיל טרסות . והריב״ש חולק על זה

..... . . . .  w,_ .r , ., וכתב לאין לחלק בין הנאה מרובה להנאה מועטת ולעולם איכא חשד והשייך כ׳..... , .

 חרושי בית מאיר שהגלים היתר אמר משום לודאי לא חשלינן שיאכל טריפות וא׳׳כ יצטרך למכרס ומתיירא
. שוחט ובודק שקבעו לו לינר בין מן הכשירה ובין מן השריפה, ולאחר שהכשיר בהמה א׳ חזר ואמר שהיא ה ) שמא ירגישו בזה מ״מ כ׳ שיש לבטל מנהג ז ׳*״י °׳P י  (ייי ,5
ר" טלישה ונתן אמתלא לדבריו יש להאמינו ל״ש סימן קכ״ב . קהל שקבלו שוחט בשכר שמכל בהמה מישראל יתנו לו הלשון ובית המשבחים הוא אצל עובד.כוכבים

ע

ח

י

! 'iJJf "ג ^ ש ת א ר  ר
. מי שהמיר דתו ושב בחשובה שלימה יוכל להיות ן ועכשיו שחט העובר כוכבים בהמות עם ישראל בשותפות אם חייב הישראל לתת הלשון עיין בתה״א סימן נ״ז ו ־ & . ל w 'ייא m להט 
, ודוקא ששומט ומוכר לאחדים אבל אס שחט לצרכו ולא למכור לאחרים דבר פשוט היא שמותר. בה״י. ובי בט״ז דמדברי ל ה ק  ר״י ועי׳ סימן א׳ נהגהה. שו״ב כנה״ג נשס הרש״ך: (בו) ה
. אבל לעייל נראה שיש לאסור מן הדין ועכ״פ לא שרי מדיכא אלא לשמוט דרוב מצויץ אצל תר  וזיל ח״ר דף י׳ דיס ולעיין הלמ״א משמע דוקא מצד המנהג יש לאסור אבל מלינא ודאי מו

י י  על אחד ונשם הראנ״ד אע״פ 1 י
נר זה אשר לא כרש ו  שלא אמרו להראות שנין לחנס אלא משוס כגודו כיון שיש תועלת גדולה ניגר שהרי בדיקת סכין צריו דקדוק יותר ומי כהמכם ומי יידע להזהר אין ראוי לחכמים למחול על כנודס נ

 שאינס משגיחי! על תקנות הדור וגס העם כולם ראשים וחכמים! נעיניהס מ״מ אחר שאין חכמים מקפידין נדנר לא היו משמתין את מגובת שאינו מראה לחנם:

 נליון טהרש״א
 פכדי מתלי תלינן שהרי איגי פנה עליו ננח י• (ש״ו פיק כ״ט) משים דעתה נעונינו אין ת״ח . עיין
א ינא להקל. אף אם הוא חטיר נאילא ביננה ננטרא ל  לקטן טי׳ ש״ט ס״הי״ז < (סעיף ייח נהג״ה) ש
 בנורית ריש דף נ״פ ישם איתא דאתי לסחשדי׳ יאטרי האי נעל טיט תם הוא והאי דקשרי ליה טשום
 אגרא. ואולי רזה רק לגבי אילא דימה דחשיד הוא עינ אנן״לא חשדיגן ליה אלא דנעלים יאשרו
 וטשטע שם דגם נשנו־ שיונל להסתעף אחדי חיטים אף דאיגו נחר אפור. והרוחח פורח. תלוי
ל נרכשות טותר ט ט ש כ  בשני תירוצים שבתום' שט ועי לקטן פי׳ שטיח ובט״ז שם : (פיו פיק ל״א) ד

 חידושי רע״ק
 כשינר עצפות וצריך גם'נזח לשיגויא דהש״ם טנין אתרע וא״כ נטנין קטן יל״ש נן
 אסור : (שיין סקל״א) ומביאו ד״ט . ובדפשק אליעזר כתב דליטול הנרכשות םנשירות

 (ע״ז סקט״י) מששע אבל טדינא,
 וטטריטות ג״כ אסור דברנשתא דבשירות שוה יותר טכרכ׳טתא דטריטת

 ע' ח' טתר״י הלוי אחיו של הט״ז םי״ז :
 ובשיטצא

 פתחי תשובה
 נדין הראשון ועל דין הנ' כחנ דהמיקל נהט״מ אין להאשימו ע״ש: (ה) יכול החכם לטחול.
 עש״ך טכתנ ללתרמנ״ט שכתכ הטעם למנדין לפי שיסמוך על שחיטתו טעה אחרת ותהיה
 פגומה אפשר ול״מ ממילת חכם . ועיין נתשונת ברית אכרסס חלק יו״י שיי י״ר אות ג'
 שכתנ שיש עול נ״מ גין טעמא דרמכ״ס היכא שנאכד הפגין דקיי״ל לעיל סעיף י״ג דאס
 נוקוהו קולס שמיטה מהני יש לומר והייני דווקא כאס עניד כדינו שהראה למכס אנצ כלא
 הראה לחכם אף למדינא א״צ לולי כניוו שיח מ״מ הגשר טרפה כיון ואיו חזקת נשרות שלו
 לעגו על תיקון מגמים . יע״ש נסי׳ נ׳ אותט״ו נהגה ונסי׳ ט״ו שס מניאו ואף האילנא
 ינהגו למנות אנשים ייועים נ״מ סיכא שגורו עליו סנ״י שלא ׳שחוש מחמת חשש יינון ועני
 1שמט יניון שגורו עליו שלא ישמוט לא מחלו והוי כלא הראה סכינו מיינא יש״ס ומה״ע
 היו מניין אותו גמו מיינא יש״ס ויק למי שנטל קנלס מחלו חכמים כנווס וצזהשגזי! עליו
 שלא ישחוע לא מחלו ע״ש: (ט) ישוב הדעת. עיין נשפי של״ס ל' ע״י ע״נ שכתנ שיאה
 חסיו אחי שלא אכל נשר שחוטה משוס שראה נחוש המשוש שהסכין פנוס והשוחט לא
 הרגיש נזה ע״ש עוד ועיין נחשונח ניח יעקנ סי׳ צ״ה שכחכ ומיינא א״צ לסחמיו נזה
 אלא ממית חסידות יש להתמיד נחיל יצא כשנת ויו״ט דמגטל מצום אס אינו אוכל נשר
 ע״ש ואין יכייו מוכיחיש עיין נאו״ח שימן ופ״ח ש״נ וכש״ס חולין י׳ י״א סוף ע״נ:
 (י) מן הקהל. ענס״ט נשם ט״ז יעיין נתשינת כייס אניהס מלק יי״י ס״ נ״י שהאריך נזה:

 שהגלים

 מ״מ אי! למחול הנייי ועי״ש
 שני ימ״ש שחכמים מחלו
 כנויס ננייקח הסכין היינו
 לצי השוחטים שמאמינים אותס
 על השחיטה והנויקה אנל
 אסור השויזבו ליחן הסכין
 לבדוק למי שאיני שותט שלהט
 לא מתלי חכמים הכייס רק
 לסממיניס מטיהסעל השמיטה:
 (ש° פ«יף ׳"ח) כסו פן
 הכשרות. עיה״ט ינ׳ נשי״ט
 עין משפט סי' א׳ כישיאל
 שמושכו לעובד כוגכיפ למנוי
 לו כשרות וטיפות וסישראל
 נוטל שניו הריאות של
 סנסמוח למיניה והדמים
 לעצמי ננהיג אפוי שהיי
 נשהי טרחי קינה הריאות
 מיייח נימי גופן ילא ימי
 לנויענו לו אף שמישר לו
 הנהמות מחיים נזה שמטפל
 נהם לשוחטן ילהששיטן מ״מ

 יד אברהם
ל הרטנ״ם ט׳ ; נתנו הטעס דסיו מניין לפי שיסמיך על שפיטתי פעם אחית ותהיה ב  (ש״ך ט״ק כ״ח) א
 פגומה וישמיט כה עכ״ל כו׳ מיהי גש״ס פ״ק וחולין (וף י׳ מ״נ) משמע כיש״י והי"( ענ״ל . וגס
 הלח״מ הקשה גן טל סימג״ס שנתן טעם שלא נזהר נגמ׳ . והנה גס מי׳ התוספות ינכויות (דף לא)
 והייש סש״ג ונגעים מוכמ דס״ל נ״כ כהרמנ״ס והראות סכי! לחנם לא משני כנויו לגי נגעו נס אלא
 גס מפני חשש איסוי . דאייתי יאיה יצוינא מרגנן נאמן להורות לעצמו כאיסור וסיתי סיכא ולא
 איתחזק אי׳ מהא יאמרי' נפי היר נצורכא מדרבנן חוי לנפשי׳ בדיקת שכין וא"5 להראותו לחכם • ואי אימא
 יסראות סכין לחנם לא הוי יק מפני הכנוי לא שייך למילף מיניי להוראת איסור והיפי. אלא ש"« ישיע
 להתיס׳ והי״ש יאיסויא נמי איכא וכ״מ גס מיניי הנמקיי נפ״י ינ״כ ע״ש . וקושיית הש״ך מהא יס״ק
 יחוצין כנר מירן כעצמו כספרו הארון ילא אמיי׳ עי א׳ נאמן כאיסויין אלא ככשי ולא נפשיל יזה שלא
 ויש לה״י לזה ונה״ג מציני גגי מומי גנוי בבכורות(וף צו) והא יצריך מוס מובהק להראות לחכם הוא

 א ליקח פן הכשרות לחוד . ואולם טתקנת הראב״ד ליקצוב לחם 0זחלה שבי וליתן אח״ב הנרגשות
 נשנרן נפיבא בנ׳׳י בשם ת' הרינ״ש . פדאצפריך לתיקוני פנואר דנם ננרנשות חיישינן לחשדא ;

 הראה סכינו לחנם לא מקרי כשי יענר על תקנת חנמיס ותו אינו נאמן ותיישי׳ שמא יעשה איסור ט״א .
 מפני כבודו ואס״ם אמר התם (יףנ״ח) יאס לא הראז לחנם ונשחט אסור משוס גוירה רגירינ^מומין שנגיף שאין משתנין לאתי שמיטה אטו מומי! דמשתינין'הרי אע״ג שיתמצת התקנה' להראות לחכם היסה
 מפני ננולו וצא משוס נזירית איסור אש״ה כשעצר וצא הראה צחנה תיישי׳ שמא יניא לאיסור י וה״נ לאומרו מתחלה להראות שכין לחכם אלא מפני נגויו וצא חששו לאיסור. מ״מ נשעני ולא היאה חיישי' השמא שמא
 יכוא לידי איסור ולכן היו מנדין אותו ולא מפני מחילת החעס : (סעיף י״ח גהנ״ה) נהגן גקצת טקיטות שאין אדם שותם ובודק לעצטי. נראה דהיינו ששוחט לעצמו ולא למכור לאחרים וזה איני אלא מכח מנהג אגל
 כששוחט לעצמו ומוכר לאתייס מיינא אסוי יחשוי להכשיר העריסה וכמבואר להייא נמזנ״ס ט״ח מהצ׳מ״א יין ו׳ ישיג וטי״א . ונטוי וש״ע פ״ס ס״ה . ולמד זה מהש״ס יענודח כוכבים (דף לח) דאין לוקחיו נשר
 גסוייאאלא מן המומחה ופרש״י שם ימשורין דלא קטרי אלפני עור . אכל הן עצמן אינן חשויין שיאכלו איסור יכמיש ר״ס קי״נו נהג״ס . ותימא על א׳ מן האחרונים שכתכ לסיפף יהגיה כאן איירי ששוחט לעצמו
 ומיגר לאחר דוהו דוקא אסור מכת המנהג. ולא ירדתי לסוף דעתו. דליכא למימי ור״ל שכאן איירי במותזק בכשרות דא״נ מנהגא נמי ליכא : ובט״ז הקשה דמשמע דמדינא שרי לשחוט ולבדוק לעצמו יאמאי הא
 איתחזק איסורא ולהוי אסור מלינא לשחוט וכדתנן שלהי פ״נ דננעיס כל סננורות אדם רואה חין מנכזרי עצמו . יתי׳ דלא שרי מדינא אלא לשחוט דרונ מצויין אצל שחיטה מומחי( הן אנצ אס אירע לו הוראה א*
 יויה . וק״ל ע״ד דהא ההיא יכל הבכורות ני׳ אוקימנא נסי נמוממה ספ״י דנכורות . והמייכי שתי׳ כן פ״ק דחולין גשש ר׳ כרין היינו מההיא דינמית דע״א אינו נאמן אף לעלמא היכא דאיתחזק איסירא כיי אנל שיהא
 נאמן לעצמו ט״נ לא סגי מועס וס כמו גני בנוי והוי איתחוק כמיש הט״ו נאי־׳ח סי׳ מצ״ח . אלא נראה ושחיטה הוי וומיא ומעשר ראמרי׳ סתם ימאס מעשרותיו כיון יאי נעי היי שיא ני׳ מומא גכולא
 עדיי מעיקרא וס״נ הוי בגוו מעיקרא לשחונו שפיר ונכה״ג אשיי איתחזק א" נאמן נשלו כמכואר סי' קכ״ז נהג;'ה . וא״כ רשאי נמי להורות נובר שהיה ניוו ליזהר כשחיטה אנל נונר שלא היה ניוו
. ומשמע ינטייסות ללא איתתוק אי' ינשחע־ כחוקת היתר עימות רשאי להורות אף שלא בידו הוא. וכן מותר ליאות דמי אשמו כמ״ש תוש׳  ליזהר אסור להורוס ולא מסני מומחה להורות כינו יאיתחזק אי׳
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P51cr המשגה שם לד 
 הרשנ״א לד. שם (סי׳ תר״כ):
 אהרמנ״פ נפרק א׳ מהלכות

 נקודות הכםף
 (חנ״ח p'D י״ט סעיף אי)

 *השוחט צריו שיני־ד

 דגול מרכבה

 איםורא לא חזי לנפשיה ואם כן ה״נ בשלמא בדיקה שפיר דנשממס במהרש״ל פא״ט כרס מ׳ כשב ישוב למנהג זה ומליץ צ׳׳ט בדבר:
כ מעשיו מוכיחים עליו כו׳ . כי בודאי כשנתנו לשמעון לא  הותרה אלא שמיעה להוי איסור מדינא דבמייה בחזקת איסור עומדת ל
 ונראה דלא שרי מדינא אלא לשחוט דרוב מצויין כוי אבל אס אירע לבדקו לחצאין נתנו לו וכשראה שלא בדקו כדינו קבלו מידו והלך
 לו הוראה לא יורה ועיין מ״ש סי׳ שי״ב: לשחוט מעשיו מוכיחים עליו ט׳ עכ״ל רשב״א ועיין בתשובת מהר״מ
ג ואמר זאת  מלובלין סימן ע״ו: ל

.oj-io ו י דגול ת י ז א י ר י ב ע ' מ ו  הפגימי׳ ב
י P נסי׳ל״טש״ךס׳^^כן י פ ו י ו מ נ י  שמעיד על עצמי שא

 סכין פגום לשאינו פגום ועוד דסא אין p דעת הרפנ״ס ט׳
 שוחט בסכין פגום לכתחלה רשב״א
ד שהכלים  וע״ל סי׳ קי״ט : ל
 אסורים . ע״ל סי' א׳ סעיף

 א׳ בהג״ה :
 א כשרה . אפילו הזיד ולא
 ברך כשרה אפילו לעצמו
 וכ״פ ב״י וד״מ ומהרש״ל פ׳ כסוי
 הדס ס״א וכן משמע בה״ג ריש דף

 קכ״ו והב״ח לא פסק כן וע״ל ר״ם למימר סנל ולא נירו יעלה
 כ״מ : ב דבר דאתיליד בו ויבלו. א״ו לי! ללנמלמ

 ריעותא כו׳ . ומהרש׳׳ל שם סי׳ גליון מהרש״א
יף א״ ש״ע) ע ס זה (סי׳ י״נ! 0 ׳  ס׳ פסק כרש״י (והב״ח *

ל ?** 1*5״״ל ״ ש ר ה  « ־נ״ש מ
 לא דקדק לראות כל דבריו של לא יאנל טס״ אי;י טנדו
• Z ^ ^ T  מהרש״ל ע״ש) דיברך קודם השחיטה ^
 דאפי׳ מיטרפא מהני לה שמיטתה ג״> בי.ני.״ח: (שס) שיברך

P « »  לטהרה מידי כבלה ילא «
 בירושלמי פרק הרואה במאי לקאמר נירך מדיז. וטעם ״למת
 אלדד הדני שהביא הטיז יש

 יד אפרים
 אין לישראל קבין בסט וברשות
 העוני כוכבים נמצאת שריפה
 ולעוני נוננים גויסנו
 וכשישראל לוקחם הוי כלוקח

 חרושי בית מאיר
 (סי׳ י״ט ש״ן פק״ג באח״ד)
 ואס איתא וכוי דלםא רופא
 וכו׳. נ״נ לענ״ד ע״כ לא
 מייעני איידי יא״נ טינע׳

ראובן שאמר לשמעון בדוק סכין זה ובדקו י ט ל  י
 שני פעמים מהי״ב שצריך ונתנה לראובן וראובן
 היה הולך לשחוט ולקחו לוי מידו ומצאו פגום ,
 (וראוכן מתנצל ואומר שעדיין היה לולה לכדקו כהוגן)(הכל בתשובת

ב מעשיו מוכיחים עליו שהיה די  הרשב״א סימן מןצ״י) ל

 לו באותה בדיקה נלג] ולפיכך מעבירין אותו ואם
 נראים הדברים שהיה כעין שגגה ושהוא אדם
 כשר מהזירין אותו ובלבד שיקבל עליו שלא ישוב

 עוד לדבר כזה :
ח שנמצאת פגימה בראש הםכין ב ט ה  כ [לי] ל

 מ

) ולא בירך שתיטתו א ) 
 כשירה. לאפיקי מהלכיה
 אלדד הדני שהביא המרדכי שאסר
 השחיטה בזה והמרדכי כתב בפרק
 כיסוי דם בשם ראבי״ה דמ״מ אם
 עשה כן במזיד אסור לאכול ממנה
 והיו מכין אותו אבל לאחר מותר
 וכתב ב״י דהרמב״ס ושאר פוסקים
 חולקים על ראבי״ה וכתב מו״ח ז״ל
 דמ״מ יש להחמיר לקנסו כראבי״ה:
) ישהטנו בלא ברכה. ויש ב ) 
 נוהגים לשמוט עמו שמיטה כשירה

 ואמר זאת הפגימה מפני שאני מכסה דם וזה עדיף טפי:
 העופות בראש הסכין וכשאני שוחט אני נזהר שאיני נוגע כפגימה מעבירין

ד (יא) שהכלים (») אסורים :  אותו וקרוב לומר ל

: ם י פ י ע . ובי ח׳ ס ה ט י ח ש ת ה כ ר י ב נ י  יט ד

השוחט צריך שיברך P1 קודם אשר קדשנו במצותיו וצונו על חשחיטה  א [א] א
) כשרה: כ ) ( א )  [ג] ואם שחט (א)(א) ולא בירך א

) ישחשנו בלא ברכה ג (ג) וכשימצא כשר ד מכרך על ב קה( ה [ד] ואס שחע ב דבר דאשיליד בו ריעוסא וצריך בדי ג  ה

׳ לסברתו אפשר יהי׳ םבסה ו  מאד לסתור דברי הרמב״ס במליצות והרצאות דברים ועימר יסודו דאס איתא דאינו מברך אחר עשייתן א״כ היכא שרינן לגר (כדלקמן ס
- - • י בלא ברכה . אף י״ל רלא י . - י . .  טהאי דאיתא לקטן , . . ו .
: 1"b בטיו ט״ק 

 פק"0 מברך
 Hl'tV 1יי

 רס״ח םס״ב) וכן שאר חייבי טבילות (כדלקמן סי׳ ר׳) ושאר מצות לברך לכחחלה אחר עשייתן ואי משוס דלא היה אפשר לברך קודם הברכה
ח  לא הוה ליה לברך כלל עכ״ל וכל דבריו אינם נראין לפט״ד דהא ודאי קי״ל כל הברכות הס מדרבנן מוץ מברכת המזון וכדאיתא בברכות >

ה «״״תן . וטיט •בברכת י צ מ י ה י י * ר : ג < י ז  בכמה דוכתי ובפוסקים א״כ הם אמרו לברך קודם המצוה ולא אחר המצוה כלל והס אמרו בגר ולבושיה דאכחי גכיא לא ח
ס ה ר ב ף א  והכי משמע בפ׳ ג' שאכלו (דף נ״א ע״א) דאמרי׳ התם אמר רבינא הלכך אפילו גמר מלאכול יחוור ויברך דתניאטבל ועלה אומר בעלייתו י

 ברוך אקב״ו על הטבילה ולא היא התם מעיקרא גברא לא חזי הכא מעיקרא חזי והואיל ואידחי אידחי ט״כ אלמא דדוקא גבי טבילה ודטתיה משיס ספ״ין יייה והוכא נשיו סיס
 דלא מזי מעיקרא אבל היכא לחזי מעיקרא ולא בירך לא יברךאמ״כ ואע״ג דבספרברכת אברהם כתב דה״ה דה״מ לשנויי ליה ולא היא קס״חיניסלאאימחזקאי׳סיא
^ ף ^ ו מ ״ ץ  התם ברכת המצות היא כו׳ אלא דעדיפא מיניה קאמר אין זה מוכרח כלל ועוד דהא רבינא ע״כ לא ס״ל חילוק זה ולא חזינאדפליג עליה ט״ס ^
 בהאי והכי משמע מדברי הר״ר יונה פ׳ ג׳ שאכלו שם דה״ה בכל שאר הברכות שמברך טובר לעשייתן אס לא בירך אינו מברך אח״כ ע״ש(ועוד כמנ לחלק נזה. ועי׳ נשוית
ftVwV ™ V t o w א י נ י ח ז א ^ מ ר ב , ג * , ^ ה י ל י ב ט ז מ1 ה ו  ראיהברורה דגרסי׳ ברפ״ק דפסמים(דף ו׳ ע״ב)בי רב אמרי כל הברכות כולן מברך עליהן עובר לעשייחן ח
 נמי הכי טבל ועלה אומר בעלייתו ברוך אקב״ו טל הטבילה ואם איתא מאי ראיה מייתי מסך ברייתא דלמא חקא טבל ועלה אבל לכתחלה לא יורה שופ ינר יאיתחוק
ן ריעומא לפנינו יחייפיס 5 י ר מ לא א  וכרבינאדהוי מפרש לה דיעל1 דוקא דהא בשאר מצות נמי אי לא ברך מטיקרא מברך אח״כ אלא ודאי ס״ל לש״ם דאם איתא ל
 אכתי גברא לא חזי ושרי לכתחלה א״כ אפילו דיעבד אינו מברך הואיל ואדחי אדחי והכי משמע להדיא מדברי התוס׳ פ׳ לולב הגזול(דף ל״ט מנחים שנש7ס"וייזר״יאא
 ע״א) והרא״ש שם שכתבו דאם נטל הלולב בידו בלא ברכה ד5״ל(אח״כ) ע״כדה״ט דמברך אח״כ הואיל והמצוה לא נגמרה עדיין לגמרי דכעי יקשיא מהא יאמר 0סס
י P • טסיות" משוס לחזי 5׳ נ ה נ י א  נענוע עכ״ל משמע הא אס גמר כל המצוה וכן בעלמא דלא שייך האי טעמא אינו מברך) (בנקודת כסף מוחק מן ועוד ר
 ויש מגיהין שס א״כ אפילו דיעבד אינו מברך הואיל ואדחי אדחי ודו״ק) וגס בפסקי רקנ״ט סי׳ ע״ב הביא דברי הא״ז ואח״כ דברי נימי טומאתו. ונכי סקשו
™ ^ r t l T p f c ' S הרמב״ם במסקנא משמע דהכי ס״ל וכ״כ הר״ד אבודרהס בשם בעל המאור כהרמב״ם וכן נראה מדברי הרי״ף בתשובה גבי ברכת המילה 
׳ . כתב העט׳׳ז שאנו כוהגין כשיזדמן לשחות דבר שמית יאיייי ניאיתחזק. ו כ ך ר ב מ  שהביא ר״מ אלשקר בחשו׳סי׳י״ח ועוד דהאקי״ל כל ספק ברכות להקל: ד
 ונזה ניחפ מיש נס׳ תלימ
 סל׳ ניה לה״י יאשוי להויות
 לעצמו. ומיש התכ״ש כאן
 ליישב דברי הטיז מ״ל שמיט׳
 יאיתמזק אי׳ ולאו נירו לא
 הועיל יא״כ בכה״ג מאי מפני
 יונ פצויין איש מומחי) סן
 כסהיא מנויות: ועיין נשוים
 מיס עמוקים לסיא״מ סי׳
 כיו נעגין טנח שיצאט סיימם
 מח״י אס שוחט ונויק לעצמו
 או «טל שני מהנשיות יותר
י נוימוו נ י  מעייפות שיש נ
 ממון ל״מ לחזוי לכשרותו
 בקבלת ינרי מנריס יק שיטש'
 תשונה נענין חימוד ממון
 נמו שתטא ימפיי׳אותן שעשו
 כן נמו׳ י נשניל ממון״ונאוטן
 שאין נו סעימה נגו! שיוציא
 טויסה מת״י או יחזיר אנייה
 נמקוס שא״מ אותו. ומ״ש
 הרשנ״א והרא״ש למסגי
 תשונה נקנלת י״ת סוא
 באותן השוחטים ששונייס
 אותם הקהל לשנה ואין לסן
 תועלת נפשיות ואלו אין
 חושיין אותן נמזיייס יאין
 ארם מיטא ולא לו רק כפושע
 שא״יו להזסר להכשיל לאחיים
 חשוכתן קלה נקד״מ והיינו
 נלא עונש רק שיקנל עליו
. ואף באותן ׳  להזהר בפני ג
 טנחיס אס הוציא פ״נ וגיס
 חשכינן להו כמזידים וצליכין
 תשונה ממורה ולא סגי
 נקבלת ל״ח. ואס היה ניכר
 סימול ממון אף נס״א שהוציא

 חידושי רע״ק שיש
 (סימן י״ט סעיף א׳ נהג״ה) וכשימצא נשר מברך אחר השחיטה. תםיהני לס״ט
 דטםיק הש״ך םק״נ להלכה דבשכח ולא בירך קודם השחיטה דאינו טברך אוז״כ י״ל
 דה/ באתיילר בו ריעותא אינו טנרך אח״נ דאינו דוטה לטבילת נר דאטרינן כיון
 דטעיקרא לא חוי לא ארחי דביק דננל טניס לא חזי לברך טקורט ני תקנו חז״ל ברנה
 וו דטגילת נדיט טעיקרא הנא איתקן לברך אחינ אבל ברנה שחיטה קנעו ותקנו
 עובר לעשייחן אלא דבהך דבר דאתיילד ביי ריעותא א״י לברך טטפק י״ל כיון דאדהי
 אדחי ואין חילוק נין ארחי טהטת סשיעח ושוננ או טווטת אונם . חנע עצטך בעל קרי
 שאינו טברך לפניח אט אכל בעוד קריו עליו או שחט אז וטבל לקריו וכי נאטר רטבדך
 אח״ב על םה שאכל או שחט כיון דטעיקרא לא היה רשאי לברך . א״ו גראח רניון
 ריפוד הנרנח תקנו עובר לעשייתן אלא דעתה היה איזה רנד הטעכנ עליו פלברך אינו
 טברך אה״כ . וטקור הדין של הרט״א הוא םאיז ותאיו לשיטתיה אזיל דני הנחת

 יו׳

 ביאור הנר״א
 [לצ] ולפיכך בוי • כט״ש בםי״ז ננטצאת פנוטה שמעבירין אותו וטשטע אפיי נפעם
 ראשונה וכן בטבח שנטצא אחריו חלב כשעורח (פג״ח צ״נ בי) . שם : [לד] טבח נו׳
 וכשאני כוי . שאסור א!) ננהיג נפ׳יש נט״י ועוד דאין נכון לחשתטש בםכין של

 שחיטה כנ״ל סייד וע״ש סי' תר״כ :
' וירושלטי פ״ט דברנות השוחט עריך . גט׳ פ״ק דפסחים ו׳ נ ׳ ו א] השוחט נ  י ט [
 לוטר אקב״ו על השחיטח : [ב] קורט . נטי שם וימשלטי שם ונר׳ יוחנן
' דייה שהשחיטה כו׳ ורא״ש  ונט״ש לטטי•: (נ] ואט שחט כוי. תום׳ דזבחיט ל״א נ
 וש״פ ונפ״ב דברכות (ט״ו אי) ולאו בברכה בוי: (ליקוט) ואט כוי . פ״א דתרוטות
 חטשה כו׳ האלם כוי ועתי״ט שם (ע״כ): [ד] ואם שהט כוי . ירושלטי שם שחיטה
 איטת הוא פברך עליה ר' יוחנן אטד עובד לשהיטה יוסי בן נהוראי אומר משישחוט

 לטח
 אשריי נשטו ס״ק דחולין דננל טצות אט לא נירך עונר לעשייתן טברך אוז״כ . אבל לדידן דקי״ל כהרטב״ס י י״ל דנם בוה אינו טברך אח״י וצ״ע ליינא: וביסוד וזיין
 דטחלוקת חרטנ״ם והגהת הרא״ש הנ״ל כ' הפריח לתוניה נהנ״א טחהיא דאטרינן פ״א דטםחיט דבלולב טעידנא דאנני׳ נפק הרי דטברך אח״כ . והתבייש ב׳ עלה דא״כ תקשי

 היא
 פתתי תשובה

 (יא) שחנליט אטוריפ. עבה״ט ועיין נשו״ת ברית אברהם חי״י סי׳ י״ב אות ג׳
 כנדון שוחט שהיאה סכינו בחזקת יפה וסחנס הרגיש נו פגימה אח״כ (קח השופט ושפשף
 על כשר הזרוע ועי״ו הוסר הפגימה ומתנצל שכוויאי לא היה פגימה גמויה מיהוסי ע"׳
 שפשוף היי וכתב שאין להוציאו מחזקת כשיות להעמייו בחזקת אינו מרגיש כי לפעמים נקרש
 ההשחוה מהאגן וניכק כאיזה מקום נסכין ועי״ז מורגש נעיןפגימה וע״י השפשוף הוסר סקיישה
 וא״כ יכול להיות שמשעה שמסר הםניןנמזןח יפה עדיין לא נקרש והיה לח ולכן לא הרגיש
 ואמ״ה נקרש 1לכן מורגש וזה הוסר ע״י השפשוף ועיש . ומ״מ נראה יסגל לעי סענין י

 באר היטב
 שמיטה וכו׳ אבל אם אירע הוראה לא יורה מליל ולא ראה דברי התוספות
. להא שחט בסכין. פגום לכתחלה . ם י ר מ ה לף כ' ע״ב דייה כל יומא: (כז) א ל  מ
 שבח שאמר שבדק הסכין לאחר שחימה ונתנו ביד נער א׳ ליחן לאלס אחר
 לשחוש ואותו אדם מצאו פגום ואותו הנער הוא גדול ואמר ברי לי שלא נגעתי
 בשום דבר קשה אלא מיד נתחיו ביד השוחנו השני ומצאו פגוס . אין להקל
 לומר דשליח הוא דעיוס אבל אס הנער הוא קען אותן בהמות ששמש האי

(ב) בשירה . ענס״ט  כתכ וו״ל כמו כן כמג שנח ולא בירך נו׳ ע״ש אלמא דנשוגג מיייי ז
. ועיין נתשונת שנו״י ת״נ ס" ל״ו שני ׳ ו  גשס פי״ח אבל אי איכא כו׳ אף שאין לעתו נ
 ואס הוא נשנוע שמל ט״נ ויש לחוש שינא לייי ספסי נאופן ומותר לשחוט אף שהוא גקי
 ננייקה לא יברך אמנם אס יונל לקיים ממנו לשנת א1 ליתן ממנו לחולה ונס״ג יש לו לנין
 ע״ש: (ג) ונשיטצא כשר. עש״ו ס״ק ג׳ שתסכים לתנת סימנ״ס ועיין בשאגת אייה

 ושחש בו והצניעו ואמר שעברו כמו י׳ שעות מלאי שהסכין פגום ופסק שכל
 mas on 'הוא שלישה ־דאין להקל לומד שתיקן הסכין קודם שחיטת השני
 ואח״כ חזר ונתקלקל באותן י׳ שעות. ועיין בשר״ח שם בסי׳ זה . מנח שנמצא
 סכינו פגוס שלא בשעת שחינה לא נססל והכל לפי מה שהוא אדס . מהר״ס

. טבח שבלק הסכין ונמצא פגום ונתן לחבירו ובדק ולא הרגיש ו ״  מלובלין סי׳ ע
. ועייל . ולהעביר העבת הראשון. הלשל״ס שי׳ מ״ז א  בפגימת והאכיל אח הרביס ואח״כ גילה הראשון אח קלון השני ושלא גילה להאכיל אויביו יש לבייל לקנוס על ז
. והנ״ח כחב שיש לקנסו שלא לאכול הוא בעצמו ממנה . אבל לאחרים מוחר . בן פקוע שהסריס ע״ג קרקע שצריך שחישה מל״ס ה ר ש ) כ א ) ט  סימן א׳ בהנ״ה: י

ט צריך שיברך. הכי איתי גס״פ א״ע וכ״מ' סט״ו דנרכות ה י ש  מתיי חשונ כמזיד וצריך תשונה ממולה ננ״ל. ולענין העגרס מענירין אותו אף נפ״א ולאו נל הימנו לומר שוגג הייתי : (פי׳ י״פ סעיף אי) ה



ב ה י ז ר ו ן יורה דעה יט הלכות שחיטה ט ה י כ ת פ  ש

ן שכולן יש י מ . קמ״ל בזה דל״ח לוקא בברכת מ ׳  שיש בו הפק טרפה ששוחט חמגול או עוף אחר קולס לו וכוונחו (ג) יכול לכרך כו
 ג״כ על זה וכ״כ הב״ח ודבר נטן הוא וכן הוא לקמן סי׳ כ״ח לטנין להם קביטות אחד אז אחד מברך לכולן כמ״ש בא״ח סי׳ רי״ג משא״כ

ח 48 ל ו  באר מ

 כסוי הבופל״א מ״מ דינו קל הר״ב אמה היכא דאין אפשר לשחוט כאן שכל אחד שוחט בהמה אחרה ה״א שאין אחד פוטר חבירו קמ״׳
) בין ברכה לשתיטח . זה פשוט בכל מידי דטעו ד . וגס חבירו יכוין להוציאו כנ״ל: ( ת א צ  עוףאחרוק״ל: ד, והוא שיתכוין ל

 טור ועיין בא״ח סי׳ רי״ג והקפ״ו:
ד) לשחיטה (כא״ז הלכות כסוי ללא ) ( ג  ו צריך לכסות דם שהיטה (נ) השחיטה וכלכל שיהא סמוך(
 כרש״י בחשובה) ואם שחט בביח המטבחים שהוא מקום מטונף(ה) יברך
 ןה] ברחוק ל׳ אמות קולס שיכנס לשם [ו] ולא ילבל על אחל ׳השחיטה

: לה) ו  (הגתות שחיטות ישנים נשם אג

 ב נ שהט בהמות וחיות ועופות (0 ברכה
 אהת לכלן :

 ג שנים שוחטין שני בעלי היים(ג) יכול לברך הא׳
 להוציא הכירו ה ש והוא שיתכוין(י) לצאת:

 ד W צריך ליזהר מלדבר(ד) בין ברבה לשחיטה
 בדבר שאינו מצרכי חשחיטה י ואם דבר
 (י) צריך לברך פעם אחרת ןט](אבל מותר ללבל(ה) גי!
. (ומ״מ טוב שלא(ה) ללבר) (  השמיטה לכיסוי)(מרלכי סכ״ה בשס סה״ת

 (ת״ה אשירי חא״ו נט״ו ור׳ ירוחם ואגודה) :

 ה ״אם רוצח לשחוט הרבה [י] צריך ליזהר שלא
 לדבר בין שחיטה לשהיטה בדבר שאינו מצרכי
 השהיטה(ו) ניא] ואם דבר ו ניב] יצריך לכסות דם
 שהיטה ראשונה ולברך פעם אחרת על השהיטה

 [יג] אבל על כסוי שני לא יברך:
 הגה (ft משום דשחיטה לא הוי הפסק אבל אס שח בינתיס הוי
 (ו) השסק וצריך(ח) לחזור ולברך(כל גו ואשר״י וכל השגסקים).־

) ז [יי] ׳ ויש אומרים דשיחח בין שחיטה ט ) 
 לשחיטה (ח) לא הוי (י) הפסק :

המברך על דעת לשחוט חיח אחת ואחייב  ו נטי] ח
 הביאו לו יותר (י) ח [טז! יכסה דם הראשון
 ויברך עליו ויברך על השהיטה שנייה ולא על

 הכסוי [יי] והנימילי כשהביאום לו קודם שבירך על
: ( ׳  כיסוי דדאשונה : (ד״ע ורש׳יל סכ״ה סעיף ח

 הגה ט [יח] וי״א דאס הביאו לו (יא) ממין הראשון ששמט א״צ
 לכסות הראשונה ולברך על שחישה (מ) שנייה (שור בשם בעל

 העיטור)(וכן עיקר ועיין בא״ח סימן ל״ו ס״א) ;

-ל
 דטעון
) בין השהיטה ה  ברכה י: (
. דס״ל כיסוי הוא מצוה י  לכיסו
 בפני עצמה אלא די״א דהכיסוי
 הוא גמר השחיטה ע״כ כהכ
 דמ״א דטוב ליזהר שלא לדבר כיון
 שהוא באמצע המצוה אע״פ שאם
 דבר א״צ לברך שנית גס בתוך
 השחיטה עצמה מ״מ לכתחלה נכון
) ואם דבר צריך ו  ליזהר בכך : (
 כו׳ . דס״ל דבין שחיטה לשחיטה
 הוה כמו שח בין תפילין לתפילין
 דצריך למזור ולכרך ע״כ צריך לגמור
 השמיטה הראשונה ולכסות דמיה
 ויש חסרון בדפוס שצ״ל צריך לכסות
 דם שחיטה• הראשונה ולברך עליה
) משום ז  ולברך פעם כו׳ : (
. הפסק. פי׳ י ו  דשהיטה לא ה
 בין הכיסויין דהא הוי בדעתו על
 כיסוי השני בשעה שבירך על
 הראשון ואין כאן הפסק דאפשר
 דשחט בחד ידא ומכסה בחד ידא
 וברכת שחיטה השנייה נמי לא הוי
 הפסק כיון דלא שח שיחת חולין
) לחזור ה  מידי דהוה איקנה״ז: (
 ולברר. פי׳ על כסוי השני כמו
) וי״א ט  בהפסק בין השחיטות: (
. ס״ל דשאני בין תפילי ׳  דשיחהכו
 לתפילין דבי מצות של חובה הס וכיון
 שהתחיל בהם אין בדין שיפסוק
 ויתעסק בשימה. אבל הכא דאי בעי
 שחיט ואי בעי לא שחיט לא
 מחייב לחזור ולברך והוסכמו שח
 באמצע סעודה ולפ״ז א״צ כלל לכסות
 דם הראשונה אלא ישמוט עוד

. דכיון דשח בדברים ׳ ו  ראשונה כ
 אמרים שאינן מצרכי השחיטה וצריך
 לחזור ולברך על שחיטה השניה
 צריך לגמור מ5וה שחיטה ראשונה
 ולכך יכסה ויברך פעם אחרת על
 שחיטה השניה אבל על כסוי השני
 לא יברך כיון דבשעה שבירך על
 כסוי הראשון היה דעתו לשחוט
 ולכסות עוד והשחיטה אינה הפסק
 משוס דאפשר דשחיט בחד ידא
 ומכסה בחד ידא וברכתי השחיטה
 נמי לא הוי הפסק כדאשכחן
 ביקנה״ז כ״כ הפוסקים : ז וי״א
. והסכמת הפוסקים ׳ ו  דשיהה כ
 דהוי הפסק וצריך לחזור ולברך
 וכ״כ מהיש״ל שם סי׳ ט׳ וכ״פ מ״מ
 וכ״כ בספר ל״ח והעט״ז וכל
 האחרונים : ה יכסה דם הראשון
. משוס ממלך הוא שלא היה ׳ ו  כ
 דעתו מתחלה עליהם ודינו כשח
 בם״ק ו׳ כ״כ הפוסקים ועיין בא״ח
 סימן קם״ע וקע׳׳ט: ט וי״א דאם
 הביאו כו׳ . ובעט״ז מסיים בה
 וכן עיקר ועיין בא״ח סי׳ ר״ו וכן
 הוא במקצת דפוסים בדברי הר״ב
 וכן כתב בד״מ שהעא״ח סי׳ ר״ו
 סתם כבעל העיטור ושלא כדברי
 הרא״ש ע״כ ובדרישה כתב וז״ל
 ותימא לפי מה שדימו ברכת שחיטה
 לברכת פירות א״כ הביאו לו

 ממין אמר נמי כמ״ש ב״י בסי׳ ר״ו
 וכ״פ בש״ע שם (וכן נראה מדברי

 הר״ב שם וכן פסק בלבוש שם) ועוד דלפ״ז קשה דברי הטור שכתב ויכסה הכל בפעם אחת וכיון שלא הכריע בש״ע *קי׳יל ט״א אלו
 בסמוך שאפילו עדיין מאותו מין שבירך עליו לפניו והביאו לו עוד דספק ברכות להקל וע״כ צריך ליזהר שלא ידבר בין שחיטה לשחיטה
. דמה נמלך ן  מאותו המין צריך למזור ולברך על המובאים וזהו כלפי מ״ש בסימן שלא יביא עצמו לידי ספק: (י) יכסה דם הראשו
 ר״ו והפסק בין ברכה הראשונה'של השחיטה ודינו כמו בדבר שימת חולין

 לדעה הראשונה דםעיף ה׳ ודין זה למדו משמש שצריך לברך על כל פרוסה ופרוסה בסעודה וא״למ״ש מא\>5ר הב לן ונברך ורוצה לאכול
 אח״כ דצריך לברך המוציא אבל א״צ לברך ברכת המזון על מה שאכל כבר דשאני התם דהודאת ברכת המזון היא שבח להקב״ה על הנאח
 האדם וסגי בהודאה אחת על ב׳ אכילות אבל מעשה הכסוי הוא גמר השאיטה וצריך לגומרה קודם שיתחיל האחרת כ״כ הרא״ש •
. זה דעת בעל העיטור בטור ונראה שמדמה אותו לפירוש שכתב בא״ח סימן ר״ו בירך על פירוח שלפניו ואח״כ ן  (יא) ממין הראשו

 ביאור הגר״א .״״ הביאו
 לטח שטא תתגנל שחיטתה טעתה טשינדוק חזקת בני טעים נשירים פשטע תא איכא
 ריעיתא דנ״ע אחר שיבדוק ונדליכא דיעותא קי״ל נר׳ יוחנן וגט״ש בפטתים עוט דלא
 חיישינן שטא תתקלקל השהיטה •י [ה] ברחוק ד״א . י״ל לאחריו כט״ש גפ״ג דברנות
 (נ״ב ב' נ״ח א' ב״ו אי): [ן] ולא ידבר , נט״ש נפ״ו שם ט׳ א׳: [T] והוא שיתכון
 כי׳. טט״נ דר״ה : [ת] צריך כוי בדבי כוי. עבה״ג ס׳/ק ד' ועתוס' שט •־ [ט] אכל
 טוהר כו׳. עט״ז ועא״ח פי' תצ״ח פי״ח ולערב בו׳ (ולקטן פי' נ״ח ם״ג וסט״ז) :
 [י] עריך ליזהר כוי . טשופ ברכה שא״צ כט״ש ניוטא ע' א׳ ובשוטה 'ט״א א׳ :
. טשוט ברכת שא״צ כט״ש ביוטא ע׳ א' חוס׳ ישניפ שפ ד״ד, י ו  (ליקוט) אם רוצח נ
 טשוט כו׳ טנאן יש ללטוד נוי ־ותום' דחולין פ״ז א׳ ד״ח וטכסי נוי(ע״כ)! [יא] ואם
 רבד נוי. כט״ש בפ״נ רטנחות (ל״ו אי) לענין תפילין י• [יב] צריף לכפות . נט״ש
' ואע״נ דלא קי״ל כרי יהודה טשוס דדי בברכח אחת  שט ר׳ יהודה בטהני' פ״ו נ
. נטש״ש טורה חיה י ו  נט״ש בגט׳ שם ועהום' סד״ה וטכסי: [יג] אבל על נוי טשוס נ
 ר״י כוי הנא אפשר דשחיט כוי וח״ח כאן וז״ש אבל אט נוי וכנ״ל לענין שחיפה :
 [יד] וי״א כו׳. דל״ד לתסלין דהתט שתי.מצות של חונה הן אבל הכא דאי בעי שחימ
 ואי בעי לא שחיט דטי לםח נאטצע הסעודה: [טו].הטנרך נוי . ענח״ג ובהולין שט
. כגיל י ו  טדטי לתלטידי דרנ ונפטתיס שט דאטיםר ט״ל נתלסידג דרב •י [טז] יכסה נ
 נטעיף שקדט: [יז] וה״ט כוי. כנ״ל טשוס נטלו : [יח] וי״א נו׳ . נט״ש נ״י נא״ח

 הידושי רע״ק
 היא גופא אטאי לא תקגו ענ״ט לכתחלה לברך עובר לעשייתן נטו נל הטצות אע״כ
 דא״א לברך טקודט נעין ט״ש תופפות(פונה דל״ט). וא״נ בהא טורח חדטב״ס דהוי
 כטבילת גר דלא ארחי כלל עיי׳״ש . ולכאורה חטוח דעדיין יקשח איך קתגי בברייתא
 גל הנדבות כולן טברך עונד לעשייתן חוץ טטבילח אטאי לא קתני ג״כ חוץ מלולב .
 ודוחק לוטר דבי חברייתות פליני בזה דהך תנא ס״ל דאפשר לברך טקודט. ולענ״ד
 י״ל דחברייתא נקט חוץ טטבילח דבזח הוא דוקא אחר עשייתן ואפי' דיעבד לא יצא
 אם בירך פקודט דבעידן דבירך לא חיה נר טצוה ול״ש לוטר וציונו וכלא בירך כלל
 דטי וחוזר וטנרך אח״כ . אבל בלולב אף דלנתחלח ל״ש לברך טקודם דבעוד הלולב
 בכלי לא נ^תבר שיברך נט״ש תופ׳ סוכה , אבל ט״ט סשיטא דבדיענד אם בירך
 כשטונח בכלי יצא . ונזה טיושנ דלחראביד דם׳׳ל דברכת אירוסין טברכין אחר
 הגישואין םחחשש שטא יחזור טלקוש . ואטאי לא חשיב זה בברייתא הג״ל ולחגי חוץ
 טטנילה וברכת אירוסין. ולפי חנ׳׳ל ניחא דעכיט בדיעבד אט בירך קורט אירוסין יצא
ו יי) ואחייכ חביאו  טש״ת נקט רק טבילה דבזה טגרע גרע בעובר לעשייתו •י (*י
 לו יוחד . כן חוא לשון הפור ולטעטיח אזיל וטםיק דאף אם בעוד שיש לפניו טאותט
 שבירך עליהם הביאו לפגיו אחרות דצריך לברך . ח״נ אם אהר שבירך פיד הביאו לפניו
 לשחוט טחוייב לגיל על חאהרות וטחוייב לנטות תחלח . אבל הטחבר דפטק נס״ן

 דנ״ז
 טי' ר״ו וש״ע שט ולםד טט״ש (ברכות ט״א ני) נדברים הבאים טחטת םעודח שברכת הטיציא פוטרחם וכתנ הרשב״א אפיי לא היו בשעת ברכת חטוציא וכן חוא פשטא
 דטוניא שט ישם סוף פרק ז' כולחו גמא דברנתא גינהו אלא שכתב ב״י וש״ע שפ דאפי׳ איגו פפין חראשון רק שברכוחיהן שוות ואיכ א״צ כאן טטין הראשון ועיין

 בדברי
 פתתי תשובה באר היטב

 הלכות בינות סימן כ״ו שהשיג טל הש״ך ועיין בתשובת תפארת צכי סימן ג׳ שדחה דבריי יברך טל השחיטה פר״ח ומסיק הפר״ח גק״א שאס אין שם בקי בבדיקה מותר

 ניאס שצייו לשמוט תחצה
 למניכין נעל שפיי למי ו

 למעשה ע״ש. ועיין נמג״ן ,. ,
. _ ; , • , .• . ״  דהנינה צריפה להיות יוקא נמקומה ואפי׳ בונה אחרונה צריכה יוקא כמקומה. י!־! ״

. אס מחויב לשחוט לעובד כוכבים ואינו בקי בהלכות שחיטה אין כי ק מצי לברו ל , ח ג i 1 o n a ^ '5 ה ץ מ י 1 נ B . ו ״ B ד ח ח א י ־ 6 ״,!,, ^ ג א ג ה ש; ן ו י w t f n 

 יו״י סי׳ ג׳ באורן:(!) נרבה א׳ למלן. עיין נסטי ישועות יעקנ נא״מ סימן ר״ו סק״ג: רשאי לברך הואיל ואין סוסו לאכול ממנה עיין שו״ת שער אפרים סימן נ״ז
 (ן) צריך לנרך. עיין כו״פ שקיו לענין אפ בירן על השחיטה ונטרפה אם י יכיל א״״' ואס דיבר א״צ לברך שניח אפילו דיבל בתוך השחיטה עצמה מ״מ לכתחלת צריך
ין ' ליזהר. מהלימ טייןטין: (ד) לצאת . קמ״ל בזת דל״ת דוקא בברכת מהנ י א ה ל ^ ח ) ' ־ ה 1 " נ ׳ נ ס י» ש ׳ ז״ י > י־י׳יז ש , w ׳ M , C M <״ ע M י , ־ א ל  צ״מועא״ייה נ
. מה שאין כן כאן שכל א׳ שוחט בהמה אחרת ה״א שאין אחל שוטל חבירו קמ״ל: ״ג  לכולן יש להן קביעות אחל אז אחד מברך לכולן כמו שכתב בא״ח סי׳ רי
. והטעם איתא בש״ז משוס דהא הית בלעחו על כיסוי השני בשעה שבירך על הראשון ק ס פ . והטעם משוס דכסוי הוא גמר השחיטה : (ו) ה ר ב ד  (ה) ל
. והט״ז פסק כיון שלא הכריע  ואין כאן השסק דאפשר דשחש בחד ידא ומכסה בחד ידא ובלכת השחיטה השנייה לא הוי הפסק מידי דהוי כמו ביקנה״ז עכ״ל
 גש״עקיי״לספק ברכות להקל. כ׳ סר״ח• להזהיר לשוחטים לצאת מידי ספק ברכה שיגמרו בדעתם ולכוונו שלא לצאת בברכה ראשונה רק בל זמן שלא ישיחו
. וכתב בשייךדכל הפוסקים האחרונים ססקו דהוי הפסק לכך יראה ק ס פ  שיחהבטילה. דהשתא אס השסיק בשימה אז לא. ממי בלכה קמייתא : (זי) ה
. וכתבו בט״ז ושייך לנראה מכאן שמדמה בלכח שחיטה לפילות בא״ח סימן ל״ז שכ' שם בירך על פילוח הארץ ה י נ : (ח) ש ק פ  שלא ישיח שלא יבא לילי ס

 שמיטה והיא״ש וסמרוכי צריש
 יוילין ג מימרא לרבי מנינא
 אפיי לרבי יהולה חולין
 לף ש״ו נ הרא״ש שס
 מהתוספתא ר עור מהא
 לגרנות וף מ׳ גניל לתורי לא
 הוי הפסק הא מילתא אחייתא
 סוס הפסק ח טוו מוניי
 התוספות חולין וף פ״ז
 ו שס והרשנ״א והר"! נשם
 נה״ג והראנ״ו וכ״כ הסמיג
 ומ״מ צריו ליזהר מלהניא
 עצמו לגרסה אחרת כיון שיכול
 לפטור עצמו גגרגה יאשונה
 תוספות והיא״ש והרשנ״א
 וסר״ן נטרק סנוכר ז שם
 נשם הרמנ״ן וה״ר יונה
 ח תוס׳ והראיש שם וש״ט
 מהא יקי״ל גאמימר ננמלך
 פסחים יף קג פ שם מהא לי׳

 נקודות הכסף
. ננית יוסף ונ״כ ׳ ו  קורס נ
 סלמנ״ס נש״א מה״ש עכ״ל
 1נכ״נ1 לא הניא מקוי לין זה
 והוא גמרא פיק יפסמיס וף
 ז' אמרינן התם כל המצות
 מניו עליהן עוכר לעשייתן
 ומייסי התם נייימא יעל
 השחיטה אומי אשר קישנו
 נמצוחיו 1צ1נו על השמיט״ ע״ש
 והכי איתא כירושלמי טרק
 סרואס לשוחט [אומר] כא״י
 אמ״סאשרקישנוכמצוחיווצונו
 על השמיטה •שמיטה מאימתי
 מגרן טליה רני יוחנן אומר
 עוכר לשמיטה יופי נן נהוראי
 אומר משיפיזהו למה שנוא
 מתנכל שחיטתו מעתה
 משינרוק הפימנין חוקת גני
 מעיישכשריש ע״כ וקיימא לן
 הרגי יושי ונגמרא ליצן פרק
 קמא יעפמיפ עי כאן הגיה:
 (ט"קט׳)*מי'ל גישאוטוים
ס אינו להסכמת ז  אלו גו׳ \

 דגול מרבבה
 קיצור וגרי הש״ו לקיי״ל
 ההרמגים שאס שחט גלא
 נרגס אינו חוור ומגרו משוס
 לספק ברכות להקל וטעמא

 .משוס ואיימי אילחי:

 יד אפרים
 לסרויוז אלא ימנור םנשר
 והייאות על ניס מעוגל
 גוכניס ויקח שכרו מגל ימי
 המגירה ואפי׳ מימי סריאומ
 גופא יכול ליקח כל שאין
 מיי.חי לו הריאות ונה״ג שרי
 ישכר פחורס של איסור

 אכילס מותו ע״ש:
 (םייי״ט ש״א בהג*1ז)ובלבד
 שיוזא פמיר לשחיטת •
 עגהיע ועיין נשאגמ אריס
 שהשיג טל השייך והן ספי״ח
 השיג ועיין גת״ש שאין סגרע
 צפלוגפא וו ועיין נתפארת
 צגי שי׳ ג׳ האריו גזה ליישב

 לנרי הש״ו ע״ש:

 בית מאיר
 איוא לאשמטינן לגן השלי
 גתל שטבל ועלה אומר, וגם
 רנינא שגס׳ ג׳ שאכלו מעולם
 צא שילש לליעצל אלא שסגר
 לייןמלצתחלסלהתםלליענל
 נמקוס אמר , ולחה ללמא
 הואיל ואילחי אילחי. ומ״מ
 ללינא יטה ניון שאין להכניס
 נספק נרגם נגל הרטנ״ט
 ונפרע שהסוגיא מוכחת
 נוותים למנ״ל להמציא חילוק
 נין ברכס הנהני ן מס שלא
 נזכר גש״ס ומסגרא איפכא
 מסחגוא לברכת הנהנין
 שעדיין שגע צא חשוב אידחי
 כ״ס כגינת המצות: (נפ״ז
 םק״י) אבל פעשחהנפוי.
 >״נ עיין פק״ס ועיין סימן

 נ״ח םק״נ :

 בליון מהרש״א
 שהחיינו שטנרניפעל הטצות
 ניון דטחלק הרין דרפ
 נטצוח שיש נח שטחח י״ל
 ישוב ריגו ננדנת חגהניו
 ואין טנרנין אח״ב ועי ט*
 ישועות יעקב איוו סייוזרג״א
׳ ש״ע) אבל  pa?: (סעיף י
 פותר לדבר. ע׳ בגליון לקטן
 ט' כ״חםעיף י״ח! (סעיף ה'
 ט״ופק״׳) ומכסה בחד ירא.
 דטצות טבטלוח זא״ז ל״א
 אלא בטצוה דאנילח נחאי
 דטצח וטרור פטחיט קט"( א'
 .וע׳ ת' בית יעקנ טי' ם״א.
 ועט״ש גחדושי ח״נ דף ט״ז:
 (ש׳׳ו שידי) כדאשכהן
 ניקגח״ו נ״נ חפוטקים .
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 ימולה צמשנה לף ט״ו והטעם
 והכיסוי הוא גמר מעשה
 השמיעה וצריך לגומרה קולס
 שיתחיל שמיטה אחרת י עור
 גשם ס׳ המצות והוא כסמ״ק
 סי׳ קכ׳׳ו ללא ננתונ ננ״י
 ונט״ז סמ״ג וכ״ש מתרש״ל
 שם פי' ט' ונתנ הנ״י שנינ
 מלנרי הרא״ש (״טי׳ לנראה
 שעליי ן הוא קנוע לשמוט)
 יא נ״י יב עור מהא ירני
 יהולה ומשנה שם ואמר לג«
 מנינא שם נגמרא למולה ר״י

 לענין נרנה יונו׳ :
 א מסקנת הגמרא חולין לף
 יט ב שם נגמ' ג פי' הרמנ״ס
 נמשנה ט״ק לחולין ד הסנמת
 נל הטוסקיס ולשון ומנ״ם
 ט״ג מה״ש דן י״נ ד, מהא
 לתני רני מייא נר יוסף ונוי
 ונלמפרש רנא שס לף מ״ה
 ו רנינו ילומס > שס נעיא ולא

 הגהת הט״ז
 (טיטן י״ט ט״ז ם״ק י״ד}

 בשני טינין. נצ״ל:

 נקודות הכסף
 הסוסקים נסנרא סראשונמ
 ונ״ס נל האמרוניס . נשפתי
 נהו ס״ק ג׳ צריך להטניר
 קולמוס על ועול ראיה נרורס
 לגרפיגן כוי עו וכן נעלמא
 ללא שיין היט אינו מנרן.
 וכן צרין לוי ומכי משמע מלי
 הר״ר יונה פרק שלשה שאכלו
 שס והיה נכל שאר הנרכות
 עונו לעשייתן אס לא נירך
 אינו מנין אחר ע עיין שס.
 וגס נססקי רקגטי סי' ע״נ
 ונו׳ . נצ״ל ועור מצאתי
 עכשיו ראייה לונרי ממ״ש
 הסל נו ומניאו• נית יוסף
 נאורמ מייס סי׳ תל״נ. אס
 לא נוק קווס שיתחיל לנווק
 מכרך כל זמן שלא סייס
 נויקתו וכל מצוס שיש לס
 משן זמן נל הינא ונירן
 מקמי סיוס תמצוה עונו
 לעשייתן סוי עו כאן לשונו
 וניט הרנ רמ״א שם נהגים
 וווקא כל ומן שלא סייס
 גויקחו יברך אכל צא אחר נך
 ונן נראה ממרי הפוסקים
 גני נרנת אירוסין עיי״ש:

 נליון םהרש״א
 חראיש פ' ניסוי הדם סי' ד'
 ושורש הדין נלטד טטח
 דבכיסה העיףהנשחט ראשץ
 א"זו לנרך על שחיטת השני
 דהניסוי איגו הפסק לברנת
 שחיטה ה״נ השהיטה איגו
 הטטק לברכת ניסוי ונוי אף
 דיש לחלק קצח כוי.ולכאורה
 בפשוטו יש לחלק דחא חיוב
 כיסוי אינו בא כ״א אתר
 ששחם.והיכן טזנינו זה שיחא
 יוצא בטברךנעוד לא גחחיינ
 ואם יברך כע״פ םטוך
 לחשיכה על אכילת טצת
 ויאכל נשיחשךטפתברא דלא
jhrb יצא בברנתו ואף דיש 
 קצת דחנא עכ״פ יש חיוב
 אלו שחט כעת ט״ט טג״ל זחו
 (ס»ף ז' שי׳ו ס״ק י׳׳א)
 וכה ג נחנ חרנ בא׳׳ח טי'
 ר״ו. סעיף ח׳ וע״ש בטג״א:

 נתלת צבי
 קמן מל סימן ששיר מיו
 מיאייך שחנו שסיר האי נמי
 שחט שפיר קמ״ל האי אסרמויי
 איחרמי ליה אילו שמא שהס
 שמא ללס ע״ש . אלמא לאין
 מה ששמנו נפעם אמרת יפס
 ראיה לשמיטה זו ישמא
 איתרמויי איתרמי וא״נ הנא
 נחשיו אף שנטעם אתרת
 שחטו כראוי הו״ל לעימר
 ואיתרמויי איתרמי ונפעם
 הזאת אוקמא אוינא לרונ
 מעשיהם מקולקלים אומר אני
 אררנה משם ראיס לזה רהא
 גס נגלול שא״י הלכות שמיטס
 אמרינן רוב מעשיו מקולקליט
 ונמ״ש הנו״ז נס׳׳ק י״ג וח״כ
 למה אמרו שם זטנין לשסה
 ולרה. אילך שמא שהה שמא
 לרס משמע לפסק יש נלנר
 ומ״ש הטיז נזה להאי וימנין
 קאי על ולא ילע לנתליה קשס
 דהיאך יתלן הא ראמרינן
 נלף י״נ שה האי שמא שהה
 שמא לרם וכנ״ל הא שם לא
 נזכר כלל ולא ילע • אלא
 ולאי רלעולס אי לא ראינו
 מעולם ששחט יטה הוי רוב
 מעשיו מקולקלים אבל כיון
 שראינו ששמט יפה נהי וראיס

 הכיאו לו יוחר מאוהו המין א״צ לכרך אע״פ שלא היו לפניו כשבירך ל״ו אלא ע״כ ל״ל כמ״ש כ״י דיש חילוק כין אכילה ליש לו קבע
 טכ״ל ומכאן קשה למ״ש הב״י ש״מ דלאו דוקא מאותו המין ממש לשמיטה דאי! לו קבע כו׳ וכ״כ בס׳ ל״ח וכחב שכן משמע כדברי
 אלא היינו לומר שיהיה ממין ברכות הראשון עכ״ל והא כאן מחלק הרא״ש להדיא כדעת העור ודלא כבעל העימוד ופסק כן ע״ש וכן
 בעל העישור בין חיה לעוף והא ברכותיהן שוות ואפייה צריך לחזור נראה להדיא מדברי הכל בו וכן משמעות הפוסקים וכן נראה מדברי
 מהרש״ל שם וכ״כ רבינו ירומם
 נתיב א׳ סוף ח״ב דכשמל תינוק אחד
 ואין דעתו מתחלה על הב׳ צריך
 לברך על השני והביאו הר״ב גופיה
 בסי׳ רס״ה ס״הוכ״כ העט״ז שס
 ומבואר שם ברכינו ירוחם שדין
 מילה ושחימה שוה בזה וכן הוא
 באבודרהס הלכות מילה ובמרדכי
ו י ה  ס״פ כסוי הדס ע״ש : י
. וה״ה אס היה ׳  לפניו הרבה כו
 לפניו א׳ ואחר שברך קודם ששמנו
 הביאו לפניו אחרות א״צ לחזור
 ולברך וכן מוכח בב״י:יא ולכתהלה
 כו׳ . משוס להשיר ס״ל
 דלעולס כל מה שלא היה לפניו
 כשבירך צריך לברך אא״כ היה דעתו
 על כל מה שיביאו לו הלכך לאפוקי
 נפשיה מסלוגתא ולצאת אליבא
 דכ״ע יתן לכתחלה דעתו על כל
 מה שיביאו לו וכה״ג כתב הר״ב
 בא״ח סימן ר״ו וכתבו מהרש״ל
 והפרישה והב״ח דהשוחט המושכר
 המיוחד לשוחט קבוע במקום
 לעולם דעתו על כל מה שיביאו לו
 אפילו בב׳ מינים וא״צ לברך כל
ב ושכח  זמן שלא שח בנתייס: י
. ולענין כסוי השני עיין ׳  וכסה כו
 מ״ש העט״ז כי דברי טעם הס :
ג מכסה דם ההיה כו׳ ״ ולפי  י
 מאי דקי״ל לקמן סי׳ כ״ח ס״כ לצריך
 לבדוק הריאה קודם הכסוי א״כ
 יפסיק הרבה בין שמיטה לשחיטה
 ויצטרך לברך פעם אחרת נלפע״ד
 שישמוט מתחלה הבהמה ואחר כן
 יכסה החיה ול״ד לשח בין חיה
 לחיה ולנמלך דצריך לכסות מתחלה
 חיה ראשונה דהתס שאני כיוןדצריך
 לחזור ולברך א״כ צריך לגמור מצות
 שחיטה ראשונה וכן משמע באשר״י
 ופוסקים משא״כ הכא והכל בו אפשר דלא ס״ל הך דלקמן סימן כ״ח או
 אפשר דלא נחת לדינים אלו ולא בא אלא לאשמטינן דהכסוי לא הוי הפסק
 ונפקא מינה לענין עוף שהזכיר שס ג״כ וכן משמע מדבריו שם ודו״ק:
. ודעת מהרי״ו נראה שלא להכשיר ׳ ו  ^ א והוא שבסוף הקנה כ
 למעלה מטבעת הגדולה וכ״כ מהרי״ל וכן הוא בהגהות
 מהרי״ו וכ״כ האגור ע״ש שחיטת אשכנזים ושכן ראה נוהג מורו
 אביו ז״ל וכ״כ מהרש״ל בהגהותיו לשחיטות שאין אנו נוהגים להכשיר
 כלל למעלה מטבטת הגדולה מחמת חשש תקלות וכן הוא בשחיטות
 האחרונים ואף על פי שבב״ח תמה דהלא מבואר בפ״ק לחולין דכשר
 ולפע״ד דיצא להם כן מטובדא דמוגרמת בפ׳ הגוזל(דף צ״ט ע״ב)
 משמע שם דמפני ע״ה יש להחמיר שלא להכשיר למעלה מטבעת
 הגדולה וכדאיתא בתום׳ שם ע״ש מיהו מסיק בב״ח דבמקוס הפסד
 מרובה וכה״ג יש לפסוק כמ״ש המחבר וכן פסק מהרש״ל בשחיטות:
 ב כנף האונה. שהיא בצד שמאל וכשהבהמה רועה יוצאת יותר מן
 הגוף משל צד ימין שהיא עבה עכ״ל הגה״מיי שהביא ב״י וד״מ :

 ג בלי שתאנוס עצמה . בשעת שחיטה למשוך צוארה ביותר

 ז י [יט] י היו לפניו הרבה (ט) לשהוט וברך על
 השהיטה ואה״כ(יב) הביאו לו עוד אם כשמביאים
 לו האחרונות (°) יש עדיין לפניו מאותם שהיו
 לפניו כשבירך(יג) אין צריך להזור ולברך ואם לאו
P י* ולכתהלה טוב ליזהר J א ) י ד י ) ך ר ב  צריך ל

 להיות דעתו בשעת ברכה על כל מה שיביאו(י) לו:.•
) לשהוט׳ ו ט ) ו ת ע ד ה שוהט היה או עוף ו הי ב י  ה
ב ושבה וכיסה ובירך בשהוזר לשהוט  עוד י
) אין צריך לחזור ולברך על השחיטה שאין ז ט ) 

 הכסוי (יא) הפסק :
 הגה (יץ) וכן הלין אס שחט חיה (או עוף) ורוצה לשחוט בהמת
) בלא (יב) ברכה (כל בי) ־. ט ג מכסה דם החיה וישחוט הבהמה (  י

: ם י פ י ע ר 4 ובו ד׳ ס א ו צ ה ב ט י ח ש ם ה ו ק  כ מ

מקום השהיטה בצואר בקנה לצד הראש  א א
 משיפוי כובע ולמטה וחוא קודם שיתחיל הכובע
 לשפע ולעלות ב והיינו שייר בהיטי א נ והוא
) שבסוף הקנה למעלה יש בתוך טבעת הגדולה א ) 
 במו שני גרגרים מגוף שחוסי(פירוש תרגום בדל אזן
 הסחוס דבאודן כלומר הקשה שבאוזן) ונקראים היטי י ואם

 שהט בתוך ההיטין ושייר מהם בל שהוא למעלה
 כשרה שהרי שהט משיפוי כובע ולמטה [א] ואם
 לא שייר מהם כלום אלא שהט למעלה מהם הרי זה
 מוגרמת (סי' הגרמה הכרעת הסכין חין למקום שחיטה לצד הלאש
) [ב] (ולכתחלה ישחוט למטה מטבעת ב ) ופסולה ( ף י ג י ה ־  אי ל

 הגדולה) (מרדכי ס׳ א״ט ומהלי״ו הלכות שחיטה ועי׳ ס״ק אי)

 הושעורו למטה עד ראש ב כנף האונא M יכשנופהין

 (א) אותה ועולה למעלה עד מקום שמגיע
 ראשה בקנה אז הוא המקום בעצמו שהיתה נוגעת
 כשהיתה היה הבהמה והיתד; רועה כדרכה
 כשתמשוך צוארה לרעות (ג) ג ׳ בלי שתאנוס
ף למטה בקנה ו ע ב ו ) ) ביותר, ד נ  עצמה למשוך צוארה (

 כמו בושט)(ריין בשם הראייה) (עיין ס״ק ד׳ כל הסעיף) :

 ולברך וסיים 'הטור כאן וא״א
 הרא״ש לא חילק פי׳ ואפילו הביאו לו
 ממין הראשון צריך לחזור ולברך
 ונראה דס׳׳ל שאינו דומה לפירות
 שזכרנו דבאכילה טבט האדם לגרור
 אחריה ולהוסיף י עוד וע״כ הוה
 כמו שהיו לפניו בשעת הברכה
 משא״כ בשחיטה וכתב ב״י שהר״ן
 בשם ה״ר משולם והראב״ד ורמב״ם
 ס״ל כמו הרא״ש וא״כ הוה בעל
) הביאו ב י  העיטור יחיד לגבייהו: (
 לו עוד . פי׳ ממין אחר לדעת
 בעל העיטור דבסמוך ולהרא״ש
 ושאר פוסקים אפילו מאותו מין :
) א״צ לחזור ולברך . זו דעת ג י ) 
 סמ״ג ונתן הב״י טעם דכל שיש
 לפניו עדיין הוא קבוע לשחוט
 אבל כשגמר הוה סילוק ודמי למה
 דאמרינן גמר מלאכול אסור לאכול
 עד שיברך ואע״ג דלא קי״ל שס
 כן שאני סעודה שדרך להמשך
 מאכילה לאכילה אבל גבי שחיטה
 הוה גמר סילוק והטור חולק ע״ז
 וס״ל דלא מהני מה שהיה עוד לפניו
 מן הראשונים כיון שבשעת הברכה
 לא היו לפניו והכריע ב״י כסמ״ג:
. כתב ׳  (ידי) ולכתחלה טוב כו
 רש״נ ובשוחט של עיר לעולם חשב
 דעתו על אחרים וכל זמן שמביאין
 לפניו ולא שח בנתייס א״צ לחזור
 ולברך עכ״ל משמע אפילו בשני
) לשהוט עוד ושכה ו ט  מינים •־ (
) א״צ ז ט . כצ״ל : ( ׳ ו  וכיסה כ
 להזור ולברך על השהיטה. ומברכת
 כיסוי לא זכר כלום כמו שזכר
 לעיל בדין הפסיק בשיחה או בנמלך
 שא״צ לחזור ולברך על הכיסוי דהתס
 דעתו היהה בשעת ברכת הכיסוי
 על מה שיכסה אח״כ דסא ידע

 שיחזור וישחוט אבל כאן הרי שכח והיה סבור שלא ישחוט עוד
 ודאי צריך לברך אס״כ על כיסוי השני שהיא מצוה חדשה שבאה לו
 אח״כ מ״ל: (יז) וכן הדין אם שהט היה כוי. זה מיירי שבשעת ברכת
 השחיטה נתכוין ג״כ טל שחיטת הבהמה או שהיתה לפניו בשעת
 השחיטה של החיה לדעח הסמ״ג דבסמוך מ״ה א״צ לברך על שחיטת
 הבהמה אלא דקמ״ל שמכסה תחלה דם החיה קודם שחיטת הבהמה :
. ז״ל כל בו בשם הרב הברצלו״ני טנין ׳ ) שבסוף הקנה כו א ) 2 
 שיפוי כובע הוא שט״פ הטבעת הגדולה יש שס בשר ופי
 הבשר עשוי חטים ועל אותן חטים כיסוי שדומה לעלה של הדס ועליה
 עצם אחד מטבעת הגדולה ומכסה סביב זה הבשר כמו כובע ובאמצע
 זה העצם יש שיפוי אחד בגוף העצם ונקרא שיפוי כובע ואמרו רבנן
 משיפוי כובע ולמטה כשירה שהוא כמו אצבע למעלה מטבעת הגדולה
. משמע דיעבד כשר אפילו למעלה ׳ p ולכתהלה ישחוט כו  עכ״ל: (
 עד שיפוי כובע וכ״כ רש״ל דהך שיעור של טבעת הגדולה הוא להרחקה
 מחמת משש תקלה ובהפסד מרובה יש לחלק ע״כ: (ג) בלי שתאנוס

 עצמה
 ד ובעוף למטה בקנה כו׳ , ז״ל ד״מ ובהר״ן פ׳ א״ט דף תרפ״ג ע״א כתב והראייה קבל מאחיו לשיעור ושט בעוף כנגדו בקנה עכ״ל

 הידושי רע״ק וע״כ
 דכ״ז שעוסק בשחיטה א״צ לברך על חאחרוח . וחנ״י דייק בן טלשון חרא״ש שכ'
 חטבדך עייר לשחוט חי׳ א' ואחר שנשחט תביאו לו יותר וכוי טשטע דוקא אוזר שנשחט
 ולא אחר שבירך וע׳ בשייך סק״י. א״כ חו״ל לחטחנר לנתונ לשון חרא״ש אחר שנשחט .
 וכן בסוף הטעיף קודט שבירך על הכיטוי הראשון הא גט אחר טברך ג״ז שלא ניטה

 א״צ לברך על הביטוי חשגי וצ״ע !
ח ״ , י  פתהי תשובה י

(ט) בלא ברנד.. ענה״ט נשם ש״ן ועיין  הפסק . עיין נתשונת נו״נ. מלק אוימ סימ! י״י.-
 שר״ת שתשיג עליו וכתב מדקת הייאה לא הוי הפסק ונן יעת השמ״ח סעיף י״א ע״ש ועיין

 כתשוכת וכרו! יצמק סי' ק״ה:

 ביאור הנר״א
 בדברי האחדוניט כאן ושם : [יט] חיו כוי ואייל כוי . נט״ש בפ״ו דנרכוח(סיב אי) סלק
 אסור לאכול ואע״נ דלא קי״ל כן שאני סעודה שדרך לטשוך טאנילה לאכילה:[כ] ולכתחלה
. דאו לכ״ע א״צ לברך בבל ענין נט״ש נא״ח ס״ס דייו לענין אטח הטיס טירושלטי: י  כו
 ^ [א] ואם לא •שייר נוי . נפי׳ חום' שם פגע ולא ננע לטעלה : [ב] ולנתחלח כוי .
: [ג] נשגופחין בו׳ . נטש׳׳ל ' ד״ה םגעך כו׳ אור״ת נוי  עחוט׳ דב״ק צ״ט נ

" ב פ ט י ר ה א  ב
 ואח״כ הניאו לו עוד יוחל מאותו המין א״צ לברך. (עוד כתבו שס בשס כל
 האחרונים שפסקו כהלא״ש דאסילו הביאו לו ממין הראשון צריך לחזור ולברך)
 ומכאן קשה למ״ש הב״י שס ללאו דוקא מאותו מין אלא שיהא ברכת אוחו מין

 והא כאן מחלק בעל העיטור בין חיה לעוף והא ברכותיהן שוות וצ״ל שאינו מדמה לו לשירות דבאכילה טבע האדס לגרור אמריה ולהוסיף עוד וע״כ הוי כמי
ט . וכ׳ בשייך וה״ה אס היה לסניו א׳ לשחוט ולאחר שבירך קודס ששחט הביאו לפניו עוד ו ח ש  שהיה לפניו בשעת ברכה . מה שאין כן בשחיטה עכ״ל: (ט) ל
. כחב בשייך דשוחס קבוע ודאי דעחו על כל מה שיביאו לו ואפילו בשני מינים וא״צ לברך כ״ז שלא שח בצחייס . רש״ל וב״ח. ואס יש לו לשחוט ו  יותר : (י) ל
. וכתב בט״ז אבל על הכיסוי ק ס פ  הרבה עופות ובירך בתחלת שחיטה ובא אחר ליקח מאותן העופוח לשחוט צריך אוחו אחר לברך. הלק״ט סימן קט״ו: (יא) ה
ן השסק שיחה א״צ לברך שנית על הכיסוי התס דעתו הוי מתחלה בשעח ברכת  מחוייב לברך לשי ששכח והיה סגור שלא ישחוטעול. והיא דבסעיףה׳ בד
. וכ׳ בשייך אבל לפי מה דקיימא לן בסי׳ כ״ח ס״כ לצריך לבדוק הריאה ה כ ר . מהר״מ טיקטין: (יב) ב  הכיסוי על מה שיכסה אח״כ דהא ידע שישחוט אח״כ

 קודם הכיסוי אס כן יפסיק הרבה בין.שחיטה לשחיטה ויצטרך לברך פעס שנית נלע״ד שישחוט חחלה הבהמה ואח״כ יכסה החיה :
. פי׳ מצד שמאל וכשהכהמה רועה יוצאת יותר מן הגוף משל ימין שהיא עבת ביותר וכ׳ בשייך לאין להכשיר למעלה מטבעח הגדולה. ה ת ו  כ (א) א
. ר ת ו י  וכן דעת מהרש״ל אע״פ שהב״ח אינו מתיר אלא במקום הפסד מרובה יש להקל כדעת המחבר וכן הוא בשתיטת אשכנזים : (ב) ב



ב ה י ז ר ו י p יורה דעה כ הלכות שחיטה ט ת פ  באד הגולה 50 ש

^ וע״כ נרשם כאן בש״ע ר״ן בשם הרא״ה ושטוח הוא דה״ק הר״ן שעור עצמה, בגמרא איהא אמר רבא ובלבד שלא חיאנה פרש״י למשוך ש ^ א ^ ש נ ^ ' 
 שס י כפירוש היי״ף וסיא״ש ושט דעוף למעלה כנגדו בקנה משפוי כובע ולמטה והכי איחא הסימנים חון לחזה בידי אדם בעי רבי חנינא אנסה עצמה מהו
 והימנ״ס m מה״ש בדבריו להדיא ומביאו ב״י וכן הוא כהרא״ה בס׳ ב״ה דף כ״ה ע״א פרש״י לפשוט מאד צוארה בשעת שחיטה תיקו ולחומרא והתום׳
י־ וא״כ צ״ע מנין לו להר״ב זה דלמטה בקנה כמו בושט מ״ל שיצא לו פירשו בעיא זאת אנסה עצמה שפשטה ראשה יותר מדאי ליטול ש

,־ ס נה״ג' ר מ ו ב ש , 
 ירק בבור עכ״ל נראה כוונתם דלא
 ניחא להו לפרש פרש״י דאבעיא
 על שעת השחיטה דאם היא טפי
 ממה שרגיל להתפשט בשעה שהיא
 רועה ודאי פסולה כיון דכבר קי״ל
 השיעור בכדי שהיא רועה ע״כ
 פירשו דמספקא ליה בפי׳ דכל
 שהיא רועה דדרך הבהמה לפשוט
 ראשה ביותר ליטול ירק מן הבור
 ואח״כ אוכלת אחר שחוזרת קצת
 מן הפישוט הגדולה מי נימא דגם
 זה בכלל השיעור שאמרו כשהיא
 רועה או נימא דוקא כשהיא רועה
 כפשוטו ואין פישוט ליטול הירק
 בכלל זה לכייל נכון ובזה מתורץ
 למה לא הביא הטור שאין חילוק
 בין אונס שע״י אדם לאנסה מעצמה
) שכשחותכין ד  בשחיטה : (
 אוחו מתכויץ. אין הפירוש שחלק
 אחד מתרחב מחבירו זה למעלה
 וזה למטה כמו שמבינים מקצת
 שוחטים שדבר זה הוא בכל מקום
 שיחתוך בבשר החי אלא הפי׳
 שהעור מתקמט ונעשה קמטים
 במקום השחיטה והחלל מתכסה
 משא״כ בתורבץנשאר החלל מגולה
) ואין הילוק בין יונה כו׳.כתב זה לפי דאיתא בגמ׳ ה  ואין מתקמט: (
 יונה א״ר זירא עד מבלעתה ומשמע מב״י שמפרש דיונה ממש קאמר
 כלומר דיונה יש לה דין אחר משאר עוף ותמה עליו רמ״א בד״מ
 דיונה הוא שם אמורא וכ״כ רש״ל: (ו) עד הזפק. פי׳ גגו של זפק
 וכתב ב״י סימן להבחין אס שחט בגגו של זפק אם נראה עור לבן
 בידוע שנגע בו לפי שהאדום מצוי יותר בוושט מבחוץ מן הלבן והלבן
 יותר ארוך מן האדום ועוד סימן דבגג הזפק אין בו שני עורות כמו
, מדבריו נראה דתרתי הםיחזרת ׳ ו ) ויודע שהחכם כ ז  בוושט: (
 הסימנים וידיעת המותך בסימנים קודם המפרקת ולמד כן מדברי
 הרא״ש שכתב על מתניחין דהשוחט מן הצדדין שחיטתו כשירה ובלבד
 שידע שחתך הסימנים קודם שחתך המפרקת כי הסימנים הם רכים
 ונדחים מן הסכין עכ״ל משמע דאפילו החזיר צריך שידע שחתך
 הסימנים קודם שחתך המפרקת כ״כ בב״י וע״כ כחב כאן דהרתי
 בעינן ותמוה לי דא״כ היה לו להרא״ש להזכיר דין החזיר. ולכתוב
 עליו דבעינן ג״כ ידיעה בוי אלא ברור הוא דהמזרה עצמה היא
 הידיעה דע״י שהחזיר יודע ודאי שחתך הסימנים קודם המפרקת
ט במתני' השוחט מן הצדדין ק  וכן נ״ל מדברי התום׳ שכתבו הא מ
 כשר. דוקא דיעבד אפילו אס החזיר דגזרינן אטו לא החזיר ע״כ ואס
 איחא להחזיר לא סגי למה להו למגזר אמו לא החזיר חיפוק ליס
 דאפילו בהחזיר אמור שמא לא מתך הסימנים קודם המפרקת אלא
 פסוט שחתך הסימנים קודם כיו׳ שהחזיר ובזה ידע אוחו דבר וכ״כ

 באגודה

 ב י׳ובוושט מתחלת המקום(ד) שכשחותכין אותו
 מתכויץ פ עד מקום שישעיר ׳ויתחיל להיות
 פרצים פרצים(ג) ככרס שחט למעלח ממקום זה
 והוא הגקרא תורבץ הוושט או למטה ממקום זה
) פסולה י  וד\א מתחלת בגי מעים ה שהיטתו (
 (א) m יאושיעור תורבץ חוושט שאינו ראוי לשהיטה
ב בשתי  למעלה ו בבהמה וחיה כדי שיאחוז י

: ( ׳  (ה) אצבעותיו(ל׳ רמנ״ס ס״א מה״ש לין ה
י י ה וי״א כלי לוחב ל׳ אצבעות (שור נשם רש״י ומהרי״!) וקבלה נ ג  ה
 הקדמונים שבכל בהמה וחיה השיעור עד מקום שמציע שס אוזן
 הבהמה או החיה כשכוספין אוחה (הגת במהרי״ו וא״ז נשם קצת

: יג ובעוף הכל לפי גדלו וקטנו: ( נ ״  פירושים מ״י גשם מ
) [ה] ואין תילוק בין יונה לשאר עופוח דבכולן שיעורן שוה ה ה ( נ  ה
 (הסכמת כל הפוסקים)(כן הוכיח בד״מ דיונה דבש״ס הוא שס מ״ד ולא עוף

 לאפיקי ב״י גשס מ״נ) • ז m ולמטה (ו) עד(י) הזפק:
ה ועוף (°) שאין לו זסק עד בין האגפים (ב״י) ולפי שאין אנו בקיאין ג  ה
 בשיעורי! אלו נכון לשחונ! באמצע הצואד לארצו דאז יוצא מידי

 סהק (ב״י בשם סמ״ק) :

 ג W יי צחך השוחט שישהוט באמצע הצואר
י ואם שחט מן חצדדין שחיטתו בשדה פ 1  ד
 נח] ״ והוא שהחזיר חסימנים(ז) ויודע שחתכם קודם
 שהתך המפרקת כי הסימנים רכים ונדהים מן

 W הסכין י! והוא הדין לשוהט מן העורף:

 זו׳ שם נשמי וכ״כ היי״ף כן ממ״ש ב״י שמ״כ דבעוף למטה
ס » בושט עד גגו של זפק ובקנה עד ״ נ מ י נ ה ״° ' ־ I" 

 הפו׳
 והרמנ״ס ינ הרמנ״ס שפ
 (°פי׳ כגון אוזא) יד מריוקא

 ימשנה השייופ מן הצייין כנגד גגו של זפק ולקמן ס״ק ז׳
י נתבאר דשעור ושט למטה עד הזפק » ״ י * £ 
 שם יז מסקנת הגמיא שם דכתבו הט״ו היינו גגו של זפק :
 ה שהיטתו פסולה . כל זה הוא
 צבי לצדיק לשון הרמב״ס וכתב עליו הכ״מ
 ׳ ״ וז״ל משמעדנבילה הוי שהרי כתב

\ בפרק ג׳ כל מקום שאמרנו בשחיטה % 0 £ י £ 1 $ 
 נשרולייי^אנ״מלאמינןלא פסולה ה״ז נבלה ואם אוכל
 ממנה כזית לוקה משוס אוכל נבלה
 וקשה דתורבץ הושט וכרס לא
 הוי אלא טרפה ולא נבלה וי״ל
 דמש״ה לא אמר ה״ז נבלה ומטמא
 במשא אלא אס אכל ממנה כזית
 לוקה אבל לענין טומאה לא נחית
 ומשוס דרוב הנזכרים באלו פרקים
 הוי נבלה נקט לה לשון נבלה
 עכ״ל ולא ידעתי מה היה לו שהרי
 כתב צהדיא ולוקה משוס אוכל
 נבלה אלא ודאי אע״ג מקיבת
 התורבץ (ועמ״ש בסי׳ ל״ג ס״ג)
 וכרס לא היי אלא טרפה מכל מקום
 שחיפה»'לשמא*תימיליס כיון שנתקלקל וניקב בשחיטה ה״ל
; שחיטה גורם לה לפסול והוי נבלה י ^ ^ * 

 כלל למה לייין אין נ״מ סא
 לכתחלה ויאי אסור כלא
 החזיר ישמא אח״כ יפה כמו
 ימיישינן ככל יוכתא . ועקיל
 הא אפי׳ נתלש נוצות ייצא
 יס חיישינן לנקינת וישע
 כדלקמן סי׳ כ״ג כשיכ כחתן
 כל נשי וקצת מפיקת מן הצד
 שיש לחוש שמא נגע נושמ
 ערס נואו מן מצייין למקום
 הסימנין. וזהו כוונח הכ״ח
 ומש״ס ס״ל לתו' ינלא החזיר
 פסולס אפילו כדק אחר נו
 נמפרקת . [כן הוא כתונ
 אנל נראה כי חסר פה] :

 נחלת צבי

 גרורה ליכא להכשיר גס

. / t vwi 1 jut! * v <׳>״ 

 דשהה ודיס שמא שהה ש״א' גמורה כדחנן בהדיא בפ׳ השוחט
ש״י;ייז כל ששחיטה גורס לה לפסול נבלה דהא ודאי כל טרפה אס לא נשחטה 'ח ־י^'=א  י22י

ו #  שיחו שנשחיטות חחרוש שמטו ו
 יפה כיו! דמגרע M ומחה כך נבלה היא והלכך כיון ששחט בתורבץ הוושט וכרס נטרפה
א f ואין השחיטה מחירהה דזהו לאו מקום שחיטה ואין לך נבלה גדולה י « ק » M!לא«י! 

jj™J ו וזה פשוט. ונ״מ לדידן במאי דהוי נבלה לענין ארב וכמש״ל ז מ ,א ,  1X6'«*ס
. גס זה הוא לשון הרמב״ם ׳  ולומר שמא שחטו יטה יא״כ סימן ט״ז ס״ס: ו בבהמה והיה כו
 כ7ני׳ל7כ!ו%ש,«״א,!^,j ומשמע דס״ל דכל בהמוח וחיות שווה בשעור זה רק בעוף שיש
 איני מכי! ינרי הפ״ז כמ״ש במינו קטנים לפי גדלו וקטמ ולכן תמה ב״י על הטור שכחב אחר
׳ jUff שעורו של הרמב״ס דהוא בשור הגדול ושאר בהמה וחיה וטוף לפי ו פ ״ ^ & ם ^ £ ! 
 זה חידוש נ״כ יהא נזה גדלו וקטנו דאין דבריו מכוונים שהסוס׳ והרא״ש לא כתבו כן אלא
^ אחר שיעורו של יש״י שהוא ד׳ אצבעות עכ״ל. וגם הרשב״א כתב י

ס

א סא^ י ל^״ש י י ש מ  2״
ה בת״ה אמר שיעורו של הרמב״ם וזו בבהמה וחיה אבל בעוף כו׳ והב״ח  סרמ״א מיירי לנאותה שח̂י
. יי«י הבין שתלונות הב״י הוא על מ״ש הטור ובעוף לפי גדלו וקטנו ולכן י ^ י [ / א י < 

 תמה עליו שהרי בדברי הרמב״ם ורשב״א מבוארים כמ״ש הטור וז״א
 מילואים שהרי מיד אח״כ כתב הב״י והרמב״ס בס״א כתב כפירוש בה״ג וכתב
י ׳״1י׳ שזהו השעור בבהמה וחיה אבל בעוף הכל לפי גדלו וקטנו עכ״ל ב״י י " ל נ ? ' ש ^ ה נ

י

ה ] 
י אי, ל«£7 הרי בהדיא כוונחו כמ״ש אח״כ מצאתי בדרישה שפירש להדיא דעת ; ש  חש״ו א
 אס שפעו שעם אי שממיס על הב״י כדברי ועיין ם״ק ד׳: ז ולמטה עד הזפק. פי' הפרישה והב״מ
 ZA'ZX דהיינו עד גגו של זפק ולא גגו בכלל וכ״פ הרא״שפא״ט ומהרש״ל
 מקולקלין. אכל יש לשיש שם סי׳ ו׳ וכן הוא במהרי״ו : ח ואס שחט מן הצדדין כו׳ -

 לנרי הרמ״א ע״ל זס כי אס •• י •• י- ״ •י
 סש״ו שמטו ואחרים עע״ג

 ז״ל הב״י ונראה מדברי החוס׳ שאס לא החזיר הסימנים פסולה שכך
 וראו ששחיטה ראויה היחה כתבו השוחט מן הצדדין מציגן למימר דוקא דיעבד אבל לכתחלה
י י^ש״י5, אפילו החזיר הסימנים גזרה אטו לא החזיר והרא״ש כתב ובלבד שידע י ש £ ו י ד $ 

 מקלקלי! ויהי׳ ניחור אחר שחחך הסימנים קודם שחתך המפרקת כי הסימנים הס רכים ונדחין מן הסכין ונראה מדבריו דאפילו החזיר צריך שידע ואפילו לא החזיר
 ™™?tV^u™^ כל שידע כשרעכ״ל ומביאו בד״מ ומ״ש שנראה מדברי התוס׳ שאס לא החזיר פסולה נלפע״ד כן דאי בלא החזיר כשרה לא שייך למינזר
, אטו לא החזיר כיון דאפילו לא החזיר גופיה כשר בדיעבד ולא אתי חקלה מזה ולא מצינו בשום מקום גזרה כי האי וכן הסכים בס׳ תורת ™ " i גס אס אין עומל 

 חידושי רע״ק
 (סימן כ׳ פעי1< גי) וה״ה לשוחט טן חעורף . ובלא החזיקה ומחט חטטרקת וסיטנין
 בלא בשר יש לעי לדינא אס הוי טריפה או דהוי גבילה טטעט חלדח כי בסוגי' דאפרינן
 אטד זעירא אף אגן נטי הנינא וכוי ד״ד, אטד טפני שהוא טחליד רבא אטד טפני שהוא
 דורפ ט״ד טפני שחוא דורש ט״ט ל״א טפני שהוא טחליד אטד לך הלדה ה״ד כהולדה
 חדרח בעיקרי חנחיט. א״כ לדידן בנה״ג בלא רוב בשר חלית נפלוגתא דר״ה וד״ח
 דלר״ה הוי הלרה ופסולי בשחיטה .ולר״ה בהוליך והניא הוי רק טריפח טטעם שבירת
 הטפרקת קודם לסיטניט ועי בסט״ג והוא לקטן (סי' נ״ד ס״ט) עריך לזהר וכו׳ ויסורו

ר הגף״א חיים ו א י  ב
 טי׳ ל״ה ס״ה נהנ״ה וכל אלו חדבריט נוי : [ד] ושיעור נוי וי״א נוי ונעוף נו׳ .
 עתום' שם ד״ה כדי כיי : [H] ואין כוי. ד״ל דלא כי״ט יונה אר״ז דקאי איונה :
 [ו] ולשטח כוי , דטשט ואילך נקרא ופק וע״ש ט״ד א' והאטד רניגא כוי אטאי ני
 קא שחיט נכרט כוי • [1] עריך כו׳ . עתופ׳ שט ד״ה חשוחט נוי : [ח] והוא שהחזיר
 כוי . בן דקדקו טדבר׳ תופי הנ״ל שאסרו גזירה אטו לא חחזיר ואי בדיעבד נשר לא
 שייך לטיגזר ום״ש'בנט׳ ואי ס״ר טחזיר דוקא כוי וטתני' נו׳ התט בידע שחתך פיטנין

 קידם
 טההיא' דפיירש״י בזבחיט בחחי׳ מפני שהויאיטיהליד טנואר דס״ל דהלנה נר״ה או דםסוקי טטסקא ליה והוי ננילה . וט״ט נראה לע״ד דקי״לנר״ח דחא אטרי׳ דט״ר ספני
 שחוא דווק ס״ל דטוליך וטניא נטליקח פסול ואנן דקיי״ל דטו״ט נטליקה נשר נט״ש הרטנ״ט (ס״ו טהל׳ טעה״ק) טונה דהטעם טפני שהיא טו«1יד ואף דאנן קי״ל ?עירי
 ט״ט הא טטקינן דטזוות טליקה בלא רוב נשר וא״כ צרינין לטעטא דטחליד .ועי בתום' בשטעתין שני ב' טירושיט בההיא טפגי שהוא סהליד דלתירועם הראשון הייגו בסנין
 שאינו יתנה דוקא . ולתירועט הנ' הוי חלדה טטעם ששווט חסיטניט טטטה לטעלח. ולבי התירוגיט תטוה לי דא״כ איך פרכינן ט״ד טפני שהוא דורס ט״ט ל״א טפגי שהוא
 טחליד . דלתירועם האי קשה חא ניון דהוא ספק טוליך וטביא בטליקח פסול נקט יותר האטת ספני שהוא דורס דפטול אפי׳ בסכין רהבה . ולתירתים חב' קשה דלטא חך ט״ד
 ם׳ דאף מחזיר ונדס״ל לבני ד״ח לעיל וא״כ םעטא דדורס הוא טלתא דסםיקא כיון דס' טוליך וטביא בסליקח פסול אבל טעט דהלרה לא הוי טלתא דססיקא דנחחזיר חפיטניט
 יעויוזט הסיטניס נדרנן לא הוי חלדה . וכזה קשה לי נ״נ על ט״ש הרשכ״א בפ״ב (דף לי) דאטרי בי רב תחת העור א״י והא אמרי דנ״ר ד״ה ולר״ה דאטר טפני שהוא טחליד

 נפשט
 פתהי תשובה באר היטב

 כ (א) ישיעור תוינץ הושט , עיין גזה נחשונח אא״ז טניס מאירוח מלק א' כ׳ נה״י ללמעלה בקנה בעוף לא הזכיר בש״ע בהליא מה לינו אבל מסתימת
. פי׳ ם ר כ  «ף סיייו אי : לשון נראה ללינו נמי משישוי כובע ולמשה כמו בהמה: (ג) כ
ה . וכ׳ בש״ך בשם הרמכ״ס ל ו ס  הט״ז שהעול מחקמש ונעשה קמשיס במקום השחיטה והחלל מכסה משא״כ בתורבץ נשאל החלל מגולה ואין מתקמט: (ל) פ
. ו י ת ו ע ב צ  להוי נבילה דקייייל לכל ששחיטה גורם לו לפסול הוי נבילה ונ״מ לדידן אם היא נבילת לענין אוחו ואת גנו כללעיל סימן ט״ז ס״ס : (ה) א
. ופי׳ השייך עד גגות הזפק ולא גגו בכלל וסימן אס שחט בגגו של זפק אס נראה עול לבן ק פ ז  וכ׳ בשייך וכל בהמות וחיות שויס בין גלול בין קטן : (ו) ה
ן . וכי בשייך דמלברי המחבר משמע לחרתי בעינן חזרת סימנים  בידוע שעע בו ועוד סימן לבגג הזפק אין בו שני עורות כמו בושט : (ז) הסכי
 וגס שיודע שחתכם קולס המפרקת ובאמת הוא נגל הש״ס לודאי בחזרח סימנים למוד נמי מהני וצ״ל דהאי וידע הוא וי״ו המחלקת כלומר או ידע
. דהא עיקר החשש להכא שמא חתך המפרקת קולס הסימנים ואנן ה  ובולאי מן הסתם אם לא החזיר יש לאסור . וכ׳ בט״ז ללדידן אין נ״מ כלל בלין ז
 סבירא לן דאסול אפילו חתך המפרקת אתר הסימנים כמו שכתב בסי׳ כ״ד סעיף ז׳ . ומה שכחב הב״ח ואם חתך בשר הצואר קולס הסימנים יש לאסור

 משעס

 וכדלעיל פ״ א׳ ס״ה ויאמרו
 שנשמט אותו ואש כנו כשחיטה
 ראויה וזה כעין דעת הרמנ״ס
 שפירש הכ״י נשסמהר״י חנינ
 יאסור להתחלה משוס מראית
 עין. ואף אס שחט גלול את
 האס מותי לתש״ו לשחיט את
 הנן וליכאמשוט מיאיתהעין
 משוס דהיואיס יויעיס שיש
 איסוי אותו ואת ננו וידעו
 ששחיטת חש״ו לאו כלום סיא
 וכמו״ש לעיל כמילואים .
 משא״כ כאן יכל עסקיו הוא
 עיי חש״ו שפיי ימשחהו
 ויאמרו כי שחיטת חשיו
 שחיטה ראויה היא והיא שוומ
 אותו ואת ננו והוה משום
 מראית עין. ולס"! אין דין
 הרמ״א שוה כלל ליין המשנה
 להתס מיייי יהשתיטה השניה

 הוא ע״י גלול) :



ו באי הגולה  טורי זהב יודח דעה כ כא הלכות שחיטה שפתי כהן כ
 רף כ' יח כל נו :

 א משגה תולין דף כיו ב שט
 נגמ' כשיגויא נתלא ולמומרמ
ffc) גמול בשם סרמנ״ש 
oc מס״ש לי! טי) וםלא״ש ד 

 יד אברהם
 (שי׳ ג״א סעי'»׳ )השחיטה
 חמעולה שיחתנו שניהם בץ
 נבהםח ובין בעוף ולזה
 יחנוי! השוחט. ונש׳ כלו״ש
 נתנ בשם לש״י לאינו אלא
 מירננן לאציכו חויוייסו גס
 נעוף משוש הדחקה כוי ומזה
 למי למה״ח היא רק חל נעוף
 והנה נהריא כ״כ נימ״ר ליש
 השוחנן ימיאורייתא נסי' א'
 סגי נעוף רהא אמרי׳ והטילו
 סנתונ לעוף נין לגיס לנהמה
 ונהמה נמי נרונ שנים
 נלאסלי׳ לק׳ לאף נקלשיס
 אין ממרקין אלא משוס ועצוה
 למרק: (שט) ואם שחם
 יונ א' םהם בעוף נוי
 שחיטתו בשידה ובלבד
 נשיטדדו אותו יטצאו
 שהנשחט הוא רוב בוי אפיי
 נחוט השערה דיו. כן פירשו
 םרפנ״א והר״ן הא דאמריגן
 גש״ס פ' סשוחש (רף ג״ע)
 לנעינן רונ מראה לעיניה
 להיינו ע״י מלידה ונ*כ העייו
 אכן מרנרי רש״י שם נלאה
 לדוג הנראה לעיניה היינו
 רונא למינכר וי״ל נלא מלילה
 וללח כהנ״י שכתנ ימלנר׳
 רש״י יש ללקדק כהלשנ״א
 והר״ן וז״א ונמ״ש העין. ויש
 להיר לוה מפי׳ רש'׳ ע׳׳ק
 וחולין (דף נא «א) גד״ס
 שלימין לשנים שמנואר ללונ
 ס:ראה לעיניס הוא רוב
 שלומה לשניים וסתס לוג היא
 מצומצם . וזה מצאתי נפר״ח.
 ועיי נחנ״ש . 1נס' ראש יוסף
 מיישנ דנלי הפרית . ומצאתי
 עיו ראיה גמורה לזה ממ״ש
 רש״י פ׳ אין מעמידן (וף
 ל״י ע״כ) להויא ורונא

 ומינכר היינו רוב הנראה
 לעינים ודוג עיי מדיוס הוא
 לוב כל להו וזה לאיה נלודס
 לפי' הפריח בועת רש*י.יני«
 מהא ונרנית (רף מת) ואו״ח
 שי׳ קצ״ז ועי׳ כמשנה כנורות
 מ״ל. וכיכ מזיז והאחרונים
 לנעי' לונ גמול סניכר
 לעיניס נלא מוילה . ועיין
. 1זה ולא נמ״ש  מיש סי׳ מ׳
 הרלנ״ו מ״א סי׳ יינ ררונ
 הנראה לעינים פיינו עיי

 מריום .־

 באנודה דהחויר לחוד כשר ולדידן אין נ״מ ממה שזכרנו דהא עיקר חיים וכ״כ צם' זבחי 5דק כשם התוס׳ והמרדכי ולא אוכל לירד לסוף
 החשש דהכא משוס שמא מתך המפרקת קודס הסימנים ואכן ס״ל דעת מהר״ש אידל״ש בחדושיו והב״ח שהשינו על הב״י בזה ומה
 דאסור אפילו חתך המפרקת אמר הסימנים כמ״ש סי׳־כ״ד ונמצא שהקשו הא קחני בסיפא השומע מן העורף שמיעתו פסולה ואוקמיה
 דאין הכשר אלא בלא חתך המפרקת מ״ה כשר אפילו בלא החזיר בש״ס בלא החזיר דוקא וא״כ מאי איכא בין רישא לסיפא אינו קושיא
 דבסיפא שחיטתו לעולם פסולה כיון
 דשוחט מן העורף מה שאין כן
 ברישא דמיירי בידע דוקא וכמו
 שכ׳ הרא״ש וטור
 וע״נצ״לכןלהרא״ש ורבינו ירוחם כשר
א אף בלא החזיר רק ש י ר ה ש י י  שהיי פ
 שהחום׳ קאמרי
 דאפילו החזיר
 לכהחלה לא אטו
 לא החזיר מן

 בידע דוקא וע״כ
 בלא החזיר דומיא
 דסיפא ואם כן הא
 דקחני השוחע מן
 העורף שחימתו

ס הסתם דאז פסול י , ;  ששולה היי« מ
״ ״ ו ף י  דבעורף לא שייך י

: וכמש הרחש י ה ל י פ פ ס ל ו נ ; ל ן נ מ  י

 וסייעתו וכן כתב
 האגודה פ״ק דמולין סי׳ כ״ה להדיא

 וז״ל השוחט מן הצדדין שחיטתו
 כשרה דוקא בדיעבד ושיחזור
 הסימנים עכ״ל הרי דבשלא החזיר אף דיעבד פסול והיינו מן
 הסתם דווקא מיהו מ״ש הב״י דמשמע מדברי הרא״ש דאפילו
 החזיר צריך שידע אינו נלפע״ד כלל דלא מסתבר צלל לפסול
 כיון שהחזיר הסימנים ודאי חתכם קודם המפרקת והרי רש״י והר״ן
 פ״ק דחולין מכשירים אף בלא החזיר אפילו לא ידע משום דודאי מן
 הסתם שחיט להו קודם המפרקת וכן נראה דעת הרשב״א בתה״א דף
 כ״ו ע״א וא״כ אמאי נימא דפליג טלייהו הרא״ש פלוגתא רחוקה כי
 האי אלא נראה דלהכי פי׳ הרח״ש ובלכד שידע משום דאוקי ש״ס
 מתני׳ בדלא אהדרי אבל מודה דבהחזיר כשר בסתם וכדס״ל להאגודה
 (וכדמוכח מהתוס׳ שכתבו אטו לא החזיר מדלא קאמרי אטו החזיר
 גופיה ודוק) וכן משמע מדברי הטור ורבינו ירוחם שכתבו ואס החזיר
 הסימנים אחורי העורף כשרה ולא התנו שידע כמו שהתנו ברישא
 אלא ודאי כמ״ש ודוק היטב כי כל זה נלפע״ד ברור דהשחא החום'
 והרא״ש וסייעתו והאגודה בחדא שיטתא קיימי אלא שקשה על המחבר
 במה שמשמע לכאורה מדבריו דידע לחוד לא מהני דזהו נגד הש״ס
 דאוקי מתני׳ בדלא אהדר ועכ״פ ידע מהני (ולפי מ״ש בס׳ חורת
 חייס אפשר דרישא דמתני׳ איירי בהמזיר דוקא אבל.דבריו דחוקים
 מאד ע״ש ודוק) וצ״ל דמ״ש המחבר וידע הוא וי״ו מחלקת כלומר
 והוא שהחזיר או ידע ומ״ש אחר כך וה״ה לשוחט מן העורף קאי
 אהחזיר לחוד ודברי העט״ז א״א ליישב כן ע״ש ועי׳ בסימן כ״ד

 ס״ה ובמ״ש שם :
. כתב מהרי״ו קנה הוא הקרוס שבפנים ׳  כא א רוב אחד כו
 הגרגרת המחבר את הטבעות יחד אבל טבעות עצמן נקראין
 גרגרת ורובו של אחד כמוהו היינו דוקא רוב הקנה מתחלת הקרוס
 ולמטה ולא רוב הגרגרת דהיינו עובי הטבעות עכ״ל וע״ל סימן כ״ד

 ס״ק

 ד(ה) יי׳ טוב ליזהר למשמש בסימנים ולתפשם
 קודם שהיטה כדי שיזדמנו קודם בשר הצואר
 וכיונים נמצאים הסימנים בצדדים וצריך אימון ידים
 וזהירות גדולה שאם לא ימשמש בהם ויזמינם לפניו
 קודם שהיטה קרוב הדבר מאד לפשוע ולהתוך

 המפרקת קודם הסימנים :

ם: פי מ ה׳ סעי  כא שיעור השהיטה בכמותה. ו
ה הוא שיעור השהיטה(של) הקנה והוושט מ כ  א א
 השחיטה 1א1 המעולה ב שיחתכו שניהם בין
) [ב] נ ובין בעוף M ולזה יתכוין א  בבהמה (
) בעוף נ ) ם ה  (א) השוחט י ואם שהט א רוב אהד מ

 לאין לנו מה למוש כנ״ל אלא דמו״ח
 ז״ל המציא חומרא אמת דכל
 שחתך בשר הצואר קודם הסימנים
 יש לאסור והיינו מטעם שהייה
 שמא בשפה שהתחיל לשחוט בבשר
 נגט מעט בושט וחזר וחתך בבשר
 ויליף לה מדברי הרשב״א בת״ה
 הקצר וז״ל מן הצדדין שחיטתו כשירה
 לפי שהסימנים נשחטים עד שלא
 חתך המפרקת והבשר שעליה עכ״ל
 מדנקט והבשר שעליה משמע שאם
 חהך בבשר קודם יש חשש לנקיבה
 וושט ע״כ ולעד״נ שאין מקום
 לחומרא זאת דא״כ ניחוש מספק בכל
 שוחט שמא באמצע שחיטת הסימנים
 מתך בבשר וחזר לסימנים או

 שמא בשעה שהתחיל לחתוך בעור נגע בסי׳ וחזר וחתך בעור. ותו
 מצאתי להדיא בדברי הרשב״א במשמרת הבית דף כ״ו ע״א בסופו
 וז״ל דמה שחתך בבשר לא יעלה ולא יוריד וכשהגיע לסימנים ושחט
 שני שלישים לכ״ע כשירה עכ״ל הרי לפניך לרשב״א בבירור דלא
 חיישינן לחתיכה בבשר בשעת שחיטה והא דנקט בת״ה הקצר והבשר
 שעליה הוא מטעס אחר דה״ק דאין כאן חשש שמאימחוך כל המפרקת
 קודם חיתוך הסימנים ממילא יהיה המלה אסורה דכיון שיש בשר
 על המפרקת בודאי יהיה נגמר תחלה חיתוך כל הסימנים קודם
 שיהיה גגמר חיתוך הבשר וכל המפרקת וכן מבואר בתה״ה וז״ל
 וטטמא דמילתא ראע״ג דשוחט מן הצד וחותך מפרקת עם שחיטת
 הסימנים שמיטת הסימגיס קודמין לחתיכת כל המפרקת ואפילו
 טרפה אינה עד שהוא שוחט הסימנים עכ״ל זה מבואר כמ״ש דה״ק
 לא מיבעיא דחשש נבילות פשיטא דאין כאן דהיינו מה דאמר זעירא
 נשברה מפרקת ורוב בשר עמה נבילה דודאי לא יצטרך אפילו אח״כ
 לבוא לידי חתיכת רוב הבשר אלא אפילו חשש טרפות דהיינו בלא
 רוב בשר אין כאן כיון שעכ״פ צריך לחתוך קצת בבשר קודם חיתוך
 מפרקת והסימנים נשחטים קודם שיעשה חיחוך בבשר ובמפרקת
 אבל לא מיירי מאיסור שהייה רודאי אין שיעור שהייה בזה ואפילו
 לדיק דאנו מחמירים בכל השהיות אין זה אלא אם מגביה הסכין

 אפילו קצת בזה גוזרים מגביה ושהה קצת משום שוהה הרבה אבל
 כשאינו מגביה כלל למה נחמיר לדידן יותר מחכמי התלמוד דזה אין
 שייך בו גוירה וראייה לדבר שהרי בשוחט בשנים ושלשה מקומות
 בהיקף אמד כשל אף לדידן ולא טמא להחמיר לדידן מממח ששהה
 קצת והוא מעשה בכל יוס ע״כ אין חומרא אלא במגביה קצת ועיין
, זהו כוונת הרשב״א ועיין מה שכתבתי עוד ׳  מ״ש בסי׳ כ״א סעיף ד
 ממ בסי׳ כ״ז אבל מצד שהייה לא הקפידו אפילו אס בתוך השמיטה

 מותךבמפרקת וכ״ש בבשר הצואר דאין כאן שיעור •ובזה גם לדידן שרי דדוקא אס הגביה הסכין אפילו מעט אנו מחמירין משום לא
 פלוג אבל לא בזה וכמ׳׳ש סי׳ כ״ג סעיף ב׳ בזה ע״ש ומ״ש בסעיף שאחר זה והוא מדברי כל בו כדי שיזדמנו לו קודם בשר הלואר עיקר
 קפידתו שלא יבא למחוך המפרקת כמו שסיים שם בהדיא ולחתוך המפרקת כו׳ ומ״ה הקפידו גם טל בשר הצואר שהוא על המפרקת
 משום הרחק מן הכיעור ואדרבה משם ראייה כיון שלא מצא טעם לאיסור אלא משוס המפרקת ולא משים טעם שהייה בשחיטה אפילו

 בלא חתיכה במפרקת אלא ודאי שאין בזה חשש כלל כמו שאמרנו: (ד!) טוב ליזהר. פי׳ אפילו בשוחט כנגד הגרון:
) ובין:בעוף . בדרישה הקשה כיון שצריך גס בעוף ב׳ סימנים לכתחלה למה נתיר לכתחלה לשחוט העוף בסכין שאינו חד א  ^א (
 כמ״ש בסי׳ כ״ד לפי׳ ה״ר אושעיה והטור כתב בסי׳ י׳יח שוחטין בו דמשמע אפילו לכתחלה. ותירץ דבסי׳ י״ח מידי ששומט
 ב׳ סימנים כאחד ומיירי אפילו בבהמה ולא כמ״ש ב״י דבעוף מיירי עכ״ל אומר אני הא ממשך מתירוץ שלו דאפילו בבהמה יוכל לשחוט
 בסכין שאינו חד כששוחט ב׳ הסימנים כאחד לא נהירא כלל להקל בזה שיסמוך ע״ז שיחתוך ממש בשוה בכל אמד ולא יקדים באחד
 יותר קצת מחבירו דשמא יקזיס באחד יותר ויבוא ליד איסור גמור . וקושייתו נראה לתרץ כיון שבעוף כשר עכ״פ דיעבד כשנחתך רובו

 של א׳ בזה שפיר יוכל לסמוך שישלוט שניהם כיון דאפילו אס לא יהיה כן אין איסור בדבר מ״ל:

 ביאור הגד״א חידושי רע״ק
 קודם חטטרקת דאז איצ החזיר נצדדין לאפוק׳ עורף דא״א ום״ש בש״ע וידע ד״ל או נפשט רתחת העור הוי חלדה [והיינו דלא גפי׳ התום׳ נתירוצם הב׳ הניל] ותירק דר״ה
 ידע וט״ש וחיה לשוחט טן העורף לא קאי אלא אהחזיר ש״ך. אבל העיקר נדעת ת״ה דחי דליגא טייעתא לזעירי דדלטא ספני שהוא סתליר היינו דרלטא באטת תתז העור
 והר״ן דבצדדין נשר אף נלא החזיר נסוגיא דנט' שס ונתב נת״ח שט ואף לנתחלח הוי חלדה . אבל לפי האטת דאיתא לועירי אין ראיה דהוי חלדה עיי׳׳ש [ילבאורה תפוה
 םותר אף בלא חחזיר אעינ דחוחך גט ר&פרקח ט״ט לא טיטרפא בזח ולא נקט דיעבד הא אף לטפקגא דאיתא לזעירי הא טםקינן דטצות טליקח דחוחך שדרה וטטיקת בלא
 אלא טשוט טולק דאפי' בדיעבד פסול אבל הרץ ורטבים נתבו דיעבד ווקא ע״ש ודשיי נוב בשר וא״נ עדיי] תקשי תועי לי׳ פנין לטהרה טידי נבלה ועדינים לטעטא טפגי
 שחוא טחליד . עייל דר״ה לא ידע חך ברייתא דטואן בלא רוב נשר יבט״ש הרשביא
 בסוגי' ולר״ל ור״א לא ידעו הך ברייתא . אםנם תםוה לי דא״ב לדינא הו׳׳ל למפסק
 דתיות העור הוי ודאי חלדה דהא לפי האטת דטצות טליקה בלא רוב בשר א״כ הא
׳ טנf לסהרה טיידי נבילה דזהו ודאי א״א 1 1  דסולק נטבין יטטא נבית הנליעה ולא 0
 לוטר דבםנין מסתטא נתתך נם רוב נשר דא״נ איך פרנינן בטוני' (דניה ע״א) ואי
cvp אטרת אין שחיטה לעוף טהית תהני לי׳ טנין ונוי הא לטה דקי״ל נזעירי הוי ננלה 
 שטגיע לטיטנים אע״נ רפירנת' םנח דמעות טליקה בלא רונ נשר וטלק נםנין נ״נ בלא
 רוב נשר . וא״כ צרינים לפי האטת לטעטא דדיה ורבא . וכיו[ דקי״ל תזוים בגזליקה

 נתב כדברי. ח״ח :
, כתרי התירוצים לחוטרא! [ב] (ליקוט) ונין נעוף נוי . ׳  [א] הטעולח ט
 גתיווק הראשון אבל ד״ב פסק דא״צ וב״פ נטרדב׳ טםש״ש כ״א נ׳ אי טח
 בו׳ וערש״י שט דייה ואינו נו׳ אבל פו׳ (ע״נ) ו (ליקוט) ובין בעוף . ונ״ו תוס׳ שט
 כ״א ב׳ ד״ח ואיגו בוי אבל רש״י שט >1״ל דליתא לתי' קטא ונ״פ רי״ף ונ״ש בסיח״ת
 מטש״ש ב״ח ב׳ א״ל ר״י בייח נו׳ וליתא דנל הינא דא״א נדיעבד דמי וכ״נ שם

 חרא״ש (ע״נ) : [ג] ולזה נו׳ . כט״ש נטר׳ ז
 אפיי

 בשר טוכח רווטעט טפגי שדעא פחליי וננ״ל א״נ טוכח לדינא רתחת העור הוי חלדח וצ״ע) א״ג טאי פדני׳ ט״ד טפני שהוא דורס ט״ט ל״א טטני שהוא טחלידי. הא כיון
 דלדידיה נאטת טפול ספני שהוא דורם לא רצח לוטר כפני שטחליד דלא תפשוט טיניח דתהת העור היי חלדה וצ״ע :

 באר היטב
 משעם שמא בשעה שיתחיל לשמוט בבשר כנע ממש בוושט וחזר וממך בבשר העוף בשטן שאינו חד כדלעיל שי׳ י״ח . וחילן דלעיל מיירי ששוחע שני
. וכתב ע״ש להחיל אף בנהמה אס שוחט שני סימנים כאחד וננו״ז ד ח א  מולק עליו בס״ז והביא לאיה לדבריו גם אין לחוש לשום לד איסור שהייה כל זמן סימנים כ
 שלא הגביה הסכין עכ״ל. שוחט שהוא אימר יל ובאימון יליו לשחוט אמו שוחט חולק ע״ז ואינו מתיר לק בעוף ולא בני.מה משוס דנעוף אף אס יקדים באחד
 ממש באמצע הצוואר לק באלכסון ומ״מ הוא מוחך הסימנים ולא פגע במסרקה יותר מ״מ בדיעכל שנחחך רובו של אחל אין איסול בלבל .־ (ב) בעוף . יפי׳
. חש״י שאלה מ״ח: השייך הקנה הוא הקרוס שבפנים הגלגלת המחבל אח הטבעות יחל אגל טבעות ה  מותר אף לכתתלה ופשיטא שאין להעבירו בשביל ז
. והקשה כלרישה א״כ לש״ז למה מתירין לכחמלה לשחוט עצמן נקראין גלגלת ורובו של אחל כמוהו היינו דוקא רוב הקנה מתחלת הקרוס ט ח ו ש א (א) ה ^ 

 (יו״ד ח״א)זיין למשה
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. כתב מהרש״ל בהגהותיו (ב) אפילו כחוט השערה . כן הוא מנה הרשב״א והדן ומ״ש י : ב ודוכ שגים כו  ס״ין י״ל ור״ם ל״י
 לטור נשחט הקנה כולו והושט נשמש עור החילון כולו ועור הפנימי בגמרא דבעינן רוב הנראה לעיניה לא רובא למינכר קאמר כעין
 לא נשחט רובו נ״ל לאוסרה ע״כ מתשובת מהר״סמי״ץ סי׳כ״ז וכ״כ שאמרו בברכות מבא דמינכר דהכא לא אמר מידי מאיכרי אלא
, בכל הסעיף מיירי לפי שאמרו מחצה על מחלה כרוב אע״פ שאין כרוב אלא רואין אותו ׳  הב׳׳ח שמצא כך כתוב: ג כגון שהתחיל כו
 בדלא שהה ולדידן צריך שלא ישהה במראית הלב כאלו הוא רוב מ״ה אמר
 אפילו בל שהוא : דאו בשיני ב ורוב שניש (ג) בבהמה ובחיה שחיטתו כשרה רוב הנראה לעיניה הקא בעינן ולא

 יי ובלבד בשימדדו אותו ימצאו שהנשהט הוא רוב
 וביון שיטצאו שהנשתט יותר מחצי(ב)!ח י אפילו

 כחוט השערה (י) דיו:
 ב י אם שחט בבהמה האחד כלו וחצי השני

 י׳ ובעוף שני חצאי סימנים פסולה:
א שחט דוב הסימן במקום אחד ג בנון ל  ג [י׳] פ
 שהתחיל לשחוט י ונתהפך הסימן וגמרה שם ובין
) בוושט לא ה ) ן י  שניהם רוב כשרה בין בקנה ב
 מיבעיא אם שני החתכים שוים בהיקף אחד * אלא
 אפילו האחד לצד הראש והשני לצד מטה(0 כשר
בין אם אדם אחד שחט כך בשנים או בג׳ מקומות ב  י

אבל אם הכל בצד נ  בין ששהטו שנים בשני סכינים י
 אהר כגון שלאחר שהתחיל לשחוט מעט הניח זה
 המקום ושחט למטה או למעלה ממני באותו צד
 צריך שיהא הרוב במקום אחר ובשיש רוב אפילו
 במקום השני בשר ואעפ״י שאין השחיטה מפורעח

: ( ° ) כרת) נ  (פי׳ גלויה ו

שהיטה העשהיה 00 בקולמוס ד או בשיני ד  ד י
 המסרק בשר:

 ה ט׳ היה חצי הקנה התוך ושהט בו והשלימו לרוב
) י׳ בשר ובן אם "י ־ ) ( ״ w 1 c א ייי ; ע ש ד ו י ו )  (5!ד) ה
 התחיל לשחוט במקום השלם ופגע בחתך והחתוך

 משלימו לרוב כשר 0 :

. דן רי  כב באיזו מין צריך לשהוט הו
: ם י פ י ע ׳ ס ו ב ב  ו

 רוב הנראה ללב ע״כ אלא דמפרש״י
 לא משמע כן דפי׳ בגמרא(דף כ״ח)
 הנראה לעיניס רוב גמור הניכר
 עכ״ל וא״כ שנזכר כאן היכירא ה״ל
 כההיא דברכות רובא דמינכר
 שזכריה רשב״א והר״ן דהא הם תלו
 הדבר במה'שלא נזכר כאן היכר
 ורש״י כתב בהדיא היכירא וא״כ
 משמע רוב גדול וכן איתא לשון זה
 בש״ע בא״ח סי' י׳ סעיף ח׳ רוב
 הנראה לעיניה והתם רוב הניכר
 קאמר וכן במרדכי בפ״ק דחולין
 משמע כן שכתב יש רוצים לבדוק
 ע״י נוצה שתומבים בשימניס דרך
 הפה לראות אם נשחט רוב וטעות
 הוא דשמא אין כאן רוב ואין בעינן
 רוב הנראה לעיניה עכ״ל משמע
 דרוב גדול בעינן דאי לאפוקי
 ממחצה מה שייך זה לבדיקת הנוצה
 דאפילו למאן דאמר ממצה על
 מחצה כרוב לא סגי בבדיקת הנוצה
 ובאגודה מבואר יותר שכתב דבעינן
 רוב הנראה לעיניס וכיון שהוא
 מצומצם אין להשיר עכ״ל משמע
 דבעינן רוב גדול וכן הוא בשחיטות
 שלנו של מהרי״ו שכתוב בהם ולא
 רוב במדידה. ונראה להביא ראיה
 לדעת הריין והרשב״א דהאאמרי׳
 בגמ׳(דף כ״ח) לשון זה ררוב הנראה
 למינים בעינן לענין טריפות דפריך
 התם על מ״ד דמחצה על מחצה
 כרוב מהא דמצא חצי קנה פגום
 והוסיף עליו כל שהוא כשירה ואי
 י1מרת מחצה כרוב הא טריפה
 הוי אמר רבא שאני לענין טריפה

׳ . עיין פירושו בב״י  המסרק ט
 ובפרישה : ה ויודע שלא גיקב
 הושט . כגון כשחתך חצי הקנה
 הראשון תפס הקנה לבדו בידו או
 שנפגם חצי הקנה מחמת חולי
 ב״י וד״מ ומשמע מדברי הרב דזהו
 אפילו לדידן כשר וכ״כ העט״ז
 בהדיא דקי״ל הכי וה״ט דכיון דידוע
 שלא ניקב הושט לא שייך תו
 שהייה דהא דפסלינן שהייה במיעוט
 קמא דקנה היינו משום דלא בקיאינן
 בבדיקת הוושט וחיישינן לנקובת
 הוושט כדלקמן ס״ס כ״ג בהגייה
 משא״כ הכא וכ״כ הב״ח בס״ס כ״ג
 דהיכא דחפם הקנה לבדו בידו
 ואמר ברי לי שלא נגטתי בוושט

 קי״ל דכשר ע״ש:
. ׳ ו ב א בעוף צריך לשחוט כ  כ
 אפילו דעתו בשעת שחיטה
 לנתחו אבר אבר דהואיל ודרט
 לצלותו שלם מיישינן דילמא מימלך
 עלויה ויצלנו שלם כ״כ הפוסקים :
ן . כתב רבינו ירוחם  בהורידי
 נט״ו אות ה׳ ח״ג דצריך לשחוט
 לפחות ב׳ ורידין ע״כ וכן הוא
 בתוספתא ומביאה המרדבי פ׳
 השוחט וכ״כ הב״ח וכן הוא בחדושי
 הרשב״א פ׳ השוחט דף ל׳ ע״ג ופ׳
 ג״ה רף צ״ה ע״ג ובתה״א דף ס״ח
 סוף ע״א: ג שעדיין הדם כו׳ ואם
. ומבואר בהרא״ש ׳  לא עשה כן כו
 פרק השוחט דאם לא נקבם בשעת
 שמיטה מותר לצלותו ע״י שיחתוך
 הוורידין עם הבשר שסביבותם מן
 הצואר ע״ש וכן כתב רבינו ירומם

 א א [א! *בעוף צריך לשחוט ב הןיריףק(פי׳ תועים
) ב או (א) לנקבם ׳ ״ ע ל "׳ י ־ י ) ו א ס ( י א ה ז יי־ ה מ {  ־

 (א) בשעה שהוא נ מפרכס ג PJ שעדיין הדס חם
 כדי שיצא ולא יתקרר בתוכו ואפ לא עשה כן

 נט״ו אות כ״ה' וכן נראה מהך דמסירים הראש בעוף בהג״ה : דבעינן רוב הנראה לעינים ואם כן אם תאמר דרוב הניכר קאמר
 ויחתוך כדעת המרדכי והאגודה ע״כ מקיבת הקנה דפוםל ברובו דוקא
 ברוב גדול וא״כ מ״ט אמרו חצי קנה פגום כשר היה להם לומר אפי׳ רוב פגום כשר כל שאינו רוב גדול הנראה לעיניה אלא ע״כ דכל
 שהוא רוב אפילו כחוט השערה מיקרי רוב הנראה לעיניה ממילא ה״ה נמי לענין שחיטה לקולא ע״כ וראי יפה פסקבש״ע כהרשב״אוהר״ן
 והטור אנא דמ״מ כיון שמלשון רש״י במרדכי ואגודה משמע להחמיר יש להחמיר במקום שאין הפסד בפרט שמהרי״ו שהוא אחרון כתב דבעינן
 שיהא'רוב מנוכר לכל ולא ע״י מדידה כנ״ל: (ג) בקולמוס. פי׳ באלכסון. כשיני המסרק פי׳ מהר״י חביב מעקם וחוזר ומתחיל וכתב עליו
 בפרישה שכשמעקם הסטן בתוך הסי׳ לכאן ולכאן א״א שלא יעשה עיקור שמעקר הסימנים בעיקום הסכין ולמה שחיטתו כשרה וניל
 שמבחוץ הוא מוחך הסימנים סביבם ומעקס באותו חיתוך עכ״ל. ונראה לדידן אין היתר בהאי כשיני המסרק לאפילו למה שמפרש דחותך
 מבחוץ חתיכות עקומות אסור לדידן דהא צריך להוציא הסכין ולחתוך במקום אחר סמוך לו ואנןקי״ל כל שהגביה השכין אפילו כל שהוא אסור
 משום שהייה וכן במ״ש הניח זה המקום בו׳ היינו בלא הגביה כלל הסכין בשעת שחיטה אלא נדחף ממקום למקום בשעת שחיטה ועיין מ׳׳ש
) ויודע שלא ניקב הוושט. *נראה דללידן בכל גווני טריפה כל שיש ריעוחא בסימנים כמו בר אווזא דהוה ממסמס קועיה ד  בסי׳ כ׳: (

 דמא מובא לקמן סי׳ ל״ג סעיף ח׳ בהלה דלדידן אסור ה״נ בזה :
ב (א) כשעה שהוא מפרכס. בב״י הביא דעת מקצת פוסקים שאס לא שמט כל הסימנים אלא רובן ורוצה לצלות שלם שצריך לחתוך  כ
 אותם ג״כ כמו הוורידין ודחה אותם שא״צ לעשות כן ובד״מ כתב שיש איסור בדבר מראה בשהייה בשחיטה כמו לקמן
 סי׳ כ״ג סעיף ה׳ ואפילו בדרך שאין שייך לומר כן כגון לנקבן לא ראיתי לשוס אדם לחוש לזה ואפשר משוס שגס בוורידין לא נהגו כן

ל " נ  ביאור הגר״א ע
 וגם שי״ל רחלכה ברבה וכן הרטב״ם םתט בדברי מתני׳ נפ״א שה' אבות
 הפוטאד. אלא שנעג״ג טה׳ כלים כתב הא דר״ג ועי״ל דנ״ז לבתתלה ובאן לכתתלה נלא״ה
 עריך כל ב' םימנין ודוחק רשם טטטאינן אפי׳ בדיעבד ומלשון תופי הג״ל סשטע דרוב
 הגדאה לעיגיט אינו רוב טציפצפ וטלשון הטור נא״ח פי' תרם״ח נשם הראנ״ד טשטע
, דט״ש רוב הנראח כו׳ ׳ ו  כדברי חרשב״א וע״ש בש״ע םי״א (ע״כ): (ליקוט) ונלנד נ
 ד״ל בה״נ דאיא לוטו־ דבטרפות יהיר. ברונ כיד כשר . ר״ג וכט״ש בת״ב בוי(ע״כ) ;
 [ה] לא שחש כוי • עתוט׳ שם ד״ד. השוחט כוי : (ליקוט) לא בוי . כרב דשם עבד ר״י

 עובדא כוותיח ור״ז קיבלח (ע״כ) :

 ^ [א] נעוף גוי. דטוגיא דגם׳ נר״י ונפ״ק דנרנות (ח׳ גי) חוריו נוורידין ברי
 יהודה : [ב] שעדיין בוי . גפי שם ;

 כאד היטב
 למטה ולא רוב הגרגרת דהיינו עובי הטבעות ועיין לקמן סי׳ כ״י ושי׳ ל״ל:
. וני מהלש״ל נשחט הקנה כולו והוישמ נשמע עול החיצון כולה ה מ ה ב  (ג) ב

 [ד] אפי׳ כהוט כוי . בת״נ ם״פ שטיגי להבדיל נוי אצ״ל בין פרה לחטור והלא
 םפורשיש הט אלא בין טטאד. לך לפהורת לך בין גשחפ רובו של קגה לנשחט חציו
. עתופ׳ קכ״ג ב' ד״ח עולת ׳ ו  ונטה נין רונו לחציו נטלא השערח : (ליקוט) אפיי נ
 נוי ונ״ש בחולין נםש״ש נ״ט א' וצדינא נוי ודאב״ש היא גטש״ש אלא «v סיפא כז'
 טאי רוב כוי (ע״כ)! (ליקוט) אפי׳ נחוט נו׳ י דמ״ש רוב הנראה לעינים ר*ל לאפוקי
 טחצה אע״ג שהוא כרוב טיט לעיגים כוי אלא ללב ול״ק רובא דטיננר ובת״נ ס״פ
 שמיני והביאו רש״י שם כוי. ת״ה . ולפי טש״ש קכ״נ ב' עילת העיף כוי ועתוט'
 שם ד״ח עולת בוי וטשגי שם נהנים נו׳ ליתא לדבריו (עתוס' כ״א ב' דיה ואינו כי׳
. ועברשב״א בחידושיו שס קכ״נ י ו  וחשתא כשלםא א״א כוי אלא אי שרי לחתוך נ
 נ' . ודייר צ״ע) וגם טתיכ אין ראיח דשם דאורייתא קאמר אלא שי׳׳ל דלא קי״ל
 נההיא טוגיא דשיגוייא ושם ג«וטא1ו דרנגן נוי נטרפה נו׳ שיגוייא דדוקא גיגדע

 פתחי תשובה
 עיין נתשונת נשמיס יאש סימן ל״ר נהגהח נסא והוסנא

 שם
 ^ (א) וינ״י בלע״ז

. וכי בס״ז מאחר דהרבה פוסקים ס״ל ללא מתני מדידה רק רוב הנראה לעיניס יש ו י  ועור הפנימי לא נשחט רובה נ״ל'לאוסרה. וכן כחב תב״ח ־. (ד) ד
. וכ׳ בשייך דמיירי גדלא שהה אפילו כל שהוא. וכתב בה״י דבזמה״ז ט ש ו ו ר במקום שאין הפסד מרובה ועיין סר״ח ובת״י שהחמירו אפי׳ בה״מ : (ה) ב  לממי
ה אם אמר נרי לי ל  נוהגים להטריף אם שחט ב׳ וג׳ מקומות אסילו לא הגביה ידו ואפילו דיעגד טריפת וסר״ח חולק עליו גק״א ובעבודת מלשוני סימן ט״ז מ
ר . ופי׳ הש״ך כגון ש : (ו) כ  שלא נגעתי בסימנים גס לא יצא דם כשרה אפילו שחט ב׳ וג׳ מקומות אף ששהה בין ראשונה לשניה עיין גש״ך ובי״ע סי׳ כ״ג
 כשחתך חצי הקנה הראשון תפס הקנה לבדו כידי או שנשגס חצי הקנה מחמת מזלי ומשמע דזהז אפיל! לדידן כשל להא דפסלינן שהייה במיעוט קמא לקנה היינו משוס
 שלא בקיאינן בבדיקת הושט וחיישינן לנקיבת הוושט מה שאין כן הכא דידע שלא ניקב הוושט לא שייך חי שהייה. והט״ז כ׳ נראה דללידן בכל גווני טרסה אם יש
 ליעוחא בסימנים וכתב ע״ז תיפח לוחם של השוחטים תחלה בעור ומעקם החתך כדי שיהיו הםימנין נראין ואח״כ שוחטים לא ישה הס עושיס כ׳ הב״ח בסימן כ״ג דהיכא
 לחסס המנה לבדו ואמר נרי לי שלא נגעתי בוישש כשד אבל בש׳יז כ׳ דצדידן בבל גווני טרפה כמו בר אווזא שהובא לקמן סימן ל״ג סעיף ח׳ ובס׳ נ״ה חולק ע: הט״ז:
 כב (א) לגקבש . וכתב בשייך אפילו היה דעתו בשעת הכחיטה לנתח אבר אבר מ״מ הואיל ודרכו לצלותו שלם חיישינן דלמא ממליך עליה ויצלנו

 באר הגולה

 נעשנה המפקנח סגמיא-שפ
 דף כ״ט ו עיר וסרשנ״א גת״ה
 ושנן סיא נשיג ז שם נמשנס
 n ברייתא שם יף נ״מ
׳ יהווה וכוי י  ם מימרא י
 יף ל׳ י סרא״ש נשם רנ &ץזאי
 יא היא״ש בסי׳ השני של רב
 אתא יב מהא ירני אנא
 נעוט־א יהתוא מורא וכוי
 שם יג שה נתינד יהרא״ש
 (0ועיין נסי׳ ב״ג סעיף כ׳
 גהגה המנהג בשהייה) יד שם
 גגמ׳ אפי'לשמואל טופשיטומא
 יגמרא שס יף י״ט טי מסקנת
 הגמרא שס יי וסיים ואס
 אינו יויע יינו נרי! שמנן
 הע1ף ושהה נו ואינו יזיע אס
 ניקנ שיתנאי לקמן כיי ניג
 (3וככר כתנ הינ ימיא שם
 נסוף השי׳ דאגן לא נקיאין
 ננייקת הוושט ולא מהני

 נייקה וע״ש) :
 א משנה מילין יף ג״ו וכינ
 יהויה ונימפרש ינ יהייה שס
 נגמיא יף נ״ח ב שם נגמר&

 נ הישנ״א גח״ה

 נקודות הכסף
 (טיטן כ״א ט״ז ס״ק די)
 *נראה ולדידן בו׳. זה
 איני אלא אפילו לדיון גשר
 וכמו שנחנו האחרונים ונמו
 שגתנתי נשפתי כהן ס״קה':

 בית הלל
 (סימן כ״א סעיף א׳)
 שהנשחט הוא רוב וכו׳ .
 אגל אין צוהגין כן אלא צריך
 להיות יונ הנראה צעיניס ונן
 מפרשים כל השוחטי׳ובודקים
 הפירוש של טהרי"! נשחיטות
 שלו הלשין שכתנ יצריך(שחוט
 היונ הנראה לעיניט אפילו
 נייעני עג״ל היינו יוקא על
 ייי יאיים ילא עיי המיייה
 אעיג רגש״ע ינטיר כתי נשם
 סישכ״א יע״י סמייוה מה ני
 אפי׳ כחוט השעיה 1ה;«
 הכורתים והשיבי׳ אין לסם
 עסק עם הטיי וש״ע יק מן
 השחיטות ובדיקות של עהוי״ו
 הוא עיקר לימויס והוא כתכ
 סתם יוג הנראה לעיניה ולכן
 הט מפישי' ילא מסני מיייה
 וגס לא מהני מראית סלב
 שהוא רונ רק הנראה לעיניס
 ואס tfi אזי היא טריפה אפ״
 גהע״מ ורלא גהאחרוניס
 שנתגו להקל נמקי׳ שאיןהטםי
 מיינה אכל אין נוהגי! כן רק
 מטריפין הכל אפילי נהפשי
 מרינה יק״ל: (טעיף נ) לא
 מנעיא כיי . עי כין כאיש
 א׳ וכין ננ׳ וכוי . ונתני
 סאחרוניס דצייין דקי״ל
 דסהייה אפילו משהו טריפה
 ואפי׳ מצאו גמי לאחר שחיעם
 עייפי נדלקמן נסי' נ״ג סיג
 נהג״ס צריך לומר כאן שלא
 הגניה ססכין אפילו משהו
 לגן הוא כשר אס שחט כני
 או ג' מקומות . אגל נראה
 יעכשיו בזמן הזה נוהגים גל
 השוחסיס ונויקיס למוייף אם
 שמט כג׳ או גג׳ מקומות
 אן שידע בוודאי שלאהגגיה
 ידו אפילי גייעני הוא

 שייפה גנ״ל:

 יד אברהם
 (סעיף גי) לא שחט
 רוב הסימן נסקום א' גוי
' טניגיס נוי נ  ששחטו ב' נ
 ונשיש רונ אפיי נמקים
 השני נשר אעפ״י שאין
 חעהיטה םפורעת . אע״ג
 דנית השמיטה מילוומ רווח
 מיהו כשנחתך למעלה אי למטה
 אינו מרוות ואינו מ«יעת
 ענ״להתוס' והרא״שומניאפ
 הכ״י . יציאה ללמוד מוס
 דאס שחט הכי כסכין מליכנת
 יטריפה לכ״ע אפיי ליעח היש
 מכשירין שהניא הש״עסי׳ע׳.
 שהיי כיין ישחט הא׳ תחילה
 למעלה או למטה . תו לא
 מרווח לזיין כששמע השני
 וננווין סצווין מחוס הסכין.
 ו;*פ לדיין נעוף לפמ״ש
 הפריח להכשיר אליכא וכ״ע.

 וננהיג ווא׳ פסולה :



ז כאי הטלח י p כ ת פ ב יודה דעה כב הלכות מחיטה ש ה  טורי ז
 ד טור נשם אניו הראיש
׳ לקמן סי׳עינ סעי״נ(0 י מ ו ) 
 ןסג״ה) ח טור וכ״כ הרשנ״א
 י םר״ן וכןהנריע הנ*י (יעיין

 נקודות הכסף
ג ם״ק חי) 'נראה י  (סיםן נ
' . עיין  לפי פח דקייל ט
 מה שכתנשי נפסתי כהן 6״ין
: ן  מ׳ דאין יעת הרנ רמיא נ

 בליון מהרש״א
 (שי׳כ״נסעיףא׳ש״ךסקיה)
 והחילוק יתנאי *פ

 בט״ד1. פ״ק ו :

 צבי לצדיק
 (טי׳ ניב שיך םיק ח׳) בבל
 טח שנקדרה ובו׳ שיהא
 דוקא נעיף גופיה טי. ולענ״י
 לטימש״נ פש״ולקנוןס״קייט
 דלנטל הים לאו ווקא יהא
 !דיך נבי נל המיטין ילא
 ייעי' נמס נסיק מיניי ולפיו
 יש באן ספק אס אין ס׳ נגד
 פה יגעיק וניס שנשלו ייננן
ינק ומני(  «י חי ססק י
 .נשאי אסויי נ״כ דימן ומייל
ינק נספק מש״ס לא  חיי י
 מממיי שיהא ס׳ גגו כעוף
 משא״כ נלנ ופוי ולאי «״נ

 ולא pes .־

 ד ויחתוך סביבם כדי נטילה. וא״צ ס׳ שאינו מפעפע בכולו בצלי כ״כ
 הרא״ש והטור ור׳ ירוחם נתיב ט״ו ריש אוח כ״ס והרשב״א בח״ה וע״ל
 ס״ק ו׳ כתבתי דאף^לדידן דקי״ל רצלי מפעפע בטלו עד ס׳ סגי בנטילה
 וע״ל סי׳ ס״ה ס״א וסי׳ ע״ו ס״ג מדין חטיטת שאר חוטין: ה כדי
 נטילה. דוקאבאלו הורידין שבצואר

 עכ״ל:(ב)כדי נטילה,דוקא בורידין אמדינן כן ולאיבשאר מוטין שצריכין
 לחתכן כמבואר סי׳ ס״ה עיי! מה שאכתוב שם בזה: (ג) כעובי אצבע.
) ססירין אה״כהחוטין ד  פירוש רוחב אצבע כמו שכתוב סי׳ ק״ה: (
 ושרי. דאמרינן כבולעו כך פולטו ויש מממירין ס״ל דהוה כמו דס בעין

 ולא מיקרי דם פליטה ועיין סימן ע״ב
 מדין• זה: (ד!) בכל מה שבקדירה [ג] לא יצלנו(נ) שלם ואם צלאו שלם ישליך הורידין אמרינן הכי דבעי נטילה אבל בחוטין
ב) ה [ה! כדי נטילה שהוא שבצואר הרי כתב הרב בהג״ה סי׳ס״ה  כו׳. *נראה לפי מה דקי״ל בסימן צ״נ ד [י] י ויחתור סביבם(
 דסגי• בקליפה והחילוק יתבאר שם
 בס״ד(וכן מוכרח לחלק להרא״ש וטור
 ע״ש) וכן בר״מ סי׳ ס״ה חילק בהדיא
 בין ורידין לחוטץ שבצואר ומביאו
 הפרישה סי׳ ס״ה ס״ג ותמהני על
 הב״ח שהבין מדברי הר״ב בת׳׳ח סוף
 כלל ל״ד שאין חילוק בין ורידי[
 חאי דוקא אשאר חוטין שהם שויס

 (ג) בעובי(נ) אצבע:
) מסירין אחיכ החושי! ושרי (ועי׳ ס״ק ד ) P ואס נמלח 

 '1] ויש מחמירים t י י
 הגה ו {]
 0 [י
י  מהר״י חו1

 חתיכה עצמה נעשית נבילה אפילו
 בשאר איסורים הכא צריך שיהיה
 ס׳ באותו עוף לבד ואס לאו צריך
 ס׳ נגד כל העוף וכן איתא בסימן
 ס״ד סעיף י״ב בקרוס שעל יותרת
 הכבד ע״ש: (ו) כדי לבטל הדם.

 לפי

 לקלוף םגיב (ד) החוטין (אגור נשס
 מהי״י יייגי1)(°) •־ [יי] ״ ואם בשלו שלס מחטט
 ומנקר החוטים והשאר אם יש (ה) ח בכל טה
) לבטל ט י הדם י שבכל ב  שבקדרה(P=l 0 כדי(

 שבצואר לחוטין שבצואר לענין אס נצלו בלא נטילתן ולכן השיג עליו והא ודאי ליתא שבת״ח שם ,
, צ״׳ע אנה ׳ ו  לחוטין שבצואר לענין אס נצלו בלא נטילתן וכמטאר בסי׳ ס״ה ע״ש שכן מבואר בדבריו להדיא : ך ואם נמלח כ
 מצא לחלק בין צלי למליחה דהא קי״ל בכל דוכתא מליח הרי הוא כרותח דצלי ופשיטא למאן דאוסר בצלי כדי נטילה אוסר במליחה
 כדי קליפה כדלקמן סי׳ ק״ס וכמה דוכתי(וע״ל סי׳ ט״ב ס״ק טי) וגס האגור בשם מהרי״ל כתב בפשיטות דבצלי בעי נטילה ובמליחה
 קליפה וראיתי שכתוב בת״ח כלל ל״ד ריש דין ג׳ ואם לא נטל אלו הגידין נוטל אח״כ המוטין ושרי כך משמע באו׳יה כלל י״ט וכן
 הוא פשוט לדעת הפוסקים דהא אמרי׳ גבי מליחה כבולעו כך פולטו אבל סאנור כתב בשם מהרי״ל שאף גבי מליחה צריך לקלוף
 סביב המוטין עכ״ל וצ״ע מראה דהאו״ה והאגור לא פליגי כלל דהאו״ה מיירי להדיא בחוטין שבצואר דהתס גס הרא״ש מודה דאפילו
 בצלי שרי בדיעבד בלא קליפה כדכחב בפ׳ ג״ה והטור סי׳ ס״ה וכ״כ האו״ה שם על שמו בהדיא דבין במליחה בין בצלי שרי בלא
 קליפה והאגור מיירי בהדיא בורידין ע״ש ומביאו בד״מ דכיון דצריכיס נטילה בצלי צריך במליחה קליפה ונראה דס״ל להר״ב כיון דמדינא
 אפילו בצלי א״צ נטילה דהא קי״ל כבולעו כך פולטו גבי ורידין וכמ״ש הר״ב סי׳ ע״ב ס״ב ובמ״ש הרשב׳׳א ורבינו ירוחם ולא קי״ל
 כמ״ש הרשב״א בתה״א דף כ״ח ע״ב דכיון שהחוטין בעצמן אינן יוצאין מידי דמן לגמרי אמר שיסלק מן האור נגדיין חוטין פולטים קצת
 רם בבשר ואץכח בחמימות הבשר לפלוט מה שבלט אחר שנסתלק מן האור וה״לחם למוך חם ודם אינו מפעפע הלכך צריך ליטול החוטין
 ויטול את מקומן עכ״ל דא״כ היה צריך ס' לדידן דקי״ל לקמן סי׳ ק״ה וכמה דוכתי דדם מפעפע וכל האחרונים ומהרי״ל גופיה כתבו דסגי
 בנטילה אלא קי״ל דאחר׳ שנסתלק מן האור נמי אמרינן כבולעו כך פולטו כדלקמן סי׳ ע״ו ס״ד והלכך מדינא שרי לגמרי כדעת התוס׳ והרא״ש
; השוחט סימן ד׳ וטעמו דר״י כתב מהרי׳׳ל בחשו׳ סי׳ נ״ח  בשם ר״י וכן דעת הסמ״ג וסה״ת וכן נראה דעת האגודה וכ׳יפ מהרש״ל פ
 דהיינו משום כבולעו כך פולטו אלא דלחומרא מצרכינן נטילה לחוש לדברי הרשב״א וסייעתו והלכך דוקא בצלי שייך למימר הכי דאף
 הרשב׳׳א לא קאמר אלא בצלי משום דלאחר שסילק מן האור ליכא למימר תו כבולעו כך פולטו משא״כ במליחה דלא שייך למימר הכי
 והלכך האגור בשם מהרי״ל דמצריך קליפה במליחה ע״כ חומרא בעלמא קאמר אפילו להרשב״א וסייעתו אבל מדינא א״צ קליפה לכ״ע
 דכבולעו כך שלטו גבי מלימה וראיה שהרי לב וורידין דין אחד להם וכמ״ש הרשב״א בת״ה שסוכן משמעות שאר פוסקים ואדרבא הרגה
 פוסקים ס״ל דלב גרע מורידן כדלקמן סי׳ ע״ב וצבי לב כתב מהרי״ל גופיה באו״ה שלו דאס גמלח עם הבשר שרי מ״י הדמה אלמא מאי
 דמצריך הכא בורידין קליפה היינו חומרא בעלמא כדכתב הרב בסימני ה״ח שם וכאן בהג״ה והלכך ודאי דאף בחוטי הצואר מצריך קליפה מכח
 חומרא והלכך האו״ה דלא כתב חומרא זו ס״ל דאף בורידין א״צ קליפה והשתא א״ש הא דכתב הר״ב כך משמע באו״ה כו׳ דהלא כך מטאר
 באו״ה להדיא אלא רצה לומר כך משמע מדבריו דח״צ להחמיר כלל מדלא כתב חומרא זו ג״ל ודו״ק: ז לקלוף, ואף קליפה זו אינו אלא חומרא
 בטלמא כמ״ש בס״ק הקודם דלא כהב״ח שאשר במליחה כדי נטילה בלא טעם וראיה ומ״ש שכן משמע בתשובת מהרי״ל סימן ג״ח
 עיינתי שם ולא מצאתי שוס משמעות ועוד דהרי האגור כתב ע״ש תשובת מהרי״ל להפך ועוד תימה עליו דהרי בסימן ע״ב גבי לב הסכים
 להר״ב דאס נמלח כך בקליפה סגי ומבואר הוא שורידין לא גרע מלב גם מ״ש שהטור מודה דבמליחה אוסר כדי נטילה והאגור ס״ל
 כרשב״א דלקמן סי׳ ק״ה דבצלי אוסר כדי נטילה ובמליחה כדי קליפה עכ״ד הוא תמוה שהרי הטור סי׳ ק״ה פסק כהרשב״א וכ״כ
. ׳ ו  בכמה דוכתי וכן הוא דעת הרא״ש והפוסקים בדוכתי טובי עיין בסימן ע׳ וסי׳ צ״א וסי׳ ק״ה ובמ״ש שם: ח בכל מה שבקדרוז כ
ב לקמן סי׳ ע״ב גבי לב דצריך שיהא בעוף גופיה ס׳ על ד  צ״ע דכאן סחס הר״ב כדברי המחבר וכ״פ בת״ח שס ובאיסור דבוק פסק ה
 הלב והכי קי״ל בסי' ע״ג וצ״ב ודוכחי טובי וא״כ הכא נמי אמאי כל הקדירה מצטרף לבטל נימא שיהא דוקא בטוף גופיה ט׳ וכך הקשה
 בתשובת משאת בנימן סימן פ״ט ופסק כן וכן נראה דעת הפרישה סעיף ח׳ שכתב דמ׳׳ש הטור דבכל הקדרה משערין היינו משוס דאזיל
 לטעמיה דס״ל דלא אמרינן אס האיסור דבוק שיהא צריך להיות באותו דבר שנדבק ט ס׳ עכ״ל(אי נמי אזיל לטעמיה דס״ל בסי׳ צ״ב דלא
 אמרינן חתיכה נטשה נבלה בשאר איסורים נ״ל) א״כ לדידן אין הקדרה מצטרף ונראה דדעת הר״ב דכיון דהורידין עצמן איו בהן דם הלכך כיו!
 שהן מפסיקין בין• הדס והעוף אינו ממהר לבלוע בעוף מבשאר דברים שבקדרה דהאטעמא דאיסורדבוק הוא משוס שנבלע בהחלה בחתיכה
 הדבוקה וכדלקמן סי׳ ע״ב ס״ק י״ח משא״כ הכא •וראיה לזה ממ״ש מהרא״י בפסקיו סי׳ צ״ח על כוליא שנתבשלה בחלבה דצריך ס׳ נגד כל
 םכוליא דהכוליא נעשית נבלה מתחלה כיון שהאיסור דבוק בה ולא סמכינן אהך שנוייא דקרמא מפסיק משום דאף אם נמלח הטליא
 נאסרה דהקרוס אינו מפסיק גם צריך בדיקה אם נפסק הקרוס עכ״ד וא״כ גבי ורידין לודאי מפסיקים דקשין הן ועוד דהא מה״ט חשיב
 הדם שבתוכן דם פליטה דאמרינן ביה כבולעו כד שלטו כמ״ש בס״ק ו׳ (דלגבי רם בעין לא אמרינן כבולעו כך פולטו כדלקמן סי׳ ס״ט
 וע׳ וע״ב וע״ו ודוכתי טובי) א״כ ה״ה אס נתבשל דמפסיקין לענין דאינו ממהר לבלוע טפי משאר חתיכות שבקדרה ודמי למאי דאמרי׳
 בסי׳ ע״ב ס״ק ז׳ דאפילו יש ס׳ נגד הלב הלב עצמו אסור משוס דלפעמיס הדם מתייבש בתוכו ואיני ייצא ליייז ולא נאסר מעעס חתיכה נעשה
 נבילה משוס דלענין זה ממי שיעתו(פי׳ חלקותו) דאינו ממהר לבלוע טפי משאר בשר וה״ה הכא דאע״ג דגבי לב הדבוק בעוף בעינן
. לשוןמ־שב״א וטור אס יש ׳ י  התם ס׳ מן העוף עצמו היינו משוס דיש דם בבשר הלב עצמו ג״כ מה שאין כן טרידץ ודו״ק: ט הדם כ
 בו כדי לבטל כלהחוטין בס׳ כו׳ וכתב בית יוסף אבל הר״ן כתב אם יש כדי לבטל הדם שבכל החוטין שרי ונראין דבריו ע״כ והר״בבד״מ
 השיג עליו דהא טעמא דהרשב״א הוא משום דלא ידעינן כמה דמא נפק מנייהו(וכמבואר בח״ה להדיא ומביאו ב״י) וא״כ גס הר״ן מודה
ט לאו דוקא אלא דעיקר האיסור הוא משוס דם ואס אפשר לשער הדם שבתוך החיטין גס הרשב״א מודה דא״צ ק  בזה ודם המוטין מ

 החוטין כו׳ . כתב הב״ח דלדידן דקי״ל לקמן סי׳ צ״ב
 חידושי רע״ק חתיכה

 (סי׳ ״
 בטקום

 דהרי לדיעה א' ישט אסור לחשחות בגל! על חשטוד לאחר שהוסר טאש וחיינו נסבית
 הרשנ״א דלאחר שנסתלק םן האוד ל״א כבב״ס ודעת הטתיריט שט ופיל דחשפוד לא

 בלע דנורא פישב שיינ :

 כינ שיו סק״י) צרייך גטליחת קליפח . בתפל״פ וגנרתי טשקו יעור חורידין «*סן
 ים קליטח .־ (נא״י)'כבכ״פ כדלקמן סי׳ ע״ו. לא ידעתי הא שט טבואר נהיפיר

 ודו״ק : שבחוטין ואישתמיטתיה דברי הד״מ הנ״ל

 ביאור הגר״א
 [J] לא יצלנו נוי . בתוספתא ר״י פוסל ער ט׳ ובן טתני׳ בולו ריענד הוא וקתני

 רי״א עד בוי ונן ננרייתא תיב דר״ח שחט שגי ט׳ רי״א נעוף נו׳ והא דל״ס
 פוסל בהדיא סשום דבתקנתא פני שאינו צולה שלם טיהו עינונא הוא שאס עלו

 בנט׳
 הלי
 גאםר. י״| : [ד] (ליקוט) ויחתוך בוי . אע״נ דננכ״פ ט״ט כיון שאין ההוטין

 יוצאין טידי דק לאחר שגטלו טן האור בולע ואו אין כח בחטיטות הבשר לפלוט טה טידי דק ל! י
) •י 1ה] כרי כוי. עתום׳ לקטן מ  שבלע ודינו כמו חט בחם דאוטר ביי נטי*"׳ • יי"" (

 ציו נ׳ דיה עד נו׳ ואפי׳ נדי נו׳ וע״ל סי׳ ם״ח פ״א נהנ״ח :[V] ואט נמלח כך נוי. דאפרינן נבנ״ט נט״ש בפ״ז דפסחיפ(ע״י) גני לב וע״ל סי׳ ליב ס״ב יחנ״ח ולדנדו גט נצלי גן
 ועש״ך ופר״ח:[ז] ויש טחטירין בו׳.דס"ל דבאן לא שייך נכנ״פ ודי בקליפח כטו כל איסור נמליחח וע״ל טי' ק״ה ס״ט ונהנ"ח![ח] (ליקוט) ואש נשלו שלפ נו'.דלא נחראב״ד שאוסר
 אפיי שחם הורידי! אט נשלו עד שיהתוך כל החוטין שבנוף וט״ש נפג״ח (ציג אי) חדי פשוט דטא ל״ד אבל בת״ח סתר דבריו עיש וכן חר*ן והו־א״ש ליש ושם (ע״נ) י [ט] כיי

 באר היטב פתחי תשובה
; t !עיין גתסלימ יאפילו הורייין עצמן ממני 

 אנל
 שלם ולשמוח צריך לשחוט שני ורידין. כ׳ פר״ח לכן כששומע ישה הסכין מעש שם מה שנתנ ע״ז : (ב) לבטל הדם

. וכ׳ נשייך מיהו אם לא נקב! בשעח ם ל ) ש נ  לצדדין כדי לשחוט הורידין: (
 שחיטה מוחר לצלותו על ידי שימשוך הורידין עם הנשר שסגיגוהייהם מן הצואר וכן נראה מהאי דמסירי' הראש נעוף עליל: (נ) אצבע. פי׳ רוחג אצבע וכ׳
 נשייך ואף לדידן לקיי״ל לצלי מפעפע ככולו עד ס׳ מ״מ כאן סגי כנעילה וע״ל סימן ם״ה ס״א וסימן ע״ו פ״ג מדין חטישש שאר חוטין ודוקא טרילין שנצואר
. וכתנ נשייך ואף קליפה זו אינו אלא ן י ט ו ה  המריק הכי דבעי נטילה משא״כ בחוש־ן שנצואר סגי בקליפה והחילוק יתכאר שס נסימן ם״ה נהג״ה : (ד) ה
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 חהיכה נעשה נבילה בכל האיםורין צריך ם׳ ג״כ כנגד הקליפה שנאסרה לפי היש מחמירים דבםמוך היה צריך בבישול ש׳ גם עד הקליפה דהא
 תחלה במליחה וכן כתב האגור בשם מהרי״ל ומביאו בד״מ ואין נראה כבר נאסרה במליחה אלא כיון דאינו אלא מומרא כמ״ש סימן ע״ב ע״כ
 כן דעת הר״ב בת״ח שם וממה שסתם כאןכהט״ו וכן נראה דעת סגי בס׳ נגד הדם בבישול: (ז)ולכן נהגו מ׳.בד״מ העתיק בשם המרדכי
 העש״ז ושאר אחרונים ונראה דס״ל דלא אמרינן חנ״נ אלא במקום וז״ל ומיהו תימא שאנו מבשלים בכל יום וצולין עופות בלא ניתוח אע״פ
 שלא שחט ולא ניקב הוורידין לכןנראה
 כר״ת דדוקא עם הראש מיקרי־שלם
 אהל אנו שחותכין הראש אין צריכים
 לחתיכות הוורידי] וההיא דקאמר
 שמנתחהיאבר אבר לאו דוקא א״נ
 משום דצואר בהמה גדולה צריךלחתוך

א ואם השירו הראש ממנו י ' ה ג  החוטין בס׳ (ה) מותף; ה
 לא מקרי שלם (מרדכי והגהות אשיליי ואגוד וחשוכת מהרי״ל שימן.
) ולכן נהגו להסירו מן העופות השלמות ועיין לקמן סימן ן  נ״ח ע״ש) (

 ע״ו אס לא נשחטו הורידין :

 ב(ח) יב [י] ׳ הבהמה אין צריך לנקוב(י) הורידי*
 בשעת שחיטה מפני שאין דרך לצלותה שלימה הצואר לב׳ מתיכות אבל עוףשצוארו דק
ב די בהסרת הראש עכ״ל וכתב בדרישה ו ק נ ך ל י ר ה צ מ י ל  אבל אם רוצה לצלותה (,) ש
1 ע״ז ומפחן תשובה לאות; שמבשלים ד ן ' י n M ח ^ 1יהימ א 1 ו י מ י ח n ש W t t n ה י ד י ד  ו

 עוף שנם עס חגם עם הראש אלא שרמ״א
 כתב סוף הסימן שסתם עוף נחתכו
 וורידין שלו בשחיטה כו׳ עכ״ל *ולא
 תיק; כלום בזה דהטעס דאמרינן
 שסתם עוף כו׳ מכח חזקה דוראי
 עשה כהוגן כמו שנעתיק לשם והרי
 עכשיו אנו קיימין שאין חותכין
 הורידן אס כן מה היתר יש כמלא
 נחתך הרחש ע״כ יש ליזהר• שכל־ מי

 ורידיה בשעת שחיטה ואם לא נקים אסור לצלותה
 או לבשלה שלימה:

ה ואס צלאה או בשלה שלימה דינה כמו בעוף (בית יוסף לדעת ג  ה
) [יא] וסתם עוף נשחטו הורידי! וסחס בהמה ט ) ( ם י ק ס ו  כמה פ
ג אבל אס לא יצא  לא נשחטו [יב] וכל זה כשיצא דם בשעה שחיטה י
 דם אין חושטין לשחיטת הורידן דהא לא נתעורר הדס (ח) לצאת

: (  (ר״ן פ׳ השוחט נשם רשב״א והוא במשמרח הביח דף כי

ה 4 וכו ו׳ סעיפים: ט י ה ש ה ב י י ה י ש נ י ג ד  כ

ל טבה שאינו יודע הלכות שהיטה אסור כ  א א א
 לאכול טשהיטתו ואלו הן שהייה דרסה חלדה שרוצה לבשל העוף שלם עס הראש
 הגרמה ועיקור י שיחתוך הורידן שלו בשעת שחיטה
ל דהיינו כל זמן שמפרכס ובאמת י ח ת ה שהייה כיצד(ל׳ למב״ם פ״ג מה״ש דין כי) דדי ש  ב ב
- שמעתי מאנשי מעשה שהיו על ״ ״ ״ ״ ״  ל• ״
ה סעודה כזאת ולא רצו לאטל מאותו ט י ח ש י  לשהוט ב והגביה ידו קורם שיגמור ד
 ןא]ושהה בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין(א)ברצין טוף וכתב רש״ל ואנו נוהגים לחטוט
 ובא הוא או אחר וגמר השחיטה אס שהה [D כדי אחר הורידין ולמוחכן אלא שאיו

 שיגביה הבהמה וירביצנח רשחוט,״) ושיעור שהייה
 בעוףובבהמה רקה בדי שיגביה בהמי רקה וירביצנה
רוב הסימנים שהוא הכשר  ג וישחוט(א) [י](עד) נ
 שהיטישהיטתו פסולה(עיין ס״ק ג׳).יהיתה בהמה רקה
 שיעור שהייתה כדי שיגביה בהמה דקה וירבצנה
) כדי שיגביה בהמה גסה א ) ה ס  וישחיט ואם היחד, ג
 וירביצנה וישחוט (ב)ובעוף כרי שיגביה בהמה דקה
 וירביצנה וישחוט [י] י ויש אומרים דשיעור שהיית
 עוף כרי שחיטת רוב סימן א׳ בעוף בלי הגבהה
 והרבצה יולפי דבריהם יש ליזדד כשהתהיל לשהוט

 נזהרין לנוקבן או לשוחטן בשעת
 שחיטה וצריכין אנו לדברי ר״ת
 דדי בהשרת הראש עכ״ל :
 (ח) הבהמה א״צ לנקוב . בטור
 הביא דעת ה״ג שצריך לחתוך הורידן
 גם בבהמה והוא- נגד רב חסדא
 בגמ׳ כמ״ש בב״י וחירן ע״ז ב׳
 תירוצים ונ״ל דבה׳יג מפרש דכיון
 דבעוף אפילו הוא ודאי פרוצה לנתחו
 אבר אבר צריך לשחוט הוורידי;
 משוס שדרך העולם לצלותו כאחד

 מה שאמר בבהמה שח׳יצ ממילא
 לחתוך הוורידי; מיירי ג״כ בדרך זה שהוא ודאי שינתחנו אז א״צ לחתוך
 הורידין לכן הוה דבר והיפוכו ממילא אם אינו ודאי צריך גם בבהמה
 כיון דזמנין צולה ג״כ כאחד כב״ל נכון וכן מצאתי למו״ח ז״ל :
. שבודאי עשו כדין וחתכו הורידין בשעת שחיטה: ׳ ו ) וסתם עוף כ ט ) 
) כדי שיגביה בהמה גסה וירביצנה . זה דעת רמב״ס א ) ^ 
 ובטור כתוב כן גם בשס רי״ף והרא״ש וכבר תמה עליו
 בעל הדרישה המיה מקוימח דבאשי״רי מבואר שאינו כן אלא הגבהה
 והרבצה משערינן דקה לדקה וגסה לגסה רק בשחיטה משערינן
 אפילו לדקה בשל גסה ותירץ בדוחק דה״ק הטור משערינן בשחיטת
 גסה והגבהתה והרבצתה של עצמה ואין הלשון משמע כן דהא הגבהתה

 שהחתיכה עצמה נאסרה בנ״ט אבל
 לא בקליפה שאסרו חכמים שהיא
 חומרא וכ״כ גאו״ה כלל כ״ט דין ב׳
 בשס ר״ח ומהר״מ ע״ש וכ״כ רבינו
 ירוחם נט״ו אות י״ג בשם י״מ
 ומביאו ב״י בס״ס ק״ה דלא אמרינן
 חתיכה נעשה נבילה. אלא כשהיא
 עומדת בפני עצמה אבל לא בקליפה
 כו׳ וגס התוס׳ פ׳ ג״ה דף צ״ו בשם
 רא״מ והרא״ש שם
י החי׳ הזכירו סברא זו*) י ק מלנ  *) א
« עי״ל דלא אמרינן ש  שם ליה אס י
 מ״ע כו׳ והגיית ,״.1,1

״ 2 כמ״ש ' , במליחה כמש **" » כ ד ר מ ה ס ר«, ן ש ? 

 והאגודה שיס נראה בת״ח כלל ל״ח דף
 מבואר דאמרינן ב׳ ואע״גדמשמע

ה שם דלא מתיר ל י ג ה נ ש ע ה נ כ י 1 י  ח

׳ אלא במקום הפסד  בכה״ג ולינ יע״י
. .״«״ ״ . » בהדוקאממ ירומם שס ונראה ״ י , מרו ל ג ל  מ

ה הכא ביון דיש עוד ח י ל מ ף 3 א  מ״ל ל
 אמרי׳ חתיכה נעשה צד להיתר וגס יש
 מילה ע״ש •י פוסקים מתירין
 בדיעבד אפילו
 בנצלה העוף שלם וכ״ש במליחה
 וכמו שכתב בס״ק ו׳ ואפילו
 להאוסרים בנצלה שרי במליחה
 כמ״ש שם א״כ יש להתיר אפילו
 שלא במקום הפסד מרובה וכ״כ
 הר״ן סוף פרק ליה בהדיא ומביאו
 ב״י בסי׳ צ״ב דהא דבכל האיסורים
 חתיכה נעשה נבילה היינו משוס
 שגזרו אטו בשר בחלב ולא גזרו אלא
 דומיא דבשר וחלב דדרך בישול אשרה
 תורה ולא במליחה וכה״ג(כדלקמן
ם פ׳׳ז) וע״ל סי׳ צ״ב ס״ק י״ד  ד
 וסי׳ קל״דס״קט״ז:יא ואם השירו
 הראש בו׳ ובבהמה צריך לחתוך

. משמע ׳ ו ב הבהמה כ  הצואר לשני חתיטת כן כתבו הפוסקים שם: י
 דכל בהמה א״צ חתיכת ורידין אפילו גדיים וטלאים שצולין לפעמים
 שלמים כיון שאין דרכן בכך וכמ״ש ב״י וד״מ וכן משמעות הפוסקים וכן
. והרא״ה בספר ׳ ג אבל אם לא יצא כו  הסכימו האחרונים: י
 בדק הבית דף כ׳ כתב דאף כשלא יצא דם צריך למחוך אבר אבר ע״ש:
; א כל טבח שאינו יודע כו׳ - ע״ל סי׳ א׳ ס״ב מה שצריך לידע: £ 
 ב והגביה ידו וכו׳ . ה״ה לא הגביה ושהה אלא אורחא
. נ״ל דלכך הוסיף ׳ ו  דמלתא נקט יפשוט הוא: ג וישהוט עד רוב כ
 הר״ב תיבת עד מפני שכתב הרמב״ם פ״ג מה״ש דין ד׳ אם שהה
 כדי שיגביהנה וירביצנה וכדי שישחוט מיעוט סימנים לא כדי שישמוט
 שחיטה גמורה ה״ז ספק נבלה ופירש בב״י וכ״מ דהיינו *ששהה כדי

 שמיטה שכמוט השערה יותר שהיה שוהה היה שוהה שיעור שמיטה ולכך כיון שהדבר משוער באומד הדעת אפשר שיסבור שלא ישהה אלא
 כדי שישמוט מיעוט סימנים ואולי שהה כדי שמיעת רוב סימנים עכ״ל לכך הגיה הר״ב תיבת עד לומר דהיינו ששהה כדי שמיעה עד
 שהיה מגיע לרוב הסימנים שבחוט השערה היה רוב(ואחריו נמשך העס״ז) ואע״ג• דבכה״ג הוי ספק נבלה לא דקדק הר״ב בזה וכן בכמה

 הגר״א דוכתי
 הפאור (ע״ב): [J] עד רוב הפיטניט . שהוא שיזור שחיטה מדאורייתא אף לכתחלה
 [ודלא ברסב״ט הביאו בת״ה (שמפרש) פש״ש שתה בםיעיט םיםגיס מאי ר״ל אט שהה
 בשיעור מיעוט סיפניס ו:ן בת״ה פתרו רהל״ל כמי׳גוס] •י (ד] וי״א טי . דס״ל דריב״ח
 ס״ל כרב כיון דס״ל דקה לדקה כ״ש עוף לעוף ועבה״נ וסברא ראשונה ס״ל דריב״ח לא
 איירי נעוף נלל יטיל נרי ייחק ־. (ליקיט) יי״א דיסיעור כוי . הוא ׳סיטת רש"׳ עפ:ק
 כרב נדי עוף לעוף דקאי רינ״ח בייתיה דקאשד דקה לדקה וא״נ ה״ה עיף לגוף וס״ל
 נ״כ בלי הגבהה והרבעה ואף בבהמה י נשה ודקה וכני׳ אר״פ עוטרת להטיל א״ב יפסק
 בשטואל ור׳ יוחנן לזה דלא כריב״ח ור״ח וכ״כ כסמ״נ ומרדכי דלא פיצערינן נלל
 בהגבהה והרבעה אפי' לבהמה אבל הרא״ש כתנ דל״ג האי גי' רנדים א״נ וכ״ע ס-רי
 לריכ״ה אלא שכתכ דריב״ח םדלא קאפר ועוף לעוף ש״ט דנעיף לא בעי הגבהה והרגצה
 וזהו ט״ש וי״א נוי אנל לדעת רש"׳ וש״פ אפי' בבהמה לא בעינן כנ״ל וודא״ש פירש
 דברי רי״ף שפסק נר׳ יוןזנן אפיי נהשח ד״ל אפיי נסה לעוף וכייש נטה לדקה אלא
 דבחגבחח וחיבצת משערינן נסה לנפה ודקה לדקה ובעוף בלא הגבהה והרבעה בלל

 ועמ״ו
 באר היטב

 חומרא בעלמא ודלא כהב״מ שאוסר במליחה כדי נטילה בלי טעס ועוד תימה
 על הנ״ח שהרי נסי׳ ע״ב גבי לנ השכים להרב דפגי בקליפה ובזה ודאי לא גרע

 ביאור
 חר״ן . ובת״ה וטור כדי לבטל כל חוזוטין כמש״ש צ״ז ב'

 וכ״ג בהגייה לקטן טיטן ס״ר. ם״א ; [י] הכהטה כו׳
 ־ ול״ק י

 לבטל וודם . נ״נ
. י ו  פשיטא דנדידיה ב

 הרא״ש שפי׳ דו״ש הואיל וצולהו בוי ול״פ לפי שצולהו אלא בעוף אפיי רוצח
 לחתכו צריך. הואיל ודרך לעלותו שלם טיסאיינ בנהםד, וזד. שמחלק בי; עוף לבהמה
 ולא חילק בעוף גופא ; [יא] וסתם נוי. שבודאי עשי בדין כט״ש נכפה מקופות
ב] ונ״ו נוי . דאיםורו הוא משוס רם האברים וכל שלא פירש י  הזקה נוי : [

 םותר ועברא״ש שם פ״א םי״ט :
 [א] ושחת בין כו׳ ובא נוי . ע״ש במתני׳ ותוספתא שם ! [ב] (ליקום) כדי
 שינביח בוי. בריב״ח ודלא ננירםת רש״י דגרים איכא ביג״הו אלא בעומדת
 להפיל לבד ופירושו הוא ול״פ אבל לגירסת רש״י דר״׳ ושמואל פליגא וא״צ הגבהה
 והרבצה תיש וי״א כוי בלא הננהה והרבצה (והא דנקט עוף משוס דבזה מחולק הי״א
 בתרתי ונם טשום שריל ולפי דבריהם כוי . אבל בליקוט דלקמן מפרש כפשטות הש״ע
 רל״ם כלל הי״א אלא בעוף) ובת״ח בתנ שיש לחוש לדנרי רש" נשניהם ונ״כ בעל

 פתהי תשובה
ו (א) עד רוב סיטגיס . עיין נספר מפארת למשה שגתנ יל״ל ללא סגי כשיעור שחיטת  ר
 יונ סימנים למיד בלי עור שע״ג הסימנים לזה כסב תינת ער ינעיגן שישמוט
 העור ונשי עי יונ סימנים ע״ש .־ (ב) ובעוף כדי שיגביה . [עיין נמשונמ משננות יעקג

: (ה) מותר. וכשב נשייך מאמר ללא ייעינן כמה נפיק צריך לשער נ  ורילין מל
ה בט״ז כ׳ לדידן דקיי״ל חתיכה עצמה נעשה נבילת אפילו נשאר איםוריס הבא צריך שיהא ס׳ כאותו עוף לכדו מ  נגד כל החוטין וע״ל סימן ס״ה ס״א בהנ״ה ו
 וכן הדין לקמן בסימן ע״נ גבי לב אבל בשייך כ׳ דלא דמי כאן ללב ע״ש וכחב הש״ך לפי היש מחמירין דלעיל היה צריך כאן ס׳ נגד הקליפה ג״כ. דהא כבר נאסרה
] . וכ׳ נשייך מיש בבהמה צריך לחתוך הצואר לשני חתיכות וכתב בע׳׳ז שמעתי די רי הו ( ! ) : ס ד  במליחה אלא כיון לאינו אלא חומרא בעלמא סגי בס׳ נגד ה
. ת א צ . וכי נשייך ואין חילוק בין בהמה גסה לדקה : (ח) ל ה מ י ל  מאנשי מעשת שתיו על סעודה והיה שם עוף שנצלה עס הראש ולא היו רוצים לאכול מזה העוף : (ז) ש
 וכ׳ בשייך ויש אומרים אס״ה צריך לחתוך אבר אבר וכתנ מהרש״ל ואין אנו נזהרים לנקבם או לשחטם בשעת שחיטה וצריכין אנו לדברי ר״ת דדי בהסרת לאש:
. וכתב בשייך הא דכתנ המחבר והגביה ידו הוא לאו דוקא אלא ה״ה אס לא הגביה ושהה אלא אולחא דמילחא נקט .־ ן ו צ ר  (א) ב

 יוצא

 סק״ט)'זמנוארנמהש5יינמי
 נריש הסימן:

 א מימיא ירנ יסורה אמר
 שמואל מולי! וף ט׳ ב משנה
 שם יף ל״נ נ הרא״ש וש״פ
 ד ניני,יוסי ני מנינא שם
׳ י  וכסי׳ הרין לדעת ־סרי״ף י
 יוסי לא פליג אורני יומנן
 ושמואל וכ*כ הימנ״ס נש״ג
 מה״ש ה יש״י שם ונינ ונסי
 דקים ליה י"< נר מנינא
נ ונ״ס הםמ״ג י  נשיטחיה י
 ושכן נתפרש נה״ג הלנה
 למעשה וכ״פ הסמיק והעיוני
 (ואבודה וכל נו)ושסנמויני
 (ואגווה וכל נו נשם היי״ף

 גקודות הכפף
 (שם ט״ו ט״ק זי) *ולא
 תיקן כלום נזה נו׳ , לא
 יוענא מאי קאמר יהא סיקן
 ;ונא וסמס עוף נשמטו
 ווריוין א״כ אף שהראש
 מחונר נו מ״מ מסתמא

 נשמטו וויייין:
 (טי׳ ב״ג חג״ח נשיך ט״ק ג)
ה בדי שהיסה ה ש  * ש
 שבחוט השערה יותר שהיה
 שוחח חיה שוהה שיעור
 שחיטה ונוי . משמע יאי
 שהה ביי הגנסס והמצה
 ומעט שמיטה שעדיין צריו
 הרנה לרוב כשי וצריך עיון
 אמאי לא נמנ פיטנים יין
 זה לכן נראה להרמנים אעי׳
 שהה ניי שמיטה מעט אפילו
 הנ׳ מנעי נגמ׳ כיון ושיעוי
י מועט ושיעור נ  שחיטה הוי י
 מועט הוא נין שמיטת יונו
 למעוטו לכן מינעי ליה אי
 הוי טרפה אס שהה נכדי
 שיגגיה והונצה ושחיטה קצת
 אכל שהה שמות מניי זס
 כלומר וצא שסה כשיעזר
 שלשתן אלא ששהה שיעור
 הגנהה והרננה נלא שחיטה או
 להיפך נשר נן נראה לי לרעש
 הרמנ״ס וכן מונח מהמפרשים
 שהשיגו על סרמנ׳׳ס ללפירוש
 הנ״י אין כאן סשגה ענייה :

 נליון טהדש״א
 (ש״ך סק״י) אבל לא
 בקליפה שאסרו חבטיט .
 עי טי' צינ ם״ק ט״ז וסי׳ צ״ו
 ס״ק 0' ואי אפריגן בקליפה
 חהר״לע׳שיךסי׳קיאפק״ו:
 (סי׳ כ״ג סעיף נ׳ ש״ע) אם
 שחר! בדי שיגביה הנהטה.
 והייגו באהש א' אבל גשני
 נני cm עפיש גליו! לעיל

 צבי לצדיק
 נשיך ם״ק י׳) שבכל
 הוזוטין וכוי שאסרו
 חכמים שחיא חוטרא . ג״ל
 ומלני שהיא מומרא י״ל
 דהקליסה שעומדת כעצמה
 קגלםקצתטעשאנלנשנמעונ׳
 הלא נתנו מיס׳ ואין הנאסר
 אושר אס א-ן האיסור יבול
 לילך w וכאן אין האיסוי

י קליפה :  זז;א וק מ

 מילואים
 *) וירביצנה וישחוט
 ושיעור שהייה נעוף כוי .
 הלשון הוה כסל ומיותר הוא .
 ובקצת ש״ע הנוסח נן הוא
 אס שהה כיי שיגניה הנהמה
 וירניצנס וישחוט עו רונ
 השימניס שהוא הכשר שמיטה
 שחיטתו פסולה וכן הוא
 הנוסח נרמנ״ס נקצח שנויים.
 (ופה בא עינוב ונייס
 מהע1ר) ונראה וניתוסף פה
 ובליס סלא נטעה ימיירי
 מבהמה וו אשי כנו נשחטה
 סעע ויהיה שיעור שהייה כיי
 שיגגיה אוחמ הנהמה השמוטה
 מעט וירגיצנה וישחוט עי
 רוב הסימנים יתפרש עי
 שיגמור אותה השחיטה
 והטעות הזאת קלה יותי לסי
 מס שהוסיף סרע״א מלת עי
 מטעם שנחנ השיך לנן נא
 לנאר ושיעור שהיייזכו׳ ניי
 שיגניה נהמה וקס אשי צא
 נשמעה גס מעט וימיצנה
 וישמיע שחיטה שלימה העור
 על רוצ הסימנים וע״ע מ״ש
 נזה ננהיג על הש״ן סיק ג׳ :



י P כה כאד הנולד, ת פ ב יורה יער. כג הלכות ש ה י ז ר ו  ט

 קאי על מה שזכר החלה ונלע״ל דיש כאן ט״ס וצ״ל אלא שכחכ אננ״ג דוכהי לא דקדקו המחפר והר״כ ושאר פוסקים כזה: ד עד שהדם יהג״א) ז נ* ח מיל) ילנא
אב?;ח? . ז״ל ב״י וכחכ מהרי׳׳ק שורש ל״ד שאע״פ שנחיזי איני ל׳׳ב0שנ״יזא יר׳^י: ׳  דמשערינן כדי שחיטח כהמה והגכהחה כו׳ וטונח יבינו דהרח׳׳ש יוצא בו

 הסכים לרי״ף כזה דלענין שחיטה משערינן אפילו מגסה לעוף דלא אוסר עד שיצא דם ודקדק כן מדקאמר עד שהדם יוצא ואינו נ״ל ״
 כמו שזכר קודם לזה אלא לענין הגבהה והרבצה הוא חולק וע״כ דאע״פ שלא יצא דס חיישינן שמא נגע טושט ומ״ש עד שהדס יוצא

 ולא נפשט' שם וכפי' ה״ר
 אישעיא שהניאו התוס' דף
 וי[ הפנמת הפו שקי ס
 י הימניים שפ מהחוס' (וע״פ)

 ונשחט עפו טריפה . עיי
 נה׳׳מ וכחנ נפמ״א ח״א ס״ס
 א׳ נאחד ששחט עגל השחיל
 שמוך ליאש מעש מן הקנה
 ושמנו נאלכסוןונאוחו אלכסון
 שחט גס לוושט והניאו אח
 הראש פחוח לשנים כיון

 שיאוי

. ולדידן שאין אנו בקיאי, ׳  בו
 בבדיקה כדלקמן סי׳ ל״ג ס״ח
 טרפה וכ״כ הר״כ סוף הסי׳ וכן הוא
 כשחיטח האחרונים ומהרש״ל שם
 כהב דכהפסד מרוכה או לצורך
 מצוה יראה להקל ולסמוך על הגדולי׳
 האחרונים שהנהיגו והורו הלכה

 אמר אלא שכהב דאע״ג דמשערינן
 כדי שחיטח כהמה והרכצה כל
 אחח לדין שלה מ״מ היינו דוקא
 לבהמה אבל לעוף אין שיעור הרכצה
) להטריף בל שהייה. ב  כלל : (
 מ״מ אין ככלל זה רק אס הגכיה
 הסכין אפילו משהו כיון שעקרו מן
 הצואר אין לחלק אס שהה הרכה
 או מעט אכל אס לא הגכיה כלל
 רק שנדחף הסכין ממקום למקום
 כשר אף לדידן כמו שמצינו כשוחט
 בב׳ וג׳ מקומוח בסי׳ כ״א וכן
 מצאחי לרש״ל וז״ל ומ״מ נראה דוקא
 שפסק מלשחוט או הגביה הסכין
 אבל נדחה ידו למטה אין שם
 בהייה עליו וכשר ומה יש לנו לחוש
 אפילו ניקכ הוושט חדא שחיטה
 היא עכ״ל: (ג) השוחט בהמה בו׳.
 דוקא בבהמה דכיון שצריך שחיטח
 שני סימנים ואס עיכב זה כשיעור
 שהייה כשחיטח מיעוט האחרון של
 סימן הראשון אע״פ שהוליך והביא
 דרך שחיטה פסול כיון ששחטרוכ
 הסימן מיעוט הנשאר חשוב כשחוט
 ומה שנחעכב בשחיטחו אינו נחשב
 מן השחיטה וסוס כחוחך כידה או
 כרגלה משא׳׳כ כעוף שהכשירו בסימן
 אחד ועיין מ״ש מזה ריש סי׳ כ״א:

 אין

. בה״ה דימה דין זה לדין דסעיף ד׳ דכששהה בדכר שאין כו והודח שחיטה הוי שהייה וכ״ש הנא ואח׳׳כ כהכ וא״ח להטייף ׳  שהיטה גמי בו
' שכן הייך צהמלח ע״יח־ילה ע א ; ן ו ר ל ' פ  מאן לימא לן דשהה בחחיכח גמי דלמא לעולם חחך הוושט והגמי בבח א׳ שוה כש ה ממש וא״כ לא פסיו י׳יזיגיז א
 מן הסי׳ נראה דע״כ א״ל הכי שהרי הסי׳ הוא מחוח בשעח שחיטה והגמי אינו מחוח כי איננו מחובר אל הלחי והגוף והדבר ידוע שכל וע״ש שנחנ נחינגולח שהיד,
W "5א " ל P וסיגי* שהוא י ח ע ו ת ו מ נ י א א ו ו כ V ה " י ג מ מ ל ו י א ו 1 ה כ ל ח ו ו ת ה מ י א ה ש ל א ש י W מ ה ר מ ת ח ח נ י ת א מ ס ס ' א י כ ס ט ט ה ג י פ ר ^ ש ב  י

 :יאו ד״מ ומהרש״ל פ׳ השוחט סי׳ י׳ ומה״ט ניצי ישחוט אומה והשינ שיש
 לבדו אףילכחחל׳
 יכן משמע בעט״ז ע״ש : ט שהיטתו פסולה . פי׳ ספק נבצה דבעיא וצא איפשטא ה״וא״כייעני הי°אס:יישת^
 היא : י ה״ז פסולה . ה״נ ספק נבלה דבעיא בש״ס הל! שהה כמעוט סימנים מהו תיקו וקיימא לן לחומרא והטעם דכיון שנחתך רוכ הוושט אחי לידי שיהוי
ra* to ה- מ מ^כןי  הסימן הוי כאלו נחתך כולו ומה שמוליך ומכיא כמעוט האחרון הוי כאלו מוליך ומביא בידה או ברגלה ולכך כשנתעכב שעור שהייה במעוט "א?ח
 אחרון של סימן ראשון טרפה ככהמה משא׳׳כ כעוף דהכשרו ברוב א׳ כ״כ הפוסחים ומדלא הגיה הרג נמי כאן דלפי המנהג בכל ענין סונר ונמצא שחוט יי־ הוא
̂ווזזיז ייייייוי־. י״-.*  י ^ י דרו ו

. טשוט דא״א נקיאין נשיעורין הטניטו י ו  כטש״ש כ״וז א׳ רההוא בו׳: [ן] והטגהנ נ
 לאסור בב״ע: [ת] ואט גטצא כו׳ . רהם־טגץ טתוחין וגשוזטין טהר טשאיכ נרנר הטונה
 ואע״ג רעםוק כשחיטה גקרא שהייה וכט״ש בס״ר. תה״י: [ט] אחר כוי ולפ״ז נו׳ .
 תוספתא שחט חזני גרגרת ושחה ברי שוזיםח ואה״כ שחט את פולה שחיטתו נשרה אחר

י  פתהי תשובה א

 אורחא דמילתא נקט ומיהו היכא
 דאמר השוחט ברי לי שלא חחכייי יד אפרים

 כ״א העור ללא סמכינן עליה היינו (ס•׳ נ״נ סעיף ב׳ נהנ״ה)
 כיצא הדם וכדדייק לישנא דאין
 סומכין עליו כיון שיצא הדס מלל
 אכל מהרש״ל פ׳ השוחט סי׳י״ד
 כחכ וז״ל ואע״פ שהלי פקפק על
 מהרי״ק מ״מ אני אומר שיפה כחכ

™ ^ ™  כו׳ ודעחהרב בד״מ וכהג״ה «ן< ^
 הסימן כהכ״י וכמו שיחכאר פס חשיפת יי ני-ווח יש להכשיר
Ef5 וכ״פ האחרונים כשחיטוחיהס: 

 ה ואפילו אמר ברי בו׳ . עיין ס״ק עליו. ויעתו יתולנן אינו
ק אלא מקום יזינוק נלחייס ממש ן ך ב י ט ן ש ן ן ך ה ן & ף כ י ״ ח א : ף ן ן ״  ט

r ואס ניא׳ לעיניה משהו י , ,  י , ,
 יוחי שיי ע״ש ועיין נח״ש .
 וכי נשנו״י ח״א סי׳ מ״ח
 שוחט שהוא איטר יי ובאימון
 ידו לשחוט אינו שוחט נאמצע
 צואר ממש רק מן הצוי-ס
 והיינו באלכסון ומ״מ הוא
 חוחו הסימנים ולא פגע
 ונגע נמשוקת ואי׳ה אנשים
 מרננים עליו שראוי להעכירו
 והשינ יאף ליעח החוש׳
 למעשה להיתר כמו שנמצא הגייה סעחמיוין נשומטמ! הציייס
^  כמקצת סמ״ק והעתיקה מהיי״ק «
 כתשובה סי ל״ד ט עש : לשחוט נאלנ־ון וא-נו חותך
א רק הסימנים גס סתום׳ מוויס ן ט ה ן ש , פ י  T והמנהג פשוט כו
 י , < ! י _ ומיתי לשחוט ננתחלה ואפילו
 דקאי אדסמיך ליה דאפילו בהפסד את״ל_של־חחלה אין לעביח
 אותו
 נהנ״ה)
 והוי שהייה נטשהי וטיפה.
 הב״ח בהדיא וכן נומין ןךלא ענה״ט ונחנ נשנו"׳ חינ סי׳

 v™!1 w לזח׳נ נננחחנה חין נ!
ק נן מ״מ אי1 מענירץ ף ן , ר ט ה ג ל ה , מ ג ה ״ ה כ ה ן ב ן ך  מ

טי ״^נפ^ו י  משמע בד״מ ושאר אחרונים וכ״כ ותישהי

? ,  כהעט״ז: ח ואס נמצא לאחי נ

 בעוף וחהך מעט ד ער שהדם(נ) יוצא והגביה סכינו
 מהצואר שלא יגמור השחיטה לפי שיש לחוש
 [יי] שמא שחט משהו מהושט ואפילו לא הגביה
 סבינו אלא מעט יש לחוש מפגי ששהיית העוף
 מועטת מאד רכדי שחיטת רוב סימן א׳ בעוף הוא
 נעשה מדד ה ואפילו אמר השוחט ברי לי שלא
 חתכתי כי אם העור אין סומכין עליו כיון שיצא
 חרם ני] ואם בא לשאול אחר שהגביה סכינו כיצר
 יעשח אומרים לו שישחוט הקנה לבדו במרןם אחר
 ו ואורב יחפוך חושט ויבדוק(נ) אותו ולענין י מעשה
א שעת הדחק  יש לההמיר כסברא זו אלא א״כ ת
 או הפסד מרובה שאז יש לסמוך על סברא ראשונה:
) אפי׳ ג ) להטריף כל שהייה ( ב ) ו ל  הגה f [ז] והמנהג פשוש כמדינות א
 (ד) משהו בין בעוף בין בבהמה(מרדכי ומכרי״ו בהל׳ שחיטה) ואין
) או כיוצא בו ו ) י מ  לשכוח ךן [ת] (ד) ואס נמצא לאחר שחיטה (ד.) ג
ה) טריפה דודאי הוצרך להשהוח )  מונח בוושט או בקנה (ז) ונשחט עמו
 מעש בחתיכת הדבר ההוא לאחר ששחט הסימן והוי שהייה במשהו

 וטרפה (תה״ד סימן קפ״ה) :

 ג י׳ שחט מעט ושהה מעט וחד ושחט מעט ושהה
 מעט אם כשתצטרף כל חשחיוח יש שיעור שהיי׳

 ט שחיטתו(י) פסולה (ולפי המנהג בכל עני! טריפה) .־
השוחט בחמח בסכין(ח) שאינו חד ונתעכב  ד (ג) ט
 כשיעור שחייח בשתיטת מיעוט אחרון של סימן

(ז) פסולח: ו  ראשון י חרי ז
 ה M י אחר ששחט רוב אחד בעוף או רוב

 הוושט והק:ה מנחו! יש
 יהא י:קט הומ״א
 מונח נוישט ייני נהוה
 שכן הייך להמצא ע״י אכילה

 חדוד הסכין שהה לחותט יותר מבחהיכח הסימן ונמצא שלא חתכו שוה כשוה ממש עכ״ל ומבי
ם לשחוט לק:ה ל ג ה ו י א ר ס ו ע י ט י , ט ב ש ו ו ך ה ר ו מ לא ; ן ב ארוך ןךק מ ש ע ר 2 י ת ה ל  נראה דלא שנא גמי או עשב ארוך ודק ולא ידעחי למה הקיל כ3״ח ן
 מדברי הר״כ שכחב גמי או כיוצא בו משמע כמ״ש וכן משמע בעט״ז ע״ש : ט שהיטתו פסולה . פי׳ ספק נבלה דבעיא ולא איפשטא השואשכויעיו

 משוך ירך הוושט להמר, ומשם
 להקורקבן וסם היה קשר
 החוט־[ שאכלה הסינגולח ולא
 נמצא נה ייעוחא והנשייה .
 יכ׳נינ״ש טי׳ יל״והשונמ

 גליון מהרש״א
 ם״נ ריש סעיף יי; (ש״ע ס״נ)
 סי׳ ״ מ״ש נזה] : (ג) אפי׳ םשהו. ענה״ס . ועיין נשפר ניח לחם יהווה שנתנ ואם שלא יגםור חשח־טח. ואף

 שמט ונשעח שחיטה נגע נואש השכין מוחל או נקרקע נחונ נשחיטוח' אחיוניס שהוא
 שהייה גמורה ע״ש וכן סטיו החנ״ש שבן מנהג השוחנדס ועיין נחשונח מקום שמואל סי'
 כ״ט שהעלה שאין להחמיר נזה" כללי ופשיטא םינא שאינו יווע אימחנגע הסכין בכיס! או
 נקרקעאם קווה גמרסשחינוהאו לאחר גמל השחיטה וו ואי נשירה ואף הניח לחם יהווה
 יורה לוה ע״ש אכן נשו״ח זניון יוסף חי״ו סי׳ א׳ מחמיר נזה וכתנ ואס נדחף ראש הסכין
 נשעיו שחיטה ונגע נען כסא המייחד לשחיטה שקויין שראגי״ן השחיטה סשוצה ואס״ אם
 אינו יויע אימת נגע אס קורם גמר השחיטה או אחר גמר השחיטה כני נחפשע המנהג נין
 השוחטים להטריף אם לא נחניר ננירור גמור שלא שחט אחרי הוחיסה ולא מחלקים נין
 רחיסה חזקה ונין יחישה ונגיעה קלה ולא יהא אלא נינדיס המוחיים כו׳ (מיהו ל&״ו
 ווקא אם מנהג השוחטים הוא מחמח סייג וגיר אנל אס נוהגים איסוי מממח שסוניים
 שהיין כן לא שייך נזה רנריס המותרים כו׳ נמשיל סי׳ יי״י ס״א ע״ש גס קשה והלא ניבי
 שאינו מצוי לא שייך נו מנהג כמ״ש הש״ך לקמן סימן ק״צ םק״ג) וכחנ עוי יאס לא ניחף
 יאש הסכין יק שהעניי המנח חולו של סכין נהולכה או נהנאה על צואי הנהמה ועל העז
 של שראגיץ נפעם אחת אף יאינא למיחש ילמא שהה נחחיכח העז מעט יותר מנחתיכח
 הסימנים מימ יש להכשיר הואיל וליכא נשהייה משהו לא איסור חויה ולא איסיי דרבנן יק
 מצו המנהג לכן אמרינן םפיקא לקולא(וצריך לחלק נין זה להא ונמצא גמי והחס ליכא ספיקא
 כלל וכמ״ש הרמ״א ווואי הוצרך וכוי) ומכיש כשיש ססק אימת נגע אס קוום גמר השמיעה
 או אחריו ונפרע אס השוחט אומר נרי לי שלא שהיתי כי-ל ע״ש נאוינוח: (ד) ואם גמצא
 לאח״ש נסי. עיין נחשונח שנו״י ח״נ סי' ס״א שנשאל בתרנגולת שחוט יוצא מסיה ומשכו
 נה ייאו שהיא תיו הישט ולא יצא לחון ניצי •שחוט אותה והשינ ייש לנהוג נו כהא
 וממסמס קיעיס ועא לשחיט הקנה לנוי ואע״ג ילכחחלה צייכין לשחיט אף נעיף שני סימנים
 מ״מ כאן הוי כויענו ואי ישחוט הושט אחי ליוי שהייה כשיחחוך המיט יאחר שחיטה
 ידאו מהינן חוט !ה נא . וכן עשו ונמצא שחוט היה משוך ייך הושט להוסק ומשם לקווקין
 ושם היה קשי החוטין שאכלה החמגולח ולא נמצא נהייעוחא אחית והנשיי ע״ש באריכות:
 (ד,) נטי. ענה״ט סק״ה [מיש נשם שיך ולא יועחי למה הקיל הנ״ח כו׳ ועיין נחשונח
 משננוח יעקנ סי' י״נ שמיישב ונרי הב״ח נזה ע״ש]. ועיש נשס לה״ק נושט שיש ני סונין
 עיין נשו״ח נחי כהונה סימן יויו שנשאל על כיוצא נזה בתרנגול שנמצא לאחי שחיטה ווחן
 נושע והאריך לאו ויוקא ננמצא ינר רך כגמי וכיוצא נו יש לאסור אנל אט נמצא ונר
 קשה כגון קון או חטה או שעויה או דוחן מונח נושט ונחתך כשייה זהו טעם הניח
 שסתיו ־נעכנ ואף הש״ו שמלק עליו היינו יוקא נעשנ ואף יאינו יך כמו הסימן מ״מ

 רטפק הוא אסור לםוט־ו
 לעובר כוננים אם לא
 ימיתנו בפניו סררכי ניס״ך
 סוף ס׳ ג״ז:(נהג"ה) ונשחט
 עטי טריפה . עונרא חיח
 רגםצא והיה מוגה נוועוט
 לטטה נעוף וגרדת׳ להקל
 כיון רננר היה גשחט רובו
 של וושט קורס שטנע בגטי
 אףרקיי״ל בסעיף ה׳ רשחייה
 פוסל בטיעוט בתר א רעוף
 ג״כ מ״מ י״ל רוקא שהיי׳טמש
 אבל גטי חתוך רהיא גופא
 חוםרא לא (ועי בא״ח םק״ג
 דםפק אט נחתך הגטי שרי)
 ועי ש״ך ם״ק י׳ שחט וחתך
 באצבעו העיר בעל עולת
 יצחק לאסור רבהול ואפשר
 הגביה הסכין ע״י כך . ובתי
 חב״י פב״ר רחתך באצבע
 של אתר טותר . ואם גמצא
 סובין וכדוטח טיקל בת״ש

ד אברהם  י
) הפט״ג ט״ק ח׳ נ ״  (טיטן נ
 הקיל מהמה נה״מ נ:מצא
 גמ• או חחך נאצנע רהוי רק
 ס׳ שהיי׳ משהו רק נעוף יש
 להחמיר אס לא שנשעח שמיט׳
 לא הרגיש שחתך נאצנעו יש
 אינו רומה בקשיותו וחיזוקו נמו הסימן לאחר מיחוח אבל נשאר יביים קשים שהם כמחוחיס להתיר אף נעוף יהוי ס״ס
 ועומויס עו שהם מכריעים למיחוח הסימן ויותר גם הש״ך מווה ואין לאשור ומ״מ מסחסי וסי ופלונחא מהני אף במקום
 לסמוך ע״ז למעשה אחרי שלא נזכר חילוק זה נשום אח״ון אלא ינספק אס נחתך סשיטא יוואי חזקה ועוד והוי ג' שפיקוח

 יש להתיר ולסמוך על הכנה״ג ימחיי אף נגמי כהאי ג״;א ע״ש שהאריך מאי נזה ומ״ש י י י ״ י
 נשם עה״ג לענין אס חמך באצבעו עיין נזה נחשונח אא״ו פמ׳׳א ח״נ סי

 ואס הושט מלא סוני! וכוומה
 החיר אף נעוף ועמ״ש ס״ט
 ל״ו. ובשו״ח פנים מאירוח
 ח״נ מחיר שחט נאצכע שהרי
 הוא מחוח בחוזק כמו הסימן
 ועיי! שו״ח ז" ח־״י בזה ;

 ביאור
 ועט״ז ירלא בב״ח רעייל פילא בקופא רפחטא אבל הר״נ טפרש דבר• רייף כדברי הרפנ״ס
 והוא סברא ראשוגה (ע״כ): [ה](ליקוט} שפא שהס טשהו בוי . רשה״ה פוסלת
 במיעוט קטא רוושט בם״ש בתוספתא ותביאו תום' שט >* ב' ריח ודז1יד בוי רתגיא שחט
. ׳  סיעוט וושט נוי ובגט׳ שט ק״ט ב׳ בעי רב הושעיא בוי (ע״כ): [ו] ואט בא בו

 באר היטב
וכ׳ בש״ך דה״ה כשאין דס יוצא אלא אורחא דמילתא נקט מיהו אס השוחס  (ב) יוצא׳
 אומר ברי לי שלא חתכתי כי אס העור דלא םמכינןעליה היינו דוקא היכא שהדס יוצא
 וכדדייק לישנא דאין םומכין עליו כיון שיצא דס ומהרשיל פסק דלא נאסר אלא דוקא
. וכ׳ בשייך בשס מהרש״ל דלדידן דאין אנו בקיאין יש להטריף תו  כשיצא דס: (ג) או
. וכ׳ בשייך ואפי׳ בהפסד מרובה וכ׳ בט״ז דמ״מ ו ה ש  אס לא בהפסד מרובה: (ד) מ
 אין בכלל זה רק אס מגביה הסכין אפילו משהו כיון שעקרו מן הצואר אין
 לחלק אם שהה הרבה או מעט אבל אס לא הגביה כלל רק שנדחף הסכין ממקוס
 למקוס כשר אפילו לדידן כמו שמצינו בשוחט בבי וגי מקומוח לעיל בסימן כ״א
 וכ״כ מהרש״ל וז״ל דמה יש לחוש אפילו ניקב הושט תדא שחיטה היא עכ״ל :
. וכ׳ בשייך ולא ידעחי למה הקיל הב״ח להמיר בעשב ארוך ודק ה פ י ר  (ה) ט
 המונח לאורך הושט בלי שעם וראיה. כתב ע״י שמעשה בא לידו בא׳ ששמע
 עוף ובשעת שחיטה חתך באצבעו והטריף כי נבהל מתמת החתך באצבעו והגביה
 הסכין כל שהוא וה״ל שהייה והסכימו עמו כמה גאונים דטריפה ובתשו' עהיינ סי׳
 ס״ו מחלק שאס חתך באצבעו שלא בשעח חתיכת הסימן כגון לאחר שהעביר כל
 הסכין בהולכה או בהבאה חון לצואר ואז תחך באצבעו ואח״כ תזר והוליך או
 הביא הסכין וגמר השחיטה ודאי שהיית היא ופסולה אבל אס חתך בסימנים
 ובאצבעו כאחת אין כאן שהייה ולא דמי לנמצא נמי בתוך הסימנים דהתס הגמי
. ולענין הכשר  הוא רך וע״י חידוד הסכין שוהה יוחר לחתכו מבחתיכת הסימן
 כליס או להעביר השוחט צידד להקל, ואם השוחט מסואק באיזו אופן היה
 החיתוך באצבעו יש להקל ע״ש. ואס חתך האצבע של האותז בסימנים כשרה
 שאין השוחט נבעמ. עיין חשובת חינוך ב״י שאלה כ״ד עכ׳׳ל. ול״ד גמי אלא
 אף חוט השערה שנמצא הן בושט או בקנה אסור ע״י. כתב לה״ק אס הוושט
 מלא מאכילת סובין ועינימ רואות שהסכין מלא סובין ויורד עס קילוח הדס יש
 לאסור מלינא ע״ש. אס מסופק אם הגמי נתחך עס השחיטה או לא אין להטריף
 נאשר שהיא חימרא בעלמא שנהגי לאסור שהייה במשהו מסחייא מחמיר בוודאי
. יכן היליתי הלכה למעשה כמה פעמים . כנה״ג סי׳ זה : ק פ ס  חיתיך אבל לא ב
ה . יכתב בש״ך ודוקא ל ו ס . פי׳ השייך להוי ספק נבלה: (ז) פ ה ל ו ס  (ו) פ
 בבהמת לפי שצריך לחתוך בבהמה שני הסימני״ס א״כ כששחט רוב סימן כאחל
 מ״נ: (ו) או מה שמוליך ומביא במיעוט האחרון של הראשון כאלו מוליך ברגל או ביד והוי

. נחנ נפפר חמודי דניאל כ״י לפעמים נמצא בעוף נין פימ! לשימן בועות קשים אס נחחך א׳ מהם'טס הסימנים יש להטריף מחמת שהייה אנל נדנריס וכיס סניב השימניפ ו  כיוצא נ
י מה כגון שאכל עכשיו וכיומה מוחי לשחיט שיען אחו לכתחלה ושעח הוחק כויעני ימי ע״כ ינריו ועייל י  אין לחוש . ונחנ עוי נראה הינא שמחיייא נעיף שמא ימצא נושט י
 סק״ג: (ן) ונשחט עטו פריפח . אבל לא נשחט עמו כשר ועיין נחשונח ניח שמואל אחרון חלק יויד שימן כ״ו. ועיין נחשונח שנו״י סימן נ״ה יה״ה אס לא נמצא הגמי מוצח
 נושע אלא נין סקנה והושט ונחתך טרסה ע״ש : (ה) שאינו חר . עיין נחשונח ביח יעקנ שימן כ״א כמה יהא שיעוי חייויו של הסכין וגס אס מוחי לשחוט נסכין שמקצחו חי ועקצתו



 כאי המלח 56 שפתי כד*־ יורה דעה כג הלכות שחיטה טורי זהב

? טריפה אפילו לא נתטככ שטור שהייה משמט לס״ל דהכא רוקא (ד) אין שהייה בקגח, לכל כמה שלא שחט הרוכ יכול אמר כך ^ ^ ף ״ . • * ^ 
ון! כעינן שעור שהייה אפילו לדידן וכן משמע כעט״ז והיינו כיון דמתעסק לחזור ולשחוט מידי דהוי אחלי קנה פגום לחות־ כל שהוא ומתירו;

־א C,» יוט

 הרמנ״טישט מע
 נריה. יינא ני׳יליו י׳ יי׳ הכא כשחיטת הסימנים ועיין כסי׳ י״ח ס״ק י״א י״כ מ״ש כזה : (ה) יכנו על ראשו, עיין מ״ש ע״ז סי׳ ס״ז: (!) ושוחט הקנה
. הא לצריך מקום אחר פי׳ כ״י דשמא כיון ר ח א ולפ״ז אין שהייה כקנה כעוף כלל . דכמעוט קמא דקנה לא לכדו כםסום א  נקודות הכםף י
 ^ B"׳ >י< *ילא שייך שהייה כדלעיל מידי דהוה אחלי שככר התחיל לשחוט שם יוכר נקל
 שנים בבהמה אין שהייה פוסלת יא ולפי זה לפגוע בוושט ויכא לומר עתה
ויש מי שאומד נשחט ומקודם לא נגעתי ט ושמא א  (ד) אין שהייה בקנה בעוף כלל י
ם מקודם ננננ כו ויכשיר האיסור י נ מ י ס י ה נ ן ל ע ח כ ט י ח ן ה ע ר מ ג א נ ל ל ש כ ) ש ט ) 

5 א * כ ל י ק ^ ת י % א ס ל ^ ?יפת ; ^ ל ־ ^ V ^ ^ T S ^ 
״ הגה (י) ואפילו בדיעבד המנהג להטריף [י] ולכן אס לאחר ששחט ״ י u ״ י י י י ״ • מ י * * I וגכ סס נחסר ששי׳ע ״ I בדיעבד המנהג נתעייף u׳pm ^ 

י מספר, רהא פסקינן כל שימצא טיפת ש א ל י 1 ט נ כ ב י י ) י ה } ^ l f c ה מ ה נ ה ה ה י ס ש י נ  ^ ש
, לס כפנים יהיה אסור ככל מקום ״ ש ח ר ע ו ד ל ״ ה ח B ץ , B B , , ( מ ״ \ m ג , ו י ת ז מ ה  יא) ל
: שיהיה וא״כ אין כאן מכשול ונ״ל ( ע״פ  יםמ״ק ומהרי״! ו

) ( ח ) 

t קנה פגום ס״ס כ״אמשא״כ בוושט ^ m ' ^ T ^ 
 םחמת משמימה ששחמ באומו דהוי שהייה במעוט קמא לניובתו
N ל דיווזו־ו רי־יהווי חי׳ ל״ו אדיי »  טקופ ומהינא תישי ימלה ע
ו כמקמן סי נ ג חבנ קנה ה ש מ כ ] h ] י ר 1fo א ן ק א י ל ג  ל

 ססיקא כלל אצא מקים פסוקתו כרוכו כדלקמן ריש סימן
, י ', י*' ''fi ל״ד: י ב יכנו על ראשו כו  nsa'־1s י",

־ י וכספר התרומות מסיים וכלבד שלא נ ; " 

5 2 ™ i ו ^ ב £ ה י ת , י י פ ר מ ב ש י * i c , , , 
 טשנ רך ווו, נחתך לשנים יש שס ומומרא יתירא היא דפשיטא
ה יי׳ אם שובר המפרקת כסכין דלא נראה י C ־ י , ש 1 B י ״  להי׳י״י ג
™ כשחיטה ולמה !לכר להחמיר כולי • * » r » • * • 

 מ״ש נשט הנעה״נ שי׳ פ״ו
 ט״ס ול״ל ל״ו ו«״6 כי נייישי האי עכ״ל הכין דאסור מטעס שהייה
 וליתא אלא טעמו כדגרסינן כפ׳
י מודם מחצא נמשה אםור משום אס נעשה מטרונות יותר כ״ה השוכר מפרקתה של כהמה ש מ ה ש ' י י י ״ י ס י ל ^ נ ] f ) X ס ו ס י מ ו 0 ש קולס p;np גע6? ח ״ ר ע ש כ ־ ״5 ( f i י . מ  0נלי6 א

 וע׳ מ״ש נשס הנ׳׳י נחתו מבליע רם באברים ויתבאר לקמן
™ סי׳ ס״ז רלכתחלה אסור לשבור - ? ? , J f c ^ 
 ח נ נסי מ נ נחחי ששחט ״ _£ 1 1 ״
 עוף וחנירו היה מחויק עוף המפרקת אפילו לאכול ממצהבאומצא

שהט עוף ושהה בו טו ואינו יודע אם ניקד הטעם רכשרוצה להחזיק כקנה לכר ב  ו יד י
ם צריך שיאחזנו ככח ואם יעשה כן ו ר מ ב ז ט ו ר ב ה ל נ ק ט ה ח ו ש ) ו ו ר ( ״ ט ח ש ו  ה

ל

ש י ^ ״ ה ] P ״ 5  אהר ומנית עד שימות והופך הלושט ובודקו מבפנים ״
 אם לא נמצא בו טיפת דם בידוע שלא ניקב פסול ע״כ יאחזנו כמקום שהוא
 (י) וכשרה : שלם ועוד ג״ל לאס ישמוט כמקום
א הראשון יש למוש שמא יקלקל לעצמו  הגה [יא] והמנהג להטריף הי=ל יץ אפילי לא שהה לק כמיעימ יומ
" רשמא שחט כברהרוכ כקנה ונמצא ) יח [יב] ואסיר למוכרו לעי י נ י  [יא) יקנה (מהיי״ו ומי
ח שאז אין פסול במה שניקב הוושט י ה ג ה ) ס י 3 כ 1 י כ 3 י ע י ל מ נ מ ׳ נ י * י י נ ה י מ א י ל י ט א ) כ נ י ס ( י 3 ג י  כ

 בשעת שחיע׳ וחיוו נס לאצ« כמ״ש כ״י שם בשם שכולי הלקט ופסקו מהרש״ל גופיה פ׳ כ״ה וא״א לראות היטכ כשעת שחיטה אס נשחט הרוכ כיון שהוא מלוכלך
 לשף ^ בור.תו סי׳ צ״ט וכ״כ. העט״ז כדפרי׳ ע״ש: יג ולא יחזור וישחוט. כתכ ברם ע״כ ישחוט במקום אחר ויוכל אח״כ לראות כמקום הראשון שאס

 ללעת עמה נשי* יאי שי'ל הר׳׳ץ בשחיטות דמותר לשחוט כסכין פגום אח״כ ולא נהירא וכן נשחט
X "יי! א^ משמע מלשון הסמ״ק שכתב לא יחזור וישחוט כסכין או בקורדס לפי ששהה וסתם קורים פגוס הוא ועוד דמ״מ אסור משום עיקור  שהייה ?
 כמו בנמצא נמי ללא ימי לגמי במעוט בחרא וכ״כ הכ״ח כסי׳ כ״ד ס״ס י״ב כדיני עיקור וז״ל אס שחט כסכין פגומה אפילו לאחר שככר שסט רוכו כסכין כשר אסור ועמ״ש
. משמע־ דוקא כעוף שהכשרו בסימן אחד אית ליה האי תקנתא אבל לח ׳ ו  ^i,,,1,1 כסי׳ כ׳ ס״ק כ״ט מדיני שהייה כמעוט כתרא: יד שחט עוף כ
. משמע אס יודע בבירור שלא ניקכ הוושט שחיטתו כשרה אף כלא כדיקה כגון שתפס ׳ ו  לחתני יותי מחחיכס הש־מן" ככהמה וכן פשוט כפוסקים: טו ואינו יודע כ
SjJ הקנה לכדו בידו כמ״ש הכ״י כסי׳ זה וכס״ס. כ״א והר״כ שם ועמ״ש שס ול״ד למ״ש כסעיף א׳ דאפילו אמר השוחט כרי לי שלא חתכתי כ״א ״ ,^". i f Jj*״| 
 בוושט ונאלנע נסעסא׳וחתך העור אין סומכין עליו דהתס כיון דלא כוון מתחלה לכך ה״ל מלתא דלא רמיא עליה דאינש ולאו אדעתיה ודמי לדלעיל סי׳ י״מ סס״ד דהיכא
1יח[,תי ״״£ דידע שיש מסוכסכת נאמן לומר כרי לי שלא עשיתי אלא הולכה לכד וכשלא ידע קידם שחיטה אינו נאמן מטעס דמילתא דלא רמיא עליה ו נ

ז

W נשייי יל ; ׳ B 

. הטעס משוס דאיכא למיחש שמא מתוך שככר התחיל לשחוט כאותו מקום יהיה יותר נקל ׳ ו  ששחט"ג7עצףנסא ה«יוחי דאינש לאו אדעתיה ע״ש: טז כמקום אתר כ
 לשחיע׳ שקורי! שלאגיףהמס לפגוע טושט ויכא לומר עתה הוא שנשחט ומקודם לכן לא נגעתי בו ושמא מקודם נגע בו ונמצא מכשירו שלא כדין ומיידי ששחט קנה
 M%J£BO «ני״נ"ן לבד א״נ שמא מקודם לא.נגע בו ועתה מחוך שקל לפגוע בו יפגע בו נמצא שפוסלושלא כדין ועצהטוכה קמ״ל עכ״ל בית.יוסף ופרישה:
. וכתב הרוקח סימן שפ״א שחט הוושט והניחו ושחט הגרגרת ואח״כ שחט וגמר את הוושט מאחר שעסוק בשחיטה ׳  י־שחיס? אבל אמר נרי לי שלא יץ אפילו לא שחה כו
̂י ̂ו לא חת״י'̂״ כשירה עכ״ל ולפע״ד ה״ה לדידן היכא דלא שהה כלל קודם שהתחיל לשחוט הגרגרת וכן bp בשחיטות הר״ץ וכזכחי ריכ השיג עליו שלא כדת:  נ״י
. אין להקשות דהא כתכ הרב ס״ס כ״ז בטרפות שאינו ידוע ויש מכשירין הטריפות ההוא אע״גדקי״ל ׳ ו  כ״א נגיעה נעלמא וליתר שאת יח ואסור למוכרו לעובד כוכבים כ
 »™,™nB™ לאסרו מ״מ,מותר למכרו לעובד כוכבים מטעס ס״ש והכא נמי אע״ג דקי״ל להטריף מ״מ כיון דאינו אלא חששא דשמא ימכרנו ה״ל ס״ס שמא
 לא ילע אס הוא קייס גמל לא ניקב הוושט ואילו היינו בקיאין כבדיקה היינו רואין שלא ניקב ואת״ל ניקב שמא לא ימכרנו העובד כוכבים לישראל דהנהו תרי שמא א׳ דהכא
ו בספיקא דאורייתא או אפילו על דבר שאסורו מן השורש אינו אליו מדרבנן כגון פת של ישראל שאפאה עובד כוכבים (לקמן סימן ר ז ג % % ^\,*'2£v" 
ק שה,יה קי״כ סי״א) שלא למכור גזירה שמא ימכרנה לישראל אכל בדבר דאית כיה פלוגתא דאמוראי או דרבוותא לעולם אמרינן לענין מכירת עובד ס  ללא V,>^ ס
̂השחיעה ני׳ כוכבים דמדרבנן היא הלך אמר המיקל דל״ד ספיקא דפלוגתא לספיקא דבגוף המעשה וק״ל וצ״ע בהרבה מקומות כש״ס כענין זה עכ״ל  נשאי סעיקו
 כ״י ס$ מיחף יאשיהפט, מהרא״י בת״ה ס״ס קעיח ולפע״ד בלא״ה לא קשה נגידי דהכא כיון שהספק הוא מחמת חסרון ידיעתנו שאין אנו בקיאין בבדיקה לא
 בכותל אי קיקע קשה השמיעה מיקרי ספק כלל כמ״ש הפוסקים ככמה דוכחי וכמ״ש כסי׳ נ״ג ס״ק י״ד וסי' צ״ח ס״ק ט' וכ״כ מהרא״י גופיה בהג״ה ש״ד סי' פ״ז גבי
: יט אלא יטיתגו ואח״כ יטכרגו כו׳ . וכתכ המרדכי בשס  ^ ,,,קא" ™ נשבר העצס ע״ש ואפילו ס״ס לא ממי ככה״ג כמ״ש כסי׳ נ״ה ס״ק ד׳
 נשעת השכימה וצא נהסק הר״ף דאסור להשהותו בביתו דלמא אתי לידי תקלה ע״כ ומביאו ד״מ אבל אס א״צ להשהותו אלא כ״א יום שתתעבר ותלד דטרפה אינה

 מימ המנהג נין השוחעיס ״ ,״י,.״
 להמריף אס לא נחנרר בבירור ביאור
מ אחד נעוף אע״ט שחוא לוטן טדובה שחיטתו בשיח ועבנם' כ״ט א׳ טי םנדת  גמור שלא שתע אחיי הרחיפה או ו
 ואין מחלקין נין נגיעה קלה ננהטה כוי: [י] ולכן כו׳ן. רש״י שט : [יא] והמנהג כו׳. טשוט שא״א ננדיקח
 ועיי כיון שלא נוון לגמור כטש״ו ושחייה פוסל נטיעופ קפא דוושט שחוא נטשהו ונט״ש נתוספתא שחפ טיעיטו
 השחימה רגילות הוא מנמ של וושט ושחח בדי שחיטח ואח״ב שחט את שגיהם או שגיפב הוושט ואח׳׳כ שחט את

״ ״״״י  מהירות שלא להפסיק השחימ׳ ״,
 מן לבצע מעשהו ולא מיקוי פתחי תשובה

 ספק אס שחע אחיי היחיפה אינו חי ע״ש : (ט) שנל שלא גנםרה . עיין נשו״ח מאיר נתיניס פימ! י״׳ שהאריך
 ומ״מ העלה ונשי כיון שספק לחלוק על רנ אחי שהורה שאס נרור צהשוחט שכנר שחס סימן אחי לגמיי ולא נשאר ממנו
 אס חחן או צא חמך רק נגע מאומה אף שעדיין לא התחיל צשחומ 'הסימן השני מותר לו לגמור אחר שנעשה שהייה גמורה
 נלי חיסוך ושהייה וסשיקא ואין לאסור משוה האינעיא שהה במיעוט סימנים ע״ש סנרחו והוא ו״ל האריך לחלוק עליו
 לקולא . ומלש נג״י יאינא יגס אס שחס כל הסימן לגמרי נעוף פיסל שהייה ע״ש : (י) ואפילו נדיענד . עיין
 ס״ס ונס יש היתר לשי' שאומר נתשונת נו״נ חניינא חיו״ר סימן נ׳ שנשאל בשוחט ששחע רק הקנה נעוף וכאשר הובא
 נוי ואף על גכ דבנמצא נמי העוף לנית היה עריין חי והחזירו העוף לנית השוחע ושחט אח הושע מה יינו אס לסמוך
 על תשונת שנו״י ח״נ סי׳ נ״י שמכשיי נייעני והשיב יאין לסמוך עליו בזה וגה נגי״ז
 נס השנו״י סויה ייוקא במיעוט כסימנים הקיל נייענר משא״כ כאן שכל הונע נשאר ולנן
 יש לאפור גט הכליס אפי׳ אחר מעל״ע והשוחט יש ליונו לכף ונוח ואעס״כ טונ צהעבייו
 על חויש או נ׳ חישיט נשי ראוח עיני המורה ולפי חוקת השוחט ניראת שמיס ע״ש [ועיין
 נחשונח חתם סוסי סימן מ״נ ימויה אחי החיי נאחי שחתך נמספריס הסימן שלא נשחע
 וכתב ילא מונ סויה ני נאמח אין חילוק נין השוחט לאחי וכהכיעת הש״ו סימן נ׳
 ס״ק כ״ו ואף יאיכא למימי הואיל וגז! נמססייס אין שס שחימה עליו יק גו!ו מקיי ולא
 בראש הסכין בכותל או בקרקע דמי לקידום כו׳ אך ליינא חלילה לסמוך גס עיז ע״ש]: (יא)להטיתו. ענה״ט ועיין

 קשה משא״כ בכידון וה נוכל נתשונת משמע אס

 יולדת
 ע״ג חטים . הר״ג וםרדכי שם (ע״כ) : כט״ש (נ״ג ני) נספק דרוסה ונפ״ה דע״ז(ש״ה ני) ביין שגפל לנ שגיהט טרפה: [יב] ואסור לטנדו נוי . נשש״ש ג״ג נ׳ וע״ל פי׳ ג״ז סייח וםינ נהנה

 הגר״א
s שגיהט 

 (ליקוט) ואסור לטנרו בוי

 באר היטב דרסה
 שהייה משא״כ כעוף כשנשחט הלוכ של סימן אחד הוא תיכף כשל ומדלא כתב
 כאן רמ״א דלפי המנהג יש להטריף ככל ענין משמע דסבירא ליה דהכא בעינן
 דיקא שיעור שהייה אפילו לדידן וה«עס כיון דמתעסק הכא גטחישח הסימנים
' סימנים גס בעוף  ומיהו ודאי לכחחלה אפילו עוף אין לשחוט כו כיון דצריך נ
 לכתחלה מהרי״ט: (ח) להמיתו. וכי בשייך בשם ספר התרומה נלכד שלא
 ישבר מפרקתו ועיין בסי' ס׳׳ז דאסזר לשבור המפרקת אפילי לאכול ממנו באומצא
 ועיין בסי' ס״ז בהגייה סעיף ג' מה שיש להקשיח על זה ומה פמתרצי' שס
 השייך והט"ז.עיין בע״י סימן קל״ח טוף שקורין אינליק(יבל״א טננלישעל האן)
 שרוב טולס מכין אח ראשו כקרדום כשמפרכס יש לגעור בהם שלא יעשו כך עד
 לאחל יציאת הדס וה״ה לשאל כ״ח כל זמן שהדמים מקלחין ובדיעבד מותר
 לאכול מבשרה ע״י חתיכה ומליחה. ד״ש סימן ל״ז: (ט) ו ישרוט. וכתב כשייך
 אפילו לא בסכין פגום משוס עיקול במיעוט בתרא : (י) וכשרה. וכתב בש״ך

 מטריטין משוס דשה עועה
 ושני ששהה נחתיכס השימן
 ואינו כן רק ששוהה נחתינח
 הגמי וכן כחותך אצבע
 שמחמח בהילתו עועה והחוש
 מעיד שבודאי הגניה השכין
 קצמ וכן נוכל לומי ננגעו

 ו יודע בבירור שלא ניקב כגון שתפס הקנה לבדו בידו כשר אף בלא
 לומר כיון שיודע ה!כות בדיקה ולא דמי לסעיף א' דאס אמר השוחט ברי לי שלא חתכתי כ״א העיר אין סימכ׳ :ין עליו דהתס לא כוון מתחלה לכך והוה מילתא דלא רמיא אאינשי

 ראשו להמיתו. ענה״ט יעי השיג ע״ז שלא כדת עכ״ל; (יב) כך. וכתב בשייך אין להקשות הא קיי״ל בסי׳ נ״ז כטריפה שאינו ידוע ויש מכשירין הטריפות ההיא למושל למכלה לעובד
 נחו״מ נשס שמ״ח ומיש

 ננה״ס נשס יני שמואל סי' ל״ו ט״ס ןצ״ל רל״ו והניאו נלהיק ועיין נניס יעקנ סי' קל״ח וני נשנו״י ח״נ סימן נ״י נשוחע ששחע תרנגול ושחע כל הקנה וביען העוף מיין נחוקח כשר וכשהניאו לביתו היה חי
 עדיין וין כיינו ולוה לאחר מבני ניתו למחוך הוושמ לשנים נרי שתמוח וחתך נסכין פגים אס יש לאסור משוס שהיי׳ ועיקור נמיעוע נתרא או לא. והשייך נסי׳ כ״ג ש״ק י״נ מש!ג על הר״ן גוה ונ״ל להכריע יויאי לכתחלה
 אסור לעשות כן ונייעני אעיג ימרנרי הש״ן משמע לאסור נייעני לא ניצ נלל ינצ שסילק השוחט ייו מן השחיעה לנמלי אחי ששחע הרוב ונקיא עציו שס הכשי שמיטה אס אח״כ העוף שוהה למוש אין לפסול נייעני
 אס גמר מיתחה בסכין פנוס כיון שננל יצאה מיי השומע נהכשי שחיטה אין להעליף הו משום שהייה ונא מעשה כזה לייי בחולה אחי ששחטו צו עוף ושחטו הוושט והקנה הי׳ שלם והי׳ חי כבראשונה וצייתי שיניחה לילך
 עי שתמוח מעצמה אולי תהיה נושר נפש של החולה וכל זמן שחיה התרנגולת נס החוצה הי׳ חי עי שנא אחי וקצן ראשו מיל נעשה החולה גוסס וכל זמן ששלכש התרנגולת לא יצאה נשמתי ע״ש . וכ׳ נמאיר נתינים סי׳ י״ו
 נענין עוף אינריק שסיוצה להקל שאס נווי להשוחט שכני!שחנן סימן אמי לגמרי ולא התחיל השני מותר להתיז יאשו נקייוס ואין חשש שהייה מיעוט נחיא נ״א ננשחט וונ סימנים טעוח הוא נירו וכמפורש צהייא נסמ״ק
 סימן קצ״ו ולכן חלילה להקל ננך: (שם ס״ו) וא״ו אם ניקנ הוועט. ענה״ט וכ׳ בשבויי ח״נ סי׳ ס״ס כשוחט שהתחיל לשחוט נהמה ושמע מקצת העוי ושהה ושחע אח״כ נמקוסאחר והמקום שחיי־ נו מתחלה כנסי אוחו היענ

 כליון מהרש״א צבי לצדיק
' *D t״P ט"') במקום אחר . נימקו נזה ול״נ רמש״ה נקט במקום אחר נ ט«יף ח ״ ׳ נ  דאםרי' הסכין עשח לו דרך ולא חחך בהן : (פעיף ה/ ש'ע)# פ^םלת שהייה״ . ש״ט P™ (פי

 ועודנו חי .והוחזר להשוחט' ושחט הושט בשבו״י טיקל ובת׳ נ״ב ט״ת חיו״ד ס״ב השיג אלא יטיתנו ואחר נך ימכרנו לעוגר נוננים . עיין ט״ז סימן קי״ז םק״ד ימה
 וני דאפשר ננח״נ דהושט יעיד לא גשחט העהייה פוסלת מדאורייתא : (סעיף ו׳ נהג״ה)



 באר הגולה

 א משגה מולי! דף ל׳ כפיליש
 יש״׳ שם וכפי׳ הרמנ״ה נס״ג
 מה״ש דין ייא ב שם נמשנה
 ג מסקנת הגמרא שם יף ציא
 ד שם נמשנה ד, שם במשנה

 הידושי הגרעוני
 (פיטן כ״ג ט״ז D״p זי)
 דחייעןיגן לנקינת• הוושט.
 זה דגר שאי אפשר לאומרו
 שעל ייי תלישת הנוצה ינקינ
 הוושנן ופו׳ יזה שלא כדגלי
 הימ״א כאן שנתנ אכל אס לא
 יצא ים וצא מתן נל הע1ר
 דמשמע אס יצא דם אע*ג
 דצא חתן כל העור אסורה .
 אנצ נראה עיקר נלנלי רמ״א
 כיון שיצא רם אצו חושסין
 שמא ניקב נו׳ לשל״נ שאין
 כאן מחליקי* נצל. כי מה
 שנשנ מהלמ״א אנל לא יצא
 לס. קאי אמה שנתנ פלש
 הנוצית . ומ״ש ולא מתן נל
 העול קאי אהתלוקה שניה מס
 שכתג או חתך העור ננהמה.
 אנל הינא שלא חתן כל העור
 אעש״י שיצא רס לא חיישינן
 למיד׳ כיעתפהיש״לודו״ק.
 לאחי מכאן עיינתי ני״מ
 ומשמע קצת שהוא מתמיי
 ניצא יס אעט״י שלא מתן

 נל העוי :

 יד אפרים
 וניקו ויאה שלא נמתן• נל
 העוי אס לא יצא ים יש
 להקל נפשיטות אלא אפילו
 יצא ים יש להקל נמ״ש
 נפד״ח ס״ס נ״ג ולא ימי
 למרימת הנוצות שעול של
 עוף הוא דק משא״נ נעיר
 הנהמה אפשל לעמוד על
 הנויקה ומ״מ אין ראוי לכל
 שוחט לעשות נן יק ישאל
 למויס או נציייף שאר

 שומנףס מומחים :
 (פיס! כ״ד םע־ף ל) ואם
 לאו יזו לחוש ולאסור שתיהן.
 ענה״ע וכחי נשני״יח״ג טי׳
 ס׳ שוחט ששיאו ישתי יויו
 נהולכה ונהנאה אין נו משוס

 ייסס:

 בית מאיר
' תניד.  (טיטן ג״י סעיף נ
 םפייט) וחוץ לעואד טשהו.
 נ״נ וצ״ע הניעה זו מנ״ל.
 וע״נ משוס שכל שאין משהו
 מוז לצוואר יש לסטק שהוא
 מלל נ״ש משא״ה כשהוא חון
 לצוואר משהו ענ״ש אינו
 נכלל נ״ש זאף המממיייט לא
 החמייו אלא ננ״ש אנל ולאי
 מורו יאף ננהמה לא צריף
 נהולו והביא מיזלציואר נמצא

 צוואר:

 נליון מהרש״א
 (גהג״יי) משום דאגן
 לא נקיאין ננדיקת הושט .
 ניון דעריך לנדוק כל אורך
 הושט טשא״ב נקיץ שתחב
 בעור החיעו( ג' שייך ט׳ ל״נ
 סק״ז: (שפ) ולכן •ש ליזהר
 שלא לםרוט הגועות .
 ע' ש״ך ם״ק י״וז. וביו״ט
 אטור לטרום ש״ע א״ח ם׳
 תע״ח םי״נ . ושם םי״ב
 דבבהטה טפנח אילך ואילך
 הצטו־ ביד [ולא בכלי ט״א]
 ואם נתלש נתלש. ע' נאח״ע
 סוף סי׳ ה' דנטנעיט לתלוש
 טשום אכזריות ועבע״וז :
 (ע״ז הק״0 רהא נעור אין
 ד0. **ע ביוטא ט״ח א׳
ר ונת' ו ע  מבואר דיש דפ ב
 ׳8נו"י חייג סי׳ נ״ח כ׳ דנוגת

 הט״ז בעור עוף:

 צבי לצדיק
 דמה שיש לגרויי צריו
 לנרי ולנדוק גס הקנה שמא
 שחט יונ בשהייה זו או עכ״פ

 מחצה אס אינו ערוב :

 טורי זהב יורה דעה כג כד הלכות שחיטה שפתי כהן כט
 נשמט הרוב לא יזיק לו נקיבת הוושט: (ז) וחיישינן לנקיבת הוושט. יולדת מוהר כדלקמן סי׳ נ״ז סעיף י״מ וסי' פ״ו ס״ט: כ אם תלש
. בד״מ כתב בשם מהר״מ פדואה הטעם בזה דאע״ג ׳ ו  זה דבר שא״א לאומרו שע״י תלישת הנוצה ינקוב הוושט ובנוסח ההג״ה הנוצות כ
 שהביא מהר״ם פדואה סי׳ פ״ג כתוב הטעם בזה דמאןדחזי סבר להתיר דידעינן שע״י מריטת הנוצות לא ניקב הוושט מ״מ גזרינן אטו נקרע
 גסבראווזא דממסמס קועיה דמא כדאיתא סי'ל״ג. ואפשר שנם העור מן הצואר וכתב ולפי זה אין חילוק בין נמרטו הנוצות בשעת
 שחיטה לקודם לכן לעולם אס יצא
 מהם דם יש להטריפו משוס גזרה
 והוא מומרא גדולה בעיני עכ״ל
 גם מהרש״ל פרק השוחט סי׳ י״י
 הכשיר בזה וכתב שהוא מומרא
 בלא טעם וכ״כ הא״ח בשם הרפב״א
 שהביא ב״י והאחרוגיס דאין לחוש
 בזה לנקיבת הוושט ולכן נראה
 כמ״ש הב״ח דבהפסד מרובה וכה״ג
א אבל אם לא  יש להקל : כ
. הא אס יצא דם אף ׳ ו  יצא דם כ
 שלא חתך כל העור . או שחתך
 כל העור אפילו לא יצא דם טרפה
 ומ״ש ברישא או חחך העור ־ויצא
 לס היינו מקצת העור וכ״פ בד״מ
 בהדיא אבל מהרש״ל שס הכשיר
 בין בחהך מקצת העור ויצא דם
 ובין בחתך כולו ולא יצא דם ואינו
 מטריף אלא בחתך טלו ויצא דם
 ובמה שמתיר נחתך מלו ולא יצא דם
 כבר כתבתי בס״ק ד׳ דלא קי״ל הכי
 אבל במה שמכשיר נחתך מקצתו
 אפילו יצא דם נראה לכאורה כן
 דמאי חששא איכא כיון שלא מתך
 כל העור וכן בעע״ז הביא ב׳ דעוה
 בזה ע״כ נראה להקל בהפסד
 מרובה וכה״ג אבל בלא״ה אין
 להקל דלא יהא אלא תלישת הנוצה
 דנוהגיס להטריף ביצא דס וכן
 הב״מ מטרף בחתך מקצת העור ויצא
 דם מיהו כל זה בשלא אמר
 השוחט ברי לי שלא נגעתי בוושט אבל

 סמ״ק ומליכי) משום לאנן לא נקיאין בבייקת הוושט (ז) וח״שינן
 לנקיבה (יג) הוושט (נאגור) ומשעם זה כ אם חלש הנוצות (יב) מן
) מתך המור ננהמה ויצא דם ממנה יש להטריף ג י  העוף ויצא לם או (
 דתיישינן לנקינת (יל) הוושט (מתרי״ו ומהר״ס פלו״ה סימן ם״ג וכ״ה
 בשחיטת האחרונים) כא (יד) אבל אס לא יצא דס(ח) ולא חתך כל
 העול יש להכשיר ע״י שישמיט למעלה או למטה ולבדוק נגד מקום
 (טו) החתך (ב״י ללא כמהרי״ק שולש ל״ל) ולכן יש ליזהר שלא למרוט

 הנוצות אס יוכל לשחוט בלא זה (א״ז):

ד דיני דרסה וחלדה וערמה ועיקור.  כ
ם: פי  ובו כ׳ מעי

 א ״ [א] דרסה כיצד כגון שהגיה הסכין על ד׳צואר
 ודהק והתך למטה כתותך צגון או קישות רדי זו
 פסולה ואין צריך לומר אם הכה בסכין על הצואר

 בדרך שמבין בסייף והתך הסימנים בבת אתת:
 ב שהט בהולכה או בהבאה לבר א אם יש
א צואר ל מ כ  בםכין כמלא צואר והוץ לצואר נ
 ןעם העור יה^יקי1)(יייייי״י) כשרה ואם לאו פסולה שבל

 שאין בו כשיעור הזה אי אפשר לשהוט בלא דרסה
 על ירי הולכה או הבאה לבד י ואס הוליך והביא

 אפילו שהט באיזמל כל שהוא כשרה:
] ויש מחמירין בבהמה (מרדכי ור״ן בשם ר״ח ואיכא מ״ד ב ה [ ג  ה
 ברי״ף ונזכר באגודה וכל בו והג״א מא״ז) והמנהג בגלילות אלו
 לפסול בבהמה אפילו הוליך והביא אס אין בסכין כמלא צואר יחון

 לצואר משהו (זהו דעח מהרי״ו) :

שהט ב׳ ראשים כאי בהולכה או בהבאה  ג ב ה
 בלבד ג אם יש בסכין כרי ע־:1ש צוארין
ש (א) ולאסור ת P יש ל  (א) כשרה ד ואם לאו [

) שתיהן (רמג״ן וישב״א וליין ור׳ ירוחם)  (נ

 רמ״א כאן שכתב הטעם משוס
 נקיבת וישע כתב על מלוקה השניה
 שחתך בעור כו׳ אבל בחלוקה
 הראשונה הטעם משוס גזירה
 כלפרי׳ וכיון שעיקר הטעם משום
 גזירה הוא לבר קשה להוסיף גזירה
 מה שלא נזכר בתלמוד ומ״מ כיון
 דנהוג במימרא זאת נהוג אלא דאין
 להחמיר רק באס יצאו קצת טפות
 דם כמכין שיש לו דמיון לממסמס
 קועיה דמא אבל לא יצאו אלא
 שנראה האדמומית אין להחמיר כלל.
 והצעתי הדבר לפני מהור״מ יפה
 ז״ל והסכים לדברי שוב ראיתי
 לרש״ל שכתב בשם א״ח בשם רשב״א
 בתלישת נוצה שהביא ב״י שאין
 לחוש לנקיבת וושט וכתב הוא ע״ז
 וז״ל ולא עוד אלא נראה בעיני
 אפילו בסכין דמחמרינן וחיישינן
 לנקיבה הוושט בין בעוף בין בבהמה
 נראה דוקא שנחתכה העור כולה
 אבל אם העור של בהמה לאנחהכה
 כי אס במקצת עובייה ולא כולה
 אין לחוש ואפילו יצא דס אין כאן
 בית מיחוש עכ״ל וזה שלא כדברי
 רמ״א כאן שכתב אבל אס לא יצא
 דס ולא חתך כל העור דמשמע
 אם יצא דם אע״ג דלא חתך כל העור
 אסור. אבל נראה עיקר כדכרי
 רמ״א כיון שיצא דס אנו חוששין שמא
 ניקב נקב דק מאד ונגע בוושט
 ואינו נראה לנו או שהדם סותמו

 דאל״כ מאין בא דם זה דהא בעור אין דם ט״צ אין להקל בחתך אפילו כשאומר ברי לי אפילו חתך כל העור כשר כשלא יצא דם וכדמשמע
 בדברי הפוסקים והמחבר בס״א וכמ״ש בס״ק ד׳ והיכא שנתכוין
 מתחלה שלא ליגע בושט־ כגון שתפס הקנה לבדו בידו אפילו חתך כל

 העור וגס יצא דס כשר וכמ״ש בס״ק ט״ו ודו״ק :
. ע״ל סי׳ ח׳ מ״ש בזה: ב שחט ב׳ ׳ ו  א אם יש בסכין כ
. משמע לכאורה דוקא דיעבד ובשור איתא ׳ ו  ראשים כ
 שוחט אלם שני ראשים כאחד כו׳ והכי איחא בש״ס פרק השוחט (דף
 כ״ט ע״א) בהדיא וכ״כ הר״ן דמותר אפילו לכתחלה וצ״ל דלאו דוקא
 שחט דה״ה אפילו לכחמלה וכן מוכרח לומר בהרמב״ס פ׳׳ב מה״ש

 מקצת טור ונראה הדם ובתלישת הנוצות ונראה דם יש להחמיר דוקא
 אס יצא קצת דם כמו שזכרנו כנ״ל: (ח) ולא התך כל העור. זה
 קאי אבהמה דוקא אבל בעוף אין שייך לומר כן וכ״כ בהדיא בתשובת
 מהרי״ק שם אבל מ״מ נראה פשוט באם יש על העור של הטוף
 איוו גרד יבש על צדו החיצון ושחט במקום אחר וראה בצד הפנימי

 שאין שם ריעותא על העור דאין להחמיר בזה לכל הדעות :
ף (א) ולאסור שתיהן. הטור בשם הרא״ש כתב בזה הביא ולא  כ

 הוליך
 יין ט׳ ובכל בו ע״ש ודו״ק: ג אם יש בסכין בדי נ׳ צוארין כשרה׳. פי׳ בין שהניח הסכין בתחלת'השחיטה על רוחב ב׳ הראשים ויצא
 אורך הסכין כמלא צואר חוץ להב׳ ראשים והוליך הסכין לצד האחר עד שלא נשאר כלום יוצא באותו צד שיצא כבר וני! שהתחיל לשחוט
 בקצה הסכין והוליך הסכין בשחיטתו עד שיצא כמלא הצואר מון לראש השני דאז ודאי כיון שעל ב׳ הראשים עבר כמלא ב׳ צוארים כשר אבל
 פשוט אם הניח הסכין בהחלת השחיטה על רוחב ב' הראשים והוליך הסכין לאותו צד שיצא חוץ להב׳ ראשים כמלא צואר דזהו משיב כאלו
 אין בסכין אלא כמלא ב׳ צואריס וק״ל: ד ואם לאו יש לחוש. זהו דעת הרמב״ן והרשב״א והר״ן (ועי׳ בחדושי הרשב״א רף ל״ב ע״ג

ר הגר״א ובתה״א ו א י  כ

 [ג] יש לתוש נו׳ . ר"( . לאטוקי טדעת הרא״ש שלא אסר אלא השניה אבל
 הר״ן אוטר שגיהט דחא שניהם גשחטו כאחת ואס גדרםו נדרסו שגיהס:

ד [א] דרסה ביעד בו׳. לשון חרטנ״ס ונ״כ חדייף ונט״ש נטתג׳׳ שם כל שלא יק 5 
 הוליך והביא ח״ח דרםר׳ •י [ב] ויש כו׳. דט״ל דלא גאטר אלא בעוף שעואדו

 באר היטב
 כוכבים מטעם ס״ס וכאן נ״כ הוא ס״ס לשמא אלו היינו בקיאים בבליקה היינו
 לואין שלא ניקב ואח״ל ניקב שמא לא ימכור העובד כוכבים לישראל ותירן
 טהרא"׳ לאינו לומה םפיקא לשלוגתא לספיקא לנוף המעשה וצריך עיון בהרבה
ק ללא קשה מידי דכיון שהספק הוא מחמת י  מקומות נש״ס גענין זה והשייך ת
 חסרון ידיעתנו דאין בקיאיס בבדיקה לא מקרי ספק כלל כמו שכתבו הפוסקים
. וכתב נה״י ומ״ש ימיתנו כו׳ ל״ל אלא קודם מיתה ימכרנו לעובד  בכמה לוכחי
. לאסור לגרוס טרפות בדבל ו נ י ם. ואח״כ ימיתנו העונד כוכבים בפנ  כוכבי
ט . וכ׳ נש״ך בשס ש ו  שמותר מן התורה באכילת. ופר״ח בק״א חולק עליו: (ינ) ה
 המללכי לאשור להשהוחו בביתו דלמא אתי לידי תקלה אבל אס אין צריך להשהותו
 אלא כ״א יום שחתעגר וחלל לטלפת אינה יוללת מותר כדלקמן סימן נ״ז סעיף
. וכחב נש״ך בשם ד״מ דאע״ג לילעינן ט ש ו : (יד) ה ׳  י״ח וסימן פ״ו סעיף ט
 שע״י תלישת הנוצות לא ניקב הושט מ״מ נזלינן אטו נקרע העור מן הצואר ולפי
 זה אין חילוק בין נמרטו הנוצות בשעת שמיטת לקודם לכן לעולם אם יצא מהם
 לס יש להטריסו משוס גזירה והוא חומרא גדולה בעיני בס מהרש״ל משיר בזה
 וכתב שהיא חומרא בלא עעס ולכן נראה כמו שפ׳ הב״ח דבהשםד מרובה יש להקל
 וגט״ז כתב הטעס לחומרא זו שלא יבא להתיל גס נל אווזא לממסמס קועיה דמא
 כלאיחא סימן ל״נ ולכן אין לאסור אלא דוקא שיצא לס לכיון שיצא לס אנו

 חוששין שמא ניקב נקב דק מאד ונגע בושט ואין נלאה לנו אז שהדם סותמו לאל״כ מאין בא דס זה להא בעול אין לס(ואשתמיטשיה סוגיא ליומא לף מ״ח
. ונתלישת הניצוח'ונראה דם יש להחמיר לוקא אם יצא ם ל  ולא מלס העור הלי יש לס בעור תשו׳ ש״י שאלה כ״ח) ע״כ אין להקל בחתך אפיי מקצת עור ונלאה ה
ה א ר . וכ׳ בט״ז מ ך ת ה  קצת דס עכ״ל אבל אם לא יצא אלא שנראה אדמומית אין להחמיל כלל וכתב שהצעתי למי מהל״ס יפה והסכים ללכריו : (טי) ה
ס. ואס  פשוט אס יש בעול של עוף נרל ינש על צלו החיצון ושחט כמקום אחר וראה בצל הסנימי שאין שם ריעותא על העול דאין להחמיר בזה לכל הדעו
ח בעלמא סביב הסימנים וליכא שוס ריעוחא  נפשט קרוס עליון שעל הסימנים אפילו משהו טרפה ולא מהני בליחה שאין אנו בקיאין בבליקת הושט . מיהו מפו

:  אמרח לא חיישינן לגקיבת הושט אלא חולין מחמת חילי עיין כה״ג
, וכתב בשייך לאשילולכחמלה מוהר ורש״ל וב״ח האריכו ומסקי כין בבהמה ה ר ש ב ( א ) ך  כ

. וכתב בש״ך דמה שכתב המחבל אס יש בסכין כלי נ׳ נוחרים כשרה שילושו בין שהניח הסכין _ ״ ן ה י ת  לבל הנשחט: (כ) ש
׳ הראשים ויצא חורך הסכין כמלא צואל חון. להב׳ ראשים והוליך הסכין לצל האחל על שלא נשאר כלום יוצא באוחו צד שיצא כבר ובין שהתחיל לשחוט בקצה  נ

 פתתי תשובה
 נמשונת תשואות חן סי׳ ייח ע״ש גזה: (יב) טן העוף . ואיתי בשני הרב הגדול
 מהר״ר וניאל זצ״ל שועחו וזה ווקא ניונה ונא נשאל עוסות [*והיינו נועת הגאון השואל
 נסשונמ מהל״מ טיוואה סימן ט״נ אף יפת מהימ״פ שה אינו נן אלא יה״ה שאל עומס
 ונ״נ יעת הימ״א ז״ל ונמ״ש ני״מ אות זי]. ונפנ עוי עעס אמש מינו השוחט את הנוצות
 וקלע קצת מן העור אך לא משולש נראה ינשייה ע״נ. ולע״ו יש להתיר מנ״ש מס שנמצא
 לפעמים נעוף איניי? שנחלש קארעל אחי וזה נא מחמת שמניותיה נושנים אותה אס אין
 הנקנ מפולש ינאן יש עוי סניף ינוה לא שייך טעם הטי׳ז כיון ינעוי אין ים ע״כ ניקנ
 מושט הוא נו׳ דשא נקאיעלין יש ים נ״נ לכאורה: (יג) חתך העור נבחטח . עיין
 נתשוגת נרית אביהם חלק יו״ד מסי׳ ך׳ עד סי׳ נ״ג בנדון ההקזה שעושים לנהמות
ן לרפואת הנהמות אס מותרים 8»ה או לא ושמא הקיז נמקוס  מצואים ע״י אומן נקי מ
נ והעלה יאס היינו מטי יפי ס  הסימנים וגם אס יש להתיו החלב והננינות שהוא הפסו י
 הנהמה היה גס םמלב אסור ילא כיעח השואל אלא ייש להתיר גס גוף הנהמה מכמה טעמיס
 והאריך לחלק נעעמיס נכונים ילא ימי זס להא ימתן העור וסיים למ״מ אם אפשר להזהיר
 לנעל הנהמה שייאה שהמקיז יאחז גסימניס לצי השני יאוי ונכון אך גס נאומן הנהמות
 שהעוניי כוננים מניחים להקיז ואין ישראל יואהו ג״נ אין להחמיי ע״ש . [גם בתשובת
 מ״ס סימן נ״א האייל נזה והעצה צהחיי ע״ש]: (יד) אבל אם לא יצא. עש״ך לעני!
 אס לא חתך כל העור ויצא ים ועיין נחשונת שנו״י ח״נ סי׳ ס״א שפתנ שנ״ל עיקר ניעת
 טהרש״ל נוה וכהפר״ח להתיר נפשיטות הינא שיחן העור סיטנ וראה היטנ שלא מתך נל
 סעוי ולא ימי למריטת סצוצופ שעור עוף הוא יק וניקנח ע״י מריטת הנוצות נולו משא״ב

 נעוי הנהמה ע״ש :

י י • י ״ - ו ' ״  ••־ ו ״

 בהמת בין בעוף אין לשחוט אלא בסכין שהיא כשיעור ב׳ צווארין של אוחו
 לי נ׳ צואליס כשרה שילושו בין שהניח הסכין בתח1ח השחיטה על רוחב
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 הוליך החיצונה כשידיה והפנימית פסולה הוליך ולא הביא הפנימות
 כשירה והחיצונה פסולה הב׳׳י פירש בהביא ולא הוליך משו״ה
 הפנימיח פסולה לפי שלא עבר עליה רק חצי הסכין ופוסק כשמגיע
 ראש הסכין לחיצונה וה״ה אס לא פסק והביא גס על הפנימית כל
 אורך הסכין שהיא כשרה אלא אולחא
 ד י שנים אותזין בסכין ושוחטין אפילו זה למעלה דמילחא נקע וכן איפכא גהוליך

 לצד דדאש וזה למטה לצד ההזה שאוחזין אותו
 באלכסון כשרה ולא היישינן שמא ידרסו זה על זה:
 ה [P היה שותט ותתך *) כל המפרקת כשרה

; ( י  (מלדכי נשס מהר״מ ועיי[ ס״ק ה

נ י  הגה ה [ה] והמנהג להטריף אפילו לא חמך רק (ב) (א) ל
 המפרקת(מהרי״ו ואנור ות״ה) ואין לשנוי! כי יש מרבוותא סוברין

ק לאבי״ה מפי׳ וש״י) :  (ג) כן (לקו

׳כשאדם שוהט עוף ואוהז בסימנים בשתי  ו
 אצבעותיו צריך שיאהוז אותם יפה שאם אינו
 אוחז אותן בטוב פעמים שיהיו נשמטין לבאךולכאן

 ולא יכול לשהטן ע״י הולכה ויבא לידי דרסה:
ה וכן לא יניח האצכע על הסכין אלא יחזיק אותו בקתא כדי שלא  ת

 ולא הביא וכתב בפרישה ע״ז שהוא
 דחוק דמאן יימר דזהו אורחא
 דמילתא ומביא פי׳ אחר בשס רנ״ש
 דפירש פנימית היינו החיצונה מן
 הכותל כו׳ והוא דחוק מפי לפרש
 כן ומו׳׳ח ז״ל פי׳ וז״ל דוקא בהתחיל
 לשחומ בקצה הסכין שאצל הקתא
 דאז כששחט בחיצונה כמלא צוואר
 והתחיל להניא הסכין על הפנימית
 בהכרח שיביא הסכין גס בחיצונה
 לשוחטה עוד שהרי בעוד שלא עבר
 הסכין על הפנימית לא שחט
 בחיצונה רק כמלא צואר ולא נשאר
 חוץ לצואר החיצונה רק כמלא צואר

 ובהה״א דף כ״ז ע״ב) וכלפע״ד דאינהו מיירי כשהניח הסכין בתמלת
 השחיטה על רוחב הב׳ ראשים ומיידי ששחט לאותו צד שיצא ודעת
 הב״י וד״מ דלפי טעם שכתבו דכיזן שאנו רואין שבאחד מהן דרס
 ע״כ אף בשניה לרם שהרי בבת אמת ובטנין א׳ העביר הסכין טל

 שתיהן ה״ה כשהתחיל לשמוט בקצה
 הסכין וכיון שעבר חצי הסכין על
 השניה פוסק דשתיהן אסורות
 מה״ט דהא עכ״פ עינינו רואוה שאח'
 מהן נדרסה וא״כ בבת א׳ העביר
 הסכין על שתיהן וא״כ גס השניה
 נדרסה וכן משמע דעת מהרש״ל
 פ׳ השוחט סימן י׳׳א דלא כהב״מ
 שחילק בין התחיל לשחוט בקצה
 הסכין ובין הניח הסכין בתחלת
 השחיטה על רוחב הראשים בדברים
 שאינם מחקבלים על הלב וגם
 נלפע״ד דאס התחיל לשחוט בקצה
 הסכין ועכר הסכין לצד האחר עד
 שיצא'כמלא צואר לצד האחר בענין
 שעל שתיהן עבר כל הסכין שתיהן

 כשרות לכ׳׳ננ וכן כתבו ב״י וד״מ ומהרש״ל והוא פשוט דלא כהב״ח אח׳ ואם כן ודאי יש למוש לדרסה דפנימית מאחר שצואר החיצונה
 שחלק ע״ז ואין נראין דבריו לא בגוף הענין ולא בדברי הרא״ש ודוק נשמט במקצת והפנימית לא נשחט עדיין כל עיקר והוא מעביר הסכין
. וצריך עיון בזה שהרבה גדולי על שתיהן יחד ומתכוין לשחוט שניהם בשוה כו׳ עכ״ל וקשה מה איכפת ׳ ו  היטב: ה והמנהג להטריף כ
 הפוסקים מתירין הלא המה המרדכי והאגודה ר״פ השוחט בשם לן באורך הסכין ב׳ צוארים הא גם בשלשה יש מששזהדאםאנו רואין

 מהר״מ והרמב״ן והר״ן פרק השוחט במתני׳ דהיה שוחט והתיז הראש שבאותה שעה שנחתך צואר החיצונה נחתך גס פנימי׳ בשיה והוא התחיל
 כו׳ וכן כהב הרשב״א בשם גדולי המפרשים וכ״כ הרא״ה בספר בדק בחיצונה ע״כ שהפנימי נדרסה דהא אין לה שיעור כמו לחיצונה ואי
 הבית(דף כ״ג) וכן משמע דעת הרמב״ס פ״ב מס״ש דין ט׳ וכמבואר לאו שנדרסה למה היה לה די בחלק מועט מן החיצונה והנלע״ד שודאי
 בכ״מ לשם וכ״כ בעל העיטור וכ״כ הרשב״א בחדושיו ובת״ה ובמ״ה הסברא• שהניח מו״ח ז״ל אמת בזה כשנשחטו בשוה אלא שאנו צריכים
 ריש סימן ב׳ וכן משמע בתוספות ר״פ השוחט ד״ה וחי וכן משמע לפרש הפשט בדרך אמר דמלשקהתנא שאמר שחט ב׳ ראשים כאחד
 בתשובת מימן זאב סי׳ שכ״ז וכ״נ מוכח ק המשנה וש״ס פ״קדחולין משמע שגמר שחיטה הוי ממש בשיה ואין שוס קדימה לאחד יותר
 (דף י״ט ע״ב) והתוספתא שהביא המרדכי ר״פ השוחט ע״ש ודוק מלחבירו בגמר דאס היתה קצה קדימה היה נקרא בזה אמר זה אלא
 והכי מוכח מדברי כל הפוסקים והט״ו בס״ס כ״א גס בתרומת הדשן כדפרישית ועיקר כוונת התנא להשמיענו דאין מה שבתוך הצואר
 סי׳ בחשבון עד שיעבירנו ממנו והכה אס הסכין ארוך כשלשה צוארים
 מצינו דבר זה שפיר דהיינו שמניח אורך שיעור שני צואריס על שני הצואריס וכשהביא ממילא הוה ההתחלה והסיום בשוה לשניהם דהא
 על כל צואר יש חלק כנגדו וכשהביא אורך צואר אחד נשאר בתוך הצואר של כל אחת אורך צוואר יובאוחו פעם נשחטו שניהם ממילא
 הוה בשוה ממש וכשרים שניהם אבל אס הסכין כשני צוארים א״א לך לומר בשום פנים ששחיסחן יהיה נגמר בשיה וכשרים שניהם כי
 אס תניח הסכין ארכו על שני הצואריס ובכל אחד ישחט במה שעליו פסולים שניהם כי כל אחד נשחט רק כשיעור אורך צואר אחד וג״כ
 א״ל שהפנימית כשירה כיון שמעביר כל הסכין עליה דא״כ לא הוה נמר שחיטת שניהם בשוה דהא החיצונה נשחט קודם לה אלא ע״כ
 צריך אתה למציא שהוא מניח צד שאצל הקתא על שפת החיצונה ממילא יש לחיצונה כמלא שני צואריס וכשהוא חותך שיעור ב׳ צואריס
 מגיע על הפנימית שיטור צואר אחד שהרי שחיטתה נגמרת בשוה כשעה אחת ממש עם החיצונה וע״כ אין הכשר אלא לחיצונה והפנימית
 נדרסה כי לא היה לה רק שיעור צואר אחד וכן להיפך אם הוליך ולא הביא וע״כ, צריך להניח ראש הסכין אצל שפת הפנימי׳ ממילא הפנימית
 .כשרה ולא החיצונה כיון,שהיא נשחטת בפעם אחת עם הפנימית כנ״ל.לפרש בס״ד הפשט בטוב טעס *) אלא שלענין הלכה פסק הש״ע כדעת
p רוב המפרקת. במרדכי כתב שראבי״ה ) ר: עו  הרשב״א דכיון שראינו שהאמת נדרסה אמרינן שגס השניה נדרסה אע״פ שהיה לה כשי
 דקדק מפרשיי שפירש ריש פרק השוחט אהא דאמרינן דלא לשווים גסטרא חטיהו והוציא את דמו ותו לא ומ׳׳ה אסר כשחתך כל המפרקת
 ול״נ למהר״ם דהאי ותו לא דפרש״י פירושו שא״צ לשמוט יותר ע״כ וגם לעדין תמוה דעת ראבי״ה דהא פירש במתני׳ דהשיחט מן העורף
 דאס חתך המפרקת קודם שחיטת הסימנים נטרף משמע דאחר הסימנים אין חשש כלל וכ״כ בדרישה ר״ם א׳ והאריך בראיות עוד
 משאר פוסקים ובת״ה סי׳ קפ״ז כתב דאין איסור זה אלא חומרא בעלמא ומצאתי למהר״ר ליב מפרי^ שכתב שהתיר הלכה למעשה בחתך
 כל המפרקת אחר הסימנים וכן נראה עיקר אלא שכיון שרמ״א כתב שאץ לשנות מן המנהג שנהגו להטריף אפילו ברוב המפרקת אין
 בידינו להקל דלא יהא אלא דברים המותרים ואמרים נהגו בו איסור אלא דמ״מ יש להקל בזה בכל הספיקות דאפילו רואה חתך כמפרקת
 איצ לבדוק אחריו אם הוא רוב או לא וק״ו כשאין המפרקת לפנינו בכולם יש לסמוך להקל ואין להחמיר רק אס כבר ראו שנשחט רוב
 המפרקת רוב גמור ולא בענין אחר והאי רוב המפרקת נ״ל דהעיקר תלוי בחוט דהא אפילו לדעת ראבי״ה שפי׳ דברי רשיי ותו לא דאסור
 לחתוך• אח״כ ע״כ לא קפיד אלא אחוט שהחיות תלוי בו וע״ז אמרה תורה דלא ימית הבהמה אלא ע״י הסימנים ולאבד״א דאל׳׳כ גימא
 שלא יחתוך כלל שוס דבר אמר הסימנים אלא ודאי כדפרישיח וראוי לסמוך לסקל בזה כיון שטרפות זו אינה אלא חומרא. אחר כתבי
 זאת ראיתי בתה״ה דף כ״ג וז״ל וקרא אתי דלא לשווים גיםטרא כלומר במקום שזב בלבד דהיינו הסימנים אבל לא ישבור המפרקת שאילו
 שבר המפרקת קודם שתצא נפשה מבליע דם באיברים ואסור מאמרי' פרק כל הבשר השובר מפרקתה של בהמה קודם שתצא נפשה מבליע
 דם באיברים עכ״ל ובדק הכיח חולק עליו וכתב שאין חשש זה אלא דוקא פ״י שבירה ולא בחיתוך בשעת שחיטה ובמשמרת הבית חיזק
 דבריו הרשב״א ודחה דברי ב״ה יעויין שם ולא אכניס עצמי להכריע בזה ביניהם *אבל מאד תמהתי אם יצאו דברים אלו מפי מאור עיניס
 הרשב״א שהרי הוא עצמו גורס בפרק כ״ה ומבליע דם באיברים ואסור לאכול חי אבל ע״י מליחה מותר וכמ״ש הט״ו סי׳ ס׳׳ז וכתב
 ב״י שכ״כ גם הרשב״א וכך הס דבריו בחה״ה דף ס״ז ואי ם״ד דקרא אתי לזה ה״ל כלא נשממ ויש איסור אפילו ע״י מליחה על p נראה

 כיאור הגר״א
 [ד](לינןס) חיה נו׳ . דט״ש דלא »׳ *י׳ נו/׳׳ת מלא יבליע דם נאיביים ולים הוא
 עדיך בקדשים ואף בחולין אסיד נם״ש נפנ״ה (קי/ אי) ע״ש (ע"ג) : [ך;] והטגחנ
 נוי . נטירש״י שם ביז א' דייה דלא לשוויח נוי . וסברא ראשונה פ״ל נס״ש הטרדכי
 דט״ש רשיי ותו לא ד״ל א״ע יותר והרשב״א פי' םשוט הבלעת דם באיברים אםור: (ליקוט)

 פתחי תשובה
נ הטער^ו. עגהינו פקע ועיין נתשונת נימ יפקנ פוף פי׳ קםי׳ב םעלה  ^ד (א) מ

 ג׳כ

. אבל חתוםפוזא ׳ ו  והטנהנ כוי. ע' נטרובי ווזנ״א פ״ב ד״ח וקרא כו׳ וםיהו בתוט6תא נ
 אינו טובן כפירושם אבל העיקר כסברא ראשונה ופי' התוםפתא חוא נדרסה ונגיש
 נטתני' היה שוחט והתיז את הראש בנ״א ט' נשירה וערא״ש ט״ז ולא שיזוםרך להוליך
 בוי ובלבד שלא יתפוס כו׳ ובבת״ג טיירי בתוספתא שיש נסכין טלא »אר ולא הוליך

ל  באר היטב ג
 הסכין והוליך הסכין בשחיטתו על שיצא כמלא צואי מיז להלאש השני דאז ודאי
׳ הראשים עכר כמלא כ׳ צואריס כשר אכל פשוש אס הניח הסטן  כיון שעל נ
 כתחלח השחיטה על לומב ב׳ הראשים והוליך הסכין לאותו צד שיצא מיז להב׳ לאשים כמלאצואר לזה־משיב כאלו אין בסכין אלא כמלא ב' צואליס ימה שכתב
 המחבל לאם לאו יש לחוש לאסור שתיהם השעם הוא משוס לכיון לאגו רואים שא׳ מתם ללס אמלי' שגם •השני דלס שהלי בבת אחת העכיר על שניהם ואין- חילוק
 אפי׳ אם התחיל לשחיש בקצה הסכין ועבל חצי הסכין על השנייה שתיהס אסורות וללא כהב״ח שחילק בין התחיל לשמוע בקצה הסכין ובין הניח הסכין בחמלת
 השחישת על ב׳ הלאשים בלבליס שאינם מתקבלים על הלב גם גראה לעגיל לאס התחיל לשחוש בקצה השכין ועבר הסכין בצר האחר גטנין שעל שחיהס
ה לו לעת הלב לוקא במקום שאין הפסל מרובה יש א ל . וכ׳ בש״ך מ ן ג) כ  עבר כל הסכין שניהם כשלות לכ״ע והוא פשוט ללא כהנ״ח שחלק ע״ז: (
 להממיל אבל בהפסל מליבה יש להקל (ושליח כתב לאף נהפסל מועט המקיל לא הפסיד אבל נה״י כתב דסשיחטים מסרישין עכשיו אף
ד לכסה . וכ׳ כמ״ג להזהיר לשוחטים שלא ן ששוחט בו בהמוח כי בקל. יבוא לי י מ . עול כ׳ דאין לשמוט עוף מפילי עוף גלול ב י  בה׳ימ וכ״כ ע״
ח ח מ . פעם א׳ שחס א׳ כמה עוטות לנישואין ב . ופל״ח כתב לבליעבל כל שיליע לו שלא דלס מוחל וכ״כ נה״י ה פ ו  ישחטו מיושב שהישיבה מביאה לילי ל
 אצבע והחילו חכמי ווילגא בדיעבד מחמת ה״מ ולצורך, מצות . מי שאין יודע ה״ש שצליך לעמול עליז מתחלה ועל סוף בעי לעמוד אצלו אפילו במיעוט
 בחרא שלא יללוס כנה״ג). וגם הט״ז כתג יש להקל בזת בכל הספיקות אפילו לואה חיחוך במפרקת א״צ לבלוק אס הוא לוב או לא וכל שק אס אין המשלמת
 לפנייו יי*לן יש לסמוך להקל ואין להחמיר לק לוקא אס כבר לאת שנשמט לוב המפרקת רוב גמול ולא בענין אחל ותאי לזב המפלקת נלאה שעיקר תלוי

 באר הגולה

'  ושם בגמלא ו ברייתא שם י
 ל׳ ז נל נו״נשם היי״ף וכ״כ
 הגהות מיימו׳ פ״ג מס״ש נשם

 נקודות הכסף
 (פיפן ב״י ס״ק אי) עמ״ש
 בש״ך ס״ק ו׳ : (הנייח ש״ע
 ם*ח) *כל חטטרקת נשרה,
 ואף ליעת יע״א בסי' ס״ז
 ילנתוולס יש ליזהי וכזימיה ו
 נייעני כשל ןהנית יוסף כתב
 שם נשס הג״א יוקא שוגר
 שמממח יסולי השנייה אין
 נה כפ להתאנח ולהוציא דם
 איל חותך לא אלא נשם
 הישנ״א כתב לאף מותך
 מיציע ים נאגרים ויאיתי
 גמקוס שעיניי כוכבים המה
 הקצניס חותני! הראש מגוף
 הנהמה מיי אחר השחיע' ונוה
 מנליע ים נאיביים ועישין
 אמ זאת ניי שהנשל יהיה
ו .שמוכיין לשי המשקל נ  נ
 וגפ מוכרים לישראלים ולפי
 הרשנ״א יש למחות על זה וע׳
 מס שכתבתי לקמן נסי' ס״ז
 סעיף ג׳ ענ״ה: (ט״זס״ק
 בי) *אבל מאד תםהתי
 ונוי . צק״מ יקרא אשמועי׳
 ולכתתלה ננל עני! אסור
 אפילו לאכול ממנו שלא
 נאומצא וכמו שנתנ השנולי
 לקע ומניאו בית יוסף נסי׳
 ע״ו ופסקו מהרש״ל פיק נל
 הנשי סי׳ צ״נו אכל על ייי
 מלימה מיחר נייעני אי נעי
 אשעועינן דנקישיס אפילו
 ייעני אסור ונימשמע ל׳
 הישנ״א שס שנתנ וזה לשונו
 אנל לא המפנקת כיי שלא
 יבלע ים נאיביים ונשחיטת
 קושיס ליס הוא צייך להזיות
 ולזריקוח עי כאן לשונו וא״נ
 נהי ינחוליןמהני סליחה אח״נ
 היינו להוציא מייי ימו אבל
 נקישי' מה יועיל מליחה אח״נ
 זחייון זה נראה נכון יותר :

 מילואים
״ק הי) וכ״נ מונח  (שיר ם
 מן המשנה וי״ס פ״ק למילין
 כי׳ ומשמעותי׳ הוא מיאסר
 נשוחע מן העורף ואח״כ
 הסימנים . משמע היי אט
 שחטססימניס מיאש ואח״ז
 אח המטרקח נשר הלא
 מזבח ני אין אנו חוששין
 משוס רם הננלע ועי נט״ז
 ס״ק נ׳ ומה שתית ע״ז
 גשמ״ג ני אס שחט מן העורף
 הוא נגלה ובזה מיילי המשנה
 אגל נחתך את המפרקת אחר
 השחיטה איננו רק טייטס
 משוס ים ולא ננילה ע״ש
 טייין לא הוציא נזה ממשמעו׳
 המשנה כי מסתמא ימתני׳
 משמע וגא ללמדנו איזה
 שחיטה היא נשירה ואיזה סיא
 טריפה. וצא ידבר כלל מדיני
 נבלה . אנל לענ״ד יש צחיז
 את המשנה ע״פ דעת הלאני״ה
 נשס לש״• כאופן זה . כי
 לעני! נליעת לס נאינריס יש
 לתלק ניןאט מתך את המפרקת
 לשני שמיעת הסימנים ונין
 אס שמט את הסימנים מקורס
 ואח״ז ממך סמפיקת. וטעם
 הלנריס ני זה ילוע אשל הלם
 נכל נשר ירון רק נמקוס
 אשל נמצא שפ חוס החיות.
 ואס יחול שס חוס החי1ת
 אז ימס היס ממקום הזה
 וימקנן אל מקומות החמים
 שננוף,ולכן אס שחט הסימני׳
 מקוים יתקרר מקוים -החיות
 מהלנ והקרניס סתלויס נקנה
 יניושע . ועדיין נשמי חזם
 החיות ומן קצר נשאר האברים
 ולכן אס נשאי שם דם לא ירוץ

 עול מהמקומות החמים אל
 המקומות אשר ננל החקררו
 ושעיר ננלע נאכלים . ולק
 מנח הזינוק תמשוך הנהמה
 נכח את הרס מן האנדים
 אל קרנה ומשם יצא למון
 ושפיר אסלינן משוס לס אם
 מתו את המפרקת כיון ייסור
 כח הזינוק למשוך את סיס
 לקלנה הלא ישאר וינלע
 נחנליס אשר שס נמצא עול
 חוש החיות . משאינ אס חתך
 המטיקח מקולס לפני ססימני׳
 א*נ יסור מוס .המיוח מקוים
 מן האילים ונשאר נזמן קצי
 נצב ובקרביס התלויים נקנה
 והוושט ויתקהן נל סלט שמה
 ייצא ע״י שיוטמ הנזימניפ גס
 נצי נח הזינוק. ולכן ישווגו
 «ן העורף במשנה אין שייך כלל

 לאישור 7ם האברים:



 באר ועולה

 פמ״ק ח שפ ם כמשנה שפ ד
 לינ י ש0 נ;מוא יף ל״ו

 ממימרא דרג ימוש חמר רג
 יא בעיות ולא נפשנו! שם
 ולמומוא ינ גפיי הראיס
 יג כפי׳ נהיג יד מור
 והי״ן שם נשה רבוותא
 ונ״נ שמ״ג [נהיג] וסרא׳יש
 והרשנ״א ונ״נ מדנרי
 ישיי ושמ״נ ולבינו ייוחס
 ובהיג טו הימנ״ס נפיק גי
 טס״ש ייי םו נ׳׳• יו סוי נשם
 סמ״ג והנכות מיימוני יח שם
 נשס הי*א ממין (נפשי
 ייאיס קל״ו) ים הגהוס
 טיימוני נפ״ג מהיש נ כ״נ
 מיניי הימנ׳׳ס נט״ג ונ׳׳כ
 היא׳׳ש נטרי! השוחט נשמו
 וששמן על התוספתא נא סור
 נשס סי׳ רש׳׳י אהא ינעי יב
 סשא ולא נסשטא ולחוסיא שם
 יף ל' ושלזה הםכיס סיא״ש
נ טטא י נ נעיא י  ומייני נ
 נפי׳ התוספות שס (ועוי
 לרעת היסג׳׳ס) כנ פס כפיי
 ה״ר אושעלא ולחומיא כיון
 ילא נסשנןא נד לשין הימניים
 שס ממשנה וגמלא דף י״ח
 וי׳׳ט וכחנ הנ״מ שם ונקע
 גקנה למעלה לפי שטהיי
 לחלק כין הגרים שליפלשתט
 וכוי למעוטי נושע ונין
 למעלה ונין למטה הוי נקינתו
 נמשכו וכן למטה נין כנסי
 הריאה לוון נייאה כר. שט
 מיין השהייה מהתוספתא
 שציינתי לעיל סעיף ה׳

 נקודות הכפף
 (ט״ו ם״ק ד׳)*וק״ל טחלסור
 ערוך שאינו כן כוי . לקימ
 יהחס צא שייך חללה נ־ון
 שעל״ןלא יצא לאויל העולם אי
 נמ׳ אסשי להן סוניא מנעיא
̂יס  אם תמצא לומר תחת מט
 נשר אי נמי שאגי נתס
 יהרחם הוא כמו נית שלה :

 יד אפרים
 (ש"ע fm ״י) ויש טי
 שפישל נם בודו . ענה״ט
 וע׳ נשנו״י מיש ;ם נינלי
 הש״ע ס״ס י״י נהג יה והביא
 שם סתוסעות יניצה יעשמע
' סימנים אכשל ו  יניון י
 רחמנא אין מקום לאינעיא
 ללי אישעיא רק לנחחלס
 אשור לעשות כן להוי נשוחט

 גליון טהרש׳׳א
 (שי׳ נ״ו סעיף ח׳ ט״ז סק״י)
 ןק״ל טתלטוד עווך שאינו
 נ; . י״לדנעי' זו אזלא לרב
 דאםר דף ל' תחת העור
 גשרח . וזהו טעם רסב״ס
 שהשטיט איבעי' וו . ת׳

 שבו״• ה״ג פ" ט״ד,:

 יד אברהם
 (טיטן נ״י *!־ף יי) אם
 יאחר ששהט רוב הסיטניט
 הוזליד השנין תחת טיעוט
 הנשאר פשניהט או טא'
 טהט ופסקו פותר ויש טי
 שאוסר גם בוה וראוי לחוש
 בוי. םיינו לעת לש״י(יא״ש
 ונתנ היא״ש ייינ״ס מחלק
 ינשהייה יייסס וחציה שהוא
 לרך שחיטה ינמקום שחיטה
 יש לאסוי נמיטיט נתלא .
 אנל נסגלמת ועיקור שאינו
 נמקוט שמיטה ואינו לרך
 שחיטה אינו פוסל במיעוט
 נתלא וכתב הלא״ש יכן
 מסתגר ומש״ה נהגרמה נשמי׳
 י״נ ובעיקור פעיף טיו לא
 הניא הש״ע רעת היש מי
 שאוסר יעי׳ שיו ס״ק ט״ז.
 ולעניי ללא ננל חללה אסר
 הלא״ש והלינ״ס אלא נחלום
 ששחט ממעלה למטה . נגון
 שהכניס הסכין נין שני
 המיעוטים ושחט התחתון
 כהלכתו ממעלה למטה . או
 אפשר שלא הכניס הסכין נלל
 ניניהם רק שפתז תחת מטלית
 הונוק נצואלו כמ״ש סעי׳ ח׳
 אנל נחללה שהוניל הש״ע
 כאן שהחליד השכין סחת
 מיעיט נו׳ ופשקו והיינו
 ממטה למעלה גוה לא אסלי
 הלא״ש והליב״ס . שהרי
 ממטה למעלה לא הוי נדרך
 שחיטה כדאי׳ להדיא בשיש
 ירש״י ס׳ משיחנו(דף ל׳ ע״כ)
 יסרי״ף יהרא״ש יש״ט וסרי
 נעיקיר כיין שאינו דרך
 שחיטה לא אשרי . יה״ה
 נחליה שממטה למעלה שאינו
 ויו שחיטה «וי לא אסר

 טורי זהב יורה דעה כד הלכות שחיטה שפתי כהן ל
 שאין פירוש זה עיקר ודברי כ״ה אמח הם עכ״פ כפי מה דקי״ל סי׳ קפיץ כחב דמן.הדין שרי אלא שנהגו להחמיר וכן משמע באגור
. הוא לשון הטמנה ע״כ נקראת חולדה שסיים אבל רוב הפוסקים מחירים ע״כ ואולי דעה הר״ב דוקא ה ד ל ה ( ג  להלכה כנלע״ד: (
 בלשון זה לפי שמשמנת עצמה בארן כן הוא בגמ׳ פ״ק דחולין(דף כ) ־. להחמיר במקום שאין הפסד מרובה וכה׳׳נ: ו בין ששחט כו׳ ,
) ויש םי שפוסל נם בזה. הוא דטת הרמב״ם בטור *וק״ל מתלמוד וכ״ש אם הכנים הסכין תחח שני הסימנים ושומטן ממטה למעלה או ד ) 
 שחט התחתון ממטה למעלה והטליון
 כהלכתו דהוי חלדה ־. ז שחיטתו
 פסולה, כל זה ספק פסולה דבעיות
 ולא איפפטא נינהו : ח וכן
 יש ליזהר כו׳ . ובמרדכי סייס
 שגס בעופות יש למרוט הנוצות מהן

ולכתחלה יש לחוש לדבריו: י  גם 0) בזה פ
ה ח ובן יש ליזהר בכבשים שיש להם צמר מסובך בצואריהס ;  ח
 (ב) לתלוש (ג) הצמר המסובך שלא יבא לידי (מ) חללה

 (מרלכי שרק השוחט ורוקח) :

 ט 1ט] ״צריך ליזהר כשאדם שוחט וחס על העור שלא
 יעשה בו קרע גדול ושוחט בראש הסכין ומתכסה
 מהעור אמגם אם שוהט באמצע הסכין אין לחוש אם
 ראשו מתכסה בעור כיון שהסכין במקום ששוחט בו
ח ויש מי שמחמיר  בנגר הסימנים אינו מכוסה י

ש לדבריו(ט) לכתהלה: ת  גם בזה(ה) ט יטויש ל
 י [י] י אם לאהר ששהטרוב הסימנים ההליד הסכין
 תרות מיעוט הנשאר משניהם או מאהד מהם ופסקו
ש ת ש מי שאוסר גם בזה וראוי ל י ו א  מותר נ

 לדבריו לכתהלה :
 הגה [יא] והמנהג להטריף כל חלדה בין במיעוט קמא בין במיעוט בחרא

 בין בקנה בין בוושט (שחיטת מהרי״ו)

 ערוך שאינו כן דהא בפרק בהמה
 המקשה (דף עד) בעי רב הושיט
 •דו למעי בהמה ושחט בה בן ט׳ מי
 מהו כו׳ ואמאי לא אסרינן לה
 מטעם חללה דהא אין הסכין מגולה
 אלא ע״כ לאין חללה אלא במה
 שהוא קשור בצוארה ובעל הלבוש
 שגג בזה בסימן י״ד כמ״ש שם:
 (ה) ויש לחוש לדבריו לבתחלה.
 מו״ח ז״ל חולק על פסק זה
 מטעם דהתוס׳ כתבו פ״ק לחולין
 (דף כ) בשם רש״י בפי חטאת העוף
 שנשמתכסה ראשו של סכין הוה
 וזלדה ע״כ יש לאסור אפילו דיטבד
 ע״כ ואין מזה תפיסה כלל דהתס
 קאי שהוא שוחט גם הסימנים
 בראש הסכין והתם קאי במולק
 בסכין וצריך שיהיה נזהר שלא יחתוך
 המפרקת עס רוב בשר שעליה וכמו
 שהעתקתי סי׳ כ׳ ס״ג ע״כ צריך
 לנגייז ראש הסכין חחת הבשר שעל
 המפרקת בענין שיהיה קייס
 ולמטה ממנו חותך בראש הסכין
 המפרקת עם הסימנים נמצא
 שבמקום השמיטה הסכין מכוסה
 וק מבואר בהדיא בהגהת אשיר״י
 םפ״ק לחולין ממש כמ״ש וכן ברוקח

 סלטה שחיטה אבל מדין זה לא
 מיידי שם כלל : (ן) וכן אם
 שתפו מיעוט הראשון בהלדה. פי'
 תתת העור ושמט מיעוט קמא
 מלמעלה למטה ואמר כך שחט השאר
 שלא בחלדה וזהו שמוסיף על
 חלוקה ראשונה ששס גרע טפי ששחט
 מיטוט קמא מלמטה למעלה:

 וגמר

 יבא לילי ללסה (לעש עצמו מקבלת השוחטים ומהרש״ל פ׳ השוחט

: [י] ח ואפילו לא עשה דרסה אלא ( כ ״  סימן י

 במשהו מן הוושט פסולה:
ה [ז] והמנהג להטריף כל לרסת בין במיעוט קמא בין במיעוט נהלא ג  ה

 בין בקנה בין בוושט (שחישוח מהלי״ו) :

ה כיצד כגון שהכגיס הסכין בין סימן וכ״כ בעט״ז והר״צ סמך אמ״ש ד ל ח  ז (0 פ
 (י)לסימן ו יבין ששחט התחתון כהלכתו מלמולה בס״ס כ״ג לכתחלה אין למרוט אס
T^ZJit^Vl למטה וח!ר והוציאו ושחט העליון בין ששחט 

פסולה: 1 (  העליון ממטה למעלה שלא כהלכת(׳
 ח יי׳ החליד את הסכין [ח] תחת העור או תחת צמר לכתהלה. כלומר בזה שבמקום
 מסובך בצואר הבהמה או תהת מטלית יב הקשור ששוחט הוא מגולה אבל ברין הראשון
ט כששוחטבראש הסכין והסכין במקום ח ש ה ו ו ^ ש ו ב ק ב ב ו ד  בצוארה או שהמטליח יג מ

w? ש על ^f?^^!w״,̂. ו ד ם המטלית £ ל א ב א י ה י ל ו ם ) פ י  ז שחיטחי (

S צרייך T ^ S Z S ל ^ ם *  צוארה ושחט שחיטתו כשרה(ד) >י ויש מי ש
 ליזהר שלא יכניס הסכין בשעת
 שחיטה תחת העור בשום מקום
 בין כנגד הסימנים בין כנגד הסכין
 שלא כנגד הסימנים עכ״ל ולא ביאר
 יפה דברישא בדיעבד פסול והב״מ
 השיג על המחבר מהתוס׳ והגהת
 אשי״רי שאסרו אף דיעבד ולא
 אבין השגתו די״ל דהתוס׳ מיידי
 שהסכין במקום ששוחט בו הוא
 מכוסה ובהג״א מיירי להדיא בסט
 ע״ש ועיין במהרש״ל פ״ק דחולין
 סי׳ מ״ב : י אם החליד הסבי}
 כו׳ . כל הדינים שבסעיף זה הס
 פירושים דהאבעיא החליד במעוט
 סימנים מהו ולא איפשטא וקי״ל
 לחומרא והוי ספק נבילה :
 יא ושחטו ממטה למעלה כוי. כתב
 הב״ח צריך לפרש לפי׳ז שקודם
 שהחליד חתך העור והחליד אח״כ
 תחת מיעוט הראשון של הסי׳ דאל״כ
 ה״ל תחת העור ובלא״ה פסולה וכ״כ
 התוש׳ והרא״ש לדעת ר״ת שגם
 הוא פי׳ החליד תחת מיעוט קמא
 עכ״ל ולא ירדתי לםוף דעתו דודאי
 לר״ת שפי׳ המליד תחת מיעוט
 קמא ושוחט שוב כל הסימנים
 בהחלדה צ״ל כן אבל בדין זה דאינו
 שוחט רק המיעוט בחלדה וגמר השחיטה שלא בחלדה אה״נ דלסוי תחת העור ומבעיא אי הוי חלדה אף כמעוט סימנים או נימא כיון
. אבל בעוף כיון שנשחט סימן אחד הוכשר ותו לא פסיל ביה י  שגמר השחיטה שלא בחלדה כשר: יב וכן אס שהט רוב סימן א׳ בבהמה כו
: יג וכן אם שהט מיעוט הראשון בהלדה כו׳ . אושט קאי דאילו אקנה לא נאסר משוס  חלדה כ״כ הפוסקים וע״ל סי׳ כ״ג ס״ק ט׳
 חלדה במעוט קמא מידי דהוה אחצי קנה פגום וכדאיתא בש״ס ופוסקים וט״ו ס״ס כ״א וסי׳ כ״ג ס״ה וכ׳׳כ בדרישה. והב״ח כתב בסעיף
 ח׳ וז״ל ומצאתי למהרש״ל שכתב וז״ל ולפי מ״ש הטור דיש אוסרים הגרים שליש ושחט ב׳ שלישים מכ״ש שיש לאסור שהה או החליד כמעוט
 קמא אפילו בקנה ולא אמרי׳ דמ״ש מחצי קנה פגום דא״כ הגרים שיליש ושמט ב׳ שלישים כ״ש דנימא הכי אדרבה אמינא אפילו מאן
 דפליג אהגריס שליש ושחט ב׳ שלישים וסבר דכשר משום שאינו מקום שחיטה אבל בשהה או החליד מודה גס מסתבר לומר הכי
 דמ״ש מעוט בחרא שכבר הכל שחט כראוי ואפ״ה אסרינן מאחר מעשה כעין פסול בענין שחיטה כ״ש במעוט קמא עכ״ל ודברים
 נרוריס הס ודלא כמ״ש מהרו״ך דבמעוט קמא של קנה לא נאסר משוס חלדה ושרי ליה מארי׳ סכ״ל הב״מ ובאמת מצאתי כן בתוך

ח ו ה ג  ביאור הגר״א ה
 כל הסכין (ע״כ): [ו] ואפי׳ כו׳ . בט״ש נתוטפתא כשהייה ומוטי שס לגיקנ וה״ד.
 כל פסולי שחיטה : {0 והטנהנ נוי . נט״ש נטי' נ״נ דבטיעוט נתרא קי״ל כרש״י
 ונטיעופ קפא דקנה גטי טשום דלא נקיאין כנריקה וה״שינן לוושט: [ח] (ליקוט)
 תהת העיר . כני רב דשקלינן וטריגן שם אליביה . ת״ר• (ע״כ)! [tJ] עריך ני׳ .
 נטש״ש כ' ב׳ טפני שהוא טהליד ובשל תורח הלך אחר הטחטיר ועבהנ״א שט ובתוס'
 שט ד״ד. םפני כו׳ וכתב רש״ל דאף שחתום' דהו דברי רשייי שבזבחים ט״ט הסוםקיט
 קייטו דבריו ני אף דלט״ר א״א לפרש כן טיט לפי האטת יש לסרש דברי רב הונא
 בך ונתב אע״ג דרבא ס״ל דלאו חייגו פהליד לא קי״ל ברבא דס״ל טוליך ומביא
 נטליקה פסול ואגן קי״ל נט״ד דנשר כט״ש הדטב״ס וכי הרש״ל וטעמו טשוט דאטרינן

 באר היטב
ל) לסימן. ונקראת חלדה פי׳ לשון הטמנה כי ע״כ ) ;  בחוט שהחיות תלוי בו
 נקראת חולדה בלשון זה לסי שמשמנת עצמה נאק: (ה) פסולה. וכחב בש״ך
 וכל שכן אם הכניס הסכין תחת שני סימנים ושחטן מלמטה למעלה אי שחט
 התחמון ממטה למעלה והעליון כהלכתה דהוי חלדה ובכולן הוי ספק נבילה

. להא בשי בהמה המקשה ל׳ עייל בעי לב ן ה. והקשה כט״ז על לעה זו מתלמול עליך שאינו כ : (ז) כו ק פ ס ) פסולה . פירוש מ  יאיבעיא ולא איפשטא : (ו
 אישעי׳ הושיט ידו למעי בהמת ישחט בה בן ש׳ חי מהו ואמאי לא אסרינן ליה משוס חלדה להא אין השכין מגולה. אלא ע״כ לאין חללה אלא חחת המטלית
ה . וכחב בשייך אבל בעופות אס יכול ד ל : (ח) ח ף ס כ . ובספר נקודות ה ו  שהוא קשור בצוארת. עיין בתשובת שבות יעקב שאלת מ״ה תירין על קושיא ז
 לשמוט בלא מריטת הנוצות עדיף שפי ואס אי אפשר יכול למרוט הנוצות שלא יבא לידי חלדה אבל למרוט נוצות מתייס מכנפיה לצורך כתיבה אסור משום צער
. כ׳ השייך לוקא כת״ג לבמקוס ששוחט הוא מגולה אבל בדין הראשון ו י . והב״ח אושל אף בדיעבד ותט״ז חולק על ה ל ה ת כ  נ״ח . מהרי״ט גשם גה״י: (ט) ל
ה . וכתב השייך לאושש קאי לאילו אקצה לא נאסר משוס חללה במיעוט קמא מידי ל ו ס : (י) פ ל ו ס  כשהסכין מתכסה מהעול במקום ששוחט• אפילו בליעבד פ
 להוי אחצי קנה פגום לעיל סוף סימן כ״א . וכן ברישא שפוסל נ״כ אם שחט רוב סימן א' ותמליל הסכין תחח הנשאר לוקא נקט נתמה אגל עוף כיון שנשחט
 סי׳ א׳ הוכשר ותו לא פשיל ביה חללה, כ׳ מהלימ״ט דהך סיפא ע״כ איילי שהחליד הסכין חחת העול ושחט מיעוט קמא מלמעלה למשה ואח״כ שחש משאר

ת י  (ח״א י י״י) ח

ב אם ההליד הסכין תחת מיעוט הראשון  יא י ב
 יא ושהטו ממטה למעלה ואה״כ גמר השחיטה
 כדרכה יב וכן אם שחט רוב סימן אחד בבהמה וההליר הסכין חחת מיעוט
 הנשאר ושחט סימן השני (0 יג [יב] וכן« אם שהט מיעוט הראשון בחלדה וגמר

 השחיטה שלא בהלדה הרי זו (י) פסולה:
י הגרמה [ינ! כיצד זה השוחט בקנה למעלה במקום שאינו ראוי ב נ  י
 לשחיטה או שהתחיל לשחוט במקום שחיטה ושחט מעט והטה
י אבר י  הסכין חוץ למקום שהיטה למעלה וגמרה שם [יד] נ

 שם כ׳ א׳ סבר ד' אנין לטיטר כו׳ א״ל ר' ירמיה כו׳ ואםרינן שם בגי ר״ח כוי שהט
 לבד סוברים כן וכי דאע״ג דלכאורה הלכה כרבא דבתראר, הוא אבל האטת דל״ג רבא
 אלא רבה וכיה נרש״י שם כ' א' דייה הניחא כוי: [י] אם לאחר כוי . כט״ש בתוספתא
 בשהייה ובעיא דרב פפא שם ל' ב' טסי כט״ש יםייא עיש: [יא] והטגהנ כו׳.
 כגיל דבטיעוט בתרא קי״ל כרש״י ובמיעוט קטא ה״שינן לוושט דא״א בקיאי! בבדיקה
 וכט״ש בתוספתא לענין שהייר׳ •י [יכ] וכן אם שחט טיעופ כוי . ר״ל תהת העור . ט״ז.׳
 [יג] כיעד זה כוי או בוי . כ״ט שם דפליגי בשהט והגרים או הנדיט ושחפ וכט״ש לטסה :
 [יד] אבל שחם רוב נוי. יטש״ש (י״ח אי) רב ושמואל דאטרי תרוייחו בוי ועתים' שם
 דייה אנל , ונראה לפרש דהיק דאף ריב״י נוי ושם י״ט ללישנא נתרא דננח״ג לד״ה כשר ;

י  פתתי תשובה א
 ג״נ שלא כדעת רמ״א ע״ש : (ב) לתלוש הזנטר. ענה״ט פק״ח ומ״ש יאסור
 למרוט נוצה כו׳ משוס צענ״ח אישחמיטתיה דברי סרמ״א נאה״ע סוף סי' ה' נשם
 מהיאיי שכתנ כל יני הצייך לרפואה או לשאר ינריס ליח ניה משוט צענ״ח !מ״מ העולם
 נמנעים יהוי אכזריות ע״ש : (Q העפר המםונך . עיין נש*ס ננויוח יף נ״י ע״נ
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) וגםד שם התיכת כל הקנה בשירה, בטור כתוב אפילו למאן ז  £ י:3ם ייי1״,6״'״"' פ«ו הגהות מהרש״ל לטור אבל תמה אני אם כהבו דמי איכא למ״ד שהייה (
ן במעוט קמא דקנה פסול הא ש״ס ערוכה פ׳ השומט [דף כ״ח ע״א] דפוםל שהייה ו c י i M ״ג  פ

) ונשמט אהד מהם. בטור ט ) 
 כתוב שנעקר הסי׳ או נשמט כו׳ וצ״ל
 פירושו דנעקר היינו בכח אדם
 ונשמט היינו מעצמה של בהמה ע״י

 נדנודה

 ברני
 וכרב

ז ו  שם ג
 י״ע ומשמע שס דיג הוציא זמן מרובה ה״ז מוזר וגומר השחיטה
^ ואין בכך כלום עכ״ל והיא פשוט W f j S y S 
 נשחט ג׳ שלישים אלא כהגרמ׳ ומוסכם מכל ה פוסקים כמו שנתבאר
א לעיל סי׳ כ״ג.ואפילו היש אוסרים n יל p w ס י ? י מ ־ י א  ש

 שחיטה כ״נ הכ״משס)לכלא׳'ש בהגרים שליש ישחט ב׳ שלישים
 ^ . והוא הרשל׳א מתיר להדיא בשהה
 ט׳ והפי׳ סתיספוס כשם בה״ג במעוט קמא דקנה וטעמא דדוקא
 דבעידנא

 וחלדה במיעוט בתרא והטעם לכאן אין עושה פסול
 יהווה וכלישנא גמלא נשחט חצי גרגרת ושהה כדי שמיטה וגמר שחיטתו כשרה וכן כתב במקום שחיטה דמה שמוהך אמר כך במיעוט הקנה הוה כאלו חותך
 הרמב״ס פ״ג מה״ש דיןו׳ שחט בקנה לבדו חציו או ממומו ושהה ברגל אקר שחיטת רוב הסימן בעוף או אחר רוב שנים בבהמה :
) מהלהי ומהכשר. משמע דאם ח ) 
ד רוב הלל הקנה במקום(יא) שחיטה והטה הבשר על הסימנים עדיין כשר  שחט י
ם וכ״כ ב״י בשם רשב״א בהדיאאבל ה ןך) ^ ש ל ע מ ה ל ט י ח ם ש ץ ^ ו ן ח י ב ס  ה

1 ^ 1 ^ ™ ; ^  חחיכת כל הקנה כשרה וה״ה אם שחט רוב שנים ^
 בבהמה במקום שחיטה והשלים השחיטה בהגרמי׳ הביא החיית דאגם אטמי בגמלא:

י ויש מי שפוסל ־ ו [טז] ־  נטי] או בדרסה כשרה ט
 בדרסה ויש לחוש לדבריו(ינ) לכתחלה:

ה [יז] והמנהג להטריף נין בדרכה בין במרמה בין נמיעימ קמא ג  ה
 בין במיעוט בתרא בין בקנה בין בוושט (ג״כ נמהרי״ו):

ז ושחט ב׳ ג ניח] ־י הגרים בקנה בתהלת שליש ט  י
ט שליש והגרים שליש וחזר ושהט שליש האהרון ח ש N ,שלישים כשרה 
הגרים שליש ושחט שליש והזר ותרים שליש האחרון יז הרי זו פסולה(0) ט  כשרה, נ
 יח.[יט] ואם דרס או החליר בין בשליש ראשון בין בשליש אמצעי הרי זו(ע) פסולה:
ל אלו החלוקים כשהוא ודאי שלא נגע בוושט אלא בקנה לצד מעלה כ ד [P ל  י
 אבל בוושט אפי׳ שחטבו כל שהוא חוץ למקום שחיטה בין לצד מעלה בין
ט [ככ] וכן בקנה לצד מטה קודם גמר הכשר שחיטה אעפ״י שגמר כל  לצד מטה י

 השאר במקום שחיטה כ הרי זו פסולה מפני שנקיבת מקומות הללו במשהו(י"ע יי׳
 ירומם) [כג] והמנהג להטריף מכל מקום ואין לשכוח (מהרי״ו):

א [בה] מהלחי ו [כי] *י עיקור כיצד כגון שנעקר הקנה או הוושט (ה) ב  ט
אבל ב  (יל) ומהבשר(ט) נכי] ונשמט אהד מהם או שניהם קודם גמר שחיטה [כז! ל
ב נשמט  אם שחט אחד בעוף או רובוואח״כ [בחן נשמט השני שהיטתו כשרה כ

 !אין השמיטה טייפה הל־ו בהגרמה פסול כיון
א חיותא (ר״ל בשעה ששוחט ק פ נ ד $ * * " s S3 
 שחיטה מועלת כשנשמט סימן שליש האמצעי נשחט הרוב) ליכא

» -וייי״י• *י י י י י־יי£ י ל י  *יי "3״זיה ״'5ייי *!
א רובח במקום שחיטה משח״כ בשהה . נ ש < ר נ ^ ן ״י ־ ן ן י  מ

 נפ״הוהרמנ״ט נסיגמה״ש והחליד דכשר לכ״ע והכי משמע
• ״ ו , - י - ״ י v h/ י ח , וחהו ז ו  לנ הרמנ״ס שם זהחוספית י
ה המגיד ד ב , כתוספות דף נ ע ן ג ס י ״ ג י o ר w 

 ובהרא״ש שם ושאר פוסקים וכן פי׳
׳ קפ״ז בהדייא לברי 00 4הריב״ש ס:

1Jf־

ת

פ

 נ^ומ

ר ה״ק י״ח) דבריהם הרמב״םאלו שהעתיק המחבר דמיירי ״ ש  ב

^ בוושט דבק־ה כשרה החלדה במעוט % ^  י
 לצקנה אס מחליי שליש לאשי! קמא ע״ש ובפ׳ השוחט (דף ל״ב
"^l™ מוכח נמי להדיא דחלדה לא ( ב ״ ע ™ v ? r V 

v ^ מחצי קנה פגום כמ ש הגאמ״ו 
 זקני ז׳יל־ס״ק ו׳.וא״כ היכא גרע מפסיקת הגרגרת ופשוקת
 והחליל שליש לאשי! ישי׳ט הגרגרת קי״ל לקמן סי׳ ל״ד דלא
 מיטרפא א׳לא במבא וע״כצ״לדמה
 שוט שפול במיעוט בפרא ואינ שנמצא ע״ש מהרש״ל היינו לדד]
 % ״=, דמחמרי׳בהנרמהבמיעוטקמאוה״ה

״ דאין אנו בקיאין בבדיקת הוושט ומיישינן שמא נגע בוושט וכדלעיל סי׳ כ״ג אבל ודאי מדינא ולדעת הפוסקים וסרמב״ס מכללם כשר בין שהייה ז מ 9 ג  *י״
 קא׳ אלא נקנה ינישט הוי בכל הלכות שחיטה והיינו מטעמא

 הנימה נמש!
 סהט הומני'

ד רוב הלל הקנה. אבל ברוב הטבעות לא סגי לפי שאינן מקיפות את כצ הקנה ואע״פ ששמט  להחליי שליש משמע יקאי בין חלדה במיעוט קמא דקנה וכמ״ש הדריכה: י
ו ויש מי שפוסל בדרסה. אבל £ רובה עדיין לא שחט רוב הקנה מון מטבעת העליונה שהיא מקפת את כל הקנה. טור וע״ל ר״ס ל״ד: ט י ^ י * * ' ,  ״
ז ושחט  יהנימה מיידי נקנה והנא בהגרמה מכשיר דכיון דסגרמה לאו מקום שחיטה הוא הוי כאלו הוליך בידה או ברגלה לאחר שחיטה. תוס׳ והרא״ש ושאר פוסקים: ט
ז ה״ז פסולה. דהא ד כ׳ שלישים כשרה . הטעם דהא יש כאן רוב בשחיטה וכן בשחט שליש והגרים שליש ושחט שליש כשר מה״ט : י  י

ה ואם דרס או החליד כו׳ , דע שכל הסעיף הוא לשון הרמב״ם פ״ג מה״ש ונתחבטו בפירושו הריב״ש ד יש כאן רוב בהגרמה : י » י ״ ע w ם ) : ש ״  ע

מ יאי! למנות. בחשו׳ סי׳ קפ״ז והר״י ן׳ שושאן והכסף משנה לפי שהוקשה להם מ״ש דהחליד בשליש. הראשון היא פסולה ודאי ולפני זה כתב דשחט מיעוט ״ 0 
 סימנים בחלדה וגמר שלא בחלדה ה״ז ספק נבלה (וכמ״ש בס״ק י״א) ועוד מה עגין. אם דרס או המליד בשליש ראשון או אמצעי לכתבו
 י״! נטנעתישנמצא על הסכין כאן אצל דיני הגרמה ועוד הקשה הריב״ש דע״כ בקנה מיידי מדמפליג בין דרס או החליד להגרים וא״כ מ״ש מחצי קנה פגום והאריך בישובו
 ״,5״ש«? והעלה בסוף דבריו שדברי הרמב״ם אינם נכונים. וקשה להולמם . ובכ״מ הביא תשו׳ הריי ן׳ שמאן שהאריך עליו במליצותיו ודחה לכל דברי
 איםולה לא מ«י ס״ש «׳׳>! הריב״ש ונתכויךלדבר אחד עם מ״ש הכ״מ וז״ל וי״ל שמ״ש הרמב״ס שאס דרס או החליד בשליש ראשון פשולה כך פי' אס דרס או המליד
^ שליש ראשון ישחט יפה שליש שני ודרס או החליד שליש שלישי וכן אם שמט שליש ראשון ודרס או החליד שליש אמצעי ושחט יפה שליש ^ י

א ג 7 א ^ י ו ס : ? 
שגש״ויי^«« האחרון ה״ז פסולה נבלה ודאית שלא יעלה על דעתנו לומר כשם שבהגרמה שחט שליש והגרים שליש ושחט שליש כשרה כך הדין בדרסה 'ואףי י  ט׳ י
 נהמח«ייי(מ״מכיי1׳שמה״כ ומלדהלזה אמר דל״ש החליד שליש ושחט שליש והחליד שליש דבכה״ג אפילו בהנרמס פסולה ל״ש שחט שליש והקליד שליש ישחט שליש הכל
̂י פסול בדרסה וחלדה וכן הדין נותן מפני שהנרמה אינו במקום שחיטה ולכן כששחט שליש ראשון ואחרון במקום שחיטה הרי שחט ב׳ שלישים  v> יק,£' ״י״

 שניטה להחמיר ואין מוכיח במקום שחיטה ומה לנו באמצעי שהגרים כיון ששחט ב׳ שלישים במקומה אבל חלדה ודרסה שהס במקום שחיטה באמצע ג״כ פוסלת
 ע״שיועיי^שנו״י חי^ץ1 אבל בשחט מיעוט סימנים במלדה וגמר בכשרות מספקא לן ולכן פסק ה״ז ספק נבלה עכ׳׳ל ולכך העתיק כאן המחבר לשוןהרמב״ס

 אילעניני־יחשונאולכנוי שצישיס או שחט שליש והגרים שליש ושמט שליש דכשרה ענה קחי וחמר דנח תימח כיון דבהגריס שליש ח׳ כשר ח״כ ה״ה כשדרס לזו
 ™ י־״יי 6ייי׳יט j*v החליד שליש הראשון או האמצעי יהא כשר דכיון שהגרמה לאו במקום שמיטה היא לא נחשיב אוהה כלל וא״כ יחשב כאלו דרס או החליד
 . , קמי מלוי נקנה או אשי׳ מונח או במיעוט קמא קמ״ל דליתא ולז״א ואס דרס או החליד בין בשליש הראשון כלומר שלא שמש שליש והגרים שליש ושחט שליש אלא דדם
 הלויבאמצעעלהסניןאיעל או החליד שליש והגרים שליש ישחט שליש אי בשליש האמצעי כלומר שלא הגרים שליש ושחט שני שלישים אלא הגרים שליש ודרס או
 משוחט מומיות יישא'ס'ימי״ החליד שליש ישחט שליש שמיעתו פסולה והיינו כדקאמר בש״ס דבעינן רובא בשחיטה דוקא והשתא מיידי הרמב״ם שפיר בקנה ולכך
ט וכן בקנה לצד מטה . מקיבתו במשהו כדלקמן ס״ס ל״ד: כ ה״ז פסולה. משמע ודאי  ליזהר שלא ינא לידו ספק«־׳ סוי ודאי פסולה וזה ברור בעיני : י
 מציייינאו״ים'^* c״"״ פסולה ואע״ג דהחליד במיעוט קמא דישט הוי ספק נבלה כדלעיל ס׳׳ק י״א ההם ה״ט כמ״ש הריב״ש שם דכיו; דבדרך שחיטה הוא י״ל
. קב  נקול״יס בשיפוע יא< >״ק דלאונקב הואדהכיאגמריה רחמנא למשה לא השחוט רובא בהחלדה אבל מיעוטא שרי אכלהגרמה כיון שאינו במקום שחיטה הוי נ
א מהלהי ומהבשר כו׳ . אבל אם נתלש הבשר עם הסימנים אפילו נעקרו כולן ס״ל  ומניסה שלא ימצא שום טנ־» ויתר דיני הגרמה נתבארו בסי׳ כ׳ ע״ש : ב

. דאע״ג דעוף הכשרו יסי׳ אחד מ״מ בעינן שיהא שניהם ראויים לשמיטה. הרשב״א י ב נשמט א׳ מהן וכו  לכשרה: ב
ו נ ( י  הידושי רע״ק ביאור הנר״א '

 נשמיעתס ע״כ שמעחי עני
 ועיין לקמן מ״ש ממשיגה
. !נחג נ"ז ח״נ ע  שאילמ י
 נשגי״י ח״נ סי׳ נ״י נש1חט

ל ודאי טדינא . בחשו׳ הריי פיגש (פי׳ ס׳א)^׳ל דטדינא [טו] אי נדרסה . נטו בגל הפסולים לדעת הרטבים כנ״ל נס״ש בתוספתא בשחייה ב  ששחט ודחק באצבעו ננל הקנה (סי' נ״י ש״ן סקייג) א
 עד שנתמען ישמע חייק אסור שהייה נפיעום קטא דקנה וע״ע ; ובנט׳ נהנדטה נט״ש נא) ־• [טז] ויש ט׳ שפוסל ביי. דעת הרינ״ם שמפרש בפרש״י
 שגילח הקנס שנגרגרח הנה דאינעיא דרב פפא שפ ל' ב׳ ובעיא דדב הונא בריר, רר״נ שם ל״נ א׳ הוא כמיעוט בתרא
 לא יסה עישיס השוחטים וטשט גלמוד לדרסה והנדמה שאגי שאינו בטקוט שחיטה וה״ה לעיקור שאינו מן השחיטה וכם״ש לקסן : [ין] והמנהג כוי . כג״ל דקי״ל כרש״י: [יח] חנרים כוי . ענה״ג יכנ״ל:
 שנהגו כן ודוחקים על (ליקום) הגרים כוי . כלישנא בתרא דחא בין רב יחודה בין רב הונא טודי בח דרובא בשחיטח וכי נפקא חיותא כי׳ יאע״נ דליאורה שט כ׳ א' חםוניא כלישגא קםא דקאםר ובדרב
 הסימנים כי! האצנעוח ויש הונא נוי י״לרלרבגן קאמד ; שלוט נו׳ הגרים נו׳ . נוב יהודה רדינ ס״ל כויתיה . ובח״ה פסק הנל- לחיטדא רקכלישנא קטאלר״י ב״ר יהודה(ע״כ): (ליקוט) הנריס כי׳ שחם
ד כו׳. נטו נשהייה •י [כ] בל ^  למוש שמא יקפין אחל מהיןני' כו׳ . ונת״ה חולק על כ״ז פטש״ש נ' א' ובדר״ה א״ר כוי אלטא הסוגיא נהאי לישנא יחיה כאידך דפסולה ע״ש (ע״כ) : [יט] ואס דרס או ד
; [בא] נין לצד טסה . דגם' שם אטרו  ועיי עו־ןן הקנים ינקוגהיושט אלו נוי. נט״ש בשהייה בתוספתא וטדטי שם לגיקנ וה״ה א:ל פסולי שחיטה ונגט' שם ס״נ וס״ד נהט־פה ההוא תירא דהוד. לננ׳ נוי
 ויש למחות ניים . מ״מ הטעם משום מקיבתו בטשהו וה״ה לעד םטה כמ״ש ניקבו הדקין וכט״ש רש״י רט״נ ד״ה אלו טרפות בל נקה במשהי : [כב] וכן בקנה כרי . כםיש״ש ט״ה א' וערש״י שט ד״ה
 נייעני לא ממזקינ! איסורא לטפה =י' : [כנ] והטנהג כו׳. כטש״ל בפי״ב בהנ״ה : [כד](ליק.־ט) עיקור בו׳. םמש״ש בפ״נ (ט״ד אי) והאיכא עיקור סימנים ועודידלפירש״י היאך אטרינן שסני אין עיקיר
 ופסיקת הקנה נרונא ניומנ סיטנין בעוף וחתנן אלו טרפות נעוף גקובת הוושט נוי ואמר שם ההיא פליגא ושמואל ס״ל אפיי בשחיטח אין עיקור לעוף (ע״כ): [כה] מהלחי וםהבשר . נט״ש שם ט״ד א׳
 ונאורן אפיי לא נשתייר לק ל״ק הא דאיעקיר כיי י• [כו] וגשסט א׳ מהם . שם יו״ד א׳ ושט כ״ת א' ינפי׳ נה״נ כתופי שפ ט׳ א' דייה נולהי ע״ש : (ליקוט) ונשמט א׳ 0תם, שם נ״ח א' משוס דגרנרת

' י 5כח] גשםם נו׳ . שפ ; ח א " ' ייטה נ  משהו למעלה ומשהו למטה נו׳ (ע״כ): [כז] אבל אט שתפ נוי . שם יו״י א
 כשר וכ״ש כשהעיר שלם לאין

1 1 י . , . , י י ! יי״יייא אי׳יי׳ י ' f e מ ־ ח  ל

 לפנינו ועיין לקמן סי׳ נ״ח שלא במלדה וזהו שמוסיף על חלוקה ראשונה דשם איירי ששמע מיעוט קמא מלמטה כשדרס או המליד שליש הרחשון או האמלעי יהא כשר דכיון שהגרמה לאו מקום

. וכחב השייך שליש או בשליש אמלעי כלומר שלא הגרים שליש ושחט שני שלישים אלא הגרים ה ל ו ס י מקום שחיטה הוא הוי כאילו מוליך בידו או ברגלו: (יג) פ < f̂! י 
^ £ דמה שכתב כאן אס ללס או מוליד בין בשליש הראשון וכו׳ זה קאי אמה שכתב שליש ודרס או החליל שליש ושחט שליש שמיטתו פסולה. והיינו משום דבעינן רובא , ' , ' ' , י ^ ^ ע ׳ ׳  ״
ה לפני זה הגרים שליש ושחט >' שלישים או שחט שליש והגרים שליש ושחט שליש בשחיטה דוקא והשתא מיירי המחבר שסיר בקנה לכך הוי ודאי פסולה. וזה ברול מ י נ ' ה  שאושר ולא הגיאו י נ
ר . וכתב בשייך אבל אם נעקר הבשל עם הסימנים ש ב ה מ  'ועיקול : דכשרה, עלה קאי ואמר מיא תימא כיון דבהגריס שליש אחד כשר א״כ ה״ה בעיני עכ״ל: (יד) ו



א באר הגולה ן ל ה י כ ת פ ב יורה דעה כד הלטת שחיטה ש ה י ז ר ו  ט

 נפיק דחולין לנ מימרא דרנ
 נממן וכוי ומסוגיא לגמלא
 שפ לף מ״ד ולשי׳ לשי׳ וגן
 פסק הרא׳׳ש וסלשנ״א והר״ן
 לד ני״סאשם לףכחלהטול
 נש0 אכיו הראיס מפא לליש
 לקיש ולני יוחנן ולנ נחמן
 שס לף ליל !ניעהלי״ף וש״פ
 והגהות מיימוני פ״ג כשם
 שמ״ק וכל גו ואגודה :

 גקודות הכסף
 מיילי נושנ! ולפי׳ הגאמ״ו ז״ל
 ניחא וקאי הנצ אקנה ענייה :
 (ס״ק י״א)הקשה עלהניתמלש
 והגהות מהלי״י לעפלי עיקול
 נל שהוא נשעת שמיעה מהתו׳
 ופושקיס ואי; וגליו נראין
 ופשיעא לאנן קי״ל להטריף
 עיקול נל שהוא שנשעת שחיע'
 וכמ״ש הלנ למ״א נהגיה
 והכי כיי שוגיא לעלמא והוא
 עשוע נסי נל השומעים ואין
 מינר׳ התופי ופוסקים לא״'
 ואינהו מיילי לייצא וכמ״ש
 נשייך פ״ק נ״ג אנל א:ן
 לנהגי;! להטליף נל ה' הל׳
 שחיעה ככל סהוא פשיטא
 לס״ה עיקול וכן נ' מהלי״ו
 ועיקול פסול נין במיעוט קמא
 וכין נמיעוע נתיא נין נקנס
 נין בוושט על נאן לשונו וכן

 הוא נשאל אתלוניפ :

 יד אפרים
 שוחטים מומחים כששומעים
 אין מות־יס הלאש מן הגוף
 לק מחזייןים סדאש סמוך
 להגון• שעל ידי !s השימ;ים
 מחותנים שפיל ואין עושיס
 שמוטה ע״ש. וכתנ בשאילת
 יענין חינ סי' ק;"ו נשומע
 ששחט אווזא ומצא חתיכת
 טנעס מהגרגלח על הסכין
 נימק על עניו יש להתיר
 ללמ״א והנמשכים להחמיר לא
 אמיי אלא נטנעת שלימה
 יאיכא לשפיקי ולמסצי ניחיס׳
 יקמ׳ שחיטה אנל נכה״ג
 שחתךהגלגרת והענעת נקועה
 נאמצע ללתנה לשנים ווה ניכי
 להליא שהיה קי לעי שהיתה
 לצועת לקה שלימה נעיגול
 שנחתכה מלוחכ הענעת קלונ
 לחוליא הלי גלי ספק ללאחר
 שחיעה גלם שא״א לעקולס
 שתשחט וניחוי החתיכה ישנה
 נוי יליכא לספוק׳ ניחיפס
 קמי שחיעה נחששת האחרוגי'
 ו״ל וצאי נל אשיא שווי! נוה
 ושוויןנזה להתיל וכלי המחמיר
 נוס אחל הנויקה שאינה
 טנעת שלימה נלומנ נ״א
 וצועה לקה אינו אלא מן
 המתמינין נו׳ וכך לי תחונה
 נסכין או ונוקה נפניו ונפלה
 לאלן הכל אחת הוא נכסו
 ענין וס ליש הוכחה גמולס
 שנסחטה הטנעח נולה 1!ס
 לנלשא׳א-אסלאהית׳ ח־ועה
 בגלגלת ה״ו מימי של נעל
 הט״ז ז״ל כו׳וע״כ צא נסתפק
̂צחה אנל לא  אלא נחתוך מ
 נגולה לולא׳ שמוט׳ הוא ע״ש:

 נליון טהרש״א
 (סעיף ט״י ט״׳ סק״י) וא״ל
 מט״ש בנםר'. עית' ימס טופר
 טי' כ״פ ד״ה והנה דנים :
 (העיף יי! טי! ס״ק י״ו)
 לכאורה זח סותר פה
 שכתבתי בסמוך• ע' ת' דבר
 שטואל אבוהב טי' רמ״ו .׳

 כיח מאיר
 (פ׳יף פיי יינ׳׳יז) 1ד«א
 לאחר שגשחט וכוי ,
 היינו ע״ש פ״ הלנות גדולות
 ללא הוי טריפה מחיים אלא
 דהני אגמרה רימנא למשם
 שאף נעוף שהנשירו נסי' א'
 מ״מ בעינן תריייהו ראויין
 לשחיעת ביאיתא ננ״י נשם
 הישנ״א • וקשה לי צע״ז שהרי
 מוכח מדעת רנ אדא- נר
 אטנה נדף נ״מ דלאו מההוא
 טעמא אפינן עליה שהרי סונר
 יהכשייו דעיף אינו אלא
 ניושט ולא נקנה. היי הקנס
 לגני עוף נל״ו איני יאיי
 לשמיטה ילמס מטיף העוף
 בשמיטת הקנה נמניאר
 נהנרייתא יייחק לימר ירנ
 איא לא ס״ל ננרייפא סנ״ל
 עש״י סנלייתא דומי דף כ׳
 ע" נהל״ן ונחידישיי נס׳

 שיטות יש״ן וסר״ח :

. פי׳ במה שמשמע דס״ל ׳ נ ואנו מהנין להטריף כל עיקור כו  נדנודה: (י) אבל בהייו כשר כו׳ . הוכיחו זה בהוס׳ פ״ק (דף כ
 ט׳) מכח קושיא שהקשו פשיטא שלא מהני ביה שחיטה כיון שכבר להממבר דאפילו עיקור בשעת שחיטה איט פסול אנא מעקר קודם
 נטרף אלא ודאי דלא נעשית טריפה בשביל עיקור זה אלא שהלכה למשה גמר שחיהח רובו גזה אנו נוהגין להטריף כל עיקור אפילו כל שהוא
 מסיני שלא תועיל בו שחיטה עד כאן ואייל א״כ שלא נטרפה למה (ר״למכח המנהג אבלמדינאכשר וכדכתבהר״ן והפוסקים וכ; משמע
 בטור ללא כהב״מ שכתב דסטור
 מיירי שנשמט קודם שחיטה ע״ש
 ודו״ק) בין ששחט מיעוט קמא ונעקר
 אפילו כל שהוא בשעש השחיטה בין
 במיעוט בתרא בין בקנה בין בוושט
 דכיון דאירע פסול בשחיטה נהגינן
 להטריף הכל משום חששא דשמא
 ניקב הוושט כדלעיל ס״ס כ״ג וסי׳
 ל״ד גבי פשוקת הגרגרת וכמה דוכתי
 אבל אס נשמט קולס שחיטה
 מוקמינן ליה אדינא(כן הוא בשחיטות
 הרץ ושאר שחיטות אחרונים וכ״כ
 הב״מ) דלהמחבר דוקא כשנעקרו
 כולן מן הבשר שבלחי או רובן
 ומעוטן נשאר מדולדל אז דוקא
 הוי עיקור ומ״ש הר״ב ודוקא כו׳
 קאי אהיכא דאפילו מדינא הבהמה
 אסורה אפ״ה חלבה כשר ומשמע
 מדברי הר״ב דאפילו בנדלדלו רובן
 בחייו' כשר לענין מלבו או ביצים
 שלו.וכ׳׳פ הרשב״א בת״ה ומביאו
 ב״י מיהו אע״ג שכן משמע גס כן
 מדברי הטור ומדברי הרמב״ן
 שהביא הר״ן פ״ק: דחולין אכן המוס׳
ה והא איכא  פ' א״ט דף מ״ד ד
 עיקור כו׳ ס״לידנדלדלו ברובן הוי
 טרפה ממש אפילו בחייה וכן מוכח

 דעת סרי״ף והרמב״ס וכן משמע
 דעת רש״י דף מ״ג ע״א וכמ״ש בשי׳ כ״ט ס״ק ט׳ וכ״כ הרח״ה בס׳
 בדק הבית דף כ״ג וכן מונח בש״ס דף מ״ב ע״ב גבי מאי דפריך התם
 וליחשוב נמי סימנים שנדלדלו ברובן טרפה ע״ש: יכד אלא שאין
. שמחמת העיקור מתנדנדין הסימנים וא״א שתשחט  שהיטה סועלת בו
. הטעם ׳ ו ה אכל אם מיעוט הנשאר כ  בהכשר ר״ן בשם רמב״ן: כ
 כתב הרשב״א דככהוא מתפרק במקומות רבים הדבר כיכר שנתפרק
 נכח ומה שנשאר מחובר מבור מדולדל הוא אבל כשנתפרק במקום
 א' אותו המיעוט נשאר בחבורו בחוזק כשהיה הלכך הוי חבור והדרא
. בעוף ׳ ו ו שחט א׳ מהסימנים כ  בריא עכ״ל ומביאו ב״י וד״מ: כ
ה ולא ז ה״ז פסולה. פי׳ ספק נבלה ופשוט הוא: כ  מיירי וק״ל: כ
ז ״ ה ט , עיין לקמן סי׳ כ״ה ס״ק ד׳: כ י  אמדינן דמהמת זריקה כו
 פסולה, דכיון דהפם כסימנים אפשר לשמועה שתשחט ואפשר שנשמט

 קורס

 אהד (מי) מהם ואת־ כך שהט את השני
 שחיטתו פסולה :

ג [כט] (יד) ואנו נוהגי( לתעריף -כל עיקור בין במיעוט קנוא ח כ נ  ה
 בין במיעוע בתרא בין בקנה בין מישש (ע״פ מהרי״ו) [ל] ודוקא
ד אלא שאין שחיטה מועלת מ  לאחר שנשחט (י) •אבל בחייו כשל כ
 (ד0ונ״מ לענין חלבו או ביצים שלו שהם כשרות(נימ יוסף מהשינה רשב״א):

נ הא דפסול בעיקור היינו כשנעקד ) ל א י ) ז  ט
 (עי) כולו אבל אם נשתייר בו אפילו משהו כשר
ה אבל אם  והוא שאותו שנשאר הוא במקום אחד כ
 מיעוט הנשאר הוא מדולדל שהוא מעט כאן
) ומעט כאן פסול שניכר הדבר שנעקר בכה ומה ב י ) 
 שנשאר מחובר חיבור מדולדל.הוא והוהליה נעקר
 כולו ופסול. נלא] והני מילי כשנעקד רובו, אבל אם
 לא נעקר אלא מיעוט ורובו קיים אף על פי שרוב זה
 הנשאר הוא מדולדל מעט כאן ומעט כאן כשר:
ט אחד מהסימנים ונמצא השני ח ש י ו [לב] ל ז כ  י
 שמוט ואין ידוע אם קודם שחיטה נשמט או אחר

ז הרי זו(׳׳) פסולח :  שחיטה(יג) כ
ה ולא אמרינן דמחמת זריקה או ף מילי כ י ע  הגי׳ [לל] ואפילו זיק ה
) [לדי] מיהו השוחט נאמן ך י  פרכוס נשמע (מהרי״ק שורש ל״ה) (
 לומר שלא היה שמוט בשעת(יח) שחיטה (פסקי מהרא״י סי׳ ל״ת):

ה [לה] •ליי נמצא הסימן השחוט שמוט אם כששחט  י
 תפס הסימנים בידו או עור בית השחיטה מאחריו
ט הרי זו(י«) פסולה ) כ טו ר(  ונדחק הסימן תחת העו

 יהיה אסור בטוף כשנשמט אחל
 ואח״כ שחט השני רהא שחיטה יפה
 היא תייז הרשב״א לאף על גב
 דהכשרו של עוף בסימן אחד מ״מ
 בעינן שיהיו שניהם ראויים לשחיטה
 וא״ל ממ״ש בגמרא פרק בהמה
 המקשה (דף ס״ט) בבעיא דחלב כן
 פקועה או דילמא התם אית ליה
 תקנהא בשחיטה כו׳ כמו שהבאתי
 בסי' י״ד סעיף ח׳ הא כאן בעיקור
 לים ליה תקנתא על ידי שחיטה
 ואפ״ה החלב מותר דלא קאמר ההם
 אלא שהאיסור של אבר מן החי
 הוא קל מאיסור יוצא כיון ששייך
 תקנה בשום פעם לאותו איסור
 משא״כ באיסור יוצא שאין לו
א הא דפסול כו׳ .  תקנה כלל: י
 משמעבהדיא שאפילו בשעת שמיטה
 לא אסרינן בעיקור של שמועת
 הסי׳ אלא בנעקר כולו דהא בסעיף
 שקודם זה כתב שנטשה קודם
 גמר שמישה ממילא נעשה העיקור
 בשעת התמלח השחיטה וע״ז
 קאמר בסעיף זה דכשר אס נשאר
 כל שהוא ואין שוס חילוק בין תוך
 השחיטה או קודם השמיטה ואין
 נמצא בשוס פוסק שיחלק בזה ואין
 בו שוס סברא לחלה דכיון סכל

 שלא נעקר הרוב אין כאן טריפות ולמה נאסור מכח שאירע כן בשעת
 שחיטה וכן מוכח להליא מדברי התוס׳ שזכרתי קודם לזה שהקשו
 פשיטא דלא מהניא ביה שחיטה וכן הקשו עוד שם ותימא למה
 ענין זה העיקור להלכות שחיטה כו׳ והוצרכו ליישב דאיירי כשנשמט
 הסימן ואח״כ שחטו טכ״ל ואי תימא דבשעת שחיטה חמיר טפי
 דפוסל שס עיקור אפילו בלא נעקר רק מקצת ולא בעינן עולו רק
 אס נעשה קודם השחיטה לא היו השוס׳ מקשים כלום דהא יש
 חילוק גדול בין שעת השחיטה לקודם השחיטה אלא ע״כ ברור דאף
 בעיקור שבשעת שחיטה אין פוסל אא״כ ככולו וכמו שמוזכר בסעיף
ק מבואר בדברי הר״ן בשסהרמב״ן שמביא ב״י דעיקור היינו  זה ו
 סימנים שנעקרו כולם או רובם בדבר שעושה אותה טריפהלוהוה
 ליה למימר) שאס אירע לו כן בשעת שחיטה משהחחיל בסימנים
 שתהא נבילה לפי שכיון שנשמטה באותה שפה א״א שתשחט בהכשר

 שמחמת העיקור מתנדנדים הסימנים עכ״ל ולנר פשוט שגס כשנעשה עיקור זה קודם השמיטה היא טריפה דמתניתיןהיא פסוקת הגרגרת
 אלאדמ״מלאהוה נבילה עד שיהיה כן בשעת שחיטה וכ׳׳פ ב״י הרידעכ״פאין חומרא אפילו בשעת שחיטה רק מטקרו כולן או רובן וכתבתי
 זאת לפי שמו״ח ז״ל כתב שנ׳׳ל אס נעשה העיקור בשעת שחיטה אוסר אפילו בכל שהוא שנעקר ולא בעינן כולו או רוכו אלא בנעשה קודם
 שחיטה וכתב כן מצאתי וכן משמעות סמ׳׳ק ומהרי״ו שלא הזכירו שיעור בעיקור זה *) ולא ידענא כוס מקום לחומרא זאת כי כל הראשונים
 והאחרונים שלא כתבו שיעור כתבו בלשון זה שנעקרו הסימנים ומשמעות זה כל הסימנים רק שבסנ״ס שייטות של מהרי״ו כתכ שם כן
 דבשעת שחיטה אוסר אפילו במיעוט ואולי ע״ז רמז מו״ח •ז״ל במ״ש כן מצאתי אבל עיקרא דמילתא סיא שאפילו בשעת השחיטה אין עיקור אוסר
) ומעט כאן פסולי. א״ל הא כתב ברישא משתייר משהו ב י  אלא בכולו ובעל הג״ס דשחיטות לא כתב יפה כזה וכ״כ בס׳ זבחי ריב: (
 כשר לכאן שנתפרק בהרבה מקומות ניכרשנחפרק ככח יומה שנשאר הוא חיבור מדולדל אבל ברישא שנתפרק במקום א׳ אותו מיעוט הנשאר
) ה״ז פסולה. וסיים מהרי״ק שם וא״ל אם איתא דהוה שמוטה מקמי הכי הוי מזי ליה או מרגיש בו ג י  נשאר בחבורו בחוזק כ״כ רשב״א: (
. לכאורה זה סותר מ״ש בסמוך בשם מהרי״ק שא״א ׳ ) מיהו השוחט נאמן כו ד י  כי מי יוכל להבחין בזה הלא הוא כעצמים בבטן המלאה עכ״ל: (
 בזה לידע בשעת שחיטה דכאן מיירי שבמקום השמיטה נראה אח״כ שינוי ממה שהיה בשעת שחיטה דהיינו שבמקום השחיטה נראה העקירה
 כי המקום הנעקר נתהפך ובא לשם ובזה נאמן לומר שלא היה בשעת השחיטה כן ואנו מוכרחים לומר שנעשה אח״כ כן ע״י, פרכוס משא״כ לטיל
) ה״ז ו ט  שלא נראה כלום מן העקירה במקום השחיטה אלא למעלה במקום חבורן בלחי והוא מכוסה עדיין בעור ודאי לא יכול להבחין בזה: (

 הנר״א פסולה
 אתרעאי טשאיכ כאן דעוף עעטו אתדעאי וכן סה שעי' תום׳ שם נד״ה םבין ועי״ל
 דמה לי נו׳ לא שייך נאן וענמהרי״ק שם ־. [לד] פיהו נוי . כט״ש שם עד שיאטר ברי

 לי שלא היה עלי ני׳ ועבתוט'
 בו׳ ע״ש •י [לה] נטעא נוי
 והלנה נרי יוחנן ונרנ גחמן

 ביאור
 [כט] ואגו בו־ . סג״ל.־ [ל] ויוקא נוי . עחוט' שט ם׳ א׳ ד״ד. נולהי . ונה״ג פירש
 כוי וא״ת פשיטא נו׳ וי״ל לדברי ה*ג כו׳ : [לא] וה״ס כשנעקד כו׳ .
 בס״ש סימנין שנדלדלו ברובן דוקא ואוקםיגן דאיפרק איפרוקי : [לב] שחט כי . שם י'
: [לנ] ואפי' זרק כו׳. כם״ש שם אע״פ שנתעסק באותו מין כוי ולא  א' ושם כ״ח א'
 תלינן ושם מדמי לספק בשחיטח ואף לר״ח דמוזלק שם כםש״ש סכין אתרעאי בהפה לא

 באר היטב

 גיפין ב' ב׳ דייה ע״א גאטן באיפורין פי׳ הקוגסרם
 . כפיי הרא״ש דר״י מחטיר אדרב ור*ג מפרש דבריהם
 (ליקוט) נטעא נו׳ . נגי׳ א״ר גחטן ולפרש דברי ר' יווען ,

 _~ הרא״ש
 פתחי תשובה

 אפי׳ אס נעקר כולה סבירא ליה לכשרה. כתב מהרמ״ט לדעת המחבל אף לסב רח ו נתופ׳ שפ נד״ה השוחט ולקמן סימן ש״ח סעיף נ' ייו״ין.־ (ד) ואנו נוחנין להטריף.
ל ע שיו פ״ק נ״ג מ״ש ניהנין להטריף כל עיקול אפילי נל שהוא כו׳ דניי! יאייע פסול 5 ה ן ד ל ח ה ו ס ר ד ר ל ו י י ג לא w ע . , ף ,/ , , ע ם ל נ , ע ר ל ט ז ה  p ש v ש

^ W » t ״ r ״ S &XS 8 * אחי 8 ? «  הנשחט כראוי ונגמל הכשל ש״יטהילהיינו הלי־ אס עיקרי המיעיפ י
 שחיטה כשרה משוס דהוי שלא כדרך השחיטה ולדעת הגייה שהחמיל לעיל נשירה אך דברי הש״ך תמוהים נו׳ ע״ש שהעלה דאפי׳ תפס הקנס נידו נמי סהולה עיין
 בהגלמה אע״פ שאינו דרך שחיטה החמיר נמי כאן לעני! עי-קול . מיהו בנשמש פמ״ג •• (ה) ונ״ט לענין חלבי. עט״ז ס״ק י׳ ועיין נתשונש ח״פ ח״נ סימן כ״ע מה

3 1 < ־ E קודם שחיטת מוקמי׳ ליה אדינא וזהו שכ׳ רמ״א אבל בחייו כו׳ ומדברי למ״א 
 משמע דאפילו בנדלדלו לובן בחייו כשל לענין חלבו וביצים שלו אבל לוב פוסקים ס״ל בנללללו ברובן הוי טריסה ממש אפי׳ נחייה שייך. גס מ״ש רמ״א מ״מ
. וכ׳ בש״ך ואן״ גבי עוף להכשלו בסימן אחד מ״מ בעינן שיהיו ם ה ט ( י ס  לענין חלב כו׳ הפר״ח סי׳ י״דס״ק י״א ובאן חולק ואיסל החלב והביצים: (
. וכחב גש״ז שאפילו בשעת שחיטה אין עיקול אוסר אא״כ בכולו ולא בכל שהוא. ידוקא שנחפלק במקום אחל לאוחו ו ל ו  שניהם ראויים לשחיטה: (שז) כ
. ובש״ך בספל נ״ה חולק על הט״ז פה  מיעוט השאר נשאר בחוזק משא״כ כשנתפרק בהרבה מקומות מהרמ״ט בשס הרשב״א ז״ל ובעל הגייה לשחיטה לא כ׳ י
לה . שירוש מספק ולא אמרינן אס איתא דהוי שמוטה מקמי הכי הוי חזי ליה או מרגיש בו כי מי יוכל להבחין בזה ולכך פסול מספק  וכן כ׳ השריית: (יז) פםו
. יכחב בש״ז ואע״ג דכחבחי לעיל שאי אסשר להבחין כשעת שחיטה. ל״ל וכאן מיירי שבמקום שחיטה נראה אח״כ שטי ממה ה ט י ח  ואיירי בעוף: (יח) ש
 שהיה בשעת שחיטה דהיינו שבמקום השחיעה נראה העקירה כי המקום הנעקר נתהפך ונא לשם וגזה נאמן לומר שלא היה בשעת השחיטה כן מה שא״כ לעיל
, והטעם לפי שאז ה ל ו ם  שלא נראה כלום מן העקירה במקום שחיטה אלא למעלה במקום חבולן בלחי והוא מכוסה עדיין בעור ודאי לא יכול להבחין בזה: (יט) פ



ב ה י ז ר ו ק יורה דעה כד כה הלבות שחיטה ט י ל « 6 ש ה 2 ל ו  באי ת

 פסולה. לפי שאז אפשר שהיה כבר שמוט ושחטו אח״ב כיון
 שחפס הסימנים וכתב רש״ל האימא אפילו בלא תפס אסור :
, אבל לא באותה בהמה כי שמא האודם הוא ׳ ו ) שיביא בהמה כ ז ט ) 
 מחמת שהיה בה עדיין חיות ול׳׳ד למ״ש לקמן סימן ל״ד סעיף ט׳

 באותה בהמה לפי
) ל שיביא בהמה  ואם לאו מותר ע״י בדיקה(טז
 וישחוט הסימן ואחר כך יעקרנו אם דומות שתי
 השחיטות זו לזו כשרה ואם השניה מאדמת יותר
 פסולה (ע) הראשונה [לי] ועכשיו אין אנו בקיאין

 בבדיקה זו הלכך בכל גוונא אסור:
ח * שחט העוף כדרכו בחכשר ואחר נמר ל ט [  י
 שתיטה מצא טבעת (יז) מהגרגרת שלם על

 הסכין כשר :
א וכן עיקר (שווימויו ישנים גשם ] ויש מטריפין כזה ל ח ל ה [ ג  ה
 מהרא״ק נס ע"& ניסו מהרר״י כ"! שאמר כך הנהיג מהר״ר משה

) ואין (כא) לשנות : י  יפה) (

ז השוחט תרנגול צריך ליזהר שירתק (°)  כ ל
) רגלו בקרקע(ז) או יגביהנו שלא ינעוץ רגלו ה י ) 

 בקרקע כדי שלא יעקור הסימנים :

 קודם שחיטה והיי ספק נבלה : ל שיביא בהמה אהדת וישהוט
. וה״ה דמהני שיביא בהמה אחרח ויעקרנה וישחוט אם הראשונה ׳ ו  כ
 מאדים יותר כשר ואס לאו פסול והא דלא מהני הקפה באותו סימן
 עצמו כדלקמן סי׳ ל״ד גבי פסוקת הגרגרת דהכא כיון דשמוטה לאו

 טרפה היא א״כ חשוב הסימן כח
 ואפילו נשמט קודס שחיטה יאדים
 חתך של קודם שחיטה מחתך של
 אחר שחיטה תוספות פרק א״ט דף
א וכן עיקר. ובתשו׳  נ״דע״א : ל
 שארית' יוסף סי׳ מ״ז נסתפק
 בנמצא על האדן וכ״כ הב״ח דאפילו
 בנמצא הטבעת על הארץ ואפילו
 נחתך הטבעת מצד א׳ הוי ספק
 בשחיטה ופסול דלא כנמצא בסוף
 תשובת משאת בנימין שהתיר בנמצא
 על הארץ ועי׳ בסי׳ ל״ד ס״ק ט״ז.־
 כדן א אסור . והוי נבלה
 דבהמה בחייה בחזקת
 איסור עומדת ואינה ניתרת עד
 שיודע לך שנשחטה כראוי ש״ס :

 מיהו

 שמדמין באותה בהמה נפי ששם
 האודם הראשון טריפה ע״כ אין
 מכשיל לפנינו: (יז)םהגרגרת שלם
 כשר . זה דעת האגור הטעם
 שע״י גלגול הגרגרת נעשה כן
 ורש״ל כתב ע״ז להטריף כמ״ש רמ״א
 כאן וז״ל לש״ל הלא כל ספק
 בשחיטה פסולה ומי יעיד שט״י גלגול
 הגרגרת של אחר שחיטת רוב
 הסימנין הוא בא שמא הוה
 בחחלת השחיטה או באמצע
 השחיטה וכן מסתבר לומר שבדחיקת
 הסכין על הגרגרת בא שקפץ
 חוליא אמת ממקומה עכ״ל וכן
 מסיק מו״ח ז״ל ואפילו באין הטבעת
 שלם ואין חילוק בין נמצא על
ז דבכל  הסכין בין נמצא טל םאי
 ענין הוא ספק בשחיטה דשמא
 בא לידי עיקור כל שהוא עכ״ל
 ולטעמיה אזיל דס״ל דעיקור
 שבשעת שחיטה אוסר אפילו בכל
 שהוא אבל כבר נתברר דאין
 חילוק בזה אלא בכ״מ בעינן כולו כמ״ש בסעיף ט״ז ולפ״ז אם נמצא מן הטבעת פחות מרובו על הסכין או על הארץ פשיטא דכשר שהרי
 אין כאן טריפות לגמרי אף אם נעשה ע״י דחיקת הסכין ונראה אפילו אם ספק לנו אם הוא הרוב או לא ניזול לקולא מטעם ספק ספיקא
 ספק שמא לא היה הרוב את״ל שהוא הרוב שמא נעשה ע״ י גלגול הגרגרת . ופעם אחת בא לידי באחד ששחט אווז ומצא אחר השחיטה
 על חוד הסכין טבעת אחת דהיינו שהיתה חתוכה ושני צדדי החיתוך על שני צדדי הסכין והכפרתי דבזה נראה ברור שלא ע״י דחיקת
 הסכין על הגרגרת נקפצה חוליא אחת ממקומה שהרי נחתכה הטבעת ואין לחוש שמא תחלה נדחפה ממקומה ואח״כחתךבזה דאין לחוש
 לדחי פה כלל אפי׳ לדעת המחמירים אלא כשרואיןשלא נחתך הטבעת ויש להס קצת סברא שכח הסכין דחפו ולא היה בו כח לחתכו אבל
 כאן שאנו רואין שנחתך למה לנו להחזיק איסורא שהיה תחלה דחוף תדע לך דא״כ כשנמצא בשחיטה שתי חתיכות בקנה וטבעת אחת
 ביניהם ואף שלא נתלשה משם מ״מ נימא שאותה הטבעת נדחפה ולא היו שס שתי חתיכות סמוכות וכ״ת הא נמי טריפה הא פשיטא דליתא
 דסא כתב בסי׳ כ״א שחט בב׳ וג׳ מקומות כשירה דפשוט משמע אפילו אם הס סמוכים וטבעת אחת ביניהם אלא ודאי דאין סברא להחזיק
 ריעותא אלא כשרואין שלא נחתך הטבעת אלא בא כולו שלם ע״ז אנו אומרים שמא נדחף בלא חתיכה, ובספר משאת בנימין ראיתי בסופו
 בחידושי דינים שלו יז״ל פעס אחת שחט השוחט אווזא וכשבא לכסות את הדס מצא טבעת שלם על האפר והכשרתי ואע״ג דבספר שארית
 יוסף בסי׳ מ״ז השיב לי על דברי ובסוף דבריו נשאר בספק ולא הכריע מ״מ כמה גדולים ושוחטים הסכימו עמי להכשיר וכן נראה עיקר
 שהרי האגור ולי התירו בנמצא על הסכין אלא שהרב רמ״א החמיר וחידוש הוא והבו דלא לוסיף עלה ואין לאסור רק בנמצא על הסכין
ו בקרקע. וה׳׳ה בכותל ובקצת ספרים ל נ ר ( ה י  עכ״ל וכדאי הם הב״י והאגור שמכשירים בכל גווני שנסמוך עליהם בהנהו מילי שזכרנו: (

 כחוב שלא ידחוק והוא ט״ס וצ״ל שידחוק :
. בטור כתוב בזה אס רואה אותן שחוטין לפניו א״צ יותר רכיס מקשים מהי היתי לבדוק ׳ ) או שיראה בשעת שחיטה כו א  כף, (
 יותר ונראה דאשמיטת רובן קאמר דיכול לסמוך על ראייתו שהוא רוב וכן משמע ברמזים דקאי על שמיטת הרוב ובמהרי״ל כתוב

 בשם

. ובו ג׳ סעיפים: ה ט י ח ש ר ה ח ק א ו ד ב ך ל י ר צ  כה ש

) או שיראה א ) ן ב ו י השוחט צריך שיבדוק בסימנים אחר שחיטה אם נשחטו ר  א\
א) אסור: ) כ)  בשעת שחיטה שחם שחוטין(א) רובן ואם לא ראה שרובן שהוטין א(

 ביאור הנר״א
ב י״ל כן ועוד כיון דאיסורא ואורייתא ולא  הרא״ש ובת״ת כתב אווי׳ לגי׳ ד״נ אטד נ״
 איפטיקא הלנתא א׳ כר״נ אי כר״י צריך לעשות כשניהם לחוםרא . אגל הרטבים וחרז״ה
 פטקו נר״נ לנד והכל הולך אחר הסיטה או לא(׳נ״כ): ןלן] ועכשיו כו׳ . הגיט :
 [לן) שחט כי׳. שע״י נלגול הנרגרת ששחט נכ׳ וני מקומות נעשה P •י [לח] ויש

 םטריטין כוי . נטיי׳ש (י׳ א' כ״ס אי) כל םפק בשחיטה פגול ו

 חידושי רע״ק
הט עריך שיבדוק נסיטנים כו׳. ואם לא ראה שרובן שחוטין  (סי«[ נ״ה העיף אי) ה$ו
 אטור . הנה אט פותר לחלוב חבהםה יו ולשתות חלבה יש לעיין ביה טובא . רבםוניי'
 םנואר פלוגתא רר״א אטר טריפה ואפורה באכילה , במתניתא תנא נבילה ומסמאה
 בטשא ומפרש טלונתייהו מר סבר בחזקת איפור ק״סא והשתא מתר. היא וט״ם בחזקת
 איסור אםרינן בהזקת טטאה לא אמרינן טנואר טור, דלתנא דנרייתא כיון דלענין אישור
 אכילה אנו דנין סכח החוקה דלא נשחטה. טםילא מטמאה כדין נבילה . דלאסרו באכילה

 ושלא לפסא הוי תרתי דסתרי או כסברח הרשב״א בחידושיו דגם לענין טומאה הוי קצת חזקת איסור כיון רמתה לפניך . וכל חיי שהתה מטטאה וטטטק אתה בא להוציאה
 מידי טומאתה לא תועיאנה ע״ש* ולר״א דלענין אישור אכילה שהי׳ אסור טקידם םוקמי' בחזקתה אבל לענין טומאה רליכא חזקה לא םפמאינן . אף נפטג״פ או דפותרת באכילה
 או דהוי נבילה ומטמאה ט״ט מחלקי' בין איסור ,לאכילה א״כ י״ל דלד״א ה״ה דמחלקינן בין ניסר הנהמה לחלבה . דבחלנ ליכא חזקת איסור מותר . אכל לתנא וברייתא הגיל
 י״ל דאםור דגט לסברת חרשב״א שייך גם בחלב'לומר כן דגל חיי שמתה חלבה אסורה ומספק אתה בא להוציאח ולהתיר חלבה לא תוציאנה מספק . וא״כ כיון רלא איפפקא
 הלנתא בש״ס ועיקר איסור אכילה דבהםה גיסא נ״כ דרבנן כט״ש תוס' והרשב״א שם דפדאורייתא אזלינן בתר רובא ורוב פעמים שוחט שפיר ממילא בדרבנן קיי״ל כדברי
 הטיקל . וכר״א דטחלק בין אכילד. לטומאה, או אפשר דגם לתנא דברייתא מותר . דרוקא לענין טומאה מחמרינן ביון דליכא חוקת היתר דמה שלא היתה מטםאוז היינו
 מטעם דבנעל׳ תי ליש קנלת טומאה והרי מתה לפניך םש׳׳ח מחני חזקת איפור דבהשה שתהא מטסאה בנבילה . אבל לענין חלב דהוי חזקת היתר דבהייה לא ר-יו! בח איסור
 אנילה סוקסינן אחיקוזח דעדיין מותרת חיא . ועי חביש שהעלה בדעת הרטב״ס דלא מטטאה במשא , ונ״ל הטעם אף דהרפנים ס״ל דהוי נבילה דאורייתא במו שהסכים
 נתבייש . הייגו דס״ל והך סברא גופא בחזקת איסור ק״טא והשתא פתה . הך םנוא היא םנרא דונג] שההמידו שתהיה מטמאה שלא יהיה נתרתי דסתר' . ונדרבנן הלך
 אחר הטיקל וקיי״ל בר״א ראינה מטמאה . וא״נ ה״ה לענין היתר החלב לא אסדינן לה טחטח חזקה דכהמה . וביותר לס״ש הפרישה (סימן פ״ו) רהלנ נבילה אטור
 רק מדרבנן דלא גומרה באיסור. ממילא שפיר יש לסמוך על חוטי והרשב״א דרוב שוחטים רוב הטיטניט ומדאורייתא נט הנהמה שריא ואינה אסורה רק דרבנן . וטטילא

 מייל
 באר היטב

 אפשל שהיה כנר שמוע ושמעו אח״כ כיון שתפס הסימנים . וכתב מהרש״ל
 דהאידנא אפי׳ כלא תפס אסור ואס נמצאו שניהם שחוטים ואחד מהם שמוט ותפש
 הסימנין נידו מקילינן בעוף״משוס ס״ס ספק אס כשחש השמיע קודם שנשמע .
: ם ח  ואח״ל נשחמ קודם ספק אס נשמע קודם הסימן השני. עיין ערך ל
. וכתב הליח אבל לא באותה בהמה כי שמא האולם היא מחמת ה נ ו ש א ר  (כ) ה
 שהיה בה עדיין חיות ולא דמי למאי שכתוב לקמן סי׳ נ״ד סעיף ש' שמדמין
 באותה בהמה לפי ששם האדוס הראשון טריפה . ע״כ אין מכשול לפנינו עכ״ל:
ת . וכ״פ רש״ל ובתשובת נ״ש סימן ס״ט ועיין תשונת חב״י שאלה ו נ ש  (נא) ל
 כ׳׳ה כ״ו כ״ז כ״ח. מיהו'בנמצא על הארז נסתפק כת׳ ש"׳ סי׳ ס״ז ובמ״ב סימן ק׳

, ״ ן י א  הכשיר בנמצא על ה

 פתחי תשובה
 שנתנ נזה: (ו) ואין לשגות. ענה״ע ועיין נת שונמ שכז״י מ״נ סי׳• נ״ה שהוא היה
 נוהג ננמ5א על הארן להכשיר נהס״נו ןכה״ג ואם נחתך הטנעת נאמצע יניא תלויה
 נקנה או אפילו מונח או תלוי באמצע על הסכין או על האון אין להחמיר ונתנ עוד שקבל
 משוחט מיטתה שאס תרצה ליזהר שלא יגא ליון סשק בזו נטנטת מגרגית שהוא מצוי נאווויס
 ישחט שחיטה בקולמוס בשיסוע ואז כרוק ומנוסה שלא ימצא שוסטנעח נשמיטתס ע״ש :
 (ז) או יגביהנו. עיין יחשונח שנויי ח״נ סי' צייו שנשאל נשומט ששחט ווחק נאצנעו
 על הקנה שנתמען ישמע חוזק שניית הקניס שגגוגרח אס יש משש אישור וכתב ווואי לא
 יעה עושין השוחטין שיוחקין בן על הסימנים נאצגעוחיהפ ו י״ש לחוש שמא יקפיד אחו מן
 הקנים וע"׳ «וןן הקנים ינקוב הושט ויש למתוח גייס מ״מ נדיעני לא ממזקינן איסויא
 יששיקח הקנה גרוחי גרונא . ובאורך אפילי לא נשתייר יק משהו למעלה נוי וכ״ש נשהעוי

 שלס ואין לחוש כשאין ייעותא אחיש לפנינו ע״ש ־
 (א) אסור . ענה״ט ועיין נתשונח נית שמואל אחרון ח!ק יו״י כיוון ט״ז שכתנ

 אסור לשחוט ננו יגוונת הש״ן והוי פסק נבלה ואינ לעני( אותו ואת בנו
 וב״מ החמיר אף מחתך הטבעת מצד א׳ וע״ש בש״ז
 שהאריך בזה וסר״ח הביא הפוסקים הנ״ל ומסיק ואנו מכשירים בכל נוונא כדעח
 המחבר. והע״י הביא ג״כ האחרונים הנ״ל ומסיק כשהוא מחותך מצד א׳ וצד השני מהטבעת מונחת על חוד השכין ובי עוקצי! מהטבעת על שני צדי הסכין
 שהוא כשר דרואין בחוש שלא נעקרו קולס שחיטה דהיאך נשחט השבעת מצד א׳ אלא וודאי שהשכין עקר צד השני מממח שלא היה הסכין חד כ״כ שיוכל לשמוט
ה. יאףכשנופלת החציטבעח על האר! אוכשהיחה מונחת על הסכין שאין כאן ביח מיחוש כלל וכשר אבל  הצד השני ע״כ נעקר השבעת לאחר רוב שחיטת הקנ
 נמצא שלם נין על הסכין כין על הארז הכל איסרין גס כשהמתינה מהטבעת תלויה בגרגרת ג״כ כשד וע״ש בש״י סימן מ״ו . וכתב נש״ך ואף אס נמצא על
 הארץ ג״כ טריפה ודלא כשו״ש משאח בנימין וכתב בט״ז שעס אחת בא לידי באי ששחט אווז ומצא אחר השחיטה על חוד הסכין שבעת אחת דהיינו שהיתה חתוכה
 ושני צללי החיתוך על שני צדדי הסכין והכשרחיו דאין סברא להחזיק ריעוהא אלא כשרואין דלא נחשך הטבעת אלא בא כולו שלם על זה אנו אומרים שמא נדחף

 בלא שחיטה עיין בשו״ח שבוח יעקב שאלה מ״ו דהסכיס לפסק הט״ז וללא כשייך ועיין חשובת מהר״ס לובלין סימן כ״ד:
בן . וכי בט״ז בשם מהרי״ל דראוי להחמיר דהשוחט יעביר ידיו תוך חחך השחיטה ולהרגיש עס המשמוש ששחט כלאוי דבראיה אין ן (א) רו ף  ב
ר . וכ׳ בש״ך דהוי נבילה דבהמה בחזקת איסור עומדת עד שיודע שנשמטה כראוי : ו ם  לבדוק ישת דבית השחיטה מלא דס עכ״ל; (ב) א

 לו אגור בשם מהריי מילין
 לז מימרא יאגיי שנח וף
 קנ״ח (3שיי אס שומע ע״ג

 קרקע או סמוך לו):
נ יסווה ונוי י  א מימיא ו
 ונדאמר רנ סונא נהמה נחיי׳
 נחזקת איסור עומדת ונוי

 גליון מהרש״א
 (סעיף ׳״ט טיו ס״ק י״ו)
 גיזןל לסולא טםעם ספק
 ספ־קא. ק' מט״ש נעצמו סי׳
 ק״י ם״ק ם״ו ע״ש בסוף
 הדבור וציל דהכא סמך
 עט״ש סס״ק זה דכדאי הם
 נוי ובתי עהינ החמיר בדין
 וה ובתי שבו״׳ חייג טי' מ״נ
 כ' המיקל ,לא הפסיד ;
נראו הם הב״י  (שט) ו
 והאגור . בחשו' חינוך ב״י
 סי׳ כיו כ' כיון דהב״י דק
 הביא ולא אפר שכן הלכח
 ל״ש כדאי הב״י והביא רבים
 האוסרים וע״ש ראם בהולכה
p או הבאה לחור חסוד 

 הוליך והביא • אך במונה זל
 הארץ גראר. שט טי' נ״ח
 דמםנים להתיר: (שיך ס״ק
ק עיקר ונחשו'  ל״א) ן
 שארית יוסף . ע' ת' חב״י
 טי' כיה בנמצא תלוי בעור
 שאחורי קנה בטקים דבקו
 נצואר מצדד להקל . דעריף
 םנםצא על האר׳ןאו על הםנין
 וע׳ עוד שם עד טי' כ״ט :
 (סי׳ נ״ה סעיף א׳ ש״ו סק״א)
 אםןף והוי נבילה . ע' שייך

 רס״י י״ח:

 יד אברהם
ט ח ו ש  (סי׳נ״הטעיף »׳) ה
 גריך שיבדוק בטיםניט אחר
 שחיטה נוי ואט לא ראה
 שרובן שחוטי; אסור , ונתב
 השיך והוי כבילה ונהמה
 נחייה בחזקת איסור עומדת
. ועיי! נתנ״ש שכחנ י ו  נ
 יניון ואיכא נה איסורא
 יצנילה שיי לשמיט אוינ
. ונסי מקום שמואל  ביום א׳
 נתנ יאסור. ונ״נ נס׳ פמ״ג
 ואסור לשחוט השני נו גיוס
 כיון ימטהר עה״ס מייי
 ננילט הוי הטריפה יהוי
 שחיטה לענין או״נ, וליייי
 נלאה עיקר כהתנ״ש . דלא
 דמי לטריפה שאין עליה שם
 נבילה כלל ולכך אע״ג יאסול'
 נאנילה הוי שחיטתה שחיטה
 טעליא דקיי״ל שחיעה שאינה
 יאויה שמה שחיטה . אכל
 נהן להנא ילניע עליה שם
 נבילה לעני( אי׳ ומלקות אשי׳
 לועת סתניש ולא הוי נבילה
 לטמא נמשא מ״מ הוי ננילה
 לעצי! איסור וואי לא הוי
 שחיטה. וכן מסתבר להא
 דשתיעה שאיל הזיא שמיטה
 גמלינ! לה משחוטי חון
 בחולין(יף ס״ה) והחס הא
 לא הוי ננילה כלל ונומוכח
 בבכורות (דף מ׳)אנל מניין
 לצו דהיכא לאינא שס ננילה
 דמקדיא שמיטה. ועול ללא
 עויסא מעריפת עגלה ומשמע
 מוכרי הרמנ״ס סיג מהלכות
 אנות הטומאה שאין שס
 ננילמ עליה ואש״ה לא מחיינ
 משוס או״נ אלא נשוחע ולא
 נעזלף ?למונח כהיש זכ״נ
 המשלש נילישלמי ס״ע יסוטה
 ונש״נ הנא שהוא בחזקת
 שאינה ונותה לענין איסול .
 ודברי הלמנ״סנלאין כסותר"
 שכתב כאן להוי ולאי נבילה
 אע״ג דהוי ססק . ואלו נשיג
 מהצי שחיטה יין ח״י נתנ
 יכל ספק נשחיטה היי הוא
 נ»ק נבילה . ולסמ״ש הפמ״ג
 סי׳ ח״י וי״ס כ״ה איש יע״ש
 הימנ״ס יכל ספק כשחיטה
 הוא ספק כבילה היינו ווקא
 רק נספק שהה וורס ירונ
 שוחטין כהוגן ואין שימין
 זיויסין ואמלי׳סמיו מיעוטא
 לחוקה ינהמה נחייה כו׳ והוי
 פלנא . הא ספק שקול מוקמי׳
 אחזקה והוי כודאי וה״נ הוי
 נס׳ שקול דאין לוג שוחטין
 לוג סימנים וע״ש . ולפמ״ש
 יש ללמוד ינםפק ניק א״צ
 לנסות כיון דחשנינן לס
 בנבילה ויאי אף לקולא
 ומתייין לשחוט או״נ . ווה
 ולא כמיש נש׳ נינת איס
 ומצוין נסוי בספק ניק

 נסימניס :



ב באר הגיית ן ל ה י כ ת פ ב יורה דעה כה כו הלכות שחיטה ש ה י ז ר ו  ט

 מולי! יף מ׳ נ היא״ש נתשונה
 ונ״כ נאייש נ מזרוני בריש
 מולי! !אגודה נשם לני בלון
 והג״א נשם א׳׳ז ולוקח וסיים
 שם תישמ לוחו ונשמתו מסגי
 שמאכיל סלי»ת לישלאל
 ואסור לעשוק בקבורתו ד נעיא
 ללנ אנא מלנ הונא ונסשעא

 להתילא :
 א תוספות והלאיש וסל״ן אהא
 ולני וירא ליבן שבין ונו׳

 נקודות הכסף
 (טי׳ ג'ר.«״זם״קר׳)*ולא
 ידעתי לפח דןצרך נוי . לא
 קשה מידי להתס מיירי שתפס
 העוף נידו או שקשלו עד
 שלאה ננל או לאול היום

 שש« רובן :
 (הנ״ו! פור טי' ב״ו סעיף
)*ניהב הושט כו׳. נן '  א

 הוכיחו התו׳ והרא״ש והרי{
 נמנואר נג״י ומסרש״ל הוכיח
 שהרי נא! היה טרסה אי לאו
 שחלילה קודם. ללינו;ה סל
 נא! לשוני יקשה להא הכא
 נניקנ נעי חילולה קולס
 לניקנ אלא אף שחילולה קולס
 ללינונה היא (אסל משום
 צודין אי לאו לנית השחיטה
 פרווח רווח ואינו נכווה
 נצדד׳! הא אם ניקנ ננגו מם
 ששחט דלא שיין נלל לעימר
 נית השחיטה עלווח לוות

 טרסה ווה ששיט עניה :

 דגול מרבבה
 (טיטן ב״ח ס״ק נ)
 *) לאן נחזקת שנעקרו
 טיטניט קייפא . ולענ׳׳ו
 נכה'ג שאין שוס ריעוחא
 לשנינו אכל אט יש איוה
 ריעיתא לשנינו אי! תולין
 להקל מעעט ונהמה גח״ה
 לאו נחזקת שנעקרו סימנים
 קיימא אלא מחמירי! נסשיקא
 ומקרי ססק בשמיטה ועיין
 לקמן (שי׳ ליד נש״ן ס״ק
 ט״ז) ויש לדחות קצת דסחס
 יש לתלות שעקול זה נעשה
 נשעח שמיעה מחמת השחיטה
 ולא מהני החזקה שמקורם לאו
 נחזקת עקור קיימא ומ״מ
 הלין וין אמת שיש חילוק ני(

 יד אפרים
 (סי' נ״ח ט״א נהגיי1) ונהגו
 לבדוק נדרך זח . וכ׳ נלניש
 סי׳ למ״ל שייגו שש־ס עוף
 נלנל ־ולאחל שנוק נסיפניס
 נהיגן נעיד העיף מסלנס
 הוציא השפוי עס קצת הקנה
 דלו שיו שבורא־ הסימן שמוט
 או עקיל אס השוחט מומחה
 ומותוק נכשלות מעיל מטענת
 ניי לי שאחל נמר שחיעה
 ניק נסימניס נין ליין שח־טח
 סיונ ונין ליין העיקור
 נתקוסח אצגע אגייל על שיפוי
 כובע כנהוג נזה גם מהיי״ק
 מויה יתלינן העיקור על אמר
 ספרנוס ונפלט כשלואין
 שמטלנס טונא לאלים חיליה
 להוציא נלעו מפיו ולפלוט
 הסימן מן החוצה עלמעס
 למעלי שלא כולן לוג השמוט׳'
 שנוטלים מאליהם למט׳ נמקוס
 חתן השמיעה ע״ש יע״ש נסי׳
 למיו על לגלי סט״ז נוס וטי

 נלה״ק כתג זה נקציס:

 הדושי בית מאיר
 (םי' נ״ח סעיף א׳ בהנ״ח)
 מיהו אין עריך לבדוק ,
 עי׳ ש״ו נחג ונ״נ סלא״ס
 מצוה ת״ס להייא . נ״נ לא
 נזכר יותי אלא שכתנ שמפני
 שהיא יגיל להיות נשמע
 נשעח שמיטה אמרו מכמיס
 טנח שא״י יין עיקור אשור
 לאכול משחיטתו וממילא נשמע
 עכ״ט ילכתח!ה צייו לניוק.
 אך לסי מ ציע אף להש״ו
 ניין ימ״מ נייעני שיי
 אמאי טנח שא״י הלנות עיקור
 אף דיעני אסור ניאיחא
 פי׳ א׳ שעיף ג' ומשמע אס
 אפילו יק א״י הלכות עיקוי
 (ובאמח לעניו משמע מוס

 צבי לצדיק
 (פי׳ ב״ח מעיף א׳ ש״ך ס״ק
 ד׳ בסופי) אלא באורך ולא
 ברוחב . ונוס מיושב ג״כ
 קושית הנו״ו ס"!ן ד מהא
 והשוחט בלילה • י״ל למיילי
 ששחט כל הושט. יגלא-׳ה י״ל
 דנדק מיי ני וו שישימו נל

 בסימנים:

. ובספרי העליתי דלכשמלה יש ׳  בסס רבו באמת להחמיר שראוי ונכון להעביר ידו תוך מתך שחיסת ב מיהו א״צ לבדוק אהר שמוטה כו
 בהמה להרגיש עם המשמוש ששמט כראוי לבראייה אין לבדוק יפה לבדוק גס אחר שמוטה כרעת בה״ג אלא דבדיעבד אם לא בדק מותר
 דבית השחיטה מלא דם עכ״ל ופשוט דעל שמיטת רוב קאמר הכי: ודמי לריאה דשכיחא בה טרפות דצריך לבדקה לכתמלה ובדיעבד אם
p בלא הגרםה . דבעיקור א״צ לבדוק אחריו דסמכינן על רוב נאבדה בלא בדיקה כשר כדלקמן סי׳ ל״ט וה״נ שכיח הוא לעשות שמוטה ) 
 בשעת שמיטה כדמשמע ממאי
 דאיתא בש״ס ופוסקים גבי השוחט
 תרנגול בס״ס שלפני זה וכ״כ
 הרא״ה בשי המנוך מצוה ת״מ בהדיא
 ע״ש. מיהו כיון דבהמה בחייה *)
 לאו בחזקת שנעקרו סימנים
 קיימא ל״ד לאס לא ראה שנשחטו
 רובן דהתס בהמה בחייה בחזקת
 שאינה זבוחה קיימא משא״כ הכא
 וכשר בדיעבד וכמ״ש הפוסקים
 וכתבתי שגס הר״ן לא חלק אבה״נ
 אלא במה שאסר אף דיעבד אם
 לא צדק אחר שמוטה . וגם דעת
 הר׳ יונה והאבי העזרי כדעת בה״ג
 הובאו בתשובת הרא״ש כלל כ׳ סי׳
 י״ג וכמה פעמים מצינו שהתוס׳
 וכל הפוסקים חששו לדברי בה״ג
 אפילו היכא דלא מסתברא טעמי׳
 אפילו להקל מפני שכל דבריו דברי
 קבלה וכל שכן כאן שהוא מחמיר
 ומסתבר טעמי׳ וכ״ש שגדולי

ה ונהגו לבדוק כדרך זה שתוקף אגודל על שיסוי כובע ומחוך הדחק ג  ה
 יפלטו הסימנים לחון ואז יכיל לראוח אס נשחטו רובן גס אס עביד
 שמוטה כי אם לא ימשו אשימניס לפנים לאחר שהסיר אצבעו הוה שמוטה
 וטריפה (הגהות בשחיטוח) ב [א] מיהו אין צריך לבדוק אחר שמוטה
ח : W ב ויש מי ו פ י י ) מ ג  דםמכינן ארובא כמו (ב) נשאי (

 שאומר שצריך לראות שחם שחוטין במקום שחיטה
) בלא הגרמה: ב ) 

ה ג ויש לבדוק אחר זה (ג) קודם שיזרוק העוף מידו (מהרי״ק  הג
 ,שורש-ל״ה בשם שחיטות אשכנזים) [ג] אבל אם לא בדקו תחלה
) ד ולא חיישינן שמא ע״י מרכוש נתרחב (ד) החתך ד ) כ ״ ח  בודק* א

:  (סברת מהרי״ק שס)

הבודקים בנוצה לראות אם נשחט הרוב  ב ה ני] נ
 טועים הם:

 ג י נשחטה בראוי ובא זאב ונטל בני מעיה והחזירן
 (ה) כשהם נקובים בשרה ו ולא חיישינן שמא

 במקום נקב (יי) ניקב:
ה] אבל קודם שידעינן שנשחטה כראוי בחזקת איסור עומדת(טור ה [ ג  ה
 ע״פ הגמרא) וכל ספק שאירע בשחיטה טריפה (מהרי״ו הלכות
 שחיטה והוא בש״ס דחולין דף י׳ וכ״ח ומוסכם מכל הפוסקים ככמה דוכחי):

ט ב׳ סעיפים , ו ה ט י ח ש  ה

) בנגר א ) ה ט ת  א א [א] י׳ ניקב הוושט *) בשעת ש
 המקום ששחט כבר(א) טריפה:

ח . , ״ מ נ ם [ ד ו ם ק י ע י ט נ ב ו ב ט א ש ו ו ב ב ק ן נ י  כו ד
1 ׳ פוסקים מ״ל מסכימים לרעתו(ואף 1 ׳ -  ׳
 שאסר אף דיעבד היינו משוס
 דאזיל לטעמיה דס״ל לקמן סימן ל״ט
 גס בריאה בדיעבד אסור אבל
 אכן לקי״ל בריאה דלכתחלה צריך
 הוצרך מהרי״ק להביא ראיהמרבא ולא ממשנה השוחט בלילה שמיטתו בדיקה ובדיעבד כשר ה״נ דיכא הכי) וכן משמע בהגהת שחיטות
 כשרה והא לא יוכל לבדוק תיכף וא״כ היה לנו לחוש לפרכוש אלא ישנים שהביא בל״מ דצריך לבדוק אחר שמוטה וכן הוא בשחיטות
. הג״ה זו צ״ל קודם ויש ׳ ו  ודאי דלא מיישינן ליה כלל וכבר העיד מחבר ספר זבחי ריב שחפש האחרונים : ג ויש לבדוק אהר זה כ
. כ״פ מהרי״ק והשיג על מה שנמצא ׳ ו  בספר א״ז ולא ראה אותו הדין, וא״ל על רמ״א שהצריך לכתחלה מי שאומר: ד ולא חיישינן כ
 לבדוק קודס שיזרוק ורבא בריק גירא ועשה כן אפילו לכתמלה דלפי בשחיטות אשכנזים(בשם א״ז) דחיישינן אף בדיעבד מראמרינן בש״ס
 מה שנתתי טעם בסמוך דחיישינן שמא ישכח אח״כ׳ לבדוק לא קשה דרבא שחט עופא בהדי דפרח אלמא אע״פ שנפל לארץ לא חיישינן

 שאין בהם עיקור כ״כ הרא״ש
 ונראה הא דהוצרךלבדוק אחר הגרמה
 דשכיח הוא בשוחט סמוך לראש
 שיגריס חוץ למקום הכשר:(נ) קודם
 שיזרוק העוף. נראה הטעס דשמא
 אח״כ ישכח מלבדוק וכמ״ש ריפ
) ולא ד  סימן י״א בשוחט בלילה: (
 היישינן שמא ע״י הפרכוס .
 מהרי״ק הוכיח כן מדאיתא פ״ב
 דחולין רבא הוה בריק גירא לרבי
 יונה ושחט בה עוף בהדי דפרח כוי
 הרי לך אף שהיו פורחים באויר
 והיו נחבטים ע״י קרקע חבוט
 גדול ומפרכסים וקופצים הרבה מ״מ
 לא מש שמא ע״י זה נתרחב
 החיתוך. ע״כ כתב דלא קי״ל כהג״ה
 דשמיטות שצריך לבדוק בסימנים
 קולס שיוציאנו מידו ואם לא בדק
 מיד יש לאסור אפילו ליעבל לא
 קי״ל כן. ובהג״ה שמיטת של הר״ר
 צבי שוחט מקראקא כתב הגה׳׳ה
 שהביא מסרי״ק וכתב שהוא דעת
 א״ז וע״כ דחק מו״ח ז״ל ליישב
 ראייה של מהרי״ק דהתס מיידי
 שהסימנים נחתכו כולן וכולי האי
 לא תלינן בפירכוס *ולא ידעתי למה

 שמא ע״י פרכוס נתרחב החתך והב״ח כדי ליישב הדברים הנכתבים
 בשם א״ז מילק דהיכא דנמצא הסימן שחוט כולו ודאי לא חיישינן
 שנעקר יותר בפרכושו ממה ששחט אבל בנמצא שחוט רובו. חיישינן
 (וכן מצאתי בשחיטות החדשים שנדפסו בק״ק לובלין שנת דת״ל בשם
 גליון שמיטות ישנים) וכתב שכן משמע מפירש״י ולא כוון יפה דאפילו
 למה שהבין הוא מפירש״י משמע מפירש״י להפך דבדיעבד שרי אבל
 באמת לא מיירי רש״י כלל מזה ע״ש ודוק והעט״ז כתב בהריא דאפי׳

 מידי דודאי בהא שהיה העוף בידו וזרקן מידו ודאי יש למוש לזה
 דיסבור אח״כ שכבר בדקו משא״כ ברבא דבדק גירא שס לא הניח
) כשהם נקובים. בתוס׳ כתבו אפילו ה  מלבדוק תיכף שבא לידו: (

 יש נקבים הרבה שלח במקום שיניו תלינן כולם בזאב:
. כחב רש״ל בפי השוחט סי׳ י״ז ) כנגד המקום ששחט כבר א ) 
 נ״ל אם נפסק הקנה עצמו אחר שחיטת הקנה שלא נטרפה

 בזה
 לא נמצא אח״כ שנשמט אלא רובו כשר אבל אני קבלתי חילוק נכון מפי הגאון אמ״ו כ״ץ ז״ל לודאי דרך הקנה להתפרק וחיישינן דבקל

 נעשה רוב בפרכוסו אבל כשנמצא הוושט שחוט כשר דאין דרכו להתקרע אלא באורך ולא ברוחב: ה הבורקים בנוצה. ותוחבים
 בסימנים דרך הפה טועים הס דשמא לא נשחט הרוב ואנן בעינן רוב הנראה לעינים. מרדכי. ובהג״א מא״ז כתב שאפילו שחט המיטוט
 מוצה קורע ואסור ומביאה ב״י ע״ש: ן ולא חיישינן שמא כו׳ . דכיון משחטה הרי היא בחזקת היתר עד שיודע לך במה נטרפה

 ש״ס ופוסקים ובסי׳ ל״ו ס״ה נתבאר דאפילו יש נקבים הרבה שלא במקום שיניו תלינן כולהו בזאב וע״ש :
 א גיקב הוושט כו׳ . היינו קודם גמר שחיטת הוושט אכל לאחר ששחט רובו כשר אפילו לדידן דפסלינן כל הלכות שחיטה

 ביאור הגר״א
 לך• [א] וסיהו א״ע נו׳ . ערש״י שס י״נ א' ד״ד, פטח ונם בלא״ה ט״ל לרב שם נ״י
 א' דא״א לשטוטח שתעשה שחוטה ואעיג דפלינ שם ר״י ור״נ היינו נוראי
 שסוטה אנל ליתוש לא ־• [ב] ויש טי כוי. רגם זה נכלל עד שיודע לך נוי :
 [ג] אבל אס לא כוי. טטש״ש ל' ב׳ רבא הוה נדיק כיי אע״ג שהעיף היה נהבט
 ע״נ הקרקע ח4וט גדול ואין לדחוק שחיח יודע היכן יסול העוף וחיה עוטר שם לראות
 בסיטנין קידט שיפול העוף ראיכ לטח חית טוטין לכולי נקתא : [ד] חבורקיט כוי .

 עש״ו : [ר,] אכל נו׳ יכל ספק כוי. שם יי א' :
 [א] (ליקוט) ניקב ט׳ . עכהינ ונם טט״ש (י״ז ני) צריכה בדיקה אתלת רוחתא .

) במיעוט ל ״ ע י ר ש ו ד י  ח

 קי״ל כדברי הטיקל כר״א דםחלק נין אכילד. לטוסאה . הינ יש לילק בין איסור חבהטה
 לחלב . וביותר גראח דאף לחתגא דהברייתא טורה דחלנ שריא. ולא הוי נזה חרתי
 דטתרין. וחיינו לם״ש חש״ך (םיםן פיו סקי׳׳א) ראם שחט תרנגולת והוי ס' בשחיטח
 ומצא בה ביצים גמורות הביצים מותרות דניצת נבילה פדרבגן יספיקו לקל ע״ש. הרי
 רסיילי להש״ך דאף דהתרנגולת אטורא ט״ט הביזה טותרת . וע׳ טנחת יעקב (נלל וסי׳
 ע״א םק״ג) שהשיג על הש״ך ראם אםרינן דספק בדרבנן נ^/הזק איטורא אטור . וכיון
 רכל ספק בשחיטה הוי הזקת איגו זנוח ביצה זו יש לה חוקת איפור ואסורה פטפק
 ע״ש . ובאמת גל׳נ״ד דברי הטג״י ״ גכוגיט . דהרי קי״ל (שיק דכתונות) כט״ר לדברי
 הםנשיר נר. מכשיר בבתה רחוקת האס מועיל להבת. ואף לט״ד דפוםל בבתה הייני
 טשום חוטות מעלת יוחסין נמ״ש תופי(כתיבות דף כ״ו). וכיון ולהקל םהני חוקת האט להבת . ח״נ חוקת התרגגולת מהני לניצה והוי ביצח נופ׳ rpin איסור . עכ״פ מבואר דעת
 ה-!ו״ך דאפשר לחלק ולאסור חתרנגולת ולהתיר הכיצד. . ונס הטנ״י סודה לדבריו דלא פליג עלה אלא לענין הוקת איפור . ואיכ הכא בג״ד שפיר י״ל רגם הטנ׳׳י טורה רחלב מותר.
 והיינו כיון דבאטת הוי רוב דרוב חשוחטים שוחטיס רוב הסימנים ורבנן חוא דאחמור . והיינו שהחמירו מ' סמוך טיעוטא להוקה והוי פלגא ופלגא. עכ״פ שוב לא טקרי הנהמה
 אתחזק איפורא ורוב עדיף מחוקה . אלא דרבנן אמרו סמוך םיעוטא לחוקה והוי פלגא וטלנא . וכיון רחבחמה אטורא רק מספק ממילא החלב טוהר דהוי ספק דרבנן לדעת הפרישה
 הנ״ל רחלב נבילה אטור רק דרבנן וכיון שבן ׳״ל בהיפוך דנ״ד לכ״ע מותר התלנ . ואף דלתנא רנרייתא . והיינו דוקא לענין טימאה . דבלאו חוקח ניכ ראוי לטטא מספק וא״א לנו
 לטחר הנחטד, אלא מהמת רוב דרונ שוחטים שפיר . והיינו לוםר דהוי ודאי טהורה . נזה שפיר הוי תרתי רסתרין. כיון דאסווא כאכילה . ע״כ דאינה טותרת בודאי ואיך אתה נא
 לטהרה ולוטר דודא׳ נשהטה שפיר . אבל לענין החלב באטת אסרינן דהוי ספק בין לענין הכשר בין לענין החלב . וסד. שיש בו השש דאורייתא אטור מספק. והחלב שחוא דרבנן
 מיתר מספק ואין בזה שוס סתירה . באופן. דלדעת הפרישח חג״ל ברור לענ״ד רהחלנ סותר והוא טטש כטו הביצה דמותי להש״ך . ואף לחטנ״י טותר בנ״ד דלא הוי אלא פלגא
 ופלנא וכנ״ל. והטעם או רפטקי' נר״א דאינה מטמאה . או גם לתנא דברייתא מותר דלא הוי תרתי דסתרי ונג״ל . אולם לדעת חב״ח בקו״א דחלב גבילה דאורייתא דהוא נאנר
 מאבריה. א״כ אין לרטותולההוא דינא דהש״ך הנ״ל. ובזה צ״ע בנייד לעני) דין החלב . דמימ אפשר להתיר מחמת הסברא האי שכתבנו. כיון דלרוב הפיםקיט הבהטה גופה
 אסור דרבנן . קי״ל כר״א רטחלק בין אכילה לטומאה. ה״נ מחלקי' בין בשר לחלב . ואף להרטב״ט דהוי נבילה מדאורייתא . ט״ט כיון רפסק דאינה טטטאה כטו שחעלת
 התנ״ש נדעתי' ה״ג ההלב טותר . ומה שיש לי לפקפק ע״ו . ראפזזר לומר דלרעת חב״ח גרע חחלנ טן הטיטאה ואף לר״א רם׳ איגה טטסאה י״ל דאטור ההלב והיינו לדעת חב״ח
 דהוזלב הוא נאנר טאנריה ונעשח החלב ננילה . טטילא י״ל דנם נחייה דנ״ז בנהמה חיא כאבריח ואסורה םשום אט״ה רק נשעה שנפרשה סן הבהמה נטני עצמה והתורה
 התירתה אכל נ״ז שהיא נתוכה היא" ננהטה עצמה א״נ י״ל דנם לההלנ נקרא בחזקת איסור דנ״ז שלא נפרדה מהבהמה יש עליח איסור אם״ח. וצ״ע בזח לדעת חב׳יח .
 ט״ט לרינא כיח דלדעת הפרישה הדבר ברור רהחלנ מותר נט׳׳ש ונם לדעת הנייח הדבר נספק עומד. וטםילא יש לסמוך על רונ הפוסקיט דנוף הנהטה אינה אסורה אלא

L - ־ • • • ־ י • ' — ־ י ׳ ׳ - ׳ ־ ״ ־ 1  נבילה אף טדרננן מותר באכילה כנלע״ד לדינא להתיר החלב והי יצילנו טשניאות ! מדרבנן והחלנ טותר . ויש להסתייע מה דעת התפל״ט שני (בסימן פיו) דחלב ־־׳־•־ ״

 פתחי תשובה
 אחריו ולקולא לא אמרי׳ והוי ננלה ע״ש : (ב) בשאר טרפות

 באר היטב
. ובש״ך פסק דלכחחלה צריך לבדוק אחר שמוטה וכ״פ הפר״ח: ת ו פ י ר  (נ) ט
. הגה זו שייך לעיל קודם ויש מי שאומר לעל שחיטת הרוב קאי ך ת ח  (ד) ה
 ללא חיישינן שמא ע״י פרכוס נתרחב החתך וב״ח מחלק בין נמצא שחוש כולו
 לנמצא רובו דנלא נמצא אלא רונו חיישינן וכתב בשייך שיש קבלה בידו דודאי
 לרך הקנה להחפרק וחיישינן דנקל נעשה רוב בפרכוסו אבל כשנמצא הושט

. וכתב הג״א כשס א״ז ללא יבדוק ז  שחוט כשל לאין דרכו להתקרש אלא באורך ולא ברוחב עכ״ל. ושר״ח לוחהלבריהם וכן עיקר להכשיר בכל עכין עיין ט״
. וכתב בט״ז ושייך אפילו יש נקבים הרבה ב ק י  בנוצה שמא לא נשחט הרוב ואכן בעינן רוב הנלאה לעינים ועוד אפילו שחט המיעוט הנוצה קורעת ואסורה : (ה) נ

 שלא במקום שיניו חלינן כולהו בזאב. ופר״ח בק״א הניא ראיה מסיי ל״ט דמחמרינן אפילו נאבדה הריאה כ״ש כאן מקובה היא לפנינו :
) טריפה. וכתב בש״ך היינו קולם גמר שחיטת הושט אבל לאחר ששחט לובו כשר אפי׳ לדידן דססלינן כל הלכוח שחיטה במעוט בתרא להתם היינו א ) ו  כ

 . ,_, . ענה״ט ועי גפיו הטעם
 למה נייענל כשל היון לגתמה נמייה לאו בחזקת שנעקרו סימניה קיימי לא דמי לאס לא
 לאה שנשחעו לונן להתס נהמה נתייה נתוקת שאינה זיומה קיימא משא״נ הנא ועיין
 ניגמ״י שנתנ דדוקא כאין שיט ליעותא לפנינו אגל אס יש איזה ליעותא לפנינו אין

 מילין להקל ומטעם זה מחעילין נסשיקא ומקרי סשק בשחיטה ע״ש :



ב ה י ז ר ו ן יורה דעה כו כז הלכות שחיטה ט ה י כ ת פ י הגילה 64 ש א  ב

 במיעוט בחרא דהתם היינו במיעוט הנשאר עצמו אבל מה בזה וכן אס ניקב הוושט לאחר שנשחע ולין המוזכר בכאן הוא קולס
 שנשחט כבר נכשר ועוד דשאני הכא דלא אירע הפסול דרך שחיטה שגמר שחיטת הוושט אבל לאחר ששחט הרוב לא ממחבר כלל
) קודם ששחט הקנה טריפה . דלא אמרינן כיון ב  כלל וכן משמע מפרש״י ריש דף ח׳ ע״ש ומשאר פושקים ואף שעדיין שיפסול ע״כ: (
 לא נשחט הקנה מ״מ אין טרפות פוסל בוושט שנשחט כבר וכמ״ש ששחט הוושט הוו המעיים כמונחים בסל וכן הריאה אחר שמיעת
 הקנה לקי״ל יש טריפות לחצי חיות
 ולכאורה יש להקשות מזה על
 מ״ש בסמוך בשם רש״ל דאין איסור
 מקיבת הוושט אחר שחיטת רובן
 י״ל שאני הכא דיש בעלמא טריפות
 למעיים בפני עצמן בלא הוושט
 וע״כ נם כאן אוסר הנקב בהם
 אחר שחיטת הוושט משא״כ בוושט
 עצמו דכיון שנשחט רובו הרי הוא

 כמאן דליתיה:
. ה מ ה ב ) עד שתמות ה א  כץ (
 דכתיכ לא תאכלו על הדס

שחט הקנה ב וניקבה הריאה קודם ששחט  [כ] ב
 הוושט או ששחט הוושט וניקבו בני מעים

) קודם ששחט הקנה00 טריפה: ב ) 

ה ד ו ע ה ב מ ה ב ה ר מ ב ך א ו ת ה א ל ל  כז ש

: י ח ת .» יבו סעיף א ס כ ר פ  מ

ך מבהמה לאחר שנשחטה כראוי ועודנה ת ח  א

א) ב(א) ער ה(  מפרכסת א אסור לאכול(א) ממנ
 שתמות P)CO הבהמה:

 א

 הרשב״א וכ״פ מהרש״ל פ׳ השוחט
 סי׳ י״ז וכ״כ הדרישה וכ״ש אס
 ניקב הוושט אחר שנשחט כולו קודם
 שחיטת הקנה דכשר ללא כהב״ח
 ודו׳׳ק: ב וניקבה הריאה כו׳ .
 אע״פ שחיי הריאה תלויין בקנה
 וחיי המעיים תלויין בוושט אפ״ה
 שייך בהן טרפות עד שישמוט שניהם

 קנה וושט . טור :
. משוס ׳  כץ א אסור לאכול כו
 דכתיב לא תאכלו על הדס
 ודרשו מז״ל שאסור לאכול מבהמה

 קודם שתצא נפשה אבל לאחר שמתה מוהר לאכול ממנה אפילו דמשמעו קודם שתצא נפשה וסיים בשור אבל לאחר שמתה מותר לאוכלה
 מה שחתך ממנה קודם שמתה : ב עד שתמות הבהמה. אבל ולהאכילם נעובד כוכבים ומותר להאכיל המעיים לעובד כוכבים
 לאחר שמתה מותר לאפלה. ולהאכילה לעובד כוכבים עכ״ל טור פי׳ דהיה לנו לומר כיון דלעובד כוכבים אין שחיטה מתרה אלא
 וקאי ארישא אנשחטה כראוי אבל היכא דלא נשחטה כראוי פשיטא המיתה דוקא ובשר זה נחתך קודם שמתה לא יועיל לו המיסה אח״כ
 כיון דהא נחתך קודם היתר שלו אלא כיון שלישראל מועיל השחיטה ומותר
 מה שנחתך בעודה מפרכסת כל שהמתין עד שמתה וליכא מידי דלישראל שרי ולעובד כוכבים אקור וכן בבני מעיים כתב הטור
 דמותר לזמן עובד כוכבים עליהם ולא אמרינן כיון ששחט הסימנים הוי כאלו הוציאם ומנחי בליקולא . בטור כתוב כאן נשברה מפרקת
 ורוב בשר עמה נבילה ותמה ב״י למה הוצרך הטור לכתוב דיני נבילה דאין דרכו לכתוב אלא דיני אישור והיתר. *ותירץ אחי מהר״י

 הלוי ז״ל מ״מ לענין ספק ביצת טריפה כמ״ש הטור סימן פ״ו דבב-יצת טריפה הולכין בספקו לחומרא:

 תשובה מאחי הגאון מו״ה יצחק הלוי ז״ל לאחד מהחכמים :
 ראיתי מעשה אצבעותיך אשד כוננת מעשה חדודיס בפלפול ובבקיאות אחודיס. בענין מפרקת העוף שנשברה וחזרו השברים ונקשרו
 והיו לאחדים. והחוט שבתוכו והבשר שעליו שלמים סס קיימים ועומדים. ואף כי לא כן אנכי עמדי בגופא דדינא מ״מ ערבים עלי דברי
 דודים. מה שכתבת להטריף משום דשמא נשבר רוב בשר עמה וחזר ונרפא כמו שחזרו השברים יחדו והוי כקרום שעלה מחמת מכה כו׳ עכ״ל:

ה מ  ביאור הגר״א ת
 חיה (ע״כ): [ב] שחם הקנה כוי . עתום׳ שם ל״ב נ׳ דייה והדו ביח כו׳ : שחם הקנה כוי . עתום׳ שם

 (ליקים) שהם כוי . נסי< חוסי שם דטש״ש והדר ביר, ר"> כו׳ ד״ל םבעיותו שבעי ר״ז
 כוי וםישגי לעילס כו׳ ו0"ש כאן םאחר שנולדו נוי לא פריך אלא לדברי רבה וקי״ל כר״ו
 לחומדא ועוד דקשיא דר״ל אדר״ל גמש״ש וטי ארשב״ל הכי כוי ולא ידעינן סה׳ ח>ר
 בו . ור״ח מפרש כפירש״י דמ״ש הדר ביה מההיא דכאן דטריך מאחר כוי ומשני לדבריו
 כוי ם״ש כאן מאחר כוי כפיי תום׳ וליה לא ם״ל אלא בכ״ע טריפה אלא לר״ל דטכשיר
 מאחר כי׳ וק״״ל כר״ו כנ״ל. אבל נה״ח פסק כר״ל וכרבה דהוי ר״י יחיד לננייהו ועוד
 םדאמר רב אחא ב״י ש״מ םרר״ל כו׳ ש״פ כר״ל ט״ל יכ״ש לפירש״י דלר״ז מותר חבל

 קי״ל כר״ל לחומרא בשל תורה כו׳ (ע״כ) :

 הידושי רע״ק
ל היכא דלא נשחטה כראוי . נשאלתי באווזא פפומה שניקב ב  (סימן נ״י שייך סק״נ) א
 הושט לחללו אם עריכין להשליך המעיים וכל האברים וכל התלויים בושט ובקנה או
 דמותר לםכרט לעובד כוכבים . תשובה הנה בסוגיא בחולין (דף ל״ג) גופא אר״ל שחט
 אמ הקנה ונוי או״א ב״י ש״ט טדר״ל טזמנין ישראל על כני מע״ס ואין טזפנין עובד
 כוכבימ וכוי תניא דלא כראב״י הרי מבואר דטיד דשחט לקנה ולושפ' הם וכל התלויים
 בהם המה כתלשן בעודה ספרנטת והא דשרי לב״נ היינו ממעט מ׳ איכא מידי דכיון
 דלישראל דבשחיטד. תליא מלתא וטפדבפת פותרת ה״נ לנ״נ . סשא״נ היכא דלא שחשה
 רק נחרד, דהדין דמפרכסת אסור משום n"on כדאיתא להדיא בחולין (דף קכ״א ע״ב)
 ישראל ששחט בהמה מסאה לעובד כוכבים וכו׳ אבר הפורש טמנה כפורש מן החי הרי
 נמקים דליכא שחיטה אבר הפורש מספד נפת בפורש מןהחיוב״כ להדיא הש״ך בשט

 הרשב״א דהיכא רלא גיטחטה כראוי אטור לחתוך אבר בעודה מפרכפת וליתנה לעובר כוככימ א״כ ממילא הבני מעיים אטורים דנתלשן ומנחי בדקולא דמו וב׳׳נ לחדיא חתורת
 חיים בחיי (פ״א דחולין בדף ני) וכתב ליישב בזה דברי המור (םיטן כ״ו) שנתב כל שגפטלח בשחיטה הרי זה נבילה וכל שנשחטה כראוי ודבר אחר גורם לה ליפפל הר״ו
 טריפה דמאי נ״מ לדידן כיון דעותיהן אסורות ונטו שתטה בב״י די״ל דנ״ט לעגין איט״ה רפתחלה כתב חמור שס חתך מהבהמה לאחר שנשחטה כראוי בעודה מפרנסת םפתין
 עד שתמות ומותר באכילה ולחאבילה לעובד בוכביס ומותר להאכיל הבג' טע״ם לעובד כוננים יהייגו מטעם מ׳ איכא מירי וע״ז נתב הפור דכל נפסל בשחיטה הוי גבילה וגימ
 ביון דשחיטה פסולה ולא מהגי לטהרה מידי ננילה בזר. אסור להאכיל הבג׳ מעיים לעוור כוכבים דלא יעאו מידי איסור אמ״ר. אבל כל שנשחטת נראו׳ ודבר אחד גיוס ליפםל
 הר״ז טריפה ובזה כיון דשם שחיטה עלה וטהני לסחרר. מידי נבילה אין ביח איסור אמ״הידליכא מידי וכו׳ עב״ד הרי שפתיו ברור סללו דבנפםלה בשהימה אטור ליתן הבמ״ע
 לעובד כוכביט טשום איסור אט״ה והינאידנטרטה בדבר אחר ליה ביח טש,־ם אסייר. ואף יהפריח השינו טהא דקיי״ל שחט הקנה ואח״כ ניקכה הריאה אפורה וא״ג לא קיי״ל כחך
 דטנחא נדקולא. יפה דחה אותו התבייש דהא בםעמא דמלתא דלא פסקי" נר״ל כתב הרטב״ן במלחמות ב' מעמיס . האי דפי' הםוניא נט״ש ת:ט' ולר״ז שחם הקנה ואח״כ
 גיקנח הריאה אסורה וע״כ הא דפשקינן כר״ז לגני ר״ל היינו משום דלחומרא אגל לענין ליתן הנמ״ע לעובד כוכבים קיי״ל לחוטרא גרבא דכםנחא בדקולא דמיי יכפו כן להמעם
 הבי גיון דהשיס פריך דר״ל אדר״ל ממילא ע״כ חזר בו ר״ל וחד םינייהו אתסר באחרונה ולא ידעי׳ הי פינייהו ע״ש ממילא הוי םסיקא ונכל טקוט אזלינן להומרא ממילא אסור
 לירון הנם״ע לעיכד כוננים גם למה דסיים הרמנ״ן שהקשה רהא ר״י דמשני כאן קודם הזרד! וני' וע״כ דם״ל דאף שחט שלא במקום ת־זך הוי נבילה רכמנח' גדקולא דמי׳
 ותירץ דבקנה גיפו ודאי נפסק חיותא ברוג ולא מהגי ׳עחט גטקוס אחר אבל הריאה אע״פ שהיא תלויי' נקגה חיות׳ דידיה תלי גפי בושט דיגקא מהדרי עיש מלשון זה
 משסע דאס שחט שניהם הושט והקנה לב״ע כטגח׳ ברקולא רמי' וא״כ היכא דנהנבלר. בשחיטה אסור למכור הבט״ע לעובד נונכיס וב״ב חבו״פ פעתה לפי הסכמת האחרונים
 הת״ח והתבייש והטייפ דבנפםל' בשחיטה אסור לית[ הבט״ע לעובד כוכבים ממילא בנמצא נקובת הוושט דק״״ל בש״ע (סי׳ ל״נ) וגן פסק -יסב״ט דיזר נבילה ומטמאה
 במשא ולא מהני לה היעהיפד, לטהרה מידי נבילח אטור ליתן חבם״ע לעובד כוכבים הן אטת .כי ימים רבים עמדתי על המנונה וו ולא הבנתי פנ״ל' להדםבים בנסיגת הושט
 הוי פסול בשחיטה הא בטוניין משמע דבשחמ שלא במקום ויזך דלא מחני היינו משום רגטנח׳ בדקולא דמי ונטש״ל בשם הרפב״ן דנחימניפ נופייהו אסרי' לכ״ע דנגעה'
 ברקולא דפי וזהו שייך בפסיקת הגרגרת ברובו דנפקא חיותו אבל נקובת הושפ דפשיט׳ דלא נפקא חיותו מנין לנו דמקרי פסול בשחיטה וכמה נצפערת׳ ע׳ייו עד שמקרוב באו
 בדפוס ספר פרי מגדים ליו״ד וספר תשובת פני אריה וראיתי שתמהו ביה ולא מצאו להם מנוח ט״מ מי יערכ לכו לגשת אל הקודש.ננד פסקי חרטב״ט והש״ע דנקונת הושט
 נבילה ממילא הדרן לרינא דהבט״ע אםוריס ליתן לעובד גוגנים וחשבתי לצוד להקל דבעוף הוי כמו ט״ס ספק דהלכר, בר״ז דל״א במנחה בדקולא רמי ואף בשחט ב׳ טימגיס
 דלא נהרמנ״ן וספק כשיטת הרמב״ם (פ״ט הי״א מהל׳ מלכים) שכתב אבל העוף יראה ייי שאין ב״נ נהרג על אם״ה ממנו אף רלענין אט״ח הוי חוקת איסור ט״מ נבר כתב
 המחייג דבפפיקא דדינא ל״א אוקי אחזקה דהחזקה לא יכריע הדין יכבר הארכתי בזה בטק״א געזה״י אמנם לקושטא דטלתא נם זה אינו דאם נפרש דברי הרפב״ם כפשטן
 המד. תמוהים מאד טפוגיא ערוכה (חולין דף מ״נ) דאין שחיפתד. טפהדתה היינו לב״נ הדי דב״נ מצווה על העוף וכמעט הוא ראיה שאין עליו תשובה ובהכרח או גטו שמגי'
 הראביד שצ״ל אבל השרץ או כסיש הכ״מ דב׳׳נ נאסר נו אבל אין נענש עליו וממילא תו ליכא ה״ם כיון דנם להרמב״ס נאסר ענ״פ לב״נ וראיתי להכויפ (םי' ם״נ) נחג

 בפשיטות

 הכא ללא אירע
 באר היטב

 כמעוע שנשאר כעצמו אכל מה שנשמע ככר נכשל ועול לשאני
 פסול דרך שחיטה כלל ואפי' אס עדיין לא שחט הקנה כלל כן פסק מהרש״ל
. וכ׳ גש״ך אע״ג שחיי ה פ י ר : (ב) ט ה  וכל האחרונים ללא כהב״ח שמחמיר מ
 הריאה תלויס כקנה וחיי המעיים תלויס כושס אפילו.הכי שייך בהס טרפות על
 שישחוט שניהם קנה וושט וכי נט״ז ולא דמי למ״ש לעיל לאס ניקב הושט אחר
 שחיטת רונו ליש להתיר יש לומר דשאני תכא דיש בעלמא שריפות למעיים כשני
 עצמן בלא הושט ע״כ גס כאן אוסר הגקכ אחל שסיעת הוושט מטא״כ ניישע

 עצמו דכיון שנשחט רובו הרי הוא כמאן דליתא:
ה . וכתב בט״ז אבל לאחל שמחה מ ה ב . עיין בש״ך: (ב) ה ה נ מ ) ט א ) ז  כ
 מוהר לאכול ממנה אפי׳ מת שחתך ממנה קודס שמחה ומושר להאכילה
 לעובד כוכבים אע״נ דלעונד כוכבים אין שחיטת מהרת אלא המיתה ובשר זה
 נחתך קודם שמתת סד״א דלא יועיל לו המיתה אח״כ קמ״ל זליכא מידי דלישראל
 שרי ולעובד כוכבים אשור וכ׳ בשייך אבל אס חתך מבהמה שמאה קולס שתצא
 נפשה כיון דלא שייך בה שחיטה אסור להושיט ממנה לכני נח • וכ׳ מהרש";
 בבהמה של עונד כוכבים אפילו שמטת ישראל כיון שהוא לא נצעוה על השחיטה
 א״כ בבהמה שלו לא הומר לו בשחיטה דינו כשחטה עובד כוכבים ואס חהך
ח. וכחב בט״ז דבטור כחנ כאן  ממנה בעולה מפרכסת אסור להושיט לבני נ
 נשברה מפרקת ורוב בשר עמה נבילה וגס לדידן נ״מ לענין ספק ביצה טריפה
 כמ״ש בסימן ס״ו דבביצה טריפה הולכין בססיקא לחומרא.עיין שם וכ׳ ע״ז נט״ז
 מ״ל(הקל דאפי׳ בנשברה המפרקח ורוב גשר עמה והחוט קייס כשרה ומ״ש
 העור נשברה. מפרקת ורוב בשר נבלה היינו שנפשק החוט דוקא ע״ש באריכות . וכ״כ הפר״ח דסכל תלוי בחוט ובבי״ע סימן קם״ב נועה להחמיר אפילו בלא
 רונ נשר. וכש״י שאלה ג׳ סותר ג״כ ראייה של ט״ז מחום׳ דחולין דף ל״נ דייה וליחשוב ע״ש נס מוכח ממתני' דואלי כשרוח כו׳ מקט נשברה השדרה וצח
 נפסק החוט ולא קתני נשברה השדרה ורוב כשר אלא ודאי כה״ג טרפה אף לא נפסק החוט ע״ש. וכשב הטול דגם על בני מעים מיתר לזמן לעובד כוכבים ולא

 אמלינן כיון ששחט השימניס הוי כאילי הוציא הבני מעיים ונמאן דמנחי בדיקולא דמיא קמ״ל ללא :

 פתתי תשובה
ז (א) עד שתמות . עע״ז הניא דברי סטור ומותי לזמן עונד כוכבים על נני מעיס  ר
 והנה ועת הפל״ח ואפילו נחננלה כשחיטה מותר למכור הנ״מ אך התבייש מולק
 עליו וסוגר ואש נתננלה נשחינוס אשור וכ״נ הפמ״ג כפתיחה ואט שהה או ייס כוי או
 סכין פגום אסור למכור הב״מ לעובי כוננים ולא שייך מי איכא מילי וכ; בניקב הוושט
 ופסוקת הגיגית אמנם נוי נבילות שמטמאין ממייס מותי ע״ש ועיין נתשונת נייח
 אביהם חלק יו׳-יד מסי׳ נ״נ עו סי׳ כ״ו שנשאל על ענין זה באווזות שמלעיעין ומיפו
 מחמת נקיבת הושע והוי ננלה איך אנו מוברין האווזות עס הנ״מ לעובל כוכניט והעלה
 נמה טעמים נכונים להתיר ומגואל מינייו יננהמה שנתננלס בשחיטה אין להתיר וווקא
 נעוף יש להתיר ע״ש . [גס כתשובת ח״ס סי׳ י״ע המציא עעמיס נכונים לקיים מנהג
 ישראל שאין נזהליס נוה ונס ככני מעים של נהמה אין חשש ע״ש]. ועיין ש״ו סק״נ מ״ש
 אנל הינא ילא נשחטה כראוי פשיטא כיו( לאסור לישלאל כוי ועיין נלגמ״ל שכתנ ומ״מ
 מוחל למנוי להם דם היוצא כשעת •שחיטה געווס מסלכסמ אף ולא ש״ן לינא מייי נוי
 ומ״מ נצא״ה אין עונד כוכבים מצווה על דם מן החי נמנואר נרמנ״ס פ״ע מהלכות מלכיה
 ע״ש. ועיין נתשונת אמונת שמואל סימן "יד ובתשובת מקום שמואל הימן נ״י: (ב) הבהםה.
 ענה״ט ומ״ש ותשזנח נית יעקב נעה להחמיר אפי׳ נלא לוג נשל. כמחילת כיווו לא עיין
 היטנ לשם משולש להחיל נלא לוג נשר. אן בנשבר המפרקת ולוי כשר העלה לאפי' :צילה
 נמי הוי ולא כונלי ט״ו ע״ש וכן כתכ פכו״ת תולדות יצחק פי׳ א׳ יננשנל המפרקת ולוג
 בשר יש לאסור אפי׳ נהפסל מלונה ואי! להכשיר אלא כלא לוג נשר ומכ״ש כשמולו השברים
 ונקשרו ומ״מ חוששין לפסיקת פחוס וצלין לבלוק אחל זה להא כשגשבל המפרקת גשבל נ״כ
 השורה ולא גרע ממ״ש לקמן סי׳ ל״כ ס״ו שאש הכס במקל לרוחב השולה מושכי; שמא
 נפסק החוט ואף שהניח כתג שם ואפי׳ הלכה לא מהצי ואין לה תקנה דאין א:ו נקיאין
 כבדיקה א״כ ה״ס מה. מ״מ השומן נזה על מן״ז שם שסובר דאנז בקיאים בבדיקה 11 לא
 הפסיד ע״ש ועיין מ״ש לקמן סי' סק״א ל״ב בשם דגט״ר . [ועיי נתשונת ח״ס סימן

 כ״ג מיש גוה] :

 חולין דף ח׳ ב (נפי שטת
 התוס׳ שם לללנ אחא בר
 יעקנ לני זילא פלי ג אליל
 נו׳ וכן שסק הרא״פ והלמב״ס

 נפ״ז מה״ש) :
 א ברייתא מולי! י׳ לנ ונסנה'
 7ף ס*ג יליף לה מקיא ללא

 מאכלו על הלם:

 גקודות הכפף
 (סימן כ"! ט״ז סעיף קטן אי)
 *ותירץ אחי מהר״' הלוי
 טי.כנר הוא מנואל נסג״ה
 ורישה עיי״ש עוו כתנ ונפקא
 מיניה לעצין אותו ואת בנו
 ונ״נ הבית מוש . עוו נ״ל
 ונס־ןא מיניה לעני! החשוו
 לאכול טיפות ואינו חשוי
 לאכול נגלות שחמור ממנו
 וכדלקמן ס י׳ קי״ט עיש ולו״ק:

 דגול מרבבה
 *מצא ליעותא נציל שהרי
 כשמועה עצמו קיי״ל שאס
 שחט הושט ונעצא הגלגלת
 ןן״ועה ואינו יודע אט קולם
 שחיטה וכוי הוה ספק נשמיט׳
 ועיין חולין דף יו״י ע״א
 ולעיל נש״ע (סי׳ נ״י סעיף
 י״ז) וכאן מכשיל השין אס
 לא בלק ולא חיישינן שמא
 בשעת שחיטה נשמע ש״מ שיש
 0יל1ק נין יש ריעותא לפנינו
 ועול שאס נמצא הסי׳ השחוט
 שמוט ותסס בסימני! שג״כ
 פסולה ושט ויאי לא נשמע
 נשעת שחיטה שהיי תפס בו
 או לחק העור ועקר החשש
 ש:שמע קולס שחיטה ולא
 אמלינן סימני! נתזקת שאינם
 שמוטי! קיימי כיון ואיכא
 ליעושא לפנינו מקלי ספק

 נשחיטה :

 יד אפרים
 (פי' נ״ז מיא) עד שתמות
 הבהמה . עבה״ט וני בשנו״י
 מ״א סי׳ נו״ן להוכיח ללא
 נט״ו ואחיו ז״ל יפיס כ״ו
 בנשבי המפרקת לפ:י:ז עס
 רונ ישי אע״ס שהחוט קיים
 ומ״מ נחרנגולת שעצם מפלקס
 נמצא עקום ומעוקס וענ
 ונלאה ונינל שנשנלהמפלקת
 עם הנשל וחזר וכקשר היטב
 זא״ו יחלו וחוט השירה כלי
 ריעותא כצל אפשל. להקל
 נהט״מ כיון שחזל ונקשר אס
 אימא לנשנל המסלקת וחנ
 נשל לא הוה חזר לכשלותא
 לחיותא וכמ״ש נתשו׳ אחי
 הס״ו ו״ל נ״כ סנלא זו וע״כ
 ללא נשבל המפרקת ולונ בשל
 עמ« לק שעדיין היה מעולה
 לונ נשי אף שנשלל קצת
 המפרקת עס מעט בשל חזר
 ונקשר ונעשה עב כ״נ על
 שנח המיומה חושב ושובר
 שנשבר לגמרי עם רוכ נשל
 ולא נחויקנו בטריפה נילי
 סאי ואולי עיש . וממ״ש בקוף
 כולי האי ואולי נראה דאבתי
 רפי' ניריה אם יש להתיר
 בזיז נהפ״מ אך במפתחות
 התשובות כתב להתיל ע״ש .
 ועיין נשנו״י ח״ג סי׳ ס״ג
 ושם תניא תשונח סח״צ סימן
 נ״מ נזה שגס הוא אסל ננשנל
 המסלקת ולונ נשל ומוט קיים
 אן שמפקפק מחמת לנלי
 התיס׳ וני שננל כחב נח״א
 בישוב לכלי התוס' עיש:

 הדושי בית מאיר
 נדעת נסייג) וע״נ לדחוק
 דוקא היודע ההצכתא מיוהל
 זהיר שלא לעקור נשעת שחיטה
 ויש לסמוך על הרוג אבל
 כשאינו יולע שאינו יווע אף
 ליוהל חיישינן אף ויענו
 מע;׳ ההרגל המצוי נשעת
 שחיעה וא״נ אין נ״כ לאיה
 מן הלא״ה לעצין לכחחלה
 כיודע סהלנחא והיינו לעת

 הלמ״א וק״ל :



 חרושי הנרשוני

 (טיטן כ׳׳ז ם״ו סעיף אי)
 ניינור המתחיל וראי׳מנוירמ
 לונלינו מילא שדין ני׳ ש
 אלו סריסות אנליימא לתנא
 יני י' ישמעאל אמאי לא
 יושינ נמי טריעויז זה משניה
 המפרקת נלא רונ נשר וכו׳
 אלא ״ואי ילא הוי טריפה
 כלל אא״נ יונ נשו עמה עיכ.
 ולעל״נ אין ראיה !1 מוכלעת
 נ׳ אינא למימל שהמקשה לא
 הקשה למה לא יזשינ נמי הא
 כ׳ אינו מפולש כלנךננסג״ר
 ושנ שמעתמא !צפי המסקנא
 ואיתא המט ממניא נקוני
 חשנינהו כמו ותלי פסוקא
 משני נהו כנל הוא הוי ן נמי
 אינא למימי ללעולט נשנלה
 המפרקת טלישה . והא ל;יא
 משינ לה תנא לני ר׳ ישמעאל
 נשמונה עשל טליפות . אין
 הכי נטי וחשינ לה. וא*מ
 אס נן נןס< ליה חו . יש
 לומר נשנלת הצלעות ונשניס
 סמפלקת חשינ כתל נמו
 שחשינ תמניא נחל . ועיין
 ;תו׳ דינור המתחיל הנן וכוי.־

 דגול מרבבה

 (טי׳ נ״ו שיך פיק נ)*) ביון
 דאטור לישראל טשום אבר

 סן ר״י כוי . ומ״מ מותר
 למכור להט לס היוצא נסעת
 שמיטה נעולה מפרכסת ואף
 ונוס לא שייך ליכא סיוי
 ולישראל פרי מ״מ נלא״ה אין
 נן נח מצווה על וס סן החי
 כמנואר נרמנ״ס פייט מסל׳

 מלכיס הלכה יויי:

 הידושי בית מאיר

 (םיטן נ״ז נפ״ז נהתשונה
 בא״י) וטיהן בשבירת
 הטטרקת לנד יהחיט והישר
׳ . ניב אילנה ו ב  שלם ו
 משנה מפולשת לנשל ואלו
 נשלים זכו׳ והובא נש״ט סי׳
 ל״נ סעיף נ' יס״ש נ״י וכלי
 ספק יש ללמיל מסתימתס
 יותל מכל אליכות ונליס אלו
 וולאי מללא מחלקים לטלש
 נלא לונ נשל כימעיש והחוט
x  קייס ש״מ אפילו עם «
 נמי נשל. שונ לאיתי נחשו'
 שנוח יעקנ חלק א' סי׳ נ׳
 נתנ להיפיו ולענ״י סחימס
 השו״ע ילאי מולם לועתי
 לאליה היה מונלח עניע
 לנאל לין נשנל מסלקת ורונ
 נשל בלא החוט לאהוד מיהו
 נוניאר הרמניס והטור וע"

 פה ננ'׳ וצ״ע :

י p לג ת פ ב יורה דעה כז הלכות שחיטה ש ה י ז ר ו  ט

 נליון מהרש״א
 (סי׳ נ״ז סעיף א׳ ע*ז סקיא
 ד״פ) המד, נו׳ אי הוי נשבר
 רוב נשר . נתעקס הטפרקת
 בודקין בתים כו״ט וני נליק

 ר״ט ל״ב לקסן :

 כיון דאסור לישראל משוס אגר מן כחי כיון שמחך ממנה קודם
 שתצא נפשה גס לעובר כוכניס אסור זבן נח מצווה על אכר
 מן החי וכן היכא לחתך מבהמה טמאה בעולה מפרכסת
 אע״פ ששחטה כראוי אסור להושיט לבני נח ללא שייך
 שחיטה בבהמה טמאה וכ״כ הרשב״א בח״ה הארוך דף ל׳ סוף ע״ב
 וז״ל ולזמן עובר כוכבים על בני מעיים א״נ על בשר הפורש מן
 הבהמה קולס שתצא נפשה אס בהמה טהורה דבח שמיטה היא
 ונשמטה ע״י ישראל לבן שחיטה הוא מוהר אבל בבהמה טמאה ואפי׳
 ע״י ישראל ואי נמי בבהמה טהורה וע״י עובל כוכבים בשר הפורש
 ממנה קודם שתצא נפשה אסור לזמן עליו העובד כוכבים ואפילו לאחר
 שתצא נפפה של בהמה ואע״פ שהרמב״ם ז״ל פסק בספר שופטים
 (דבבהמה עהורה נמי) לישראל שרי ולעובד כוכבים אסור לא
 ידעתי טעם לדבריו כו׳ עכ״ל וכ״כ הכ״מ פייט כהלכות שופטים וכן
 הוא בש״ס ורש״י פ׳ העור והרוטב (דף קכ״א ע״ב) וכתב מסרש״ל פ׳
 השוחט ס״ס י״ז דבבהמה של עובד כוכבים אפילו שחטה ישראל מ״מ
 מאמר שהוא לא נצטווה על השחיטה א״כ בבהמה שלו לא הותרה לו
 בשחיטה ודינה כשמעה עובד כוכבים ובהכי יישב דברי הרמב״ס

 וסמ״ג ע״ש וע״ל סי׳ ס״ב ס״ק ג׳ :

ה אני דהא ודאי אי הוה נשבר רוב בשר עס המפרקת לא היי מ  ת
 לו אפשרות לחיות כדאמר זעירא נשברה מפרקת ורוב בשר
 עמה נבילה ומטמא כו׳ ואם היה לו אפשרות לחיות לא הוי לי׳ נבילה
 אלא טריפה בעלמא. וגס איך יהיה אפשרות לנבילה מתה שתחזיר
 שבריה יחד ותתרפא הבשר והחיה אוז׳׳כ. ועוד דאמרינן בנשבר הרגל
 במקום שעושה אותו טרפה דכשר אס עור ובשר חופין רובו ואפי׳
 אי ליכא למיקס אמילתא שאינו יוצא לחו׳ן כגון שמזר ונקשר פסק ר״ת
 דכשר וכ״פ הרא״ש והטור והכי קי״ל ולא מיישינן שמא נקרעו גס העור
 יהבשר ולא היו חופין את רובו ומקרוב נתרפאו כמו שחזרו ונתקשרו
 השברים. ועוד שאין זה אמת שנאמר בכל דבר דהוי ליה קרום שעלה
 מחמת מכה ולא הוי קרום אלא לוקא במקום שארז״ל דטריפה מחמת

. וכתבתי ראיות ברורות לזה בפסק אחר ואין להאריך כאן: קב  נ
 ומה שהביא כת״ר ראיה להטריף אף בלא רוב בשר עמה מדאמר
 רב מסדא אף אנן נמי תנינא מלק בסכין מטמא בגדים אבית
 הבליעה ואי אמרת טריפה הוי' מליקתה זו היא שחיטתה תיהני ליה
 סכין לטהרה מידי נבילה וכתבת דמדקאמר ואי אמרת לטריפה ולא
 קאמר ואי אמרת לאו נבילה כוי דטריפה מאן דכר שמה. משמע
 כך הוא בכל מקוס דהראוי להיות נבילה הוי נבילה ושאינה

 מילואים
 (סי׳ נ״ז שיך וט"! ס״ק אי)
 ולכאורה יקשה לסי! געש;׳
 ניצה וף כיה לאיתא החם
 נהמה מסוננת לא ישתוע
 אא״כ יש שהות ניוס לאכול
 ממנה כזית צלי רע״א אסי׳
 נ1יח חי מנית טניחסה(שהוא
 מזומן ומופשט מעולו ועומל
 יש״י) ומשמע ליטס ו״ע
 למיחל לאכול מיו ואי׳צ לשהות
 על שתצא נטשה . נשלמא
 לרעת רבנן ׳'ל ונעת שיצצס
 תצא נפשה. אנל לויע קשה .
 וראית• נמ״א נא״ח סי׳ פצ״וז
 ס״ק יינ שנתנ נשם סמ״מ
 והיש״ש כלי לאכול אחל שתצא
 נפשה נמ״ש ניייו סי׳ כ״ז.
 והנה נפי שפסק שם נש״ע
 נוננן ונעינן כזית צלי אין
 אנו צרינין לוס וכמ״ש כי
 בזמן הצל׳ תצא נטשה ונלי
 ספק מ ותל לצלות קולס שתצא
 נפשה כמו שמותר לחתוך
 ולשהות אתיז. אנצ פשט ונל׳
 י״ע ימשמע ואוכל מיי יקשה.
 וראיתי נשיטס מקינצת לנתנ
 שם ר*ע אומר אפיי כזית חי
 מנית טניומה ומכאן שמעיון
 לנשר נאועצא לא נעי מליחה
 לאי לא הלי נתנו הגאונים
 ז״ל לשיעול מלימה כשיעור
 צלי ומאי אינא נין טיעולא
 ות״ק לשיעירא ול״ע כוי ע״ש
 מלכד דמשעע מדבריו לל״ע

 נבילה' הוייא עריפה על כל פנים עכ״ד אומר אני דמעיקרא לא קשיא
 מידי דהא מילתא דפשיטא היא דלא מצי רב חםדא למימר ואי אמרת דלא הוי נבילה ולא טריפה בשכירות מפרקת ורוב בשר דא״כ ודאי
 לא הוי מטמא בגדים בחתיכת הסימנים שאח״כ כיון שהיא שמיטה מעלייתא לטהרה מידי נבילה לרב קסדא דלא ידע שינויי דמשני החם ולא
 הל״ל כלל ואי אמרת וכו׳ דמדתנן דמטמא בגדים מוכח להדיא דה״ל נבילה אלא ודאי משוס דהוי מצינן למימר דבפבירת מפרקת ורוב
 בשר הוה טרפה ומפני כן כשגומר וחוהך הסימנים הוי ליה נבילה ומטמא בגדים וכדתק כלל אמר רבי ישבב משום רבי יהושע כל
 שנפסלה בשחיטתה נבילה כו׳ והודה לו רבי עקיבא וא״כ ליכא סיוע מהך ברייתא להא דזעירא. לכן אמר רב מסדא דהא ליתא דא״כ
 תיהני סכין בחתיכת הסימנים לטהרה מידי נבילה כיון דבשחיטת הסימנים לא הוי פסול ומשוך הבשר והמפרקת לאו מענין
 השחיטה הוא אלא כשאר טריפות שנתהוו קולס השחיטה. והא דתנן השוחט מן העורף שמיטתו פסולה היינו לומר דטריפה הוי
 ולא נבילה וכדפרש״י ע״ש. ועוד דלדידך אין מיושב עדיין דקדוקך דלמה ליה לרב חסדא לאלכורי טריפה וכי אתא רב חסדא הכא
 לאשמועינן דינא שכל שאינה נבילה הוי מיסת עריפה. הא לא אתא אלא לאוכוחי דהוה ליה'נבילה והל״ל ואי אמרת לאו נבילה היא כו׳
 ומחוורתא כדפרישית. ומ״ש כת״ר בשם ההוס׳ פ״ק דעירובי; (דף )׳)בדיבור המתחיל כגון שדרה כו׳ מפסקה השדרה טרפה אף בלא
 פסיקת החוט דאפילו למטה מפרשות דליכא טרפות בפסיקות החוט איירי וזהו דלא כמו שפירש״י בריש אלו טריפות משברה השדרה
 אינה טריפה אלא בפסיקת החוט ע״כ תורף דבריך ומזה היה קצת ראיה שגם נמפרקת שנשברה טרפה בלא רוב בשר ובלא פסיקת החוט.
 אבל באמת לא נראה ולא נשמע מדברי התוססות האלו להטריף בנשברה השדרה אלא כשמסר שני חוליות לבייש וחוליא אחת לבית הלל
 שהחסרון גלול כזה מהשלרה ודאי דטריפה ומהא פריך בריש חלו טריפות אתנא לבי ר׳ ישמעאל ללחשוב נמי חסרון זה שבשדרה. אכל
 נשברה השדרה בלא חסרון חוליא לא הוי טריפה אלא ח״כ נפסק החוט וכדפרש״י שם וההוא הוא לקא משיב במתני' לאלו טריפות . ולא
 פליגי התוספות כלל בזה על רש״י והכי מוכח בסוגיא דגמי דאיתא אפיסקא משברה השדרה . וכן הרי״ף והרא״ש והטור וכל הפוסקים
 הסכימו לזה וכת״ר לפוס חורפיה לא דק בזה. וא״כ אין לנו ראיה להטריף בנשברה המפרקת בלא רוב בשר עמו כשהמוט שלס דפשיטא
 דבנפסק החוט בכל מקום שמן המוח וער הפרשות ולאי טריפה ובחנם טרח כתייר ויגע לפלפל דאין צורך פסיקת החוט לשבירת המפרקת
 שטריפות החוט היא טריפות אחרת לגמרי בפני עצמה והוא מן המוח עד פי הפרשה ושכירות המפרקת עס רוכ בשר הוא טריפות אחרת
 בפני עצמה. ומיהו בשבירת המפרקת לבד והחוט והבשר שלם וכל שכן כשחזרו השברים ונקשרו לא מצאנו בשוס מקום דטריפה. ולא אשתמיט
 פוס פושק מכל הפוסקים המפורסמים להזכיר טריפות זה ובש״ע לא הזכיר כלל ענין שבירת המפרקת והוא משוס דלטעמי׳ אזיל שבב״י
 תמה על הטור שהזכיר נשברה הכנפרקת ורוב בשר עמה נבילה . ובאמת בא הטור להשמיענו בזה דכ״ש שהיא טריפה ולא .כתב
 הטור כך רהוה משמע מזה דטריפה הוה ולא נבילה ואינה מטמאה וזהו נגד מסקנת פסק הגמ׳ לכן הביא הטור דברי זעירא
 ממש וק״ל. והש״ע לא כתב זה משוס דמילתא דפשיעא היא דטריפה דהא אפילו נבילה הוי ומטמאה . ואי תימא דטריפה הוי אף בלא
 רוב בשר עמה הוי ליה להש״ע לכתוב לפחות דין זה לא להשמיט כל הענין בכללו . ועוד שהרמב״ס טרח ומנה כל הטריפות שאפשר
 להמצא וכתב שסם במנין מכוון שבעים ע״ש בפרק ג' מהלכות שחיטה ולא זכר כלל טריפות זה משברה מפרקת בלא רוב בשר. והא
י ששה נבילות והוא בפרק ג׳ מהלכות  דלא מנה התם דבנשבר רוב בשר עמה . מכוס דהוי ליה נבילה וכבר משבה הרמב״ם תוך מ

 שחיטה ואין בידינו להוסיף על הטריפות שמנו מז״ל:
 לראיה מבוררת לדברינו מדלא פריך בריש אלו טריפות אברייתא דתנא דבי ר׳ ישמעאל אמאי לא משיב נמי טריפות זה משברה המפרקת
 בלא רוב בשר. וגס לפי המסקנא דהתס לא מתרצא האי אלא ודאי דלא הוי טרפה כלל אלא א״כ רוב בשר טמה ואז כוי
 אפילו נבילה לטמא וכדאמר זעירא. ומה שכתב כת״ר דבריי׳ דרבי ישמעאל יחידאי היא לא ידעתי מאן תנא דפליג עליה בהא כיון דמוכח
 להדיא מברייתא זו דאין זה טריפות כלל מנא ליה למימר דתנא דידן פליג עליה וכולל אוחו בזה הכלל . ופשוט הוא מכמה דוכהי שכל
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 שפיר פריך השייט לר״י לשיסתיה דס״ל דנשר סן החי ניהנ נהיה ועוף ונגיל שעיר
 הוי חזקת איסור מנח איסור בשר מן החי וניפא סמוך טיעוםא לחוקה והוא נכון לטאר
 נעזיז״י אבל לשיטת תופי דאין מחזיקים טאיסור לאיסור כיין דסתה לפנינו נזה שפיר
 יקשה דמאי פר-ך הש״ם על ר״מ מכח סמוך טיעיטא לחזקה הא לר״מ דסבקרך וצאנך
 ליכא איסור דאיגו זבוח בחיה ועוף א״כ ל״ש סמוך טיעוםא לחזקה דלנבי איסור בשר
 פן החי הא מתה לסניך נחיקת איסור שאינו וכיח ליתא לר״מ נהיה ועוף והוא תמיד,
 גדולה לכאורה לפ״ז מכח מדל קושיא זו ננריח לכאורה דכחזיקי' מאיסור לאיסור ועדיין
 צריכים לכאר דמ״ס תקשי לר״ל דאש״ה וניגר מן החי פחד קרא נפקא ממילא לר״פ
 תווו״הו אינו ניהנ בחיה ועיף ונג״ל א״נ תקשי כעין קושיא תוט' דאמאי פוטר ר״ט
 מכיסוי הא ר״ט מ״ש לפיעוטא וכיון דלינא חוקה ליש לומר כתירוץ התום' דחיכי
 דאיכא חזקה עט ר,רוכ הוי הפיעומ כהו מיעוטא דטיעוטא ונ״ל דגט וה לא קשה מידי
 לשיטת חוסי נסוג״' דר״ט חייש למיעוטא רק פדרבנן ואיכ י״ל דזהו רק לענין חשש
 שיפנע כאיטור אבל לא חייבוהו חכמים במצות עשה טכח המיעוט דחילוק גדול יש נין
 קום ועיסה בין שב ואל תעשה ויש להמתיק עיר לטיס נספר חיבת נםא פ' וירא לצדד
 דבעשר, ל״א ספק דאורייתא לחוטרא רק בלא תעשה דילפי' טדאצטריך קרא בטטזר איכ
 ׳"ל דוקא בליית דםפיקו אסור טה״ת החמירו חנפים לחוש לטיעוטא אבל בהייבי עשה
 ואפילו מספק אינו םחו״ב מדאורייתא לא החמירו נרוב להתיר והא דטתיר ר״ס לשחוט
 אחריהם היינו דאיסור או״ב דש״ך רק בבהמה שפיר הוי rpin איסור אמיה ואף לר״ל
 דטבד בהמה בחייה לאו לאברים עומדת ט״ס בבהמה י״ל דקייפא חזקת איסור שאינו
 ובית או דר״ט סבו־ לאברים עוטרת דהיא פלונתא דתנאי לקטן וטדברינו אלו יהיה
p נסתר נ״כ שיטת הוט׳ (דף ק״כ ע״ב) ד״ה שא-ן בי בחירוצס הב׳ דלביע לאו לבשר 
 החי עומד א״כ תקשי כג״ל פאי פריך הש״ס לר״מ הא לר״ט ליכא חזקת אם״ה ואיסור שאינו
 זבוח נחיה ועוף וגפ חזקת גשר 0ן ההי ליכא רהא בחיי' לאו לבשר טן החי עומדת .
 אמנם אעסיכ אין סתירה מזה להפיטקיט דאין מחזיקי' מאיסור לאיסור עפ״י מר, דאפרי'
 לעיל (דף טי) לא בדק מאי וכוי ס״ס בחזקת איסור קיימא והשתא טתה היא ועי
 ברשג״א שם שגתב לפרש דסעטא דמ״ד דם״ל דמטמא דם״ל רעד השהא.היה בחזקת
 חי וגל חי שמת בלא תיקון מקודם הוא מסמא אלא דנאת לנא טכח המעשה חתיקין
 השחיטה וכיון דהוי ספק אם עשה התיקון כראוי לא תוציאנה מספק א״ב להך תנא
 ממילא גל ספק גשחיטר, אפילו ליבא חזקת אם״ה ובשר מ| החי ואיסיר אינו זנוח מ״מ
 הוי חוקת איסור ביון רכל ח׳ שטת אסור משום נבילה וביון דמתה לפניגו אסורה משום
 נבילה בלא תיקון תחלה ומספק תיקון לא תוציאנר, סאיםירה ומה שפלפלו תוס' דחזקח
 איסור הוא שאינו זבוח היינו לאידך תנא דס״ל בחזקת איפור קיימא בחזקת טומאה לא
 קיימא ולא ס״ל לםנרת הרשב״א הנ״ל ולפ״ו י״ל דשט-ר סרני׳ מאי אירי' רוב אפילו
 טיעיט נטי דסטוך טיעיטא לחוקח היינו חיקה דגל תי שסת בלא תיקון אטור משוט

 נבילה

 נפשיסות לדעת הרמביט דאין אמ״ד, דעוף אפור לב״נ רכל שאסור לב״נ הוא נהרנ עליו
 דאוהרתן היא טיתחן ולא ידעתי מה יענה לסוגי' ערוכה הנ״ל והגו״פ סעלה ראיה א'
 לשיטת הרמנ״ם ותחלה נבאר איזה הקרטה ומזה יבורר דליתי לראייתו . וחנה כמחלוקת
 הקדומים בהא לאמרי' נהמה בה-יה בחזקת איטור עוטרת דפירש"׳ בחזקת איטור אט״ה
 ותוס' פ״ג דביצה (דף כ״ה) הקשו הא מתה לפניך ובודאי נסתלק איפור אמ״ה ול״ש
 לאוקפי אחזקתו ואה פירשו בחוקת איסור ר״ל בחזקת איסור שאינו ובוהה רכל שלא
 נשחטח אסור מקרא דרחמנא אמר תזבח ואכלת זנוח אגיל ושא״ז לא תיבול והך סלתא
 במר. דנתלקו תוס' בשבועית (דף כ״ד ע״א) דיה האוכל נבילה דס״ל לתוט' דהוי לאו
 הבא מכלל עשר, זבוח אגול ושא"! לא חיבול וכתבו שם דהרייצג״א חולק ע״ז דיזכהת לא
 אתי לאפור דבלא״ח אסור וקיימא בחיי' משום אמ״ח ולאחר מיתה משום נבילה ולא בא
 הכתוב אלא לאורויי התיקון לזה הוא השחיטה ולא נחירה עיי״ש ממילא להריצב״א ע״כ
 צ״ל כפירשייי דהזקת איסור חייגו אפייה דטחזקי' טאיטור לאיסור וראיתי להגאון פייט
̂זלנות שחיטה הקשה להריצנ״א סםוגיא דהולץ (רןז פ״ו ע״א) מאי איריא  בטוף הקדמתו ג
 רוב אפיי טעיט גטי דחא ר״ט ח״ש לטיעוטא וסמוך טיעוטא לחזקה והדי ר״ט לשיטתו
 דאמ״ה דטבר איגו גוהג אלא בבהמה א״ב נחיר, ועיף אין מחיים שוט איסור וליבא
 חזקת איסור . ילענ״ד נראה בהיפוך דלהריצב״א לא קשה מידי רק לשיטה תום' הנ״ל
 הוי קושיא דהנה פ״פ הנ״ל מסתפק לדינא לשיטת תום' ועייל אם בעוף אינא איסור
 ראינו זבוח די״ל דהלאו הבא טנלל עשה m2m קאי רק אדםטיך ליה טבקיך וצאנך
 אבל לא בחיה ועוף וגלע״ד לחוניח טסיגיא וחולין(דף י״ב ע״א) אר״נ ראה א' ששחט
 ובו' טי לא תני׳ הרי שמצא תרנגולת והנה הרא״ש הקשה לשיטת הפוסקים דאנן קיי״ל
 ג*ג סמוך טיעוטא לחזקה לחוטרא אמאי סמבינן על רוב םצו״ט אצל שחיטה מומחי׳ גיסא
 טפוך טיעיטא לחזקה ותירץ דהוא טיעוטא דטיעוטא ולפיז אס איהא דבעוף ליגא איסור
 דאינו זבוח פאי פריך השייט מי לא תניא הא טהתש דטיירי בתרנגולת לא נשטע אלא
 דחוי רוב&ומחים אבל אינו מוכח דהוי מיעוטא דטיעוטא ובתמנולת דליבא חזקת איסור
 דאינו זביח טהני דרוב אבל רינ י״ל דמיירי בבהמה טש״ה אסור דאמרי' סמוך טיעוטא
 לחזקה אע״כ מונח דנס בעוף יש נו אישיר דאינו זבוח דמבקרך וצאנך לאו דוקא דח״ח
 חיה ועוף אך נראה דוהו טלתא רםםתכר דלר״ם דס״ל דאם״ה אינו נוהג בחיה ועוף
 ויליף לד, טקרא יוובחת טבקרך וצאנך דפ״ל דוקא בקר וצאן טטילא בחיה ועוף נם
 עשה שאינו זניח ליכא . והנר. בהא דאמו ר״ט דאטיה אינו נוהג רק בבהמה אס ניטא
 דוקא אט״ה אבל נשר סן ההי נוהג לכאורה תליא בפלוגת׳ דר״י ור״ל דלד״י דיליף
 בשר טן החיי מקרא דונשר בשדה טריפה וממילא נוהג בכל ולר״ל דיליף בשר מן החי
 נ״ג מקרא דמלא תאכל הנפש עם הנשר דטמיך ליה וובחת מבקרך כמו דאט״ה אינו
 נוהג רק נגקר וצאן ה״נ גשר מן החי דהגל טר,ך קרא נפקא טעתה לשיטת הריצנ״א
 לא קשה פירי קושיא חנ״ל ביון דלשיטתיה ע״כ מונח דטחזי קין [שאיסור] לאיסור וכנ״ל



6 שפתי P יורה דעח כח הלכות שחיטה טורי זהב 6 * י ^ י י א  כ

. מזן אווזים ותרנגולים דםד״א מה שנוכל לממס המחלוקת ולומר דטלי עלמא מודים אמריצן ו ד  LfJlS^la^ כךן א כין שהיו מזומנים בי
 ייא«צ!י\ בפניעצמהונ״כ מדכחיב אשר ילוד אימעטו אווזים ותרנגולים וכיוצא בהן הכי זכ״ש בנדון דידן שלא מלאנו שוס חולק אברייהא זו בזה
 51י״5"0 "יק ׳״י «s״e שנצודין ועומדין ש״ל ציד מ״מ ט״ס: ב והכיסוי היא מצוה בפני ועוד דאי הוי טריפה בלא רוב בשר טפי הוי ליה לזמירא לאשמועינן

. משמע אפילו האי דינא בפירוש מלאשמועינן דהוי נבילה ברוב בשר עמה. ולפחות ׳ ו . מ״ל סי' י״ט ס״ק ו׳ : ג כשרהכ ׳ ו  הגהות הט״ז עצמה כ
 (פי׳ נ״י׳) דיני כסוי הדם; לעצמו וכן הוא בד״מ וכן דעת הבית הוי ליה לאשמועינן נמי האי דינא

/ , - - » ״ . י ן . V'f ם יומו) ורודיי י ל ' ייעיט fcic ליו־ r>> n c , 3 

. יוסף ומהרש נ פרק כס ה סי ח , פ י ! ״ י ט , ל ר ״ י פ א , 
 דאפילו בלא רוב בשר הוי טריפה
 בשלמא בהא דאמר ר׳ אליעזר התם
 ניטל הירך וחלל שלה נבילה לא
 קשיא אמאי לא קאמר רבי אליעזר
 דבלא ניטל כל החלל אלא קצת
 מן הבשר הפנימי דהוי טריפה
 כדפרש״י ההם דהא ההיא קתני לה
 במתניתין להדיא כדמייתי לה התם
 רש״י ז״ל בהמה שנחתכו רגליה
 כו׳ . ולא איצטריך ר׳ אליעזר

 כח דיני כסוי הדם * ובו כ״ר סעיפים:
השוחט חיה או עוף צדיך לכסות דמו [א] בק  א א

 צדן עתה א בין שהיו(א1 מזומנים בידו:
ה ב [ב] והניסוי היא (ב) מצוה גפני עצמה (כך משמע באשיר״י  הג
ה J כשרה אף א0 הזיד ולא ס י מ  פרק כיסוי הדס) אבל מ

: ( ו  (א) כיסה (ג״י וכיכ א״ח וליה בכל ב

הייב לברך קודם שיכסה אשר קדשנו  ב M ב
 במצותיו רצונו ד על (ג) כיסוי רם בעפר:

 ומנסי[ נאשר שראו לצלות
 ניצה :

, I P 1  נאפי חם ולכסות וסינל יפצה '
 *הס ימפו׳ נט״י! יטצה ושאר אחרונים דלא כהב״ח שאוסר
 לעצמו מיהו היכא דהעס פרוצים
 במצות כשוי שאינם מכסים כדין או
 שאיג׳מברכי׳על הכסוי או על השחיט׳
 יש לקנוס ולחייב מלקו׳ וגם יש לאסור
 .. . השחיטה להעובר משו׳ מיגדרמילתא
 S כן משמע מדברי מהרש״לשס וע״ל
 שניית המפרקת והשויה ר״ס י״ט .־ ף על כסוי דם בעפר כוי.

u  להורות שספק ישציהס אינו ״
 אלא מריסה ולא נבילה ווו״ה• ע

 הידושי הגרשוגי
 עוד שס ויש ראיס
 מגמרא ערוכה סרק השוחנ!
 דף נ״חואמרינן וכוי ואנ

 ™ שם וגדילה ימו ג״ל להקל למימרא וא״ת א״כ לא אשמעינן ר׳ אליעזר כלום לענין טריפות כיון דממתניתין שמעינן דאף בניטל קצת טריפה. אלא אשמועינן דבניטל
״ כולה הוילה נבילה. וכיהילכשא למשיחאאתאלאשמעינן צשלמא ר׳ שמואל בר נחמני דאמרקרעו כדגנבילה. וחזקים דאמר בגםטרא ^ מ ס ^ " י ש נ ל י נ ? ר י  ו
 נשיה דהא נתנ\התוספוח נבילה אשמעינן נמי דכל שכן דהוי עריפה. אבל אל׳ אליעזר קשיא . הא לאו קושיא היא דהא אמרינן להדיא בפרק ד' דזבחיס דליכא
י״יי למיפרך הכי אלא היכא לפסיק הילכתא שההלכה היא למעשה וזה לא שייך אלא בדבר הנהוג בזמנינו אבל כשאינו מכוין למעשה  יי ל״נ נ
 משם יאיה כלל ,™™I. אלא למיגרס ומיתני דינא דאינהו למשיחא בעינן למיתני כמו כל סדר קדשים וזרעים וטהרות דאמרינן דרוש וקבל שכר ומה שאמר ר״א
 דינור עצמו הקשו התוספי״ דינא דנבילה במסכת חולין והוא שייך לדינא דטומאה וטהרה. היינו משוס דכל עצמו של רבי אליעזר הוא לומר דלא מהני שחיטה שאמר
; כך לטהרה מידי נבילה וא׳׳כ שייך שפיר לדיני שחיטה. וגס יש נפקותא בהא בדיני •שחיטה שאם שחיטתה שמה שחיטה אסור לשחוט בנו , ^ ; י ש י ^ $ י , מ  ״לא
 או אמו באותו יוס מה שאין כן אי.אין שחיטתה שחיטה כדאיתא כפרק אוהו ואת בנו. ועוד דבטריפה אס יש ספק בביצה אס היא
 מטריפה זו או משל שחוטה היא אסורה ובנבילה אם יש ספק בביצה אם היא מנבילה זו או היא מכל שחוטה היא מותרת כמו שכתוב
 בספר התרומות ומייתי ליה הטור יורה דעה בסי׳ פ״ו וטעם הדבר משום דביצת נבילה היא מדרבנן וביצת טריפה היא מדאורייתא ע״ש

 בג״י והנראה לענ״ד כתבתי יצחק לוי. ט״כ התשובה:
 יפה כוון אמי הגאון הנ״ל להלכה דאין טריפות כלל בנשברה המפרקת והחוט קיים °) ויש ראייה מגמרא ערוכה פרק השוחט(דף כ״ח) דאמרינן
 נהי דאי תבר לס שדרה ומפרקת הוי לה טריפה והך שדרה פירושו חוט השדרה רכן פרש״י בהדיא בזבחים (דף ס״ס) ואי ס״ד
 היי״יליפני־דישנל מומפות דבשבירת המפרקת בלא החוט יש ג״כ טריפות נמצא נקט הש״ס' 3׳ מיני טריפות דהא מצד פסיקת החוט פשיטא שיש טרפות בלא שבירת
« איי איו המפרקת וא״כ למה ליה למקשן למינקט כ׳ מיני טריפות לא סל״ל אלא נהי דבשבירת המפרקת טרפה וכי דינא דמליקהאתא לאשמועינן » | ׳ ^ נ } 

ה אלא ע״כ דבשביל שבירת המפרקת אין שם טריפות אלא משוס. החוט למוד טרפה ונקט המקשן שבירת המפרקת בשביל שעיקר ז ב 1 1 1 v • p ^ 
 המליקה היא במפרקת ולא תטעה לומר שבמפרקת לחוד הוי דין ־המליקה וא״כ אין כאן טריפות ע״כ נקע גס השדרה לפי שגס זה הוא

 בכלל המפרקת לענין המליקה וא״כ יש כאן טריפות מצד החוט:
 וגדולה מזו") נ״ל להקל דאפילו משברה מפרקת ורוב בשר עמה והחוט קייס כשרה דהא כתבו סחוס׳ בפרק השוחט (דףל״ב) בד״ה
 וליחשב כו׳ ואייה ליחשב נמי דזעירא דאמר נשברה המפרקת ורוב בשר עמה נבילה •וי״ל דאינה נבילה אא״כ נפסק נמי
 חוט השדרה והאתני לה לנפסק חוט השדרה לחוד אסור ע״כ הרי מיכה דאפילו טריפה אינה בלא חוט דאל״כ לא מיחרצא קושיית החוס׳
׳ ולמס לא חשיב נפסק השדרה בלא החוטדטריפה דהרי גס טריפות חשיב התם אלא ע״כ דאין כאן טריפות כלל בלא החוט והתום׳ נקטו י ס ^ נ י ^ « ל ( ' ^ ה ל  ו
 ע׳ תבואת שוד ס״ק נבילה כיון דזעירא מיירי מגבילה ואע״ג דמדברי אחי מ״ל משמע דבנשברה מפרקת עם רוב בשר טריפה בלא המוט נלע״ד כמו שכתבתי

 ומ״ש הטור נשברה מפרקת ורוב בשר נבילה היינו שנפסק החוט וקמ״ל דלענין נבילה הוא דוקא ברוב בשר :
מ שלא יאכל אדם בשר אלא בהזמנה זאת פרש״י . דכתיב אשר יצוד ציד מ״מ א״כ למה נאמר יצוד למדך תורה דרך א ו ד  כה (א) מזומנים בי
p טעוה בפני עצמה . וא״ל ממ״ש הרא״ש והביאו הטור  כאלו הוא צד שאינה מזומנת לו כלומר שלא יאכל בשר חדיר: (
 סי׳ כ׳ דמצות כיסוי היא גמר מצות שמיטה דבאמת היא מצוה בפני עצמה אלא ששייכה אחר מצות שמיטה כמו תפילין של ראש עם של
 יד. ואין להקשות למה פסק בהג״ה סי׳ י״ט סעיף ל׳ שמותר לדבר בין כיסוי לשחיטה מאי שנא מסח כין תפילין לתפילין י״ל דבתפילין

 ילא חשינ נסג״ר ושנ
 שמעתתא משום דאתי נזה
 הכלל וקתני כל שאין כמוהו
 מיה וכזי ותייצו התוספות
 ולא משמע ליה לרכויי ננילה
 מזה הכלל וקתני נל שאין
 כמוהו מיה ומשמע לשון
 עכשיו היא חיה ושאין יכולה
 לחיות עוד מנח עייפות ענ״ל

 גליון מהרש״א
 (ייי׳ י״יי ׳*י) דבשביל
 שבירת הספיקות אין הם
 טריסית . ע' ת' שבו״י
 ח״ג ס״נ שחילק ענ״פ בנשבר
 הםפרקת לפנינו עם רוב

 נשר אף שהחוט קייס

 קידם שםתה (כיון דשחיטח
 הועיל לאיפור אסח״ח ועל לא
 תאכלו על חדם אין חעובד
 כוכבים טווחי אינו דופח
 לשוחט טטאה דלא הועילה
 השחיטה כלל) טיתר להאכיל׳

׳ ׳ ״ - , . r , , ״ - , : ״ - , - • « י ׳ — . - - , ״ ) , - . , , ״ . ״ . , _ ״ , ״ ״ ״ . ״ , r v ״ ״ ״ . , n ״ r , , ,  לעובד ?וכנים לא כחלבוש: . . ,
f שייכה הברכהי״דשלראש גם על של יד כמו שזכרנו'בהלכות תפילין : (ג) כיסוי דם בעפר. אע״ג דלא מ^ינו בשום מקום'שמזכירין פרט L ' ^ ^ ' ^ v i 

א המצוה בטדרש תנחיםא פ' בראשית ״ ר ג ר ה ו א י  ב

. טתנ" 1 וגס׳ שם ז [ב] והכסוי כו׳ •טט״ש (שם ס״ג נ׳ וש״מ) בנוי ׳ ו  כן־| [א] נין נ
 ואין שוחטין אותו בי״ט ואם שחטו אין טנפין את רטו ואפי' נדקר נעיץ
' ־.  דלא טעכבי לשטחת י״ט וערש״י בפ״ק די״ט ח׳ ב' ד״ח אין טכפין אותו בי״ט ט
. נט״ש (סשמיס ז׳ נ׳ יש״מ) נל הטעית כולן מברך בו׳ ׳  [J] חייב לנדך קידם כו
 ובתוספתא פ' בתרא דברנית וירושלטי שם חשוחט עריך נרנח לעזנטו על חשתיפה

 והטכםה

 חידושי רע״ק
 גנילח דע״נ ד״ט סבר כחך תגא דלא ביק טסםא בםשא וטשום סברת הרשב״א הנ״ל
 טרם״ל דפטור טלנםות אף דבחי' ועוף ליכא חזקת איסור יננ״ל וניחוש לטיעוטא וע״כ
 דט״ט הוי הזקה וננ׳׳ל וטטילא הוי רוב וחוקה ושפיר פריך ודוק . גם יש לי לוטר דבר
 חדש נעזח״י יחא דבחטה בחזקת איסור ה״גו איסור אפייה ופח שהקשה תופ׳ הדי
 טתה לפניך י״ל לט״ש הש״ך (סי' פ״ו) דבפפק בשחיטה הביעה טותרת דהוי ספק דרבנן
 וחטג״י חולק ניון דחתדגנולת יש לה• חזקת איפור הוי לגבי הניעה ספק דדבגן נאתחזק

 איסור עיי״ש וגלע״ד דדגרי הטנ״י גבוניט נטעם כדאטרי' לטאן דטכשיר כה טכשיר בנתה כיון דחד נוטא היא ה״נ טתרגגולת לניעה ופעתה י״ל אס ניטא כדם״ל לר״ל דנטנחא
 נדקולא דטי או דבשוזט כ' סיטניט לכ״ע רכטנחא בדקולא דט׳ ובשחט טיטן א' בעוף עב״ס אותו טיטן עצטו דכטנחא נדקולא דטי א״כ לגבי חםיטנים עצמם הוי חורף אט״ה שוזשחיטח
 פ6ול1ז וליכא שחיטת ועדיין אסורים טשוט אט״ה וכיון דבמקצת הבהמה הוי חזקת איסור, הוי חזקח בכולו וא״ב י״ל כדרך האי הנ״ל דלר״י אליבא דר״ם הוי הזקה על הטיטניט
 םשום בשר טן חוזי רגוהג לרימ גם בחיה ועוף וגם ר״י לשיטתיה דטשגי כאן קודם חורה וע״כ דם״ל עכיפ דהםי' בעצטו כטנחא בדקולא דטיא א״כ טאי איריא רוב אפילו מיעוט
 גטי ודוק, וטעתת גבוא לראיית חכו״פ שהוכיח דאט״ה איגו גוהג בעוף עפ״י דברי תופ׳ חולין (דף ל״ג) שכתבו דלר״ט לא קשח טי אינא מידי דלישראל שרי כחיי ועוף
 כשרה . חב״ייכ' רכסי''א״ח ולב״נ אסור וגס לישראל אפוד נחי' ועוף סשוס רבעי שהיםה ום״ל להרטב״ס דהיינו איסור שאינו זבוח וחיח קשח לחרטב״ם לט״ד אין שחיטח לעוף טה״ת ולאקאי וזבחת על עוף
, א״ב ליגא איסור שאינו זנוח ואי דר״ט סבר 'ש שחיטח לעיף טה״ת א״נ תק׳!!י בהא דפדנ׳' נדף נ״ה תיהני ליה סכין דהפירנא הוא רק לר״ט דוקא נט״ש תופי שם והא לר״ט ת י א ר  הוניח זח טהגטרא ו
. מונח דסבד יש שחיטת לעוף טה״ת לזה הוכיח חרמב״ם דאט״ה אינו נוחנ בעוף לב״נ עכ״ד אף דהרמב״ס לשיטתיה פסק נראב״י דל״א פי איבא טיד׳ חיינו לעגין מפרכסת ומשום ו א ע ן  בסי דנרי חטודות ^
ש דשאגי נכרי׳ דלאו נגי שהיטח ניגהו אנל לעגין חיה ועוף שייך פי אינא מידי נגלע״ד . והגה כפשטא דטלתא עפיי דבריגו אין התחלה לראיותינו דהא נאםת ע״נ מונח דלר״ט י  תופי 'ו״ט על הדא״ע ר
י אסור לאנול עוף טחייט טדסרכי' גיטא סטוך מיעוטא לחוסה ואף לפט״ש בדרך הבי דר״פ ט״ל דהוי חזקה כחך תנא דלא בדק טטטא כמשא מצד טברת הרשב״א הנ׳יל וגפרפ א ו ^ ה ״  פ' כסוי דט שכוונ

ף חרמנ״ט לשיטתיח לפסק רםטטא נטשא ט״ט לדנדינו דלר׳׳ט בודאי 'ליכא איסור ן ף ״1^ פ ח ר ק | י ף 6 ו ם  ו

 ע״פ הן גדשת נשעה שהרג
 קין את הבל לא ה יה יודע
 no לעשות. זיסן לו חקב״ה
 ב׳ עופות טחורים וחרג א'
 את חבידו וחפר גידיו
 וקנרו. וטטגי לטד קין וחפר
 וקבר את חבל. לפיבף זכו
 העופות לנסות את רטן :
 (שה) צריך לנסות את
. וגם נאפר חם שרי טו  ו
 ס״ו א״ח ס׳ חצייה ס״ק ט״ו:
 (הגייה) אבל השחיטה

 דשאינו זנוח נחיה ועוף כיון דס״ל טנקרך וצאנך דוקא נתיב א״כ עדיין תקשה בחיי טי
׳ איכא טידי ונם חא באמת אסור מהיי' בהי׳ ועוף טשוט בשר טן החי דנטקא מקרא רבשר בשדה טריפה וגוהג דר״ט גם נחיה ועוף והנ״ל ונסתר ראיית הכו״פ ובלא״ר, ראיית רנו״ט ן א נ ״  ע*ב' בשכר שאטד א
א י טעיקרא דדינא ליחא לענ״ד דדלטא לר״ט באמת אסיה אינו נוהנ בעוף לנ״נ וניון דנסתר ראייתו ואדרבה מציגו ראיות חזקות בהיפוך . האי מסוגי' ערוגה דאין שחיטתה n ,1יג M 3 n א כ י  טצוה א
ו Jt טטחרוזח , חב' אטאי אטיח נוהג בכ״נ דנאמרח ונישגית הא לטילחיה, גשגית לאסור אפיה נעיף נידא' קייטי' כסשפא דטוגי׳ ובדעת הראב״ד והב״ם דגם להדמבים אט״ה נוהג נעוף ת י א ד  ולדעתי דיש להסס ב
!/ לב״ג וא״ב ננ״ד לדינא אטור ליתן הבט״ע לעובד גוגגיס והנה שטעתי טשם הגם א' ראיה רנקובח הושט הוי נבילה טרפרני׳ לעולא בישב pp גושט ס״ש טשוחט בסכין ונמצאת , ,1א ח ח א ר פך 8 ז א א ד ו  ד

ד פגוטה ולא טחלק דחתט חו' חזגף איגו וגוח דהוא נבילה אע״כ דגם ;קינת הושט גנילה לעגייר אין ראיה והוא דהתפאדת שטואל נתנ ראיה להיסיך דגקובת הוושט לא הוי נגילת א ש א ג ט & ה ר .  ^!!- ה
י . . .  טטח דבתב חראייש פיג וחולין סי' ו' נט״ש בשם ריח רחאיבעי בשחר. במיעוט טיםנים מיידי בטיעוט קפא דושס דטבעי ליה דאע״ג דטטרפ׳' נגקובת הושט דלטא לא פסלה • • • *״ ־ י .

 שחיי׳ אלא בםירי דטננלח בה בנון אחר רוב הפי׳ עיי״ש הרי להדי' דנקובת הושט לא חוי נבילח רק טריפה . והנח ברברי חרא״ש אלו יש לי טקים ספק ננוונחו אם נווגתו
 דנבילה לא הוי ע״י שהיי' במיעוט קטא דושט דאטילו חיטא דאין טצטרפים ט״ט יהיה שהיטת מיעוט קפא רק כנקינת קוץ בעלמא דהוי טריפה וכי שחט אח״נ מטהר מידי
 גבילה וחוי נטו חצי קגה פגוט וטחג׳ הגמד להתירו ה״ג י״ל בחצי ושט פגוט מהני הנמר לטהר מירי נבילה ועיקר חאיבעי רק דשטא •יפילו איסור טריפה אין בו דשהיי' לא
 פסול רק במידי דטגבלה דחייגו בין סי׳ לסי' דאט לא תצרפס לא יהיר. שחיטה בלל ויהיה גנילה אבל במיעוט קטא דושט דאף אט לא תצרפם ט״ט שם שחיטה עליו לטהר מירי
 נבילה טש״ה לא פפלה שחיי' גלל וטצדפי' השודטח והוי שחיטה טעליא לטהר באכילח או דגוונת הרא״ש דהאיבעי אף לעני; נכילח והמעיין יראה דכוונת הראיש דאף לעצין
 נבילה מנעיא ליה דהוי נטו נל שהייה דעלטא וחפעט דדוקא בחצי קגר, פגזס אין נו עגין מעשה חשינות גלל ניון דלא טפדפה ני׳ טש״ה אינו בגלל שחיטה אגל בושט דגם
 המיעיט ענ״פ (טש״ח) מפסיד חשחיטה דנעי׳ דנל טעשה ההבשר יהיה ע״י שחיטה ובחצי ושט פגום. לא מהגי גמרו לטהר טגנילה רק עיי שהיי' טנוניא אם גטירי ביי
 שהיי' ולא טצטרפי׳ טטילא הוי טיעוט קטא כגון פגום בעלמא והוי אפילו נבילה או רלא נמירי שהיי' בוה ומצטרף השחיטה ומותר באכילה ננלע״ד ננון ב׳מחיי באוסן דבחצי
 ושפ פנוס ושחט לטטה טטנה בזה בודאי טסהר טירי גבילח והוי רק טריפה אגל אם שחט נטקוט החתך וגמרו הוי גבילה ודאי דבעי' דרוב חסי' יהיה עיי שחיטה דוקא
 והעיקר איבעי רק ע״י שחייח ומעתה כי חיכי דנחצ׳ ושט פגוט ינטרו נמקוט החתך דהר נבילה ה״נ בשחט למטה ממנו בצד השני דכי טטא לפלגא נבר הוי רוב מ חצי
 הפגום וגטקא חיות ברוב עיי צירוף הענוט דלא טקרי שחיטה אאיכ דשחפ לטטי. כאותו צד וםעתה י״ל דפירכת הש״ס על עולאט״ש טהשוחפ בסכין ונטצאסגוס היינו דעולא

 פתטא אטד אף דטצא חקוץ תחוב נצו השני של מקים שחיטה דבזה אט הבריא לא הוי שחיטה וננ״ל ושפיר פריך ורוק היטב :

 באר היטב
. וכ׳ בש״ז אע״ג דכתג הלא׳׳ש למצוח כהוי היא גמר מצות כמו תפילין של לאש אחל חפילין של יל ואין להקשוש למה פסק בהגייה בסי׳ י״ש ה ס י  כך! (א) כ
 שחיסה ל״ל באמה היא מציה בפני עצמה אלא ששייכה אחל מצזת שחישה שאם סח בין שחיטה לכסוי דכשל מ״ש מסח נין תפילין לחפילין ("( לבהפילין

 בטומאתו יאינא חנאה . אבל
 כסוי אלו לא הוסיפה התורה
 הסצוח גני חיי ועוף היי
 דינן כנהטח דגיתר נשהיטה
 לנד וא״נ אין הנאה מטצוח
 זו. אבל י״ל לדעתי שביון
 על חאי דדיש פרקין פ״ה
 ע״ב . וטונא לקטן טעיף טיז
 דחשוחט לחולה גשגת לא
 יגסד.. וא״א דגלא כפוי
 אסור באגילה למה לא יגסה
 נטו דשוחטין לחולה אף
 דאפשר לומר לעונד בובניס
 לגוזר . משום ראיסור יה
 שויפה יווא ׳טעוטד לפניך
 ונט״ש הרין ביומא דאלו
 היי חול היו שוחטין ה״ה
 כסוי אף .דהוא שחוט ויובל

 לאביל פ״ם ביין דבלא גפוי אטור לאבול גבסח שיאכל נהיתר וע״ש נהרין יומא פ' יופ רגסיוים דאף אס יש גנילה לפגיגו אנו שותטין . ונניצה דף ח' סוף ע״ב א״ר שתט צפור פעיו״ט אין םנטין אותו גיו״פ
 וכידש״י ומשוס אטיועי םשטתת יו״ט ליכא דמשוס דלא מכסי דם לא מתסר בשר באכילה ולרטב״ן שם . ע' בדר״ן שם רמה שאפר רנה בםםוך גלגל עיסה טעי״פ ומפריש מטגח חלתה ניו״ט ,שיינה בהדי
 האי דשחט צפיד לומר אף דאין מכסי! היינו משום דלא ממנע טשמחת יו״ט שהדי מותר לאגלו גוי משא״כ בנלגל עיסה(בארץ ישראל) ולפ״ז טיכח מגמרא דין וה . גם שט סוף דף ח' שחט בהמה חיה יעיף וגתעדנו
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 שיכסה . לכאורה הילוק נזה טברנת שחיטה . דעל חגםוי שאינו הכשר
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' פ"ע) הייב לברך קודש  ראסור באכילה , א״כ הוי קום ועיסה מיהו נזה י״ל דבאמת אסיר באבילח : נ

 אוכל צריך לברך מעומד (עי סעיף א׳ בהגה״ה) ע' גליון סי׳ שכ״ח ס״א לקמן :



ו הגולה א ק לך ב י כ ת פ ב יורה דעה כח חלמת שחיטה ש ה י ז ר ו  ט

י יוסי  ג שס במשנה ד מנ
 בניייתא שם י״פ ר,כי׳׳א שס
 ו מול נשם אביו סיא״ש
 ז היא״ש טס ח כן סי׳ השיר
 מנרייתא יהשוחע וכבלע וכוי
 וף פ״ז ונ״נ היבביא נהייה
 ט בהגהת האגוד נשם ויא״ח

 דגול מרבבה
 (סימן נ״ח שייך ם״ק יי)
 *) א״כ בדיעבד אס שחט
 ניו״ט וכוי . משמע ובזמן
 שהיה אסור ע״ס הדין אז
 אסי׳ אחי השחיטה אסוי(תת
 כצי (קנל ים ועיי! נע״ח
 סימן י״א ונחיויי ציון
 לנסש חיה על מסכת ניצה

 האינתי נזה.־

 ט״ל ס״ק כ״ט : ה מברך שהחיינו כוי . ז״ל הגהה מנהגים
 שהביא בל״מ לכסוי הוי מלוה כלאמרינן בזכות שאמר אברהם ואנכי
 טפר ואשר זכו בניו לשני מצות והוי כמו ציצית וסוכה למברך שהחיינו
 כך מפורש בה״ש ר' ידידי׳ משפירא עכ״ל. וצ״ע רהא גבי ציצית
 קי״ל דאין מברך שהחיינו אלא
ה [ד] מי ששחס פעם הראשון ף| מגרך(א) שהחיינו על הכיסוי א״כ קנה בגד חדש מטעם דקנה ג  ה

 אגל לא על השחיטה ך למזיק (ב) לכליה (במנהגיס ישניס נשם

 המצוה בברכה אלא דרך כלל וא״כ היה די לומר טל כיסוי דם לחול
 מ״מ הכא שאני שששה שני מצות דהיינו כיסוי שלמטה מן הדס ושל
 מעלה וזה נלמד מן בעפר ע״כ צריך לומר בעפר להורות על שני
) הבא מבהמה והיה. ד  המצות כנ״ל ועי׳ מ״ש סי׳ ק״כ סעיף ג': (

 זהו ג״כ בכלל כיי וכתבלש״ל דלוקא
 במיה שבא על הבהמה אמרינן
 שאינו שומט בי״ט כיון דמספקא
 לן אם מיששין לזרע אב ישמא אין
 חוששין אבל בבהמה שבא על המיה
 חייב לכסות כודאי ואין כאן ספ־ן
 לצבי ואפילו מקצת צבי אמרי׳

 נליון מהרש״א
 (שייך סי,״ה)ובן אין טנרנין
 שהחיינו על קדושי אשר,.
 על קדושי' י״ל רעל הכשר
 מצור. לא תקנו שהחיינו והרי
 אם אין דעהו לבא עליה (או
 סי שאינו יבול להוליד וא־גו
 רוצה לבעול אוהד.) אינו
 מצוה לקדש ע׳ בספר הטעות
 לרםב״ם עשה רי״נ כתב
 צונו לנעול בקדושין טשא״כ
 כיסוי דאם שחט חייב לכסות
 אף שאינו רוצח לאכול לקטן
 סעיף י״ח. ואס לא כיסה
 נמי מותר לאכול א״כ אינו
 הכשר נ״א עצמות ד&צוה
 בפ״ע . !ציצית גמ׳ דאינו
 ח״ב כ״א כשלונש בגד של
 ד' כנסית הוי רק כהכשר
 להבגד . ולרטב״ש דטברך
 על ציצית י״ל עסיד הסרדבי
 בםנ״א סי' י״נ םק״ח רב אין
 יכול להטיל ציצית מותר
 ללבוש בלא ציצית וע״כ אינן
 בהכשר מצוד, דלא אסור
 ללבוש בלי ציצית נסו
 דאםור לאכול הבשר אם אינו

 צבי לצדיק
 (סי' כיח סעיף ב' שייך ם״ק
 י־׳׳) מברך שהחיינו וכוי .
 ער בציצית ותפילין . ול״נ
 כיון שתטיל׳! מתחנך בעודו
 קטן ניאמי׳' נסוכה קטן
 שירע לשמוי תפילי! אייו
 מחנכו. וכן בציצית . וא״כ
 איך יתקנו חז״ל לקטן שיניך
 שהחיינו ואח״כ כשיגיל כיי
 נתחנך ואין זה עוי יכי
 חיש עליו וא״כ לא ימי כלל
 לחנוך ענודה שנגילות מתחנך
 ונשכיל ז־ אפילו מי שמתחיל
 כתפילין אחי י״ג שנה מ״מ
 לא שלוג עכוו יכנ; נתקנחן
 ונכסיי שהיא דני חיש לו
 מניו אן שאין זענו קנן ע :

 מילואים
 מתיי לאכול מיי קשה ממס
 שעונא לקמן נסי׳ פ׳ז העיף
 נ׳ נהג״ה נשה היין יה״ה אש
 חותך נשר מנית השחיטס
 קורס שתצא נפשה במינן
 חיתול ומלוח אף לצלי . ואס
 נאמר כי גם ליננן בעינן
 מליתס לפני הצלי וכיעת הר•;
 (וע׳נק״נ על היא״ש נ׳ מניס
 טביחתה קאי גס איניי ס״ק)
 משול כינחח השמ״ק ני לריננ
 יי במליחה לני וליגנן נעינן
י ני  מלימה וצלי אנל פשט י
 כמשנה מויין כיביי השמ״ק
 ולא כהר״ן. ונני כתנחי שם
 נגציון הש״ע שלי לי׳לז נזה
 ינרי העט"! שהשמיט ונרי
 הי״ן יה-״ו ״מיי ע״ז ע״ש כי
 הוא שוני כדעת השמ״ק שאין
 אנו מחזיקיןדס נייח השחיטה
 כמו שמחזקינן בשוכר המפרקת
 שס . אמנם לנוון ויון י״ל
 ניון והמשנה מיירי נבהמה
 מסוכנת דדי לה נפרנוש יד
 או יגל כדלעיל סי׳ י״ז וזס
 זמן קצר מאי ובוודאי נעת
 שיחתיך הכוית נשי יעבור
 זמן הפייכוס ואע״ג ייש לחוש
 שמא לא תצא נפשה מיי אחר
 הסיינוש מ״מ חולי! להקל
 וכטו״ש שם הצל״ח לענין אחר.
 אגל לפ״זתשולהוכחמהרשב״א
 שהניאו הפוסקים נא״ח שם
 כי ייוקא במשוכצח התירו
 מכעיס משוס פשיוא ולא
 בבריאה. ד״ל יהמשנה מיכר
 עמשוכנת יק משום דמסר
 תצא נפשה . ולא נגליאה
 יצריך זמן יומי ויש להאריך

 בזה עוי ;

 כלים חדשים כמו שנתבאר בח״ח
 סי׳ רכ״ג אבל בעושה ציצית
 בבגד ישן אינו מברך שהחיינו
 כמ״ש הבעל העיטור ומהר״י אבוהב
 וד׳ימ בא״ח סימן כ״ב וכ״כ בש״ע
 ובלבוש שס והכי משמע נמי
 בתוס׳ פ׳ לולב וערבה (דף מ״ו
 ע״א) ד״ה העושה סוכה שכתבו
 הטעם דאין מברכי; שהחיינו
 אציצית ותפילין מכוס דלא תקנו
 שהחיינו אלא אמצוה שיש בה שממה. ואייל דכסוי דכיון דבזכות אנכי
 עפר ואפר הוא חשוב שמחה דהא אדרבה אמרי׳ בפי כ״ה (סוף דף
 פ״ח) אמר רבא בשכר שאמר אברהס אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו
 לשתי מצות אפר פרה ועפר סוטה ולימשוב נמי עפר כסוי הדס התם
 הכשר מלוה איכא הנאה ליכא ואמר רבא בשכר שאמר אברהם אבינו
 אס מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לבי מצות למוט של תכלת ורצועה
 של תפילין ע״כ והכי משמע נמי ממ״ש סר״ן שם הטעם דלא מברכין
 שהחיינו חהפילין משום דלאו מזמן לזמן קאשי וכ״כ הרשב״א בתשובה
 סי׳ קכ״ו א״כ כ״ש כסוי ועוד נראה דאפילו להרמב״ם פי״א מהלכות
 ברכות דמברכין שהחיינו אציצית ותפילין היינו מטעמא דכתב שם
 מפני שהם מצות שהם קנין לו משא״כ בכסוי ומצאתי ברוקח סימן
 שע״א שכתב בשם ריב״ק משפירא כל מצוה שעל האדם לעשות ולא
 עשאה ומתחנך לכתחלה צריך לברך שהחיינו והביא ראיה מדאמרינן
 במנחות(דף ע״ה) היה עומד ומקריב מנחות בירושלים אומר שהחיינו
 שנתחנך לעבודת הזמן עכ״ל ואפשר ע״ז סמט לברך בכסוי אבל צ״ע
 לפ״ז אמאי לא מברכי; בציצית ותפילין ושאר מצות שמתחנכים בהו וכן
 אין מברכין שהחיינו על קדושי אשה או נשואיה כמ״ש מהרי״ק שורש
 קכ״ח וכן טל מזוזה .כדלקמן ר״ס רפ״ט אלא ע״כ ס״ל דאפילו במצוה
 שמתחנכים בה אין מברכי; שהחיינו כל שאין זמנה קבוע וכדעת התום׳
 והר״ן והרפב״א הנ״ל ומפרשי׳ ההיא דמקריב מנחות כמ״ש התוס'
 והרשב״א בחדופיו פ׳ כיצד מברכין דהיו כ״ד משמורות ואין מתחדשות
ע שהחיינו עכ״ל הא לאו הכי לא וא״כ ה״ה בכסוי וצ״ע: ו דמזיק לבדיה. זה הטעם ב  יותר מב׳ פעמים בשנה וכיון שיש נהן זמן קבוע מ
 דחוק ולי נראה טעם אחר יותר מתקבל משוס דשחיטה היא בידו ואינו מצווה לשחוט דהא יכול להיות לעולם בלא בשי אי שישמוט
 אחר אבל בכסוי החיוב מוטל על כל אדם שרואה הדס לכסות כדלקמן סעיף ח׳ : ז וכלאים הבא מבהמה והיה כו׳ . מיירי בצבי הבא
 על התיישה דספוקי מספקא לן אי חוששין לזרע סאב או לאו ולכך מספיקא מכסה ואינו מברך דדלמא אי; חוששי; דלא כמ״ש בס׳ זבחי
 צדק הטעם דאינו מברך משום גזירה שמא יתיר חלבו ולא דק וק״ל אבל אי הוה פשיטא לן דחוששין הוה חייב לברך דהא צריך לכסותו
 מן התורה דקי״ל צבי ואפילו מקצת צבי ולזרע האסליכא מאן דפליג דפשיטא דמוששין וטי״ל סי׳ ט״ז ס״ק י״ז מזה: ח ואין שוהטין
. אפילו יש לו עפר מוכן ו מ  אותן ביו״ט . דכיון שצריך לכסותן ובי״ט אינו רשאי לכסותן לא ישחוט לכחמלה : ט איגו מכסה את ד
 מפני שהרואה יאמר ודאי חיה הוא דאל״כ לא היו מטריחין לכסות דמו בי״ט ויבא להתיר חלכו עכ״ל הט״ו בא״ח סי׳ תצ״ח סי״ח והוא
 מסקנא דש״ס פרק קמא דביצה (סוף דף ח׳) ומוסכם מכל הפוסקים (וכן כתב הרשב״א בס׳ עבודת הקודש בבית מועד שער ב׳ דין בי)
 וכ״כ הלבוש שם דכא כמ״ש העט״ז כאן אין שוחטין הכוי והכלאים בי״ט דשמא יטלטל עפר בי״ט שלא לצורך דשמא מין בהמה הוא
. ואין יכולין לקבל ו  עכ״לולא דק דהא אפילו יש עפר מוכן דליכא איסור טלטול אסור מטעם הנזכר : י ובלילה אםרשומו ניכר יכסנ
 הדס בכלי לכסותו בלילה שאין שומטין לתוך סכלים עכ״ל הטור מדברי הרא״ש ור״ל דאסור משוס שנראה כמקבל דם לעבודת כוכבים כדלעיל
 סי׳ י״א ס״ג והא דלא שרי ע״י נתינת מעט עפר בכלי כדלעיל סי׳ י״א משוס דגס בזה יש חשש לפני הרואה שיאמר שלקח עפר לכסות
 בו ויבא להתיר חלבו כ״כ הדרישה אבל הב״ח כתב וז״ל ונ״ל דבזמן הזה(כלומר שאין דרך עובדי עבודת כוכבים בכך וכדלעיל ס״ס י״ב) שאפילו
 לכחחלה היה יכול לשחוט לתוך הכלים כהא״ז אלא שאנו נזהרים א״כ *) בדיעבד אס שמט בי״ט יכול לקבל הדס בכלי אפילו לכתחלה דכדי
 לקיים מצות כסוי כדינו לא שייך ליזהר מלקבלו כיון שאין בו איסור מן הדין ומ״מ יותר טוב ליתן עפר וצרורות בכלי קודם קבלה עכ״ל
 ובאמת קשה לדבריו אמאי לא אשמועינן בש״ס ופוסקים האי תקנתא דעפר בכלי ואפשר דלא מתיר אלא ט״י מעט עפר בענין דליכא למימר
 שיכסה בו ומדינא היה אסור כיון דליכא אלא מעט עפר משוס חשדא דעבודת כוכבים דעדיין ראוי לזריקה אלא דהאידנא דאין דרך עובדי

 ר׳ יליליה משפירא)

וכלאים (ד) הבא כוי שהוא י־ ספק היה ה  ג ג
 מבהמה והיה צריך לכסות דמן י ואינו מברך
 ת ואין שוחטין אוחם W בי״ט ואם שחטן ט אינו
) דמן י [יי] ׳ ובלילה אם ״ רישומו ניכר י ף יי׳ מכסה( י ע  כמו דאמי־יק לעיל סי׳ י״ז ס

' (י) יכסנו * י ג נ ח ו כ ש " ע ה י ח ש * ' י ו מ ^ י פ ה א  ש

״ : m r t ד וי) • הכי־־לי נהנו שלא £ 
ה [T] ויש מסתפקים בבו״פלו שהוא שור הכר שמא חיה הוא (הגאונים ג ב ה י י ה ק , י י ב 5 ל ס א ע ב ^ ה  ^ ך

 לכסות בודאי לצבי אפילו מקצת צבי אמרי׳ ולא משכמת ספיקא אלא
 בצבי הבא על התיישס דיש ספק אי מוששין לזרע אב והוה מקצת
 צבי ואע״ג שהטור והרמב״ס וש״ע כתבו כאן סתם מבהמה וחיה
 סמכו על מ״ש באותו ואת בנו לשה אפילו מקצת שה ה״נ כאן וע״כ
 תפרש רבצבי הבא על התיישה קא מיירי ובפרישה הקשה ג״כ מכאן
 על ההיא דאותו ואת כנו ותירץ דגבי אותו ואת בנו גילה לנו הכתוב
 דשה אפילו מקצת שה אבל כאן לא גילה לט הכתוב איכא לספוקי
 דלמא דוקא בחיה גמורה צריך כיסוי עכ״ל ולא עיין בנמ' שזכרנו
 שמבואר להדיא דמאן דס״ל פה אפילו מקצת שה ס״ל ג״כ אפי׳ מקצת
 צבי לענין כסוי דחייב ומו״מ ז״ל כתב דהעור ס״ל כיש אומרים שמביא
 אח״כ בגמרא בברייתא דכוי הוי הבא מ; התייש ומן הצבייה והך י״א
 לא ס״ל דאמרי' אפילו מקצת צבי אע״ג דגבי שה אמריכן כן. ולא
 נייח לי גס בזה לוראי רב פפא שאמר במסקנא ללא משכמת לענין
 כיסוי אלא בצבי הבא על התיישה ראה וידע ג״כ $ך ברייתא דיש
 אומרים ואפ״ה מפרש לה ללא מיירי בתייש הבא על הצביס ראל״כ לא
 היה רב פפא חולק עצ הברייתא מסברא דנפשיה וכן מוכח ממה
 שאמרו שם בגמרא לפני זה והא דחניא כוי אין שוחטיןביו״ט במאי
 עסקינן אילימא בתייש הבא טל הצבייה בין לרבנן בין לר״א לשחוט
 ולכסי צבי ואפילו מקצת צבי ט׳ מדפריך בפשיטות כן ש״מ שפשוט
 הוא דשוין הס שה אפילו מקצת שה עם צבי אפילו מקצת צבי אלא

 האמת

ק עבודת * ע י ו ש ו ד ו  ח

 (סי׳ נ״י! ft סק״י) ןא״זי לקבל הדם בנלי . קשה לי הא כח״נ אטור טשום ביטול כלי
 טהיכגו ע' ש״ע א״ח(סי' רם״ה) ואולי י״ל דבא לוטר אף אט יש לו כלי טתוכר לקרקע
 דנה״ג חיי ראוי לשחוט ע״נ כלי זה דלא נקרא ביטול כלי טהיכנו כיון דבלא״ה הכלי
 סחינר יא״א לטלטלו בשנת ועי טג״א (םי' שלייה םק״ד) טוכח דם״ל דאף בשופך לתוך
 נל׳ נמבר מקרי ניטול נל׳ טהיכנו וצ׳יע . ואולי ׳"ל רטשוט מצית כיסוי טותר לנטל
 כלי מחיננו ע׳ רש״י שבת (דף קנ״ה ע״ב) ומנ״א (פיםן רס״נ) ועדיין צ״ע דדלטא הבא
 גרע דבעידן דעונר על ביטול בלי טהינגו עדיין איגו מקייס מצות כיסוי וגם הוא ספק
 חיוב ניסוי לעג״ד הא שט באמת לא גחקייס טצות כיסוי אלא כיון דהדס מכוסה אין
 חיוב לנטות וטה״ט אס חזר ונתגלה ח״נ לנפות ואי׳ב ה״נ ׳"ל דאפ לא גוון העסו טלטםד,
 אינו מחוייב לכסות אבל ט״ט אם חור וגתנלח חייב לנסות וא״נ ונתן הוא דוקא דטצות
 כיסוי הוא דוקא בגתן הוא ח״נ י״ל דחיבי בטצא עפר תיחוח ושחט עליה דלא קיים
 טצות כיסוי ואט גתגלח כיון דדט מגולה חיוב עליו לכשות וחיני דצדיך לנדור הדם
 יליתן עפר למטה כדין כיסוי ובפשוטו הא נ״ט בשחט ע״נ עפר תיחוח אם צריך לגרור
 הינ לדעת הא׳ בהי' עפר

 תיחוח

 כיאור הגר׳א
 והמכסה צריך ברנה לעצטו על כיסוי דמ : [ד] טי ששחט בו׳ . במ״ש בם״פ כיסוי
 הדם בשכר שאמר א״א ואנכי כו׳ ובשכר שאמר א״א אס כוי וםברכין נטו שטנרנין
 אכל מצות ציצית ופונה וענא״ח סי׳ נ״נ ועש״ך באן : [ה] ובלילה ני׳ . כטיש שם
 ם״ז א׳ השוחט ונבלע דם כוי (ובתוספתא 9"ו כשוחט נשית כוי) ו [ו] הבופלו ני׳ .
 כסו שפירשו שהוא טריא : [ן] ויש טםתפקין . שלועזין אותו לכוי: (ליקוט) הביסלו
 כוי ויש נו׳ . פליני אם הוא שור הבד או איל הבר ועם״ש פי' רצ״ז (נס״ק י׳יד .
 ומחוין קושית הש״ך שם ס״ק ה' . נציל ניעת הינ אנל במקורן משמע דעת המסתפקין
 נמ״ש ינינו בליקוט נ׳ וכ״מ לשון הינ שנתב ויש כו׳ שהוא שוי הנר נוי)(ע״נ): (ליקים)
 הבופלו נוי . והוא שור הבר דאיסליגו נו ר״י ־ותייק וקי״ל כת״ק זנ״פ הרטבים : ויש
 בוי . טרדני טי' תתרנ״א בשט ד״ח בשם הגאונים וגו־אח טעטייהו (ומסשקא להו ילמא
 הלכה נר״י) טשוט רריא נחילי! פ' א׳ ס״ל כר׳ יוסי ועתוט' שט דיח ודלטא כו׳ וראיש
 שם (ועיל סי׳ ס' ס״ק ו״ח) (ע״כ) : (ליקוט) עתוט׳ דזבחים קי״ג ב׳ דיח אורוילא •

 ואותס
 חרט וליתן עפר תיחוח וכל שהדם טנולח וחייב לכסות חייב נגחינת עפר למטח ודמי מטש ללא היה עפר למטה דצריך לגרור כדאיתא בסעיף ז

 באר היטב פתחי תשובה
ס לשל יל משא״כ כשחיפה וכסוי מלנקמ סממא לכשרה £״ן (א) שחחייגו . עיין במגן אברהם סימן כ״נ ה״ק א׳ :  שייכה הכרכה לשל ראש נ

 משמע אפי׳ לעצמו. והנ״ח אוסר לעצמו מהרמ״ט : (ג) לבריה. וכש״ך כחכ
 טעם אוזר משוס לשחיטה היא בילו ואינו מלווה לשתיט יהא יכול להיות לעולם בלא בשר או שישחומ אחר אבל בכסוי החוב מועל על כל אלם שרואה הלם
 לכסות כדלקמן ס״ח מיהו צ״ע למה מכרכין על הכיסוי יותר שהחיינו מתסילין ומזוזה או קדושי אשה או שאר מצות שמתחנכים בו והניח גצ״ע והסל״ח פשק
. וכי במ״ז דהא דצליך לימל על כיסוי דס בעפר ולא אמר סתם על כסוי דם צ״ל משים דכאן עושה שגי מצות כסלי שלמטה  שלא לברך שהמייט (ספק ברכות להקל
. והנןעס משוס דצריך כסוי ובי״ט ט ״ י ) ב  מהדס ושלמעלה וזה נלמד מן כעפר על כן צריך לומר בעפר להורות על שני מצות מ״ל ועיין בסימן ק״כ סייג: (נ
 אין לשאי לכסותה וכי בט״ז ובש״ך הא דאינו מברך על כלאים הבאים מבהמה וחיה מיידי בצבי הכא על החיישה כיון דמשפקא לן אי חוששין לזרע האכ אכל
ק וחייב לברך דצבי אפילו מקצת צבי אמרינן ולזרע האם ליכא מאן דסליג דפשיטא דחוששין כמו דאמרינן פ  בהמה שנא על החיה חייב לכסות בוודאי ואין כאן נ
 לעיל סימן י״ו שייך: (ד) דמן. וכתב בשייך אפילו יש עפר מוכן מפני שהרואה יאמר ודאי חיה הוא דאל״כ לא היו משריחין לכסות בי״ט ויבא להתיר חלבה :
. וכתב נשייך והאימא בי״ט יש ליתן ככלי מעט עפר ויקכל לתוכה הדם עד הלילה. הא לגני כוי מצרכינן כיסוי מספק משא״כ בספיקות אמרות ו נ ס כ  (ה) י

 (יו״דח״א) טית



ב ה י ז ר ו י p יורח דעח כח חלמת שחיטה ט ת מ  ש

 ב׳ כיסויים: (ן) בסכין. פי׳ בקתא
 של סכין אבל לא בראשו דשמא
) חייב לכסות . ח  יפגום אותו : (
 גגמ׳ יליף לה מדכתיב ואומר לבני
 ישראל אזהרה לכל בני ישראל
 והטור סייס כאן חייב לכסות שמצות
 כסוי היא כשאר מ״ע שכל ישראל
 חייבים בהם אלא שהשוחט קולס
 לכל אדם הלכך אס קדם אחר
 וכסה חייב ליהן לו י׳ זהובים שכר
 ברכה שביטל ממנו עכ״ל וקשה
 למה הוצרך לתת טעם נוסף על לימוד
 מהפסוק שאמרו בגמ׳ גס לשון הלכך
 אינו מיושב שפיר והיה לו לומר
 ואס קדם אחר כו׳ ונראה שכוונתו
 שלא נטעה לומר מדחזינן שאמרה
 תורה ושפך וכיסה מי ששפך ׳יכסה
 ואח׳׳כ אמרה אזהרה לכל ישראל
 ע״כ צריך לומר דאזהרה היא
 כשאין הוא שם אבל אס הוא שם אין
 אמר בכלל האזהרה וא״כ אם אמר
 רוצה לכסות בעוד שהשוחט שם
 אינו מברך כיון שאינו מוזהר על
 עשייה זאת ולפ״ז אין עליו חיוב
 לשלם י׳ זהובים דדוקא שכר ברכה
 שהוא נהנה ומבטל את חבירו
 ממנו צריך לשלם לו משא״כ כאן
 שאינו נהנה ואינו אלא כמבטל חבירו
 מן הנאת חברו ומזיק בעלמא הוא
 ע״כ כתב הטור שמצות כסוי היא

 וכן הוא באגודה והי״א ס״ל דאס
 מצא טפר תיחוח ושחט עליה די
 בכך אבל עפר שלמעלה לכ״ע צריך
 שיתן הוא כדאיתא בתוס׳ ר״פ-כ״ה
 וכן משמע ברכינו ירוחם ונ״ל דלא
 פליני אלא למצוה מן המובחר אבל
 בדיעבד פשיטא דלכ״ע א״צ שיתן
 הוא אפילו עפר שלמעלה דהא כסהו
 הרוח בסי״א פטור מלכסות והוא
ג או בסכין .  משנה שלימה : י
 ר״ל בקתא של סכין אבל לא בראש
 הסכין במקום ששוחט כדלעיל
 ס״ס י״ח וכ״כ בד״מ ופרישה ופשוט
ד מי ששהט הוא יכסה  הוא: י
. בטול יש כמה דינים על מי ׳ ו  כ
 שקדם וכיסה מה הוא חייב
 והמחבר כתבם בח״מ סי׳ שפ״ב כי
ו שחט מאה  שם מקומם וע״ש: ט
, ודין אם סח בין כיסוי ׳ ו  חיות כ
 לכיסוי או בין שחיטה לשחיטה
 וכיוצא בדינים אלו נחבאר בסי׳ י״ט
ן דם שנפל כו׳ . אע״פ  ע״ש: ט
 שבטל ונדחה ראשון אפ״ה כשהלך
 ורבה עד שנתהפכה מראית המים
 לדם חוזר דם הראשון ונראה ולא
 אמרינן הואיל ונדחה ידחה דאין
ז או בדם  תורת דחוי אצל מצות: י

. פי׳ ׳  עבודת כוכבים בכך שרי אפילו בלא עפר כלל אלא דלחומרא יחן בו האמת הברור כדעת רש״ל שזכרתי: (ל,) לשחוט עוף נ״כ כו
א או לשחוט עוף ג״כ. אצל הבופל״י ולא ע״ג ישחוט העוף אצלו אבל לא בתערובות עס דם הבופי״ל דהא יהיה  עפר מעט ודוק : י
. פי׳ העפר בטל בתוכו כמ״ש בסעיף י״ג מהערב דס חיה עס דם בהמה אם ה פ ב וצריך להזמינו ב  דם הבופל״י כדלקמן ס״ק כ׳: י
. דכתיב בעפר מלמד שצריך  דלמטה צריך להזמין בפה לשם כסוי היכא דמצא עפר תיחוח דאל״כ נתערב במים כו׳: (ך)תיהות למטה כו׳

 לא עביד מידי וכן כשנותן הוא
) לשחוש כ ) ( ה א או (  לשם עפר תיחוח משיב כהזמנה כן והעריך) על כן טוב לכסותו בלא ברכה י
 משמע מפרש״, פ׳ השוחט (ךף ל״א) עוף .ג״כ ואז יוכל לברך על הכיסוי משוס (ו) העוף (בהגהות מהרי״ו):
אוצריך n י i ה י צריך שיהיה למטה עפר(0 תיחוח יב 

ב ויש אומרים שאינו(ז) צריך:  להזמינו בפה י
) בסכין או בבלי אחר י י ) ( ז ) ג או נ מבםה בידו י  ו י
 אבל לא ברגלו כדי שלא יהיו מצות בזויות עליו :
 ז ־י שהט ולא היה עפר למטה צריך לגרור הדם

 וליחנו בעפר תיחוח ולכסות עפר תיחוח עליו:
, ואם לא כיסה וראהו מי ששהט הוא יכסה ט ו ד ט  ה י

) הייב(מ) לכסות: ה ) ר ח  א
ו י׳ שחט מאה חיוח או מאה עופות או ששחט  ט ט

 היה ועוף במקום אחד כיסוי אחד לכולם:
 י י״ השוחט ונבלע הרם בקרקע אם רישומו ניכר

 הייב לכסות:
ט כיסהו הרוח (0 פטור מלכסות ואם חזר א י  י
 ונתגלה (י) הייב לכסות אבל אם הוא עצמו

 כיסהו ונתגלח אינו חייב לכסותו פעם אחרה:
) לתוך המים או מים שנפלו ט ם שנפל ( ד ז כ ב ט  י
 לתוך הדם אם יש בו מראה דם הייב(י) לכסות

 ואם לאו פטור:
ז או ברם בהמה ג י״ נתערב הרם ביין אדום י  י
 יה רואים היין ודם בהמה כאלו הגא מים ואילו
 נתערב במים כשיעור הזה היה בו מראית דם

 (ה) חייב (יא) לכסות:
ג שחט עוף או חיה ושחט עליו בהמה ד (י) ג  י

 בהמה או בדם ההיה בו׳. כן הוא במשנה דף פ״ז ריש ע״ב ופירש״י כשאר מצות כו׳ פי׳ אחר שגילה לנו הפסוק שיש אזהרה על כל ישראל
 והר״ן וסברטטרא בדם הקזה של מיה והרמב״ס פי׳ בדם מיה טמאה: הוה כאן כמו בכל המצות שכל ישראל חייבים בם ה״נ החיוב על כל
, נ״ל דה״נ אס שחט חיה או עוף ונפל הדס לדם בהמה ישראל אפילו אם הוא שס אלא שהשוחט קודם באותו חיוב הלכך ׳ ו ח רואים כ  י
 וכה״ג בענין שאם היו רואין הדם בהמה מים לא היה בו מראית דם כיון שעכ״פ האזהרה אפילו כשהוא שס ממילא שפיר מברך וכיון שהוא
 ושוב מברך ומבטל מחבירו הנאת הברכה ע״כ צריך ליתן לו י' זהובים
 כנ״ל.וכתב הטור אלא שאין גובין זה בזמן הזה דהוה כמו דיני קנסות כמבואר במ״מ סי׳ א/וע״כ לא הביאו זה בש״ע אבל ראיתי בסמ׳ק
) שחט י ) לתוך המים. פירש דלא אמרינן קמא קמא בטל דאין דיחוי אצל מצות : ( ט  שכתב ב!ה מ״מ לא טוב עשה וצריך לפייסו: (
 עוף כו׳ . בטור כתוב דין זה בשם בעל העיטור והמה ב״י שהרי דין זה ברייתא היא בפרק כסוי דם ולכאורה נראה שלמד ממנו מדנקט
 בדברי העיטור בטור ברישא בפטור צפור או חיה ובסיפא גבי חיוב לא נקט רק מיה ולא כמו שהעתיק כאן בש״ע ובודאי היתה כוונת
 בעל העיטור דבשוחט צפור על הבהמה אין שס כסוי דמועט הוא וכן ראיתי לרש״ל שכתב כן ולא נתיישב לי בזה דאטו כל העופות שוין
 או כל הבהמות שוין ובהדיא אמרי׳ בסוטה (דף ט״ז) לענין דם צפור שמעורב במים שאין כל הצפרים שרם וכאן הלא הכלתלוי לפי השיעור
 אם היה מיס כמ״ש סעיף י״ג וכוונת הטור נ״ל שהיא כן דיש להקשות להיפך למה לא הביאו הרי״ף והרא״ש ומ־שב״א בת״ה הך דיכא דשחט
 •חיה ואח״כ בהמה ט׳ או איפכא כיון שהוא מפורש בברייתא ונראה כוונתם דבברייתא אמרינן בלשון זה ר׳ יונתן'בן יוסף אומר שחט חיה

א ואח״כ ״ ר ג  חידושי רע״ק ביאור ה
 תיחוח טעצטו לטטה הוי באין עפר בלל למטה : (סעיף <׳) צריך לגרור הדם . זהו ואותם בופל״ש גו׳ (ע״כ): [ח] וצריך בוי . ער0״י שפ ל״א א׳ י״וז דטזטין נו׳

 מדברי הרשנ״א שלטד גן מההיא דדם שעל הפגין דטבואר בפוני׳, דגריר לה וההיא ותופ'
 דטעיף י״ר שחט בהטד. ואח״ב חיי חייב לבטות ומבואר דטוגיין דםכגה רק למעלה ול״צ לגרור יהו באטת קושי׳ תום' והניחו בקושי׳ ועי נש״ך טנן״ב ולעדינ די״ל דבאמח דיגו
 שוד. והייגו לט״ש הרא״ה הא דפשיטא ליה להש״ס דדם שעל הסכין צריך גרירה, משוט דל״ש ענץ ניפוי על הטנין •ולא י״ל דגביטד. בלא ונפר תיחוח א״צ לנדור כיון דראוי
 לבילח וטש״ח בשחפ בחטה ואח״ב חי׳ א״צ לגרוד אלא דפרני' על קדשיס דכאת לפטור לגטרי כיון דלינא עפר לטמה ואיגו ראוי לגילה ע״ז פדבי' דט״ט לגרור נטו בדם
 שעל הסכין דל״ש כיסוי על הסגין ונורד וטנםד, ולשיטת הרשב״א די״ל דעל הםנין שייך נ״נ כיסוי אלא דדיוקא דהש״ס מלשון חייב לגסות ולא קתני טכפהו בעפר ולבאירר,
 קשה הא הך דיוקא מצי לטירק נ״כ מגופא דברייתא דבהטה ואח״ג חי׳ דקתגי ג״ב חייב לגסות וג״ל דהדיוק רק טדלא קתני םבסהו בעפר שלא נטעה רגעי' גרירה טשום עפר
 דלטטח אבל מברייתא דשחט בהטה י״ל דםטך אטאי דקתגי הי׳ ואה״ג בהמה פטור טלכסות ול״צ נרירא א״כ טונה דבהטה ואחייב היה דחייב היינו בלא גרירא ואי דחי'
 ואחייב בהמה הטעס משום דהוי גבטהו הרוח י״ל באמת דבטידי דלא עפר ל״ש גיםוי וטדפטור ע״ג דלא טצרגי' גרידא גכיסוי כלל לזה דייק רק טדס שעל הסכין דאיכא לטטעי
 דסטבד, בגרירה והויל לטתני בהדיא מגסהו געפר לפ״ז י״ל דרהיטא דשטעתין נך היא דנתחלה פריך נהי דלא אטשד למעבד למטה ונו׳ טי לא תניא שהט בהמה היינו דממג״פ
 אם חייב לכסות היינו הגרירה ה״ג לגרוד ואף את״ל דטנםה בלא גרירה הינ נעביד למעלה וע״ו טעוני דלא םיירי בגרירה והתם די בנסוי למעלה דבל הראוי לבלה אבל
 בקדשים דא״ר לבילד, פפור לנטרי וע׳׳ז פרכי' מדם עעל הסכין דהיינו בנדידה ה״נ לגרור ונאםת כיון דטונרח מדם שעל הסכין דגריר לה ה״נ בשחט בהםה ואחייב חיי נדיר לה
 וחא דחיח ואח״כ נחמה פטור היינו דנל דטנוסה אף נטידי דלאו עפר הוא פטור מלכסות דם״מ טכוםה הוא . ונפהו הרוה הייני אף נםידי דלא הוי עטי וריק י• (סטיף טי) כיסוי
 א׳ לכולם . מבואר בסוגיא דרבגן ס״ל דאו עוף לא בעי לאודויי דצריך כיסוי לתי' נפ״ע ועוף בפ״ע אלא דאו אתי לחלק ור״י ס״ל דלחלק טדטו גפקא וע״כ ראו אתי דטנסה לנל א׳ נפ״ע
 ועי בתוספות שט ביאור דבריהם אף דר״י מםפקא ליה אם חוששין לזרע אכ ולפי הצד דחוששי' מוכח דם״ל נרי יונתן דל״צ להלק כמבואר ר״פ או״ב רהא בהא תליא ט״ט
 הש״ס בעי לשנויי לאידך צד דאין חוששין לורע אב והיינו גרי יאעיה ליה מתרץ דמ״ש טדמו ואף דעדיין קשה קצת דהו״ט לטימר דהא דסבר ר״י דטכסה לחי׳ בפ״ע ועוף בפ״ע
 היינו מספק כיון דמםפקא ליד. אט חוששין לזרע אג . והיינו דמספקא ליה אם נד׳ יאשי׳ או בר״י מש״ח היינ מחמיר דדלטא כרי יונת; ול״צ או לחלק ואתי' לאורויי דמבםה לזד, בפ״ע צ״ל
 דניחא יותר לוטר דו״י ס״ל דטדין ודאי צריך -לנסות לוה נפ״ע אמנם מ״מ קשה לדינא אחרי דאנן קיי״ל דהוי םפק אם חוששין לזרע אנ א״כ ממילא להלכה אנן טספקי׳ אש כרי
 יאשיה אם כר״י . נפסוק גם הכא להומרא דצריך לכסות לכל א' נפ״ע . אח"! רב מצאתי בעוה״י שעמד בזה בת׳ מהר״ס לובלין ונדחק נזה . ומח״פ משח ל׳ לקמן נטי׳ רט״ז טי״ו)
 בהנ״ח מי שהשביע אח בנו וכו׳ שלא ילוה בלא רשות ראובן ושמעון ומת א׳ טהט דיכול להלוות ברשות השני. ומקורו מת׳ הרשבייא. ומטעם דק״״ל כר׳ יונתן ע״ש . והא להלכה
 ע״כ טססקא אם הלכח כרי יוגתן או כר׳ יאשי' טדקיי״ל בםפיקא אם תושיעין לזרע אב . והא בהא תליא וצע״ג! (סעיף י״א) ואם חזר ונתגלה חייב לכפות . גלא גרכה . ובגוי בת״נ
 י״ל רא״צ לכסות דחוי ס״ס שמא הוא בהטה . ושמא יש דיחוי אצל מצות . וט״ט יש לדון דבי חספיקות לא נולדו יחד דתיכף כששחט נתחייב בניסוי טטפק ואחיכ בשכסהו חדות
 נולד הספק השני אם יש דיהוי אצל מצות ודו״ק : (ש״ו ס״ין ט"') דאין תורת דיחוי אצל טצות. נס זה רק מספק דשטא אין דיחוי אצל טצות וטכטת בלא נרבה :

־ — י*0 ״  פתחי תשובה י
 (ב) לשהופ עוף ג״כ . עיין במשונמ זכיין יצחק סימן ק״י שנתב דהרמ״א דקיק נלשונו
 ונמנ לשחוט עוף ולא נתג מיה או עוף והיינו משום לעיקר מ!ות כיסוי לכסומ תיכף
 כשיצא הרס מהנשמע כוי ע״ש : (ג) פטור מלכסות. עיין נמג״א סימן חקפ״ו סק״ו:
 (ד) חייג לגסות . הפי״ח כתג וכ( הסכים ע״י הפיי סואר דמכקה נלא נינה משום
 דהא ואין דיחוי אצל מצוח הוא איגעיא ילא איהשטא ועיין נמג״א סימן תקס״ו סק״ו ניאס
 דעהו דהכא מכסה נכונה עיש ועיין נספר נאי יעקב מ״ש בזה והעלה ניעח הסר״ח אן
 כמנ ונכון שישחוע קווס לכסוח עוף אחר ויברך על הכיסוי ואח״ג יכסה האי ינחגלה איל
 אי ליס ליה עוף אחר וראי מנשה נלא נרנה ע״ש •׳(ה) חייב לכסות. ענה״ט ועי׳ נספר תסל״מ
 שכתנ יאס נתערב דם חיה ועוף ניס חיה ועוף אחר שכנר כיסה אותה וחזר ונתגלה יפטור
 לכסותה כדאיתא בשי״א או שכנר ניסה מקצת דמה יא״צ לכסות יותי נמו שכ׳ נסט״ו
 אפשר ינכס״ג אפילו לא היה נו מראה דס חייב בכיסוי כיון יכל הדס הוא עין שח ינ

 נכנוי

 באר היטב
. ופי׳ הש״ך שיכחיש העוף ף ו ע : (ו) ה ה ״  עיין חשובת מהר״ם לובלין סי׳ ס
 אצל הבושל״ו ולא ע״ג הבופל״ו להא יהיה בטל בתוכה כמו שכתב בסעיף י״נ
. *וצ״ע לבסימן רצ״ז ס״ו בתג נפשימוח ׳ כו  מהערב דם חיה טס דם בהמה ו
. פי' דאם מצא עשר תיחוח שמט ך י ר  דשור הגר הוא מין בהמה : (ז) צ
 עליה ודי בכך וכתב בשייך אבל עפר מלמעלה לכ״ע צריך שיתן הוא לכתחלה אבל
 בדיעבל כשר אפילו אס לא נתן עפר גס למעלה להא כסהו הרוח סנוור מלכסות
 כדלקמן פעיף י״א . כ׳ בה״י ועכשיו נוהגין ליקח אסל כילה ונותן ע״ג קלקע
 ועושי[ בו גומא ומוליד׳ ן בו לס העופות ובולקין תיכף הםימנין והסכין ואח״כ
. סי׳ בקתא של סכין אבל לא בלאשו ן י כ ס  מכסין בקתא את האפל: (ח) ב
. ועיין בח״מ סימן שפ״ב במי שקלם וכהה מה ת ו ס כ  שמא יפגום אותו: (ט) ל
. וכתב בשייך לנראה לי לה״ה ת ו ס כ ת .- וכתב הש״ז ולא אמרינן קמא קמא נטל והואיל ונדמה אילחי לאין תורת לחוי אצל מצות .־ (יא) ל ו ם ב  הוא חייב: (י) ל
 אס שמט מיה או עין ונשל הדס לדם נהמה נענין שאס היו רואין הדם נהמה מיס לא היה נו מראית דס ושוב נפל לחוכו יוחל בענין שאס היה מיס היה

 באר הגולה 68

 י מימרא ייני וייא שס יף
 פג יא טור. (וכל נו) נשט
 כעל העיטור וכסי' יש״ייבשם
 נשם סיא״ש נס״ס וכ״כ התו'
 נאן (!כי כאנור שכן נוהגין)
 ינ ניייחא חולין דף ׳פיו
 יד טור מהא יפריך נמוקישין
 לגרריה ולנסייה שם יף סיג
 וכ״כ הישנ״א נת״ה טי נריי׳
 שס ין! פ״ו טז משנה שם
 יז משנה שם יף פ״ו וכת״ק
 יח ניייתא וגמרא שש יף
 פ״ז יט עשנה שס וכאוקימתא
י ני חנה וכו׳ ב משני  דינה נ
 שס וכרב פפא שם דאין דיחוי
 אצל מצות ולא אמיינן ראשון
 ראשון נטל כא שם כמשנה
 בכ ברייתא שס יף פג

 תידושי בית מאיר
 (סימן כ״ח סעיף טי) אן
 ששחט חיד. ועוף כיסוי אחד
 לכולם . עי׳ נ״י והוא כת״ק
 יי״י ותימה לי הא נגמרא
 מסיש פלוגתייהו משוס יי״י
 ילי ף טעמו מאו ורננן סניי
 ימינעי להו או לחלק וע״ש
 תיס׳ ו״מ לחלק ומוכח יו׳
 יונתן ולא צייו קיא לתלק
 ע״כ-ככ״י סובר ונוף עיט
 ריס עייל מייתי מוס׳ מירנא
 ס״ל כי׳ יונתן הלכה נוותיה
' יהויה י  ואף למאי יססקינן נ
 נסדרה מ״מ ספוקי מספקא
 ליה וא״כ לכל הפחות נמי
 ליחייב גכסוי כל חיא מספק
 דלנזא כר׳ יונתן ולחלק לא
 צריך קרא ואשא או לכדויש

 רני יהווה וצ״ע:

 גליון מהרש״א
 יכול לזביח: (סעיף ח' ש״ע)
 ואם לא כיסה וראהו אחר
 חייב לכסות . ואפי' במצוד.
 עצמח ואף אם א״צ להנמר
 כ״א לכתחלה מ״מ אם לא
 נמרח וראה הנירו היינ הוא
 לנמרה(חוץ משחיטה ע׳
 גליון לעיל ם״ג ריש
 סעיף יי) ת' בית יעקג סי׳
 ל״נ ודייק ליי מקושית
 התום׳ יומא ריש דל״ג :

 יד אברהם
 (סימן נ״ה טעיף חי) מי
 ששחט הוא ינסה . עיין
 כגיו״ס שכתנ דבדרך ותורת
 שלימות ולא ורך כייוד יכול
 השוחט והאנ לצוות לאחר
 לנסות או למול ולא נמ״ש
 מש״ך נמ״מ סי׳ שפ״נ ומי
 שהוא מוהל א״י ליתן את בנו
 לאתר למול. ונסה״מ נתנ
 דגט הש״ך מידה ובתורת
 שליחות שסיר דמי. וכ״מ
 נשנת (דף קלג) יפריך ואי
 אינא אחר ליענד אחר נו׳
 ע״ש ימשמעדאפי'יכול למול
 נעצמו אפשר ע״י אחר נואיכא
 וכ״מ נתנ״ש והארנחי נמ״א
 ונס׳ נינת ארס נתנ כא"!
 וסש״ך משום וא״מ וגלי קרא
 ווכסהו וכן וימל אנרהס
 ומשמע נעצמו וכואמרנסוט׳
 (וף כז) מצחות(וף צג) והוא
 ני׳ יאשי׳ מ״מ (יף צ״ס)
 והשוגיא ישבת (יף קל״ג)
 יש״ה יאינו אלא ענף המצוה
 שימול מאי נעצמו וענף א״י
 לל״ת . ונכס״ג כחנ נסה״מ
 סי׳ קצ״ה ימשוס ימצוה נו
 יותר אין מצוה מן סמונחר
 יוחה שנח. וק״ל ונמנהות
 (דף סיו) מצינו ומצוה מ״ה
 דוחה שגת גני !;ובן.׳ (סעיף
"א)כםהו חרוח נו׳ וגתנלה  י

 חיינ לנסות . עיין נחנ״ש
 אס הוא דוקא נדברים שאין
 מכסין או אפיי נסהו כדנריס
 שמכסין . ונראה דמוכח
 מתוספומ די״פ נ״מ(דף פ״ג
 ע״נ) ו״ה ציץ ואף אם
 כסהו נדנויס שמכסין משוס
 דמצוס שיחן הוא סעטר

 שלמעלה :

 צבי לצדיק
 (ש״ע סעיף ה׳ במחבר)
 וצריך להזטיגו בפה . נ״ל
 אפילו אי מצות איצ כווצה
 וווקא כתוקע לשיי יענ״פ
 עשה מעשה התקיעה אבל כאן
 שהתורה אמרה נעטר והוא
 לא נתן עפר למטה ולא עשה
 מעשה משו״ה ציין כווצה

 והזמנה ז
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E E ״ ״ S ב ^ י י " מ 7 1 ^ 5 ר י ז י ? ח י ם ה י ה מ י ס ה א 1 ש י נ ע מ יייזי כ ו ה ל ל ב ״ שי א פליג וס״ל י מ י ר׳ יונתן אומר ש״מ דתנא ק ׳ מלקתנ ה מ מ ה  *אריה ב
. אליניה J" כר״! ־6 יכ׳׳־ ה ס כ ה י מ ת . שהרי דם בהמה למעלה ו ו ס כ ל ר מ ו ט ט פ ה כיון שאין עפר למטה לכסות ־• י מ ה ה על ב  דאין חייב לכסות אפילו בשומש מי
ר ס״נ׳׳א »•« ונ״י ללעת ה פטו מ ה ף מיג ב . והב״מ כתב דבעו ׳ ף מ ו ה יש רש״י : כ או ע ל חי ע ' ה מ ה ה או להיפך דאפשר אפילו בשוחט ב ס החי ח ד ח  ה
 י י י •• •י - 1 הכוור והוזים כח oc כמשנה
 כו נווי וש״ע נו כונה ואלול
׳ י״ד ליתא לאדרבה דברי מהרש״ל לית וחש לה לשמטוה לאמויה י  ס
^ י £ י £ SJ?w'S מה שדחקו לזה  יטפטור מלכסוח ארל אם שחט בהמה ושחט שס כראין להפך ו
א חייב (ינ) לכסות : ליישב קוקית סב״י מל סטור שכתב סישכיא יה״ה כם סיי״ו  עליה היה כ או עוף (יא) כ

) ינתנבצה בידי ד י ) ח ר ח ה [K] שחש עוף לוו חיה ואמ״כ שחש עול א ג  ה
א ולאייש זהימי״ם ל כל ני ת ״ י א 3 ל ה ר 7 1 ע ז ע ל ה ע ס 3 £ ־  ב

_ נשם הוימ נשסי המאו.־ות  % , ״ _ .
א תירוצו דחוק ע״ש : לא מש:השסדףפ״הלב נס  שלימה הי
c:והנלפע׳יד בזה משוס יכל הפוס־ץס נמש.ה ו:ח:מיש לנ מש ה 
־ , ה ל ס ו ש מ מ ״ י ־ ו ו ׳ ע ע ״ ^ ו ״ א ז ז ר ״ ר ל 3 ל ן כ א י ב  לא ה

 אס יודע שדם האחרון כשה דס הראשון סמור מלפסוח אבל מסתמא
 חייב (יג) לכסות (בהגהות מיימוני סי״ד פסק סתם שחייב לכסות והוא
 מחלק אס יודע כוי דלא תקשי אהדדי הגה זו והאי דשחש עליו בהמה דפשור)ו

״ , ח6.6״-1ו ק׳ ״ח ייויויו  1 ו
ה ואח״כ ייש נן אל«זר אימי לא מ ה  דליצרריה ולכסייה וכן ב

, נחלקו ר׳ סרפון וירי״ ו:,׳ ן , ס ^ ד ה ליגרריה ולכסייה כ  מי
 י ״ז ״! ! ואעדינן שם מכלל יתייק שיייג

ס • 1 , ל ס מ ן עכ״ל וס״ל להפוסקי  ושעל הסכי
ה זו דהך ברייתא ס״ל י מ  לישב ה

ף ס כ ת ה ו ד ו ק , נ מ ן נ י כ ש  דבדס הניתז ושעל ה
i מי ה במקו ס כ  *££*£S&fלא בעי גרירה אלא מ

 וכמ״ש הכל בו בשם הר״מ בן נתן נשם מסיימ והוא יחוק והינר

ס £ ״ ^ ? ב י יייי״ל י ־ כ א ״ א ״; י י 3 א י ב מ  י

ן בעי גרירה לא מיירי נשנשערנו !ס נזה  הניתז ושעל הסכי
« מיימי־י נ״נ, » ׳ ר « ו ט ב ה ת ך כ כ א ל ח ״ ר ך 3 ה  ק,״ל כ
 י י , י , נן ענ פ ש הרמנ ס בס
ר דס״ל נתעינ ניי! או נים נהמה טו  דין זה בכס בעל העי

י אבל אם יש שם דם אחר אק י  שיחן עפר גם למטה נ
י לפיכך  צריך לכסותו(0 שאין צריך לכסות כל הרם ־

 אין צריך(להממין) לכסות עד שיצא כל הדם:
 הגה [יב] מיהו ימתין עד שמתחיל לירד נויפין כדי שיכסה מקצת לס

 הנפש(מהרי״ל נשם מהלא״ק ושמיטות ישנים בשם מהל״ש):

 טז כ׳ השוחט להולה בשבח לא יכסה(יג) ניט RA אפי׳
ב [יד! ״ ובלילה אם ) נעוץ כ י י  אם יש לו דקר(
ויש מי שאומר(ז) שאם 1 ל ו ט  רישומו ניכר(פו) יכסנו. נ
 היה לו אפר מוכן לכסות בו צואה יש לכסות בו

 הרם אפילו בשבת:
ג או ששהט ונמצאת השוחט ונתנבלה בידו ל א  יז ל
) * ובן חרש שוטה וקטן ד י ת( סו נ  טריפה פטור מל
 ששחטו כג ואין אחרים רואים אותם חזקח שחיטחן

 מסולסלת כד(ח) ופטורה(״) מכיסוי:

י $5 בז כינה ואמי ו ס ד ומ״פ^שכ״כ מהרש״ל פכ״ה » לפע״ נ ן אי ט ו ע ו ת כיון לרס עוף מ ה כמו שהקשו מלכסו ס החי כסה ל י ה ו מ ה ינו שיגרור את דם ב י דהי  כסו
ס׳ באמה על ר׳ יונתן בן יוסף  סהו
 כזה וע״כ לא •הביאו הרי״ף והרא״ש
י רבי יונתן כיון דרבים פליגי בר  י
ר ס״ל להלכה טו ה ובעל העי  עלי
ר דין  כרבי יונתן ע״כ הביא העו
 זה בשם בעל העיטור כנ״ל ברור
. פי׳ ת ו ס כ ב ל י י ) ח א י  ונכון : (
ת שהוא וחע״ג דאין עפר למטה  כמו
מ די בכך ומפרש ה מ״ ת דם המי ח  ת
ה ם בגמלא כיון דמ״מ הי ע ט  ה
י תחלה לתת עפר למטה וכל  ראו
י לבילה אין בילה מעכבת בו  הראו
 וסתום' הקשו דלמה לא יגרר אותו
ה כמו בדם ט מ כסה בעפר ל י  ו
יתז שבסעיף ט״ו ואסיקו בתימה  הנ
 ובלבוש כתב בזה שחייב לכסות
ר חימוח למטה פ  ובלבד שיהיה ע
 שיהיה נבלע בסוף ואם אין עפר
ו הכל כמו מ ר ג  תיחוח למטה י
 שהוא ויחן עפר תיחוח למטה ולמעלה
 כו׳ וכל זה שגגה גדולה ולא עיין

׳ rt5£ ״ ר ל ח י ל י י צ א י י ה ה כ ל א ה ת י י ר י ב ה i ד ^ T ™ Z Z , . ד ^ י / 4 י ב י 3£^ ™ ( ת ת עצמו כ ע ד  בגמרא כלל אלא מ
׳ אס אששי שירו^ מראה מי־ v ! ט י״׳ ק ה ו ט ו ש ש ר ז ח ב ו ) מ ת 7 ד ו ס כ ל ר מ ו ט ה פ פ י ר _ . ט ״ . ״ ״ _ ״ ״  ״
כ שמיינ לכסותו נשימזל זה אלו ס דם הניתז ישענ ס ל נ נ ת : ן י י ל ו ע הס ט  לברים כזה ו
ה ־׳ה מים חייג לנשית, ,כת־ ל ע מ ה ל מ מ ן לשאני הכא כיוןשדס ה ת ט י ח ת ש ק ז ם ח ת ו ם א י א ו ם ר י ר ח ן א י א ג ו ו כ ט ח ש ן ש ב ה ה כ ן ז י , ־ ר ד י ה ב ל ב נ ת נ / ו ב  j י

A חם ־מת^תק , ־ ״ י כאלי צ^־ י ה כסה כמ״ש רש״י ו ה י : מ י ו ס י כ ) מ ״ ) ה ר ו ט פ ) ו ח ) ד ת כ ל ק ל ו ק מ מ ״ י ה ס מ ש  כ״י בשם הג״ה מיימוני ב
ך רניני יציל«ל השוחט ה מ י ס ח ד ש  דחייב .לכשוח והקשה ב״י מ״ש הכל מעורב יחד וכן כ
נו ביש עפר תיחוח למטה כמ״ש אח־ת"1־תננ1־י^ינלנ־״ י ן דמיירי למעלה דחייב לכסות אה״נ דהי א אכ ת רמ״ י . וע״כ ת י ו ס כ ר מ ו ט פ ד ה י מ ה ל  משוחט בהמה ע
: ׳ פי ו . א״נ אפילו ליכא עפר תיחוח אפשר דא״צ עי כאן ל־י;י היי נ ג א העט״ז והל״ח לף קצ״ מ ת ס ת הראשון או לא אמרינן מ סה א ו יולע אם לס האחרון כי נ  כאי

״ ר שיגרור ויהיבש יתערב הלם חיה בלס , > סה אותו ועל כן חייב לכסות ויש לתמוה היאך שייך ליתן כלל לגרור ננשום לכי ימתין ע  לא כי
י (סעי?־ "י א ׳ י י ל ב כ ב ה י ע ח י מ י י נ ׳ ל י כ א י ל א י מ י ש ש ס ב י ת י ם ש ד ו ' ר ה י מ ה י 5 ר י ב ח w ל ( ס ( י י ח ש י פ ו י ע ח א ו י ל ח י כ ט א א י מ ה ס ה מ כ י ב ב י י ז , 0 ל 0 

ר ואפשר גם רעת «ייו ל«יו» נל הי0״?לז ת הטו ע . זה נ״ל ל ו מ ו ב יותר לכסוקו במק  *ונלע״ד דרך אחרת בזה (דהרמב״ס) [רהר״מ] כתב לין זה לוקא ולכך טו
מ א״« . ו י י ״ל ק «*י1 לג ם כן והא דהשמיטו ברייתא זו היינו משוס ש־ סקי ו ה שיצא בשחיטת עוף השני קודם שנעשה הפ ם דכל מ ע ט ה  בנתנבלה בידו ו

כ *ייךייילנ^ת י י א ח : כ ש " א ע י כ ה י ב י נ א א ל ס א " ש ו ב א דם ראוי לכסוי ובאותה שעה מיקרי דם שחיטה ואע״פ וגס לא הובאה ברייהא ז  נבלה הו
ה מ״מ מאי לנתוזלה«ריך להיו ״יהא מ כ ט לבין דם כ ת . ואע״ג דליכא עפר למטה בי ו מ כבר לכס ה למפרע דס שאינו־ראוי לכסוי מ״  שלאחר שנעשית נבלה הו
? * ^ ל ״ , ^ ^ ! ם ק ם : ^ מגמי ו נן ובעט״ז כתב כאן דברים מג ה עליו שם ראוי לכסות ובזה אין אנו הולכים דאפשר למיעבד עבדי  נתבטל בשעה שהי
ן ינםה פיפי. א׳ ובשאר י!«וו י א ם ה י ן אחר אי ג ו . ע״ל ס״ק י׳ מ״ש בזה •י 5 ׳ ו לה כ בלי ב ו ס אלא בטל האי דם כ ת ד ה בו מראי י ס אם ה י ה מ י  אחר שיעור שאם ה
" ל^יאניבא ^ ° נ w ( א ״ נ "י נ ה (P* פ נ ש מ 1 ב נ י ר מ ם א ת ו . אבל כשאחרים T^i א י ו ן כ ת ו ח א ס פ  בדם שהיה תחלה ויש לדמות דבר זה לחמן לח שנתערב קודם ה
ק משמעות מיתנא ל״ללהניה1א0ריף נא בכסוי ו ס דחייב מדי ״ ש ב ס ח ן דמייב בכסוי ומשמע ה ו כי ז ׳ תמ״ ם לן אין חוזר וניעור כמו שכחוב באורח חיים סי  ביין דקי
^ / w 1 T r t £ ™ ב ו ר ס ש ו ש ר מ ו ט פ ם ד מ צ נ 1 נ י ר א יבינםלבי! ב מ ג נ ט 1 כ ם ו סקי ה החלה שם הפו ה עליו שם היתר בשעת התערובות הכי נמי כאן הי  שהי
: (סעיף י״! ש״ן סיק ד מעשיהם מקולקלים הלכך כשאחרים רואין אותם ששחטו יפה כיון פ״י א מי מ ה ם מ תר עליו מ״ה אמר מהר״ס שפיר דחייב לכהות ל  הי
ע יאינו ישא• ס ש מ ניד) מ ״ ׳ ל ס כ 3 ״ כ ך ן ר 3 ך ל , י ^ ן ן כ א כ ט י ש ה ה ל ט א ר אעילן ל ע כ ן 7 , ח ח ה ס ה ל ל ס ב י ס ע ן ד א ן כ ד כ א ״ א , ן 7 י ה מ כ , ל ש ה מ ל ב כ ת ;  של-ןאפ ש
, .*1״ לנפות. ולכאורה הוא טיכרח  L1 r 1 \ י , י \ , , י .״, ״• !
ט יחא ננל גייני פ*ר יניאית׳ י י הו ה ה כלא ברכה מי ס כ ״ ז דכתב מ ט ע ף ע״א דלא מ ס דף קנ״א סו ד טה והוא הולך ושומט ומוציא ה ס כבר נתנבלה בתחלת השחי  אבל א
ס בנסיא באשפה ם!־. אייא ר ש p כ p , R C ן א ס ן ה י ל ן , מ א ס ל י ע ד ן ן י ם א י ח מ ו ה כל זמן שלא נתברר לנו שיש כ״כ שאילו לוקח כשהן מ י ז  ודאי אין לברך טל כיסו
ה בלא ברכה וע״ל ^:T^4.4 כי^דק״^ ס כ ׳ א' ם״ק כ״ד לאל״כ מ עבד לכ״ע כמ״ש בסי ף די י ת דם כמ״ש בסע ס כשיעור דם האיסור שהיה בו מראי י מ  נתערב כ
י דיכא רא-כא לבריר׳ ל.* א ש ע ךאיגן י מ ש ס מ ״ ש י . 3 ן ס כ רה ם פטו ד ו : כ א ״ ׳ ט״ז ס״ק כ קסר סי . אע״ג ללא מי ץ ו ע ש לו דקר נ ו י ל י ) אפ ג י  י״נ כנלע״ד ברור: (
ן לא אמרינן כיון דשחט ברשות שיכסה כננו בי״ט לרצי לכסות ^'', ?םה״ל׳ אפשר ליב^  אלא מדרבנ
קטן או אפשר לתן בקל בלי ה ו ט ו ש ש ר ) וכן ח ד י ) : ן ״ ר ב ת ה שהוא צורך המולה כן כ וס שאסור כשחיטה לפיכך לא התירו אלא מ ם לעשות היכר שהוא י  חכמי
 י י טורח ואולי יש חילוק גיז
V  הנו־״א ני״ה לברי ובין לת^. נט '
ו דלזיל לטי הר״ן ן כיון ד1ה ג , א ך w׳s ש ך נ ד י ו נ 1 ו , י ־ י מ א 1 ש , כ N ו ״ R A 5,/׳M 1,ד0״ y J f ׳ , ס ו י ת ר נ ר  וםשסע ט
y מחזקתו ברוק יאטרינן אי j r ׳ | B W ת י ש י p ק , , ״ ן י ־ ן א ג ו ״ ה , ו י י ג ן א ו ל ה ה כ ״ 0 ד , ש / ׳ ן ע י ר ו ג ר ג ב ן נ ] ׳ 0 

^ איתא קםן לשילי' . וקשה ע א ס . ע ו ק , ד 0 5!׳ a<׳ ד  דפ״ל ראיא לנדר אלא קודם ששחט היה ראוי אלא שבדיה ד
״ איך ילטינן רוב טוזזקה ״ויל a ( ̂ n־1, > ה  ״ א י . ה ו נ ך ל נ ״ ט מ ד ש ן 0 0 ן ו ם ש ש ״ א ר j ו / ׳ a 3 ״ף ^ , ר י ה ר ב  חםכין וטד
, _ דרוב דיש לגנרו חזקת איטור ן ^ CT<tj ^ ב ו ] ! p ׳ , ל ( י ג , ה ד י ד י נ ״ ש  הוצרכו לפרש דודאי גריר ליח כט׳׳ש ר
, לא עדיף «ריפוח הרוב «ל י | | ^ א י ש . ו פ נ 0 ה ^ S,1 ד א ו ד נ י י ה ה י י ^ נ , 1 , 6 ׳ ,״ף ד u א . ד ; נ ״ נ ש ך ט א ש ש ״ ט  נ

) החזקת פן ת' ט־ירתא ד ^ , ן ז ך 0 . ף » , ף ט , ד נ א ׳ 1 , ד ד , ״ ד • , W T J R נ ו י ד ״ 0 , א מ ^ 1 < , ^ ד א / _ ד פ ט  א

«ל י וטש׳ה ברוב מעיין א ן ג נ נ ר ״ ״ 1 , _ ד ו , נ ש ט י ן י - ן ט ־ ] / ׳ p , ^ yM)3p!כו׳ B n W n נו׳ . כטשיש ״׳! ״׳ 
׳ _ ניקור לא עריבין לכדור• י ׳ )1E כ , B ( t ( קו ן . (^0 א נ נ ״ א ש ו ם ב ל ת ח ו 1 ו  אין טכפין אף בכה״נ שש משוט ה
0 דשם לא סקרי ח' איסוד . , ״ 0 ו ז ן ] ׳ ט ^ ן ״ י «ק ד 6 ע נ ״ ש נ כ ״ ר נ ^ נ ר א ו ש ן א . פ 0 ׳ ו ו י ג א ד ן ן י א י ש י ש ש כ / ׳ ( . ם  ם

נ וא נ בנידון דירן אדיבה ו^ ח כ ה ״,!״ ש ״ א ו כ ה - כ ׳ ו י ש ג י ; , ו u ו נ 1 , ׳ 0 איפור של נהםה טסייזמ דייה נטוי כוי וללישנא רטשוט im^ ח מ נ ט ב ״ נ ״ ^ ו . א . ״ ^ (,״ ^ נ י ד ן ט ן ״ , י ב ו ג ף ב א  ד

^ נ ך י ש ׳ ע ן לפםור םכםוי ו ^  ו ו • r ״ ד

 ביאור
 *עוטי שט פ״ג ב׳ ד״ה עריך כוי : [ט] שחפ עוף או חית כוי . בפר״ח סתר זה שהרי
 בגמ' אמרו שחט היה ואה״כ שהט בהמת פטור םלנםות כג״ל וםשסע אפי׳ בהתםא ומה
 שחקשו דברי הנמ' ל״ק דשם סיירי שנתערבו ע״ש : [י](ליקוט) אט אין כיי , כםיש
 בפיג דםגחדרין וספ"! דעירוכין ואע״נ דרמ׳ בר חטא ם״ל דאימתי לחלוק קייל כריב״ל
 ודי יוחנן ואע״ג דאמרינן כאן שלש מחלוקות בדבר ה״גו תייק דברייתא דדוקא במשנתנו
 לפרש וקי״ל כטתני' ועי״ל דמ״ש תייק סבר היינו תייק דרשב״נ ובפרט לגירםא שלנו
 דגדשנן p'ra דוי^נ״ג טלטד שבל דמו בי׳ אכל ר"׳ בא לפרש אף ננר״תא . תית'
 ורא״ש שם וש״פ , אבל טוניא דניט־ן ז' ח׳ דאיטתי לחלוק ועתים' שם ד״ד, אטד כוי
 (ע״כ): [יא] (ליקוט) וגורר אותו נו׳ . פ״ג נ' ולינדריה כי׳ אלטא דנריר כו׳ .
 ת״ה , והרא״ח חלק עליו וכן על ט״ש נסיו שחם ולא כוי שלמר מחך דהנא וכתב
 ט״ש אלטא דגריר (לא קאי) אלא אסיטא ושעל הסכין משוס דםופו ליגטל משם אבל כדם
 הניתז א״ע וכטש״עז טי לא תניא כוי ובזה טתירץ קושיח תום' שם ד״ה שחט נו׳

 באר היטב
. ת ו ס כ  חוזר וניעור חייב לכסות גלא ברכה וכך כתכ הפרי מלש: (יכ) ל
 וכתב בשייך ואע״נ דליכא עשר תיחוח למטה מ״מ מה דאפשר למיעבד עבדינן
 וכתב בליז הטעם כיון דמ״מ היה ראוי לכתמלה לתת עפר למטה וכל הראוי
 לכילה אין בילה מעכבת והתוססות הקשו דלמה לא ינרר אומו ויכסה בעפר

~ י פינ ס״ק ייא שוב ט!אתי  פתחי תשובה י
^ (,,־fi חילוק זח בין רוב דליתא j , 1 י י J מ J ם ן ס נ J ו ״ J ) ר , ש פ ן  בכיסוי אלא שנפטר ע״א וננה״ג שנהמר, ,
j לחיקה לגניי- יא״זנ לברור• j , W B y ) ״ , j c w p ; , c r o t;1B n ״ s j , ט 1 ד _ ה ת כ ו פ נ ! ג , ״ א ש : ^ ש / ׳ ;״ל ע  ע

׳ לכין דוב שחזקה טנגית' י י ־ ש י ל א ו י ג ^ י ע 0 ״ ש ש נ ״ מ C ־ J , _ , j ת ן ס ־ ן ל . ר 5  ואיה לועת סיז״ס שהונא ,י״י ו
ו _ בספר טערגי יויט ט״א ה ל י ן ) ^ ר ן ) . [ ש ״ י ע ר . , ג ( s ״ 7 f t , ״ [ fe,?c ״ M ו מ נ » . ה ro,j ה , א א ר .  ״
̂ _ מזולין םיטן ני׳י אות יי T 1 0 ״ B ש : (ן-̂ן ״ ״ ע 5 , ר א מ , א , ש ש מ ו  עיין נש׳ תפארת למשה דלית הלכתא 5
ם n״fi דני דםש ח בטריפית חייאח י ; מ ש נ ו ש מ ן נ , י ע ׳ י ן ח כ י ס ; 1 , ן , ש ע ס,),־1 י מ ש נ מ ת כ ך ש » ש 1 ג נ ״ ״ ע ע ג ג ל ת ח כ ״ ג ; י ^ _ ן מ , ת , נ ק , ו ^ «  למטה כמו בדס הניתז שבסעיף מ

! 0 T ' ^ ™ ^ , ' ! ! ש : ™ ״ ״ ע י ס ־ י ל ו ס י 1 א * 3 ^ ' י 5 l י t e ״ * " ^ B ״ c ו " י י נ ז י ח י £ l r D י ״ ו  בהמה סטור מלכסות דדם העוף מועט וחולקין עליו המיז והשייך דהכל תלוי לפי נ
. ובט״ז חולק על רמ״א דכתכ משחמא חייכ לכסות האיך שייך ליסן כלל בזה לחייב ברכה מסתמא עוי שם נפטרו ינריחטוחת ת ו ם :  השיעור אס היה מיס כמו:.כת•: בסעיף י״ג : (יג) ל
ר w אות ניב לחלק נין רוב יתלו כ  אלא העיקר הליא בזה אם מתחלה יצא דס קולס שנעשה נבלה אטפ״י שלאתר שנעשה נבלה הוי למפלע לס שאינו ראוי לכסוי מ״מ כבר נתבשל ויש לדמות ל
p» נכין J 
 «יגו עדיך

£ £  וכתב :ס״ז ואע״ג' דלא מיחסר אלא מדרכנן לא אמרינן כיין דשחיט ברשות ׳כשת כמו ביום טוב משוס דרצו חכמים לעשות היכר שאסור בשחישה לפיכך"לא החילו [w] 'י^יתי JS""1' ל
x אא״כ ראוי לצלות כו עטוק-ט סי׳ ליו!. חילוק  לולא תה שהוא צורך לחולה . ולדעת הי״א שהתירו אס היה מוכן לכסות בו צואה אפייה מה שמדליקין בי״ט אסור לכשות באותו א
ג [חסד] השוחט אינא טירחא ת 5 ש ן « 1 ,א׳׳, ה ״ ה נ * , ! c p י _ ל״ל ו ם י : ) ט , ש : ן ך ״ ש ס ה ש o נ s , M W P ה ף {י מ י ע ״ ס 1 ע׳/> 0 . ן ו ג ם כ  דיצה !יין בא׳׳מ סי׳ קצ״ח (מהלמ״ס) : (שו) י
י ותטה אני יהא התם אם י י י •י י  י \ / י
 יבדוק •הי בירור ונהי דטשוט תיקון איגו חייב לחייב טטעט בירור . וכי מנרע גרע טה שיהי' תיקון ג״כ גס לשון הנסרא שם נפםחיט לאםריחי להאי טח שנראה שטת יתר דכבר ידענו שזאת ה^
 האיבעיא ואיא״ל דםתוזלד. הי׳ אפשר לפרש האיבעי׳ אם עריך לשיולי. דלא הול״ל לשון טה נ״ט לשיולי אלא נראה דהש״ט בא ל״טב רלא אקיעי טיפ לחייבו לבדוק . וע״ב רסו לגו התילוק כץ לשיול•
 בין לבדוק יזהו טרחא י ועי נד,ר״ן ריש פפחיש דטדאיד״תא פגי' ננדיקה לנד ואף אש ימצא אחייכ חמין לא יהי' עוני למפרע דהזקה דאוריית׳ היא וכדין 0טך עלה זלכאירה אין יםטיך כיון דאפשר
 בניפול. וא״ת דזהו דא«שר לבייירי םנדרינן הוא יק ייבנן , ע׳מ טקשה דג ד^טר הנודק צריך שיבטל לטח צי־יך לטעם גלופקא יפה ויחי' חפ עליו לשירפר,. ולמ״ש דאפשי לתקן טתקגינן לא אמרינ! ויחא . וע׳ «*!

j גץ רוב j h » pf •537 ויש נדמות •viiii גננה ^וי גמערע 07 שחינו רקוי נכשוי מ מ כבי ^snuu פ י שגיוחי ״  «.\<\.^ w /״ !\V.JJ \:UU>U <JI ק
א נטעשח . וגם זד. ננק י צ ן מ ע ן ח ו ,־) ש ן ה ה ן 1 נ < 1 ר ש B ה ; n ״ ן 3 ד י 5 j , j J ־ p ר ; נ ם כ ל א נ ( B ל 3 , w p p ש ע ש  joni למ שנתערב קזדם סשמ דאינו חוזר וניעור כיין שהיה עליו שס היתר ב
^ 1 ^ 8 w w • ץ ו ע ) נ י י  הלם ודאי אין לכרך על כסוי זה כ״ז שלא נתכרר לנו שיש כ! כך שאס נתערב במים שהיה כו מראה דם כמו שכתוב בסעיף י״נ מ״ל בליל י״״ל •י (



ב ה י ז ר ו p 7 יורח דעח כח חלמת שחיטה ט י 0 ת פ  באר הגולה ש

 ׳יקה

ח  * חשוחט אע״פ שאינו צריך אלא לדם חייב י
 לכסוח(ט) כיצד יעשה (י) נוחר או מעקר כדי

 שיפטר מכיסוי:
י צריך לבדוק הסימנים והסכין קורם י ה M ל ט כ  י
 הכיסוי(טו) כדי שלא יבא לידי ברכה(׳׳) לבטלה:
) שיבדוק א ו עד ל השוחט חיה לא יכסה כ ו  כ [יי] ל
 הריאה [יח] ואם נמצאח ספק טריפה מכסה בלא
 ברכה * והוא הדין לכל פיסול שחוא פחמח ספק
ז כגון ההיא דחיישינן שמא בעור נפגמה וכן כל  כ

 (יכ) כיוצא H בזה:
ו כנו! ח אבל לבל שמדינא הוא כשל רק (יצ) שמחמירים נ  הגה כ
) כל המפרקפ וכיוצא. בו חייבים (יש) לכסות ז ט  אס חחך (

 (ת״ה סימן קס״ד) :

י שאין לו עפר לכסות לא ישהוט: מ ח ל [ ט י ] א  כ
) ואס הוא הולך במלבר או ר מו  הגה אלא ימתין עד שיהיה לו עפר(
] כהפסד• הנגד (כ) שישרוף לאפר או ב  כספינה ולא שוה העוף [
ט [בא] (יד) חקינו ליה רננן לשחוש ולמצה  הזהנ שישחוק W) כ

ו עד שיבדוק  כלקח הסכין : כ
. ואע״ג דלעיל *סי' י״מ אמרי׳ ׳ ו  כ

] לכסות כיון דרוב מעשיהם מקולקלים והוי כנבלה גמורה וכשיכסה נראה דה״ה גדול ששחט ואין יודע הלכות שחיטה דרוכ מעשיו מקולקלים ^ י ^ י ^ ' £  ־
) כדי שלא יבא לידי ברבה לבטלה . ו ט , אתי למימר שחיטה מעלייתא היא ואתי למטעי ולמיכל משחיטתן כן ועמ״ש סי׳ ט״ז ס״ק י״ג: ( ) ו י ; ג , ש י " י נ י י מ ו ל י ט י ע 5 

ה צריך לבדוק פי׳ דאס ימצא פסול בסימנים אין כאן כיסוי כלל ואם ימצא הסכין . > שי׳ קש״׳ משמע בהוספות שס ד״ה סיפא כו׳ וכ״כ הב״ח: כ א ל נ ״ י  נ

 1 הםימגיםכו', ט״ל סי׳ כ״ה מדין בדיקת הסימנים וסי׳ י״ח מדין פגום נהי שילטרך לכסות מספק דשמאבמפרקת נפגמה כמ״שאח״כ

 מ״מ בשניהם אין כאן חיוב ברכה
 ע״כ לא יכסה קודם הבדיקה
 בסימנים וסכין וא״ל למה מברכין
 ברכת שמיטה קודם השמיטה שמא
 ימצא טריפה דהא בעינן שהברכה
 תהיה עובר לעשייתה ואף על נב
 דבברכת נשילת ידים וטבילה
 מברכינן אחר עשיית המעשה שאני
 התם דא״א בענין אחר דגברא לא
 מזי כמ״ש בסי' ד׳ סעיף א׳ וע״כ
 כאן סמכינן ארובא דכשירות הס
 ובדרישה כתב בשם רש״ל דברכה
 שמיטה שאני דמהני לטהרה מידי
 נבלה *ותמוס הוא דא״כ למה אמרו
 בשוחט דבר דאיתיליד ביה רימותא
 דשוחט בלא ברכה כדאיתא סימן י״ט
 סעיף א׳ הא מטהרה מידי נבלה
 אלא ע״כ דלא מברכינן אלא על
) כל ז ט  מה שמותר לאכול ממנה: (
 המפרקת בו׳ . דוקא בחומרא

 נקודות הכסף
 (ס״ק ם״י)*ותטוה ייוא גוי•

 לא קשה מיוי ואישתמיטתיה ,
 מלי מהרש״ל פיק ניקוי דמברך על השחיטה קודם השחיטה
™ הייני משום דא״אבענין אחר דכל ^ t o E U S E 
 שמיעה והיי:! כלעת !שיי הברכות מברך עליהן עובר
ס נראה דאיש״מיטתיה» לעשייתן וסמכינן אחזקה דרוב בהמות ג 0 

& בחזקת כשרות הן כדלקמן סי׳ פ״א & ( ^ 
 יוהלש״ל שם והכית חיש נהיף אבל הכא כיון דאפשר לברורי
W ״י מבררינןודמילדלעילר״ס א׳ דאין B S י ה י ״ מ ״ "  י
 יד אפרים סומכין על החזקה במקוס דיכוליס
ז כגון ההיא דחיישינן  (טיט! נ״ח סעיף נ׳ נייגיי•) לבררו: כ

״ 1 u ־ י־י׳ . ד י י י ״ י י י י י  וכיוצא בו חייביט לנטות• י
ן שמא בעור נפגמה כו . וכדלעיצ » י ס ש ״ ט נ י י ש ן ב י י מ  ו

 מ״ז וסי׳ »״ן ינ-״ג וננימ סי׳ י״ח ס״ק א׳ וסי״א יהב״ח חלק
 גליוןמהרש״א אמהרא״י והמחבר ודקדק ממ״ש
 לקט! ם׳ קפ״ז םק״ט והא הטור בר״ס י״ח דבנמצאת הסכין
J ^ומהלאחר שחיטה הרי זה נבלה ? W ״ S ^ 5 
 אע״פ שאינו צריך אלא ולא כתב ספק נבלה דאתא לאורויי
 דמחזקינן לה בנבלה גמורה
 כפוי חים סימן ח' אות י״ל לפטור מכסוי ונ״ד לספק טריפה
י ביז דמכסס בלא ברכה כיון דאירע ב י ייי ״8לי׳י ל  "ל

 שחיטה לכסוי חטובא לעיל w . י ״ , , , , . , , . , ,
א הספק בשמיטה עצמה עכ״ד ותימא היאך יעלה על הדעת לעקור זאת שמדינא כשר לגמרי אפילו לדידן כמו שזכרנו בסי׳ כ״ד סעיף  סי׳ י״ט ט״י כ׳ ™׳y ל
ת עשה מן התורה לפטור מכסוי משוס שנמצא הסכין פגימה דליכא אלא ד׳ ומצות פרוש בעלמא איה ביה ע״כ יכסנו בברכה : (יז) תקיגו ל י פ ד, נ ו ט 0 ל  _ד
. הב״י הביא דברי המרדכי אלו בשם הגאונים והקשה ׳ ש ספקא ואפשר דבעצם המפרקת נפגם דהא איכא מ״ד פ״ק דחולין ליה רבנן כו י ע נ י ' א  י

 (דף י׳) דמכשיר ונהי דקי״ל להומרא מ״מ ליכא אלא ספיקא וכדאמרי' עליהם לא״כ טפי היה לתנא למימני תקנה זאת ממה ששנה שישרוף
 בש״ס חיישינן שמא בעור נפגמה וכן כתבו כל הפוסקים וכמ״ש בר״ס זהב ותו דהיאךמברך על הכיסוי בעפר הא אין מכסהו בעפר אלא

 י״ח ומה שדקדק מדברי הטור לאו כלום הוא דודאי הטור בסי׳ י״ח ממצה
 לאו להכי אתא דהתס לא מיירי כלל מדיני כסוי וגס אס היה כוונתו לכך לא היה כותבו ברמז אלא לא ירד לדקדק בכך וכ״כ בדוכתי

א ח י ל ט  ד

ה ד ו ע ס ט ל י ד  י

ח מ צ י ע נ פ ה ב כ ר ה ב ד ו ע ס  ל

ם ו ש ם ט י ד ת י ל י ט ם נ ש  ד

ה ט י ח ל ש ב א א י ה ה ד ו ע ס  ה

א ל א א ו ס ה ד ט ה ו ש ו מ א  ל

' ף כ י ע ס ר : ( ש ב ל ה ו כ א  ל

ק ו ד ב י ד ש ה ע ט כ ) לא י ע ״  ש

ט ״ נ ט ״ ' ל ה . ע' פ א י ר  ה

׳ טובי ה״ז נבלה והוי ספק נבלה וכן המחבר גופיה כתב בר״ס י״ח ה״ז נבלה גס מה שחילק בין ספק טרפה לספ־ בשחיטה לא נהירא ״ ט ע ש ו ת ה ב י ק ה מ ״ ה ג ה  נ

ת כלל והכי מוכח להדיא בש״ס פכ״ה דף פ״ו גבי שחיטת מש״ו דאי לאו דרוב מעשיהם מקולקלים אזלינן למומרא להצריך כשוי מספק ע״ש י נ י פ י ט ת ו n י w ה ט ע ל  ה

. משמע דבחתך מפרקת חייב לכסות מדינא וצריך לברך וכן משמע ׳ ח אבל דבר כו  כ
ח , • ״ ה ג ה נ כ ״ ט ם ״ ל ׳ ט ע ה ו א י ר  ה

ו וכ״פ מהרש״ל פכ״ה סי׳ ו׳ כהממבר וכ״פ בד״מ מ א נ נ ר ׳ ם י ו צ א מ ׳ ל «  ״

י בתה״ד וכן דעת הס׳ ל״ח דף קצ״א וכן בדין לפי מ״ש בסי׳ כ״ד ס״ק ה׳ דהא דמחמירין בחסך המפרקת הוא חומרא כלא טיעס 'והוכחתי י

ט

ט ל ל

ל ט £ ' ™ j £ 
ת שם מן הש״ס ופוסקים דמותר ע״ש הלכך נהי דמחמרינן לאכול היינו משוס שכבר נהגו ק אבל פשיטא דצריך לברך דלא כהעט״ז וסב״ח ק י י ר נ ח ד א ת ע ו ט נ ן ל י א  ש

. הב״י דמה דברים אלו משוס דא׳יכ עדיפא ה׳׳ל למיתני האי תקנתא משורף טליתו ׳ ט תקינו ליה רבנן כו  MJ£?J£X™£' שכתבו מכסה בלא ברכה : כ
ה דאיכא משוס בל תשחית ועוד דכיק שאינו מכסה בעפר היאך יברך עליו הלכך נראה דאין לדברים אלו עיקר עכ״ל והרב בד״מ דחה ° * ח * ש " ד ב ת ! < ו א ״ ט  ק

,  חידושי רע״ק ביאור חגר״א דכי
ן נ י ש י י א ח ל ן ד י ר א ה ד ד ״ ה ת ה . ע' ג כ ר א ב ל ה ב ם ב ה ם פ י ר ק ט פ ת ס א צ מ ) ואם נ י ף נ י ע  ס

א ה ה ס י א ו ר נ י א ף ר ב א ה כ ו . ק פ ם , ם ר ם כ ט ו ד ר ם א ר י י פ ש ר ו ש ב ו ה ל כ א ם י י ם כ ט ו ד א ר י י ש ״ ע  ש

ן ח כ ש א א ל ל ו י א ו ט ה ״ ס . ט י פ ל ט ם ו י נ ד ק ׳ נ י י ח נ ט י י ט ט א נ י ע נ י ד נ א ם ש ת ה י ד ו ' כ י ם כ ט  ד

א נ י ר ח א א ק י פ ש ו ל ה י י נ י ' ט י ר ט א נ ם ל י ל ק ל ו ק ס מ ה י ש ע ב ט י ם ר ת ה ו ו ״ ש ח א ב ל א א ש ש א ח י ה  ה

ת י ש ו ח ק כ ח p מ ר כ ו כ ט ״ א ע ה ה י א י ר ל ב ה ם ע ר כ ך ה ר ד ת ב א ב ז ת ה כ ט י ל נ ה י ט ת ל ו ״ כ  ע

ב י ש ו ה י ד ו ס י כ ה ל ש ע ת מ ו ש ע ק ל פ ש ר ט י ם א ב ד ״ ו ו א ט ד ך ט י א י ד ט א נ פ י ה ט ״ ' ד י נ ו ס ' ב ס ו  ת

ן נ י ש י י א ח ל י ו ו ס י כ ט ב י ב ״ ח י ם א ר ו ק ב פ ם ב א ד י ג ו ט ל ל ״ ם ם ד צ ו ר י ת ו ל כ ר צ ו ה ה ו ש ע ל ת א  ו

ש . ״ י י י ע ר ת ש ב ל י ו א ס ב כ נ ״ ט . א י ל ק ל ו ק ם ט ה י ש ע ב ט ו ר נ ד ״ ע ' א י ל ע ה ם ט י ח ו ש ר ם א י  ש

י נ י ל א פ ת ל ה ט ל ו כ ן א נ ב ר ' ד י ק ם א ט ר ה ת ו י ב . ו י ו ס י כ ב ב י י ח ק מ ט ם ב א ד י ד ח ח ל כ ו י ט ד  ח

. ק ט ט ה ט ר ו ס ן א ת ט י ה פ ש ״ נ ע ף ד י א ר י ה ו ט י כ ו ד ״ ש ת ה ט י ח ש ם ב י נ י י ח ם ט י ט נ ח י ד ד  ח

ר י ת א ם י ה ו ם י ב ר ם ם ו פ ט ר ״ ר א ו ו ' ה ' ל ע ה ט ט י ח ו ש ר ט א י ח ש ״ ל י ו ו ם י נ ט נ י ב י י ח ס ט ״  ט

ח ן ז י נ ע ל ל ב . א י ו ם י נ ר ם ט י ם . משייר. פ י ל ק ל ו ק ם ט ה י ש ע ב ט ו ר י ל ״ ס נ ד י ע ב ו י ו א כ ב ״  ג

. ה ב ו ש ה ת י ל ן ע י א ה ש ר ו ר ה ב י א ו ר ה ז . ו ן נ ב ל ר נ ע ו ד&לי נ י צ א ט י ל ו ט י נ ב ב י י ח ק מ פ ט ב  ד

. א נ י ד י ט ו ם י נ ר ם ו ט ר פ ו פ י ת א ק ז א ה ל ק נ ט ט ף ב א ה ד ״ ב ת ה נ ו ו כ ר ב א י ב נ ש ״ ט פ י ב ת י א ר  ו

ו ״ ש ח ם ב י ב י י ח ם מ י מ כ א ח ה ה ו מ ג ת ״ ה נ ז ל . ו כ א ר י ש ל א ל כ ו ב נ י ק א פ ס ר מ ו ם א ן ד ו י  כ

א צ מ נ ט ו ה ו ש ב ם ד ד ו ק מ ' ש י נ ת ט ם ד י ס נ ו ח נ י י ט ה ״ ר ם ד י מ כ ך ח נ א ח מ ת ס מ ל ו י נ כ י ו ו ס י כ  ב

ם ף א א ר ד ת ו י ב ם . ו ש א ד י ג ו ם א ב ת י א ד ל ב נ א ר י ש א א ד ר ק ו מ נ י י ה י . ו ו ס י נ ר מ ו ט ה פ פ י ר  ט

ת . י ם כ ל ב • י י ה ה פ י ר ת ט מ א ב ל ר ״ ס ם ו י ם כ ך ה נ י ו א נ י י ו ה א ם ל י מ כ ך ח נ ה ק ד ו ח ד ח ל צ ר  נ

ן נ ב י ר נ י ל פ ל ד ״ נ א ם פ ו א נ י ח ה ש ק ע י / ק . מי פ ס י מ ו ס י כ ב ב י י ה ח ט י ח ש ק ב פ כ ס ״ ת נ י ש מ  ו

ו ה נ י ם א ן ה נ ב ך ר נ ת ה מ א א ב ט ל . ד י ו ם י כ ב ט י ו ש א י ט ן ד ש ק מ ת ה י ש ו ח ק כ א ם ש י ר ט א  נ

ב ר ן ד כ ן ו ב ח ו ר י ר כ פ א א ב ד ר ט א א ל י א ו א כ ח י ם א א ׳ ו ו ן ב י ט ח ו ן ש י י א נ י ח י ך ט י ר פ  ד
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 שנא לפלס נפי׳ התו׳ יהלא״ש
 טא נדייש ינ נחמן ני רג
 חסדא (״טיווש אף טל פ׳
 שכשמשימין נו צמחים הוא
 מגילן)טב משנה שם מנ כינה
 נר כי חנה וכו׳ וכלישנא קמא
 (°פי׳ מין פיר) סי גיייחומ
 שם(0פי׳ פחמים כחיש־ס).
 (°פי' עפר כמנקרים מן
 הריחייס) טה ברייתא שם
 טו כריי׳ שם וכליה מו נריי׳
נ  שם טח מטעמא יירש י
 נחמן נר יכ חםיא ובשימת

 הרייף והיא״ש.־

 נקודות הכםף
 סי' י״ט ס״ר, נ׳ כתנתי
 ומהירושלמי משמע כסא״ו
 ע׳ש:(ט״ק ייי)"הקשה «ל
 רט״א . ואין דבריו מוכיחים
 גם מה שהקשה על בית חיש
 לא קשה מייי יהא נאמת
 מנסהו אח,־ כן נעסי אלא
 והכלנה לא נתקנה לנתחיה
 על שפל ומהלנוש אן לאייה
 שלא לאה הד״מ גס הוא לא
 לאה וכלי רמנ״ן שהנאתי
 נשיו ס״ק נ״ס ומונלחיט אנו
 ליישנ ינרי הגאונים שקל

י קנלה : י  ינריהס מ

 יד אפרים
 יעקב סי׳ פ״ו וצייד והניאו
 נלס״ק ע״ש ; (שם סעיף כ״נ)
 ןלא בשחיקת מתכת אס
 אינס שרופין י ענה'ט ועיי
 גשנו״י ח״ג ס״ נ״ו על יניי
 סימנ״ס נשחיקת כלי מתכות
 אין מנסי! חון משחיקת זהב
 ומייתי מקיא יאיונ ומקיא
 מן מזורה זנש״ס לא מ״תי
 רק קלא יאיונ ע״ש שכתב
 ליישנ 1ס נס נתג שכלי
 מתנות אס נשלף עי לעשל

 מכסי! נו ע״ש:

 נליון םהרש״א
 ציצית סש״ה נשנת רא״א
 להטיל בו שרי ללבשו בלא
 ציצית (נטו בבית שאין בו
 מזוזה ומעקה דאי; אםור
 לכנים בו) ולהט״ז שם משמע
 נם מדרבנן שרי, ולכאורה
 ה״ה בחול נשאי אפשר לו
 להשיג ציצית ועי ם״א
 בהגה״ה : (סעיף כ״ג שין
ל בשרופיפ ב  ס״ק ל״ה) א
 םנםים . ע' מלים פ״ח

 מעבודת ניננימ ה״ו ;

 מילואים
 [(טיטן נ״ח שייך טיק ניט)
 וליכא בל תשחית כוי .
 זה צעיק והא הטעם גני אילן
 מאכל שימיו ׳קייס לבנין
 מותי לקצצו משוס והנאתו
 מיונז מן ההססי ואין כאן
 נל תשחית . אנל כאן «ה
 יושיע ל:ו זה שהנני איני שוה
 כמו העוף . כיון ייש תקנה
 ע"פיעתר.גאו;יס לקיים מצות
 נסוי נלי שליפת הנני אנתי
 מקרי נל תשחית גם אם הנגי
 שות רק מעט כיון יאינא
 תקנה לאכיל העיף נלי שריפת
. ויש ואיה לזה משנת י נ  הנ
 יף ק״מ ע״נ ע״ש. ואם נאמר
 ניון יאינא תקנה נשריפת
 םנגי אסיר להשהות את מצות
 כשוי ני אין מחמיצין את
י,  המצות ומחוינ לכסותה מי
 אנל כיון שיש )איסור לכםותו
 מיי אין ני משים אין מתמיצין
 ונמו נשימט ניי״נו. ונלאה
 שזו היא כוזבת הטיז נמ״ש
 ולא מילן נלוס אף שלא
 ניאר ינדו היטנ . ולחנם
 דחה הנה״ן את ינריו נשתי
 יייס• ויש לעיין בזה נשרי חיש
 השלם ונטיי תאר ולהאריך

 מוי נזה] :

 *מצה ליה בטליחו ע״כ כחב האין לדברים אלו עיקר ורמ״א בד״מ תירץ דברי הב״י דבמחני׳ מיירי להבגל או זהב אינו שיה כמו העוף וליכא
 הקושיא הראשונה דההנא מיירי שהעוף שוס כמו הזהב או הסלית בל תשחית כדאיתא בפרק המובל(הוף דף צ״א) גבי אילן מאכל שדמיו
 ששורף והגאונים מיירי שאינו שוה ע״כ א״א לו בענין אחר וע״כ עשו יקרים לבנין מותר לקצצו וכ״פ הרמב״ס בהל׳ מלכים (פ״ו והסמ״ג
ק כלום דכיון דבגמרא החמירו עליו שישרוף לאוין רכ״ט) והא דמברך היינו הואיל וכי ממצה ליה בבגד ה״ל י  לו הקנה זאת *ולא ת
 התחלת הכיסוי אע״פ שאינו גומר
 הכסוי עד לאחר זמן מידי דהוי
 אבדיקח חנק דמברכין על ביעור
 חמץ אע״ג דלא מבערין עד למחר
 (וכמו שנתבאר בא״ח סי׳ תל״ב)
 וה״ה מ״ד ט׳ ואמ״כ מצאתי בא״ז
 שהביא דברי הגאונים והאריך
 בטעמים וכתב דיש לסמוך עליהם
 מכ״ל ד״מ וכן מצאתי בראב״ן שהביא
 דבריהם לפסק הלכה ומהרש״ל
 פרק כ״ה סי׳ י״ז נמשך אחרי הב״י
 לדחות דברי הגאונים ודחוי כזה
 חוזר ונראה אחר שמפורש כן
 בגדולי ההוראה הנזכרים ונתיישב
 דבריהם גם מהרש״ל עצמו הביא
 דברי הגאונים בסתם בהגהותיו
 לשחיטות מהרי״ו(אכן תמצא כמה
 פעמים שבספרו חוזר בו מדבריו
 הראשונים) וכ״פ הכ״ח אכן מה
 שדמה בד״מ דין זה לבדיקת חמץ
 ל״ד כ״כ דהתם ה״ט דהבדיקה היא
 תמלת ביעור דא״א לביעור בלא
 בדיקה ותלי הבדיקה בביעור משא״כ
 הכא עכ״ל נ״ל לצרף ג״כ הטעם שכ׳
 הב״מ דהברכה לא נתקנה אלא
 על כסוי דם ולא בעפר כדאיתא
 בתוספתא וירושלמי ופוסקים ואף
 דנהגינן לומר בעפר היינו לרווחא
 דמלתא אבל כאן אוקמא אדינא
 ולכך כשממצה בבגדו איןלומר בעפר
 וגס בלשון הנאוניס הנ״ל איחא מברך על הכיסוי והו לא ובעט״ז כתב

 הדם ככגד או כסנדל [כב] ומכרך וכשיגיע למקוס עפר [בג] יכנס הנגד
 או הסנדל שיצא הדס ומכםהו בלא כרכה (מרדכי כשם הגאונים) והכי

 (כא) נהוג(א״ז וראב״ן):

השוהם היה ועוף ולא יצא מהם דם ט ב ל ל  כ
 («) מותרין:

הנזרעים א א ט ל הדברים שהזרעים(יה) ל כ ג נכח מ  ב
) בהם מצמיחים הם בכלל עפר ומכסים ע ) 
 בהם[כימ(")ואם אינם מצמיחים אם נקראו עפר מכסין
לפיכך מבסין בזבל [כי] ובהול הרק מאר עד כ  בהם ט
(° ב (  * שאין היוצר צריך לכתשו כלל ובסיד(יט) ל
ג ומגופה של חרס שכתשן  ובהרסית ולבינה ל
ד ובנעורת ובשחיקת חרסים ל י  [כז]ובשחיקת אבנים ט
] ובאוכלים או ח כ  של פשתן דקה ובנסורת חרשים נ
1(°) ובשיהור ט כ  בגדים שרופים עד שנעשו עפר [
 ובכהול(°) ובנלךות הפסולים אבל אין מכסין בזבל
 גס ולא בחול שהיוצר צריך לכתשו ולא בקמה וסובין
] ולא בשחיקת מתכת אם אינם י ה [  ומורסן ל
יי חוק מבזהב שחוק שנקרא עפר ) שרופין 1לא] ם י י ) 
י ואפר נקרא עפר דכתיב  דכתיב ועפרות זהב לו מ
 ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת (רמכ״ם סיף

 ה״ש מפכ״ה דף פ״לו ע״ב) :

f י שהיא אד מפנ ח ד =״ אין מכסין בעפר המדבר פ  כ
 מליחה ואינה מצמחת :

ז כעפר (כה) לחה ממיס כגון  הגד, [לב] ולכן אין מכסין ל
 מחונתא (מור וסמ״ק וסמ״ג) [לג] ואין לכסות בשלג (ב״י וא״ז

 נשם גאון ללא כמרדכי בשם גאון) :

 העלית או הזהב ולא 'סגי להו
 בתקנה זאת שימצה הדם בבגד אין
 כח ביד הגאונים לעשות תקנה
 מלבם ועל הקושיא השניה תירץ
 רמ״א דכיון דבשעה שממצה הדם
 בבגד הוה התחלה לכיסוי ויכול
 לברך אע״פ שאינו גומר הכיסוי עד
 לאחר זמן מידי דהוה אבדיקת
 חמן דמברכין על ביעור חמ;
 אע״ג דלא מבערו עד למחר משום
 דהבדיקה היא תחלה הביעור ה״נ
 כזה ע״כ גם זה אינו כלום דשאני
 גבי ביעור חמץ דא״א לו לבער אא״כ
 יבדוק אחריו תחלה נמצא שבשעה
 שציוו לבער היה בכלל זה גס
 הבדיקה תחלה משא״כ כאן ששום
 אדם אינו עושה כן שימצה הדס
 נבגד רק האי גברא לפי שאין לו
 עפר ודאי אין שייך לומר שזהו בכלל
 הציוו מעיקרא אדרבה נימא שזה לא
 ישחוט כלל כיון שאין לו עפר לכסות.
 ומו״ח ז״ל תירץ הקושיא השנייה
 שאין מברך על כיסוי דם בעפר
 אלא יברך על כיסוי הדס כמו ששנו
 בתוספתא שעיקר נוסח הברכה כך
 היא וק״ל דאף לפי זה שאינו מזכיר
 נכל ברכת כיסוי תיבת בעפר מ״מ
 נעינן שיהיה הכסוי בעפר כמפורש

 בפסוק וכסהו בעפר אלא שלא צריך
 להזכירו וכמו שזכרתי לעיל סעיף

 כ׳ בקושיא ע״כ נראה ברור שאין לנהוג כתקנה זאת וכן ראיה
 לרש״ל בספרו פרק כיסוי הדס סייי״ז ח״ל נראה שאין לדברים אלו שנ״ל שלא יברךלכתחלה כשממצה בבגדו ולא ל!ח״כ כשמכבסהבגד
. משמע ׳  עיקר אף שהא״ז הביאם מ״מ אס היה ממש בדברי הגאונים א״א שלא ואילו ראה דברי הר״ב בד״מ לא כתב כן: ל השוהט כו
 הביאם הרי״ף או הרמב״ס עכ״ל ובלבוש כתב ג״כ שאין לברך על דאשא לאשמועינן דאע״פ שלא נתקיים בהן מצות כסוי מותרים וכן
 כיסוי זה לא בהחלה ולא בסוף משמע דלא קפיד רק אברכה אבל משמע צהה״א שער ה׳ וכן משמע בעט״ז וב״ח אבל במשנה פרק
 עיקר הכיסוי יוכל לעשות כן ואני אומר שמי שאין לו עפר לכסות השוחט(דף ל״ג ע״א) שממנו מקור דין זה איתא השוחט בהמה חיה
 לא ישחוט כלל כיון דליתיה לתקנה זאת וכמ״ש הטור והש״ע כאן נ״ל ועוף ולא יצא מהם דם מוחרין ומדנקט בהמה משמע דלאו מכסוי
) הנזרעים בהם מצמיחים. פי׳ ולא עפר שמצמיח עשבים מיידי וכ״כ הרמב״ס פ״ד מה״ש דין י״ג בדיני מסוכנת השוחט בהמה ח י  נדור: (
) ובחרסית . הוא מין סיד וא״צ כתישה ב״י . מיה ועוף ולא יצא מהן דם הרי אנו מותרין ואין אומרים שמא מתים ט י  שגדלו כבר : (
 ומגופה של מרס שכתשן האי שכתשן קאי גס אלבינה. ומערת של היו עכ״ל וכן פירש בספר תורת חיים ובמשמרת הבית דף כ׳ פירש
 פשתן פי׳ שמנעריס מפשתן. ובנסורת חרשים פירוש חרש עץ שמגרדים הרשב״א דאתא לאשמועינן דאע״ג דלא יצא מהן דם מותרין דדם
א הגזרעים בהם  הנגרים במגירה. ובשיחוד פי׳ כתישת פחמין ונקרת פסולים פירוש האיברים שלא פירש מותר כוי וע״ל ס״ס כ״ב: ל
. ולא מהני כשמשימיס בהן צמחים והוא מגדלם אלא ׳  עפר שמנקריס מן הרחיים : מצמיחים כו
 בעינן דוקא שהנזרעים בהן מצמיחים ב״י וכ״כ הכל בו בשם הרז״ה
ג ומנופה של הרם שכתשן. האי כתישה קאי ב ובהרםית . פי׳ בערון הוא מין סיד שחופרים אותו מן הקרקע: ל  ובעל העיטור: ל
ד ובנעורת של פשתן דקה . פירש״י דהיינו  ג״כ אלבינה וכן מוכח ס״פ כ״ה עכ״ל פרישה. וגם דברי הט״ו א״א לפרש בענין אחר : ל
 אריש״טאשמנערין מן הפשתן וה״ה בעפר. ונסורת של חרשים שמגרדים הנגרים במגירה וקוצצים בה עצים והיא משרה נסורת דקה כעפר.
 ושיחור פירש״י פחמים כחושים וכן פי' בערוך ערך שחור והרמכ״ס פי׳ דהיינו פיח הככשן. וכחול הוא צבע שמתנין בעין. ונקרה
. אבל בשרופים מכסים וה״ה לכל הנך דאין ׳ ו ה ולא בשחיקת מתכת אם אינם שרופי; כ  הפסולים פירש״י עפר שמנקרין מן הרחיים: ל
. כן הוא בכל הספרים וכן העתיק בס׳ אפי ו ולכן אין מכסין כו׳  מכסים אס שרופים מכסים כעפרן כ״מ בטור וב״י ופשוט הוא : ל
 רברבי ומשמע דהיינו מפני שעפר לחה אינה מצמחת וליתא דבש״ס פרק אלו עוברי[ (דף מ״ז) איתא בהדיא דראויה לזריעה ומצמחת
 וכן הוא ברש״י שס אעפ״י שהב״י העתיק לשון רש״י ואינה ראוי׳ לזריעה פשוט הוא דט״ס הוא והעט״ז העתיק לשון הב״י ולא הרגיש
 בטעות אלא הטעם כתב הסמ״ג דבעינן עפר דק ונפרך שראוי למנות כדכהיב אם יוכל איש למנות את עפר הארץ ומביאו ב״י ודרכי

. וכל שכן בטיט כדאיתא בש״ם שם: ׳ בו  משה ונ״ל דהאי ולכן ט״ס הוא וצריך להיות וכן וקל להבין: א בעפר לחה ו

 תדושי רע״ק
 נוחרו או מעקרו היינו נ״נ על דרך זח דכיון דבעי׳ דוקא נוחרו ולא סגי לעשותו םריפה.ע״ב
 דהיל דםריטה חייב בכיסוי טשיח ניטא נחירתו זחו שחיטתו,אטגט ט״ט טוכחםסוניא דחולין
 (דף פ״ו ע״א) לא טבעי צא וטרוף דשחיםה שא״ר וכו׳ אלא אפי׳ צא נחור וכוי נאשר
 צוית־ך הרי אלו אין שחיטה לעוף םהיית היה םחוייב בניםיי אף דטריטה פטור וטעטא דרי
 מקרא דאשר יאכל כדאי' שם להדיא חדי טובח דאיטור דרבנן לא מפקע טטצות ניםוי :

 ביאור הגר״א
 ולכן לא תגו שט האי תקנתא דגאוניט וזיש ולא שוה נוי דדוקא בכה״נ. י"ט: [כב] ומברך
 גוי . ואע״ג דעדיין אינו מקיים הכסוי כסו «ל בדיקת חמץ שמברך על ביעור כט״ש הרא״ש
א •י [כג] ינבם כוי . במ״ש (פ״ו אי) דם שנתערב  (פ״א ופתחים ס״י) דאיזחלתא דבעוי הי
 נסים אמ יש בו מראית כוי •י [כד] בל הדברים כוי . עתום' שם ד״ד, כל דבר כוי:
 [כה] ואם איגט נוי . ע״ש בד״ח שוחק כוי ואע״נ דלא כיי ! [בו] ובחול הדק מאד
 נוי . דנשל תורה הלך אחד חטהטיר נם״ש נפיק דע״ז(ז׳ אי) ועבה״נ והוא נפי׳ דרי״ף

. ברייתא שם •י [כח] ובאוכלים או נגרים כיי . אוכלים שרופים שט ת״ר אין טנטין נוי שנאטר ולקחו כוי , ובגדים שרופים  ולרש"׳ כלישנא בתרא : [כז] ובשחיטת אבנים כו׳
' : [כט] ובשיתר כוי, שם תנא הוסיפו כוי : [ל] ולא בשחיקת מתכת אס כוי . עתום' שם ד״ח שחיקת בוי וד״ת תירץ גוי : י  שם שורף טליתו כוי ועתיס' שט ד״ה טצינו כ
 [לא] חוץ בוי. גם׳ שפ ועתום' שם ד״ד. שוחק כו׳ ולעיל דאםר אין טכסין כוי: [לב] ולכן כו׳ . םפ״ג דפסתיט(מ״ז ני): [לג] ואין נוי . רלא נט״ש הגאון לכסות בשלג יכתיב
 (איוב ל״ז) כי לשלג יאמר הוי ארץ דהא לא כתיב הוי עפר ועוד דפי׳ שהש״י מעות שיהיה בארץ והא לא כתיב שיקרא ארץ ונט ני גיטוח ויתוזטם הוא טים וטכסח בטיס ;

 באר היטב פתהי תשובה
 באפר שצ אותו אש או איך יבשל או יצלה אותו עוף וע״כ יש לו אש ע״ש : נשזמש לחולה נשנת להיש מי שאומר ינסעיף ט״י ןלפמ״ש שם דאין הלנה מיש מי שאומר

ל שם א״נ גס למצה הים ננגי אסור משוס טורח ע״ש : ר אלא ע פ ע ס נ , ל ו ל מ ר ע מ ו ך אין ל ר 5 מ ש פ כ » כ ע ך ד ״ ש ׳ ג כ . ו : ו ה  ^ נ
י וישחוק - - — ־ י 1 י ״ ״ ״ י ! — ־ . . ״ י . ״ .  ״

 ו לס

. כתב בשייך דימפמע' כאן שעפר לחה אינה מצמחת וזה אינו דבפ׳ אלו עוברי! דף מ״ו איתא ביהדיא לראוי׳ לזריעה ומצמחת אלא ה ח  (כנה״ג'בשם ש״ג): (כה) ל
 הטעס דאין מכסין בעפר לחה משוס דכעינן עפר דק דראוים למנות דכתיב אס יוכל איש למנוח עפר הארץ וגו׳ ע״כ נלע״ד דהאי ולכן שכ׳ רמ״א הוא ט״ס וצ״ל

. כתב תלמב״ס הוף ה״ש מותר לכסות בעפר עיר הנדחת וה״ה בעפר עבודת כוכבים ושאר איסורי הנאה משוס דמצות לאו ליהנות ניתנו (מהלמ״ט): ) כ  ו
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 זכר וכן מבואר ביפרי יש״י והרשג״א והרז! אשל היז״ס יש לי גייסא אמית ופי׳ אמר«1ני! זה ד« גוי*
 לדאניי גתריישא גלישנא אחרינא וגייס בה סכל קלונו כלשון זכר והכי גייס אמר אניי ה« מוייס נקלוגו
 בן קלוע נן פקועה שמותי וה״פ ממימרא קמייתא אשמעינן אגיי יניון יאיהו גופי׳ בן פקועה סגי ליס
 נחי מילתא יתמיהא יסוא קלוע ולא אתי לאחליפי ונמימרא נתיייתא אשמעינן דאף ע״ג יאיסו גופים
י פקועה אלא שאמו כת פקועם סיא דהיינו שאמו של קלועה זו היתה נם פקועה ונמצאה שם קלונוס  לאו נ
 זו שהיא אמו של קלונן אעפיכ ניון דאיהו ואימיה תרו״הו הוו קלועים אע״פ שקלוע זה נולי נשאי סנולייס
 הא אינא תרי חמיהי ואפילו הפריס עיג קרקע שרי נלא שמינוה ולשיעה זו נן פקועה דקאמר אניי קאי
 אקלוט דסמוך ליס דהיינו אמו של קלוט וקלוט לאו דווקא ול״ל קלוטה ואיידי דקאמו מלוע אמר נן פקועס
 ולא גת פקועה והנה אף לגירסת רש״י אי פסקינן נלישנא קמא מצינו למימי דע״נ לא קא שרי תלמודא
 נחד תמיהאאלא כשהוא גופיה נר פקוע אכל אי איה! גופיה לא הוי נר פקוע א:א נן ננה של פקוע בעינן
 תרי תמיהי דהיינו דלהוי הוא קלוט ואמו קלוטה ואס כן אפשר להסכים לישנא קמא דאניי אף לשיטת רש״י
 עם גירסת סוז״ה ושיטתו אכל אי פסקינ! נלישיא כתיא יאניי הא וודאי מפלג שליגי דסא אפילו ני איהו
 גופיה ני פןוע בעינן חיי תמיהי רלהוי איהו ואימיה קלועים הפל שיטת הרזיה . ולעני! יינא נקעינן כיניי
 הרזיה וכלישנא קמא יאניי לשיטח יש״י וילא נסיש מגמגמי! שהניא המחני שסנויין ואף לאיה! הוי גן

 שקועה. ממש לרין תרי תמיסי וכלישנא גתיא ראביי לשיטת רש״י יליחא :
 (טיטן י״י ס״יף יי) המיעוט שלא יצא מותר . יניון יסדי סיר ואי! נא! רונ מנתון לאיצערושי נתנ
 הנייח וזיל כיון יהיר היי והמיעוט שצא יצא ניתר נשחיטת אמו אפילו
 ננן ט' מת או נ! ת׳ מי וס״ה כשהוא נן ט' מי והיסה אמו טייפה ניתר המיעוט נשחיעמ עצמו אכל היונ
 שיצא נאסר משוס נשי נשיה ואין לו היתי לא נשחיטת עצמו ולא נשחיטח אמו ע״נ. הנה סיוי הינ הניל
 ייויקא בנולי קודם שנשחטה אמו הוא דאין נו משו* איסזי יוצא אכל אס נשתעה אמו והוא נשנים אע״ט
 שנמצאת טריפה איכא איסור.יוצא וגס מינרי הש״ו נסיק ז׳ יראה יקאי נשיטה זו וגועות הוא נידם
 דעעטא מאי כשנולי קויס שסחטה אמו יליכא איסור יוצא משוס ששחיעת עצמו מתירו הני נמי כשנמצאת
 אמו טריפה ד׳ סימנים אנשר ניה רחמנא ושחיעת עצמו מתיי הכל ועיין כמקומות שרמזתי לן נס״ק ס'

 ותמצא. בבירור שהאמת אחי ע״ש.־
 (טיסן י״ח סעיף ד* נהגיי•) עד וקיימא ארישא דטנינא . פי׳ יאל״כ רישא יסנינא מחליש העור
ן סעוקן קורע . ומ״מ קיצר ההגה״ה שהיה לו לנאר ואף  והנשי ואחר נ
 המחמירים נמסוכסכח עד דקיימא ארישא דסכיגא אינו נמסוכקכת שהזכיר המחגי ינההיא אס שחט נאותו
 צד שחינו נרגש הפגם לנ״ע שחיטחו נשיהדיענד ואף דלא קיימא ארישא דשכינא אלא מנשרי׳ מסוכסכת
 המוזנות נש״ס שניגשת משני צייין נין בהולכה נין נהנאה המבואר נדנרי היא״ש וכן נדניי הראיס
 נב״ה יף י״נ ע״ש ונכה״ג הוא ימצרינו וקיימא. איישא יסכינא ולדעת שאר פוסקים מין פגימה וו ניון
 שניגשת משני צדדי! יינה כאוגית ופסולה אף ניקיימא איישא יסנינא וכמנואי כל זה ננ״׳ וא״נ ענ״ש
 לא כוון יפה ההגיה יאי מיייי נמסיכסנת שהזניי-הממני נזה היני פשוע להנשיר כיון שאינו נרגש שגס
 נלל וכמנואו נונרי רניני אשר ואי מיירי במסוכסכת שניגשת מבי ציייס גס כוס הדגר כרוי יאית לן
 להטריף אף נוקיימא ארישא יסכינא ניעת שאר משרשים . נתנ רני׳ ייוחס שנואה מוגרי סראיש שאס
 העוקן כל כן גנוה שכשיייממנו האצבע ייגישנו כמן כן יזיק הסי׳ אפיי דיןיייוס ואז ננל מנין שחיטתו
 פסולה ע״כ ויש להחמיי נזה : (שם סעיף יייא) ומי שרוצח להכניס עצמו וכי'. סכי משמע נמי מיניי
 המחבר יהרי״ף והימנ״ס שכחנו שאס לא נעשה כי׳ משמע דווקא מה״ט ציין לבדוק נין נל אחי ואחי וכן
 מניארנמיי הרשכ״א נחדושיו ונת״ה כימה שהיה מצרין רנ כמא נדיקוחא נין נל חרא ומלא ירן עצה
 ט1נה ולא מחונה וכן דעת מהרש״ל והש״ן אנל הניח כתכ ייש להזהר לכתחלס שלא יאכלו מן הראשונים
 שנשחטו קולס שיניוק בסוף וכן הורה מהרי״צ שהשוחטים עושים נזה שלא פרין ע״כ. ואף שלא נחוש(טעם
 זה מימ מעעעא אמלינא ראוי להזהיר לשוחטים שיניקו הסכין נין שחיטה לשחיטה משוט נל חשמיח שאין
 לגרוס לאני ממון ישראל נידיס ונ״נ הרשנ״א נחדושיו נת״ס ו1״ל וא״ש א״נ מאי מצרין דקאמל ימשמע
 מציין להוציא מייי אישור ואין כאן אצא עצה עונה יי״צ למצלין משוט נל חשחיח ע״כ וכן עיקר ורלא
 נהגה׳יס . ומיהו אס שוחט לאחרים וענל ועשה כן שלא ברשות ונמצא אח״כ ססנין פגום אי מקרי מזיק בידים
 או לא אנאינח״מ סי' ש״זנס״י : (שם סעיף ט״ו) אעילן דרך שנירה. המתנו נמשו אחר הרין שני
 וז״ל ואחרים מחמירים עוי ליי יאפילו שני טצס ימטלקש״ממש שמיטתו פסולה יל״י לשני נה עצמות משים
 דעצס המפלקת לן הוא יעוד שאפילו שאל עצמוח דווקא שגל אמיינן. אכל מחן ירן הולנה והנאה נדרן
 שעושה געצס המפוקח לא הצנן השוחט נהמה אחת ונמצאת הסכין פגומה אפילו נגע ודאי נעצם המפרקת
 ושברו שחיעתו פסולה ע״כ והנכון ננוונח הליין שהאחליס מחמיוין ולא מנעיא ני נגע נעצם ומפרקח שאינו
 כלום אלא אפילו שיבר ולן הולכה והנאה שחיטתו פטולה מחלי טעמי מדא לאפי׳ נימא ושבל נה עצמות
 המוזכר נש״ס שר״ל דלן הולכה שאני עצם דמפרקת דלן הוא ועוד שאפילו שאר עצמות דווקא שינר נ״ש
 עצם ומפיקת. יכן מיכח בהויא מההילנן שכחכ ויק וחשכת . ואע״פ שזה גייר ועיקר בכוונתו מ״מ
 מציינן לדיוקי קצח מינויו כיניי הממני שהלי חילק הינ מיין שיני כס עצמות לעצס ימסוקת משוס ולן
 הוא . וא״נ למאי יאסיק הי״ן ישיני נס מצמיח יווקא שנר אמרינן עינה ועצם ומסרקח דהוי רך אשיי
 שיני דלן שכירה לא מהני ושחיטתו פסולה. ומיהו יש ליחוח ולא היי מפליג היין נין עצם ימשיקט
 לשאר עצמות יעלמא אלא מעיקרא דהוס סבר דשיבר נה עצמות היינו ירן הולכה והנאה אנל לנתר ימיית
 לן ישני ל״ל דלן שטלה נהא לא מסחני לחלק נין עצם ימשיקס לשאי עצמות יעלמא וזם עיקר . ונס דעת
 הרשנ״א ושאי פוסקים יאף נעצם רמפרקת ירן שגירה חולין ונ! רעת הט״ז ולוה נוטה השיך והכי נקטינן:
 (טיטן ׳׳׳ם םעיף יי) צףוך ליזהר טלדנו נוי • יע שבמקומות הללו הבהמות של עיניי נוכביס הכשרות
 לוקחין הישראלים והטרפות נשארות לי לקצנ עינו ניכניס למוכים לעוניי
 כוננים ולשי ית ישמעאלים אינה מכשלת הנהמה להס אא״כ יאמל השוחט נשעת סשחיטה אלל״ס וואננ״ר
 שר״ל אל נניר והס מקפידים שלא יאמיו מלות הללו אלא סמון לשמיעה מיי נאוטן שגס אינו •יכול לכלך
 נינת השמיטה אחל אמילח יגייס אלו הינל פשוט יזה הוי הפסק נין נלנה לשמיעה !המפסיק נזה.טועה
 ואי! חקנה לזה אלא שישמוט עוף מחחלה וינוי! לפטור כלמה ששוחט אח״כ מלכם שנילן על שחיטת עוף.
 או אחר שכנר התחיל לשחוט מקמי גמר הכשר שחיטה שינלך נרכת השחיטה: (שם בהג״ה טעיף חי) סכםה דם
 החיה ונו׳. ואף למאי יקי״ל לקמ! שכיח ס״ו יציין לבדוק הליאה קויס הכיסוי ואינו הפסק משוס יכל
 זה הוי צוין מצוה ובשחיטה אייכתא ומיא . וילא כהש״ן שכחכ שישמוט מחחלה הנהמה ואח״כ ינסה ים
 החיה וליתא ימיי״י יקאמר ישחוט חיה ינסנה ואח״נ ישחוע העוף שמעי׳ מיניה ללננ! ננהיג ונהמה לאו
 נת כיסוי היא שיגמול מצוה לאשונס לכסות דם החיה ואח״כ ישחוגו הנהמה . והדין יין אמח נששחט חיה
 מתחלה אבל יותל עונ לשחוט הנהמה מחחלה ואח״נ החיה דהשתא ליכא כל כן הפסק נין שחיטה לשחיטה :
 (םימן נ' סעיף אי) בלו שתאגם כוי, ז״ל הרמב״ס נפ״א מה״ש אנסה הנהמה עצמה ומשכה !!איה הלנה
 אי שאנס השוחט את הסימנין ומשכן למעלה ושחט במקום השמיטה נצואר ונמצאת
 השחיטה נקנה אי נישע שלא נמקים שחיטה הרי זי הפק נבלה ע״כ יאינו מחיור ינגמיא לא משמע הכי דגיסי׳
 נפא/י כל הצואר נשי לשחיטה מטבעת הגדולה עד כנתי ריאה התחתינה אמר רנא חחתינס שהיא עליונה
 שאני אומר כל-שפושעה צואלה ורועה ובלבד שלא חאנס. נעי רנ חנינא א:סה עצמי> מהו תיקו. יתינ דיי
 ור״ל נפק מלתא מנינייהו אנס בסימניו ושתט פסולה. ונעית רנ מנינא הוי משוס דוילמא כל שפושטת צואיס
 היינו אפילו נמה שאינה לגילה ילפטמיס פושטת ראשה יותי מיאי ליטול ירק כנוי וכיוצא נה ואפילו זה
 נמש נכלל הנשי שחיטה וצט״ז ובלבל שלא חאנס יקאמר לנא לא קאי אנהמס שלא מאנס סיא עצמה אלא שלא
 תא:ס ע״י איס יותל משיעיל זה . א״ל יווקא נמה שלגילה לפשוט ציארה לרעוח הוא יהיי שיעוי שחיעס
 וטפי מסכי לא ולפיו ונלבי שלא תאנס קאי אנסמה גופא יאסיקנא נתיק! ולחומיא והוי ספק ננילה אנל
 דין אנס נסימנין אין לו ענין עם נעיא זו ילנשתמצא לוי יאנסה עצמה סו׳ ננלל שיעוי שחיעה אס אנס
 הסימנין ביותר משיעיי זה אע״ס ששמט נצואי כיון שהסימנים שחוטין שלא במקום שחיטה פשיטא לן

 דשחיטחו פסולה וזה גרור ועיקר נסיגיא יילא כהרמכ״ס ז״ל:
 (טיטן ב״א פ׳ייף אי) רוב אחד מהם נעוף ובי׳ . כתב מסרי״ו קנה הוא הקרוס שנפנים הגלגלת
 המחבר את הטנעוח יחי. אנל טגעות עצמן נקראין גיגרח . ורונו של
 אחד כמוהו. היינו יוקאיונ סקנה מתחת הקרום ולמעה. ולא רונ הגרגרת דהיינו עוני הטבעות עכ״ל.
 ונן פיש״י נפיק יחולין יף י״ח לקרוס שנתון הסנעת המכסה אותו ענפניס מקרי קנה ע״כ. וקרום וס כולו
 שיה יאין ני שוס עוני יהשחא ע״כ כי קחני ניה יינ ל״ל ריב חלל אבל נגיגית שיין יינ עינו או לינ

 חללו ועיל נסי׳ נ״י סי״ג יי״ס ל״י ע״ש:
. מתנאל מדנלי סיא״ש נסיק השוחגן ינ״נ י״י ניטו יאס לא ' י  (טיטן ב״ב פעיף אי) ואם לא עשה כן נ
 נקנה נשעת שחיניה מיתי(צליתי על ייי שיחתוך הויידין עם הנשל שסנינתס
 מן הציאר . ונדנרי הרשביא נת״ה ד' כ״ח מנואל דאיכא נמי תקנתא בניקוי תועי דם שגי ע״ש יהניאי
 המחני לקמן נסי' ע״ו סיג עיש ועייל י״ס ס״ה: (שם נהגיי׳) מםיףון אחר כך החוטין ושרי. ואף
 על גנ דמאן לאוסר נצלי כדי נטילה אוסר במליחה נ״ק הנא שאני משוס 1יהרשנ״א נחייה יהיג טעמא
 לצלי משוס שחוטין בעצמן אין יוצאין מידי דמן לגמרי ואחר שיסלק מן האור עדיין חוטין סולטין קצמ דס
 משר ואין נח נחמימוח הכשר לשלוט מה שנלע אתל שנסתלק מן האור הלכך צריך נטילה ע״נ ווה לא שיין
 נמליחה אצא אמלינן כבולעו כן פולטו ולפיכן סגי נהסיח חיטין לחזייה ולפי מיש לקמן נסי׳ עי! ס״ק
 כ״ג דלא קי״צ נותיס יהלשנ״א נהא אלא אף לאחל שנסתלק מן.האור אמיינן כנכ״פא״כגס הצלי א״צ
 נטילה אלא שמטעם אחל יש להצריך ניי נטילה נצלי וכ״ק נמליחה משוס ייס שבויידין כמונח ננצי דמי
 וס״ל כדם נעין יצא אמרינן ניה נננ״ס וכדלקמן י״ס ס״ט יס״ס ע׳ ונשי׳ ע*נ ס״ק ג' ע״ש אלא שיאיתי
 להש״ן שכתב דכיון שהוריד! קשי! הן ומפסיקין מה״ט חשינ הדס שבתוכן דם טליטה דאמרינן ניס כנכ״ט

 ומ״מ נווב להחמיר ליטול נצלי ולקלוף במליחה;.
. זיל נ״י נתנ מסרי״ין שורש ליו שאע״פ ׳ ו  (סי׳ ב״נ סעיף בי) ולפי דנדיהם נוי עד שהדס יוצא נ
 שנחתך אינו אוסר עי שיצא יס . ודקדק נן מדקאמי עד שיצא הרס ואינו ניל
 יאע״פ שלא יצא הים חיישינ! שמא נגע בוושנו ומ״ש עי שהים יוצא, אורחא יעלתא נקט. ומיהו הינא
 דאמר השוחט נרי לי שלא חתנחי כי אס העור דלא שמנינן עליה היינו ניצא הדס וכדיייק לישנא יאי!
 סומכין עליו כיון שיצא דס עכ״ל. ואני אומל לא כדגלי זה וצא כדנרי זה אצא שאס נתנוון מתחלה שלא
 ליגע נוושע כגון שתפש העור או העור והקנה לכדו נידו. משמע ודאי שאפילו חתן נל העול וגס יצא וס
 נשל דהא לינאלמיחש שמא נגע בוושט אנל אס לא תפש שוס וכר• כידו אס לא חתן נצ עוני העור אלא
 מקצתו אפילו יצא דם מלתא ופשיעא דגכס״ג צינא צמיחש לנקיבת הוושט ונשל ואס חתן כל העול אע״ש שלא

 יצא

ע טחטיוין. אע״ג דנאוקימתא קמייתא יינינא משמע נסנרא וו מימ לא קיי״ל נוותיס ו  (פיק א' ס״גנהג״ח) ן
 ירנינא משום ואמיינן התם דשמא קלקלו לא קתני אלא שמא יקלקלו זאת אומרת
 אין מוסרי[ להם חולין להתחלה ופי' יש״י אפילו אחרים עע״ג משוס ימועיין הם לקלקל מכלל יגיולשאמו
 0וע־ לקלקל אף צכתחצה יניל לשחוט כאחי עע״ג וכן יעת הרשנ״א נמיושיו ובתיה ואפילו קט! שיודע
 לאמן אח יייו וכדלקמן סעיף ה' וכן יעח היא״ש נייש חולין והכי מוכח נסיפ לולנ הגזול וכן יעח הי"(
 שס וכן עיקו . ומיהו (כ״ע על השחם שאינו יויע אם יודע ה״ש או לאו מותר לית! לו לכתחלה כשאחרים
 עומוין ע״ג יכ! כמנומהרש״ל והש״ן: (שם סעיף הי) שוחט לנתחלח. יש לחמיה על הרמ״א אין לא
 הגיה עליו דווקא נדיענר אגל לא צפחחלס ומלעיל נסש״ג וי״ל רלדעח ההגהה מתוקס דין זה נמומחה ויווע
 לאמן ידיו ושנור דגדוצ שאינו יודע ה״ש ־גרע מקטן מומחה ויודע־ה״ש ולפיכן לא הגיהנכאן כלום ומיהו
 לועח המחכי אף שאינו מומחה כל שיודע לאמן יויו דינו כגדול ושוחע צכחחלה נאחריס עע״ג וכן עיקר:
 (שש בחג״ח) את ע״פ שיודע ה״ש. פי׳ מלכי שיויע לאמן יויו,והעור שנחנ וקטן מומחה שיויע לאמן יייו
 אס שחע בינוי לנין עצמו בייעני שחיטחו נשיה טעות הוא והא קטן לאו..ני עיות הוא והכי מוכח נפ״ק
 דפסחיס גני נדיקת ממן דאיתא התם ימהמני קעניס יכיון ינדיקח חמן דרבנן הימנוהו ימן בדרבנן
 טכלל וניאווייחא לא מהמני וכן מונח שס להייא מיניי הת1ס׳ ע״ש . והכי מוכח נ«י נספ״ב דנתונות
 וכן מבואר נפיק הגוזל בחרא ואין קטן אפילי מצית נאמן אלא ווקא באיסורי רימן וכדלקמן נסי' ס״נו
 ס״ק ל״ט יזה פשוט וכן מביאי בוניי הי"( נפרק צולב הגזול וכן מתנאי מיניי הישב״א והראייה כת״ה יף
 ט׳ ע״ש. ובעל ס׳ ע״ו עירנ ועייננ סנלח הלשב״א נמשמלת הניס עס סברת הטור ולא יק כלל ע״ש :
 (שם סעיף זי) אס אחר מנרך . מילא קאמל ואחל מנין משמע ימיילי שהאחל מכלן נלא״ה רהיינו
 ששוחט ג׳׳כ הא לאו כני אינו. יכול לברן לפטוי חבייו משוס ראין כאן חיונ לנרך נשאר מצוח ודמיא לנלכח
 ב:הנין שאינו מוציא חבירי מנים ולא לתהני ולא לברון ה״נ לא ׳שחיע ולא יבין וכ״כ סאחיוניס זיל ובסי
 ט״ז האלין לסלק ני! תרומה לשחיטה יאין בדבריו עעס ישלימה ושחיעה ני הודי כינהו וכינוי הנ״י וזה
 ברול. יעיל סימן י״ט דנעינן שאוחו אחל שמנלן שיכו׳! להוציא השוחט ע״ש : (שם ט׳ניף ׳״י) והעד עצמו
 מותר לאכול מכאן ולהבא . כ״נ מהרי״ק נשירש ל״ג וז״ל נמ״ש הש״ן אות נאות על עכ״ל,. ואין
 ונליי מחזורי! כלל אצל׳ יניין ילפי ינריי של העד שיחע זה רשע היא ששחט שלא כהוגן והוי תשוו לאותו
י כל מה שישמיט מכאן ולהבא נצא קבלת ינרי הבירות שחיעתו פסולה לפי מלי העי א״כ הלי מעתה נ  י
 שוייה אנסשיה חתיכה יאיסויא כל מס שישחוט השוחט והיינו האי לאעעייה לימ״א ז״ל לקמן גסי' נ'
 ס״נ שכתב דמי שהוציא ערפה סעס אמת מחתת ידו שמוחי לאכול אח״נ משחיעחי ולמד כן מהן תשונת
 מהלי״ק דנתיננא משוס והוי ק״ל ואל״כ אין העד עצמו מותר לאכול מכאן ולהבא אבל באמת יניי
 מהרי״ק אירנה מוכיחין ננילול הפך סברתו יאף נפעם אחח נפסל השוחט אלא שסגול דמכיון שאינו
 מוכיח שיפסול עולמית יןמיא ונתיסן היין יהא אית ליה תקגתא בחשובה ואפשר שמעצמו השוחע יעשה תשונה
. אמנם כנל כתבתי דלא נהיר ולא צהיל  א״כ צא מיקלי שחיטתו מכאן ולהבא חתיכה יאיסולא לגכי העי
 וכיון דלפי רברי העי כל מס שישמוט הטבח בצא קנלת ינלי חבילות שחיטשו פסולה א״נ שפיל קלינן

 ביה דשוויס אנסשיה חתיכה דאיסולא :
 (םיםן נ' סעיף בי) ישראל בודק סנין ונותן לי . משום דלא שביק סתירא יאכיל איסולא ואף שידוע
 שיש לו סכין אחי סגוס לפניו כיון שנוק לו סכין יפה ולאי ישחיע נזה .
 וכחנ הרשב״א זיל נחדושיי וז״ל ונויקין סכין גיכ אחריו סינא יאיחיי: לסכין ואין סומנין עליו ננייקח
 הסכין שצאחר השמיעה וצא כבדיקת סימנים יאיהי אינו נאמן באיסור שחיעה נמה שצריך עדוח אצא
 נדליתיס לסנין או יצא אפשר נמינוק נסימניס אנו סומכין עליו שאיני מקלקל נשחיעה נמתכוין ע״נ .
 וננ״י פסק לאס נדק קודם שא"! לבדוק אחייו ואינו נכון. ועוד לסי מ״ש לקמן נסי׳ י״ח ואע״ס שבדק
 הסכין קוים שחיטה ציין לחזוי וצניוק אתל שחיטה א״כ ה״נ לכחחלה ציין לחזוי ולבודקו יהא מלתא
 דפשיעא דהישראל מומר אינו נודקו לאחי שחיטה יאט״ס שנתנו הפוסקים שאס צא שחט יונ הסימנים חוור
 הוא קוים שהייה ושוחט וגומי אח שחיטתו סתם משוס יאית ליס תקנתא וצא שניק היתירא אנל לאחר
 שחיטה מאי דהוה הוה ולמה יבדוק הסכין וצסיכן העיקי כיכחיבנא וציין לנירקי אחריו ומיהו נייעבי
 פשיעא דנשל לנ״ע דומיא ינאני הסכין דלקמן סי׳ יית ע״ש . ויע ינישלאצ מומר א״צ לחתוך כזית נשי
 יצית! לו כיאיתא בגמלא גני כוחי משוס יאיהו חייש אלפני עוי לא תתן מכשול וכמ״ש הפוסקים:
 (שם) עך שיבדקנו לבטוף נו׳ . פי' כשבאנו גגמי שחיטה או שהיה לפניו ב׳ וגי נהמות שחוטות ועדיין
 הוא שוחט והולן כיון שהיא מתעסק עדיין בשחיטה ושנינו נירו אמרי׳ כודאי נזו שבידו שחט הכל אנל
 כשהים לי פנאי ייס אי יומיס אין סימני ן עליו!אף נשעה אי נשתיס יש להממיי אילי נזדמן לו נ״כ הרשנ״א
 בחידושיו ומניאו נ״י ומסתנרא ושעה לאו יוקא ואף בנציר משעה יש להחמיי יאין להתיי אא״כ עסיק

 עייין בשחיטה וולא כהרשנ״א נמ״ם ו׳ ה׳ פכתנ ואפי' אחו שעה וליתא :
' סעיף הי) את על פי שלא נתכוין לעבדם נוי. הכי פייושו אין ציין צומי אס נתכוין לענוס  (טיק י
 י יאע״ס שאינם נאסליס מיכתינ אלהיסס על סהלים ולא הסלים אלהיהס מ״ע סם
 נעשים עניית כוכניס יהא עונייה! בסייף. וא״נ אס נוון לשמוט לשם הר לכוונת ענוית כוננים אסורה
 בהנאה נמי הוי ואף מן התירס אלא אע״ש שלא נתכוון אצא לרפואה פסילס־מיהא הויא מדרבנן. יכן שי׳

 הרשנ״א והי״ן :
 (טיטן ו' «י1 ני) השבוע נלחי בוי. כ״נ סניור נשם סרמנ״ס ונתב עליו ילא נהירא . ודנריו לא האירו
 r שאס כוונתו לומי ימחוני נלחי הוי כמחובר לגוף וכמ״ש הנ׳׳י זה וודאי טעות

 ילא מקרי מחונר אלא נשמחונר נמו שהיה מעיקרו אנל מר שנתלש אע״ט שהוא מחובי לד״א כגון שן בלחי
 וצפור! ניי מיקי׳ חלוש וכן פייש״י והני מוכח מהא יאמלינן נגמלא שן תלושה וצשולן תיושה מותר לשמוט
 נס לכתחלה והא אנ! חנן חון ממגל קציר והמגירו; והשניים והצפוין מפני שה! נ״ יקי( שןאשן ל״ק הא
 נחיא והא נתיתי אלמא דחיא יומיא רתרתי שהם קנועיס גלמי ולא טפיל להו תנא אלא מפני שהן מונקין
 טייוש שההפיש שכיניהם חונק ולא מפסלי משוס מחוני יכוותיה עיירי נחיא שהיא מחונרח נלמי ואעפיכ
 מוטי לשחוט נה לנחחלת . !אס כוונתו להשיג נמס שמחיי לכתחלה מהי דייעני שלי לנחחלה מיהא אסוי
 מדרננן כי סיני דבורו בחלוש ולבסוף חכרו וכן פירש הניח גם זה אינו כלום דנתלוש ולבסוף חגרו גזרו
 רננן משוס דהשתא מיהא מחוכר הוי ומחליף לכו לאינשי נמחונר מעיקרא. אנל שן קנוע בלחי לא מחלף
 לאישי נממונר לגוף. יעיד כנר הוכמתי מהש״ס דאף קבוע בלחי מותר לשחיט ני להתחלה. יכן הסנימו

 האחרונים ופשוט הוא :
 (טיפז י' פעיף אי) ןאףןף בך שחט נו טיתד . לקמן נס״ס קכ״א פסק סמחנר דהשחוס מהני נסכין
 אפילו לחחון בו רוחח וכ״ש לשחוט נו אלא נקעיה נדיענד משוס נעיצה
 ואעינ מעיצה מהני למחוך נו נצונן לכחחלה ואפילי דנר חריף מ״מ הנא לא שרינן להתחלה משוס רניה״ש
 ריחח וא״נ קיי״ל ניה״ש צונן לכתחלה סיהא תיישינן למ״י ניה״ש רותח ואס הגעיל הסהין שרי לשחוט נו
 לנתמלה ואפילו לחתיך ני יוחח מהני הגעלה ינמ״ש לקמןנס״ס קנ״אע״ש. זהי מה שנלאה ניעת המחבר.
 ואין זה מחוור לדינא דניון יטעמא הוי משום שמנונית שעל פני הסכין נל שנתקנח הסכין יפה בלא נעיצה
 ובלא השחזה מהני נדיענד שהרי אין נח נחום ניה״ש להפליט מהסנין וכ״ת א״כ למה הצריכו נעיצה נסכין
 של עינד נימים למחון:נו צונן חיסגי ליה נ>!דחה אין זו קושיא דכיון דאיכא דוחקא דשיינא לנתחלס
 מיסאמצרהינן נעיצה יזו היא סוגיא דס״מ עוני,מכניס אנל נדיענד סמכינן אקינוח שמסתמא בוסר כל
 השמנונית שע״פ הסכין וראיה מקורע של חלתיח ש״ג דאיתא נפרק אין מעמיוין דאסור משוס דמירפיה
 מחליא ליה לשבח הא לאו הכי הוה שרי אע״ג דסתס חנונים אינם נועצים סכיניהם אלא שמקנחיס איחס יפה
 וכן מנואר בחידושי הרשנ״א דחולין דף ט׳ נשם רני ס״ר יונה ואפשל שגס דעח המחנל נ! אלא מקט נעיצה
 ולא נקט רבותא טפי אפילו הדחה צאשמועינן דאפילו נעיצה לא מהל אלא נדיענו ואה״נ ואפי׳ הדחה מהני
 בדיעבד יבצא שוס הכשר דקאמר היינו אפילו הדחה וקינות וכן עיקר. ודע מעיצה י״ט דווקא מהני ולא
) מדיח נית חשחיטח. משוס דניה״ש צונן וא״נ פ ש  בציר מהני ונמ׳ע הרב ננ״י לקטן נפ״ס קי״א : (
 ניה״ש יותח איייי יטיידי סימנים לאסוקי דם לא נלעי ודעת הרתנ״א לפשוק כמ״ד נית השמיעה צינן
 ולפי מריו שגי מעיצה י״פ לשחוט נו ואפילו לנחחלה וניאין ינליו ומ״מ פשק נמאן יאמר שציין לקליף
 משוס דדוחקא דסנינא עם חוס ניה״ש דהוי כל דהו מבליעין בנשי שמנונית שעיש הסכין וגס הסכמת
 האמלוניס נולס להצלין קליפה וכמ״ש נהגה וע״נ יש לקלפו. ודלא הסמחני שלא הציין קליפה מעיקי הדין
 ולא נהייא : (שם םעיף ני) אסוך לחתוך נו רותח . ונייעני אס חחן נו יוחמ לא פייש המחבל מה ייני
 ונן לא ניאי הנשי הסכין לחתוך גו רותח ודעת סימב-״ם נםשיו מהמ״א יסנין ששחט נה קיל טשי מסכין
 של עוני כינניס משים יהתס הוא כלוע עיי יוחח גמוי משא״כ הנא ולפיכך פסק כיין סכין זה ינעיצה
 נקיקע קשה י״פ סגי לנחחלה אפילו לחתוך נו רותח ובדיעבד אס חחן נו י1חח מותי אפילו בלא נעיצה .
 ומוי״ס שכתנ ינהגעלה ע״י עילוי סגי ליה אפילו לאכול נו לותח משמע שסני ניעת הימנים מיון רמהצי
 נעיצה ניש הגעלה עיי עירוי. יחיא מנייס1 נקט׳ וה״ה לויויה ימהני נעיצה ומ״שהש״ן, יהפיסקיס שנתנו
 שצריך הגעלה היינו לכחחלה אנל נויעני אתי היחה היטנ מותל אין זה מחוור יויאי מאן ימצרין הגעלה
 ולא סגי ליה ננעיצה ע״כ משוס שהסכין בלוע מדם וא״כ אם חתך נו רותח אף נדיעני אסוו וכן מתבאר
 מדנרי סרשנ״א נמיה דף ט״ז עינ ע״ש . גס מ״ש עוד גס לדעת הישנ׳׳א דכתנ שאסור לחתוך נו רותח
 משום שבלט וחוזר ופולט מ״מ לא בלט יוסר מנייק והא אפילו נסכין ש״כ ששמנוניחו מוח על פניו ושחט גה
 סגי בקליטה אף להרשניא ע״כ אינו נכון לדעח סרב ו״ל דנסכי! ש״כ ליכא אלא קצת טיחמ ע״ס הסכין
 ולפיכן איני ננצע אלא נ״ק יומיא לסיכה דמשהי עבדי לה וסגי נקליפה כדאיחא נפרק כ"! אנל סכי! שנוצע
 ע״י מוס ניהיש שמנונית ודם שהוא בעין נראה שבולע סרנה ונאסר נולי ומיהי בחידושיו יחול׳! ייש ד׳
 י׳ לחרא שינייא סגור כמ״ש הש״ן לדעתי דאף שיש להנליע איני מבליע אלא כ״ק. ולטנין דינא לא קי״ל
 נויתיה דהרמניס שמתיר ננעיצה שהרי הרשנ״א נמייה דף י״א הניא נשם רש״י והראייה יהרמנ״ן יכן יעחו
 ויל שצריך הגעלה משני שחוזר ושולט ואין ספק דהגעלס כדינו קאמר דהיינו ננלי ראשון ולא ממי ליה עירוי
 לנחחלה כונלי ההג״ה ינייעני מ5רכינן נ״ק יסמכינן אסהיא שינויא וסרשנ״א שאינו מבליע אלא נ״ק וגס

 עיניי מהני בייעני לפי שמפליט כ״ק וכן פסקו מהיש״ל ואו״ס ושאי אחרונים וכן עיקי:
 (טיטן ׳"ג סעיף ני) ויש מגטנטין נדנד. נגמלא אמר אניי הכל מורים בקליע נ! פקועה שמישר מ״ט נל
 מלחא יחמיהא מיני ינייי לס אינשי א״י אמר אניי הנל מיייס נקליט בן
 קלועה כן פקועה שמותי מיט תיי תמיהי מיני יכילי אינשי זו סיא גירסת רש״י וגייסת השפלים שלפנינו
 וה״פ וללישנא קמא סגי ליה נחי תמיהא ולפיכך נל גן פקוע שהוא קלוט אפי׳ הסייס ע״ג קיקע שיי רלא
 שחיטה . וללישנא גמלא לא סגי ליה כחד תמיהא והיינו קלוט נן פקועה אלא מצלין תי׳ תמיהי ומציין׳ נ«י
 שאמו תהיה קלועה כמוהו. ונ! פקוע דקאמל לא קאי אאמי דאש כן נש פקוע הצ״צ אלא קאי אקלוט להוי



 פרי הלכות שחיטה חדש לז
if (פי0ן נ״ח פעיף נ' בחג״ה) מי ששחט פעם הראשו! מברך שהחיינו על חניפוי וט׳ . נתנ הרמב׳׳ס פי 
 מהלי נרנות נל המצוה שהיא מומן לזמן כגון שופר וסונס וכן נל מצוה ומצוה
 שהיא קני! לו כגון ציצית ותפיצי! וכן מצוס שאינה תדירה ואינה מצריה ננל עת שהרי היא יומה למצוה שהיא
 מזמן לזמן נגו! מיצת בכו ופדיון הנן מכרן עליכם נשעת עשייתן שהחיינו עד כאן והעור נא״ה ס״ כ״כ
 כמנ וז״ל העושה ציצית לעצמו מנזיר שהחיינו וממם עליו נ״י למה לא כתכ נן גני תפילין ותירן נשם מהרייק
 שמיש בציצית שיברך שהחיינו אינו מעעם המצוה אלא מעעס קנה כלים חדשים וכ״נ נעל העיעור ועל פי זס
 נמשך שם נשיע ופסק לומר שהחיינו מטעמא דלא גרע טנלים חדשים . ונספר נ״ח שם חילק מציצים לתפילין
 לסי שלא עיין נתוט׳ ששם נתבאר כן גס נתפילין ע״ש ונשזס׳ פרק לולנ ועונה דף מיו נתנו דלא מכרכינן
 שהחיינו אעשי׳ ציצית ותפילין משוס דדווקא אמצוה שיש עליו שממה שקנו שהחיינו. והרי! נתנ שם העעס
 דלא מנרניצן שהחיינו אתסילין משוס דלאו מומן לזמן קאתי דשהמיינו דמצות בזמן תלית עיש והרשניא
 נתשונה נסי' קנ״ז נשאל משני מה א״א שהחיינו על ספירת העומר והשינ נשם נעל המאור שלא מצימ
 נרכת ומן אלא נדנר שיש שוס הנאה וספירת עומר אין נו זנר לשום הנאה אלא לעגמת נפשנו לחרבן נים
 מאויינו ע״נ ועוד כתנ נענין זמן של נדיקת ממן נש״ רכיג ושע״נז ע״ש. והשתא לעני! .כסוי משמע ודאי
 דנל אפי שווי! שאינו מכרך ננל ניסוי וניסוי אלא שעדיין יש לדקדק נמה שכתנ ההגייה שכפעם ראשון
 מנרי שהחיינו על הניסוי דוה מנין לנו והש״ך הניא נשם רוקח נסי׳ שע״א שכתנ נשם רינ״ק דכל מצום
 שעל הארס לעשות ולא עשאה ומתחנן לנתחלה צוין לנון שהחיינו !הניא ראיה מדאמלינ! נמנחוס דף ע״ס
 הים עומד ומקריב מנתות בירושלים אומר שהחיינו שנתחנן לענודת הזמן ע״כ ולפי זה ציצית ותשילי! ונל
 שאל מצות שאדם מתחנך נסם מחחלה מברן שהחיינו ורינ׳ין נמשן אחר פי' רש״י דמנמות שפי' ההיא דסיס
 עומד ומקוינ דמיירי ננה! שלא הקריב מעולם אבל המוספות וםרשנ״א נסרק כיצד מנרכין בחידושיו נתנו
 דנ״ד משמלות היו וכל משמו אינם משמרת אלא נ׳ פעמים נשנס וכיין שיש להן זמן קנוע מברכי! שהחיינו
 עד כאן ולשיטה זו לא הוונרה נרנח שהחיינו נענין מינון מצות ולענין דינא ניון שהמיס', והרשניא ססנימיס
 שלא לנלן ודבריהם נראים עיקר ועוד יספק בלנית להקל סכי גקנףנן ידלא כהג׳׳ס ועיין במהיייק שורש
 קכ״ח עיש : (שם טעיף י״א) פטור מלנסוש . והא מכוסה ועומו הוא ואינו ממויינ לגלוחו ולחזור
 לכסותו ומשמע לכאורה שאס ירצה לגלותו ולחזוי לכסותו ימחיינ לברוכי עליה וחוע והא אמרינן שאס
 חזר ונתגלה שמייג לכסות ולא שאני לן אם נתגלה ממילא או עיי ״עצמו או עיי אחרים ונכל גוונא חייב
 לנסוח וניון וממיינ לנשויי משמע ומחיינ לנווט עליה והא ליתא והא מבואר נמסכת ענוות כוננים
 נפרק ג׳ וף מיו ופסוקי מספקא לן אי אינא דימוי אצל מצות או לא זלמומרא אמרינ! ולקולא לא אמוינן
 ואס כן סא ואמרינן הנא גני חול ונתגלה שחיינ לנסות הוא מחמת ספק ואיכ לענין נלנה ס״ל ספק נרכות
 להקל ולא ינלן וכן לענין דט שנשל לתוך סמים דמתיינינן לכסות מטעם אין ויחוי אצל מצוס ה״ס נמי
 לעני!'נינה שלא ינלן ולא חקשהלן ממ״שהמחני נא״מ נסי׳ ס״ז יספק קיא ק״ש חוזר וקולא אותם
 בנרכותיס ונתב הכ״י נשס הריי יס״ה בכל יני שהוא ספק של תורה שמניכינ! עציה ישאני סתם יאינא
 ויאי מיונא אצא ימספקא ליה אי נפק מחיוכו אנל הנא ימספקא ל! אי מחייב או לא לעני! ניכה ה״ל ספק נינוח
 לסקל ודומיא וכוי ינס״ג וננל האלכסי נשלט זס נניאולי צא״מ ע״ש: (שם סעיף ט״0 השוחט לחולה
 בשבח לא יכפה אפיי אס יש לו דקר נעיץ יוכו׳ . יאע״ג ללא מישסר אלא מדרבנן מימ רצו חנמיס
 לעשות היכר שהוא יוס שאסור נשתיטה לפיכן צא התירו אלא מט שהוא לצורן החולה סר״ן . ויש מי
 שאומר אס היה לו אסר מונן וכו׳ הוא דעת הרא״ה ננ״ה ד׳ כ׳ אנל סרשניא שס נמשמרת הנית האריך
 נזה והעלה שדעתו מסכמת להלכה למעשה נדעה הראשונה שאין מנסי! צלל ואפילו נאפר כירה ואפי' הכניס
 קופת עפל לעשות נו צרכיו ע״ש : (שם סעיף ני) השוחט חיה לא יכסח עד שיבדוק חריאח , אע״ג
 ורוב נהמות כשרות הן מ״מ היכא ואפשר לנלולי מנררינן ונרלעיל נר״ס א׳ . ע״ש . נתנ נס׳ צמח צדק סימן
 קט״ו שאין להמתין לכסוח ים השמיטה באווזות שמלעיטין אותן עי אחי נייקח הוושט ושאני חיה ולא אתי
 לייי תקלה שלא יכסה כלל אח״נ כשתמצא נשיה משוס יאוסו שוחט עצמו ששחט המיה הוא נויק אותה אח״נ
 אבל באווזות שאין השרוט עצמו בודק הושט אלא מניאין היושטימ לביתם ורואים אס יש נהם ייעותא או
 מראין לחכם ואיכא (מיחש כשהחכם ינשירנה לא יהיו נזהרין להודיע לשוחט שיסא מכסה ומם לא יבא

 לידי כיסוי כלל לכן מוטנ לסמוך ארונא ולפסוח מיו ועוד האריך נזה ע״ש :

 יצא דם יש לנו לחוש לנקינח.הוושט ד:א מנן נהשומפ כשוחט נהמה חיה ועוף ולא יצא מסס דם כשרים מכ״ש
 שיכול לנקוב הוושט בלא יציאת דם ואפילו אמל השומט ברי לי שלא חתכתי כ״א העור אינו"כלוט דמנא ידע
 שלא נגע נוושנו שאס כוונתי כו׳ שלא הכביד היד נלל באופן שצא נשחט ני אס הטול הם מלי הנאי שכל
 זמן שאין העיי תפיס נייו ונחתו כל העיי איה! גופיה צא ידע מייי ואפשר שנגע נוושט גלא יייעה .
 נמצא ינכל וס אין סילוק נין יצא יס ללא יצא ונין שיאמי השיחט ניי לי אי שלא יאמי אלא העיקי כינתיננא:
 (שם בחניה) ואם גטצא לאחד שחיטה גמי או ניוצא בו ונוי. הטעם נתנ נת״ה לפי שהסימן הוא מתוח
ן שפוגע נו מיוי הסכין אס  בשעת שחיטה והגמי אינו מתוח כי אינו ממוכר אל הלחי והגוף וכל דני י
 הוא מתוח נתתן מהר יותר משאם לא היה מתוח והואיל והגמי ג״נ רן הוא ואינו מתוח ע״כ מדוד הסכין
 שסם לחותנו יותר מנחתינת כסימנים ונמצא שלא חחכו שוה גשוה ממש ע״כ ונס׳ הנייח מסיר בנמצא עשנ

 ארון ודק ואין דנריו ננוניס ונגר השיגו הש״ן :
. וכתבו נת!סי ריש דף ל״א לכאורה נראה שציין להולין נל אותו ׳ ט  (פיק נ״ד ט׳ייף ני) כמלא צואר ו
 מצא צואר שחון לצואר . ומיהו נלאה דאין צלין •ולא בוצרן שיעור!ס אצא
 נדי שישמיט נריוח ופעמים שהסכין חריף ושזמט הלונ נלא הולכת נמצא צואר ע״נ וכן כתכ הרא״ש ושאר
 פוסקים 1מיה1 אף בסכין חליף אס אין נו נמלא צואר חון לצואר ופולין ולא הניא אף שידוע לו שלא
 דרס שהסכין מרונ תריפותו שחט נלא דרסה אע״ט נן שחיטתו פסילה מדרבנן משוס דלא פליג רבנן וכן
) שחט נ' ראשים בוי, סמחנר נמשן אחר לשון ׳  במתני' סתמא קתני ליה וזס נלור: (שט םעיף נ
 הלמנ״ם נס״נ דנקטי' נדיענד משים דנמתניתין קתני ליה נדיענד דהשימט קתני דמשמע דיענד. ואע״ג
 דנל״פ השוחט אוקימנא להן מחני׳ בקדשים לנחילין אף לנתחלס נמי מ״מ הרנ העתיק המשנה נצירתה
 ימיייי נייטנו וסמן אמה שנתנ נפ׳׳א מהלכות פסולי המוקישין ומוכמ שם מדבליו מחולין אף לנתחלה
 שיי. אנל יאיתי נשפי תוות תיים שנתב והא ינקנףנן בייעגד משוט יאיייי ששחט בהולכה או נהנאה
 למוד דלנתחלה נעי שיעשה הולכה 1ה1נאה אפי׳ נסכין אלון הלנה עד כאן יאיני נלאה ימני! לני להציין
 הולכה והנאה נסכין אלון. והכי מוכמ מהא ואמלינן נעלק השומט לינא הוה נויק גילא צר׳ יונה, ושחט
 נה ע1פא נהיי ישיח. הרי שהיה שומט לכחחלה נלא הולכה והבאה. אנל מצאתי בתוס׳ כמריו ותניצן
 תמן טצ1ת שחיטה מילין ומביא הולין ולא הניא הניא ולא הוליך נשלה ובלבד שיהא נסכין נוי הולכה !הנאה
 ע״כ והאי ול״פ השוחט שהנאחי יש לוחות לשאני התם ללא אפשל נלאו הכי .־ (שם פעיף י״ח) ואם לאו
. אנל סי״ן נחנ יניא נהמה אחיח וישמיט אוחה ויקיף אס ט׳  מותר עיי בדיקח שיביא בחטה אחרת ו
 יומין המתכין וה לזה לפי שאין תתן הסי׳ השמוע ע״י שנטמע לכאן ולנאן ישל ע״נ והיינו טעמא ילא
 מהני הקפה כאותו סי׳ עצמו וכדלקמן סימן ליד משוס דסנירא ליה דשמוטה לאו טריפה היא נסנלס נה״ג
 שכתנתי נט״ק ל״נ וא״כ לא ימו לעולם שהיי התתן מראשון נעשה בחיותו של פי׳ ומתן זה הנ׳ נעשה לאחר

 מיתתו אנצ לסנית יונ הפוסקים יס״צ ישמוטס הוי טיפה יניא אותו קנה השמיט נעצמו ויחתוך נו חתן ־
 אחי ואס יומין שני החחני! טרפה ועיין נהיא״ש גס״ס השוחט:

 (טי׳ נ״ה סעיף א׳ נהג״ח ני) ןלא חיישינן כו׳.ואע"ס שנמצא נשחיטות אשכנזי׳ יחיישי׳ אף נייעני כנר משיג
 ט״ז מהיי״ק מהא ראמרי׳ נפרק השימט יי׳ יונה שחט עופא נהיי יפיח ואע״פ
 שהיה נופל לאין לא חיישינן שמא נתיחנ החמן ועוי נ! מוכח משמעחחא ישיק השוחט יף ל״ז יהשוחט
 גלילה שמיטתו נשיה אף שאינו נייק מיי אצא ער הבוקר ילא חיישי׳ שמא מחמת הפינים נשיחנ המתן
 ומ״מ צנחמלה ציין לנדוק קודם שיזיק העוף מייו ינמ״ש הגה״ם משים ילמא משתלי ולא יניוק אח״כ
 וצא דמי כלל להאי דשחע עופא נסדי ופיח יהתס נמי סיה נורקו מיד שהיה מגיע לידו ונ״נ נספי ט״ו
 ועור יסתס צא אפשר כלאו הכי ימ״מ רעת הג״מ לחלק נין נמצא הסי׳ שחוט נולו לנמצא יונו ונשצא
 נמצא שחוש אלא יינו חיישינן ונתנ שכן משמע מפיש״י ע׳י-כ וצא נתנוין ככוונת יש״י וגס עיקר
ן י  היין אינו מכוון יאף ברובו שחוט לא חיישינן להכי . וסש״ן נתנ ישס הינ אביו ז״ל דיוואי ו
 הקנס להתפרק וחיישינן ונקל נעשה רונ נטיכיסו אנל נשנמצא הושט שמוט נשל דאין דינו להתקלע
 אלא באורך ולא ברוחב ע״כ וגס זה אינו מחוור נימונת ממתניתין רקמני השוחט נליצס ולמחר השנים
 מצא כומליס מלאים וס כשרה וסשמא קחני־ ליס אף שלא מצא ביום שחוטים אלא רוב םשימניס נין נוושט

 נין נקנס . ונן עיקר להנשיר ננל גוונא >

ת ו ש ד ם ח י נ ח חלמת שחיטה ובדיסח פ ש ק ט ה ק  ל
 בדין שחיטת הצדוקים וסניתוסים שאסור למסור להם לנחחלס לשחוט ואפי׳ כשישראל עומד על גניו ואפי'
ח שהים מנשיל את ב  שהצווקי מומחה כהלכות שמיטה שלנו • (םהרר״א פזוחי חינ סי): ט
 סלניס מליקת הננשיס להניחם מנלי שומר נמנות וכשהיה מוזל ומוצאן מופשטיה והריאה חלושה היס
ח שקנלו עוות שלא נפציו לפסלו ־ ואימתי מענירין ב  מכשילם אסוליס מכמה אנשי י (שם ני) : ט
 ומחזירי! אתיהטנח ופירוש ונרי הפוסקים ז״ל נזה וע״נ • (שם נ״י) ־• תשובה וסענלה לשוחטים
 ונווקיס שלא וקוקו ואס יש העברה נמילי לרבנן • (טהד״ר טיגץ נ״ח) : ביטול פירוש א׳ ברין שהה
 במיעוט סימנים על הגמרא גס על סרמנ״ס . (טהדר״ל בן חבינ ם"«) : דם היוצא מצואר איוס עוף

 שהיה מחמת מריטת הניצות" יש לסעליף , (טהרר״ם •דואה ס׳*) .־
 בורק תמצא פיינא ואמל לחנייו לניוק גט הוא ואמר שניתקת ע״י נייקתו ואז הבודק הא׳ הכשירו לאחרים
ח שיצאה טיפס מתחת ידו ג״פ או סיא כשנוטל ב  r לא כוון להלכה . (םהרר״ם אלשקאי בי) •־ ט

. (טהרר״י ן' לב ה״א נייד) : נ  שנר מן הנשיות ילא מן הטרפות ואופן תשונתו ועי
נו מצאו יפה ושמו נו עופות והצניעו ואחו עשר מעות י  הכם מצא סכין פגום ושונ חכט אחי שלא ייע נ
 מצאוהו פגום . נראה שהעוסוח סט אסורים . (שם ג׳יח) •י קצב היה מוכי נמנות והים לו
 שותף שהיה יושנ נחיי סמוך לו ומוציא לו הנשי חתיכות חתיכות ירן חלון ונח! נידו חתיכה של
̂להקצ אט מיתון  טרסה נתון החתיכוח קצנ שנחיר מעבירין אותו עי שיעשה תשונה ושנחנות אפשי 

 לכשר וע׳׳נ. ו«פ ח״נ ־׳ י
 שילן וכוי

 ךאןבן שהיה ׳*חט ובודק ויצאה טריטח טתחת ידו פעטיס רבות ונבודקם אותו ואת שאר השוחטים
 טזואו את שטעון ג״ב שאז יצאה טריפה טתחת ידו והעבירו לראונן ושמעון נהטכטח וחרם גטור
 והבריזו אותם בשווקים ובעת ההכרזה נתקשר ראובן עם שטעון ונשבעו כם״ת ע״ד הטב״ה וע״ד כל הקהל
 שלא לשחוט ושלא לבדוק.לעורך שוט אדם ואחייב הב״דרצו להתיר לשטעון ושאלו לח״ה שבעיר והשיבו
 שלא יוכלו לחתיר את שמעון בלתי שיתירו גט את דאונן ונח עשו וחתירוהו ונשאל לטורי' והנה חטחבר
 ו״ל האריך לםעניתו בכל חצדדים וצדי צדדים שיש לצדד נפרטי שאלת מעשה זה והעלה דחנה ראובן
 פטול להיות שותם ובודק עד עשותו ניתר שאת תשונה מעליא דאיתא נפי זה טרד ונלאו הני אסורימ
 חציבור לחחזירו ונוראי דנל הנלים שבשלו בהם טפעט ראשונה שיצאה טריפה טתתת ידו אפורים (ועיי
 הרשד״ם י״א וריבייל וייא נ״ד ורא״ט ח״ב כ״ד והר״ר טינץ ב״ה). ונם ההםכטה שהםכיטו הקהל בעד
 שחי שגיט אין לח היתר נ״א עד בלות זטגה ובתנאי החשובה הנז'. ונם שטעון אף שלא יצאה טריפה
 טתחת ידו ב״א ט״א טאחר שהוא נוטל שכד מן הכשירות ולא מן הטריפות צריך לתשובה הגז׳ . וגם
 ראובן אינו גיתר טשבועתו אשר גשבע עד״ר והטב״ד, הנם שתתירו לו חחכטים אשר לא טוב עשו והיו
 ראוי׳ להעגש עוגש נדול ע״ש באורך . ועוד ע״ש בטי' ע״ה נדין ביוצא בזה דנם שם האריך בבירור
 חדין ופסלו לגמרי גט לטיגוי שליח צינור נחטנטת טחרש״ח וטהרח״ש וטוהו־ש״פ ע״׳& חלק נ' .
 ועיין טוהדי״ם ה״ב י״נ ד׳ וטהרש״ל ב׳ י (טשפט גיק ני) : אנשים הנטיט שהחמירו שלא לאכול
 טקצת שחיטת שוחטי חקחל לטיכח ידועח לחם וכשטזטגיט אותם קצת בעלי בתים חוששין אף
 לגיעולי הכלים ומגעילים אותי הורה שאין צורך" בהגעלח זו אף לפי דעתם מאחר שחט טחזיקיט
 לרוב טבחי העיר לבשרים והם לא תלכו למקום קביעותן ובל דפריש מרובה קא פריש ואפילו

 לכשר וט״נ. (שט חייג ל״ם): מצב שנמשו שהיה קוטע הסירנות והוחזקה חשיא זו אין ל. תקנה עי
 י׳. (טהרר״ם טראגי ח״א קל״ז): י״ח ספקות שנסתפק חנש א׳ גששה פלקיס של סרמניס ז״ל

 מלכות שחיטה. (שט ל״ח): שיתנו הטנחים המחנות לכהן, (ש0 חיב קם״ו) ־.
 תיטא שיצאה טריפה טתחת יד אחי טהט הרי אטרו דוב טצויין אצל שחימר, מומחין חם ואם באותו

 •עט לא שחפ יפה נפעטיט אתרות ביון שהוא בקי שחט יפה. ועוד דםעטו ולא םטשו קי״ל שחואטדרנגן וסתם בלים אינן ב״י וגוחן טעם לפנס ובתבשיל על הרוב יש יותר סט' מנדי חפליטח ומשום
 חני לא היו צריביט להגעיל הבליט אפיי לפי דעתם ושנן היה נוד,ג בדין אכילת הבריגגא״ן דלפי דעתו היו ודאי ערלה ולא היח אונלט בפי טיש הבפו׳׳פ ועב׳׳ו היה אובל בכלי הבעלי בתיט שחיו פוטיגיס
 אותו ושזו היא חיטרא יתירתא דאתי לידי טתלוקות ושנאת חנט והילול השט ושאין ראוי לגהוג נן והרוצה לההטיו נטקוט שאין להחטיר יכבד וישב בביתו, ועיין דברי שטואל שין והלטת קטטת

. (רדב״ז רצ״ו): '  ח״א קיג ובתשובה שלי פ
נתנ הנל נשרים לנתוב את הנפ חוץ מחטשה וט׳ .  טבח שיצאה פריפה מתחת ידו יגשר אליבא דג״ע לכתוב הגט ואפי' אובל נבלות להכעים ואפי' טהלל שנת בציגעא. יחרטנ״ט דייק נלישגי' י
: יבאר ט״ש בגט׳ פ״ק דתולין איר חונא בר״ק ארשנ״ל שלש פלטות ובו׳ ד״וו אטד אף פגיטת הסכין '״״י י (שם יפ״ה) ׳1 ו ת י ט ב י ש 1 נ י פ ת ג ו כ ל ״ י נ ת נ י נ נ נ ' ""י, • ו י נ פ " 0 *יק ח 6 2 , 0  «"׳*' י 1
 וטי עד וכולן בדי פגיטת טובה וכטת פגיטת מזבח בדי שתחגור בה חצפורן עיי מיש חרא״ש בפםקיו ע״ש ח״א . ועיין בטי הזברוגות, (טהרייט וי): יגיך; ויתרץ ם״ש על הי״א שהביא הש״ע טי׳ ל״נ ם״נ
 דושט או וזתורנץ שניקב לחללו נבל שהוא שהוא נבלה דלפה הוי נבלה כשגקב נתורבץ והלא אין זה טקוס שוזיטה הראוי וא״כ לא הוי אלא פריפה וגטו שדקדק הפקעה מלשון הרטנ״ט פ״ג טהלנות

 דין ע״ש ולנו נראה לו דצ״ל פריטה בםקוט גבילה דבחני ניחא ועיין נשיך ח״א . (פיט קב״ט) :
ח חעיר שהיה פוכר נשר טטה שחיה שוחט ובודק לעצסו ואחייב טצא חקוגד, בחצר ;,הפנימי םירנא גדולה בצלעות; וכששאל לו נתן אטתלא לחטעשה לאטד שכשהיה קוצב הנשר על חעלי חיה ניב בשר ב  ט
 פריפה לפגיו לטכור לעובדי בוכניט וכנראה שגחוזלף לו הטריפה לכשרה וטח שחיה רוצה ליחן לעובד טכביפ נתן לישראל וכן גתן הכשרה לעובד טבניט ונשבע שלא במרד יצאת פתחת ידו העלה דאף
 שמנוער המעשה שא׳ יבדוק לעצמו בי אין אדמ דואה הובה לעצמו ובפרט בבדיקה שתלוי באוטד ועיון הלב כאשר האריך ע״ש ט״ט כתב דיראה דאין לפוטלו כלל עיש מפי חולין דף ׳ל״ג . (ים שלטה גי);
ב על א׳ שחעיד על חשוחט ששחט שלא כהוגן והוא טכחישו שאין עד אחד נאמן בהכחשה ואין לפטול להשוחט בעדותו וטשוט לא יקוט ער א׳ היה ראו• לוזעגש העד אט לא היה טעם דאפרוש• ת  כ
 טאטורא ועכ״ז יש ליחן לב כפי טה שהוא האדם המעיד והאדם חשוחט ואם העד בד טטנא ואיש נאטן ראוי לחרחיק עצטו טמגו ולחפש אחריו אם שוחט ראוי חוא אבל לא לפוםלו טיד וחעד טותר
 להבא לאכול טשחיטחו ולא שויא אנטשיה חתיכא דאיטורא לעולם ע״ש . אך שחיטת עכשיו אפורה לו ע״ש . (טיא טי' טי): מהל שקבלו עליהם שוחט בשכירות שמכל בהפח טישראל יתנו לו הלשון ובית

 המםבחיים הוא אצל העגבד טנביט ועכשיו שתם העובד כוכבים בהטות שיש לישראל בהם שוחטות צדד וחוגיח דטאחר שא״א לכוית בשר בלא שחיפה ונדיטז ה״ל לבה
 לחלוק ולפיכך הייב הישראל לתת הלשון כטו שהתגו עטו הק״ק ליש דצרד להפך . (שער אפרים נ״ו):

 i לבהמה גאלו טלה של ישראל כיון דאיא

 ראובן שטחוינ לתת בשר לצורך היולות עונדי נונביס ולשוחטט והוא איגו בקי בבדיקה ואין שם בקי. הוכיח וחעילה דישהוט להם' בלא״כרכה הואיל ואין פופו לאכול טהבשד ההוא ע״ש ועיין פשאת הניסין
 ם״ח ועיין טורי זהב סי׳ קי״ז. ועבודת הנרשוני י״נ בדין נחירח . ועיין חות יאיר קמ״ב וקע״ח ובית יעקב מ״ב ונחלת שבעח ע׳ . (שם נ״ז): באווזות חלעוטוח צדדו שלא לנטות דמן ננרנה קודט
 בדיקת חושט במקום שגחנו לבודקו אך חעלו דטטנינן ארובא דטצאום כשדות ולפיכך טכםים טיד אחר חשוזיפה ובט׳׳ש טהרט״א בהגייה סי׳ ל״ג ע״ש עיין צ״ץ סט״ו דנן העלה באורך הובאו קצת טדבריו יעיץ
 בחלק ב׳ מנחלה שבעד, טי׳ ט״ז וג׳ וג״ג טחלוקת אם יש לנטות חדט גששחה גל דהו ע״ש ובית יעקב פ״ו וציו. (שם ס' פ"א) י צח־ והורה שאין להעביר טאוטגתו לטבח שעבד וטכר בשד שעברו עליו ג״י
 בלא הדחה וטליהר, ולא הניד לקונים לאוכלו צלי ביון שהאיסור שהוציא טוזחת ידו הוא אטורא דרבגן ואינו אלא הוטרת חנאוניס יתירא גט״ש הריב״ש פ״ו ותרםב״ם חילק בין חלב דאורייתא שעל בשעורה

ל א כ ר ה ם ש  א
. שיחנו מוממס נאמן להעיז על נני שהיא מומחה ת׳ סיי האין סי׳ י״ב וע׳ יושובח חית יאיר קנ״א ־. (שם) בדיקת הריאה. מי שלא מוסמן לנדיקוח סייאס ונוקה נר נווי ם כ ' ביילי׳) לפני ה ' (ט«יף א  מימן א
. ואס טעה על שונא אחת נוי ני נראה לו שהיא מתיתון לחיתוך יסכשירס איו ״י ו . עי׳ נאי היטנ ס״ק י ע ר פ ס ) ל פ ש  1 היא . אבל הכלים א״צ הנשר או שבירה ח' א״י ם' נ' : (

 להעכירו אא״כ נראה לנ״י אין נמלו ומעל עשה . עיי מ׳ רשנ״א סי׳ כ׳ ומהריב״ל מיא סי׳ נ״מ ונמהרשו״ם שי׳ מ״א . ועיי חשונח מ״ג סי׳ ג׳ יהעלה ריקא אס הרגיש נשלכא ונפתה אלא שטעה אחר נפיחה הוא
 דאין מענירין אומו ע״ש. ועי׳ ת׳ איי ס״י והעלי: לסי משמעות שו״ת מהר״י נר״נ ונה״ג אינם משירי( הכלים והנשר מסנרא והשתא הוא דאחלע אצא נאופן שישנו נעיי עיי שוחטים אמרים. וא״י ממי קנה וא״כ
 מתירי! מנח ס״ס ספק אי קרה לו טעות ואולי מאחרים קנס ע״ש אנל נאמח מסיק כמסקנח ש״ע אינרא שהרנ סר״ח הסניס עם הטורי זהב לחומרא יעי׳ ס׳ רשנ״א סי׳ רי״ח וננ״י. ונחי םרשד״ס סי׳ י״א ולא״מ ח״נ סי׳
 נ״י והר״ם מיין סי׳ נ״ס הסכימו אס הענירו לראובן ושמעון הואיל שיצא נוייפות מתחת יוס ונשבעו יחדיו ע״ד המקום ג״ם שלא לשחוט עוד שאין להתיר א׳ מהם נלתי שימירו גס את השני. וכן נעשה. אלא הואיל
 וראונן יצא הרנה טריפות מחמת ידו כאיסור קאי עד עשותו תשונה מעליא עיש ועיי ת' מהר״א מורחי אי מקנלין עלות שלא בטני טבח להעבירו,. מי שממויב לימן נשי למיילוס עוניי כוננים ולשוחטס ואין שם
 נקי העצה נת׳ משאת ננימין ס״ח למותר לו לשחוט נלא נרכה. ועיי בה׳ ענולת סגרשוני סי' י״ג ותות יאיר קמ״נ וקע״ח. וניח יעקנ סי' מ״נ ונחלת שנעה ט׳ יטיו שיי P'*> : (שט) הכשר . אנשים שהחמירו
 «צ 58מן לשיבה הידועה לספ שלא לאכול ממקצת שוחטי הקהל אין לחוש לבליס להגעילם מאחר שהם מחזיקים לרוב טיחי עיר לנשרים והס לא הלכו למקום קניעתן וכל רפריש נו׳ ועיי נרנרי שמואל והלכוח קטנות ח״6
. ראינן נשנע שלא לשמוט נזמן הקצוב לשמעון. ושמעין ערער עליו שענר על שנועתו וראובן השינ שנרשומו שמט ושמעון מכמישו ולבסון הוכחש לאונן טסיק ף י"א) ששהיטחו י : ("י0 פ י " 5 ' י  סי' יז״ג יריבי' ס
 נחי ני״ל סי׳ א׳ דשחיטתו אסורה עד ני יקנל עליו תשונה אן סנליס שנשלו נהם אומו נשר מתיר ע״ש טעמו ונימוקו: (שם בהנ״ה) התקנה. ומקום שנהגו בו זה נמס שנים שאינם אוכלים נשר כ״א נמעמל שני שוחטי עיר
̂ שניכם וננ!; יתנהגו ננייקומ הריאה וע״ז השביעה שלא ישנו מענסג הזה. ויהי סיום ן לאחר שחיטה ציין לסיוח מליקה ע״ נ  באופן א' משמי1 הסכין וינלקנו ומושרו לחנייו וכשיסכימו שציסס שהוא יפה שוחטים נו 1
 והנה מלה א׳ מהשומטיס ועשה לשאול הגיעו אי להתיר השוחט אח שנועתו שישחוס לנלו. והשיב נת׳ א״י סי׳ מ״ה הואיל מלינא א׳ נאמן. ועיי ת׳ הרא״ש הניאו ננ״י סי׳ י״ח ימעסס אינו אלא מומרא נעלמא וכנר
 פסיק נפר״ח א״ח סי׳ תצ״ו ואום א׳ מיין זה ישנו מחלוקת סרטנ״ן וראנ״ו ו״ל. וגיל הי״ן לא״ל הסרה ועי׳ טור ונ״י שנן הסכים רשנ״א ורינ״ש )״ל. אנל סרא״ש פליג אנולםו. אמר שסחר ראיוס שלסס נראי

 מוצק
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ח שנוק מעבירין אותו אך זל חוט וקרום שאין איפור• אלא טדרכנן כתג שטלטדין אותו וטזמירין לו שלא יזלזל ב ח שסענירוהו אי| להחזירו אס לא נתשונה זעינ ווין הכליש . (טחרדיש טדינח י״ר ט״א): ט ב  ט
 את הסכין ומצאו פגום וגהצו ליונירו זנדק ולא הרגיש ושחע והאכיל את הרגיש ושונ אמר הראשון עור באיסורים אף הבא ר.'׳ג אם לא שהגיד יראה להם לגדור נדר שאז סנין יעינש•; שלא מן הדין ולא
 שהיה פגום ושלא גילה את הוכר להיות האוכלים אויביו . יש להעבירו. ואפ נתאמתו ונרי! פשיטא לעבור על ר״ת אלא לעשות היינ לתורה ע״ש : (וזיין בשו״ת שלי םי׳ נ׳ נטה שגשאלתי בבודק שהיה
 והשני יש ליון עליו וע״נ . (שס ט״י) : בורק שנוק את הריאה והראה אותה לאוס אחו אין היתה נקיה טשחק בקוניא אם שחיטתו ובדיקתו טעליא דהוכחתי שם דםדינא כשר אך אם הנ״ד וועין לנדור גדר
r כעמו נהמה בחזקתה ונשרה , והעמל בודק כחזקתו הרשית בידם עי״ש באורך פעיפים אחדים שגטשנו באותה שאלת ותשובה). (עבודת הגרשוני ט״ו) :  ונא אתר והראה אותה לשני בני אום נסירנא .
 וכשר וע״נ. (ש° יף י״יי) : לשחוט עוף או נהמה של עונו כוכבים נסכין פגום יש להסתפק אש הורה שאין להפיס על חנט שהורה להעשיר הבהטח ששחט בה השוחט בשני מקוטות ושהח
 מותר . (שט ני) : בודק שאמרו עליי שיצאה ערפה מתחת ידו מה דינו . (דברי ריבית רפ״א) : נין שהיטה ראשוגה לשניה בשיעור שהיי' כל זטן שלא יצא דם וחשוחט אומר ברי לי שלא ננעתי
ח קבוע ששחט נ' פעמים סימן א' בלבי מהמה מה לעשות נדינו ונדין הנשר. (שארית יוסף נ״ב) : בטיטגים םוטכין עליו לחכשיד וכן נתנ הניי כ״ג וםהרשיל ביש״ש והשיך אך יש ויש עדי צדדיט ב  ט

 ב' אווזות נשחטו ובשעת נישוי הדס נמצאת טנעת שלמה על הארץ יש להסתפק ומשאת בנימין התיר לחחטיר ע״ש . (שם ט״ז) :
 כשוף השפר נתדושי דינים שלי עיש . (שם ה״י) : שליח צבור שנמצאת אחריו טרפה . שוחט ששחט ובדק והכשיר ארבעה עגליט ובענל שבדק ראשון נטעא אחויו םירכא ע׳׳י בודק אחד
 (טחרר״ש לוריא כי): וכאשר שאלו את פי השוהט הודה ששננה היא נידו שלא הרגיש נםידכא צדד שיש להטריף
 שוחט מוחזק ננשרות שבדק את הסכין והשחיוו לפי שלא היה חד לסי דנליו לא שהיה פגום ולא חור שאר העגלים שבדקן אחר דאיתרע חוקתיח ויש פגיט לכאן ולכאן עיש(ניל דיש חסרון דברינו בהעתקה)
; שוחט ששחט נהםת תבירו ובתוך השחיטה החך אצבעו בסכין עצטו חילק ( י ״  לבדקו קודס שחיטה נס לא בדקו נין נהמה לבהמה אלא לבסוף ונמצא הסכין יפה אין להעבירו ועיין בצ״צ ע״נ . (שם נ
 והנימות כשרות. (טחרר״ש כיין ח״א נ״ח) •־ עבד שלא נשתחרר הוא ולא אמו מות־ לשחוט ולבדוק קשיכנול נאיטן זטן שנחתך אצנעו אם חיח בשעה שהיה חותך הטי' בהולכה אחד שנטר או בהנאה ואח״נ חזר
 ויטבול לשם ענוות , (שם ח״ב קע״ה) : המוצא אחר שחיטה טבעת שלמה על הסכין אסור . (טהרר״ם והביא או הוליך חסנין ונטר חשחיטה אז הויא שהייה והשחיטה פםולה אך אם חתך באצבעו ונםיטנים כאי
 טלובלין נ״ד) : מ״ש גני נוי דמצלכ׳;! משפץ כיסוי משא״נ נספקות אחיות. (שם ס״ח) : במקים אחד או שבקצה א' טהסכין בשעה שהיד. חותך הטי' גגע באצבעו וחתנה אין כאן שהייה ולא
ח שלפעמים דט׳ למוציא נטי טונח בטי'. ובטציאות הראשון ע״ד הכשר הכלים צדד להקל בשעת הדחק או הפסד ב ח שיצאה תשש עלפס מתחת ידו מטעם שנמצא סכינו פגום בלא עת שחיטה . (שם עיי): ט ב  ט
 היה אומר נהמה זו טרסה ושוב היה אומר נשלה והתרו נו נייד ושנה נדבר לאוי לקנסו ולהעני־ו טרובה . נ״נ להעביד השוהט צדד להקל והנל לפי טה שהוא , ואם השוחט טפוםק באיזה םהאופנים היה
ח שיצאה טרפה מחמת ידו ונא (קבל נגכשן וע״י , (שט 0׳y) : חיתוך אצנעו יש לצדד להקל טאחד שאין נאן באמת שיעור שהייה לדעת דוב הפוסקים ואין לוטד נל ב : ט ( י י  וע״נ. (טחרר״י טראני י"ב • י"נ • '
) : ספק בשחיטה פסולה עיש . (שם «״י) • הורה להחמיר ונתרעש עם הםק־ל וטוניחו וטוהירו על שצדד נ ״ ם נ ש  שוהט שהית שוכר מעלקת האווז קולס שיפרנס כדי שתצא נפשו אין לעשות כן . (
א להתיר בשיחם ששחט וגטצא טבעת טהגרגרת על הפנין דהרי זד, ספק שמא נעשה הקנח טנוס קודם י לז ־ מ ־jv ה ו מ ס ג י ש ; ? פ ש^,ן ( י ע י א, נ;,ן,רן א ש ג  הפגימה אין לה שיעור וכל הנרגשת ב
 פגימה ופוסלת להיע . ל' סלנניס נעלי ניח ישראל ונית חוש יעל ונרי הטור נל״ש י״ח השןןןנן גטר השחיטה או אחר גיש וחוא גקרא ספק בשחיטה דקי״ל דפםולה וכדעת טהרט״א שכתב וכן עיקר
) ; ואין לשנות ע״ש ועיין ח״ב מנחלת שבעד. ם״ם ועיין הר״מ מלובלין ניד ושארית יוסף ם״ז. (שם קנ״ב): «נ  נסכין בדוקה יכו' . (ט׳ הזכרעות )
 צדד והורה פנים לאפור לטי שיודע היטב הלכות שחיפה ובדיקת אך מעולם לא שחם ולא בדק
 שלא ישחוט ולא יבדוק אפילו דרך טקרח אף כי מצר חרין חיח מסוס לחתיד טאחר שהוא נקי ועגין לקיתת הקבלת אינו אלא דק מנהג אחרונים אך להיות הדור פרו׳ן אין להקל כלל שישחום ויבדוק בלי
 קבלה. אך להיות שהיה עי״ט טשום שמחת ירט שלא תתבטל חתיר לו שישחוט עופות אצל השוחמ ובודק שהיה חולח וה״וז נמי בהמה זולתי שאש החילה לא יוכל להטפל ויארע שים שיגוי או ספק בבדיקה
 יטריף יען בדיקת הריאה צריכה איטון ידיט והרגל והרגשה ויש להחטיר בח יותר ודוקא משוס טצות שטחה ׳ו״ט בפני השוהט החולד, היא שהתיר ועכ״ז הצריכו כעי; כפרה ברבים כדי שלא יבאו להקל .
 ושפ הורה לישראל שהיה מוכר חנשר טרפח לעוכר כוננים ובשר האתירייט והלך חשיחט טאצלו וחוא היה יורע כנז״ל אך שלא חיה לו הקבלה והרשות הגהונ והעונדי כוכנ־ס קמים עליו להאכילן בשר
 והתיר לו שינחור ע״י עובד כוכבים ולא שישחוט הוא בידו פן יוסיפו להקל ע״ש ועיין בית יעקב סימן ט״נ. (חות יאיר קע״ח) •י הוכיח והעלח דטאחר דשהייה כל דהו כשירה ושחיטה טעליא היא ס״ח
 רק שהאחרונים חחטירו ואסתר. לא טפני כן תדחה ספניר. כיסוי דם ויש לכפית כששהה שהייה מועטח ועיין בטחבר עצמו טי' ן׳ דחלק עליו הגאון בעל אםונת שמואל וסתר את דבריו והמחבר השיב ירו שנית
 בסי׳ ג״נ לקיים את דבריו ע״ש ועיין בית יעקב טי' פ״ו וציו כטח םעיט' דיניט שביאר . (נחלת שבעה ם''0 : יבאר ויישב ויצייר מ״ש חש״ך על בעל ההנ״ה בסי' ליד סיק ד׳ בציור השיעורים טכאיםר וכיוצא
; יבאר דין שיחט ששחט ומצא הטבעת טהגרגרת על חפיין ויחלק באופן המציאות שנמצא אותו הטבעת ויבאר דברי חט״ז ובעל טשאת בניטין ודעתו נוטר, להחמיר ע״ש ועיין עבודת חנרשוני ( י  ע״ש . (שט פ״

 קכ״ב ושארית יוסף ט״ז וטהר״ם מלובלין גיד . (שם ס״ט) •
 נמלה שנמצאת חחובח בחוזק בושט ונאכל חצי בשר עור הפגיטי של ושט במקום שהיתה הגטלה תחובה כתב להכשיר מאחר שאנו רואים שלא אכלה מעבר אל עבר כיון דלינא שום ריעותא בשאר העוף
 אין להוש לשמא ניקב והעלה קרומ דחוה מיגכר בבדיקה ע״ש דף כ׳ ע״ב . (ואומר אגי דצדדי החומרא גראין יותר ונם ממעט השהייה ושפא ניקב ככתיב אצלי בהשגות עי״ש בהסכמת הנאון
 מיהו־״ר נרשון טרשיד יע״א). (פרי הדש לינ) •י הורה דיפה עשו להסכים שאין השוחטים והבורקים ימול שבר ם; הכשרות לבד והיל השכמה דטגדר טילתא דאין לה היתד ואף שיש מהן אוטרים שתנאי היו הדברים
 אזלינן לחומרא עיש . (טהו״ם ד׳ ביטון וי) : שאין קפידה ופקפוק לבדוק הסכין באיזה אצבע מהן שירצה וירגיש בו הפנימית כי לא הורו לנו אם •היה בזרת כ״א אבישרא והםופר׳ והג״ר. (רב״ש ר') :
 עלה של עשב רך ורק שנמצא בתוך הושט השחום ונחתך לשגיט דינו כדין גטי שיש לאטור משום שהייה נל שהו (וכן הוריתי למעשה בשעה שהוושט מלא מאכילת הסובין ושחט השוחט ועינינו הרואות
 שהפכין טלא סובין והולך ויורד עט קילוח הדט דודא• יש לאסיר מרינא ולא מתורת חסידות כס״ש א' מהחכמים כי הוא לא ידע דבשם שאסור להתיר את האסור כך אסור לאפור את המותר מדינא דנמרא

 ומדין הכמי האמת בעלי הקבלה) . (שט רל״ו) :
 שוהט ששבר הטפרקת קודם שתצא גפש העוף והנהמה ששהט הורה דלאו שפיר למעבר הכי לכתחלה אף בדיעבד שהיטתו נשירה וסותר לאנול מבשרה ע״י התיכה וטליהד. ועיי טוהרי״ם ה״ב גינ . (שמ רל״ו) ;
 יורה לעדת חאשכנזים שנהגו שלא לטרום נוצת צוואר העופות קודם שחיטה שנכון הדבר להחמיר ואל יזוזו ממנהגם ע״ש . וטהר״ט פדואח פ״ג . (שם רל״ח): אם השוחט בדק הםימגיפ כהוגן אחר
 השחיטה ע״י תקיפת אצבע הגודל על שפוי הכובע כנהונ שוב לא איכפת לן אם העוף יוציא דרך פיו שיפוי הכובע עם תתינת הקנה שנחתך לו בשחיטת שודאי תלינן עיקר זה נכח חפרכום יהנענוע
 שלאהר גמר השחיטה יבדיקת הפי' ע״ש . ועיין ט״ש לקטן בםי' רט״ו בלשון הם״ז פי' נייד נדי; סימן שגםצא שטיט אהר השחיטה. (שם רט״י): יטה דעתו לחקל בסכין שיש בסופו םטוך לקיזא כשיעור גודל
 חלק עב ונם דומה לגנו דלא שייך ניר, חיתוך כלל שמותר לשחוט בו לכתחלח ואין חשש כלל דאייא חרי םפיקי א׳ אם העכירו על מסוס שחיטה ואת״ל שהעביר פ' אט שהה נר. עברה שיעור שהייה
 דאורייתא . אך מזרז כ׳ טחיות טוב את״ר . וט״ש על נ״י סכין כשר איגו טעלה ואינו מוריד לענין שחיטה כי בבדיקה ונקייה הפגיטות תלוי בשרות הסכין . ואם בא להעיד שאיגו מאיפור׳ הנאד, אין לחוש

 לטיעוטא דלא שניחא ע״ש . (שם שהיית) ;
 יבאר כמה פרטי דיגיט בדין שוהט שאהד גמר שחיטה בדקוהו ביד וגםצא שאינו יודע ויחלק בין נטל קבלה ורשות ללא נטל דאם נטל אמריי השתא הוא דאיתרע ואס לא נטל מטריפים הכל למפרע משום ודאי וחשוחט
 ששכח אפיי דין א׳ שיש לוטר ששחיטתו פםולח ושט יבאר היכא דגשנהו טטנו כל ההלכות . ואם השוחט הזח רגיל לחיות נשכח נשאיגו חוזר חהלכות ואהר שהימר. הוא דחזר שיש לחוש לטח ששחט קודס
 שחזר גל תלמודו . וישינ על מ״ש דנהמח בחייה לאו בחוקת כשרות עומדת ע״ש . ועיי; פ״ש הסחבר עצמו ל״א וציו וםהר״י בי רב םי' נ' והכ״ה םי' א' ונכתבו לקטן בהלכות טרפות . (בית יעקב די) !
 יבאר למה מועלת בדיקת חטכין נס בציפורן מאהר דלא קי״ל כמ״ד דשיעור הפנימה כדי שתחגור בה הציפורן אלא בכל שהוא ואפילו פחות טחוט השערה בדקינן לה וטחטטין אחריה ושם יישוב מ״ש
ב שמצא כתוב משנת ק״ע לפ״ק וז״ל האבל והזקן ב; שטונים שגד. והנער קודם י״ח שנח לא ישחטו עב״ל . ודעת חמחבר דהכל ת  טזבח שנפגם בידקין איחו בציפורן כטו סכין של שחיטח ע״ש . (שם כ״א) יי כ
 לפי טח שהוא אדם ראם חוא תש כח לא ׳שחום אפילו מבן חטשים שנה ישוב טצבא חשחיטה עי״ש . (שס כ״יי): יורה שאם תתחיל לשחוט באור חנר וקודם ששחט רוב הסימנים ככתח דאין זקיק לה ויגמור
ם ליי) •י יירה פנים של היתר ומסיק להחסיר ולהטריף נהטה שנשחטה בסכין שנמצא בו אחר שחיטה פניטה מן הצד סמיך לחורו של סכין דמאחר ש  שתיטתו מבלי שהייה דק״״ל דשיעורא כל שחוא ע״ש • (
 דהשוהפ לא הרגיש וידע נח קודם שחיטה בודאי שלא נזהר מלינע בה בצדדי בית השחיטה ע״ש . (שם נ״ז): הורה שיש להעביר לשוחט ובודק שסועה בהלכות ואומר על טיתד אטור אף שאומר על אסור
"א) : יורה פנים דכיון דקי״ל דלנתחלה בעינן שחיטת שגי םיטגים היכא ששחט רוב שנים בנהטד. ורוב א' נעוף וראה ' יי • 0;1ט ̂י י ח ט " ב  אהוד ואינו אומר על אםור טותר ע״ש ועיש שיי די וצ״ו ובשו״ת ה
 איש א׳ שלא שחט בי אם הרוב דחייב לגמור אותו אדם אחר שחיטת הבי טימגיט וחוורידים ואין איסור משוט רנראח כמו שהייח ומאחר דלכתחלר. ב' סימנים בעינן צריך לנטור וכן הדין בשאר חטצות אס אדט

 עשה מצוד. ולא גמרה דבדיעבר האיש ההוא יצא י״ח המצוה והאיש האהד שרואה שלא גגמרה ח״נ לגוטרח כיון שיש קצת מצור, לכחחלד, ע״ש דיש פגים לאפכא דמםחברא . (שם ל״ב):
 יבאר דין סכין שמקצתו חד ומקצתו אינו חד אט מותר לשחוט בכי האי נוונא דח״נו לשחוט בבהטח סי' ראשון במקום חד וחב' בטקוט שאיגי חד דאז אין לחוש טשים שהייה במיעוט בתרא של סי' ראשון ,
 ועוד יבאר כטח יהיח שיעור חד שיחיד, טותר לשחוט נו ע״ש. (שם פ״א) •י יבאר דין שוחט שהוא סימל כדין א' הטוזכר בפוסקים להחמיר לפי שכך נראה בדעתו אם מותר לירזן לו לכתחלח לשחוט
 כשאחרים עוטדין ע״נ ואט טקנל עליו שלא יקל אס פותר לשחוט בינו לבין עצסו ויטח להקל ע״ש . ועיין ט״ש בסי׳ ד' ול״א וקכ״א. (שם צ״י) •י יבאר דין אם השוחפ הוא ירא שטים ובודק חסני[ בכל טח
 דאפשר כפי חוש הטישוש שלו יטד. להקל ע״ש ובפי׳ פ״ר . (שם צ״ח) ! יבאר ט״ש בפי׳ נ״נ דאם שוהה העוף לטות טוטב שיכנו על ראשו ולא •חזור וישחופ דקשה רהא אם •כני נ״כ איכא איםורא שאפור
 לקרב מיתת הבהמה משום שטבליע דם באברים ככתוב בסיסן ם״ז ע״ש ועיין נט״ו ם״ז . (שם קלייה) •י יבאר הא דקי״ל דאט שחט במקום תורכ׳ן הושט שחיטתו פסולה כמ״ש בפי׳ כ' אט שחט בצמצום
 נטקוש שסיים תורבץ הושט דהיינו בתהלת הושט ממש אט יש להכשיר ושם יבאר אי הוי טריפח או נבילה וישיג על השייך ושם יבאר דין אם מן הצרריט שכתוב בש״ע שחיטתו כשירה ונוי ע״ש . (שם קלים):
 יורה שיבול חאב לפמוך את בגו בשחיטה מאחר רעד אחר נאט! באיפורי' ע״ש ח״א וחות יאיר קנ״א . (חלק״ט לי) י• יורה בשוחט שחיח שוחט הרבה עופות ובירך בתחלת השחיטה ואח״נ בא א״א ולקח מאותם
 העיפית לשחוט שצריך אותו האחיילברך . (שט קט״י) י• יבאר שיש לחאטין לשוחט שהוא טוחזק בנשרות שטוען ברי שבשעת שהיטה ראה שהיה קרוב לודאי ששחט רוב שנים אף שעדים טעידים ששם
 היו וטחטת קלוח חדט לא יוכלו לראות אם שחט רוב שנים ושגם הוא לא היח יבול לראות . ועוד יבאר הא דאטרו עד א' נאטן באיפורים אי חוי דאורייתא או דרבנן. ועיד יבאר ט״ש הריטב״א דלא אמריי האמינה
 תורח עד א' בטקום ב' בשאר איסורים דהיינו ננל דבר דבעי ב' כגון טטון וערוד, ודומיהן ע״ש ביאור ראיותיו ומה שהפך בזנות ריב״ל ה״א דף קל״ב במה שהשיגו עליו ע״ש. וחות יאיר קנ״א . (לוט רב רכים);

ם ה ר ב ל א ש  א
 מ1צק העלה די״ל להתרה . ינ! סתם המתנו לקמן סי׳ לייו ועיין ומ״א א״מ סי׳ הניל וגנו ידעכו ונוכרי פוסקים הלכה כנמיאי כמ׳׳ש ננימן ואנ סי׳ קניו ונמ״ש פרית והרנ נעל גינת ורחם נלל א׳ סי׳ י*ו מעתה
. ינספרי ׳  יש לו תחיה ואס נפשך לומר שהוא מנהג קדמונים ומחריביה הנניס לקיים מילי ואבות ז״א. זה לא נתנ הלשד״ס נחלק י״ד סי׳ מיה דכיון דלאניהס מסני התלה מכ״ש לנניהס ועי׳ נת' נחלה ליהושע סי׳ נ
. ואס רגיל בכן והתרו נו נייד ושנה נדנל ראוי לקנסו ולהעבירו מסרי״נן י״נ י״ג: ראובן ושמעון שיצאו ערפה מתחת ידם והעבירו לשניהם ונשבעו יחל ־נא ן מ א  אשר ת״ל יעדתי לי אמדי יאה סי׳ תרצ״ו: (סעיף י״ג) נ
 ישחטו לשוס אום אס הכ״ו יניל להתיר לא׳ בלא השני עיין' הרשד״ס י״א ורא״ס ח״נ כ״ד והר״ר מינן כ״ה: כעני! שחיטת הצדוקים עיין מהריא מזרחי ח״כ ט׳ וגס הסכמה שהסכימו הקהל כעד נ׳ שנים אין לה
 תיחי עו כלוח זמנה : ועוד ע״ש נסימ! עיה נוין כיוצא נוה לפסלו לגמרי גס למינוי ש״צ בהסכמת מהרש״ח ומהרח״ש וטוהרש״פ ע״ש ח״נ ועיין מוסרי״ט ח״נ י״ג ייו ומהרש״ל נ' (משפט צדק ני) אנשים שהחמירו
 שלאי לאכול ממקצת שוחטי הקהל. אם כשמזמניס איתן קצח נ״נ אין לחוש לגיעילי הכלים מאחל שלוב טבחי העיר כשרים עיין ד״ש ש״ן וה״ק ח״א ק׳׳ג (וונ״ז לצ״ו) נענין נווק שמצא ואמל לחנירו לגווק נס הוא ואמר

. - - , .  נתנ שהתנה עסהטנחיסשכל קנג •• , - - , ... . .. . , . . ״
 מכשירים משום אימת שיענילינו מאומנחו . ועוד הלא אינו מפסיד מכיסו אם שחט עריפה ואינו אלא מניעת ריוח ונזה החמץ לשוחטים ועיין מגדול טוו. ינספר^נאמ! שמואל סי׳ ל״נ צידדמוהל^ש ממודינא להקל
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 אחר: םי׳ ב׳ (טעיף אי) בחיטי.
 אופן מהאופנים הי׳ חוחן באצבעו צידד
 משום דשמא הקנה היה פגום קידם גמר

 י ד השמטה מסימן א ם״ק ד אפרים
 שי׳ נ׳ סטיף י״צ נהג׳׳ס נזפש שם נשם אבן העוזר שהניא תשונה זו צקצרה ויש שם טיס שכ' וכאשר לא
 סשינ יציל ונאשר נא משיג)(וציע גמיש שאס נותן אמתלא שידע אלא שרצה להטריף ננדיקס דא״נ הוא
 משוד אממונא כיין שמן סדין צריו לשלם ואע״פ שנשכיל זה אין שחיטתו ששולה כמ״ש לקמן סעיף ד' ננגננו
 גדייו מ״מ עניפ אמתלא אין כאן שהרי משים עצמו רשע נטענה זו ואטשל וס״ל דאמע״ל נכן שי״ל שנאעת
 היה נדעתו לשלט רק נצינעא או לאשתמוטי עד דה״ל זוזי ונפרט כיון שנן נהגו השומעים לעשות מעיקרא
 אלעתא להני קנילי עלייהי שלא יצטרך לנייש עצמי שיחזקיהי שאיני יכול לאמן ידיי לשחוט נראוי ועדיין צ״ע
 נפי מה דקי״; לקמן סי׳ כ״ו ננתננלה כשחיטה אסול לעכור ריאה ונני מעיים וא״כ כשהשוחט מעלים מנעל
 נהמה ענין זה שנתנבלה כשחיטה ואומר לי שנערפה ימכור המעיים לעוני כוכניס ויעבור על לפני עור וא״כ
 הרי השוחט מכשיל לישלאל שיעבור נלפ״ע ואין כאן אמתלא ואמנם דנל זה על המנהג שנהנו השוחטים לעשות
 כן נמ״ש השנו״י שנן ולכס של השוחטים . ויש לממוה למה לא מיחו בידש חכמים שהרי נזה מכשיל לישלאל
 נצפ״ע. ונראה שלכן העלימו עין מזה ולמיחש מיבע׳ שמא מחמת שיתחיינ לשלם או משום כיכופא לא יוליע
 נלל שנסנכלה כשחיטה ולכן הניחו המכשלה הזאת תחתיים ומוטב יליעבו איסורא ווטא על ייסמלמעני

 איסויצ

 ושט׳ו ו-שחא הוא ואתיע. עיין גה׳יט ועיין נשנו׳׳י ה״נ סי׳ נ״א בנמצא שא״י הלנות שחיטה ונטל
 חנלה יש להקל נהפ׳׳מ ואם לא נטל יש לאסור כנל למפרע ואפי׳ נספק •ש לאפור ונן מסיק
. ולענין המנקר שאינו נקי נניקור נ״ל לאסור הכל למסיע נ׳ מחמירים ננקור ׳ י  נ-וית ניס יעקנ סי״י נ
 ע"׳ ס״ס ש״ה ועיין בבל"׳ שרעתו שאין חילוק נין שמיטה לניקור ועיין נגיש ועי: סימן נינ שנהנ גשומנו
י הראהו שלא נשחט הוושט נ ־ w , c 0 ו , ־ ר י לן ל ג פ ו י נ מ . ן י ש ־ מ  שנא לכלל נעם ושחט מתון הכעס ואחייב ק
 וכשחזר הא׳ ונא ושאלוהו למה נינל הנהמה יהשינ שאינו יירט מזה שהיה סניי שנשמטה כראוי וכשחפס
 בסימנים היה סבול שהוא הגיל מצואר ולא הוושט הווה שיבר פשוט להעבירו ניון שאין אמתלא ליכריו .
 ואפ היה נותן אמתלא שיוע שנינל אלא שלא היה ליצה לתלות החסרון נעצמו ורעתו היה להטריף הנהמה
 עיי נויהח הריאה כדרכן של כשוחנויס אין ראי׳ להעבירו . אבל זה שאינו נותן שוס אמתלא היא פשיעה
 גמילה. יא״ל כיין שהוא נא לכלל כעס נא לכלל טעית שזה ג״נ הוא קצת פשיעה ני נל הכועס כו׳ ויהלט
 נפי תישמע אינו מוחזק בנשיות עפ״י מסיורי מילי ילישנא נישא למימוש מינעי אס ריעותא לפנינו עו
 שימ-ור נתשונה גמולה וגם צרין לשלם מס שנינל כיון שנותן ל1 שכר כמבואר נח״מ סי׳ ס״ו(ועיין לקמן



ד אפרים לה ק ״ ס  א
 להבריז עליו נינים נמיש נהג״א כענת שיצא חלב מתיי וצוה לספריו עליו.כרבים וע״ש כתכונת שהשיב
 יהנל לעי יאות הניי יאי אינא י;לים לוני שלא עשה רק עכשיו מון שהיה הפשר מלונה לכן עשה עכשיו
 יש להקל ומכיש כשמים נורק לאחרים שלא היה נו הנאת ממון תלינן יענשיו הוא יאיתרע ונכה״נ

 מיירי היינ״ש עיין שם :
 וכתב בגאוני נתיאי סי׳ ס״ו תשונת הגאון נעל עיו שהשינ לחותנו נעל הב״ח על תשובתו הניעם נתשונה
 נ״ח סי׳ א' נענין שוחט שבדקיסו ואיי סל׳ שחיטה ולחוק פסקו (עיין נע״ו נענין וי!) שהכלים ונשר
 הנמצא משוחט וה אסוי עיש. ונתנ בנית יהודה סי׳ מ״י להשניס עס הפריח שאין לאסור למסיע יק מכאן
 ולהבא יש לאסור. ואם נמשי ולא העבירוהו יש לאסור למפרע מסמלת המשי . זלעגין תשלומי ועי״הנליס
 שנישלו גהס הנשר מתשחיטס שנמצא גחתיכוח פירנא מטריפס לריאה נענין ממוריה י״ל שהוא פטור ביין
 סיוק שא״נ נשיגג עטוי ע״ש. ונראה שכוונתו על סישלאל שעני הנשר שהוא עונג היה. אכל השוחט נעצמו
 מויי הוא וחייב לשלם נעו הבליט שנטיפו יאסי׳ היוק שא״נ במזיד חיינ , ועיין נשו״ת פיי סנואה ח״נ
 סי' י״נ שכ׳ נשימט נשל אחרים לא ייינינןליס נמזיי נטעם ראשון ואין למענילז יאיןלאסזי פנלים כמ״ש נעה״ג
ע״ג ומסיק נס ויוקא לענין ילא אסרי׳ הכלים למסיע ' סי 5 0 K סי׳ ניר עיש , ועיי נעה״ג שם שהניא ינרי 
 מחלקינן נין נויק לאתריס.א0ל לענין זה להכשיר מה שנרי, לאתר שאימרע תזקתיה >א מחלקינן נ׳ סניא קלושה

 היא לחלק בכן למיין סיגגיעיש והניאו נלה״ק ועי׳ נפיי סנואה סי׳ יינ וסימן ייי נענין זה :
 וכתב מ״נ מ״מ סי׳ נ׳ שומט מומחה מוחזק וייא שמיס ואירע עעלמ יק סקגה בעזן זנאשל הזנא העיף
 לנית היה חי עדיין והחזירו לנית השוחט ושחט הוושט העוף אסור ואף הבלים שנחנשל נו אסורים
 ואין מועיל נהם שהיה מעל״ע •והשוחט יש ליונו לכף זכות שהיה סזנל שאין זה שסיים נשמיעס כיון שכבי
 הלן השליח עם העוף והסיח יעחו מהשחיטה אכל נאמת אין זה מועיל וראוי להעניר השוחט על חודש או

 נ׳ חישיס לפי יאות עיני העולה (לפי מקמו נילאת שמיס ע״ש ־.
כתב בנינ מ״ת סי׳ ג׳ נשוחט שנחשד שאינו בודק הייאס כהוגן מותי לשחוט עופות יהחשוי על דיננן  ו
 אין נחשי על *סול חויה ע״ש (ועיין נטית נימ א«ייס עכתגמי שצ״ע שגס נעופות אינא כמם
 דלליס שסם מדרננן ע״ש ואפשר יס״ל ניון שאין יק מייננן אין להחמיר נשניל חשי נעלמא) ועיש שנתנ
 וגס ננהמות ששוחט זסשוחט הגון עזמו ע״ג אין חשש שלא נחשי על נליקת מסכין שהיא איסור מורס
 ותשות נח של הזקן מיגרע נחו להרגיש פגימת הסכין לא לבדיקה הריאה וע״ש שנס השוחט ש:נשל ננויקת
 הריאה יש להקל גאיות תשונה שיעשה ולא לימית! לגמל׳ ?׳זן ששאלו השזתט הזקן וויא איזט והמינ נייא
 מיר איזנו עם גיויס נשר הדנריס האלו מראי! שאי ו לוצה לסמוך על דעתו שאליה היה לו לומר פס איז גוויש
 נשי וגס מס שתטייף סיינא תלויה י״ל אזל׳ הרגיש איזה פגימה אחו שחיטה נסכין ותלה למזויף ענוי
 סירכא וגס שאף שחשוד לאסור מספק אינו חשוד להתיר מספק ואף שזה מווה שלא למי מ״מ אין להענייו
 לחלוטין רק על חודש או נ׳ תלשיס לאות לננ׳ מיי שלא להקל נא׳סור׳ן זאיו*כ יעמוד ויתוודה עצ פשעיו זיקנל
 עליו להיות נזהר היטנ ננדיקת הריאה . ואס נהגו שם נסמוך על נריקח פנים הוא לא יסמוך ועניפ שנה
 תמיעה מחו״נ להוציא סליאה למון עו שיולגל היטנ!יהיה מומחה גמור ננדיקת טניס שזנ יהיה הנהגת

 נשאר השוחטים עיין שם :
׳ שלישים והשינ נשרס והיא כתב נשיית מהו״י ני לב סי׳ ב׳ בשומע שנשאל דין סעי׳ס על׳ש ושחט נ  ו
 מיחזק מכמה שנים ומכס א׳ שהיה קויס לזה לא היה אונל נ״א משחיטתו וחכם אחי סנשיל הכליס
 למפיע מחמת חזקת השוחט ע״פ החכם שהוחזק על יין שהל• יגול להיות שצא שאצו ביין זה שאין זה
 מהלי שחיטה נ״כ כו׳ ומימ יש להכשיר הכלים כשהשוחט אומר כרי שלא אירע לו דכי זה מעולם ואע״ג
 ואמיי׳ אס א״י הל׳ שחיעה אפי' ניי צא מה;׳ להוא מ׳לתא ללא ימיא נו׳ ז״א יהכא אפ אירע צו הוס
 ימיא ליס לפי סנרמו יכשי הוא ציין לייע ולשער אס היה יק שליש נהגימס או יותי ועונו סוה יניו
 וכיון שאמר שלא אייעלו כז? נאמן שהוא נמזקת כשי . יעיי יאק סהר׳ פלא יקרה זס נ״א «עס א'
 נכמס יובלות שישחוט למטה מננף הריאה שא״א אא״כ ימשוך הסימנים למעלה באונס כוי וגפ כיון שיש
 שם שומטים אחרים אינא על הנשי שהנעהינ קנה ס״ט ויונא שהרי יש ס״ס שמא משחיטת אחי ואת״ל
 משתיטתו שמא לא קרה המקרה הוה והוא מתהפך נוי אנל נטנין השאלה שנשאל הלי שמיטה ואמר שנקנה
 אין שהייה סוסצת לא נעוף ולא ננהמס ולפי הנלאה שהיה סבור שאיין מיות תלוי נקנס ואס סיו שואלים
 אוחו נדרסה או חלדה נקנה היה מנשיו ג״כ וא״כ טעה נהי יניים המפסיריס השחיטה שונ לא «ני אפיי
 יאמי ניי לי שלא שהיתי כו׳ דוה מלתא יצא ימיא כו׳ ומימ מה שמתנצל שמחמת חוצי שכח וס התנצלות
 טונ ניאשכחן נלנ יוסף. וגס אפשי לסמוך על החזקה שהחזיקו תחכם ו״ל ננל אותן השנים ינשלמא
 נשטועה ביבר א' י״ל שלא שאל אותו וין זה כוי וט״מ מס שיםנרי ששחט מזמן החולי ואילך אסוי והכלים
 אםולים . ואס הנעה״נ א״י אס קנה משתיטס שימני זה או משחיטת אוזלים אוצינן נתל יונא ניון שיש שני
 שותטיס יותר מון «מ« . אן אין לזמר נזה &"ט שאס תאמר הוא שמט אין לעשות סטק שמא שחט כסלכס
 שכיון שלא ייע ויאי שלא שחט כראוי ע״ש . ומ״ש לילו אחר הרוב נראם שהכל נמכר נמנות אחת וזה
 שילש קודם שנוצר הספק ועיי סי׳ קי׳ סעיף ה׳ (ועיין נמה שנדפס נשם אנן העוי שהניא מחשוכה זו

 בקיצור ואינו מובן ה״ה) :
 וכתב נשי״סמיס עמיקיס נחלקתשזנת מ' אליי מזיחי ו״ל נסי׳ נ״י נעיר אחת שהיו שם שתי קהלוי!
 קהל רומניאה ושונ נתישנו קהל ספרדים . ולפי שהשוחט היה משגיח יותר לקסל רימניאס שנאוהו
 אנשי ספירים יהיי מתנכלים עליו להוציאו ממינויו וצנן השתדלו להוציא עדים ניניהם במכין שיוטסל ושלחו
 אליו לנא לנלקו ולא לצה לפי שלא היו שם מאנשי לומניאה וקבלו עדות שלא בפניו והענישוהו •ענית
 ומלקיית.ממין זקנם נכ״ז אינו מזששל נעדות זה שלא כפניו ומס שלא הלך כששלחו לו שפיל עניי מאמר
 שיויע שמחסשין אחריו לפוסלו ולא חזי ליס זכיתא ינס כל אנשי רימניאס מעידין שכל הספרייס מקנאים לו
 מחמת שאינו משגימ עליהם כ״נ ויצו לסזי ממון להוציאו נכיי למנוח אחי מאנשי מקומם ננהיג הני יייני
 וסהיי נוגעים נו (ואני הנאתי נחשונה זו בקונטיס התשונס שנסוף סי גיס אפייט על סייעות נ*׳ ל״ו
 והארכתי בוי! עיש) ןע״ש שני נענין שוחט שנפסל באיזה ענין חוזר כ' ייש י׳ מיני טנחים ויי ייניס יש

 להס והביאו השי״ח טי' קי״נו ושם ינואר אי״ה :
כתב נמטה יוסף ס" ג׳ נשותטיס שיצא טריפה מתח״י וסילקו© מאומנתס והס עטופים נרענ ואין להס  ו
 יכולת לילן למקום שאין מכירין ני רחיים נצוארם נו׳ עכ״ס אין להתיר למזור לאומנתפ נ״א
 לעשות מקנס שלא יהא ישא׳ אחי מהם לשחוט אצל נעה״נ או נמקולין נ״א נסצטלפות א׳ מהכשרים וינרוס
 אחריו הסכין נתחלה ונסוף גס יניקו הניאה היא משניהם ונשחיטת טון מותרים לשחיט ניחיו נמנהגפ
 דווקא ננהמה משוס חימוד ממון שיששיו מס שלוקח מן הכשלה ולנן ׳מזלזל נבויקס אנל נעוף לא חיישינ!
 שלא יטוית להשתין הסכין ולתקנו כיון יאומן נקי הוא ונס ליכא למיחש שיזלזל בבדיקה שלאחר שחיטה להא

 אף ימצא פגום פטור מלשלם דהא איני אלא ספק שמא נעולו שגס ופעור נמ״ש סי' קל/ו ע״ש ־
ב נענודת סגרשונ׳ סי' ט״ו נשוחט שלא הודיע שענלי ג׳ ימים נלא הדחה א״צ להענירו אע״ס שמינר ת  כ
 נשי של עצמו אס לא נדלן סייג וגדר והניאו נלק״ה וע״ש שאיצ למוריף הכלים למפרט שנל
 הנשר שלקחו ממנו איני יק ספק נשתהה ג׳ ימים וגס אין חוששין כמי שנטול ע״ז משול למכיר ננילוין

 וטריפות שהחשיי לי״א אינו חשוי לכל התורה זולת ע״א ומחלל שנתות נפרהסיא עיש :
 ועיין ספרי שו״ת נית אפרים סי׳ א׳ בשוחט שיצא עליו שם יע לחשיו ביבר שבעליה אין להוציאו מחוקת
 נשיות ומנ״ש כשהקול נתפשט עי׳ אשם פנוטנית כו׳ ואשי׳ בטל נפש אי! לו לחוש ואפי׳ יש מ׳ שלנו
 נוקפו ומאמין ננ״ת אין זה פוסל נשחיטה נעונר טיירה באקראי ומכיש לפעיש הפגין שהוא נעל חייה ולא
 נשמע עציו שמן יופי ומבן עשרים שנה ומעלה הוא מצוי אצל שתיטה וכוי ועיין נסשונת מוהיי״ק סי׳ קפ״מ
 נענין כזה וע״ש עוי נסי׳ נ׳ במכין קהל שהטילו חרס על אמי שלא ישמיט ועני ישמע מה לינו למסיע וע״ש
 שנתנח׳ לסלק השנות נעל קצה״ח ישיש על אאיז נענין שותט שהמיר שכ׳ נתשובח ואמרי׳ הרשיע ואתי
 ע״ש. וע״ש בסי׳ ו׳ נשיחט שמעי עליו שיוציא טריפה מתמ״י שלא תשש לניזק כלאו׳ מענירין אותו.

י נוי ע״ש : י  ואמנם השותט התנצל נזה באמתלאות וכתנתי שיציע סינרים לפני נ
יו בה שאחייוס׳׳ ה׳ נאו היבריס מניאריט יוסי נעיר־ אמת מליקת לישנה יחישה והחישה ני בתשו  ו
 שוחט לעצמם ומצא השוחט הזקן אחריו טריפות בריאה כו׳ והעליתי שס שאס יוכשר עיפ תשובה
 הרי הוא כשר אף למי הישנה. אנל אס יוכשר ע״י אמתלאות שאי«י עמי ישני! ספ מנקשיס רעתו ולא ז1
 הריאה שנוק נצל ונ! תלה האשמה כשוחט הוקן והנה אף שיק מקום להכשירו נאמתלאוח מ״מ אנשי העיר
 הישנה שהם מחזיקים בטענותיו והשוחט הוקן מהימן להי כב״ת שכינויי כן הזא הם אסירים(אכול משחיטתו -
 ואמנם דקוקתי כאיגרת שנראה שמתחלה לא ונהו נמזיו גמור יק שאינו נקי ננדיקה והקלתי כדיני להיות
 מוחר לשחוט עופות נ״נאי שעכ״פ ב׳ או ג׳ פעמים גשטע יראה הסכין לסיונם גמויצ דשס . ואסייצס
 לחזוי לכשרותו לגמרי ילך אצל נקיאיס שזונמיט ונח רב ננל שנוע ושם ישניל וינין לחפש ננל חורי הנהמה
 ומחנואוח הריאה עד שיעידו עליו בודקים מומחים יאתממי גניא ויקבל עליו דנר׳ חקירות וזהירות יחירס
 כבדיקת הריאה ואז ימס מותר אף לשוחט הזקן לאכול משחיטתו. ואשר שאלו ניוון השומן שנידס משחיטתו
 והכלים הזייתי להתיר כיון שאומרים שזו נהמת ראשונה ששמטזמתח(הלא שחס רש עושות וגם כיון רעל
 נוף המעשה היה יכיל להתנצל אלא שהוא עשה שלא כסגן והכחיש ואילו שתיק היה מוסר השתא לאו נל

 כמיניה לאפזי של חנייו עיש:
 וכתב ננ״נ.«״ת סי׳ מ״ח מנן המחבר הגאון מהר״ש נ״י. שוחט שהעיז ולא לקח רשות מינ הגליל לשמוט
 יחסר הינ שחיטתו וקצת ג״נ זלזלו נאיסזיזה יאכלו משחיטתו ושוב נפטר סרג וסמו״צ שס התיר
 להשוחנו ההוא לשחוט . אס יש עוד נשר ממה ששחטין באיסור נראה לצדי לאסור אנל אס אין נשי נעין י«
 משוס בליעת הנציס קהו אומ0 «ע5»« 9& • *

ק י ס  יד השמטה מ
 איסורא ינה להאכיל טריפות ח״ו ואשכחן נה״ג גני המטמא והמימע והמשך יס״ל לחוקיה יסטור מתשלומי!
 ניי שיודיעו עיש אצמא דחשו חכמים לזה והינ בזה חשש גיול סיא שינא לייי איסור אכילה והניחו על

 מנהגם. ינסיט שליעת הפי״ח שחילק על י״ז התירו נזה שיי לעניי לעיני כינניס נני עטייס מנהמה
 שנתננצה נשחיעס אצא שאא״ז נח״ש חולק עליי נזה והסכים לח״ח ע״ש. יעי׳ מ״ש גוה נספרי נית אפיים
 על טריפות נקינטיס המשונה יצבאורה מהן ופסחיס דף נ״א ואמיי׳ נבלה כי׳ מונח לנאייה נועת הפל״ח
 עיש) עיי נמאיר נתינים ס״ס ל״ו נשוממ שהוציא ריאה יאמי טריפה כי היא סיינא באזנה עליונה ישותנו
 מומחה שהיה שם הכחיש והשוחט התנצל לפני הרנ שאמר כן לפי שאייע לי ספק בשחיטה ינתייא נוי אין

 לפסיל השוחט עיש שנתנ מצתא נלא טעמא :
 וכתב נספר ניח שמואל אחרון סי׳ ו׳ שחיני מהי״ז הגאון מוה׳ שמואל ז״ל האנל״ק פזזנא נשיחעשצא
 שחט יק סימן אחד וסענייו אותו ונתקבל לעיי אמלת וגס שפ אייע כזה הנשי הנשאר משחיטתו
 ששחט אחר המעשה ההוא אסיר ושומן שלגו קורס שאירע המעשה הזה והוא הפייט יש לערמ ברוב שומן
 משוחט אחי נשל ניון דיש פוסקים ס״ל יאמיי׳ השתא הוא יאיחיע ולהיטנ״ס סד״א לקולא ואין כאן רק
 דרבנן דלנני חזקת איסוי יש חזקות נשיות שהיה לו עי עתה (וקצת צ״ע ילספזסקיס ילא אמרי׳ השתא
 איחיע אין כאן חזקת נשיות דהא אמרי' ואתרע למפרע) וליעת קצת פיסקיס נישל עוף נמלנ מותי להוסיף
 עליו ולנטלו ואף שאת״נ נתעינ נשא״מ מ״מ נהסי-מ כה״נ שמנינן אפיסקיס יאמלינן סילק נו׳ וגפ יקוים

י נתטינ ונטשה נתימי ע״ש : נ  שנא האימ נ
נ הגליל ונתן נמה  וכתב *פטר נחר כהינה סי' כיי בשיחט מעיי קטנה יהיה לי קבלה ונבדק צפני ו
 פעמים הסכין נחזקת ניזק ונמצא פגום וחזי לעייי ישחט נמקים !נתוודע להרנ וגזר עציו נחלס
 שלא ישמוט ולא השגיח ושחט ומענה נשיי שנני נעל קבלה ישונ הלן השוחט לפני לב אחי ונשל קבלה אצלי
 מחיש זהויס שהנשי משחיטתו ששחט קודם שהשיג קנלה שנית אסול ולענין הנצים אס ייעי שש שהלנ גזר

 נחלם שלא ישחוט ולא השגיחו גוה גס הנליס אסורים ונהפ״מ יש להמיי אחי מעציע ע״ש :
 וכתב עוי שם טי׳ כיז נעיר שיש בודקים ממונים מהקהל והשוחט שחט ובלק בנשים ונתן להראות
 להממוניס ונמצא ננש שהיה נס סירנא מוטיפת ואותו סיום שמט עוד כנשים ולא נויע איזה קויס
 והניא דברי הצ״צ סי' עיג ומטריף מספק והוא ויל משיג עליו ינהיג שיש יגליס לינר שהיה שוגג נהא׳
 עונדא וצ״צ שהוא עצמו ציוה להראות להנידקיס אין להחמיר. ומ״ש הצ״צ ימיקרי פושע כיון שאינו נקי
 לחשש נ״ד לבדוק נכל המקומות גס ז״א נמנואי נתשונת היא״ש ינחסיו! בקיאות אמריי שיצמוד ויחחנס ע״ש :
 וע״ש סי׳ ק״ח בשוחט מומחה מכמה שנים ושוב צא עמד ננסיון שסכין שנתן להניד בחזקת בדוק נמצא פגום
 ישאין ג״י אחי צהויקק אליו ילנסימו היטנ אס יעמוי מסיי; ישאי בחזקה ראשונה דודאי מה שצא
 עשס יפה בראשונה משנה הוא אי ניעתיתא ונן לאיתי מעשה לטני גאונים א״א יאחי ז״ל נשאייע שמסיו
 פגומים בחוקת בדוקים וצוו עליהם שילכו ללמוד השחזת הטני! ונייקת השכין אצל השוחטים ואח״ז נשיעעדו

 ננסיון לפניסט ינשייי איחס כיי ע״ש :
 ועיין נסי׳ נ״ט נשוחע שהועי עליו מקצבים שלא ראוהו נייק הסכין קוים השחיטה היינו והוא אומי שניק
 ׳"ל שניק נניתו אפי׳ אומר בפירוש שנוק נמקוצין י״ל והוי מלתא כו׳ ואפשי שניק נעת שהלני
 לקשור הנהמות לשחיטה והגשר משחיטתו נשיה ואין לתענילי ע״ש שהקיצ ניותל נזה . ינ״צ שהעיקר נזם
 לסי ראות עיני המורה ולפי מה שהשוחט מוחזק בנשיות ואס נראה לגלים ציני שהאמת כיברי הטייס
 שנדיקת הסכין קל בעיניו יש להעבירו וגם להטריף הנשר משחיטתו והכלים אחר ששהו מעצ״ע יש• להתיר
 אס הוא ספ״מ. וע״שנס״ ניי נשומט שתועי שהיה ממען נסירכא וניתק עס נשר הריאה ואמר כשר והשוחט
 מכחיש ניאה יאיגא אימינא שלא יאה שניתק הנשר שאם הים ריצה להאכיל טייסית היה לי לנתק הסילנא
 מנסניס ולא הגיד לעיים וכיון שמסליגין בשנח השיחט שהיא ייא שמיס אמיי׳ שוגג היה ואייל שהיה לי
 לנפוח הריאה אחי המעון והיה יואה שמנצבן מימ כיון שהנעימה חומיא הוא אין להעכירו עיש (וינייו
 תמוהים כיון שכל עיקל המיעון לראות שמקימו נשאי שלם ויפה ננתחלה אין תאמר ששוגג היה בוה ולא
 יאה שניתק הייאה והוא עיניו ני! ידיו. וגס היגר כרוי ינשניל זה לני שמיקל ננפיחה אחל םמיעון
 שלנו שאי! ממטני! ננחח יש להענייו ללדיין הנפיחפ מוינא ומכיש גזה שלא השגיח נצל ליאות אס אחר
 שניתק הסירנא נשאר מקומו שלם נשאר הריאה ווה עיקל הנייקה דאל״כ מת יבותא ימיעון וסםלח תסייכא
 ומה זו עושה כשאותו ססירכא וקיצף עי שמנתקה ומביאה אצצו אס קמו עיניו מלראות אס המקום אשר
 עמיה עציו הוא שלם ואין נאמל בזה שזלזל ננשיחה אינו רק שלא עשה החומרא סשיטא שאין לסמוך ע״ז
 נמש״ל, וגס האומדנא שכ׳ אין נלע״י יי״צ ימסיקיא סגור שיהיה יכול למעכה כיין ולכן הוציאה לעין נל
 ואיידי וקיל ליה היקל נה ולא גרע מאס האכיל נצא כדקה נצל) וע״ש שכ׳ דחשוד עצ ההדיקה חשיד נמי
 על סשתיטה והגיא מצ״צ סי' עינ (וע׳ לקמן מס שכתנתי על ונרי הניב מית שמתיר לשחוט עופות שינרין
 ציע) ומ״מ הכלים מותרים אחר מעצ״ע מהבישול שבישלו נהם ממס שנשחט אח״כ אנל אותן בלים שנתנשו

 נהס הנשר מאותה שחיטה שהיעל עליו שניתק נשר עם הריאה הבלים אסורים ע״ש.־
 וכתב נשו״ת יענ״ן ח״נ סי׳ קמ״ו נאשה שאמרה שלאתה נעת שחיטת אוווא נשמט ראש האוווא מתחת
 יוו וכני נצנן וס על יון ותפש הלאש וגמל השחיטה והשוחט מכחיש שקורס השמיטה נשמט הלאש
 יתפס ישחט כהוגן פשיטא שאיגס נאמנת לפסול השוחט אן האווז אשור לה ולנל איס שהאוס נאמן על
 עצמי למשי״ חסינה יאיסירא . אן סשיחע שאמר ששחט כהוגן מותר נה יאס נתעלנה נאחלית כשלא
 נמיטי נוצותיה! נטלה. יגס י״ל ילא מיקרי כה״ג חהר״ל יאף נספק טייסה לא נטל־מימ כיון ילשיחנו
 שליא כה״ג מסתנלא יבטל אף חהייל ע״ש. ולא נהייא רמה ולשיחנו שליא שאין נאמנת בזת שתאמר עליי
 לטי שאומר נלי מ״מ לאחריני ימהימני לס י״ל ישפיי אית ניה יין מהי״ל אחי מייעת הנוצות וגס קויפ

 שנמיטי הניצוח צוין לנהוג נזה כדין ינש ניג? שנתבטל חי בתרי ע״ש :
 ועימ נספר סנ״ל סי׳ קמיג במכין שוחט שקלקל נאיזה יביים ומצי להתנצל שאין לאסוי למסיע ולענין
 1להנא לפי ראות עיני הנייד. !כתי נגנעת שאול סי׳ י״! נשוחט שהויה לפני נ״י שע״ט היונ היה

 שוחט נשניות ועשה יביים הפוסלים בשחיטה וגס הווה על שאי ענייות וביקש לסיי לו תשונה ינתב
 שהנשר ינש ישומן שלמפרע ונ! סכלים השל והו״צ הפ״מ ויש להתיי משוס יאין איסימע״י אף שעתה נא
 לעשות משונה. ושונ נתנ דמיניי הסמ״ע סי׳ ל״י משמע יוקאהינא ישייר אעיומי משא״נ נוס ולא שיין
 אערימי וצמה צי להפסיד ממון ישראל נחנס נאמן אנל ינרי הסמ״ע קשיס כו׳ ולכן סייס שלמפיע הכל כשי
 ע״ש. ולענ״ו לא נהירא והכל תלוי נאם מהימן לסו אי צא דאי מסימן להו שאימר אמת יש לאסור סכל
 ואי לא מהימן לה! מותי דאסילו אס היה נשאר ע״א נאמן למפרע ולעני! אס מי שמעיר אומר דרך תשונה
 עיין ננ״נ חלק אה׳׳ע ובספרי שו״ת בית אפיים חלק את״ע סי׳ וי ע״ש וכ׳ בתשובות נ״ח החישות סימן
 י״ג נשוחמ שנמצא שלא שחנו רק סימן אחר נבהמה וגזרו עליו שלא ישחוט נשהיא שינוי ועבר ע"! נמה
 פעמיט וחזיו ומצאו אחייו נהמה שלא שחט אלא סי׳ אחי וניקה והנשירה ונשהוכיחו ע״פ אמר חטאתי
 ואני חצה לקבל י״מ והעבירוהו צפי שעה וחזריהו וקבלוהו וכ׳ יננ״י זה שנמצא אחריו שני פעמים נעשה מוחוק
 בכך אליבא ייני ורעתו ומחשבתו ניכית מתיך מעשיי שאין ני ייאת שמים שהיי שחט נעת שהוא שיכור לינא
 (מיד דשוחט כזה י«כשר בתשובה גיייא אף בבודק לאמיי6 אא״כ ילך למקום שאין מנייין נוי ע״ש :
 וכתב גשו״מ אור נעלם סי' י״י נשוחט ששחט נהמה ואמר נשירה ונמצא אתריו סלנות קטנית יהיייק
 השני נדק איחס נמיעון ומשמוש ונמצא נשר וראי וה נחשנ לפשיעה במה שלא השגיח על הסרנות
 לבדוק ואף שנאמת נמצא נשיות מ״מ הוא נהג קלות ננייקה העלולה צטיוף כשייכות וק״ו מצא סר סנינא
 קמי מכס אף שנמצא יטה ויש(ו להתנצל שסמך על נייקת עצמו מכ״ש בזה. אך אס לא היה יק פעם א'
 י״ל דלא מענרינן ליס רק מזסירין אותו נמ״ש נסי׳ נ׳ נשם מהיי״ק. אמנם נאמת אס שוב נפעם שנית
 נמצא סיכות ענות והבודק שבוק אתריו מקן נמיעון ונטרפו והוא הודס והתנצל לומר שוגג הייתי אין
 מועיל התנצלות שלו דסא צ״ל א׳ משמיט או שלא כדק כלל או שלא בדק כל צרכו ואין לן מזיו גווצ מזה.
 וצנן אף נשומע לאחייס ומושכר לקהל אין נאמן ומכיש נליקמ שכר מן הכשרות לנד ולכך נראה דמשמתינן
 אותו ומענייין אותו ואין לו תקנה עי שילך למקום שאין מכירי( נו וכמניאי נטל״ח סי׳ קי״ט . ועיין
 ניש״ש פ׳ ג״ס וני״מ לקעיס תעשה :תשונה אם מת אסור להתעסק נקנויחו אפילו אס כלניס אוכלים
 אותו זלוקקים אמ ימו אין להבריחם מעליו רחמנא לצל! (והוא ממש בירושלמי נעוניא לטנח לצסזלי שאמי

 להם י״ה איפונין מלייהו קאנלו ע״ש) ע״ן ;
 וכתב במאמר מייכ׳ סי' י״ו נשוחט שמרק ונמצא שלא היה לו הרגשה נפגימח הסכין. נשיש
. אנל כשאין י  לתלות מחמס שלא ניק כמתון לק נעהילות ינעיניא ימהרש״ל אין להענירו מי
י כ״א נ י  לחלות נזה יש להעבירו מיי ומ״מ אי! להנןייף הכלים למפיע נהפ״מ עגיל. ולפע״י אין להקל נ
 כשהיה לו נתנ נקי נהשחזהיש לתלות מחמת שטיח כמה פעמים נתשחזה ולא-עלתה נייו אינו מרגיש מחמת

 עייפית יטורת ולכן אחי סילמיי עני! השחוה נראוי ויחזיר לסיגשה ייחזי לנשריתו ע״ש:
 וכתר עול נסי׳ י״ח נשוחע שכתליו התוויה ששחט פרה יסגיע הסכין נקיי יהכשייה ועיי פיה א׳ עהיתה
 טריפה ננויקה והנשירה וגט אמר שהיה לפני זה במקום אמר והאכיל טייטוח אך נל ימיו היה נזהי
 בבדיקת הסכין ונבדק ונמצא גי הרגשי* מעולה יש למכיר הכלים ולמפרע שאינס ב״י והנשר שהוא נעי! מסיה
 זו אס הנעהינ מאמין לדבריו הוא אסור(וגס הכלים שנתבשל מהס מנשר זה יש להטריף) והשוחט שחיטתו
 אשורה מנאן ולהבא ואסור לו צאנוצ מכל כלים שננית ואין לסאעינו נשום לנר שיש לחוש לטרפית עד

 שיעשה תשונה כראוי לו :
 וכתב בגאוני נתראי סי׳ י״ד תשובת הגאי! נעל הניח שהשיג לגנו הגאון מ׳ חייה יהודה לינ ז״ל ננייון
 בודק שביק והכשיר ונמצא אחריו סינית תלויות בשיפולי הריאה רחוק ד׳ אצבעות והווה שעשה
 :מזיר אנל אמר שלא עשה נ! מעולם אט היה מוכר כשל לדנים כל סבלים של הקהל אסורים מספקישו
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 אביר הטה;ר ראה ראיתי כי טוב להקדימ כמה שר^ים קודם בואי לבאר הלכות שחיטה

 והם דברים מועילים קצת וזכור אותם אל תשכהם ואהר כך אתהיל בפירושם בעדה:

̂וקה  עשה כמו חלליה מחייבי עשה זיא רהא המיל כתב שם גהגהיה דטסחימח לישון לבינו דהיה י
 בחלל מחייבי עשה והיה זונה מחייבי עשה הרי דאין איפור לאו חל על עשה :

 ומדי דברי בו זכור אזכרנו עוד מה רקשיא לי בדברי המ׳ל שכתב בפסולי קהל לא שייך זונה
 איך יפרש דברי הרימ י״ל בם׳ ייה מהלי איב היב רמאיםור עשה השוה בכל הוה יינה
 ולא משכחת ליה כיא מצרי ואדומי שהרי הרנ אומר כן בה״א םיא היח שחייבי עשה ג׳ הן
 מצרי וארוטי ונעילה לכיג ובית דחמיל לשיטתיה דקחשיב שם צרת חליצה וסוטה הא ליחא

 דלאו זר מעיקרא הוא וקשה מדידיח אדיריה :
 ואני חוזר על הראשונות אם נאמר דוזבחח הוה עשה אם נאמר דשייך עשה זו גבי עוף ג״כ
 או לאו מי נינוא דוובחת מבקרך ומצאנך כתיב ועוף מהלמ״ט או מהיקשא דזאת חורת
 הכהמה והעוף גסי הנראה דלא לענין עשה הקישן רחמנא כיא שחיטה בעוף הוא תיקון הלאו
 איד כיון דהקישן הכתוב עוף לכהמה לנל מילי אקשינן ויש בו עשה גינ • וסבור הייתי לומר
 דמש׳ה כחג רבינו יוגה דמהא שמעינן כל ספק השקול אסור ומה ראיה הא התם איכא חוקה
 דגהטה בחייה אלא רברייהא בעוף איירי עיכ והתם ליכא חיקה זו דמאיפוד לאיסור לא מחוקי׳
 איםורא ויליף שפיר מהחם והתם נמי איכא רוב להיתרא דגהמה בחייו! לאו בחוקת שהוטה קיימי
 ובמקום אחר אבאר עור ־ ומ׳מ לדיגא קייל בעוף ג׳כ איכא עשה דאין זבוח וכן יראה מדברי
ג שנים ו ו  הרשב״א כחרושיו אהא רבהמה בחייה בחזקת איסור עומדת שאין זכיח בבהמה ג
 ונעוף בסימן האי הרי דגם געוף איגא עשה גשאי! יכוה כדאמרן ובפגים אנאד עוד מוה

 כאורך בעזהיי • וכאן אין להאריך בזה ז
 השורש הג׳ אשר ראוי להזכיר סבאן הוא כל מה שלא נשהטה בראוי הוה גנילה יומה הן
 הדגדיס אשד לא נשחטה כראוי •.הנה אף שאמרו ה׳ הלכות שחיטה הם עביז
 בפרטן יש יוהד מהן• ואלו הן א׳ שהייה כשיעור בפוסקים• נ׳ דרסה׳ ג' חלהה • ד׳ הגרמה־ה׳ עיקור
 דסנין פגומה• ו׳ עיקור סימנין מהלחי • יאף רשיי יודה לזה׳ ימה שלא פירש נדף ט׳ עיקור כן הייגו
 דםובד עיקור טריפה נמי הוו! ומשיה איא לפרש כן דגלא״ה טריפה ואין שייך לימד הטבח צריך
 שידע היש כוי • ז׳ ניקב הוושט במקום שחיטה אין שחיטה מועלת גו אף במקום השלט • החי
 נפסק הגרגרת ברובו במקופ שחיטה הוה נבילה שאין שחיטה מועלה כו שכן בתג חריט זיל
 גםיג מהיש הכ׳ג ושם מבואר דוקא במקום שחיטה הא שלא במקום שחיטה ושחט אחיג גמקום
 שחיטה הוה טריפה ולא גבילה וכן ניקב הוושט שלא במקופ שחיטה הוה טריפה שר; כתב גהי׳ט
 שם והאי במקום שחיטה שכתב שם קאי על הוושט וקנה יע׳ש והמחבר שכתב בסימן ליג
 חורגץ הוד, נגילה אבאר גפנים • והגה מד, דקייל נקובת הוושט ופסוקת גרגרה הוה נגילה לא
 מציגו בפירוש בגמ׳ כן אלא מתא ראמרינן בדף ל״ג ורםינהו גו׳ ושם אפשר מפסוקת הגרגרת
 קשיא ליה דהוה נמאן דמנח גדיקולא ומגלן לומר דניקג הוושט הוה נגילה וניל מדכא בקבלה
 דשהייה פוסל במיעוט קפא רוושט מטעמא דאזלא לה שחיטה קמייתא והוה גיקכ הוושט אלמא
 ניקג הוושט תו אין שחיטה מטהרחו דה׳ היש הבי גמירי לחו דגל שנעשה א׳ מהן הוה גגילה
 ואף דאין ליתן טעם על היש וגזירת מלך הן במו שאבאר כפנים אייה מימ הא רוזינן דבמשהי
 מקנה לא פסל שהייה מטעמא רחצי קנה פגום כשד ואיכ וודאי שמעינן מינה דנקוגח הוושט
 גמשהו וזו אין שחיטה מועלת כה כדאמרן ולפיו למאן רמפרש שהה ב^עוט סימגין
 היינו במיעוט קמא דוושט ועלתה בתיקו והוא פירוש דית ביש ניקב הוושט גמשחו דלא

 הוה רק ספק ולא וודאי :
 ן*["{( הא רבעי כגמרא חולין ליג א׳ שהח •כמיעוט פימנין מהו ופירית הגיאו התיס׳ גרף ל״ג
ג ביש ניקב הוושט  דיה החליר במיעוט קמא תושט,א׳ג הוה געיא דלא איפשטא א׳
 דהוה ספק לא וודאי בגילה דהא מחורת שהייה גלמוד וכמ״ש וגפי הגואה שזה פי׳, הרימ זיל
 כפיג טה׳ש וכפי הנגח הטור גדכריו איפ הוי ספק וציע ומיהו טריפה הוה וודאי דהלטיט
 דגקוגח הוושט מע׳ טריפות הוא אף גתורגץ ילעגין נבילה יש לספק כמיעוט אי הוה וודאי •
 וסבור הייתי לומר רגעיא דשהה גמיעוט סימנין כמיעוט קמא לעני! נבילה מיגעיא ליה וטריפה
 וודאי הוה גיון דאם שהט הרוג ושהה הוה נבילה דאזלה לה שחיטה קמייתא היה שחט משהו
 ושהה אזלה שחיטה קסייתא והוה ניקב הוושט וטריפה ולענין נגילה קמיגעיא ליה ישמא גי
 גמירי שהייה במידי דמנבלה ביי היינו סימן א׳ או רובו דיצא חצי חיות גו׳ ועם זה יתישב
 הא דאמרן שהייה עוף לעוף הייגו שתהא טריפה עגיפ ומה אעשה שהחום׳ שם דיה החליד
 כתגו דמדדגגן איירי ההיא והפוסקים והו פיר׳ת מחמת זה גאופן דנחגאד דשהה גמיעופ קמא
 אי ניקב הוישט היה ודאי גבילה וכמשמעות הרימ פיג מה״ש הי״ט וגעיא דריד, גר גחן טפרשיס

 באופן אחר ובפנים אגאר גל אחד כמקומו דרוג דחו לפיר׳ת וכאמור ז
ג מה׳ש הי״ט ף אגאד לך שהרימ זיל מנה ששה נגילוח שאין השחיטה מועלת גהן נפי ו  ע
 ואלו הן׳ א׳ בהמה שניטל ירך וחללה עמה י ג׳ גיסטרא למטה ממקים הפרשות • ג׳ נשגרה
 מפוקח ודוג כשר עמה(גם פסיקת החוט) • ד׳ נקרעת מגגה ־ ה' ניקג הוושט גמקוס שחיטה • ו׳
 נפסק הגרגרת גדעו גמקים הראוי לשהיטה הדיז נבילה ואין שחיטה מיעלח גחן גמבואר ומיהו
 לענין טומאה איגם שווי! שהד׳ הראשונות מטמאין במשא מחיים גמנואר גטיג מהל׳ שאיה היא
 מיקב הוושט ופםוקח הגרגרת לאחר שחיטה ומיחד, מטמאי! לא מחיים דלא־חשינ לד,ו גפיב שס

t ומיש המהגר והד׳מ גה׳ש כגר פירשו האחרונים דבריהם 
 אמנם מה דנ׳מ לדידן לדינא גי! נגילה שמטמאה ואיגד, מטמאה וגי! נגילר. לפדיפה הן שמונה
 דברים במו שאבאר י א׳ חנודד הנאה מנבילה ולא מטריפה מה דהוה גגילד, אפורה לו
 וטריפה שריא בהגאה . ג׳ החשור לאכול טריפות אינו חשוד לאכול 'נבילוח שזה חמור לו
 דמטמאה ־ הג׳ לעני! אויב דנבילח מותר לשחוט אהריו וטריפה אסור לשחוט אחריו • ודע אף
 נגילה דלא מטמאה מחיים מימ לאחד שחיטה ודאי נגילה ומטמאה • הדי גחג הגיח כסימן
 גיז לעגין ג׳ זיחיפ גמגואר סימן צ׳ח. והפריח פיט! ל״ג אות ח׳ הקשה עליו ראיםורין מגטלין זאיז
 כשאין טעמן שווין והתגיש גסימן הגיל תי׳ דמין גמינו גלח געינן ס׳ וכשהן חלוקין באיסורי!
 «ף ששוין בטעמן גיון דמדרגנן הוא מבטלין. עור תי׳ דיש גכהמח כגד וגשר דאין שווי!
 כטעמן ובל ששיי! באיסורן אין סגטלין • מיש רכגד וגשר אי! טעמן שווין הפריח לשיפתיה
 בסימן ציח דטעמן שווי! מיקרי כמו חמרא חדחא ועינגי וט״ש כיון דאיםורן שווין אין מבטלין
 לא מן החורה רהא ליבא טעגזא אלא מדרגנן ולקמן אבאר זה גסיטן זניח גאודך • אמגם גן
 חמהתי על הפריח והחג״ש אשר עיניהם משוטטות בגל איך העבירו עיגיהמ מטיש הגיח זיל
 גק׳א גסימן גי ז הגיא קושיח מחרויך שהוא הפרישה גקושייתם ותי׳ דנ׳ט לגשר שור ואיל
 דחלוקין בטעמן וזהו כמ׳ש החג״ש ככגר וגשר אמגפ מ״ש הגיח דשור ואיל ועו חלוקי! גטעטן
 המעיין גםימן צ׳ח יראה להדיא דשוין בטעמן וגשמן חלוקי! ונימ למאן דאיח ליד, סין במינו
 במשהו או לדידן נאיםורין דלא נטילין גמשהו גמו תיע וגמיש השיך בם׳ הארוך ויחבאד זה
מ «גש גיגש דאף דאפוד מדרגנן מימ הולגין י  לקמן שם בעזה׳׳ ־ עוד ראיתי גג״ח גקיא מ
 גספיקו להקל עביל ודבר זוז הוא חידוש בעיני ופלא גדול דנהי ראיפורין מגטלין זאיז לענין
 מלקוח מינו איסור חורה וראי איכא ולא שייך גיטול כהיג דומיא רטומאח משא דסוף פוןז
 איסור קאגיל ואף אם נאמד גטומאת משא דהוד, דרבג; גמו שצידד גזה המשנה למלך גהל׳
 משגב ומושב פיא יעיש מימ לא מסחגר לומר גאן דלא הוה רק מדדגגן ־ ולדנריו חלג נבילה
 וחלג טריפה ג׳ איטודין הן וחלב חיה של היחד הוד, מנטל ין מ! החודה ימשגחת גגי! גפל
 כזית א' בשד טריפה ובשר גנילה ואמיה שלשתן יבש ביבש נתערבו מ! החודר, מותר לאכול
 ימררבגן אפור ואס גפל א׳ מהן לג׳ קדירוח א' של היחד וא׳ של איסור בל נדרנגן חולין
 ודגו זר, לא שמעגו מעולם ואין לסמיך עליו היין\ג'מ לענין יכש גיבש דעביפ מגטלין ואיו
 :ולא היה לוקה עליהן וגימ רלא פסול לעדוח מיה גמיש השיך בסימן מיז אוח ייו יעיש ומיהו
 מיש צחיגור הגיח רנימ לכ׳ זיתים איא לפרש כהיג וגם לקמן סימן צ׳ח הביא לבדי חגיי על
 הטור ומיהו גם למיש גקיא שפיר הביא הטור בסימן ציח רגרי• הגמרא דאיסורין מגטלין ובפגיפ
 נאריך גזה געזהיי ־ הו׳ הביאו אחרונים דג׳מ לעני! גיצת גגילה דהילבין גפטיקן להקל וגספק
 טריפה הולכין גביצה לחחטיד עיין סימן פיו ומיהו ניקב הוושט ופסוקת הגרגרת דהיה טריפת
 מחיים וודאי רכיצה גדלה באיסור ואסורה מיה ובסימן פיו אבאר זד, כאורך יעיש• הז׳ הוא
 מה שלא דיבר גה שוט פוסק והוא דחותך כשר ממפרכסת שרי לבינ רליגא מידי ולישראל שרי
 ואף גטריטה אפיה גיון דמהגי האי שחיטה לישראל להוציא מידי טומאת נגילה מחגי לגינ
 כמבואר ברשב׳א וכמו שאבאר גפימן ביו משא׳ג בנבילה לא שייך זה ואיה אפ שהה או דרס
 וההליר והגרים ועוקר סימגין או נצי! פגום אסור למכור הבני מעיים לגיג דלא שייך טי איגא מירי
 וכן גניקג הוושט ופםוקח הגרגדח אמגפ בד׳ גבילות שטטמאין מחייפ מוחו רמחים הם גולהו
א שוג מצאתי לאחד קדיש הוא הרג המוגהק הגאון געל חגואח שור דיגר קצת טזהדאסור י ג  ב
נ גסימן כ׳ז יעיש וגגר כחגגו דעיקור רסני! פגומה או עיקור  למגור הבגי מעיים מגבילה לנ׳

 פימניס מהלחי הוה גגילה ירשיי סוגד וטריפה גמי הוה וגמיש כל זה לעיל גאורך ז
 ורז;

 השורש הא׳ ראוי שתדע היג! ציונו הש׳י על היש אפ בא בכתוב מפורש או בעיפ, או יש
גחג ויש מהן בע׳פ ואפ חיה ועוף ג׳ג מן התורה או מריס;  מהן ג

מרו וזגחח מבקרך ומצאנך באשר צויתיך (וגרים ינ) ן גי גגמרא חולין ג״ח א׳ ופיה ב׳ ̂ז ן  ף
 מלמד שנצטוה משה געיפ היש עיש נטצינו למדין רגוף הדנר בא גמקרא ופירושו
 הוא מדגרי קבלה שאמר השם למשה געיפ ־ והנד, ה' היש שהם שהייה דרסת חלדה הגזימה
 עיקור אין לך בפירוש אלא דרסה גמ״ש גרימ השוחט ניי א' וקרא למאי אחא דלא לישוי׳
 גיםטרא ופירש׳י כלשון א׳ והוא העיקר שלא ידרוס וכ! אמרו לקמן למיד ג' אין ושחט אלא
 ומשך וכן הוא אומר חץ שחוט לשינפ וגן כתג חורת הגיח הארוך גכית שני שער א׳ דף כ״ג ג׳
 ואף דאמרו שהיי׳ דרסה חלדה ה״ע מי כתיגן דרסה אגג אינך גקטינ! ומיהו דרסה הוא גפיי
 כו׳ הרי ממש גרברינו ־ הן אמת דקרא גקרשים גחיג אלא וגילוי מילרוא הוא ויליף חולין
 מיניה ואף דריש השוחט יליף נמי חולין מיזגחח דלא לישויה גיםטרא הא חוינן דשטואל לקמן לא
 ניחא ליה בהא דלא משמע ליה וזבחת דלא לישרה גיםטרא דיליף לה טושחט אין ושחט אלא
 ומשך כו׳ והנה אף שאין לך גפי׳ אלא דרסת ושאר הלמימ מ״מ בגולהו דין תורה ממש יש להן
 ומפיק! כוודאי ואף למיש הנזנחח יעקג בכללי השיט מחודש טיו דייא הלמימ הולכין כםפיקו
 להקל וכן הוא רעת הטור בסימן רציר יאגי אגאד זה אייה גס׳ שושנת העמקים גאורך מימ זהו
 כהלמימ שלא גא לפרש אייה פסוק בחורה משאיר כאן דהקנלה גאה לפרש מהו היביהד, האמורה
 כחודה וודאי דין תורה גמור יש לגולהו היש ועוד דכא! איכא חוקה גחמה בחייה והאוכל מגהמה
 ששהה או ההליד וגדומה היה לוקה מן התורה דגל שלא שחטה נראוי נגילה היא רהגי אגמדיה
 רחמנא למשה שזהו שנאמר לא תאכלי כל נבילה הכי! היא • ואף שיש לעיין אייה הוה וודאי
 ואיזה םפק לקמן בשורש הג׳ אגרר גאורך ועיי! גדין וגההיר גשס רנינו יונה דגשבד הגף ואיי אם
 מחיים אסיר גםפק השקול ואיגקגה ריאד, משום דשכיח להיחד טפי וראייתו משחט הוושט ונמצא
 גרגרח שמוטה ויש לתמוה החפ איגא חזקה גהמה גהייה ופדמםיק כל ספק גשהיטה פסילה ועיין
 כגכור שוד ודבריי צ״ע ולפי מיש אפשר דמשיה אמרו בגמרא כל ספק בשחיטה לרבותא לא
 סיגעיא שאר ספיקות לחומרא [אלא] אפילו כשחיטה דהלמ״מ והיא ניייל לקולא קמ״ל דכיון

 דהקגלה מפרש לקרא גגחונ גחדיא דמי ועיין מה שאבחונ גשורש הג׳ ו
J דחיה ועוף מן החורה מעונין שחיטה ־ חיה דאיחקש לגהמה כפסולי המוקדשים נאמר אך1 H 

 גאשר יאגל הצגי והאיל ועוף רבי אומר מלמד שנצטוה משה בע״פ על דיג א׳ געוף
 או מהיקשא זאת חורח הנהמה ועוף הטיל הכחוכ והכין הילגחא רהיה ועוף מן התורה וגן כחב
 הגיח ויל גסימן א׳ ומ׳ש שס דיט רהולבין גספיקו להחמיר אין ראיה דפוגר ספק דרכגן אף
 היכא דאיתהזק איםורא לקולא דייל דהני קאמר אי שחיטח עוף מלרגנן איכ ליבא גגיה עשה
 דשאץ זגוח גיא לאו דאמ״ה מחייט ולאחר מיתה גכילד, דנחירה עגיפ בעינן וא״ג לא חוה
 חיקה גלל דמאמיה לנגילה לא מחזקיגן איסור גדנעינן למימר לקמן אי״ה משיה כתג רשחיטח

 עוף הוה מן החודה וחולני! בספיקן להחמיר ואיש ;
 השורש הב׳ ראוי שגדגר גו גמו שאבאר י רע כל האוגל מבהמה שלא נשהטה בראוי גה׳
 רגרים המפסידים את השחיטה הוה נבילה והיה לוקה עליה מן התורה אמנם אי
 יש בה ג׳ג עשה רווגחת הוא מחלוקת הביאו התוספות גשגועות גיד א׳ דיה האוגל גגילה גייר,
 דוזגחת הוד, עשה ודיג״א אומר דווגחת חוא חיקון הלאו שלא יאבל אמיד, או נבילה יעיש
 ומדגרי דשיי גחולין ט׳ א׳ דיה גהמה ופיו א׳ דיה מאי וגיצה ניה א׳ דיה ולאפוקי שב׳ בהמה
 כחייה כחוקת איסור אמ״ח ולא זגר שאין יגיח ש״מ דגריג׳א טיל דאל״ג אמאי לא פי׳ עשה
 דשאינו זגוח דא״ש טפי רעל פי׳ רש׳י הקשו הרשגיא וחוס׳ גגיצה דאין מחויקין מאיסור
 לאיסור הן אמת שרשיי כשגועוח שם ופסחים ליד האוגל נבילה גי׳ה פירשיי נחנגלה היופ
 משום אמיד, נמי משמע כן ואף שהתוס׳ גשגועוח בחגו שאין זגיח הא רש״י• כתג אמיד.
 וגאמח יקשה עליו איסור גיא הוא יעוין שם ׳ ויש נ״מ לדינא כמו שאומר דהמחגר כסימן כ'
 גחג דטוטד לחיאבון אפילו נשגע שביפה שחט לא מהימן רמושבע מהר סיני אם נאמר גוושוד
 לאגול חצי שיעור דלאו מישגע ועומר הוא גמיש התופי גשכועוח ניג ג׳ דיה דמוקי וגן פסק
 הרימ להלכה פ״ה מהלגות שבועות איכ נאמן הוא גשגועה וזח לשיטח ריגיא דאין גו עשה
 וזגחח משאיג אי הוה עשה וורחח וודאי דעשח חייג על גל שהוארלא כחיגיגיה אגילה ואי
 דגחיב ויגחח ואנלת האי אגילת דשות הוא וע״ג [לא] אמדינן בימ שגאמר אגילה בכיית [אלא]
 גמגיעה או גציווי גמו גערג חאנלו מצות מה שאיג כאבילח רשוח וכיון דהוה עשה חו מישגע
 מהר סיגי כמיש החוס׳ מהא דכהן טמאשאוגל תרומה טמאה דאין איסור חל עיא דאף דתדומה
 טמאה.געשה־ ועיין גתגיאת שור סימןא' אוח י״ג וממרוצח לשונו משמע דהשוד על חצי
 שיעור מושגע הוא וחא החום׳ בשבועות לא כתבו כן וכן פסק הרימ להלכה ולמ׳ש גיהא רחצי
 שיעור דנגילה גשתנה מכל הצי שיעור דאלו התם ליגא גי אם איסורא לחור מכל או מהלטימ
 ואילו גאן איסור עשה כו׳ יהדי החוס׳ ככמה רוגחי! וכן הסכים הרשביא גחדושיו רוזגחת הוה
 עשר, וגן הוא דעת הד״מזיל גדיש היש שנחכ מ״ע לשהוט מי שירצה לאכול משמע וודאי רהוה
 עשה לא חיקין חלאו וכאמור גאן ועיין ס«'ג עשין סיג מיע לשחוט מי שירצה לאכול וכן גחג
 ח״ד, הקצר ט״ע לשחיט וכן הלגה רהוה מ״ע ונמו שאבאר ואיכ ג׳מ עיי ליינא גמי שנשגע שלא
 לאכול חצי שיעוד מגבילוח וטריפות דאין שנועה חלה על חצי שיעור כיין דאיכא עשה והתום'
 גחנו כשבועות שם דאי! איסור חל על עשה כדמיכח מתרומה טמאה ונשתנה חצי שיעור זה
 משאר איסורין דאין כו כיא איסורא געלמא וראן יש עשה ונ״ט לדידן גמה שאין לוקה דלא
 מיפסל לעדות מן התורה גמיש בהימ ל״ד וציד וגמ״ש השיך גייד סימן טיז אות י״ז וגאיע סימן
 טיב יעוי! שם ־ או דנימ לענין חשוד סימן קייט חחשוד על חמוד אין חשוד על הקל וכן להיפך 1
 ה? אמת שדבר זה ציע שחדי אנן פסקינן גייר סימן רל״ח סיג דנשגע שלא לאגול חצי שיעור
 מגגילוח חייג אלמא דאין כו איםיר עשה וכיח אהיג דלית עשה גהצי שיעור דגבילה איכ
 חיקשי טוגא חרא דמרגלא גפומייחו דהפוסקים אחרונים גהמח כחייח בחזקת איסור שאין זגוח
 עומדת ועור טה געשה גרגרי הרימ זיל דגריש ה״ש גחג טיע לשהוט מי שירצה לאגול משמע
 דמ׳ע הוא וגפיח מהלגוח שגועות גחב נשגע שלא לאכול חצי שיעוד חיילא שבועה ואלי הוה

 עשח לא הוה חיילא שבועה כמבואר מההיא דגהן טמא שאגל הדומה ז
 שוב דאיתי דאדרגה מגא! יש ראיה לדברינו מרבתג הרימ זיל בהלכות תרומה פרק שגיעי
 הלכה א׳ גה! טמא שאכל חתמה טמאה איגו גמיתה שוו אינה קודש והנה רגינו' נתן
 טעם משוט דגחינ ומחו גו בי יחללוהו וזו אינה קודש לא משום דאי! איסור הל עיא והא
 דאמרינן כחולין קייג ב׳ וסגר שמואל אי! איסור בוי שאגי התם דמיעט רחמנא גגד כחגנו
 גפ׳ ראש יוסף דאהינ דמשני דמיעט קרא דאינה. קודש ולא משום דאין איסור חעיא ולטי זה
 מוכח דהר״מ זיל סיגר דאיסוד חל על עשה והוא חידוש גדול בעיגי מדהוצרך הדימ זיל לחת
 מעם דאינה קודש ואיש הא דפ״ר, דהלכוח שכועוח בגשבע שלא לאנול חצי שיעוד מגבילה
 רהיילא שבועה אעשה • ואף דאין ראיה מהתם ראיכא למימד משיה נתן הר״מ זיל טעם אחר
 לומר אף שנטמא הגוף ואח״כ התרומה ועור אף גנטמא החרומה גשנטטא אהיג הגוף הוה כולל
 ואיהו פיגר דאיסור חעיא כגולל והגמרא הוה סוגר דשמואל אף גולל לית ליה מימ מההיא
 דפיה דשבועוח טובח גן לאיסור חל על עשה וגאטור ־ אמנם גן מה געשה גמיש חרימ זיל
 עוד גהיש שט נשגע שלא יחן צדקה לעני או שית! לא חיילא שבועה והא נחינח צדקה עשה
ג ב׳ יע״ש ואם גן ׳  הוא נח! חח! אלמא דלא חיילא שגועד, אעשה וגמיש החוס' בשבועוח ג
 קשיי! אהדדי גמיש ה! אמח שטה שגחבו החושפות כשבועות כ״ג ג׳ ריר, דמוקי דליכא גגי
 צדקה כיא עשה נחן תתן לא ילעג* רהא אינא גני צדקה ליח ג׳ג שנאמר לא תקפץ את ידך
 מאחיך האגיון וגן בתג הרימ ז״ל בהל' מחנות עניים פרק שגיעי הלגה א׳ ובי וגטייר סימן רמיז
 אלא דדייקי התופי טדאטר איליטא מחנח לעני מושגע ועומד שנאמד נתן חחן ולא גקיט קרא
 דלא הקפץ שימ דאעשה נטי מושגע הוא ומיהו להרימ לא דייק ליה חאי ואפשר דמלא תקפץ
 קאמר ומיהו ראיתי שאין זד. בלוס דהא דנשגע לגטל המצוה סוכה לולב ימצה כולו הוה רק
 מיע ואפיה אין שנועה חלד, עליהם אלא שאגי רואה מואמדיגן גשבועוח כיי א׳ מקרא להרע
 אי להיטיב שאין שנועה חלה על מצוה וחיל דאין איסור חעיא ולא הוה לאו והן אלא שיט
 דאיםור חל על עשה ומצדקה אין ראיה כרכחיגנא והגמרא ראימ והא מושבע היה דאיטעט מקרא
 אלא ועדיסא נקנו עיי! גחוס׳ דיה לקייס גדף גיז א׳ יעיש גאופן שיש ליישב ביח הרגה

 ונספר שושנת העמקים אגאד:
 והנה הדגר זה לונ^ שהרימ סובר דאיפור הל על עשה אין דעתי נוחה מזה ובפי׳ט מהל׳
 איג היה בחב המימ דלא אשנה וגינו שיהיה הוולד גשר והיא געשיח זונה אלא
 גזקוקה ליבם יהמיל בתג אמאי לא בטצריח שנית דהיולר נשר והיא זונח וחיי דלא חל שם
 זונה אפטולי קהל רנגמרא שאלו היכא חל יוגה אגרושה וחיי דהואיל ושם זנות פוסל גישראל
 משאיב יו דנלאיה פסולה הוי דאין לאו חל על עשה ונ׳ח רזונה מחייבי עשה לינא לאו נ״א



פ לט י ד ג  פתיחה להלכות שחיטה מ
 פפיקא מיה וכן עיא אומר פשע ועיא אומי לא פשע יש לעיין ביה ובפגיפ יבואר זה באורך
 ואין באן מקומו להאריך ועיין כיח פיפ א׳ כתב עיא אומד שהט כראוי דהוה פפיקא דאורייתא
 לחומדא משמע אףדווכ שוחטי! ואין שוהין הוה דאורייתא ואיני יורע למה נהי שסמוך מיעוטא

 לחזקה הוה ליה רק מדרבנן ולא מן ההורה !
 !JJT ראם נעשח השוד על השחיטה ואחמול שחט בהמח ושנים אומרים שחט כראוי ושניס אומדים
 לא שהט כראוי יראה דהוה ספיקא למאן דמכשיר בסימן ב׳ וסובר הזקה דחשחא נמאן
 דליחא דמי ע׳ כט׳ז ושיךיחביש שם ואל חשיבני ממיש חחוס׳ כחומה כיז דיה אין דהחיא ועירובין
'  ליה ביון דאיכא ערים וחזקה דהשחא כו׳ איכ הוהחרחי במקום חדא רזה כחנו לד׳ מאיר הא ו
 יוסי חולק שם וטחיר ספק עירוב כהיג יע׳ש והלכה כדיי ובהיותי משוטט שם בחוספוח ראיתי
 דברים חמוחים שם שכתבו חרומח דרבנן וחהוטין דאורייתא וטה בגף ביון דחרוטח שריא למיכל
 דהיהפפק דרבנן תו •אין נימ אי חחומין דאורייתא וכן לחיפך איחרוטח דאורייתא אף דחחומין

 , דרבנן בעינן פעורה הראויה וחרומה אפורה לאכול .׳
 ה^לה מוח דחרי וחרי פפיקא דדכנן הוה ומיה אוקי ארובא או אחוקה וחגי הילבחא ואף
 בשאר איפורים חוץ אישות הדין גן ואי הוח ריח אפור מדרבנן ואי דרבנן שריא ועי׳
 באיה סיטן ג׳ שם הגיא הג׳י טחלוקת א׳ מותר בחריטה דאורייחא ודווקא לענין אישוח ועבודה
 אמדינן חדי וחדי ספיקא דרגנן חוח או דווקא תרוטח ררגנן ועיין גיש איה יראה פתירה גרגריו
 ששס באוח ייד כחג כששיטוח דבתרומה דרכנן טהיטן לא כחריטח דאורייחא יעיש ואלו גסימן
 מיי אוח כ׳ גחזכ וחצא דחרי וחדי ספיקא חוד. וליד לטוטאח דטילי דאישוח שאני והוא תי׳
 הרין הגיאו הגיי פימן נ׳ יעיין שם וציע ודע עוד רהא דתדי וחדי פפיקא דדכנן הוד. לימ אם
 גאו עדימ המחזיקיפ לחזקח חחלה אלא אפילו גאו העדיפ הסחנגדיפ לחוקר. חחלה לא אטרינן
 דנתגטל חחזקה ואף שחחוס׳ גגחוגוח ביו ב׳ דיה אנן כחבו בשם דיי גר גרוף גן חא סחרו שפ
 לוה וחעיקר חרי וחדי פפיקא דרגנן הוה בין באו עדים חחילח או לגסוף והכי תילגחא ובספר

 , שושנח עמקים אבאר:
 pJJ?71 אי אירע לו ספק אפ שהה משהו או לאו או ב׳ אומרים גך וכ׳ אומרים גך חליא
 כפלוגתא אי ספקווגגן חיכא דאיתהזק איסורא להחמיר א ו להקל ועי׳ גקונםרס הספיקות
 ושם יגואר גאורך גם גסי שושנה העמקים אבאר וה אייה וכאן אין להאריך . והואיל ואנו עפיקין

 גהא דהרי והרי אי הוה ססיקא דאורייחא או דרגנן אבאר עוד מילחא הרתא כמו שאומר:
 משכחת פחדי בחחיגה אחח שחהיה לאחד אסור גוודאי ולאחד טוחרח גוודאי ולשאר העולם
 גםפק גנון חחיגח ששגים אומריס שחיא חלב ושנים אוטדיפ שהיא שומן או חלג חיח
 היא לאותן האומרים חלג אפור ודאי דשויא אנפשיח חחיגא דאיפורא ואפילו נתערבה באלף לא
 הוה סיפ אלא ודאי איפור ולאותן שאומריפ שומן מותר להט וראיה מפיג דגחוגות שנים אומרים
 מח ושנים אומרים לא מת אם ניסת לא חצא והגי חילכתא גאיה סימן ייז סמיג אף דהתט
 צריך שאומרת גרי לי היינו משום היא גופא הא בעלמא גל שחגעיד יודע געצמו שבן הוא מוחר
 לו ואפשר אף דהתם לגתחילה לא משום לזות שפתים אי דאיכא חרי ותרי היינו דאיגא הזקה
 ראיא ואם ניסת אטרינן דדייקא ומנסנא משאיג כאן ומימ אין להתיר לכתחילה לאותן עדים
 ודאי אם נתערג בתבשיל ויש הימ יש להתיר להט לצורך ולשאר גני אדפ הוה ספק תרי וחדי
 כיון רלא איחחזק לא איסורא ולא היחרא ואף הרימ זיל יורה דהוה מיה פיון דאיכא חדי ותרי
 וגגר כחגנו כן גספר גינח וורדים גגלל רוגא ומיש ואם נתערגח חחיגה יו גתגשיל אסור מן
 החידה ילא אמריגן אוקי החכשיל אחזקה כיון דחחתיכה ממילא אסורה או התבשיל ג׳ג אחוקה
 ואפור חחכשיל מן חחורה לא מד״ט כוי ואפ שגים אומרים על חתיכח שחיא חלכ יא' אומר
 שומן אפור לו לאגול וטילקא נמי לקי דהתורח האטינחו כשני עדים בכל מקופ אף פדיג
 ביש באן אף שחוא צווח גכרוכיא ואומר שומן הוא לא משגהינן ביה ומיהו לאגול גינו לגין
 עצמי א׳ שרי ליד, גיון שיודע חוא רחאמת אחו גפחטק גגגור שור גמפ' יגמוח דף פיו יעיש
 דמן התודה היה מיחד ומדרגנן אסור ובמקום אחר נאריך גיח ואין גאן מקומו וגסי שושגת
 עמקים אבאר ועיין גרימ חלכות שגגוח פרק ייב יכפייפ מהלי גירישין יעיין שם געיא אומר
 מח או אם אכלח חלב ודברים ארוגימ הפ ואייר, גט׳ שושנח חעמקיט אגאד זר, גאורך געזחיי.׳
 ?HIJ* אודיע לך דחרי והרי הוה פטיקא דרגנן ומן החודר. איקמיה אחזקה ואף לאיתי שיודע
ג ריח ׳  הפך חחוקה אפיה סוקלין ושורפין אוחו דאוקטיה אהזקה גמיש חחופ׳ גחוגות ג
 הגא אף שבפני יהושע שם גחג דלא אמרה חורה אוקי אחזקה אלא למי שאין יודע אגל מי;
 שיידע הפך ההוקה לדידיה שריא והאריך גוה מימ אגו אין לנו אלא דגרי החים' דשם וג׳ש
 רוגא נהיג אף למאן דידע הפך הרוג אסור אף לדידיח נמציגו למירין דחולגין בבל מקים גחו
 חיקר, אף געדים וולח בפליגחא דרבווחא וספיקא דדינא והיה בעיא דלא איפשיטא לא אמרינן
 אוקי מילחא אחזקה ועיי גגגםח חגדולד, סיטן חיי וגיח יעוין שם ואני עתיד להרחיב הדיביר

 בפפר שושנת חעמקים ככלל חוקד, וגא! אקצר :

 ובזה נשלם השורש הד׳ כולו יפה אף נעים:
 השוירש הה׳ אחקור כו כמח חקירות.א׳ איך האמינו הזיל לאהד לשהומ יהא איתחוק איסורא
 בהמח כחייה וקי׳ל עיא •אין נאמן באיפורין הפך חחזקח ועיי חירצו חירוצים•
 א׳ גיון דבירו הוא לשחוט גהוגן וכל שגירו נאמן הוא ולשמא אירע לו איזה קלקול גאונם להא
 לא חיישינן דעל הרוג אין קלקול שתיטח יוצא מגן רעת גמיש הרשגיא גגי מומר לתיאגין
 ושאר מפרשיפ . ולפיו יש לדאות בחמח של חשיו ששחטי ועיא ריאה אמאי מחימן לומר
 ששחטו כראוי והא ודאי דוג מעשיהן מקולקליפ ואין בידו ואמאי מהימן להוציא מהיקה ואף
 רגטשנד, אמרינן וגולן ששחטו ואחרים רואי! הא וודאי לאו דווקא ואחריפ דעלמא קאמר ועיי
 גחוס׳ גיטין ב׳ עיב ריח עיא יעיין שם. עוד חירצו הגנא המרדני ריש טיק דחולין
 דגי אמרינן עיא (אינו גאמן) גגד החזקה לריקא גפחפ אגשיפ אגל גשרים נאמנים אפילו הפך
 ההזקה יעיש והנד, אנן לא קייל גן אלא אפילו אדפ גשר ומוחזק אין נאמן היפך ההזקה גטו
 שיתבאר גפימן קביז ונמקוט אחר אגאר עוד ושחיטח הים דבידו חיח לחקן וטגילת אשר, נרה
 ואחרח רואה גטי היה גידה לומר לאשה הטובלת לטהול כראוי ואיכ יש לעיין בגחמהשל חשיו
 ואחר טעיד ששחט גראוי אמאי מחיטן כיון דאיחחזק איפורא ואין בידו שחפ לא יחנו לו
 לשחוט בהמה שלהט ופגיעחן רעה . וגיש גאן רהפך החיקו! והדוב הוא דרוג מעשיהט
 מקולקלים בדאיפפק׳ הילבחא לקמן חולין פיו ב׳ הורד, ד' כו״ט דרוג טעשיהפ מק לקליט יעיש

 וגמקוט אהר אנאד כו געזיה ובאן אין להאריך גוה !
J והא דע׳א נאמן אף דאיתחזק איםווא היכא דגידו וחיגא דאין ביח נאמן בלא איחחוק1 H 
 גפקא לן מנוח דכחיג וטפדח לה שגעת ימיט (גדה לאו דווקא הגזגה הוא דגחיגי)
 ידושיגן גחיגוח ע׳ב א׳ לה לעצמד. אלטא ע׳א נאטן שאוטרת שטבלה אף דאיתחזק איסווא
 שהיחה טמאה כיון רגידח לטפול ואף דלמא לא פסקו! מלדאוח ואיחחוק שתיחה דואח ג׳ וגי
 ואיוח ריגן דורך חרמים להפפיק לא מיקרי איחחוק איפורא ואף דחוקה חעשויח להשחנוח
׳  בודאי אפיה כל זמן דלא ראיגו אוקמי' אהזקה קטייתא שאני פאן ומילות הוא שתראה ג
 י*׳ ראייח יחפסק ובספר שושגוז העמקיפ אבאר גגלל חזקה באורך אייה ומיהו ז׳א דגזגה מנא
 לן דגהי דפפרה לעצמה אגל טנילחה אימא ובעינן פפגי שני עויפ גשריפ . אמנפ ראיחי בדש׳י
 חולין יו'ד ג׳ דיה עיא דמשהיטה קא יליף לח וזגחת ישחט גן הבקר גלשון יהיד ולא הוקיקתו
י ו  התורה לעדיט שימ עיא גאמן גאיפורין אף היגא דאיחחזק איסידא כיין דבירו הוא ועיין נ
 שיטוח בריש גיטין ודגריו טדוקרקין שט דטחו־ווייהו טושחט בן הנקי ומגרה ידעינן היגא דאין
 בידו וליגא הזקח מודה דספרה h! לעצטה והיגא ואיתחיק ובידו יליף משהישה כיון וגירו
 היא . וטיש המרדני עוד חי׳ בשפ רניגו גרוך בעל החרוטה דרוג מצויין איש מומהין הט
 לא ידעגא הא טהאי טעטא בידו חוא וחוא חחירוץ ראשון שכחב וגמקופ אחר אפאר געיה׳י מזה ז
 אבאר לך שזה שבחבגו לעיל בשורש חב' שיש מהלוקת הוספות וריביא אי עשה הוח קרא
 הוזבחח או חוו/חיקו! הלאו הגה שאלח אחה אגי שואל לפיווש ויג״א ולא הוה עשה
 גיא חיקי! הלאו של אטיח או שלא לאכול נבילות איכ לר׳מ ואיח ליה בחולין קיב א׳ ואמיד,
 איגו נוהג אלא בבהמה טהורה בלבד לא בהיה ועוף האפ אמד יאטו בו ומוזייט ליח בהו איפור
 בלל דאמיח אין נוחג גחן גיא בטחה מאיליה אפודין ולא תאכלו כל גבילה הא טהייפ טותרין
 המה לגמרי זה שאין הדעח סובלחו, ועוד דאינ סח חקשו בחולין פיו א׳ למר, ליה למימר רוב
 מעשיהן מקולקלים מיעוטא נמי דססוך מיעוטא לחזקה והא בניסוי הופ דאין גוהג אלא בהיח
 ועוף ליכא חזקה כלל דמהיים הווין שדין לגמוי ואמיח ליח בהו וובהח לא חוה ציווי גיא
 תיקון הלאו של אט׳ה ובחיה ובעוף ליבא בהן אמיה וגדאסרינן לד׳ מאיר וכיח ואף שכתב
 הויג׳א דליבא עשה דויבחח חוה תיקון הלאו מ״מ איסורא לחוד איה מהייט אף בהיה ועוף
 ולא קשיא איך יחול איפור אפיח ביון דאיפורא בעיימא חא שפיר מצי חייל הא איסורא מנא
 לן והיכן דמייא בחורה איפור וח ונגמ׳ חולין פיו א׳ מיש רשיי בחטח בחייה בחזקח איסור
 אמ׳ח עומדת א(1 די׳מ לית ליד. אמיד, בחיח ועוף כמבואר נפטוך ובחולין קיב א׳ אפשר לומר
 דאח׳נ דאיבא עשח דשאי( זבוח ורשיי נקים לח אמיד. לומר דבבהמה לוקח דאוקמיח אחזקח
 וטעיקוא יטיס קשיא הך . ואולי סהיקשא חאח חוות חבהמה והעין* וכן איחקש צבי ואיל

 לפסולי

 גנרי
י דאף בעוף לא מיבעיא אם נפסק הגרגרת גרוגו בטקופ שהיטה ושחט ^ושט וחוק גבילר. ן ר  ו
 אלא אפילו גיקג הוושט במקום שחיטה ושהט הגיגדח אף דדי בסימן א׳ אפיה קורס
 שחיטה שניהן דאי״ן געיגן יהלגך חיה גנילח לאי טריפה יסיהי למעלה ממקום שחיטה אן*
 בפסוקת הגרגרח אט שחט בטקוט שחיטה טריפה הוא ילא גגילה שגן גחג חריט זיל גטיג
 טהיש הייט וכן בחב התנ״ש בסימן כיו אוח ג׳ ונן מוכה בש׳ך סימן כ' אוח ה׳ יעוין שם

 וגפגיס אבאד מזח באורך וכאן אין,מקומו:
׳ אאריך גו קצת לפי שיש גו וגרים מועיליפ והס יפיו גריל לכמה מקופות T  השורש 7

:  כשיס וקילורין לעיגיפ לפי עגיות דעתי
J בי אמרו חזיל כל ספק בשחיטה' פסולה והיה מהראוי לומר גו ההוח וודאי שאין גו ספק H 
 כלל שהרי סוקלי! ושורפין על החיקוח והרע שהרי לא גדק בםימנין לאהד שהיטה חריז
 נבילה ילזקד, מן התורה משום חזקה רבהמה נחייה בתזקת איסיר עימות ועיין ש״ך פימן ניר, אוח
 א' דהוה גכילה ולא כתב ספק גגילה וגן הריט זיל בפיא מחיש הייב הר״ז נבילה טשסע
 ודאי גבילה והגימ גחג שט דרבינו פסק לחומרא ולא ירעגא דהריז נבילה משמע וראי
 אלא דלא טטמאה במשא ומשיה לא סייס ומטמאה במשא יעכיס לקי משוט אוגל נבילה
 ונשאר אנוח לטומאה לא הביא האי דלא בדק שיהא גגילד, לענין טומאה משום דכי אוקמי' על
 חזקה קמייחא לענין איפורא וממילא הוד, נגילה וגי הירי ובחייה הוה לקי משום אמיה לקי
 עבשיו משום גבילה משאיג לעגין טומאח דלמאי דלא חוחזקה לא הוהזקה וג״ת ך,א חזקת אמיד,
 אזיל ליה דהשחא מחה היא ועשה דשאין וגוח לא הוה לקי עליה אגן הבי קאמרינן גיין
 דאיבא חזקה ממילא היד, גגילר, וביח למאי דלא הוחזקה לא מוזגי חזקה הא בהמה גחייה נמי
 הוה לקי משום אט׳ה • ואפשר משיה בחב רשיי בהולין ט' בהמה בחייה אמיה הוא ללקיח
 עליו יעיש ־ והנה נראה לבאורח דמן החורה הוה נבילח אמנם ראיחי לחתג׳ש גםימן ביה סעיף
 א׳ ואוח ג׳ בחג דמהרימ ומרדכי משמע דהוה דיח יעיש וטיש שם בפנים הואיטיס ומיש שם
 דטתוס׳ רף ט' דיה ואפודה באכילה ררוב שוחטי! רונא משמע והוד, דרבנן אפשר רזה כתכו למיד
 טריפה משאיכ למיד נגילה סוכר וחוח נכילח דאורייחא וגסימן א׳ אוח ס׳ו גחג התביש דמרשביא
 נטי מוכח דהוה דיה יעיש הגה מיש מהרימ הוא טמיש הריו נגילר, משמע ודאי נבילה
 והמרדגי גתב בפיק לא בדק אסור מטעם סמוך טיעוטא לחזקח ועוד דלאו דוג הוא יעיש ומיש
 ראיה טרשביא לא ידענא דאייתי אי ממה שהוקשה לרשביא מומר איך שוחט דלמא לא שחט
 הרוב וחי׳ דבודק קודם שיעוד שהייה ואי הוה רק דרבנן הא •משיקו לקולא אין יה ראיה בחיקה
 לא אמריגן בן ואדרבה גסיטן כיה בחב בשם הרשביא דחוה דרבנן ואמת שגן בחב חרשכ״א
 בההושיו אהא הבהמה בהייה וריב שוחטין שהיטח הגונה אלא דרובא דחליא בטעשה חששו חזיל
 משטע דהור, דרבנן יגס׳ גיגת יירייפ הארכנו בהא דרובא רחליא במעשה ומיט קשין דברי

 חחביש מסימן א׳ לסימן ג׳ה ובפנים יבואר זה !
 ובהיות גן אגי חטה טםני מח גקצת ספיקות בשחיטר, אמרו וחור, ודאי מטעם דאוקמי׳
 אהוקה ובקצת הניחו על הספק שחדי כנמצאת הסכין פגומח גחג השיך בם״ חיי
 אות א׳ והוד, ספק ונטימ! ביר אוח ביז גטצאת שטזטה הריז גבילה פירוש ספק גבילה ואמה
 שבן בחב ההימ זיל בפיא מה׳ש הביו נמצא המבין פגום ההיז פפק נבילה ובטיג מה״ש הט״ו
 נמצא הטיק שמוט הוה ספק גבילה ובהלבה חיי בחב כל ספק בשחיטח הריו ספק נבילח ימבין
 מכוח טרדות חרי דחשיכ רק לספק ואיך כחג בלא בדק בסימגיט דהוה ודאי ועוד חא קייל

 איקמי׳ אחזקה יסיקלין ישירפין יאמאי היה ספק ילא ודאי ועיי! ס׳א הייג וייג:
y והשיך בטימ! גיח אוח כיו השיג על הכיח טה שפטר מלגפוח גאירע ספק גשחיטה דאיך p 
 יעלח על חדעח לפטור מגיסוי טספיקא וגגט' נטי מורה דאי לאו דרוג טעשיהן טקולקליפ
 הוח מצריך גיסוי מספק עכ׳ל הגה מדגריו משמע דסגרת הגיח הוא דהווז ודאי גגילח מטעם
 אוקמי' אחזקה וז׳א רהא הגיח זיל גופא גחג כסימן י׳ח דמיש הטור הדיז גגילה הייגו ספק
 ולא וואי יעיש אלא וחיק כיון דגהמה זו לא יצאה מחזקה חוח םפיקא דאורייחא עגיפ ולחומרא
 ט! החווה אף להרימ זיל שפובר בל פפיקא מן התורה שריא כהל׳ טומאח טח פיט מיס היגא
 דאיכא הזקה הוה מן החודר, ולו יהיה ספק חוי לא קייג! ביח אשר יאכל להידן ושחיטה שאינה
 ואויה לאכילה לאו שמה שחיטה והאי גטי בן הוא והמעיין גביח יראה גרגרי שגן גחג והאי
 נטי אשר יאבל לא קרינן ביה י ומשיה ניחא לר׳ מאיר וסובר שהיטה שאיגה ראויה שמה שחיטח
 בכיסוי,הדם משיה הוצרך הגמרא לומר רוג מעשיהן מקולקלים ראי טחצה הוה צריך ביסוי וספיקא
 היה והיג מה דאמריגן סטוך מיעוטא לחזקה והיה פלגא ופלגא זה לרימ וסובר שהיטר, שאינה
 ואייר, שמה שחיטה טשאיכ לדידן רפפיקא פטיר מלכסיח כיין רפפיקא דאורייתא לחימרא מיה
 אפור חו לא קריגן אשי יאגל והא הגחב הביה ואירע הפסק בשהיטה הייני ליטר ואי לא
 בשחיטח זיל כחי רובא וחיקח משאיב באן וליכא חזקה אויבה חזקח מסייע לאסור וכי קאטר
 הביח וטכסה כסירכא שנשחטו, חוחרה מיה אלא שאין אגו בקיאי! בבדיקה כוי יע׳ש ומגין
 שניהס השיך והביח גלטוד דסובריט פסול בשחיטה היה ־רק פפק לא יידאי שהדי כן רחב נסי׳
 חיי והוד, יק ספק גגילה וגמיש כאן ויש לתמוה אמאי לא אוקמיה אחזקה והוה וודאי בדאמר!

 שהרי גבל מקום הולגין גחר היקה ומשווי וודאי:
 ונוראות נפלאחי על מר! השיך זיל שכחב שמגמוא משמע דאי מחצה על מחצה צריך
 ביפוי טפפק• ואפור לשחוט אחריהן וכוונתו מדאמר לדיט רוג מקולקלים הא מחצה
 הוה צייך כיסוי והלא התום׳ שפ דיה מיש בחבו להיפך לרפנן אי הוה מחצר, על מהצד, טותד
 לשחוט אחריהם שאוקי אחזקת עד שהוצדגו לומד דרבגן מפפקא להו אי דוב מקולקליפ או
 ווב מחוקגיפ יעיש ולריט ניחא דמשיה הוצרך לומר דיג מעשיהם מקולקלים דאי מחצה על
 מהצו! גיין והייש רימ למיעוטא ולא אזיל בחד דוכא מדרבגן היה שלא אייל בחר חזקה
 מדרבנן דרוכא וחזקח יובא עדיף וחוח אפור לשחו?י אחריהן מדרבנן עכיפ משיה היצרך לומר
 רוב טיןילקלין וחוקר, כחויח יהיח טיעוטא ומיעוטא ולא חיישינ! לה וכמבואר או יאמר לרימ
 נלאיה איא לוטו כן המהצה על מהצה וחזקה הוה וואי נגילה ייל ופובו ד׳ ייחגן במיד לעיל
מ פיגר שחיטה י ו ק בסימגין טדיפח לחוו ומטהר מידי גבלה איכ הוד, שחיטד, ו  ייו א' לא בו
 שאיגח ואייה,שטח שהיטה אלא וקשח מאי פייף ויבגן מיש רישא ולא פליגי חא שגי ושני

ימ לעיל יציע ז ו  דגיפוי הוה שהיטה שאינה ראויה ירגנן סגרי ברבנן הפליגי עליה ו
 והנה ניאה לוטו גגמצא הפגין פגום איכא סיפ שמא גמיעוט גחרא ושמא לא שחט גגו
 הפגימה אלא דסיפ מטעפ ריגא גמיש הרשביא בחשיבה פימן תיא זפמוך מיעוטא
 להזקה והוד פלגא ופלגא והיה ספק נשמטה מחיים או לאחר שהיטה רוב בהמיח אין שמוטות
 ופמוך טיעוטא להזקה והוה טלגא ופלגא ולפיז שפיו הוה ספק לא ווואי ולא זו דהוה ספק אלא
 מיה לגמרי מותר דרובא והזקהרובא עדיף לדידן אלא מדיבגן טהמירין בכל פפק בשהיטה וחיה
 פ0ק שהה וורפ ורוב שוהטין כהוגן גגל ולא הוה רק ספק דרבגן ובלא בדק בפימניפ ולא
 חוה דוב בט׳ש חטרוכי אחיג ההוה נבילה יד*י ולא טפק ועיין ט׳ש בפפר גיגח וירוים כשויח
 שם באורך . גטזאנו למיוין גפפק השקול גבי שחיטה הוה וודאי וטילקא גמי לקי דאוקמי'
 אהזקה עדימ היו לפגיו ב׳ סכיני! פגום ושאינו פגים ושחט ואיי באיזה מהן הוה וראי גבילה
 וגן שחפ ווב מצומצפ או איא לשחוט בלי שיפגע כפגימה דהיד, ספק השקול ככל הגי ודאי הוה
 ולא ספק וגאמור. וראיחי לרי׳ף בטיק שבחב בהמה בהייה בהיקח אמיה הלכך כל ספק כין
 גסימנין וגין גטבין יפח חריי נבילח ומטמא במשא מיש אמיה יודה כדשיי וט׳ש גםכין יפח
 הריז נבילה ומטמא במשא חיינו ב׳ פגינין לפניו או ברוב מצומצפ או שא׳א בלי שיפגע בפגימר,
 ולא יתבן לפרשו שלא בדק חחלח דחאי ודאי גלאיח דרוב סביגין פגוטין הס זטיהו יש ליישב בעיא:
 שוב ואיתי להכנסה הגדולה בסימן היי וגיה שגתב דבל ספק שאירע.בזטחיטה על צד המקדח
 וההזומן היה והאי גבילה ואוקמי אחיקח זולח ספיקא דפליג^א ווכווחא לא שייך
 לומד גן וחגיאו גשם חגחוח אלפסי פיק וחולין יע׳ש ובפגים אבאו בזה באורך בעז׳ה:
 ויצא לנו הדין בל פפק בשהיטה בפפק השקול היד, יראי לא ספק ימילקא גמי לקי עליו, ואפ
 שכיח לחיתדא טפי אבאר בפניפ גאורך ולפיו שגיט אומויט ישואל שחט בחמר, וו וגי
 אומדים גוי שחט או מחח מאיליח אוקמי חדי להדי חדי ובהמה חוח וראי איפור דאוקמי אחזקה
 וקיייל תוי וחדי חוח סטיקא דרבגן ומיה אוקי אחזקח עיין יבמוח ליב בחום׳ דיה אי וגתובוח
בו שטיא יעיין באיר, פימן מיו ואף שחיימ  ביב ב׳ ויד, הכא וחדי וחוי אוקטי' אחזקר, בבבפי ו
 זי^בחלנוח גירושין פייב [גחג] ב׳ אומדיט נתגרשד, וב׳ איטרים לא נחגרשה והיא איגד, יודעח
 חצא וחולו פפק טטזי כבי חרגיש כיש באיח סי׳ קגיב איח ח׳ וכחב כיון דגשאח חוח כיודעת
 ימשיו! חוח רק פפק באופן ויוכ פופקיפ פברי חדי וחדי הוה םפיקא דרבנן ומיד, אוקטי׳
 אחזקח ואיכ כאן אוקמי' אחזקה והוה וואי יאם שגיס איטויט שהד, או ווס ושנים אומדים
 ששחט בהכשר לבאווח אוקי חדי לחדי חהי ובהמה מיה כשיוה וווכ מצויין מומחין ואין שיחין
 ווווטין וכומוכח ממומר לתיאבון דילמא שהה ודום אלא ורוב אין שוהי! ומשיח כל ספק בשחיטח
 לא חוח אלא מוובנן דפמף מיעוטא לחזקה כוי והוה דרבנן או דחוי וחדי סטיקא דרבנן הוה
ו לו ספק ומכיש אפ שהה בשיעור או ל מ  ומיהו יש לומר רחוד, דאורייתא כיון דאיחרע דוכא ו
 לאו ויצא מהרוב דהוה פפיקא דאורייתא • ואפ שגיפ אומריפ פשע ושחח ושגים אומרים שחט
 כואיי חוה פפיקא דאורייתא אוקי חוי לחרי וגכרא בחזקת נשווה ואוקי נהמה בחייה וחוה
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 יקשה לחיפך אמאי לא נימא דנצטוי מניס בסיני וחי׳ דוודאי מסברא ניחא טסי לומר בסיני
 מבמרה אלא שבח וכיבוד אף שבלוחוח אחרונוח נתיב כאשר ציוך ובראשונות לא יאיכ אפשר
 דקאי על סיני י״ל דכל מד, שהיד, כחיב בלוחוח אחרונות היד. בחוב ג״כ בראשינוח ושט עדיין
 לא נאמר למשח בע״ס כלום יע״כ כאשר ציוך במרה משאיכ בשחיטה איח לן טסי לומר דכאשר
 צויתיך היינו נע״פ כשאר תורה שבעיפ ובם׳ בדתי ופלחי ואליהו רבא בדף חאחרון שניהס לדבר
 אחד נתכוונו רלא שייך לומר במרה נצטוו על השחיטה כיון דבמדבר היו מותרין בבשר נחירה נריע
 דקיייל בווחיה איכ לאיזה צורך אמר השם מציח שחיטת נמרה כיון שלא הוצרכו שט להל׳ שחיטה :
 DJ?Q מצוה זו הביא האליהו רבא בשם ספד החינוך דדוב דם ייצא מצוואר נדי שיצא הדם
 ועוד משום צער ביח ומוכיח מכאן דצעד נ״ח דאורייתא עיין בספר החינוך סימן תימ
 וכן בסכין פגום אסור משום צעד ביח יעויין שם . אמנם בכר כחנו כולם שאין ליתן טעם על
 שום מציה וכן חמש חלכוח שחיטח אף שבקצת ספריט נמצאין טעמים עליחן אין לחשגיח עליהם

 ובמקומו אבאר כיא בעיהיי:

 לפסולי המוקדש.ין ואין חיקש למחצה דמה החט אסור מחיים אף אלו אסורין מחיים ונהי רעשה
 או לאו דאמ״ה ליכא גבייחו דיל בחיה ועוף מ״מ איםורא בעלמא מחיקשא ובדאמרן ואפית חל
 איסור אמיה על הך איסורא כיון דליבא לא לאו ולא עשה כמו הצי שיעור דהייל עליו איסור אחר
 כמבואר בשבועוח בתוס׳ שם רף ביג ב׳ והבאחיי לעיל באורך ונשלמו בכאן החמשה שרשים

 וזהו מח שרצינו לבאר!
 תניא רבי איטר יזבחח מבקרך ומצאנך כאשד צויתיך מלטד שנצטוה משה בע׳פ על היש .
 דחא לא סצינו בכחיב שהיהירה החודר, על השהיטה במקום אחר . יתקשה הניח אמאי
 לא נימא דקאי באשר צויחיך בחורח בחנים בספר ויקרא רכחיב בקרשים ושחט בן הבקר
 (ומיניח יליף דדסה) . וחי׳ דא״ב ליבעי כוונה בחולין ואנן קיייל רחולין לא בעי כוונה יעיש
 והאליחו רבא בדף האחרון הקשה ואימא אחינ תיבעי חולין כוונה ומנא לן באמת דלא בעי
 יעיש ועי׳ בס׳ ראש יוסף אחא דמדגלי רחמנא מתעסק בקדשיט יעויין שט. והטיי הקשה אמאי
 לא נימא כאשר צויחיך במרה כמו כיבוד ושנת דאמרינן גמרח נצטוו. וכן שם בכיבוד ושבת

 שפתי דעת יורה דעה א הלכות שחיטח משבצות זהב
 א (א) אפילו נשים . הקשה סט״ז הא דנחנו החוש׳ מולא אמר איידי ונשים ש״מ לנתחלה שומטות אנסי
 אמאי צא אמר איירי דטבדיס רלבתחלה לא כמ״ש החוט' בקדושין וחית דשוחטין מן הדין לכחחלה
 אלא מעצמן נמנעין או משוס חומרא בעלמא אין מניחין ומדינא שרי ומשו״ה הוצרך לומר איידי דטמא. והנה
 רמ״א נתנ שאין להניח לנשים לשחיע ויש ב' טעמיס . א' וחשידי אלפני עור או דרניצין להתעלף ויש לעיין אי
 מן הנועם שתשירי אלפני עור הא לקמן סי׳ קניו ס״נ פשק דאשה נאמנת בניקור בשר אס לאדהתס בניקור
 הטניס שאין טורח . ואש הטעם שדינן להתעלף ולנתחלה אין לשחוט אלא המוחזק כמ״ש הרינ כאן במיה
 א״ש טפי. ואס שמטו נשים ייעבי נתנ השמלה חדשה סי' א׳ סי״נ במקום שאי( נשיס שוחטות איתרע
 יוג דידהו ובמקום ששיס שוחטות יש להניחס על מנהגם ׳ע״ש . (°) ואני אומי אס צא ניקו להם שכין כיון
 דבדיקת סכין טורח רנ הוא דמיא לבדיקת חמן דאי הוה י״ש לא היו נאמנים ועיין י״פ ונח״ח נלל מ״ו
 ד״ט ולקמן סי׳ קנ״ז סעיף ג׳ דאתמזק איסורא אסור והיה שחיטה יאיתחוק אישורא וכן נרגילה להתעלף ושחנןה
 ואמרה צא נתעצשה אין נאמנת כיון דיש ספק בדבר מקיצה נספק אף נצא טורח אינה נאמנת עיין קני!
 ואליהו רבא נדף האחרון ואין להתיר שחיטתה דיענד אה לא נהומזקס שצא נתעלמה גס בדקו לה סכין מיל

 ואס תרצה להקל בלא הוחזקה מ״מ נרגילה להתעצסה אין להאמין :
 יזיויי ישינ פ״ק יחוצין סי׳ א׳ נתנ ימתו׳ י״פ י״י י״ה סמנוה ינאמנות על השחיטה היי>י שאומרים שחשו
 י I וגס למאן ימסרש בירושלמי נשים עצלניות אין נאמנת לומר שהס ניקוה אלא שמעייות שניקו אחרים
י שניים וכן משמע נ  יע״ש. לא הבינותי דבריו יהמעיין כתו׳ ייאס יהס נאמנות עצ השמיעה שנתנו כל י
 מתי׳ גיטין כ״כ י״ה ע״א יאשה יכולה לצמוי והא אין להם נאמנות . וראיתי להתב״ש אות י״י נתנ כיין
 לדיעני שמיטתה נשיה היה נידה ואיני יייע יאפ נאמר ביאויייתא לא מסימנא אף ייעני פסולה גס.מ"ש
 נייקת ממן שאמרו אתיים ניקו לא ייעתי פירושו יכגמ׳ אמרו שהם בדקוהו וטעמא דהיה דרבנן וע״ש .־
 משי*{ לי חפ״י ששחטו ואחי רואה מהימן לינעי תרי יאין ע״א נאמן באיסורי( הינא יאיחחזקאיסויא אס
 I לא שנידו ושוחט הוה בידי לשמוט כהוגןוכ״ת שמא אירע לו באונס קלקול אי! קלקול שחיטה ייצא מנן
 יעת עפ״י הרוב בימוכח גבי מומר לתיאנון עיין פושקים ומרדני ריש ס״ק דחולין וא״כ נהמה של מש״ו ואמר
 רואה דאין נידו איך נאמןיוכ״ת אין ה״נ דנעינ! נ׳ והרי הי״מ ו״ל נפ״י מה״ש ה״י כתב חש״ו ששחטו נסני
 יודע משמע חי מהני עיין חולין י׳׳ג ופית פתי׳ הנ' של המליט ימומוק בכשרות אחד מהימן אפיי הינא
 יאיתמווק וכי לא מהימן נייק ושוחזיוהל״מ ז״ל סונר נלא״ת ינעינן שיהא השוחע מוחזק נמ״ש השיך באות נ'
 מ״מ אהמחנ י קשה יאיהו נסי׳ קכ״ו ס״נ נתנ ע״א נאמן להתיר וצא לאסול וכמ״ש הש״ן אות כ״ג ילא תמצא
 להחמיר ואין נאמן נגי חזקה והא נמוחזק מהימן ש״ע ילא ס״ל תי' הנ׳ א״נ קשה ועיי נהי ינאמן במוחזק
 נכשלות הייני טעמא יאיכא חזקה ינשיות נגו חזקת איסיי וסו מהימן נכל עיא ויליף מוסמרה לה
 לעצמה נתונות ע״נ א' בלא אתחזק איסורא משא״כ נגד הרוב וודאי אין מהימן ילונ מעשיהן מקולקלים
 ומנא לן דע״א נה״ג נאמן וצ״ע . (־) ומזה נראה לי אף ובידו לא מהימן נל שהוא הפן הרינ והא יבייו
 מהימן יליף לה מישיגי נן הבקר וכתיב ל׳ יחיו א! מכהן המקרינ כמ״ש יש״י נחילי! יו״ד ב׳ דייה ע״א
 יע״ש זה וווקא בחזקה מהימן ולא נגי הרונ אף שבילו דמנצן הא ואולי גיצוי מלתא הוא היו! ונחזקה
 מהימן כל שנידו ה״ה נגד הרוב ועדיי! צייו עיי! י• (ב) ועניים. נ׳ תעיז דנ״י תמה ימשיחיי פשיעא
 ותירץ הוא 1"ל דמצינו נמה פעמיס יצריך רינויא אף משומרי. ועיין בנה״ן שהקשה עציו ומ״מ אפשר לדינא
 מודה סט״ו דאף עניים שאי! משוח־ליס וכסתימת המחבל אלא שרצה ליישב קישיתהג״י על הטור ומ״מ
 מ״ש יתנ״י תמה על הטוי ימשוחלר פשיטא המעיי! ננ״י יראה שלא חמה על זה וז״ל משוחררים וה פשוט
 ימשותרר כישראל אלא מס אירי' משוחרר אינו משוחרל נמי הא שוה לנשים היי רתמה על אינו משוחיי
 אבל צא דקשיא ציה על משיחרר פשיטא. שונ ראיתי שאציהי רבא נדף האח־ין שתפס על תעיז בזו וצי ניאה
 דא״נ ל״ל להנ״י לימר זה פשוט הא במשנה לכל הפסולים תנ! עבדים אלא להכניס כל זה נקישיא כלומר
 זה פשוט ולא הוה למחני כצצ וע״נ נאי! משוחרליס מיילי וע״ז תילן מו״ז למשוחררים אצטרין ציה ואין
. ולעני! דינא אף שהלמ״א כתב אין לנשים לשחוט וכ! ׳  משוחררים אפשר דליקים הם בח״ש הש״ן אות נ
 המנהג היינו מפני עילוף ונענדיס לא שיין זה ואפשר ללא שיין וכן המנהג נענליס דאין מצויי! פלל כינינו
 עבדים: (J) עיין ט״ז והקשה לנעל העיטור נוקי מחניתין נהכי הכצ שומטין מומחי! אף שאין מוחוקין
 דנ״נ הנ״ע דגעילוף לא חיישינן לא בשחלה ולא בסוף ואם אין יודעים ״היא מומחה שחיטה כשירה דענד
 ואי דקשיא וכולן הא לאינן נמי קשה וכן הקשה מהרש״א ותירן דשחיטתן משמע עיי שוס תיקון והמעיין
 נרא״ש מה שהקשה לפי׳ הגאונים אינו סונר תירון הט״ז יע״ש . ומ״ש הטי! והכי קי״ל היינו דלנתחלה או
 ליתן ע״ש שישאלנו בלן) נטל נ׳ קבלה ואס איתא לפנינו ודאי דצלין לשואלי ואס ליתא לפנינו יש לאסור
 דליע חוקתיה כיון שלא נטל קבלה . שוב לאיתי שכן הוא דאס ליתא יאף ייעבד אשור אמנם נשמ״ח סעיף
 כ״ד ותב״ש אות מ״י נתנ דאפילו כעומד ע״ג י.ש לאסור יתקנה זו כאיסור היה מתשובת סייס ב״נ יהיה
י והייא שו״ש חות יאיר דמתיי גיוחק בגדול עע״ג יע״ש וכן הניא בית לחם יהודא אות נ  כמשוי לאותו י
 נ׳ נשם חי״י שו״ת קע״ח ועיין נאולח מישול מזה ואס קכלה כתכ מאביו מהגי פקפק נזה סנית לחם
 יהויה נשי״ת שצו סי' א׳ והשיי התיי בשם הלכות קטנות ועיין מ״ש בהא דשוחט שבדקו ילא היה יודע
 ע״ש היטנ •י (ף) חנם ומומחה . נטור כחכ מכס והרב הוסיף מומחה וכפי משמעות דמשו״ה הישיף מומחה
 לומל אף דמוממה מ״מ כעינן חכס ג״כ ומיהו ח:ס,לחוי סגי כמ״ש סל״נ אח״כ אא״כ נטל קבלה מומס ויותר
 י״ל יתלחי נעינן יוקא חכס ומומחה ג״כ שידע אס יש לשוחט אומן ידים . ולאשון נלאה יותר ומ״מ ישל הוא
 שלא לית! קבצה עי שיהא שיחט גפני שוחטים ימתא והרב ינקהו ואז יוצאין לכ״ע . יעיין ט״ז ויש לעיין
 דהא הר״מ דל איירי ניידע ה״ש אפ״ה צא ישחיט אא״כ כפני חנם ודאי ומומחה צמיד סגי יאולי היב כוון
 למ״ש אח״כ לענין קנצה יאין להאריך : (ן־,) נשחיעה החמירו שמסורה לקלי הדעת ונעו״ה עכשיו נפלן
 ניותר ואס אאריך כענין שוחטי זמנינו תכלה היריעה מהביל עיין שמ״ח מה שהאריו שם.-־(ו) עיין ט״ו
 והנה היה להקשית נקיצור דנסי׳ ח״י פשקינן אט לא שינר כי עצמות (א מהני אף דאיכא סיס אלמא
 יס״ס במקום חוקה צא מהצי נמ״ש הוא עצמו נשיי ק״י נאות טיו כיון שהוא תופס ימישלס כיין סכין
 הוה ס״ס גמור ילא נמ״ש השיך נסי' ק״י וננה״ן כאן ילא הוה ס״ס שירן להוליך השכין על כולה וגעי!
 ס״ס הוא ע״ש. א״נ תקשי ליה אמאי נשותט שרי גס מס שהניא ראיה מהא יגנינות צ״ע הא לקמן סי׳ פ״א
 ס״נ פשקינן רהגנינות מותרין המה והוא לא ערער שם כלום , שונ ראיתי להתנ״ש אות כ' העיר קצת
 נזה ע״ש . והנה נראה דודאי חזקה דהשתא נגד חזקה דמע יקרא נמאן יצישא רמי \9״[ ריש כידה נחוס׳
 שם דייה אצא ב״ב יהא ימעמאין איס שנכנס צנית אף יחסר הנגע כסוף השבוע ואיכא חזקה דאדס וחזקה
 דהשחא אס לא ימקוה שאני יחסר ואחא׳ באופן דחזקה דהשתא כמאן דציתא נגו חזקה דמעיקרא אס לא
 נחשי ואתאי אפ״ה חזקה דמעיקיא עייף אלא נהצטלפוח עם עוד חזקה הוה תרתי נמקוס חרא וא״ה ע״נ

 ^ א ועבדיס.חש״ך חאדיף ותובן נוונתו דחפור לטעטיח דאין חשוחט צריך שיהא מוחזק בכשרות ודווקא
 םשוחרדיס דאין טשוחררים באין טגירין מטחמא יש להם כל טיוח רעותטשא״ב הטחבר פשק נפי'
 ט״ר, בטופו שהשוחט נאמן וטיחו אין ראיה משט ואדרבה םתירח יש שהרי כתב בשוחט לעצמו ומוכר
 לאחריט וטשו״ה הביא הש״ך שכן פשק בטחודשים שצריך שיחא השוחט נאמן א״כ אין חילוק בין
 משוחררים לאין משוחררים . הא בטנירין אמרינן בחן רוב מצויין דלא ננ״ח. וט״ט .יש לראות דהא
 בפי' ,ס״ר, דווקא בשוחט לעצמו כחנ כן ונטו שהקשה חד״מ אכ״י יע״ש גם מ״ש להקשות מםי׳ קכ״ז
 ס״נ בהג״ה וכך״ם דחשוד לד״א לא הוה חשוד לשאר עבירות אפשר חה טווזזק טיקרי ועוד חיכא
 דאיתחזק איםורא בעינן מוחזק נכשדוח טשא״כ חיכא דאין מוחזק לגו ועיין בפי' קי״ט וקכ״ז ומה שהקשר,
 הב״י על הטור דלא משמע ליה דהטור איירי באין מכירי! בו זהו כוונת הש״ך לענין דינא כפי הנדאח
 מטי׳ ס״ח סשטע דווקא שוחט לעצמו וטוגר לאחריט צריך שיהא טוחיק בכשרות לא בשוחט לאחריס
 ולענין עבדים חיבא דעבר ושחט כלא קבלח בלא״ה לדידן יש לאטור כיון דאיסור קדמונימ חוא בט״ש
 לעיל וצ״ע [א״ה דברי תש״ך וביותר דברי הב״ש באה״ע סי' ייז ט״ק י' צ״ע טסה דאסרינן בב״ט
 ט״ו גבי אליעזר עבד אברהט לית חיטנותא בעבדי והוא כשר היי ועי ננ״ר פ״ט דפדריש עליו
 ירא ה׳ ויותר קשר, טירושלטי הוריות הלכה ה׳ ואמר ר' יוחנן אל תאמן נענד עד ששה עשר
 דור] י• ב ובן הפגהג עש״ך דהדבר ברור דהר״ב לשיטתיה דהניא נה״ט הי׳ ל״ז נשט מהרי״ק
 דבטגהנ הוה לא ראינו ראיה וחייגו כיון דשניח הוא חוד, מיתרטי פ״א שהנשים שחטו. והנה בכל
 ספרי השייך כתוב במנהג וכה״ג בוי״ו והיד, ראוי לוי בטגהג כח״ג הוה ראיה ובכה״ג בהגהות ב״י
 אות ג׳ משמע דגודפ בלא וי״ו ובש״ך ה״מ אות ל״ז האריך דווקא היכא דבי כיתי עדיט א' אומרת
 נתקדשה ואי אומרת לא לא הוה ראיה טשא״כ חיכא שאין טי שיכחיש חוח ראיח ויראוז סתירה בדבריו
 דאה״כ נתב דווקא היכא דשניח טונא כמו שחיטח בכל יוס הוה ראיה משמע חיבא דלא שכיח כ״כ
 לא חוח ראיח אף ,אין מי שיכחיש ודוהק לומר רתרתי בעינן ויש ליישב כאן דטנהג וכה״ג דהוה שכיח
 טובא הא מנהג לחוד לא או וכח״ג דאין טי שיכחיש !J מותר כו׳ ע״ט שיבדקנו אחר שחיטה דא״נ
 טישחלי לאו איטורא קאכיל ולעילוף א״צ לשואלו אף דהמחבר פוכר דרונ לא מתעלטין נס״ש דונ הרגילים
 לשהוט הם בחזקת מומחין ומוחזקין מ״מ חרא דאיכא תרי דובא רוב ב״א אין מתעלפין ב׳ רוב טצויין
̂ז פ״ג. ונתבייש אות ד׳ דהוא חרי רובא או רסברח אי איתא דגתעלף היה  טוחזקין כבר כט״ש הששי
 אוטרםצטרף עם רוב טוחזקין ונוחנין לו לכתחלה וא״צ אה״כ לשואלו ואי לאו רוב לא היו גותנין לו
 לכתחלה ענ׳׳ט ואני חמה טט״ש תבייש אות א׳ דחמחנד חשטיט דעת הד״ט ז״ל דשוחט עצמו לא ישחוט
 עד שיתחזק שלשה פעמים כט״שרט״א והרי כתב שרוב טומחין ומוחוקין הם הרי דאי לא נתחזק בוודאי
 אשור לו לשחוט נינו לבין עצמו לכתחלח : ד שרוב כוי . דע שנחלקו הרא״ה בב״ה ורש ב״א נט״ה
 דף ז' ע״ב חרא״ה סובר דדוב לאו דווקא אלא כל ומשטרת הבית םובר דנל היינו רוב שייך שפיר
 אבל רוב דליחוי כל זד, לא טצינו והא דלא אטרינן טמוך מיעוטא להזקה מדרבנן דדוקא חיכא שהרוב

 אין טטלק החזקה טשא״כ כאן דטתעטקין לשחוט לטלק ההזקח ורוב חמתעטקין מוטחין הן לא אטרינן,
 טמוך אף מדדבגן . ועוד תי' דווקא חתם ביבמות קי״פ רמיעופ טפילות מן חרוב מגדע כח הרוב לא בעלמא
 ומשו״ה לא אטד התמ מיעוט אין יולדת רזה עומד בפ״ע יע״ש וחרא״ש תי׳ דרוב מצויין ומיעוטא דמיעוטא
 לא מצטרף אף לר׳ מאיד והנה״ג בהנתות הטור אות נ' לא הביא כ״א נ' תירוצים והשמיט טברת הדא״ש
 וא״י למה ובם׳ שושגח העסקים אבאר זד,. וחנה בח״ט טיטן ש״ו טבח אומן שקלקל צריך להניא ראיה
 שהוא אומן ולא אטריגן רוב מצרין כט״ש הש״ך כאן וכפי הנראה הטעם דאין הולכין בממון אוזר הרוב
 וחא הוה מיעוטא דמיעוטא דהתוט' בריש הםגיה כתבו הטעם משום טטוך יע״ש ועיין ריש םנהדרין
 ועיקר כמ״ש חתום' ר״פ המניח ועוד דאמאי םוציאין מטבח וצ״ע . ודע דםומחין היינו יודעין ה״ש

 ויודעין לאמן ידיהם בכלל ועיין ברש״י באוקמתא דדנינא :
 ןףיי דה״ה לענין בדיקה אמרינן רוב מצוין םומחין הש עיין מ״ל פ״ד ה״ש ה״ז בשם ריב״ש קצ״ח
 * ובפרי תואר אות ה״י וכפי הנראה רא״צ לשואלו לבודק דהאיכא רוב בהטות אין טריפות ורוב
 מצוין מוםחין הש הוה אידך מיעוטא דטיעוטא עיין בהלכות נדה סי' קפ״ד וקפ״ה ובמ״י שם דם״ם וחזקה
 א״צ לשואלו דהוד, כמו טיעוטא דטיעוטא וה״נ כן הוא נשלטא בשחיטה אינא הזקה בהמה בחיי
 טשא״כ בדיקה.(°)שוב ראיתי שדבר זה יש ללמד טט״ש השט״ח ומה״ט פםק הש״ע דבעילוף א״צ לשאלו
 רהוד, חדי רובא הבאתיו בפטוך ה״ג כן הוא דהוח תרי רובא רוב בחמות כשירות ורוב טוטחין ונ״מ
 חיכא דשחט א' ואין בקי בבדיקה ויש שט שאוטר שנקי ואין שם טי שיודע לגםות אותו בודק שפיר
 אבל אפשר לשואלו לא כנ״ל. ועל טה שהקשינו טבח אומן אטאי צריך להביא ראיה ולא אטרי׳ דוב
 טצויין דהוד, מיעוטא דמיעוטא חכם א' רצה לומד דחזינן דשוהפ זה אינו טחרוב רהא קלקל ואינו כלוט
 דאין ברית כרותה למוטחין שלא יארע להט איזה קלקול באונס כמ״ש משמרת חבית דף ח' ע״א יעו״!
 שם . ז«לא דאפשר לומר דע״כ שהיטד, זו טטיעוטא הוא דרוב אין מקלקלין וע״כ אית לומר דטסיעוט הוא
 אישא דשוחט טסיעוט הוא וטאי תוית דניזיל אחר מיעוט שאירע לאומן קלקול בשריטה ניזל אחר
 טיעוט שוחטין שאין מומחין •י ה אבל , אם הוא לפנינו כוי ראב"; כ' דלרבינא דוקא במצינו למרדף
 הא לאו הכי םמכינן ארוב מצוין ולדידן אף.בטציגו למרדף טמכינן ארובא והשייך הניה בדוהק בטה דאטר
 דליתי׳ קמן והיינו דפשטע דאי; תקנה כ״א באהרימ דאל״כ לוקמי איתא לפנינו וא״צ לשואלו ועיין פר״ה.
 וט״ט איני יודע לראב״ן נמח פליגי רבינא ואינך אמוראי כיון דלכ״ע רוב טצויין מומחין הם וכ״ת דאיגך
 מברי כל טוטולן הם א״כ העיקר חפר דהא רוב קאטר עיין בדק חבית להרא״ה ז׳ א' יע״ש , וט״מ הא
 וודאי דע״י טורח לדידן א״צ לטיודף דני אמריגן נל ,הינא ראיכא לברורי טבררינן ברוב או נהזקה
 חיינו בקל לא ע״י טורח ואני עתיד לבאר זאת בטי שושגת העמקים אי״ה , ומ״ש חש״ף דלפי ט״ש
 הר״ב בהגייה אין נ״ט בכל זה לא ידעגא לפר, לא בעבר ושחט בלא קכלה ומצינו למירדף בתריה ולפי
 מ״ש חשמ׳יח טכ״ד ובתכ״ש אות מ' דבמדינותיגו אף דיעבד אפור דעונד על הרמי קהל שפיר כתב דאין
 נ״ט ועוד בלא נטל קבלה ושחט איתרע ליה חזקה דרוב מצוין כטש״ל . ומיהו לפי מ״ש חו״י בשוחט
 לחולה ע״י חדחק יש נ״ט ואין להאריך . וננה״ג נהגהות הטור אות כ״נ כתנ לפרש דנרי השייך דלפי
 ט״ש הר״ב נהג״ה דלנתחלה אין ליתן ע״פ שיבדקנו כיון דינולין לבררו ה״נ נאן יבולין לבררו עכ״ל
 ולא הבינותי דליתא לפנינו ולי׳ טורח טצינו לםירדף וודאי לא טברריגן דאל״נ י״ח טריפות וכדומה
 אטאי לא בדקינן אלא ע״י טורה לא מבררינן ועיין ט״י כלל נ״ט והנכון כט״ש: ן והמנהג להתחיל
 בתרנגולים ואסור ליקח שכר והעופות אל יהגה ת״ה טהט וצפרים קטנים יש לשחוט אצל אחד או שנים
 לא חיישיגן שינבלו שניהם ש״ך ובתב״ש אות י״ג הליץ בעד הרבנים יע״ש והנה טה שחליץ דשנר בטילח

 טעמא יסנין לקמן משוס דורן הסכין להתקלקל ע״י חתיכת ונר מה והוא חזקה העשייהילהשתנות אף ומ״מ דםוכח
 מוקה טונה היא ועדיפא מחוקה! דתשתא מ״מ נהצנןיף עוד חוקה יכהמה נחייה אסוי וא״כ אין יאיה לשויגו זה דאימא יחוזי תמיי על ה״ש וחזקה טינה היא לכן אמי דאירנה ימיא למקות יחסי ואתאי וס״נ נשכחה
 ואדרנה גרע מחוקה לסכין וכאמור. ומה שהביא ראית מגנינית היק ירצה להטריף שם נהוגלי פי המכה ייצא זמן מה מחזקה ג״י ואף יהתס כשל היינו יאיכא לוגא וחזקה מחמת יובא ואף דחוינן נהמה וו לאו
 מלונ דהא השתא עליפה היא מ״מ אמיינן קודם לכן היתת נליאה מלוג נהמות הבריאות ועתה נתחדש נה מולי משא״נ כשוחט דרונ היא דצא חציף אינש להיות שוחט אס צא יודע על בוריי׳ ה״ש והא איתרע דמזינן
 דהאי צאו מרוב הוא דאינו יודע עתה ושוחט ודמיא לסימן נ׳ נמים נלאש לאסלו חכמי קלאקא והרמ״א ו״ל דאנו לנין על המקלה אס הקיף המוח המיס אין לומר מלוי דלוכ נהמות אין להם מיס נלאש וכמ״ש התבייש
 נסי׳ כיט באורן ושם ינואר והינ כאן ושפיר מייתי ראיה כן היה נלאה לכאורה. אמנס עכשיו לאיתי כי דבריו מיס חייס הס דוס לשון המרדני פא״ט סי׳ תרל״ה וכן אמר מהר״מ להתיר בשם לבו תשר רני מש: יוסף
 קוצצין ויל משוס ילא שיין גני נהמה לומי טליף ואתאי נמו גני מ־וה חסל ואתאי עכ״ל הרי יאי היה שיין ננסמה טייף ואתאי היה אוסר הגבינות למפרע אלא כיון יאיכא למימי טריף נרגע אחיו אף שיצא
 זמן מה מחזקה ג״י אפ״ה הוה חזקה וכמו שאבאר נסי׳ ש״א אייה הלי אף דאיכא לונה וה״נ האי שוחט אף יאיכא יינא מ״מ כיון יחשי ואתאי נמו נמקוה ודאי למקוה למיא ויש להטליף למפיע וכיח יאיכא
 סיס הא נסכין' איכא סיס ואפיה לא מהני במקום חזקה,. ותמהני על הינ הגאון סאמיתי החנ״ששכתנ כמרדכי שלפנינו ליתא כן ואדרבא ראייתו ממה שכתוב לפנינו. והנה אס הע״ז אוסל הנשי למפלע וואיאי
נק לא היו איסיי! י  מטעס ספק תויה או אפשר דאף שסק תורה ליתא כ״א דרבנן יס״ס הוה כמו יובא אלא דשמון מיעוטא לחזקה וס״ל פלגא מדרבנן הנן רואי* יאיסר אף הנליס שאין נ״י יאלו היה יק י
 מספק גס נספק איסור תורה אין ראיה ממקום לכלים דהתס ודאי הוה אלא דהכא נמו ולאי משוה ליה לסובר ס״ס כמקום חזקה לאי כלום הוא : וכתב עוי העיז אשיי בעוף ונגע בעפיקח אסוי יל״ת נהמה
 יש סנלא דעיר סוגס יותר מנשל לכן הביא מעוף ולענין מ״ש מההיא לקדושין היינו דאמרינן מקוה שנמדל ונמצא חסר ר״ע מטמא ליליף מב״מ שששולו נימיל וא״נ כאן אין פשולו ניחיד נמנואר סיד ז״ל יע״א
 בהכחשה לאו כלים וכתב ז״א והא כאן נמי אפשל לבלר נוא ואראך שאינן יודע ועוד דהתו׳ פתנו התם דנתרחי פליגי והיינו כהן שטנל נמקוה ועבד ואהא מייחי ראיה ר״ע הא נשאר איסורי! ודאי נלא״ה אוקמי
 אחזקה דהשתא . ייתר דנלי הט״ז מנואלין דמחשובת רשניא רי״ח שנתב שיחט זה אין לו חוקה ימעיקרא ימשמע הא היה לו כשנעצ קבלה היה כשל זה ללב חסיא ימנשיר אף נצא שיני התם אינא חזקה דמעיקרא
 משא״נ נלא נטל קנלי; יזה שנתב רשב״א ואש״ה פליג׳ נהו כוי משא״כ ליינא קי״ל בלא שיבר אסור וכייננן גמקוה א״כ ה״ה כאן והביא לאיה עיי ממידכי במלמד עיין נתב״ש. אמנם מ״ש העיז ימה לאיה ני׳ ותו
 אי מנח סיס הא גם סתס יש סיס גס מיש במקוה אינא חזקה כוי והתם ליכא ס״ס ומלא נטל קבלה אין ראיה יצינא ס״ס לחוקה ימעיקרא שנולי לא ידע וחוקה והשתא יא״י מרע לס״ס משא״נ נטל קנלה .
 ויש ליישב מ״ש מהוה היק ימה מייסי הרשנ״א ראיה ממקוה והתם אורנה אוסרי! וכן להכין והא התם איסיי! וכ״ת נשינר מתירי! מטעה ט״ס וה״ה נטל קבלה הוה ס״ס ואיכ בלא נטל נמי הוה סיס אלא ע״כ יה״ק

 ואסיה פציגי נהו הא לענין דינא אף ננטצ מולה סישנ״א לאסור. ולעניין דיגא גס נפשיעה מה דינא גס בבודק מת דינו אנאר הכל נשפתי יעש :
 ?זוך• נתנ התניש אות נ׳ יכלים שאנ״י יש צהיןיר וראייה משיק יו״י מהלכות מקוואות בטומאה ילבין מקילי! יע״ש ולא זכיתי להגי! דבריו מאן הוה צכתחלה מן המורה הנשר אסור דנני דמה התנ״ש נאות ל״נ
 י סימן נ׳ ובבכור שוי נגמ׳ ותיס' יף יייד דיה אלה יניי המהר״ס לובלין שיוצה לומר ההיא דמקות מדרבנן הוא כיין שכן לו יהיה רק הנשר ספק איסור תורה אי! לעשות אח״ב ספק איסור לרננן
 במבואר בסימן קיי גם התם בהלכות מקוואות כאב הטומאה דרככן הממייו ומשנה סלק יניעי יטתיות אלו ספיקות שטיהיו מז״ל וחיפוק ציה ינל ספק דרבנן להקל לולא יאיתחוק צא אמרינן ספק לקולא ומשו״ה אמרו נאוכלין

 הקילו ילא לאפושי טומאה ויש יאיה לספי, ירגנן היכא דאיתחוק אישור ילא כסייח סימן ק״י ושם אבאר:
m 



 0שב»ת «יע יורה דעה א הלכות שחיטה שפתי דעת מ
ת ראיתי נקהלות קטנות שה0 טוויים גפירים ויש להט  רטובח שרי ואין לופ שומ םחיה כ״א זוז מ
 נטה פרנסות גס נופלין טטון הרנה אדום והב או יותר והא וודאי אית בית ומורא וגול גט״ש התב״ש
 גופא אות הנ״ל טייב ואי פשוט ולאו עדות תיא נ״א להפיר פכשול שלא יהא נל א' ׳ame אג׳ אוטו•
tft דם״ט עדותו לאו בלים ני וודאי גונע הוא שנופל טטון חרבה וא״ג נפי שנדקווז וא״י ה״ש 
 להמבשיריש בנטל קבלה יש לאסור בדורותינו זה ישטא לא לטד ולא ירע דעז־ותו בטילה יהונה היה
, עש׳׳ך דהד״ג בד״מ טשוד, דברי חרשג״א ע0 ׳  ראוי לרנד 3«רן זה ואשיט טוזפופ לפי: ן ואס בדקו נו
 אגודה והרשנ״א טודה כנפל קבלה הייני סדנתנ אגל זו איזו חזקה יש לו שמא לא לפי טי והט״ז
 תירץ דרשנ״א לרווחא אטד נן וכה"; ב״ע פודים ומיהו אף בנגזל קבלה עג״פ נרג וענא יע״ש והגה״נ
 נהנהות נ״י אות ט' כתב רפה לי נטל קבלה בנתב או גע״פ והדשב״א בראובן שחיה־ טטדנח *להקהל
 ודאי בחזקת יודע יע״ש ולא הטתי כלל דהא הרשג״א אמר שטא לא לפר ולא ידע גלל וגהי שנא׳
 דלרויחא נ' p מ״ט אין טי שיכחיש דברי וורשנ״א ז״ל דבלא נטל קבלה איירי נעגין חתוא ולא היה לו
8 : ח אגל נוי עש״ך ויראה לפרש דהד״ט הקשה גפיי פ״א ט״ש נגינות יגחטוו ,  ומקת ידיעת מ«י£< יל'
 שנפרסה דאטרי׳ השתא נטרפה וגשוחט Wxe נטל קנלה נטי איכא רינ מצוין חיקה פחטת ריבא יתידץ
 דגאן ומינן ש*י« זה הגוף הוא ושוחט עתה וא״י איתרע חזקה ורוגא דטעיקדא סשא״כ ומט אפרי׳
 עתה נתחדש בה חולי נגוטה ומעיקרא טרובא היחה [דאל״ג אין פועט לחלש נין דוג כל העולם ובין רוב
 מצוין] עוד תי' והתם איגא לטיטר השתא סםוך לשחיטה טשא״נ שנחה ע״נ יזוא זק טד.. וטיתו אגן
 פטקינן לקטן אף במנלד פ* הטנה שרי קורס נ״י ואולי דנאן דפי לטגךז רוזםד ואוזאי. והש״ך תי'
 דבאן חיד. לי חזקה דטעיקרא משנולד לא •דע.ואיבא שלש חוקות דםעיקרא והשתא ונהטה נחייה ועור
 ד»י; דרך לשבוח ה׳׳ש ביון שצריך לחוזר על לטוח וא״כ םנרא ליטר דלא לפד כלל פשא״נ בשנטל
 קנלר. ע״כ ידע זשנה , ונתנ דטשו״ה לא קשיא פסקוה לקטן דאדדם־, באן אית אפר ותלינן השגודז
 באיחור הזטן כיון דרגיל הוא ללטוד ה״ש זטתלי תלינן ברבות הזמן , וזזור תירץ פפקווז דהבא איבא
 נפי דיג טגויין מוז• דאינא פ״ם שפא ידע ושמא שחט שפיר פשאיינ נלא נטל קנלה אינא חוקה
א ליתא ולא ס״ט דאין םברא פלל לומר ל&ד ושכח דאין זה םדדך הטבע  דמעיקוא דלא ידע א״נ גט תנ
 וליגא נ״א חד ספק עזטא לא יארע לו. ושד דס״ס ?טקו0 חזקה לא אטרינן בפגואד בפי׳ ק״י ופיהו
 דווקא בחזקה טובה ואליטחא טשא״ג חזקה דהשתא דלאו הזקה אליםתא ב״ג אטדגן שפיר ט״ט ודע
 עוד אף לם״ד אטריצן טייפ גטקים חיקה חייגו חדא חוקה פשא״כ באן דאיבא ב' חוקית וטעיק־א ללא
 ירע וחוקה דנהטה לנ״זנ לא אפריגן וטנטצא פנום אין קושיא דליעא ס״ט בט״ש הש׳׳ך סי׳ ק׳׳י דאין

 נוהר וטדרך להוליך נל חפנין יע״ש !
 לזןך* גתנ השייך ראם בפשיעת וזציא הבודק פריפה אי; לאסיר לטפרע ראוקי אוזוקוז רמר׳קו־א בחזקת
 י בשדות והביא טט״ש יש״ש פנ״ח פינו( ט״ז ופטיש ג״ה פיק קי״ט שאס שוט וגיקי ואוי• בך
 המיר בשד לספחו הגה מטיף דבריו גראד, ודאי אף בשוחט הרץ ב; «ן הראיה טט*ש י«*ש חתם
 שוחט ובודק הוד. ואפייה לא אפרו למפרע ויש לראות הא חיה תותי נט^ם חרא וצ״ל דלא וטי
 לטקוד. דחסד ואתא׳ ובאן לא חוח p ־ יפייס 0"׳8י יי,8״]־ ולפי ט״ש לא •חישנ שפיד . גפ מתשובת
 טהר״ם בייץ שהניא היש״ש אין ראיה רדתם המעשה בך היה שר״י חלוי שוחט ובודק יזוח זקזאו
 אמ־יו סדני ולא אסרו השחיטה למפרע ה״פ וחשוד לרנד קל לא חשוד לחפור פפנו וגגיאז וזוז תפור
 סט־יפד, שטטמאה ובעיגי העולם הטור עיי פיפן ק״ט בשייך אות י״ב וא״נ החשוד על מייפה אמו ויפוד
 על שחיטה החמוד יע״ש ביש״ש היסב י ולפי שיש גאן הרבה דיגיפ אפרתי אנתיג םפקגת התב״ש
 גנאן ואוסיף קזנח משלי! (א) שוחט שנטל קבלה ונדקיהו דלא ידע עכשיו שיעור רוב שניט וריג אי
ק טועמ אתי ד׳קנליז אין לאסור תיאי  ושהיות גיה וראי אטריגן גל טה ששחט לטפרע אסור p איזה י
עת  לא שבוז ממן פועט כזה אכל אוז״כ אסור רם'# ליכא שמא לא איחנ לו ילא ידע גלל ענץ ח«י
 ושהיית פצוי הוא. ואפשר נס השייך מודח לוה ואט שבח שאר ח״ש שיש ספק שטא אירע * או
 לאו נטו וערמה או חלדה בזוז ודאי יש לאסור למפרע לפי או׳טוי התת ששכח רא״ל כרגע זו שגת
 הבל דהשגחה טעפ WA היי . אבל קידפ יש ס״ס ושרי חח נועח הש״ך ו״ל באן • (נ) שוחפ שנטל
 קבלה ושכח רק דין א' מה׳ שחיטה ונשאר זמיניפ יודע יש לאטור ני׳כ לפי אומי השסזה וגזקייס שרי
tftlw אף נלא נטל קבלי. נ׳ון דיודע נל ה״ש רק נזיין אומי הוא שונח נבלל דוב טצויץ הוזז ג״כ 
ON (ג) ;פי' י״ז ע״ש ולפי דעתי קולא היא לוטד נך ולהתיר אף בלא נטל קבלה נשוגה בדין אחד 
 איגו יודע שצריך לבדוק הפבין זה רגיל וםתט סגין מלא 8גי0ות וליגא פייס ויש לאפוד לעולט לטפחו
 דליגא ם״ט זולת וסן טועפ אהר הקבלה ויש לדגשיר דודאי לא שנח ביטן טועפ בזה. ואם אגד מש
 הרגשת הסכין גזר, אפשו דעתה גתע זו אבד ויש הרגשה [וגן] דעת הנניו״ג בהגהות ליי דעתה ברגע
 זו אבד חוש הרגשח ולפי דבריו י^יי לפקוח דמוקד, דהשתא כפאן דליתא דפי וחיקה יסעיגן־א טובת
 היא וביית אוקי חוקה להדי חזקה מער. נחייה לאו כלום הוא רהא שו*שה י**יך ואיתרע עיין ברא״ש
 גבי השיומ בטני! וגסצא פגום ופ״ט לדיגא אין ליזקל אף בוז״ג אט אבר חוש הרגשה : (י) שיי«
 שהמיר אי פושע דעת כ*ה ויש״ש ושייך ונ״ח יודזיר לטטרע ורעת חנו׳י גפיטן קי״ט אות ט״ו וחתג״ש
xso כאן אות ג״ב ובסיטן ב' אות ל*ב סוגר דאסור למפרע ראתז רשע דםי לטקוה דיצי^ד גוער טעפ 
 יע״ש . ולפ״י יש להיצויר נראורייתא וט״מ גלים שאנ״י יש להתיר a*ha ורץ בגח״ג בהגהות ב״י
 אות ט' אף דבשאר אטורין *ף גספק אין לוזזיר גלים שאנ״י ם׳יט חיבא דאינא נטח «רדיט יש
 להתיר: (ס) שוחט w סיקל בדין מהדינים ופושע לא טחטת רשע ני א0 לג^ות הדעת שסובד
 שאין בכך בלופ זה ודאי דטיא לא*י עיקר נדיקח הפגין עיין נ״י םימן י״ח בשם הרשב״א ונדיינ אות
 מ' ; (ז) שוחט שהלה זקם מחליו ובדקוהו וא״י ה״ש ודאי יש לתלות בחולי וקודם לנן שרי כן נחנו
 5ל חאחרוניפ . וט״ט pvs המלי יש לאפור אלינא דג״ע בי החולי גויס שנחה יגס הש״ך ושאר
 טוניקים טווים לוה ; (ז) גל זה בשוחט אבל גודק שבדקוחו וא״י הלי בדיקות נאין ה״פ מפל קג*ן יש
 לרתיר דאדרגה דוב נהטות כשירות הן וגט ר&״ז מדד, ובלא נפל קני*•, לכאורה דנה״ס שדי רמת
 נגאגרת מריאד, בלי נדיקד. ובאין ה״פ יש לאפור דחוה חרתי חוקה דטשעה שגילו לא יוע וחוקת
 והשתא גם דוג מצרין לא שייך כאן ולא גטל קבלה איתרע ליה מבא ועכשיו גוועים לייןז כתב אןנ
' מיה״י וכאן אין  בבדיקת יאט נפ״א שהוציא פריפה אי פענירי! יאוסרין לםטרע יתנאר גסיטן נ
 ^האייד •י ט הייתי פטתפע פי' אלו גא רנד וו! לירי הייתי טטתפק גיר, ישיאל : י ונדי! בוייוץז
 הסנין יתב«־ לקט! גסימן וליי. וצריך לידע ענ״פ פגיטוח הסבי! אתלת רותתא ש*על ושהיית ממרפץ
א  עווה רגיל : יא שחיטתו פסולה . עיין שייך שהעתיק לשון הרא׳׳ש ואין לדקדק טדנייי יעפק מ
 אלא ידע דלא גמיר יראי תוה עיין a"1 לקטן טיטן י״ד אות י״ג ובנטל קבלה ושבוז שפיר איבא פ^ו
 דגיו; דידע שחפ כהרגלו טשא״כ נלא נפל קגלד. שטא לא ידע ולינא ס״ם דרוג מעשיו טנןלקליט הפח
 והנה נתנ זזג״וז מתערבת גאחירות אפורה בדין גנילה גטודה^לו למר <זז״נ ואפר בו״ ל׳ עכ״ל והדין
 עטו דודאי היי גבילה גמורה דרוג טעשיו סקולקליט נט״ש הט״ו גסיטן ט״ז אות י״ג ע״ש . אלא
 שמצאתי בעפר אריך לש״ך נתנ אפ גתערבה שרי פניעפ ט״ט ע״ש וםשגוע טובו־יו תזוח דק ס׳ ול»
 ודאי ועיין בו״ט ז״ל גה״ש פ״ר ר."» כ' הר״ל קחנד. לפפק גנילה והנ״ט ניזג דאפילו נפק גטוד
 לא יווה אלא שמא ישהה ט״א נוי טשטע דה״גו נשהפ דו״ח פעפיט שטיר חלא״ה מוי, ודאי גבילח
 וקשי׳ דהויים לא תזכיר גננא זו רו״ה פעמים ומיהו *?לנה ודאי חזר הש״ך פדלא הזכיר והכאן(») ע״ב
 ג״ל אפילי שוע דו׳׳ה >1>«י0 ישוושז בינו לבין עצמו ונתערבה אין להתיר אף בה״ם עיין פיט! ק״י
 באות א׳ נשייך וגן משפע דעה חמי"? י• יב ואפילו. עיין ש״ך ואפילו למד אח״נ וז»טר ששחט
 כהוגן לא מהימן דבל םילתא רלא רטיא עליה דאינש לאו אדעתא מ׳׳ב נחח״א: יג נאמן י כ' חש״ך
 «8ילי לא אפר נדי לי, ואורח פישור ווצ/נ״ש םכ״ג באות ל?וז פוגריס האפ לא אפר נדי לי אף ויעבד
 אסור ולנחחילה אין ליתן לשת־ט לרגיל. ילפי ונדיהפ הוה יבול לאוקפי טתני נהגי הגל שויטין אף
 אין טוחוקין ואם תיל להתעלף בנדי לי ואם ליתיה קטן באוייס שפיר וטי ינייץ בספרי דאש יוסף !
 יף פתחילת . עש״ך ולא ידענאמה בא ללמדנו ואולי גוון לפ׳׳ש גה״ג בהגהות הטור (אות ל״א) נשם
 טהר״ר עזרי' יהושע ראם ראה רונ נ' ורוב א' די דחוה ט״ם ענ״ל והייני דשאיי* במיעוט בחרא הוא
 נעיא דלא איטשטא ואף דם״ט נטקיס חיקה לא טהני חייגו בדאורייתא ואילו ננדשס נתרא בפי הגראח
 דובנ; היא וטחני דםםוך טיעוטא *ויקה וחוח ליה טלגא ונדובגן טפק השנץל לתיזיר ומיהו לפ״ש
 ד&״ו סימן ט״ז אות י״ג דדונ טעשיד0 טקולקליט אין למחיר וידאה דיש לצדד לדקל ׳נזה אף לסברת
 הפ״ז י. טו ויש מחטירין . נתב השייך דטונח דטשני דליתיה קטן ואבתי לכתחילה גטי יטטקשן אץ
 ראיה בט״ש הג״א יש לומר דעדיפא פריך עיין יש״ש פ״ק סימן יי אלא טחדצן. ובאם אי! ידוע אפ
 יודע טותר לדידן אף לכתחילה באוצייפ רואין דא״כ לא ידקדקו היטנ ויעבד שרי יהג״א יודה לוד, אלא
 לוביגא דלית ליה רוב מצויין פופחץ שפיר דווקא דיעכר גאווריט , והנך דואה נלא נטל קבלה טשםע
 ושרי לגתתילד, באין חולק ואילי נטדינות שנודגין ששותפי! גלא קגליז אבל אנו אחייג ואפילו ויעני
. עש׳׳ך והראה מקום  איפשר אסור ועיין תנ״ש הבאתיו נסשנצות זהב ׳ליש י׳יטנ יי טן או שענני
 לסימן ג' אות ת' ושס נאמר אף להו*ם י״ל נשר גאן דשטא נתן אזחר לשחי* או שבדק טנין,
 ומשפע טנא! דאין צריך שיהא השיחט טזזיק נגשיית תקא וגן טטעשה דר״ח שטצא גדי גין ציפורי
 כוי ז ין גמקופ , עש״ך רהכל תליי נטציי גאותו טקוט שמוצאה ואט שווין אוליצן בתר רוג השוק
ח שדוב . ח׳׳ה דוג טגחי ד •י י י ו א  ואט שווי; בתר רוב העיר ועיין פר״ח יתבייש כאן יגפ**י( 6"ג ג
 ישראל די בבהמה יעיף גדול ונעוף קטן צריך רוב העיר ישראל והא וכתב הטוזגר רוב ישראל או
 בעוף קטן או שהטבחים שדן גיר, אזליג! גתר רוב חזויר »פ דוב ישראל או עובדי כובניפ! יט ונפ
ה טשפע טלשץ ו׳ט״א וחיתי בעינן דוב ישראל ודוב גנני ישראל ובן בתג הל״ת אות  רוב נגני נוי . מ
 נייח 6"ק אטנפ המעיין שס יראה דעתו נוטה דאגגני קאי וטש״ה טליפ בתלי אגידה שיפן דנ״ט לא
 הגיה דט״א ויחיה טיחש וגס ר׳׳ל באבדו נעינ! דוג ישראל וגס מ11גו בעיק דוג גגני ישראל ובן
ג ישראל או רוב עובדי ביגבים ואפי׳ םגוי נשוק לא  פי׳ השייך כאן. ולט״ו מגננו אין חילוק בי; מ

 rt־W ילענין יינא אני מס&פק אס נאקל איזה ינר מפסק מחמי) מזקה אס נגרר מזה עוד איסיי ושם
 י יס מזקה לסיפן מאי ונאפ הספק ע״ר הקרי וסטודמן ודאי סנ' נראעין מהא ישו״ת מהיייי נן לנ
/ חיקה עוגה לכלים עיין י  גחינ פאצה קיא נשיר ספק עייפה to בנליס אף שאנ״י אסר להו אף וה
 שי׳ קיי נ׳ מנעי (י אס הראשון מחמש גוזיןפ נאסר מספק נאמר נשני חוקה לפיטך וראיה ממ״ש התו' ניה
 נ״ג דיס אלא שרצו לטהר ארס הנכנס לנית עיש ועוי ראיס מתוספתא הניא סי״מ נפ״י ממקוואות שני
 מקוואות מוג: ואיי סטהרית תלויות יע״ש וכני הארכנו נשפי• גינת וזיזים נלל חזקה כלל ש״נ ניניי הע״ז
 זנא; ואן אם נאמר דסיכא וראשו! ודאי טמא השני נגיר מריה דמה חרה׳ יסתיי! מ״מ א0 הראשון
 מי!ממ ספק אפשר דהנ׳ יש חזקה להיפך נשר והשימו שגדקוסז יראה (נאורה דהוה ספק כימוכח החיי
. ואולי סט״ז סינר ז5מ ודאי מדנתנ הטור הרי זס נבילה זכמ״ש הכס״ג נע׳׳ ח״׳ ׳  גמיש סש f שס אזת א
 יכיה יעי״( שם וצ״ע: (ן.) מסתפק ישיאל. ימ״מ ליין שייט שהיית מלטלסזת שזהו יגיל ט״ז משמעיסכי
 הילנתא אמנם נשמ״ח ס״ט זנמנ״ש אוח י״א לעכשיו שסיר השחיטות לפניי אפ אימי שמכחסק יה״ה על
 עמל טמא *ן למזלו עולה יפה ויש לאסור וסני׳ לבלי נהי׳ שהעביר שמט שלא היה יידע רמז לשיעור
 &\לך ססני! ולא נפל״ח נ?*א יע״ש ויבליז גבינים אמנם סל מותר אסור אף שאין סליייפ בסלי יש
 לאשי גמיש משין בסימן ימ״נ ימן המותל אשור ינוא להיפן והוא ייל£ל«י נו׳ ועיין נשי׳ קי׳׳א ננ׳
 קוייופ •ע״ש ואיב נסיק תויבל( נגיניה ויראי אשי ־•(ח) ביי לי, עיי! ט״ז וי״ל אפי׳ הא׳ ששואלין לזיתו
 יאפי' הנ' יאסי שלמי אומי ב! וכן פי׳ הגיס ויל ונרי העורימיהו נהסיא יף ז' א' משמע יקודם תלמי
 אומר ביי לי ונפי 0:־ן אות י*א : (ט) עיין נויז נא! ונסי׳ ט״ז אות י״ג ינסי׳ ג׳מ אות י״י וגנג׳ץ
. ויראה לפי; רהי? לכולן ששמעו מלשא דפשיטא הוא לומל דיעגד נשר דהא שמעינן ממשנה פ״ו  נא!
 למזלי! לשחיטת תש״ו נאחליפוואץ אותו משירה ד&יינ לנסות ועיין יש״י מזלי! ("א א' ואי אשמעי' זאינא
 קא• •מיש אלא ;ומי ילנתחלה לא ומילא אכמעינן ינוח' טפי לאף גזזל שאיי לכתחילה לא יייאי עדיף
 סול) מחשיי אף שיויעיס עכל מקוש יינ מעשיהם מקולקלים ניותל ומננלין נילי* אלא גלזל שומט
 לכימילה ואיש לינינאדלא הקשו נגמ׳ איה לכתחילה נמי ללד׳דיה אי! הונחה דגדוצ א״י אין שומן לכתחילה
 וכול! משמעו צריך לומר למינן אחרים לואין דל״ס יונ מציין וכול! קא׳ אמאי ומרבינ! מהכל גוי. («יש
נ לכסות ואכתי שמא י  מהמוייס סונריס לגז פה צריך יכשר נדיעיד ואי ממשנה ע״ז אי; לאיה רסכק נ«י *
 לא לאו יפה מעויה צלין לגופה ; (י) עיי! ע״ז זי״ל לסממלל שינה מלשון סטור שפפכתנ המוצא בהמה
 והממכר גק« גדיים יסממני לשיטתיס לנשנמ״ס איסי אף בהמה מלימה עיין שיין ס״ג איס ו׳ ומש״ה לוקא
 גדיים שיש סי׳ והעול מתי׳ גשנמ״ס ימש״ה נקיע נהמה • וסניא דגלי תוס׳ יחשוד על הגנינה לא משיי
י ועיי! עיי ב׳ אוד. מ׳ לאף להרמני״פ איכא ס״ס ש«א נתן לא׳ לשחוט ו  על העגימה והס ניב לניי מ
 ושמא בלק הוא ססנין אף דס״ס נמקוס חזקה ל״מ גס שמא הוא בדק ליאה יזיאי מטיח לא נורו) י׳יל
 להיימל׳ל סחמיי נמומי לשאי עבירות ולאו מלאי הוא וניון שנן י״ל דהינא יאינא פ״ש צא החמיר וזה
 שס״פ שם הסיו והי׳׳מ לא סממיר אלא נחד ספק ומיהו נמומר לא״י לא מי5ני סאי ס״ס אלא נעינ! שיאמר
 פלוני מומחה שחט לי עיין סי׳ נ' נט״ו אור, י״ט: (יא) מז*ז חולק על הניחופונר ינאן הוה פחית מג״נו
ב) ע״! ט״ז זהא י  גנני אשפה *1ני! זה דסוה עילה ונשיך אוח נ״א אנאל לעניין דינא עיי! 6ס היטב ־. (
ן שעות יאע״ה ה״א יקאי יק על מס שמתני{ לו. ומנא! י  ללא סיזי הטור להז0ן מאגו או מקלע נוי י
 0יי)« שאץ מפרש מלישה מאנז שזולק ניייט אלא שאין מניח במקום משתמר ויש (לאות מס מ שכתב
 יניס מקעין נטול יהא על המחגי נ״נ מפול הקושיא וגס תלזצז לא שייך נמחנל לשינה מלשון הטול זכמל
 אותם נמקוס אימי. ויש לומר להממנל הילת בזה ;מלח איחס לומר אף ינזלהו בהירי יזוקא ירך שטית
 הא בלא דלן שטות אפי׳ ני-ילי(א מקרי שועה יאי לאו אפי׳ בא׳ נמל אלי לא מייתר מלת איתס לנעי
 לימי אותם נל אחת מאלו דלית אמי. שמתנין לי ולעילס אותם היינו נ״א למול משיה בסב אפי׳ נאמת מנצ
 אלי ומיותר מלת אוספ ממי לשפך ממה שהתחיל לימי אפילו כולסו נסייי נעינן רוקא דרך שטות מ״ל
. נתנ סס״ז אפיי ׳ ו  זע״! גיס וש״ך אות נ״י שהם מפימיס אפי׳ כעני! יה ועיין פס: ('Q אפי׳ מניס נ
 מומחיס טשיטא ראשיי "יגיאי לטעות והיינו נחלש ישישה אף «אימין יייס וקט! בלא אימון ידים הא
 נאימו! ידיט ומומחה שוימ לנסוז;.ה נאמרים מאין : (יף) עט״ז וכוונתו מנואל דהעוי נתנ קע! אימון
 יליס ומומחה והמחגר השמיט מלת מוממה וסוגר דהנל תלוי באימון ידיס לאס אימון יד שוחט לכחחלה
 נעע״ג ומ״ט הרא״ש דאומ! ומומחה לדיוקא הא זיענל נשי נאי! אחייס עע*ג והקשה הט״ז דנטיר א״א
 לעיש נ! שהל׳ נתנ זקט! מומחה ויודע לאמ! דיענו כשי ואס עט״ג שוחט למחלה ולא נתכ רגותא טשי
 אפי׳ גאומן למי שומט לנתמלס להא דיטנד כנר קתג• לה מ״נ פי' לגלי הלא״ן דקט! דעתנית׳! מסתמא
 מוממה א״י׳ יומיא דמש״ז ש5|ין פסילי! נו׳ גס רנינא סכל מזממי! ועלה קאי מש״י זחיין למתנימין כאן
 אימי! ׳ליס טס מיממה ולזה סייפ הא תיוייהי שומט לכתמלה ונ! נטוי כן הוא ספי׳ ומסיק נ! להלכה
 וכן ססכיס הנ״מ אמנפ ק קשיא לי וגא להלנה גלאיה קיי״ל אפיי ניול שא״י ס״ש אין(שמוט בגליל
 עע״ג כ«״ש י«״א ס״ג בשלמא ב«יי יפסק נמל א״י מותר נעע״ג לזה נתנ מניח אפיה קטן א״י גרע
 דגיול רואה כמה שעמים ואי! מעשיו כ״ג מקולקלים יאזל׳ רצית גלול דוקא באין אומן יל אשור ר/ננ״ל
 אפי׳ נאומן יי וניש ?v! ללנתחצס לא ואמת כן יסמחכר לעיל נגלול שאי! או«ן יי איירי ינאומ! יו
 אפי׳ קטן צרעתו שיחט למחלה נאמרים רואי! אופו ואהא קאי שפ יש מחמילין: (טו) נתב העי•'! הטור
 מתיר יןטן מומחה ואומן יי ייטני אף גטבילת נצים באישור תורה לא מהימ! ג«יי( סי׳ קנ״ז וגש f אות א׳
 ובמקום אחי אבאר נזה) שאני הנא דלא היה אלא חזקה נלימל ללזב שוחטי! נמנן ומיהו(יידן אינו נאמן
 ומ״מ לשלוח עיי קנו! נתפשט המנהג ששולמי! ע״׳ קטן ינתג היזניש אית ס״א העעס נמלתא לענייא
 לגלויא כתג«*ה פי׳ ק״ח ומהימן גקט( והיה נאן ועצ העופות משלחים עיי עונד כינניס התיל ג״נהט")
 שהשוחט נותן כתג (עונד כומיפ ששחט ולא חיישיק לחילוף י׳ש:אצ מנילעזף שלוגט״ע. וא״נלאיפה
 עושי! «ה ששזלחין עיי עוני כונניס והעוני נינניס נוטל הנוצ׳ ומניא העוף נן וא״א ל«יי נטיע גס
 ט״י ט״ע לא ילענא יצמא ישראל אחי נתן לעוניי נוכניס גיכ לשחוט וזה הגתנ סיא מאותה תינגולת
(טז) פהות ממ״י  ושלו לק« שכר השחיטה לעצמי ע״כ שימי נפשו ירחק זלא ישלח עיי עוני כוננים :
 שנס. סע״ן יוצה צהקל יהכל צפי «ה שהוא אים אמנם עכשיו נעו״ס לנו הממעלליס ז ולאי יש לנהוג נלמ״א
 גס נתנ נל״י יאיןיליחן קנלה על קלף לאימא מב ימחק שמו של סשומנו וכתב שמו שם. ועיין ננה״ג
 נהגממ ב״י בשם יאיר נמינ ותחטצא על עלצות הלול בעויס הן נשוחטיס ומיקיס הן גמולי הוראות
ני ואינו שומע מתרימה ילא יפלוס י זה: (ין) אס סניי הקשה אסלא״ש יצמו מי נ י  ואשים מיוסוס לפי נ
 ושומע ואינו מלבר איור «נלן והא נתלומה תלן לגפ שומע ואינו «יני צא יתרוס ותי׳ הנ״י יתנא לא
 נמית שס צתקנסא ואהיינ לאס אח.־ מגלן ש״ל ו«*ז הקשה דומיא לעלופ חנן ללית ציה תקנה נו׳ ואזיל
 לשיטתיה באות י׳יט לאף יהפון אמר פניו מ״מ אשור לזה צהלהי נוי והביי אפשר וסובר יעלוט נמי אית
 ליה מקנה למותי להרהר ללאו כדיבור ומי כמ״ש הפלי תואר וינואר לקמן. וצפי ונרי הנ" ניחא מ״ש
 פיק שם משנס ס׳ יצא הייל עמהפ חלש המלנר ואינו שומע יל״ז ציה תקנה זהנן יש להם תקנה ישנוי
 ושומא הטעם לאין יודעי! לגלול חלק ׳59 ואס אחל עומד ונולי חלק יפה הס חילמין יע״! תי״ט שס
 י״ה האלם זז״ס לא יתלהי נתב מרמנ״ט נפל העני! לימל נשזס ענ׳ן אין להס לתלזפ צנחחלה זה יולס
 קצת נט״ו לה>י ממשה נשיה פנים אין(מס הקנה ושכזר וסומא התולה מיעטה לכתחלה וסלמותס נל חלנו
 מ׳ שיגול לגריל חלק יפה ונעל קרי נמי למאי ינעינן למימי־ נעלזס ללא הוה כעונה ה״ה נעלי קליין
 ועיש היטנ אמנם הט״י מיין יי' חילזקי מצות יש נינת הנהני! צייך ייוקא שאחר יס« ג״כ נינת
ע* אחל הנינה וסמצוה  המצות אפ אי אפשי עיי שליח אחר מנין והוא יוציא. ואפ אספר עיי שליח י
ה שנח וסייי* אף שאפשר ע*׳ שלימ אחל «נלן זמ״ה תרימה לא ת:! תקנתא to"? בשחיטה נ י  ואפ מ
ס אף באץ אחי שוחט מנלך ויוצא זה כיו! וברכת הוואה היא יומס לנלנת מתנים ע «  וליינא הנגלה נ
 יע״ש ולע״ז שוטר ומגילה וכלימה אם איזל יונל לתקוע אין לחלק המצוה אלא אחל תוקע ומברן ואס
 א״י הוא מוקע ואחר מבלך וכזה לאיי לעשוי!:(IT) שרגיל 5ז׳ שיויו ואיבריו נגייס עליו. וודאי אין
 למנות שורמ גזה על מצבור ינאקלאי לשמיני נ״נ נלאה אס אין שטת הדחק דיש לאסור(יי) יעוד ואיך ינלן
 נל שאינו ואוי לדגי נפצי המלך יאפי׳ אינו מדגל ניאוי יש(עיץ אם ראוי לברך עיין א״ח סי׳ קפ״ה
 נט״ז ינמ״א אות ג׳ ונסי׳ צ*ט שס ימיש סלמ׳׳א זגשאד גינות שכול יכול לברך היינו שראוי (דנר נענ׳
 המלך דנתפצה אסור יע״ש וראיתי להפרישה כאן אות ל״ג טנתנ לשנוי מנרן היינו נלנח העוון דלביה
 קרא לא ידעגא אי נהגיט לשכרותו של לוע פשיטא דאין כלוט ואי אין יכול לינר נפנ׳ המלך נסתפקו שס אף
 55*ה יעיש וא״נ כשאין ינזל לדגי גפני המלך אף אחל עע״ג אשל דאין ינלן זנמו נעלוס יאחר לא
 מהני ואס יכול ליני כראוי נעעיג יש >הק> נשעח הדחק לא נע״א . וכן 6הק נשמ״ח סעיף ל״י דעע״ג
 יש להקל בשעת הדחק ואמנם לא סופיר שס מדין הנמה וניכתיננא : (יט) עלים (א ישמיט יאף אחר
 אינו ישא׳ לנרן ואף אס אותי אחר ג״כ שיחס להא ציין לבוץ והיא עלום . עטיו ־ והקשה טלי תואר
 הימר לאו כיכיי למי יהתנ״ש איח ס״ט תילן ישומע כעונה אסור בעלום כיון והוה כעונה!יפה נתנ
 ומיהז לענות אמן משמע מאיצ עיין א״יו סימן חיי״ג זלע״ז ה״ס מגילה וכדומה לשומע כעונה אפור
 לסיזמ ערום י(O י״א לשחיטתו אשויה. כמג סט״ז הטעס למשיג משיר לא״ל ואס שגג מוסר ע״ש יאפשר
f אוח נ״ח ייט כת t s רפיינז כשלא פסלי הקהל נפי׳ ששאל שמיעות יהיו אםורין הא לא״ה פסיל ונמ״ש 
 גיי הקהל לפנזיל ישם איאי : (כא) אינו נאמן לסוס מיג! נמקוס עדים הא אס מתלן רינוריס ואמר
 שמעתי ע״י דרסה מתימן ט"! ינמנ המביש ה״ה אש יש-לתלית שאימר לא שחטתי שלא יקניט העוני כוכבים
) אמתלא נא«ן. הטי! הקשה «״ש ב כ  וכדומה יש לאסור אף. שאומר לא שחטתי כלל יע״ש ויש להחמיר: (
 מסי׳ קפ״ה ממעשה שלגשה נגדי ניה (א מהימנא והניח שם סיר; לזה ונגדה די צה שתאמר למה צנשה
» f באן .  ש*מ לודאי נזה סיא משא״כ נא! יא״א בלא סימן שא״א לומר נפה לנל אחד וכן נתב ג
 ולפ״ז ככל איסורי! אס היה ד׳ באמירה והוא עשה איזהו סי׳ אף וועשס נל יהו לא מהני נמנואי נסי'
 קפ׳יה: (בג)לא1י\ עד הראשון נב׳ ואי! דבריו של א' גמקוס שנים ואשי׳ גאו עייס ננ״א צנ״ד אמרינן
 כני עיי! סימן קכ f אות י״י. ואכתוב נכא! בקיצור • (י) הנס אס עד מנחיש עי שזה אומר יטה שחט וזה

 אימי
 טחני תן ומר דוב גנגיס אזלימ . ואפשר ווקא אחר דונ העיד לא אזל׳נ; הא ריב טצוי בשיק איליגן . אטגפ מה שנתנ השייך ינ״ס נאשר"• אדרבה' שסי טשטע דקאי אנאגדו זאולי מ־נתב והניא ונאבדו(דייו
̂» דוג נננ* ישראל וט״מ חות  ואיידי ה״ה נגנבו, והשיג השייך אלבוש שניזנ המוצא נחפה בוי צריך רונ גנבי ישראל חה ודאי חיטא זיגטציאה טא! דבר שטיה וננאנדו איגא לטיטו ק*ת דנעינ! דו!
 השייך דוקא מנגבו . וידאה לי דגגנינה אין הילכין אחר רוג טנחיפ רירא לילך אצל הטבח : כ פותדיס . ומיידי נאופ! דליגא למיחש לגשר שגט״ה נאופ! שיתגאו בפי» פ״ג : 3א ואס . הש״ך
נ אשי אטד אפי׳ צואה געיגן רנגוה שלשה ו  הניא הא שנתנ הנ״ה אשפה נעינן ג׳ טפדוים ונתב עליו ואין סונדח וכן השיג ר&״ז עליי נאות י״א והגי נקםינ! אפילו פחות אפוד. [א״ה עיי שנח ז׳ ע״א ו
 ובפחות משלשה דדםו גה רבים וזזזשבת בר״ה ונן הלנתא וזה ראיה לדעת הנייח גי 0עס א' לשגיהם הארס עשר לחטיל נגלהו דק בטקופ שאין דגים דודטיס שט] י• 35 חרש . נתנ השייך נשט הנ״ה ה״ה פקח
, ושיסה «ש"ך דוקא D  ונתחרש ולאו דוקא בתולדה. ושזה שמעינן דבל שאין שומע ואין מדבר מלל שיטיס יחשב *ין ד&עם שלא״היה לו טטי ללמוד דהא אף פקח ונתחדש בן הוא ועיי מ״ש לקט! טיי, י• 3
 דונו גבן טשפינ דנזזיגן תלתא זיטני או עכ״פ תרי זיפני והתבייש אות ט״ו פטק כראש יוסף בחייט טיטן ל״ר, אפילו פ״א דיך שטות שחיטתו אפורה והגיא ראיה טתופ' חגיגה נ' יע״ש ונכון להחסיר :

 אס
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 אומר שפה וירפ ורוב אין שיהין ודורסין אשיי נאו ננ״א הרי עי שאומר ׳שה שיוט כני מטעפ ווג
 ואס אחי אומי שהוא שממו ואי מכמישו לומי שעוני נונניס שמט אס ננ״6 אף למהוי״ק וסממני שפילס
'  יננ״א ליכא למימר סוס נשנים ונוס אחר וה למהרי״ק וסמחני שיי יהופ ננ' ולאינן אשוי ואס נ
 אומרים יטה שחט וני אומרים שהה וייס להמחנר ומהיי״ק כשירה ראוקי תרי למרי ואיכא יונ וחוקה וי1נ6
 עייף אלא מררננ! יש לאסור הבהמה יסמוך מיעיטא לחוקה וסוס ליה סלגא ופצגא מירננן וכי חימא ירוג
 אין שוסין ימיעוטא ישוםין סוס טיעוטא ימיעוטא הא נורנא הוא ואם שניס אומרים בפשיעה שחט שלא
 כהוגן ושנים אומרים שיפה שחט אוקי תרי למרי וחוקה וכשרות להיי חזקה לנהמה והוס ספיקא יאויייחא
 וצ״ע ברין זה האחרון יאפשר כיון ונביא נשר הוא ממילא הבהמה שחוטה. ולענין תרי ותרי עסקינן רסום
 ספיקא ירננן ומן התורה אזצינן נתר חזקה נין לקולא ונין לחומרא . ודיני ע״א נאמן באיסורי! הלא מיס
 עמוקים המס ואי״ה נשפי שישנת סעמקיס אבאר זה בכלל מיומי ונא! אין לה6ריך. ויעת הט״ז לאסור

 ניי! סש״ע כאחי איטר שחט כראוי ואחי אומי לא שחט ניאוי:
 ב (א) שחיטת עונו כוננים נבילה וע ולויו! ועיקר מונחת ואכלת מס שאתה זונח וכמ״ש רמ״א נהגיה
 ס״ס ומי שאי! חושש לזנוח כוי והוא כפי״י וודאי שחיטת עונו נונניס נבילה מן סתורס לאימעע
 מזנחת ואף גר תושנ ננצל ומתני' נמי סתמא תנן נבילה . עיי! ט״ז וכוונתו יראה לפרש נאופן שלא תקשם
 עציו מ״ש ותא הרשניא מגיא פר״י נוי ואני לא מצאתי• לא נחיושיו ולא נתה׳׳א ולא נקצר שמניא פריי
 כלל ונתני״ש אות כ״א כתנ נפשיטות להישנ״א לא ס״ל הן לישה רזנחת. הן אמת שיש סתירה למ״ש סוא
 ז״ל נאית א׳ יהרשנ״א נתשונת סימן תקנ״ט הניא ירשה יזנחת יע״ש ומ״מ יש נמה קישיות נלנרי הטין
 וניאה יה״ק ירוצה להוכיח ינוסתא נר״מ ז״ל נר תושב דרבנן היא עקיית כמ״ש הנ״מ ללא נש״ך אות א'
 והוא מיהניא הרא״ש לנרי הר״מ ז״ל ירריש מוקרא צן ואנלת מזבחו ירחה זה נאומיו יאי! אלו ינריס של
 טעם לצמא דווקא מה שזנח נתון נית עוני כוכבים אסור הא מה שזנח נתון נית ישראל שרי [ומ״ש סמייס
 לא״נ זבחי שנית למה לי אי! קושיא לאי לאו יאכצת מזבחו ה״א יווקא מה שזנח צאצקיס הוא יאסי יקיא
 הכי משתמע יונתי לאלקיס צהכי.נחינ זבחי שנית ולעולם באון נית ישראל שרי]. יהיא״ש פסקן היא ול6
 מפרש ולאיזה צורך הביא כלל מיניי סי״מ וי״י וכ-״ת מ״מ טונא נמי שאינו חושש צזניח ילהר״מ שרי
 ילר״י אסור נמ״ש םרא״ש נעצמו ניף קל״ו עיי! שם נל״ח ימי שאינו חושש לזניח אסור מ״ה ואלו צהרימ
 מוחר. ומיהו להכעיס אף להר״מ ז״ל אסור רהוה אפיקורוס כמ״ש המחבר ס״ס ונגיין נר״מ פ״ג מסלכאן
 ע״ז ופ״ז מהצפות ייצח ופ״א מהצי גזילה יאנידה ונע״ז פלוגתא רר״א וינינא יעיין שם זמ״ה נתנ רנ״מ
 נמי שאיני חושש לזבוח ע״ז סקשהדהא אף לר״י אין הכרח לומר דמי שאין חישש לזבוח דשתיטתן פסילה
 יאימא וזנמח נר וניחה מי שהוא מצווה על זביחה לאפוקי עוני נונביס הא ישראל מומר אף להכעיס כשר
" ואפ״ם הכשיר להכעיס כעע״ג אף שהיא״ש סובי ימי שהוא מאמין י  שהרי הרשנ״א נחשונה סונר נ
 נזניחה הוס להרא״ש לפרש זס מיד כיון יאין זה ננח המאמי יא״ל נר זניחה שמצווה על השחיטה
 ולמה תמתין הרא״ש עד לקמן צומי מי שאינו חושש לזנוח כיין שזה עיקי הנ״מ לכן העלה ינאן נא סרא״ש
 לומר דגר תושנ לסר״מ דרננן ולר״י הוה דאורייתא ולקמן נתנ עוד חידוש דצר״י אף ישראל מומר שאין
 חושש לזנוח היה פסיל ואויייתא כנ״ל י ושחיטת עובי כוכבים מיתר נהנאס ושמיעת מין ינואר לקמן
 סי׳ ג׳ אימתי אשיי נהנאה: (ב) לתיאבון מצשון תאוה ממוצא אמי. ויע ייש צחקוי נענין מומר
 לתיאבון נמס מקירות . (°) א' למ״ש המריהי פיק יחולין הביאו בהגהות אשר״י ג״נ יע״א נאמן סיכא יאממזק
 נל שהיה נידו כנר כפייוש יית נהניזקין ולהיא״ס נריק ופוחו אין נאמן אנל במוחזק ננשיוח נאמן אף נגד
 חוקה. יקשיא צי להי״א ממי״ז יכל שאין עתה בייו לא •מסימן אצא מוחזק משרוח מה יענה למימרא
 יינא מומי נוי וני מוחזק נכשיות מיקרי מי שאוכל נבילות ימת בכך ללא שביק היתירא ס״ס אין ע״א
 נאמן נגד חוקה. נ׳ דהרשנ״א נתנ מומר שחיטתו נשירה ונ״ת שמא לא שמט הרונ ינייק היא וכל שצא
 שחט הרונ חוור וגומר קורס שיעור שהיה א״כ לדידן שיעור שהיה מועט היא אין נאמן דליכא למימר
 רוב שותנוין רוב דהא קי״ל הבודק צייד שיבדוק נסימנים מן החייט ונמיש המרדני ילאו רוב שוחטין רוב
 ילא נתוס׳ חולין נ׳ א׳ י״ה ואסויה כוי וכ״ת ישהיה מועטת מירננן ולא חיישינן כולי האי מ״מ נעוף
 עסקינן שיעור שהיה במשהו מן התורה כמי שיביאר נסי׳ כיי האס יאמי ימימי נעיף אין נאמן. שונ
 יאיתי נשמ״ח סעיף ס' כחב נעוף שיחט מסתמא הקנה חחצה יממ״נ נו׳ וצפיז היכא יאיתרמי הוושט
 תחלה אה״נ דאסור כפי דעה דשהית עוף מיעט הוא ולא מצאנו שיאמר אחד מהפוסקים בן והנהנתה״א
 ה׳ נ׳ נתנ שנידק הוא קודם שיעיי שהיה ונמיושיו נשם הרמנ״ן יכל שוחט אין מסצק ייי עי שישחוט
 הרוב או נודק נו׳ ולפיי ה״ק דמסחמא לדידן שיעור שטיס מועט הוא וודאי אין קלקילי שחיטה יוצא
 מבן יעת ואין משלק ייי עי שיואס יונ שחוטין ואין זה כלום ילסעמיס מלא הלואר דם וא״א' לראות
ינ מציין מומחין הס ע״ס שישאלנו אח״כ הא אס יייעין שא״א לשאל י  אס לא ננייקה י ג' יש לחקיי כיין י
 אמ״כ אסור לכתחצה יאין סומנין על הרוב כה״ג ונהי דיעני סימני! אנל לנתחלה לעשות צא ול״ת יווקא
 הי איתא צפניני צייו שאצה הא א״א נשאלה נותנין לכחחלה זה אינו וכן נתב השמ״ח נשיי א' ס״ו וש״ת
 שס יכן משמע מיא״ש נמה שהקשה על הגאונים ועיש וכן משמע נש״ך סימן א' גני שומע ואין מיבי ועיין
 בסי' נ׳ נשמ״ח ס״ו וכרנעינן למימי לקמן וכיח מפני מה אין נייקי! אחר ח״י טייסות כיין רטורחהוח
 משא״נ שאלה קל הוא וא״כ נא״א לניוק שאין שם נקי אמאי לא יתנו לכתחלה לסמוך על סרונ וצריך
 לומר דית! לאתי לשחוט או לנהמה בחייה נחזקת איסוי מצטרף ואין לעשות כן לכתחלה א״נ מומי אמאי

 נותנין
] •י׳ כח ויש טוזפירין . י ו פ l ... ._, 1 _ _ ש המכשיר נטוית ציצית בישראל עוטר על גניו(א״ח סימן י״א) מודח נשולטה א r 

 עש״ך תניא דנרי טהרש״ל גפ״ז אות ט״ז דהגל טח שהוא גער ירא וחרד . אמנם עתה ראוי לחניח על הטגהנ ישן דחדור פריץ •י 3ט ואט שחט . דאין וערגת מעגנת והשייך הראה טקוט לטיטן י״ט ושם
̂ח דאוםר שט לרידיה אפשר יודה גאן: ל השומע ואינו. עש״ן־ וכוונתו טגואר תדאי אית גדיקה ע״י נתג אלא דהגדיקה קשד נהט אין ליתן לנחחלח  נאמר אפילו חויו ולא בירך שחיטתו גשירוז ואף חב׳
 ע״י שיגדלו וטש״ח םדכר ואיגו שוטע דלכתחלה אטור פשוט גרגה דיעכד שרי לא הוצרך להזכיר טוטהה דדיגו נשאר אדם דאפ לפנינו גודקין ע״י גתג ולא הוי טורח דג ושופע ואינו םדגר דשוומ
 לכתהילה הוצרך להתנות אט יודעין לגתחילה שחוא טוטחה הא לא״ה אין ליתן ע״ס שיגדקגו דהבדיקה קשה גרפ ע' תגו״ש וידאה שטסגיט לדגריגו זה . ועל הג״ח הקשח דטובד דלא אטרי׳ גשוטע ואין
 טדגר ד״ט א״ג ה״ה טדגר ואיגו שוםע גטי לא אטריגן ד״ט ולטה לא התנה שם אס הוא טומהה לוטו־ דאף דיעגד אטור וגן מוגח טפרישח דטונר דר״ט פדגתג דטש״ת לא התנה לעיל דיעגד א״א לגודקו
 אלטא עג״פ אםרינן ד״פ ואל״ה אף דיעגד אטור . וחולק על הדרישה גטה שטוגר מיגר ואין שומע א״א לנתק דע״י גתג לא הוי טורח דג וגל היגא דאפ׳םד לגדודי בקל טגררינן אלא דא״צ להתנות
 שט דגשאד אדט חוא ושוטע ואינו טדגר חוצרך לומר דאין לשחוט לגתחילה לים שיגדקגו דהנדיקה קשה גהן והיישינן דילטא טישתלי או לא יגדקו שפיר : לא םוםהה ט׳ אם אהר גי׳ . הקשה הש״ך

 כד אם . הש״ך טי׳ דגדי הטחגר גג״ח דה״ק ל״ט בכל אלו דרך שפות דהוה שוטה אלא אפילו גא׳
 מהן וטיני' דגגל אלו דוקא דרך שטות נטי ומתרץ גזה הא גגר גתג או או ועיין םהרש״א הולין י״ג
 גגי מאן תגדיא כל״ג יע״ש : כה קטן. עי׳ ש״ך ותוכן גוונתו לדעת חפחגר בג״י דקפן יודע ה״ש או אומן
 שוחט לגתחילה געע״ג ואט לא אומן ואינו יודע אז דיעבד מותר ובלא אחרים אף דיעבד ואומן ומומחה
 אסור וטש״ה השמיט נש״ע דעת הטור דכשר דיענד יוךע ואוטן ובן גראה גספרו הארוך גב״י דגתכ
 וגן פטק בשאלתות משמע רכן דעתו. וט״ש גש״ע גאן טיירי נאיגו טופחה אפייה נאוטן סגי והא דלא
 הניה רט״א לדידן אסור לנתחלת גטו גדול יורע דלא גטיר טטך על ט״ש ם״ג ע״ש . וטהרש״ל ודרישה
 חולקין על ב״י נתרתי לנתחילח נעינן מומחח ויודע לאמן ידיו ואחרים רואין וריענד באין מוטחח ואין
 אומן פטול אף אוזרים רואין וכ״כ הב״ה עב״ל השייך ויש לתמוח עליו בתרתי ם״ש דב״י םובר
 וטופחה לחוד שוחט לגתחילה געע״ג הא סגא ליה דגםפרו טשמע דבאומן דוקא תליא טילתא
 ועוד דאל״כ אטאי השפיט בש״ע מוטהה ועע״ג שוחט לגתחילה. ועוד דאמ גן מח קשיא ליד. לג״י
 גדגרי הרא״ש שבתב הא יורע לאט; ויודע ה״ש טשטע דתרתי געינן דילטא הוא וי״ו הפירוד או
 יודע ועוד דא״ג אפאי נקיט הרא״ש וקטן דטתני' גאי! אומן ולא גקפ וגט אין מוטהה . שגית ט״ש
 דהג״ה םוגר גדרישה וטהרש״ל וזר. אינו דאלו טהרש״ל פ״ק פימן ה׳ בתב דהטור מכשיר גאיגו אום[
 ואיגו מומהה וז״א יע״ש משמע הא גחדא טהגי דיענד וגם הדרישה פירש גן יע״ש גאורך ואלו הג״ח
 סובר בהדיא דגאוק תליא אף שיודע ה״ש גל שאין אומן אפור דיעגד נעע״נ. שוג ראיתי שחתנ״ש
. וליישג זה גאטר דאה״נ אלא לדינא פטק גרש״ל ובדרישה וםייע  אות ג״ב הרגיש קצת גקושית הגי י
 עוד גציתף הג״ח וז״ש וג״ט הג״ת עג״פ באין אומן ואיע טוטוזת יש שלש דעות וטוטתה לחוד םובר
 ושרי הן אטת שביע״ש שט בפיטגיפ לא הגיא גי אפ אוטן טשמע דעיוך גאומן תלוי. עיין גח״נ

 בהגהות הטור אות ט״א ובהגהות ב״י אות ע״ז וטר״ח אוח נ״ח :
 חשג1׳ח פג״ח ונתג״ש אות טייח דוקא קטן פפול באין אומן דלית ליד. בח גברא ולא הוה
 בגלל ויגחת אלא מעשה קוף הא חרש ושוטח אף חטם״נ טתיר גאין אוטן דיש לו גח גברא
 טובי הפט״ג יקטן הייגו שיודע לאמן ולא בתג בחדש ושוטה כן יע״ש . והנח חפרישח אות כ״ז וז״ל
 כתג ט״ו דט״ש הטור שהיטתן גשירה אקטן קאי ולא אה״ש וקשה דשכור דינו בשוטה וכשר דיעגד
 עב״ל והנה חוא קושי החבנד. דבטשנח תנן גהדיא וגולן ששחטו ואחרימ רואין גשר משמע ודאי
 דאגולהו קאי. ועוד מח זה שגתג וכן משמע בטט״ג. וכבר ראיתי להכה״ג בהגהות הטור אות ט״א
 הרנה להשיג עליו אפו יע״ש והגה גאטר דט״ש הטור דקטן שא״י לאט! גשר דיעגד ע״ז קאטר רש״ל
 אף לטור דוקא קטן הא הרש שוטה אף דיעגד אטודין נעע״ג גשאין יודעי! לאמן ידיהם וגריעי מקטן
 דיש לו ועת וקרינן גיד. וזגתח משא״ג הגי ולית גהו דעת ואט א״י לאמן הוה מעשה קוף בעלמא
 הפך דגדי השט״ח וראיה פטט״ג שגתג וקטן חיינו יודע לאמן וודאי לדיויח אף ח״ש כן הוא אלא
 דגא לוטר אף קטן דליית גיון דיודע ח״ש אין צריך אוטן וג״ש חו״ש דטטתטא אין יודעין ה״ש דלאו
 בני דעה הן(־) ולעגין דינא בח״ש אט א״י לאמן ואין טומחין אם גשרים ריענד נעע״ג יש להחמיר דלא
 בהמהבר : כן אט רוציט . עיין ש״ך ולא הבינותי דבריו דט״ש דעע״נ להשליך שרי דא״נ יאבלו
 משחיטתו דיעגד שרי גאוטן או פוטחה לשיטתיה גאות ב״ה חיינו ע״כ טשחיטח אחרת דלא היישינן
 שפא ימםרו לו באחריט לאכול דא״נ כך לאו איםורא עבדי דאי דחיישינן שיטעו לאגול םשחיטח זו א״ג
 םאי אחגי אחרים רואין ובי בשביל ראייתט ישחטו גהוגן והא דוג טעשיהמ מקולקלין אלא דשחיטה
 זו לא חיישינן וא״ג איך בתג אחייג גשם וי״ו דחוששין לשחיטח זו א״ב ביון דחיישינן לשחיטה זו
 ודאי אף נאוטן או טוםהה אםור דרוג טעשיהש מקולקלים והגראח דחגי קאטר תדאי גאחרים רואין
 אסור לאגול לגתחלה שטא לא ידקדקו היטג לראות ודיעגר שרי הא להשליך לכלבים שדי לגתחילת
 ולהא לא חיישינן שיאבלו אחריט בלי שאלח גיון שעוטד על גגיו ישאלו לו אפ שחטו גהוגן ואין לחוש
 לשחיטה אחרת שימפרו באחדיפ לאבול טה בכך דיענד בשד ודייו טיירי באין אומן או אין טופחה
 וסובר כםכרת חפחמירין דאף דיעבו פפול אף באהדים מאין ומשיית התטיר דילטא אתי לטיבל
 טשחיטד, וו או שיפפדו פ״א געע״ג לאין אומן ואין פוטחח טשא״ג אופן או מופחה רכשו ויעבו לאכול
 גאחריט רואין מוסרין לכתחילה לחשליך לכלביט דלא כב״ח שםונר שרי״ו חולק על חתום׳ שכתבו
 ובאין אחדים דואין מיידי אלא אף גאחדיט רואי! אפור דליתא . רהא להטור שרי גאוטן לאכול
 לבחחילח עג״פ לדידן להשליך לגלגיט שריגן אף דיש לוטד לאכול עדיף טפי דיתגו לב לראות טשא״ב
 להשליך לגלביס אפשר אף דיעגד אטור דאחרים לא דקדקו היפג עיין נ״ה •י כן אע״פ׳ שיודע היש
 הפעט דאין גאטנות לקטן עיין שייך דהשיג על חלגוש שנתן טעט דוזגחת ולאו גר וגיחה הוא דאין
 טצוה דחא אסור ליתן לו כידיט ועיר דלפעטיפ שהיפתו כשירד. היינו גאחרים רואין והא לאו בר זגיהח
 הוא . והלכוש תירץ לזה דגדול טצווהו הוה אדעתא דנדול והשיג החכ״ש כאות כ״ט עליו דלא טצינו
 קטן כותב תפילין וגדול עע״ג דיהיה כשר . (וגן הוא גגון רלא מציגו קטן עושה ע״ד גדול אלא נטית
 דתליא בכווגה הא טידי דתליא שהוא בר טצות אף גדול עע״ג לא טהגי) אלא דקק חוח בר זניתה
 ובו ח׳׳ש מווהריט הם ובני מצות גמיש מהרי״ל גתשו׳ קצ״ו גתג עוד התבייש כל הפסולים לעדות מחטת
 חלישת קלות הדעת ה״ה לענין שחיטה דפםולןם הט יעו״ש שהאריך גזה: [א״ה לתרץ את הלגיש י״ל איסור
 לקטן לאגול גלי שחיטה הוא מדרגנן וצ״ע איטקרי גשגיל והגר זגיחה טה״ת ופדו שהביא גשם התג״ש
 יש להלק גי תפילין געי גוונה וגראיתא גאו״ח פיטן ל״ג מעיף י״פ אגל שהיטה לא געי גוונה גלל וגם

 טעשח קטן נחשג למעשה אפ עושה אדעתיח דישראל אגל געוגדי גוגגיט סתם טחשגתו גוי . ואפי' להוא״1

 £־עת .הפו^והמחגר פ״ג דגדול א״י נעע״נ מותר לנתחילה לטה מומחה יטיחו לדעת רמ״א שהחמיר לעיל אף דטודר. גאין ידוע אט טומחה שוחט כעע״ג לכתחילה כט״ש חש״ך אות ט״ו ליק למח מוטחח אף
 שאין ידוע גפי אף גלא שאילת אחייג ואפשר לטברת הב״ה דלא אמריגן ד״ט בשומע ואין טדגד הקשה להטוד ותירץ דאחר הלו לו א״י ה״ש או עוטד טרחוק וט״ש אח״ג אות ל״ב ראותו אחו־ ג״כ שוחט י״ל
 *לדעת הטהבד אה״ג דאחד שוחט ושוטע דואר, ולדעת רט״א יש תירוצים אחרים שחלך למרחוק לשחוט או אין רואה לשחיטתו של זה שהוא גחדד TK ופשוט היא • לב אם אהר . חולק השייך על הם״ז וסוגר
 דוקא אהר שוהפ ג״ג הא לא״ח לא . ועיין טיטן י״ט ט״ש הטחבר שגים שוחטין א' טברך לפ״ז קט״ל שם דליית דווקא כשאין הבירו שוהט עדיף טפי דטגרך לזה השוחט טשא״כ גשחגרו שוחט. גרע טפי דאין

״ מברך היינו דוקא שוחט ג״כ וגאמור ז ל^דינו גשומה• סגיעות לשתיטה וה״א שאין אתר יוצא גגדגת הכירו ועיין שפ ט״ו באות נ׳ ולש״ך אשמועינן התם תקא שגיט שו״מ ולגלוי אתי לומר דכאן ואחר מברך ־" ״ . . . , ״ ! -י״.. «״ .),... . - , . , ״ — . . . . - . , . ״ ״ . - . ״ ) ^ , u1, l w u d H J r u!n ynvt nm ! ^n׳,w IIWJW1 

 לגתחילח לא ישחוט ודיעגד בשירח עיין טח שכתבתי לעיל : לד ששיכור לא . חולק הש״ך על הט״ז וסוכר דעצה טובה הוא ולא איפור וט״ט שוהט הממונה לציבור ודאי אטור וה״ח ליחיד נטי בפרט כתר
 הזה וגבר בתנו כן האהרוניט . (א״ה אולי פעמו של העפ״ז שהשפים זה כיון דעדותו עדות וםעיד כי לא דרים אין חשש עוד . ואפ ידרוס איהו דאפטיד אנפשיח יצייר ־• לה אא״ג . חגיא חש״ך גשם שלטי
 גבורים דלא ישתוט לכתהילה באחרים רואין ואיגי יודע חא דיעבד כשר ומתוך דברי תבו״ש אות ם״ז למדתי תירוץ דשטא.לא ישחוט הרוב דאין רגילות לשולט דוב וכי יאטר לו אוחו שרואה לשהוט הוה שהיה לדידן
 דשיעור שהיה םשהו . ואם שחט צריך לבדוק נסיפגיס ואט הטופא נדק נטשטוש היד נה״ס כשר כן העלה חשט״ח ! לן" ואם שחט הביא טשם,א"ו דטומא דלא ראה מאורות מיום הולרו אף דיעכד אטור והטעם
 כט״ש הכגה״נ גהגהות הטור אות ב״ג דאין יודע לנוין מקוט חשחיטח וגט לא אומן יד ומ״פ לדידן אין הילוק ונשר טכל מקום : לן מפגי כוי. עש״ך הביא דברי הפרישה דליכא למיםר שוטע כעוגה
 והייגו אף דטותר גהרהור ובט״ש לעיל בט״ז ט״ט שוטע געוגה לא הוה 1 לח י״א שחיטתו אםורה משוט דחשוד לא״ד ועוד ב׳ הש״ך דאף בלא איפור דיש גה גיד הקהל לפסול שחיטת הגל ועיין תגו״ש
 ושט״וז בטיטן ב' פג״ג ואות ל״ט ראפ פפלו גפיי שהיטת הבל ודאי אסור ואם לא פסלו רק אטרו באין ה״ט אסור וה״ט יש להתיר ובשוגג אף באין ה״ט שרי אגל פםלו אף שוע אפור דיש גה גקהל
 לזה •י לט ני לא . עש״ך ויראה טלשונו גל שאומר טתט לא שחפחיה ולא גלל יש לתרץ ובדיו ואסור אף שאין טתרץ געצטו ואוטריט שכוונתו ששהה ודרס ומט״ז אות ב״א פשטע דוקא שמתרץ • שוב

 ראיתי בתבו״ש אות ע״ג הרגיש בזה ופפק גן גשט״ח וגן חוא גפר׳׳ח וכן גגון להודות : ,
 אגי(ו* ו?נ£ד1בי* (°) אחקור גגאן גקיצוד קצת דין שויא אנפשיה התיבה דאםורא הנה חדי! נחלק לששה דיני! . א׳ חאוטד חתינח זו אםורח חיא אף שהיהה בחזקת היתר שויא ת"י עליי • ד1בי אף שיש
 עדים טנחישיס אותו אפייה שויא ה״ד ולבל בא• עולט מותר • הג׳ אף שאומר שני עדיס אמדו לו שחתינח זו חלב ונאו והנחישוהו לו אפ״ה שויא ח״ר • הד׳ חוא טי שאטר קדשתי
 גתי והמקדש היה נתל ועדיפ פבתישין אותו. ךןן{* אט נמח דשויא אנפשיח ח״ד חג לעצטו ולאחרים • הן׳ אם חוזר עתח טרגריו חראשוניס ועדיפ טנחישין. הנה הדין הראשון הוא משנה בקידושין (פ״ה אי) האיטר
 לאשה פדשתיך יחיא אוטרת לא הוא אפור גקרוגותיה וטבואר בגתוגות ט' דפשיטא דשויא אגפשיח ח״ד ושם טתגאר אף אס יש הנאה לו גפה שאוטר גן דהא לתום' שם ע״א נאמן להפטיד גתוגה אפ״ח
י -•־•« האומרת טמאח איגה נאמנת והקשו וכי איסור שבחן להיכן הלך עד ״ — ״ . - — • ״ י ״ - ״ — ! . - ״  — ״ -

 ימ כההיא דתשובת הרשב״א כאן אטור לדידיה ואגי פפופק אט
 טובא מהו אי הוד. דרבנן ונ״מ להקל בטפיקו. שוב ראיתי לחטשנה
 תשובת הרשב״א דיודה הרשב״א כשחוזר בדבריו וחוא חידוש גדול
 בעיגי ומפתיטת הש״ע לא טשטע גן שוג דאיתי גהלגות יגוט והליצה פ״ג ה״ו שהזר מיה ההי$וק וגאן וטוגר' לרשג״א אף גהירה לא מהני ולא הבינותי שט דברי המגיה כט״ש לעיל תי׳ דל״פ והרי חזר
 כאן פזה וגפי הגראח דאף געדיט הוה טן התורה דאדפ גאטן על עצמו יותר מק׳ עדים . הדין הג׳ שםוטך על עדימ וגאו אותן עדים והכחישוהו אפ״ד, שויא ח״ר הוא גלמוד מתשוגות הרשנ״א תלק ג׳
 סימן רי״ג הניאח חג״י גא״ה ט״ח והמ״ל כהלכות אישות שפ דאטר שגתגו לקידושין ועדיפ אטרו לשם טקדוו וטשטע התם שאין עדים אחריט ועלייתו סמוך ומהרשד״ם הביאה ג״כ הטייל שם גאב שאפר הטקדש
 גדול חות יע״ש משפע גן . הד׳ הוא נדון תרשד״ט סיטן ט׳ בא״ה נאב שאומר נדול היה הקשה עליו גנה״ג בנאן גהגהות ג״י אות פ״ג הקשח גשלטא לאסור חטותר יש כח נידו טשא״ג לעשות טפפן
 גן גשפ פ״צ יע״ש ולא הגיגותי דהטעפ דאדט גאמן על עצמו יותר טק' עדיט והתורה האמינה לאב גער גתו ומה שבתב ראיה מסימן ר״ר, בטור זה לא טצאתי געת . הה׳ הוא פשנה פוף גדרים

־ ״ ־ ״ ־ 1 — " י ־ " י ו  אה דשויא אנטשיה ה״ד אין לה גאטנות ביון דיש חוב לבעלה אף ינכי עצמח אין נאםנח . הו• בבר טבואר דלא מחגי חירח אמנם יש לעיין עדיין קצת גמייחד עדים והגחישוהו אפשר דמהני הזרה ונאמר ונטשיה ה״ד אין לה גאמנות גיון דיש הוג לבעלה אף לגבי עצמה אין נאמנה . ה
 דטהרא״י בטיטן ת״ו איידי נגה׳׳נ וטש״ה טהיטן ־• מ ביון שגתן אמתלא לדבריו נאמן ולדינא בבר נתבאר גמשגצות זהב י• מא דע דבתשובת מהרי״ק שורש ל״ג משמע דמעיד ששחט שלא כהוגן היינו גאונם
 ום״ט לפי דברי העד פםול הוא מכאן ולהבא גיון שעגשיו אומר בשר ורוצה להאכיל טריפות וע״ו אטד שט רדוכ טצוין אצל שחיטה טוטחין חן הייגו דרוג אין שיהין ודורטין ג״כ כו׳ כטבואר בדוגתאםובא.
 וט״ש דהעד טותר טגאן ולהבא הקשח הפר״וו דבל ימן שלא עשה תשובה פסול הוא לדברי העד והגה יראה לומר דטיירי שהעד הווי ואוטר שקר העדתי דכה׳יג לא שייך שויא חתיכה דאיפורא שוב יאיחי

 גת ל והגיא
 אף דשויא אנטשיה

. , - - . .  וט״ש דהעד טותר טבאן ולהבא הקשה הפר״וו דבל ימן - .
 להתנו״ש םיפן נ' ס״ג אות ל״יו נתנ גן ׳ליש וג״ל הייגו גה״ג שאומר ננד הרוג והורו גני עדיט טשא״ג (°) היגא דלא שייך הא אף שחוזר ולא הוה גרור ט״ט אסור הוא ודו״ק ואי״ה גפפר שושנת

 העמקים אנאר עוד גזה נאורך ;
 s א ואפילו הוא קטן. כוזב הש״ך דאין טהשנהו לענודתגובגיט ויודע לאמן דגה״נ גישראלגשר עכ״ל. אנן קי״ל סחט מחשבת עוגדנוכניפ לאו לענוותבונגיםדלאנפירושהר״טן״ל נמשנה אלאדה״ק
 ל״ט גדול דעוגד עגודת גונגים ונאסר טכןא ונךא לך ואנלת םזנהו דעיקר האיפור שלא יענוד עטו עבודת כוכניט כט״ש הר״ט גהלגות שא״ה פ״ג גגלל עגודת גונבים נאסר שהיטתן אפילו קטן דאין
 עונד מילת ניזשגוזו ד״ל עובר ואפילו נר תושב דקםן ענ״פ בשינדל יעבוד עבודת גוגביס . וט״ש טוטוזז ואומן אף גט״א אות ב״ח פסק בחד פגי וכ״ת מפני דהטחבר גתנ אח״נ ואפילו את־ים רואיט
 טשטע עד השתא טיירי באין רואה ולזה כתב בן ז״א דהטחבר אוסר נם קטן טוטוזה ויודע לאמן דגם״א השטים האי דינא גטיש וט״א שם ואולי חוא וי״ו פרוד ואזיל לשיטתיה נאות ב׳ אבל להכ״י ע״נ קטן שעובר
 עבודת גוגניס איירי וגדגעינן לטיטר לקטן: ב ואפילו אינו עוגד עבודת גוגבים עש״ך . ומפני שראיתי הפריח והפ״ת והתבייש הקשו עליו לכי אבאר כוונתו הנד, הר״מ ז״ל בפיר מה״ש הי״א גתג וזיל עובד כוכבים
 ששו9ו ואפילו םטן הריז נבילה ולוקה מ״ד,. חי״ג וגדר נתל גדרו שאפילו בותיט שאין עובדי עבודת גונגים שהיפתן גגילה . ג״ה נוסחת הש׳׳ך וגותים על שט מדינת בותא דחז״ל עשאום בעובדי גיגנים תזיישינן
 לטיעוטא אף דאנן לא ולישינן לטיעופא ט״ט הואיל ומציגו גתורה וקרא לך ואגלת טזגחו שטשופ לתא דעוגד גובביפ גאטר שחיטתו פשיה היישיגן אף למיעוט וזהו נדר גדול. ומשמע ודאי הא גר תושב הוה ט*»
 דאלינ אפאי לא בייל הו״״ס זיל נר תושג עפ גותי ולפ״ז קטן היינו שאין עוגד גלל ואיסווא דגר תושג טזבהח פח שאתה יובח דפוגר רתופפהא ודרשה נטורה היא דלא בט״ש הג״פ גאלי שא״ה
 גפ״ב ^הו־״ט ררשא זו אטטטזא י ונית לאייה צווך הביא חר״מ ז״ל מקרא תקרא לך ואנלת מיגחו יש לופר דרכו להביא המקרא היותר פשוט ועיכך הלימוד הוא טובחת וכהנה רבות • ועוד פשוט שאמר
 אחיג וגדר גדול גדרו שאפילו בותימ שאין עובדי עגודת גוגגיט דלא חיישיגן לטיעוטא הוא טפגי לתא דעגודת גובבים משיה הקרים זה ומ״ש ראיה מפ״ב רחלי שאיח חלבה יו״ד ז״ל שחיטת עובד גוגגיט גגילה
 ויטטטא במשא ואס (הוא גטו אף) שוש בסכין יפה א' עוגד גוגגים ובותי וגר תושב וקרוב לוטר שטומאת; מד״ט שהרי בגלל עובדי גוגביפ גאפרו שחיטתן ית״ע מר״ט וא״ת הא אפור גאגילד, ט״ד, י״ל לא
 בל חאסור גאגילח מטמא שחרי טריפה גו׳ עג״ל וטבאן הקשח הפר״ה והתבייש אדרבה משמע ובשכיל עבודת גוגגיס אטור לא גר תושג ולער״ג דה״ק דאי גגי׳ הביט נפ״ד טה״ש אחד עוגד כוגגיפ וקטן
 וגור גורו שאפילו עוגו גובביט שאין עוגוי כוכביפ ותייגו נר תושב וכותי השפיט והוא נוסחת הב״י ובלבו א" ג אטאי גחל׳ שאייה עירגג גאטצע דין גותי ואדרגה גה״ש הוד, להזכיר דנגילח מדרבנן. .וניוו

 לרםז



 משבצות זהב יורה דעה ב הלכות שחיטה שפתי יעת מא
 נותנין לגתחצה הא אין נוית פרופה שלא ייעף ולא ייגע ומיעוט *הין ויווסי! ואיך סוטנין לנחחלה על ורמז נטו נותי לא הוה טומאה אלא נזדרטן fn! עונו נוננים וי הית לו לומר עונד טנביפ ונד
 הרוב והוא וודאי לא יניו עיי( משיורת «ית וזי א' וכ״ח וטופ מיעונוא דמיעוטא דרוג מצויץ נמי הוה תושב וגטו דגר תושג הוא דרננן ח״ה עונד גונבים אלא ודאי דגר תושנ דאורייתא ונוחי הזניר שם
 מיעועא ימיעוטא ימ״ש הראיש ז״ל וע״ש ואין נותנין לו לכתמלה . בה״ש וגם כאן לומר גשם שבותי ד״ט ה״ה אלו וט״ש בגלל עגודת גובבים נתרחקו הכותים טפרש גפפרו
ך חנתר נן ומומר רגיל להתעלף אין לשחוט ואמירתו לא מהני כלוט ואף להש״ן נסי' א׳ וכלא הארוך דנותיט היינו כותים ממש לא גפי׳ הג״ט שט דהיינו עוגדי כוכגים יע״ש ועיין גכ״ס שם ו ז  ל
 ״ אמירה נאמן ויגיו כאן לא מהני זה ועיי! ט״ז ותוכן נוונחו ינאיחא הסכין לפנינו צריך דלהר״ט תום׳ אטמנתא ולהש״ך נ״ע מודיט לתוספתא והד״מ ז״ל או דנקיט מקרא מפורש טפי או דלילקי
 נויקה לכ״ע ני פציגי שנוחגין לו הסכין ויוועין שאח״נ תהיה בלתי אפשרי לבדוק נזה מחוצקין ופסק נטי מפן יהוד, לאו ולא קשה קושיה פ״ה ופ״ת מנא ליה איפור נגר תושג הא גרור טללו דפונר
 הוא ז״ל להקל והשמ״ח ס״ו פסק דווקא בשעת הותק וצורך גוול ונכר כתבנו מזה : (ג) ומומר לא אמרינן בתוט׳ אטנם פ״ש ראיה מבט להוציא טוטר דהיינו גרי״ו הניאו הטחכר פ״ה . וה״ה דה״ט לאתויי ראיה
 רונ מצוין דחציף הוא לאכול ננילות ואינו מוזר על לימידו עכ״ל ט״ז ואפי' נטל קבלה ועכשיו אין יודע טטחלל שבת אף שאין עוגד גוגנים . זה אין ראיה כמו שהשיג עליו חתג״ש אות א' וט״ת רהחם
1̂ דטחד קרא  למודה סש״ן דחוקריס הכליס למפרע: (ד) ובלא בדיקה, עט״ ז הניא לשון הטור ופירש דטעמא יהינ למלתית שמעינן דאין לו נאמנות לא דשחיטתו אפורח אף גישואל עע״נ זח לא מונח «v־a א
 לאפוקי משמעות הנ״י ועני( נפ״ע הוא ומיהו גס הנ״י יווה לסעור ד יעבד קאמר ואין לישן לכתחלהע״ס טמעט חילול שנת ועבודת גוגנימ ומומר לגל התורה חוץ טג׳ אלו וכיון שנן אין לו נאמנות וצ״ע!
 שיבדקנו אח״כ עיין מיש אות נ׳ ונש״ך אנאר עור •־ (ה) הט״ו מ־אה מקום לסימן קי״ט סי״ו ושם כתג אמנם פה שרצה החב״ש לומר רטעט הר״מ ז״ל רשתם מחשבת עוברכוגביס לעבודת נוגניט ולוקה טיח
 אפילו ט״א מעבירין אוחו ועיין ו״ח כאן ונסי׳ קי״ט ופ״ת שט ונש״ן אבאר מזה נעזה״י: (ל) הקשה הט״ז טשום לא ידבק לא הבנתי דבריו דאף דגתב כן בפי׳ המשנח מ״מ בחבורו חור בו וסובר בת״ק
 על מיש נח״מ דענירה שאין נה מלקות לא מפסל מן החורה הא עבר על שנועה מיפסצ מ׳׳ה וננה״ן חיי דר״א דםתם נזזשבת כוחי לא הוד. לעבודת כוכבים וכן מונח טט״ש הר״ט נהל׳ מ״א פיר הי״ט טעטירין
 ללא״ד חשוד טפי ועוד איסורא מממונא לא ילפינ! יע״ש וכש״ך אות י״ב איאר . וראיתי להננור שור בקיבת שהיםת נבילה ואלו היה סובר סתם מחשבה לעבודת כוכבים פירשא אפור במאה ואין מעמידי!
 שתי' צפי מיש התוס׳ שבועות נ״ג ב׳ ד״ה דמוקי לעבירה שאין גה מצקות לאו מושבע א״ש ואני תמה במבואר בהולין קי״ז'ב׳ . וט״ש ראיה מספיג מה״ש הלגה ב׳ ג׳ אין הנזזשבה אלא אחו־ הזובת לפיכך
 מאד עצ רנ מובהק כמוהו שיאמר זה דהתי' בחצי שיעור נתבו נן צא באיסור עשה וכיש לאו הניתק עובד גובבים ששחט אטור נבר היטב אשר דיבר הלח״ט שם דה״ק דה״א וקרא לך ואנלת פזבמ
 ולאו הניתן לתשצוס דפשיטא ומושבע הוא יע״ש היענ י ומ״ש מגבינות העוברי נוכניט קי״ט התם הייגו בהטתו של עוגד גוגגיט טטש משא״ג עגשיו שהולך אחד חזוגח א״נ נקרא בחמת ישראל בזבח

) עטיו האריך העוכיד כוכגים לעגודת גוגיס זנהו וה״ה שלא לעגודת נוכבים טזבהו טיותר בט״ש הל״ה ו t  אפשר דהוה מן התורה דכצ מיצי דרבנן יש צאו דצא תסור עיין נשרשי הר״מ ז״ל: (
 והוכחו להשיג על השיע בתרתי אחד מה שלא הזכיר פלוני מומחה נ׳ סכין צמה צי אמירה כלל כיון שנמצא וף!יף, עובד כוכבים לכ״ע דאורייתא וגר תושב הוה טלונתא ומוטר לעבודת נונניט להרים הוה ר״ת
׳ ועיין תנ״ש אות ט״ז תי׳ נפי' 9"ו איכא סימנים הא מרתת לחוד ולהרא״ש נ״ג ולחרשב״א דמפרש טי שמצווה הוהדרגנן א״כ נקטינן לחופרא דהוה דאורייתא  הסכין יטה אמרינן כאן נמצא נו

 מאורייתא צא מסניא וההיא לשימן קי״ט בדרבנן היא יע״ש • וסכין צ״ל נזה שחטתי וידוע שהיה נצת בולן ולענין או״נ וניסוי חרס נקטינן ג״כ לחומרא וגםיטן ם״ו וג״ח אנאר:
י להט״א גא״ח סימן ל״ט אוח א׳ ב׳ גחג דנצגה בתולין גני מנם דטוטר להנעים לא תוה לנל ת י י א ף  השחיטה שניהם לפניי דתיישינן שמא לא טרח לראות איזה נשר משא״נ נשאומר נזה שחטתי יודע היא לא ן
 שביק סיתיא : (ח) מומר להכעיס. עט״ז וצא זכיתי להבין דבריו הקדושים נכאן ימה ענין פרש״י לסוכר החודר, מדפריך חוץ מסומר ח״ד ולא מוקי להנעים וי״ל דרוצה לאוקמיה אליבא דנ״ע
 שירוש וזנחת מי שמצווה או פירוש הרא״ש מי שמאמין והס איירי במומר להכעיס לשחיטה וסובלים כן דנענודת גובביס טליגי רב אחא ורביגא וגפ׳ זה בורר נם רבא סונר להכעיס rk הוה טין טדטכשיר לעדות
 להכעיס צא הוה מומר לנצ התורה והש״ע סובר להכעיס נשאר עבירות נמי הוה מומר להל התורה והוא נלהנעיפ יעיש אלא הא קשיא דגרייתא ה״ש ואפילו ערל וישראל טוטר דטייתי םייעתא א־נא ולדידיה
 מהייט פ״י מה״ש ונלי״ו הניאו הנ״י ומיה צא נתנ ימ״א וי״א יאפשר הממנר יודה והוא איירי לשאר ליכא ם״עתא אמאי לא להכעיס ולשאר עבירות.ועיין תופי שט ד״ה אלא . שוב ראיתי שתה״א ט׳ ב׳
 ענייח : (ט) משאר. עט״ז ־ והנה יבא אהיתרא מהדר אף רמומר נ״פ ל״מ נהיתרא ימיא ומיהי אף פ״א הקשר. זה ותי׳ דה״ש לכתחילח וחא מועד לנבל בידים וזה שייך על להנעים בשהיטה ו*ןף יה ייל הנל
 ציין נייקת סכין ולשאר ענירות יווקא הינה פעמים ולמיה הר״מ ז"( מברייתא היש ואפי' עיצ ומומר דיעבד וכ״ש דקשי לוקמיה להכעיס בשאר עכירוח לרבא דודאי שוחט *תחי*־, ילא תוה טוטר לנל
 כמ״ש הכ״מ נפ״י מה״ש יהתס כמחמיר כן ינכל ייס עונר נעשה ועל קושית הפרישה תי' הט״ז יאינא ס״ס ד»ורה כולה וצ״ע.: ג נר תושב שקיבל עליו ז' טצות . או שלא לעבוד עבודת נוגביט לבד וה״ה נר שטל
 אף ינמקוס חיקה צא מהני סיס חומרא סיא שהחמיי סי״מ ז״צ ויי נחר ספק צא בסיס ולפ״ו במומר לתאבון ולא טנל או לא טבל נדינו הרי הוא נעונד נונבים ויש פלונתא א׳ ט״ה או מדרבנן •־ ד ישראל. עש״ך
 למ״י אס נשי כידו צא מסני סיס ונפסק סש״ע ס״ו והיינו פלוני מומחה דווקא ולא סהנ׳ סיס נמקוס דלא עגר על ל״ע בה״ג בלא טירהא ולשטא אירע פסול גאונם דוג שוחטי! נהוגן אט רוצץ והוא ג׳^
 חזקה ועוד מטרח צא טרח ולשאר ענירוח יש לסקל: (י) מחמת • כתנ הט״ו הא מתו כשה( קטניס יצא רוצה ולעני; לבדוק חטכין אחריו יש טתלוקת ולענין הלכה אי הסכין לפנינו יש לניוק יאי ליתא הוה

 ראו שנבלע דמן מזיד הוא ויש לראות דהמחכר ס״ו משמע לפוסק דלא כהרימ דמניא בסתם דעה !ו וא״כ ננאנדה ונשירה נטנואר :
ז («) דאט שחפ הרבה בהמות ונגע בראשונה נפטרקת והלך לו ודאי דאתריס אסורים דטםרסת ן  לאיזה נ״מ אי הוה נשאר נל איס והנן יואה דעתו כהי״מ ז״ל וכן שהקו האחרונים יעיין תביש ולענין ך
 מומי לשאי ענייית אס אימיין רוב מצוין מומחין הנה המחבר לא הוניי רק לסר״מ צריך נייקח סכי! ויש י הוה ספק שמא פונס במבואר סימן ח״י סי״ב יע״ש . וניון שנן חיישיגן שפא פגם נמפרכןו

 להחמיר באיסור תורה ואפי' נתב קבלה לא מהני במומר לא״ד נמ״ש השמ״מ ס״ג דאין חוור על לימודו(־) וה״ה ושחט והוא לא יגיד :
ך גראה לי דווקא מומר לא«ל נגילות אפילו פ״א גודק םגין ונותן לו הא מוטי לטריפית בפ״א ן ן  לשאר עבירות אין להקל לכתחלה חס לא לצוין גדול • ולדיון אף כצורך גיול אשור כמו שאנאי נשפתי יעת ן
 יע״ש: (יא) כותי האילנא לאמי שנויי ט״ז • ימ״מ מירננ( אסירה לא מ( הפורה•' (יב) אא״כ. עט״ז ינר י א״צ בדיקת סכין אף להר״ט ז״ל ראם לא יבדוק הםכין הוה ודאי ננילה וחשוד לדגר הקל על
 זניחה ומאמי! נשחיסה יהוחוקו נהן ימ״מ לא מהני מותן כזית דתלכה כת״ק יישנ״ג ילא נחינא עובי טריפה לא הוה השוד על נבילה ההטור והנר, חזות קשה ראיתי בב״ח סימן ו׳ ו״ל ועור נראה בישראל
 לפעמים נמ°ש הרשנ״א מ״מ מאמין מיקרי כמו מומר לתיאבון ומ״ש הנ״י דעע״ג בעינן מומחה שמא צא צריך בדיקת סכין קודם השהיטה שטא ישהפ בטקוס הפניטה ויהיה נבילה ואפילו יק ינקוב משהו
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 ונקצר א״נ ליכא למימר משוס לנחחלה נקט אלא תירו; הנ' עיקר דיוצא ונננס צרין מומחה ומש״ה השמיט
 נשיע מומחה ימ״מ קשה למה השמיט יוצא ונכנס • ומיהו הקראים נזה״ז ודאי שחיטחן אסוריי: (יג) משיי
 נמומר. נ׳ הטי! כיינו כמומר לתיאבון וצפ״ז משמע אף פ״א ואצו הונה שעמים הצנה כר״מ ו״צ דמצרין

 נדיקת שיין אף לשאר ענירוח . והשיך ננה׳׳ן חולק עליו ואוסר אף ישראל עע״ג. והחליש או׳ מ״ז ממילא יעשה שהיה קם״ל דלא דכל טה שעושה לעצמו עושה לאתרים וכיון שכן נותן לב לשו*ש ואין
 וגשט״ח סנ״ו פשק ככ״ה יה״א שחיטחו נשירה דיענד ונהרנה פעמים פסול דיעבד אף געע״ג ומיש דרמ״א קלקולי שחיטה יוצא מבן רעת ע״פ הרוב. ומיהו בלא בדיקת םכץ שיש גגאן בשר לשר וזה
 לא הנייע אף ינתנ ייעה א' נסתס וגימ״א נמי נוהג יין שצ מהרמ״ע עיין נהנהנות הוראות או״ה ימ״נ מ״מ הגשר ששחט עכשיו וקונה מוה הגשר אין ראיה לוטר דלא שגיק היתרא ואביל איסורא וכן ג' התבייש :
 נסי' קייס סיי גילה לעתס לאין הכרע שנתונ ויש פוסלי( יע״ש: (יד) עט״ז להובר רשוחט לעבודת נוכניס לא ו והוא• עש״ך וא״י מה מלמדנו רפשיטא דחכי הוא גל םילחא רריענד אטור לכתחילה אין לעשות ע״ט
 מיתסר נוי ואולי דם״ד דיענד ש״ר : ן דווקא אם בגמר שחיטה בא ומצא סכין יו בידו הא לאחר שעה או
 שתים יש להחסיר שפא אח״נ נזדמן לו והוא אינו נאמן באמירתו עש״ך ז ח אין ליח; ע״ם שיבדקנו וה״ח דלא יבדוק ביחידות ויתן למומר בפני הרואים ואם אומר בפני הרבים אני ברקתי ש״ר 3׳rf וחטר/ז
 השיגו רהדואיט יפנרו שאומר נן שלא יטריח הטוםד לבדוק והתבייש העלה גבייה וש״ך דאין לחוש גולי האי לרואים וגאוטר גפני רכיט די והא דפי׳ הריין כן ולא גפשוטו דגישראל בשר נטי שטא ישכח
 לבודקו לכסוף ואולי דהוה כעין ם״ס שמא יבדוק הפוטר ושמא יבדוק ישראל אחייג : ט אפיי דישראל לא מרתת שיך הוא טחוספ' חולין דגותי א״צ נדיקת טכיןן דםרתת ־ ולחבעיס דמרתת לדידן פסול
 דלאו טאטין בזגיהד, הוא: י גתג הש״ך הא דאשטעינן דטחבר כאן דת״א תסמוך יעל בדיקת חמומו־ ואת״ל רלא יבדוק בדקיגן אגן אח״כ וכולי האי לא חיישיג קמ״ל דמוטר ודאי לא טרח ודי^זא אגן
 טישתלי וכבר כתנגו כן באות ח׳ והשיג על הב״ח דבתב הטעם משום גרגה לגמלה דבנטרא חולין משמע דהור, טן התורה גדף י״ז עכ״ל והנה קשיא גתרתי חרא מיש דלהנ'?ת אט שטע הגרבה מאתר
 שוהט על סמך בדיקה של אתריו איך יאטר זאת א״נ בטוטו־ אמאי אין ליתן ע״ם בדיקה של אחריו ונ״ת דל״ח דטוטר יברך שוא הא לא כתב שט גן חג״ח ועוד שטייט קט״ל דשטא ישכח כיי אלא תייק
 הב^ו דה״א בישראל הטעם טשוט ברכה ובמומר לא שייך זד. קט״ל הטעם שטא ישכח . נם טה שהביא ראיה טנםרא חולין לא ידענא מה היא רהתט אפרינן גריקת םגין ט״ה חיינו או תחילה או פוף והא
 ודאי דבדיקה דנתחילה הוא טדרבנן דילמא מישתלי והגט׳ אה״נ דחיט לוטר בריקח דטתחילה טקרא דושחטתם בזה טדרבנן וא״כ -אימא משום חשש ברכה נ״ב . שוב דאיתי בתב״ש טיטן ה״י העיר קצת
 בזה יע״ש וסגור הייתי לוטו־ דמ״ש השייך ולפ״ז אם שפע הכרכה מאחר יגולין לםטוך על גדיקר, ש^ז״ג חיינו גשוחט לבלגים או לעובדי גוגביט וכדומה דליכא שמא יאכל וברכה וע״ז כתב דאיגו טוכרח
 דאפ״ד, צריך בדיקח קורס דילמא מימלר ואכיל וכמו שיתבאר סימן ח״י אי״ה דאין זה במשמע . שוב ראיתי דבריו נבונים דמ״ש הב״ח בתהילת דבריו דבישראל גשר אין הטעס שמא ישבח אלא שטא ברבה לבטלה

 הוא משמעו י י ״ י ״ ׳ י ׳ ׳ ׳ ״ י
 שמא י׳!

 כבשר ו . ... . .. ׳ , , ,
 ע״ג טעמא אחרינא אית ביה ברגה לכפלה , ועל קישיא השניה מחולין' יש לומר מדמטיק מדרבנן ואטא׳ לא אמרו כמשמעה מנין לבדיקת סכין ט״ה כיק דחז״ל תקנו בדגה א״כ הוה ט״ה דעוגר על לא תשא בספק
א מי ששחמ. עש״ך שהשיג על רט״א דיצא לו גן מתשובת מהרי״ק הגיאה הג״י והשמיט מלת ולגל הפהות אם יעשה תשוגה הרי דגלא חשוגח אסור אף גפ״א ותי׳ דרמ״א טיירי  גן יש ליישג דגריו: י
 בע״א שאטר עליו יע״ש . והנה טט״ש ולגל הפחות אין ראיה דלרווחא בתב גן והאמת אף בלא עשה תשובח מותר טכאן ולהבא וט״ש ח־מ״א איירי גע״א ממ״ג אי םפוויש לעד אותוז שחיטה ג״כ מותרת וגיא

 להער עצטו הא כבר כתג בן הטהבד סימן א׳ גטופו ואי נשותק יש לעיין גזה ובסימן קי׳יט אבאר , והנה הפר״ח והפריית האריגו גזה אנתוג גאן פטקנתפ :
ה בטיטן קי״ט אות ב״א שלשה דיגיט בטגוז. א׳ טבח שיש חשש חימור ממון(כמו שוחט לעצמו ומוכר לאחרים או שנוטלי[ כרכשתות מהכשירות) כפ״א שחוציא טריפה טעבירין אותו ואין^ ״ ר פ ה 3 f i 
 להם תקגה אלא דפי״ג (חייגו ילגש שחוריס וילך גוי). ב׳ טבח שאין לו שוט חיטוד מטון (שנוטל שכרו מהקהל וכדומה) פ״א ובי די שיקבל דברי הבירות (הייגו שיהא דואג וטיצר ויאטר בפגי נ׳ לוםדים
 שלא יעשה בן) ובפעט הנ׳ צריך תקנה רפז״ב. הנ׳ גודקי ירקות מתולעיפ וגדוםר. עד שלש פעמים כאנוסים דטי ויש לטםוך על בדיקתם וטכאן ואילך קבלות דברי חכירות גט אין לחלק בין איסורי!

ה:  דאורייתא לאיטורין דרבנן בגל י
 חפ״ת חלק עליו שם ועיין שמ״ח גאן , והעולה לדינא אם מוחזק גאדם גשר והנון גפ״א או ב׳ יש לדונו כשוננ אם נראין הדברים גך . ואט הדגר שקול גט אין םוחוק גבשרות והנון <a חיפוז־
 מטון יש גה יש לדוגו במזיד וצריך שילבש שחורים ובזטן הזה א״א להעמיד הדת על תלה די שיקבל פגופין ותענית בעירו ואס אין הימור טמון בפ״א ובי די בקבלת דגרי חכירות ופעמ נ' צריך
 תשוגה גמורה עג״פ . ואם איש הגון וכשר אף גחימוד ממון כפ״א יש לדוגו כשונג כט״ש עכ״ט קבד״ה בעינן גל זה נראה להלכה ולטעשה *׳ע : יב אפילו גשגע . שהרי םושגע ועומד מחר סיני וחשוד
 לא״ד ש״ך . דקדק לכתוג לאייר לתרץ קושית הט״ז אוח ו׳ טמ״ש נח״מ ותי׳ לא״ד גרע טפי וגטו שגיאר גנח״ך . ולפ״ז בטומר לשאר עגירות דגעינן גדיקת סכין לתר״ט ז״ל וגן הלכו. לכאורה נראה

 דטהימן בשבועה אמנמ בנה״ך תי׳ עוד תירוץ אחר על קושית הט״ז ובן טצאתי לתב״ש אות י״ג שגתג גן וגשט״ח םי״ג נתב בפירוש כן דאפילו לשאר עבירות לא טהגי שבועה:
ט ראינו שאבל נבילות חצי שיעור היה נראה לכאורה דנאטן גשגועה רעל חצי שיעור לאו טושגע הוא גמ״ש התום׳ גשגועות ב״נ ב׳ ד״ה דטוקי אמנמ ראיתי להתבייש אות י״ב בפשיטות דלא) א • ) ?JJ"fl1 
 טחני וא״י לטה כיון דלאו מושבע הוא ומדבריו טשמע דמושבע הוה נה״ג ולענין דינא יש להחטירז y ואומר כוי. עש״ך וכולו מבואר דאוטו־ לאו דווקא אלא גל היגא דטצי לברר טבררינן וכטוטוזה
 צריך שיאמר פלוני דםרתת א״ב דווקא שיאמר וגט צריך לידע שהטכיניט היו בידו בשעת שהיטה הא לא״ה אפילו אמירתו לא טהנ׳ •י יד ואפילו. עש״ך ורוצה לומר םרםתט המחבר משמע דאין לוזלק אפילו בהטה
 ואוטר שהביא הבהמה אצל השוהט לשולט ואה״כ הגיאו לביתו דטורח דג הוא גמו כדיקת םכין אפייה בל שאומר פלוני טומהה די דםרתת גט״ש אות ט״ו דלא בב״ח שכתב דעוף דטורח קל הוא להביא אצל
 חשוחט מהימן באומר פלוני כו׳ ומיהו בנמצא בהמה ברשותו ואוטר שהביא השוחט אצלו מודה חב״וז ואט אוטר פלוני יע״ש גק״א . ואם יש טקולין קגועין ואוטו־ פגשירר. קגיהי ואף גלא אטידה בלל טחיטן
 דלא שביק היתרא ואכיל איםורא ואפילו מקולין ישראל רחוקים קצה דהלינה טורה כל דהו הוה והשיב כמו חמצן של ע״ע דמחליפין וכן כתב בשט״ח סי׳ זה י׳ייש : טו דווקא פלוני טוטתח גוי . והייגו
 טעמא אף דלא שביק היחרא חיישינן שמא לא מצאו המומחה בביתו ומטרה לא טרח וכן הדין בגבינה לקטן טילן פי״ט ס״י אומר קגה לי גביגח צ״ל פלוני מומחה טה"° : טן אעעיס . כתב הש״ך טרין תורה
 והשיג על הב״ה דרוצה לומר דהוה דרבנן אפילו להנעים לשחיטת במבואר בב״ח על מ״ש הטור להבעיט בשהיטה וז׳׳א רהא התו' גתגו רטחבתת טי שאינו גר וגיחה דהייגו אינו מאמין וכתב עוד דלהסוזבר
 אף לשאר עבירות דהוה אפיקורס הוה מדין תודח ואייל לשיטתיח באות ב' דלהר״ם אף שאין עובד עבודת גוגניט הוה ד״ת יע״שזין מומר להגעיס.עש"ך העלה רטוטד לעגודת גובביס אף פ״א ובצגעה הוה מומר ומדולל
 שגת וטרהטיא בפ״א הוה טוטו־ ומלת פרהשיא המוזכר גנט׳ קאי רק אשבת ולא אעבודת כוכבים ואותה שהיטה עצמה אין אוסר משום מומר רק פשוט תקרובת עבודת גובביט ושחיטת שבת• וא״י גשלטא שתיטת שבת
. ואולי במיעוט גתרא דהוה מומר דהויית סופו על תוזצתו גמו שאגאר אי״ה גטימן '  םישחריא לט״ש חא. שחיטת טוטר לטאי נ״ט הא אסור משום ת״ע ודוחק לומר לעגין איסורי! טבטלין זא״ו י דלא הוה גבילח ט
 ד' להבי לא הוה שהיטתו פסולה או לחד אם נאטר דשחיטתו אסורה רק טדרבנן אף בםתכוין לעובדם ואלו משום מומר הוה ד״ת ולקק אבאר דד״ת הוד.. ומיהו אי אדם אוטו־ דבר שאינו שלו לא חוח אלא
 מדרגי[ גמ׳׳ש הלגוש אגאר לקמן טימן ד׳ א״ש . ומיעוט קטא דקגד, ליבא לםיטר דטיעופ קםא ד!1ד, לש״ך בגה״ך פוסל משוט שחיטת מומר נטי לא פסול במבואר לקטן התחיל אהר טהפםוליס. ועיין לקט! םי«

 י״א אות ב׳ גט׳׳ז טובר ט״א לא הוד, מומר דלא בש״ך :
 ן^ןךן שהביא השייך ראיה טיש״ש פ״ק דתולין ם״י תמה תבייש בסימן י״א אות י״ב דטהרש״ל גופא בפ״ב טיטן כ׳ בתב בהיפך דאף באותה שחיטה נעשה טוטו־ וליש • והנה בפימן ב׳ בפ״ב הוגיה גרשג״א
 דחישב ישראל ע״מ שיזרוק העובד כוכבים אסורה דאל״ב ר״י ור״ל במאי פליני יע״ש משמע בהדיא באותה שחיטה נעשח טוטו• ואותה שחיטח גופא טטולח וסותר למ״ש ט״ק טיטן ז' גפ דבריו כאן לא וביתי
 להגין גט״ש על מ״ש התו׳ חולין י״ד א' דפ״א לא הוד, מומר טהא דלקמן שנים שוחטין א׳ לשם א' טבל אלו דהוקשה להם תיפוק ליח משום שחיטת םומר ותירצו בפ״א לא חוח טוטד ונתב הוא ז״ל דה״מ
 לשנויי רטוטד לשאר עבירות ולא ירענא להולמו דא״נ אבהי אימא לצעירי מתכוין כיון דאין סומר לעגודת גונניט יע״ש . ולענין דינא («) נראה לי דאט שהט נשנת שהיטה נטודח לב״ע טטולה דטגי שחט פורתא

 חילל שבת וא״נ ני נטר שחיטתו שולטת מומר חוא ונחצי קנה נעוף שהיה פגוט ע״י חולי לדידן נזה יש לעיין וםפיקא הוה ולענין שחי6» טוטר כה״ג אין כ״כ ג״פ וכבר התבאר :
 3^3[ השמ״ח חילול שגה דוקא גדאורייתא לא דרגנן דלא גבייה . פרפוט הוה עשרח מישראל או שידע שיתטרטט. טומר לשלשה עבירות טפורםטות גטו לבישה שעטנז והקפת ראש ונבילה הוה סטתטא
 לגל התורה ואט ראינו נוהר גשאר הוי מומר לד״א ואס עגר על דוג המצות אף שנוהר גשאר רוגו גגולו. אוגל נגילה שטתה טאיליה הוה להגעים ודווקא נפסלה גשהיטה תלינן דלתיאגון הו׳

 עבודת כוכניס כ״ו. אמנט האירנא נתב כה״י האוכל נגילה יש להחמיר ולומר דחשוד לבל התורה וראוי לחוש לדגריו ג״י חעתקתי פשט״ח •
ש לשאר » (־) למאן דטגר פ״א לא געשה מומר או למאן דפובר באותה שוזיטה לא געשה מומר היה נראה לגאורה דפ״ט בעינן אחרים רואיפ דהחשוד לדבר הטור השוד לדבר הקל ואם חשוד לשבת ב̂׳ ך  ן
 י עבירות ולא מהימן אטנם ראיתי להכה״ג בהגהות הטור אות ה״י הביא בשפ מהרי״ק שורש ט״ס דטוטר לד״א שהיפתו בשירה אף באין אהריפ דואין ועייגתי במהרי״ק וצריך לומר רטיירי בשווע לאחו־יפ
 ואין לו הנאח מסנה ונושיא אף לקיימא לן החשוד על הדבר אין נאמן להעיד היינו של עצמו הא של אחרים נאמן וטש׳׳ה מותי־ גאין אהךיס רואי! הא בל שיש לו חנאה טמנה וודאי אף אווזח שתיפח אץ
 לו נאמנות גשל עצמו דהחשוד לחמור תשוד על דקל ועיין שייך אות ג' ונקי״ט אות ה״י: יח ולהרםג״ם צריך . וכן הלגתא וליק טפיפן א׳ דרתם איפשד נתן לאחר לשחוט fv״ ולא גיהא ליה דאיהו גדקן
 דוודאי טטרח לא טרה ועיין ט״ש גט״י: יט ודוקא בטוטר היינו הרבה פעמים , והיינו שלשה פעטים ופפול לעדות היינו ט״א : ב פסול לעוות. לכאורה פשטע דווקא שיעור בזית דמיפםל לעדות הא חצי

 שיעור דאין טיפםל לעדות לאי ואין זה כלום דט״ט טיפסל טדובגן הוא כטבואד בחייט טיק ל״ד דעבירח שאין בח טלקות םיפטל פדרגגן:
 JMfcWn (־) לי דגאן פסק הםחגר גפ״ה טוטר להגעיש הוד. טוטר לגל התורה נדמונח דוגתא טוגא גחר״מ ז״ל א״ג איך גחג גח״ם טיט! ל״ד פ״ג עגר עגירח שיש גה טלקות בין לחגעיס או לתיאבון פטוצ
 I לעדות ואיך כללם יחד דלהנעיט אף שאין נה מלקוח נטו ט״ע טונה שופר תפילין ובדומה דיגו געוגד טגביט וטפול ט״ה ועיין טיטן קנ״א ורנ״א מהו להכעיס ועיין בשמ״ח טי׳׳ג דלהמיט שאינו טאטן

 במצוה או להנעיפ בוראו אפילו במ״ע דיגו כעונד נוננימ ושהיטתו פפולד, מ״ד,!

 ד, צריך בדיקח קורס דילטא מימלך ואכיל וכמו שיתבאר סימן ח״י אי״ה דאין זה במשמע . שוב ראיתי דבריו נכונים דמ״ש הב״ח בתהילת רבדיו דבישראי גשר אין המעט שמא ישכח אלא שטא ברנה לבטלה
 ששמע דליה ליה מעטא דהרשב״א גלל וט״ש הגיח אפילו לא יאנלנו ה״ק דלי חיה טעטא דרשנ״א אלא ט״א ונ״ס אפילו שוחמ לעונדי כוכביט גו׳ דלא יאבלנו אפ״ר, חשש בדגה איבא . ואף בטוטר חיישיגן
 ישכח התם איכא טעטא רבה דיםטוך על בדיקת הטוטר כיון שהוא בעצמו איגו שוחט משא״כ כשהוא בעצמו שוחט ליכא לטיחש לטידי כיון דנעי בדיקה אחר חשחיטה הינא דאיתי׳ לםנין לפגינו הוה
 י חי דאורחיה גהדהה דליגא לטיחש דילטא משתלי גטגואר נפיםן צ״א וחתב״ש בשימן ח״י אות א׳ עמד בזה ותי׳ רהתם דרך כ״א כך הוא היינו לפי האטת אבל הב״ח אין סובר כן וטש״ה בישראל כשר

) ד הש״ך ו״ל דיש חילוק גין של עצמו אף גפ״א חשוד היא לא״ד ולגרים ואין לו הנאה טמנה פ״א נאמן וגטוטר הדגה פעטים אינו נאמן אף בשל אוזרים אף גלא טירחא והיגא דאיגא טירחא כפו בדיקת ף ^ 
 סגין אף מומר לשאר עבירות ולאהרים צריך גדיקת סכין. ולפי'ז רבא אמר שפיר מומר לתיאבון דוקא הא פ״א לא דטיירי בשל אהרים בן תובן כוונת חש״ך באן ובפי' קי״ט אות ח״י וט״ש
rro דט״א הרי חוא בטוטר אין מדוקדק דטוטר אף בשל אחרים ואלי פ״א דיוקא בשל עצטו לא טחיפן לא באתרים , וטיהו קשה דהא דנאטן בשל אחרים ואין אדם הופא ולא לו טשא״כ גאו םטדזז לא 
 וסר, גאטנות שייך בא! ואולי יש לתלק יבסיםן קי״ס אגאר געזה״י : כא הרי. הא אין שם יראה הוד, מוטו לערלות ג״י ד״ט ש״ך ולהד״פ ז״ל צריך גריקת םגין דטוטר הוא שחרי גבל רגע עובר משת



 82 שפתי רעת יורה דעה בגד הלכות שחיטה משבצות זהב
! רונ הקנס וננה״ן השיג עליו מגמרא זחולימ״א חצי קנס שגוש הא f t  זו יגאטיי : כב שחיטתן . עש״ך דהרשב״א פסק גת״ק דדשג״ג זינל דלא כתיב׳ אף דאחייק אין להמ מיחסי אלא גשומע משהו גיישט 1

: '  נאמנות ופעמים עובר לתיאבון ימש״ה לא פהגי גדיקד, ואפ אהדים האין חוה ככלל וזבחת נסו מוטו לא״ה מני שחע פויחא כאשי יע״ש זק הלנה ועיין מ״ש נשיי ו
 לתיאבון והר״מ ז״ל דכתנ אין נאמנים לומר לא קלקלנו משמע חותך טהני וכ״ט מיאטר י״א לא אמי ף (א) אינה. ענו״ז מיגלי נקרשים גן הנקר שחהא זניחחו לשס נן הנקר הא חולין א״צ ימ״מ בעינן נח גניא
 בתרוייחו כו׳ ואמאי לא דהלנה נת״ק דלא מחני חוחך עכ״ל ש״ך ועיין פר״ח שכתב אדרבה םדכתנ דוזבחח הוה לכל השחות נמו ועשית. מדבריו אלו יש ללמוד לסינר יסנרת הרא״פתורה היא וכמו שאנאר
 הר״ט שאין מאמינים ורתנ״ש באות מ״נ מיישבו יע״ש . וסד, •עד״ק סרב אשי יינו לומר דלמ״ש-התוט׳ לקמן אי״ה. והביא קושית הפרישה נימא ילא לישוויה גיסעיא דכתיצ נקרשים הא חזלין שריא זתי׳ «1״ז
 דיש חולין דחוווך כזית היינו היכא דאיבא לברורי. אם כן אטאי לא אמר ניבא ד,״ש ביוצא ונכגם דהא קולא היא שאין צליך לחתוך המפלקת וקולא שפיל ילסינן מקישים ואף אס נאמר לאסור(מתוך מכ״מ
 בא וטזנאו שדי דמדטח שחיטה ליי״נ ואף ני ליכא לבתרי שדי יע״ש.• ושמט שמעינן ללאו שחיטה היא ה״ה חולין אכל מה שאנו למירין ממלת כן הנקל שפיר דווקא קדשים יע״ש:
 דתב״ש אות פ״ר. דמ״ש נש״׳ג דנעיגן גדיקת פנק אף דכיתים קודם גזירה א״צ בדיקת זתיקן נזה אף למאן דמפלש נשעלאילסה ילא קשיא איו'ליף חזלין מיניה וכן הא דאמל כחולין למייל נ׳
 סכין דמרתת י״ל דהתם רתיתה בשתימ א' דמתירא שמא יבדוק הםכין הבי שמא יתן לו תנא לני ל״י אין ושחט אלא ומשך ומנא לן חולין כפי הניאה יקושיח הגהות שלישה לי. אהאי סילושא לאי
 בזית בשד סשא״נ לדידן רקיי״ל כת״ק דלא אחזיק אוכל הוא ע״כ ליכא רתיתר, בני וטש״ה צריך בדיקת כפשוטו תא אמרי׳ נליש השוחט לקלא וזנחת כחולין נמי לא לישויא גי&טוא יע״ש משא״נ תי לרסס מוזכרות לא
 סכין יע״ש • יא״כ י״ל טש׳יה אמר ר״א לא אטד נתרוייהו קפבו גירי אריות דאי גירי אמת לוקמיה בכותי מימעט דרסה ושפיר הוקשה נו וע״ז תיל; הט״ז. והנה האמלזניט קיצלז כמקום שראוי להאריך לכן אבאר קצת ־.
ז דשחיטת חולין אין ללי־ לא כוונת שחיטה לשם השם ולא כוונת התינת סימנים ואף לשזס חתיכה ן  ה״ש בעע״נ ובודק םגין ואס ל» בדק לא ישחיט לנתחלה דליכא רתיתד. בשתים ולמר, «ד,דד לאוקטי ך
 במומר הא כה״ג יכול לאוקמיה ננותי וע״כ גירי אריות הן והשייך לשיטתיה באות כ״ד משייר. הוכיח י נעולס כמו לנועצה בכותל אלא אפיי הפילה במתכוין הוה כחיטה ואס נפלה מעצמה ע״י יוח מצויה או
ש w י• JD נאחוים נוי . i"m איא! טופחה וביוצא ונכנס צריך מומחי. ש״ך . עיי תיה זעוף כ״ע מולו לפסולה והוא נמנה חזלין ל״א א׳ נפלה סכין נו׳ ואם היה סכין נידו ופתח ייי " א1 "**יי יע•'! מ  נ

 ובספרי ראש יוסף נתבתי איפשר בעע״נ לכתחלח צריך שיהא מומחה דאל״ב לכתחלה לא ׳שחוט שמא או בחיקו ועמל ונפל מאליו שלא היה נח נברא אלא הסרת נחו לעני( נזקין חיינ ולעני; שחיטה כתב תה״א
 לא דקדקו היטב ואי דלא נרע מיוצא ונכנס הא לא ידע נמח דליזדהר ומש״ה כל ׳!!אין מומחה אף עע״ג י ף י״נ וכן פסק נקצל ללאוי להחמיר דאין כאן נח גנרא וכמו שהשיג נאמת ב״ה נשם הלא״ה ז״ל יכוה
. תטה השייך דצו״נ הוד. נמתי קודם גזירה . ושייט ל«נץ דינא הקראים ננפלה מעצמה י ומיהו אפ נכשל נייו או נרגלו והפיל הסכין ושמטה באנו למחלוקת לישנ״א כשילה ־ דווקא ׳ ו  לנחחלה לא י• כד ונם נ
 שבזחי׳ז אץ ניאטיניש בלל ולא בכלל וובחת ומש״ה אסורה נפד״י ונ! הלכד. . חיקו ילא סוס נח גצלא כלל הא כה״ג כשילה ולהלא״ש הרואה יראה ««"ש בשיק השוחט עלה לנפלה סכין
 התבואות שיד אות ט״ר. דטש״ח צריך בדיקת סכין דהא רא״צ בכותי נדיקת סכין דאינא משמע וויאי כל שנפל שלא נמחכיין אף שהפיל נילו וברגלו והיה כח גברא שנכשל והשיל שלא נכוונה לאי
 רתיתד. בשתים שמא יבדוק ושפא יהן לו טית טשא״כ לדידן רהלכה כת״ק והא דלא סגי כלןפ הוא וצפ״ז ובלי הטור הני מתפרשים ואפי׳ השיל נייו 16 נלגלו שלא נכוונה היינו כוונת חתיכה נמו
 לתו׳ בהאי מעמא לחוד דא״נ למה לי עע״ג יע״ש ולא הבינותי דהא לא נתבו התום׳ בפי׳ רתיתה מה לנועצה גנותל אפ״ה כשירה הא שלא בכוונה ממש פשולה . אלא יא״נ למה נתנ מיין או מחיקו להוא היין
̂יח ילאה ומשלש נפר״ח שגלי כפג על לשון הלא״ש אס נפלה עידו שלא  היא ואי מ״ש ממומר זה.באטה קשיא דלטח לחו לומר מומר מתייק כישראל כשר תיפוק ליד. דלינא של תה״א היה למימי ייתי ינותא וסל
 . דתיתה בשתים דאי יתן ליה יאנל דלתאנו! אוכל הוא וליכא ב״א רתיתה דגריקה : נמחנוין ולשון הנווי מיוו או מחיקו היי למשיש שונו היין של הלשג*א אמלס התב״ש אות ו׳ האריך ופסק
 ולןזניין שחיטת כותי בפי הנראה דטדרבג; אפור ועשאוס חז״ל נמים גטוריפ ומיהו לרב אשי להלכה כיא״ש נזה. ומ״ש כ״י הצ״ח ולכוש והט״ז י הט״ז נאמת הניא נ; יזנמת מת כמו יעשית אמנם הניח
 י I דנתדא הוא ואמר גירי אריות הן שחיטתן ט״ה אםורד. כגוי ולא מצאתי בפירוש לעני( הלבד, יראס ילא פסק כן שהרי על יניי היא״ש הביא ינלי חה״א יכתכ למעשה שומעין להחמיי וכן הוא ינרי לנינו
 אט כותים גירי אמת או ג״א הן . אך את זה מצאתי בפייר מהלכות משכנ ומושב ופייט מהלכות מעשר יע״ש א״נ משמע כפירוש שפלוגתת הרא״ש והלשנ״א מונח בחיקו הא הפיל בילו שנכשל לכ״ע נשירה
 שטדבר שט הר״ט מזה ואין הכרע• אמנם טט״ש הר״ט ז״ל פ״ר מה״ש וגדר גליל שאפי' כותי כי׳ לשיטת יתמיהני על התבייש אין כחנ שהצ״ח פוסק כן וכ! מ׳׳ש עול שס שנשמע פלה ינהמס אמית עמה לל״נ סרה
 השייך אות א׳ דהיינו כותים ממש דלא הוה אלא מדרבנן הא עונד כוכבים שאין עובר לכוכבים ואורייתא פסולה וללבנן ערה כשילה ואמאי הא נטשלה מחמת מלאכה שמתכוין להפיל הסכין ודוחק לומר ינשחטה
 א״כ אתח רואה שפוסק נירי אמת הן דאל״נ הוו עובדי כוכבים נטוריט ומ״ח אסור יליש וקשיא הא רב אשי ע״י אחר נוי לא ידענא כוונתו מה היא ולכאורה ה״ק כיון ללהלא״ש בעינן שיפיל השני! וע״נ בעי כוונה
 בתדא הוא, שוב ראיתי בר״ם הלכות עבדים פ״ו הלבח ה״ו שתמיר, נפי׳ דבותים קודש גודד. כהחתים עד להפיל הסכין (א״ה לרננן פיה אמאי כשרה ולא הבינומי אעי בעינן ניינת-למן יוזקא כיי! שעניי! להשיל
 ישראל לבסוף כשר ועיין גיטין יו״ד א׳ דלרשב״נ החתים עד ישראל בטוף כשד וכן כתנ שם נפי׳ נהלבה השכין על הפלה ובתוך כך הלכה ג״נ על החולין מהני ותיע זרק סכין לנועצה בכותל והלנה ושחטה כשירה
 וי״ו דגרי אמת הן יע״ש ועיין לקמן סימן רט״ז הלנות עבדיט ויש לראות איך פסק דווקא גיטין וה״נ כן הוא , ומ״ש יליחק ליעל שאחר מכוין על השני! . רא״כ רישא נמי שחט פלה ושחט נהמה אחרת

 ושחרורי עבדים כשר דאין חותמין זה כלא זה והא פסק באן פלשנ״א וא״נ נשאל ׳עטרית גם׳ והלנה כסייג אמאי פלה פסולה (ל״ס והא איסי לא פוי! לבהמה כלל וכאמור;
 כת״ק ונתינה לחוד מהני ולא תענה כתיב וכמ״ש בגיטין אי ת״ק אפי׳ שאד שטרות נטי ואפשר וח מ״ש נאות א' יאס ויק תש״ו ושחטה כשירה כיו! יטם לאו כוונה לתתילא אית להו אלא כמניין
 להוטרא פטק נת״ק דאחייק ולא נתינא לא טחני יה״ה בתיבא ולא אחויק לא מחני ובחרתי פליבי : להפילה והביא ראיה מת״ה הקצל וטנל״ה יף י״נ יע*ש צא יוענא להא ודאי אית להו מעשה כההוא
 בה מסיר . פירש השייך רעת רפ״א כאן דהוה במומר לבל דתירד, בילה ללא כט״ש הפ״ז: כן ועייל לאלו! יימין שחקקי צמיי בסן עפי וה״נ הוה עכ״פ מעשת לחתיכה כמי קעלזט וניאמל נגמלא ל״א א׳
 פי' . לענין הלנה פסק השייך כהמחבר לקמן טי׳ קי״ט לשחיטתו נשירה ועיין נשמ״ח רבפ״א אין לפשול וצליכא דאי אשמעי;! התם למניין לחתיכה כוי וצאו בני יעה לחתיכת סימנים ועיי! תוספות שס ונדף י״ב
 בה״ם ובחרבח פעמים אסורח שחיטתו ולענין תפילין עיין אורח חייט טיטן ל״ט ושם יש לפםול אף ב׳ מ״ש הא חשיב מכוין לחתיכמ דאצ׳׳כ הא אמי דהצכה כל*! אף לנועצה ומיהו וודאי חש״ו חשיב מכוון לחתיכה
 בפ״י*: כז או שהתחיל. ב׳ השייך אמה שהבין הב״ת בינרי ד&די׳זנד, דהוקשד, לי על הטור נשחט סוף לבל לצלי החנ״ש בזה הסימן נעצמו ממני כוונתו ופנס מפניתין לא כמל נרא״ש לייקי לא״כ מאי איריא
 הכשר וגמד הפטול הא פסול טטעס שהייה הה אין קושיא להמיר נדלא שהה ולדיון הא ללא הגיה נפלה אפי׳ השילה שלא במתכוון וגם לא במר כרטב״א לייקי מאי איליא נפצה אפיי נפצה מחיקו שהיה הוא

 רט״א דטשכחת קודם שפילק הבשר ידו והתחיל הפסול אלא לקושייתו כמו ששהיה פוסל במיעוט בתרא הגורם אפייה משולה ימולה מפלה מתיקו נמ״ש נפה״א ונקצר ינשצ חולה ראוי להחמיר יע״ש :
ט ללאיתי להנה׳׳ג בהגהות הטיל אות ד' נפנ והעול לא;קיע למ״ז לא ילעגא כוונתו הא תני ליה נסימן " ה  ה״ה עיבד נוכביפ פיפל ובתכ דייט *זלק ילענין שה-ד, משסע פלנייז לאף עונד נוכניס פוסל ב^היי׳ י
 לעני; הלנה קיי״ל דאין עובד כוכבים פוסל בשהיה כמיעוט בתרא לדידן וה״ה עיקור וכדומה לעובד כוננים א' ואי לומל חש״ו שזרקו וצא מכווני לחתיכה זהו חידוש דין יצא נזכר ג״כ בגמלא והתנ״ש
 לאו בתורת שחיטה הוא , ומיהו ישראל פפול כמו טוטו וכיוצא וודאי יש ליזהר במיעוט בתרא ועיין נשמ״ח הניאו גם מ״ש שה נאות א׳ להצבה נחזלה נמי דליית כח במו היא גס החנ״ש הפכים נן ומיהו נכת נחו

 סי׳ נ״ג כדיגי שהיה ושם אבאר עיר נע׳״ד׳־• כח או כריב. א*י׳ שה« הנשר חצי קנה ובא הפםיל והוסיף ממש פיסל התנ״ש יע״ש ועיין מה שהלאה מקום עמושפזמ סנשלפין ע׳׳ז א׳ ד״ה סיף חמה:
ה ש"1: כט וגמר• רהא דלא הגיח רם״א כלוט משום דאי תפם הקנה לבדו ושחט אף לדידן ך (א) ק וים בואי צבאי יניי הנו״י מוכלח אני להאריך קצת דע ינעבודת כוכבי׳ נתיני ג' עבוליס.שחיעה זונח ל י 0 ש פ "  נ

 בשירה כטבואר לקט! טש״ה לא הגיה רמ״א עליו עיין טיטן כ״נ וב״ר שייך .׳ ל היו. עיי שייך שהביא לאלפים יחים. זריקה נל אשין נסניהס מים. הקטלה אשר חלצ זצחימו יאכלו. והנה המתבאר מלשנ״א
 במה ריעות ובן הוא בתוספתא דכשירד, שחיטתן ולא דמי לשיהפ לעבודת בונניט דהתט טטעם טחשבר, וי"! הוא דה״ק נמזצין ל״ע א' ומה צמקום שמימנה פישלת ני׳ ענזיזמ שאס שלגו ע״מ לקנצ וצהוצין
 טשא״נ הנא דבלאו איחי גטי חיח טשיזחיט שפיר לכן יש להתיר פה״ג יעיין ט״ש באות ל״א : ולזרוק וצהקטיר חון לזמנו או חון למקומו פסול ואצו בעבודת כוננים שפי עבודות מסחיטה על זריקה והקטלה
 לא יאצ״ל. אפי׳ יש ננל א׳ שיעור שחיטה יה למעלה יזה למטה אפ״ד, שחיטתו פסולה רשמא הא משחיטת על הילכה וקבלה צא.יטעטא יהני צא נתיני נעכייש כינני׳ לליבוי עגויות וסל״ן כתנ פלש״י לה״ק
 התחתון גפר קורט שחיטת העליון, עיין שמ״ח שהאריך נדיגיט אלו ומפני שאין מצויץ לא נקלשים השוחט לקבל ולהוליך יצזיזק ולהקטיר בפיסול פהילונענודפ נזמי׳ ננ׳ עמלות תא קבלה והולכה לא
 הארכתי. ום״ט יה שטנשיר השייך היינו נאם הכשר היה יכול לשחוט בלא הפסול דאל״נ אין מקום וטעמא דנקישיס יןכשילי הקלנן ה! משא״נ נעבולח כוכבים ילצה נזה יאף להקטלס וזריקה נ«י לא מנשילי הוו
נ נל אשין והקטרה כו׳ וכלפרישןא. והנס כנר הארכנו בקפל לאש יוסף טצ חולי! דמ״ש  להכשיר בזח יע״ש .׳ מ״מ הכי גלי קלא מנפי
 J"!5^ בית £זס יהודה באות ח' דטוטר לנל התורה אפור למגור לו נבילות וטריפות אם אין מצוי הלשנ״א לקנצ וצנזצין נו׳ יזה תמוה דהמע״ן ני״מ זנ׳נמיס עי זי״ג יצתז׳ שס ונל״מ הלכות פה״מ פי״ג
 לו נטו תרי עברי דנהרא בשם הות יאיר ופשוט הוא . נר נתב בשם הויכ״ש האנושים אס 1ט"ז דסיגוצ וזמן אינו אצא על אכילת אדם או מזבח ולל״נ שנתנ התש בפיסול אפשל לקאי על מהשגת
 אי אפשר להטלט על נפשם שחיטתן נשירה . ונשם הרשנ״א נר שחזר לדתו מחמת אונפ ישראל שינוי קויש ומ״מ על הקטלה לא נמ״ש המ״צ בסט״ו וע״ש ואין נא! מקומו גס מ״ש הר"! פילש״י הוא תמוה
 נטור הוא והכין הוא וודאי גל גאוגפ אף שביטל ם״ע נשר הוא : ללש״י פילש נענןדת כוכבים לאס שחט לענוית נזכניפ אשי זלד׳ד) אין הצנה נ! ממונח מתוספתא שחט
 J א Qffi מצא הגוצה או השיער חתוגים אין לחוש לחלדר. ולא חיישינן שמא לא שחט הרוב וע״י ואח״נ זרק לא אמלו איפור אף שולק. ואף לא כתוב שס ראם זרק מקצת הדם יהא הנשאל אסור דליתא עיין פר״ח
 פרגופ גתיהנ החתך ועיי םי' כ״ה ם״ק י״ר ענ״ל חש״ך הנה ם״ש ולא חייעוינן שמא לא אות א' ־ יצסנ״ש ־ ידע דאס שחט ע״מ לזרוק או להקטיר היינו פצוגתא דרני יוחנן וריש לקיש והלכה
 שהט הרוב בןיף הוא דאלו בבהמה ודאי לא ה״שיגן דק בעוף ע״י פדגוס ודילוג נעשד. רוב ומה כי״י ייציף פנים עפיגוצ.ויש לראות טניס גופא בשינוי קודש משמיטה צהקטרה צא יציף מסיגול וטנולת נוכנים
 שהראה מקום לסימן ב״י, שם חילק בין קנה דחיישינן ביח לדינא ובי; ושט דלא חיישינן ושם יבואר : יציף ווה יש ליישב עי׳ כספר לאש יוסף.אמנס הלכר הקשה עלי הוא(5)אס שמע ע״מ לאכול מישרה צעבוית כונני'
 היש״ש פ״ג לחולין טימן י״ג דאף דלא בעינן כוונה לחולין ר,א כיון שלא לשחוט שחיטת כלומר להקטיר למשמע מפרישה אות א׳ למביא בשה מהליין השוחט לעבודת כוכבים להקריב בשלה לעבודת כוכבי׳
 הטנשדת אלא בתורת נחירה אף ששחט נראו׳ שחיטתו פפולה הביאה חגח״נ בהגהות הטור ואי! נלאה לזה הוה מענווה לעבודה בוי משמע למ1יי»;3דינ<ה לפסול 3ייי ונ״נ המנ״ש ו6"י צמה להא לא כתיב
 אות ה' ותטה על הבאים אחריו •הט״ו וש״ך ומ״ם ול״ח ודטש״א וב״ח ופרישה למד, לא הביאו ושט״ח ענווה וו ומ״ש משחט ע״מ לקנל ונעונו כוכבים לא מפשל ולא נתיב! ה״נ לא נתיצא הקטרת בשל ועוד דא״כ
 הביאו יע״ש . ויש לראות טח היא מחשבה יו אם דווקא שהוציא בשפתיו או אפיי כיון בלבו. ולענין אמאי לא מנו שלש ענודות בעבודת כוכניס וקאמר ע״ז שאינו אלא בשתי ענודות והא איכא שלש משחיטה לזריקה
 טחשנת קרשים יש 0פק עיי תופי חולין ל״ט א׳ ועיין משגר, למלך פי״ג מהלנות מעה״ק הלנת א' וצהקטלה וצהקיגת בשר ואוצי גילוי מיצפא הקשית חצנ ומקטרת נשר וכרזלא חשיב צי.! ויציף צה מפיגול
 שחאריך וא״ג ה״נ נאן תליא בפלונתא זו ; לעולה לאס אמל משמיטה עצ הקטרת נשי ה״נ נן הוא וליכא למיטרן מה לסיגול נרת הא ׳כמי כרת עיין
 ןך,^ה אס גאמר דבוונה נטי פוסלת בחולין קשיא חא דגותי שוחט וישראל עע״ג נשר דילמא כיון זכחיס י ו״ל א' . וראיתי צהפלי חואר שכחצ אס מישנ משחיטה ע״מ להקטיר נשל אסור נימונח
 לנהור ולעקור ומיהו י״ל רגותי אין טנוין להכעיס אלא דאין נותן לנ לשחוט בראוי וחיישינן מתוסשוח לאכול מחצל הנני ענ״צ ואחי נקשת המחיצה אצף פעמים מהארון ז״צ צא הגינותי «ה שיאטי'
 דילטא יארע קלקול נאונט אטנמ מפ״ש הש״נ פ״ק דחולין דטוטר לכל התירה ואחדים דיאין בשירה ותוספות הנא ולר״א ואמר זה מחשב ווה עונד אשי׳ אי! לכותי ר,לק אלא־ מחצר נכד כתכ! התוספות לאו
 והרשב״א בת״ה מומר לחנעיס ואחרים רואי! נשר וממ״ש רש״י ג' ב׳ פיטר לנבל נירים משמע לווקא ה״ה אס אין צו מצק אצא בנשי ואיזה הניע יש לומר צמחשצ משחיטה להקטרת נשלה למש״ה השחיטה

 ודאי דאף ביון לגחור שחיטתו נשירה דאל״גני אהרים רואי! טה הוה ואף עול׳ג לא מהני דגדול ארעתא אשולה לר״א דעונו כוננים מחשצ שהשמיטה זז תהיה צענולח נוכניס וזה מחשנ יו׳ צי״א אמרינן:
ך אצאל לן (0) דנעי הנלאה אס אמר נשתיטה ע׳׳מ להקעיל תצנפ לקאזיה בעינן כזית נמו נפנים דאין ו  דנפשיה קעביר עיין תום' חולין י״נ ג׳ אס לא שגאטר דוקא הוציא בשפתיי געיגן ונדכתיננא עיין מ
 כר״ו שהקשה על טד. שדייקי התוט' חולין י״ב ב' דילטא אחרים רואין הוה נוונה והקשה דילטא י הקטלה טחות מכזית עיין פט״ו מהלנות פה״מ הא לאייה צא מיפסיצ ניו! למפנים יציף לה וכעס לא
 סרישא דייק שפא יקלקלו והא ודאי היא דאין להם נווגה ולא הביגותי דבנטרא דייק נהדיא טטיפא מצאתי בילוי ליי! זה . וצענין מחשבה האמוי נכ״מ נקדשיט נסספקו התוספות בחולין וניוגתי טובאאס
 ומרישא אין רא^ דאחריט עע״נ ימיהירין איתן יהיה ביוני. וחגי אהלים אין נקיאין נה״ש וטש״ה אף ממשגה ««ש או דינור דווקא . יעיין סי״נ מהלכות פה״מ ה״א נ«"ל יע״ש וראיתי להשמ״ח ט״א יבתנ״ש
 דיעבד שחיטתן פסולה שמא שהי ודרםי מש&״ג מסיפא דייק שפיר ראת־ים רואי! משמע טרהיק. יל אית נ׳ כתג דמשמע מר״מ פי״ל למחשבה בעלמא קאמר אלא דקשיא ממ״ש שי״ח המחשנ איני לוקה דלאו
 תוטפתא ר״פ השוחט גפלה סכין או שרלט־עליח יורה כרא׳ייש יעוץ שם : שאין צו מעשה תיפוק ליה לצינא עדים זהתלאה ופן הקשה המגיה נמ״צ על גמרא דזגחיפ כ״ט ע״ש
^ טתמ השייך הגיא דגלי הנייח ש^ק גיי״י בתלספתא חקא זיק אגז״ב הא מהשנה להור ומעילם צא הכינותי אטי לא משכחת מלקות אפ אמי נפיליע דאינא עליס יהחלאת ועול למה הביא יצרי n t  7* א ^
 לא אמרינן הוגיח גוי אמנם הלנה כטהנר רכן פסק ניש״ש ואפי' חישנ לאחר שחיטה הגמרא וצא זכר ובלי הר״מ נפי״ח ועל תנ״ש יש לומר יה״ק אס איתא יממסבה הוה מחשבה ממש אין
 ע״מ לזרוק חוה ספק ואף זרק אחייג לא הוה דק ספק איסור הנאה י ב ה״י ספק השייך הביא דברי יש״ש שיין לקמן האי לישנא . ומ״ש לאיה מפי״ל ילאה למ״ש הי״מ ואפי׳ שמענו הכעצים מפגלין נוי יל״מ אס

 דפ&ק גרי״ו ואפורה רק כאגילח (יחייגו רק פדרכנן) לא נהגאה ילקלק מדברי המחגר דכתב שם שחט לא שמענו אלא ממשנה • וליחא לאפשר לה״ק אפיי שמע ©עוכל לנעליה ממשני! אי! גנן כלום:
ל הט״ז לעבודת כוכבים היינו שחיטה זו לעבודת כוכציס הא להקטיר נשיה הייני סיפא . הן ה! יצרי מ  0תם טשטע הא פי' מתחלה ששיחט לשם השט לא אטרינן חיביח סופי על תחלתי ואפילו ירק אחל P ר
 דלהטחבר אין חילוק בין חישג או זרק ונתב התנ״ש אות ז׳ דלשון הט״ז אות נ' שאומד ששוחט לשם הפלישה ומולה היא ללהקטיל נשלה אסירה נהנאה ונפר״ח כתג לתקטיל נשלה כשייה ט״ז יצא ירענא אס
Q עט״ז הניא לציי יש״ש ופסק ינאכילה אפילהמדימן מפני ככולו של ל״ג לנאמתהלנה )  השם ג״ע טווים דאסור דיש אפילןרםיס מעלים שמות הבעליפ נכפה מיג׳ שמות יע״ש . ומ״ט הט״י לא יט״ס הוא :
 ודאי סובר גנל לשון יפה לא מהני מדלא אשכח פתרי להאי דינא חרק לא טיתטר אלא נאחר הא איהו כרבנן יע*ש ולפ״ז יש להקל נספיקן ננל ספק דרככן וכחנ לאס שחט תו אין נאסרת אס חישב בזריקה והקטיה
 בגל נוונא אטור ולהלגה פסקו גולם דלא כט״ו והפר״ח ותג״ש ושאר אחמנים עוד נתנ הפר״ח דיניט ניה יהכשר חולין נשחיטה תציא וכל שהוכשרה אין שבלא ציפשצ למפלט ומיהו אותו שזיק או הקטיל הן חלנ או בשר
 עיין עליהם. וגתג התג״ש נגול יש ג״ו שהחלג ודפ קיים אפ חישב חוד. הזניח פותו על תחילתו ותנ״י נאםל נלין ת״ע יוה ששוט ינ״מ לאי שחט אחר ינאי הנעליה זזלקז לא׳ הנעציפ עחעז אסיר משוש הוכיח
J גתב הש״ך אפי׳ שומע השיחט שעוגד גונבים מחשב שרי דלא בנייח והביא ראיה נוי ואפי' שמענו שאומל בשעת שחיטה בפילוש ששוחט לשם השס אפייה י״ל לפי טעיתיי סובל שזה ציוה  גדיבוד דטי י*׳ש :

 0הני טייעי דאתי לציקוניא חילץ ט׳ ב' והביאי דיכרי לטבחי ישראל אמרי רמא ותרבא לדידן בשרא השם
 ופשבא לדידנו ועג״פ דיענד שריא. ולא הגינותי פאן ליטא לן שהישדאל שמע מעוגד נוגגים גשעת שחיטה וכתב עוד מין פתמא לעניות נינניפ וםתפ מחשבת שגל גונבים לאו לעבודת גוכביט ולכאורה

 נראה דמחשגה היינו ממש יאי! ראיה ועוד דאי סתטא כן חוה במפרש עיין תבייש !
 3ף!י לביש ם״א וגי ישראל שווזט ועובר כיכגים טחשג שרי ואין שליהית לעוגד גיבביפ יע״ש לגאורה בישראל שוחט וחבירי הושג אטור דיש שליחות ווה הימא ווה מחשב ויה עובד לא אמרינן עיין
 קידושין ונדרים בהא דנהגי שלוחי דיזץ ועיין זבחים וזג״ע ואי״ד, נפקוט איי אבייי : ד ואם שתט עש״ן וחוג! נוו&תו דמטלונתא דד״י ודייל בחולין ל״פ לא מונח למ״ר פ״א לא הוה מופר או עכ״פ
 גאוחה שחיטה לא הוה מומר יבם הרשב״א דחי לה באיטר גנטי זגיחה עוגדה וטתה״א טשטע דווקא גאכילה אסור ולא בהנאה (טש״ה א״ש רנקיט ר״י אמר פסילה ולא זבחי מתים) ופ״ש תניא כיותיח
 מברייתא התם פ״רי בשוחט עצמו חישג אדוק וקאטר זגחי כתיט ה״ה גשוחט ליט שיזרוק העיגד גוגגים אסור גאנילר, ולפי הנראה איסור אכילה נ״ג מדרבנן דמיחלף גמחשנ מעבודה לענידה וגן פסק
ח דטשוט בבודו של הרשנ״א יש לאפור באכילה . »טנ0 השפ״ח ט״י גתג דאם רוצה הישראל גגך הוד. העוברי גונבים שלוחו ואפוד גהגאה מ״ד, וגברא נר קטלא יעייש . ויש לראות הצרינותא והא ״ ו  מ
 טוגא צריך לומר גה״ג אמיר טדרגנ! •י ה י״א שאיסר עש״ך יתוגן גוונתי לוקשות (והיא קושית הג״ח ופרישה) דגאן לא הגריע המחבר והביא ב׳ ריעות י״א וי״א ואלו בח״ט סימן שפייה דגריע דתייב
 לשלם אם היד. שיתף יוופרישה תירץ דיין גטך אלי גיין לצערי היה לחלק היין ודחה כאן גהנהות פרישה דא״ג מד, פריך טהמטטא יהמדמע לשינייא ביזרא רהרר ביה ממה דהיד, אמר דאית שותפות לדעת
 הרא״ש דאל״כ לא היה חזר והקשה פד. שתירץ כבד וטש״ה ספק ^א״ש דשותפות אין אוסר והא חזינ! ביין נטך דפקשת מה שתירץ כבר דהתס הרא״ש מודח כיון שאפשר לחלק ייגו כן גראה בייגת הגחות
/ דאין אדם איםר' דגר שאינו שלו הייני גהנאה ילא גאכילח יטש״ה גאן הגיא ב' ריעות ליגנין הנאה ינח״ט ענ״פ חיינ לשלש ראופר גשתיר. ידחה התי' זה גג'  פרישה יחש״ך נס פת שתירץ הנייח רפיבר גהר,
 ידיט דט״ט דהד״ן וחוד, נלא נשחטה הבהטה וניין נטך לא שייך זח ועוד ומשטעית כולם דאין אוסר דש״ש אף בגהטר, נאגילה ראם לא גו לא הוה מקשה מחא והשוחט גחוץ חייב שלש חפאית
 דהא לגולו עלמא קשיא כיון ראטור באנילה , ומדבריו אתה רואה דלהר״ן מן התורה אסיר באכילה אטנש ננר נתנגו רמדרבנן יש לאםיי וה%ך תי' דביין נסך הייב לשלם רהניזק יאטר לו קים לי נחך
 דיעה ואסור וג״ת דהטזיק יאמר קיט לי דכשר א״ב rp לך היין ית; לי יין אחי־ כן הוא כוונתי גנה״ך אף שטגומגפין קצת יע״ש . והנה לפ״ז גגל מקוט דהסזיק יגיעה דגו שד,זא פפיקא ווינא חייב לשלם
 דמ״מ אפור הוא וההיא טונרטתא דג״ק יש לומר כיון דהשיחפ בירי לשחיט יהיה סובר שבדין שוחט פטור עיין תבייש אות ז׳ בזה ועיין סימן קמ״ה בטור ובטחבר לקטן: ו ואם עש״ך וכוונתו דל״ת מרכוזנ רט״א
 יאט התרי וקיבל הר״ז נשאר טוטדיפ חייגי לימד דאסידה באכילה בדין שחיטת טימר וסובר פ״א לא הוה מירר וכן להש״ך עכ״פ כאותה שחיטה לא נעשה פוטר אבל טאהר שקיבל התראה הוה כמוטר מכבר
 דאין לוטר הד״ז כמומר בנר ואוסר בהנאה הא אגתי לא הזביל זד. ני היכי דת6יל עליו לומר נשאר מומרים לכן פי׳ ייע״ך דאפ״ד, פירש p חד, שהראה טקיש לפיטן קט״ד, לשפ מבואר נהטחנד כן יע״ש אי'אפר
 וחראה באצבע עיין לקמן ר״ל דכאן השמיט המחנר מומר דלהר״מ ההיא אוקמתא לאו עיקר אלא באית שותפות וכנראה לגאורה םב״י ולקמן מביא דעת הרא״ש אם הוא מומר יע״ש ולהמ הראה לכאן דשם לא
 הגיא ג״א דעת הרא״ש וי״א שאפילו שותף אין איסר ואט טוסר זהו להרא״ש . אמנם אין זה גגון דוודאי נס להר״ט יודה נהומר וחפת חופרת שני חתירוצים והרואה יראה בספרו הארוך בב״י שנן הוא שנתנ
 שתפס שיגויא קטא להוטרא ופה שהשמיט נפ״ח מה׳ ענוות נזנניפ פוטר תי' דג״ט שפ שסמך על ה״ש פ״ג ה״ח ואף דבה״ש לא הזכיר הרי גתג שאין איס מישראל איפר משמע הא עובד גונניפ או מומר איטר

 נט״ש
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 כמ׳׳ש הלח״מ שט ונהל׳ עבודת מנביט השמיט תיבת מישראל יע׳׳ש וראיתי להנת״נ בהגהות ב״י אות
 ה' בתב על הנ״י ־דבריו בדזד מללו דהר״ט לא כתב אוקטתא דישדאל טוטר יע״ש וליתא תדאי אית ליה .
 וט״ש ט״א טהל' עבודה כוכבים נתב כן לא ירענא טה ראה לומר כן דהא הכ״ט שם פיים דשםן על
 ה״ש הן בטח שלא הילק בין מומר ועובד בוכניט והייני טישראל שנתב שם וכפ״ש הלה״ט . ולא
 ידענא איך העביר האדון הגדול נעל כה״נ עיניו טהתם והלא אליו כל גלוי ובל ט״ש נאות ההוא תטוהיט

 הם וכדכתיבנא וראיתי להאריך באן קצת טפני שהוא יסוד נכטה סוגיות נתלטוד ופוסקים :
 ד!נך. רוב הפוסקים פםקו דאדם אופו דבר ש״ש בעבודת כוכבים או מומר דלא שייך לצעוד׳ או
 קיבל התראה והיינו דווקא נעשה מעשה אפילו זוטא ונדבעיגן למימר לקק . ואם הוא ם!
 ת־זורה או מדרבנן במחלוקת שנויה הלבוש כתכ דלא הוה רק דרבנן עיין תב״ש אות י״ד והאמת דרוב
 הפוסקים וטכללן הוא״ה ו״ל בב״ה דף יו״ד כתב כן בפירוש ודונתי טובא משמע דהוה מן התורה
 ומייד מ״ש ב״ד, דר"׳ בן נתירא זת״ק פליגי מ״ד׳ הא פדרבגן מודים דאוםד עיבד כובניט בפתט מגען
 ופי׳ כן בליז ג״ד אהא דדב אשי דלא הקשה נץשית התו' שם ונהולין מ' יע״ש אפ״ה פריך הגטרא
 שפיר טמנטך דאיירי בישראל ולפ״י טט״ש הר״ט י״ל פ״ו מהלכות הובל היה מומר שהרי הוא ככותי
 או חתרו וקיבל התראה היה נראה מדנחב ה״ה ננותי לוםר דטש״ה הייב לשלט שאומר עכ׳׳פ מדרבנן
 כעובד כוכבים דטוטר לעבודת כוננים הרי הוא כעונד כוכבים לענין יי״נ וכן קיבל התראה ולא נט״ש

 הכה״ג דאישתמיט להכ״ט דנרי דםב״ם אלו יע״ש:
 (יךיז שאני נסתפקתי אם הא דקיי״ל עשה מעשה אפרו אפילו מיעוט קמא דקנה כי כן הםייטו
 י האהרונים דלא כם״ו בסימן ב' בסופו אם שחט רוב שניט או רוב א' בעוף ואה״כ הישב לעבודת
 כוכבים מהו מי אטרינן כיון דשיתט בהכשר תו אין סברא לאפור וכט״ש הר״ן והרשב״א בורק לעבודת
 נוננים מה״ט ה״ג באן. .אי דלטא כיון דלכחהלה בעינן כל הכי מ״ה כפי הנראה לכאורה םהר״ם ה״ש
 ואבאר לקטן אי״ה תו טיתסרא אף נטיעוט בתרא . האטנט שנן משמע טכ״מ רישה״ש ה״א דלהר״ט
 אף בעוף בעינן לכתחלה ט״ה כל השנים שכהב דחוה םפיקא דאורייתא יע״ש וכן בחולין כ' גביי הבדלה
 יראה כן לכאורה וא״ג יש לספק בהא ינעת לא מצאתי גילוי לדין זר, ועיין ע״ז ל״ר ב' תדםינך שעתך .
 אסגס (°) יש לי ראיה טהא רטקשים כולם אהא דפלוגתא דר״י ודייל תיטוק ליה טשום שחיטת
 מומר וכן שנים שותפין א׳ לשם אלו אימא במיעוט בתרא טיהו גט לטה דק״״ל טיעוט קטא דקנת
 אופר כהב״ח ושייך ושאר פוסקים הפול זאת הקושיא טח פשיא לחו דלטא במיעוט קפא דקנה וצ״ע ־.
 התב״ש סי״א לצעורי שייך בבחמת ישראל לא בשל כותי וטוטר דטח הצער העובד כוכבים ריצה
 בכך ויקה הבהמה לעצמו . וכפול הוא בדבריו ט״ד, יע״ש . וגראה דמשום הכי אמרו בגמרא
 בהמת חנירו לדבי עקיבא ולו״׳ הא דעונד כוננים ומומר אופר לפי הטסקגא ולר״ה לרבותא דלא

 אטרינן לצעורי קםביין :
מ שיש מחלוקת א׳ הגביה לבהמה שרש״י סובר דקנאר. והרי בשלו והתום' מקשים שם על רש״י ך  ן
 י עיין נה״ג בהנחות הטור אות ח׳ שהאריך וט״ם לדינא כולם השטיטו זה משמע רסנירא להם
 דלא הוד, כשלו לענין לאסרו אלא לשלט הוד, כשלו ולא לאסור ונמ״ש : ן לשם הטה ולמד, עצמן, שייך
 ור״ל לאפוקי לנדייהו דחמה ולבנה יכט״ש באות ט׳ : ןץ חולק על הם״ז דמפרש דברי המחבר כשור
 ורשנ׳׳א ושייך לא גיהא ליה בכך דהטחבד שינה לשונו טלשון חו״ט ז״ל שכתב וז״ל השוחט לשם הרים
 אע״פ שלא כוון אלא לרפואה שהיטחו טפולה בד״א ונו׳ וחש״ע כתב השוהט לשפ הרים אין לו רק ת">
 אבל שחיטתו פסולה אע״פ.כו׳ דאל״כ היה לומר מקידפ השוחט כוי שהיטתו פסולה אעייפ כו׳ ולסוף
 כתכ דט״ם יש לדחוק ולכוין דעת הסחבד נטור וריאנ״א . והוי •ידע דלרפואד, דאפור באכילה ולשר
 בהנאה היינו מדרבנן אבל לעובדם יש דעות וכבר התבאר בט״ז יל׳ש : ט דחמה ולבנה ג״כ יש להט
 שרי0 בדאיתא במדרש י״ב מלאכים המנהיגים אותם ומש״ד, אי שחט לשר שלהם אסור מדרבנן אם
 לרפואה : י דהודו זבחי מתים היינו אף בהגאה כדעת הר״מ ז״ל ולא כר״י בעל התופי דלרפואה אף
א כתב השייך זה מהשב ויה עובד לא אסרינן והוא לשון הרשב״א ז״ל  לשד אין אפור אלא באכילה : י

 . בתשובה ונבר כתבנו בט״י מ״ש הפרי תואר :
ך וטשטע טרבריו לכאורה בטוטין נרוליט בנון חפר יד ורנל ״ ש • ע פ ו  ך( א $JSjJ־1 היא ב«לת ט
 דלא שייך לא פלוג שרי ועיין תבייש אוח כ״ב ובשט״וז םי״א דמומין נדוליט אטור
 מדלא הביאו חאחרונים דין של יש״ש פ׳יב דהולין סימן כ״ד ש״מ דלא סבירא לתו הנין יע״ש ומסתימת
 לשון השייך משמע דפובר •ניש״ש י• 2 לשם תודה וה״ה קונן. גזיר שטא בצנעא נדד שייך . וה״ה
 שלטים במבואר וחטחבד חשטיפו דנכלל תודה חוה נטי שלטים עיין טור ונכה״נ! { לשם תטורה
 ואם יש לו זבח אימור אמורי הטיר ופסול שיים ור״ט ש״ך והגה כפי הנראד, דפסול ואסור בהנאה כאן
 ועיין בר״מ פ״ב טה״ש ־• ד כשאינו נודר ונודב טידע ידיע דדרך ש!*ק וחיתול אומד כן שייך יעיין
 תבייש ראפ אומר לנזירחי אפילו הוא טמא ואפילו רואץ ששותה יין כל היום ומטמא למתימ אפייה כיון
 שנזירות בר גידר יני.דב הוא : ד, עש״ך הביא פברת רש״ל ראם הוא לפנינו ואומר כן הוראת בע״ד
 בטאה עדים דמי ויש נה בשלו לאסור אפילו לאהריט ונראה ה״ה בהטות שותטית יראת דאוסר נם הלק
 חבירו וחב״ח חולק ו ך לתטאת . עש״ך וטטיק תרתי בעינן בלט״ד ויו״ד הכינו• וחולק עט הט״ז שאפ
 אטד חטאתי בלא לט״ד אינו בלוט לדעת השייך כדטוכח טנדריט י״ג וליח כיוונו התום' בחולין ל״א לדף
 ה' ו' כט״ש נגח״ך ׳ע״ש אמנם ט״ש ונ״פ מהדש״ל והך״ח באטח הם חלוקים דלהב״ח נל שאמו בלמ״ד
 ויו״ר מהני ולרש״ל דווקא שאמר לשם אלא שםביא ראיה דעב״ט בלא למ״ד כ״ע טורים הנ״ח
 וטחרש״ל דאםור ומיהו אף נלמ״ד חולק מחרש״ל : T כ' חש״ך הר״ב לא ד1יה באייה דאייל הכא לחומרא
 והכא להוטרא ענ״ל ויש לראות יהא הטור גטי פפוקי מםטקא ליה ומר, הלשין דרט״א טשפקא ליד,
 יעוד איך יתורץ זה בטור דאי ך יאמר יה״ר אחר אשפ והא ספוקי טפטקא ליה ועוד דאיך כתב שם אחר
 פתם אשם וכאן דווקא אשפ תלוי והנה לכאורה גראר,{3) ראם שחט בהמות חבירי לשם אשש תליי להכשיר
 דס״ם שטא הלכה בהטחבר ךיוקא שיתפות ואף דכה״ג טיטן ק״ה כתב דכה״ג לא הוה 0פק כיון דרם״א
 הכריע יע״ש הא באן היקל הט״ז ושמא הלנה כחכטיפ דאין בא בגדר וגדבה אלא מדכתב הטור באייה
 דיאמר ידי׳ר משטע דפשיטא ליה וצ״ע ־• ך| עש״ך 'ונווגחו תהלת הציהוב פסול בזה ובזה וליכא ט״ע
 בתב תכ*ש הא תיריט לפטח יכן שגה לאשם וכדוםה כיון דטין קרנן גיגהו תרואח יטעה ואסירים יע״ש :
 פן וכן כו׳ כתב הש״ך אחר הכשר שהיטד. לינא תו ם״ע דחוי שור שחוט לפניך וזה אמת ייציב :
 מ״ש להתיר בטיעוטא קטא דקגה לא הבינותי דהרואד, יאטר עתר, הקדישו ואפילו כלא
 שהיטה נלל אם יאטר כן אטור או טראורייתא או משוט חשש הרואים שוב ראיתי בתנ״ש
 החטיר ג״נ ולי הדבר פשוט כן וצ״ע: י עש״ך שהאריך וכוונת הטתבר לעיל פיט! ד' ס״ר הביא כ' דעות
 ויש טי שפתיר ונאן לא הניא דעת הטתיר ואם כדבריו בב״י היה להביא כאן דעת הרא״ש דאופר אף
 באין שותפות ותי' דהנ״י סובר דחרא״ש כאן יודה ביש שותפות דלינא לצעורי דמצור, קעניד ומיהו
 באין שותפות >ןלא איא לה וביש שותפות כיו; דאופר הלקו טתפשט קדושה בנולח . ולא ניחא ליה
 לומר לתב״י בשיש שותפות ליכא קלא כ״כ ובאין שותפות הוה ליד, קלא דדוחק חוא לכן מפרש דביש
 שותפיה אופר שלו ענ״פ ולצעורי לא שייך באן ובאין שותפות ליכא ט״ע דקלא אית ליח וחב״י כתב
 כן להטור • וליה לא ט״ל כפי׳ חטור והדר כתב דטשפע טדברי הב״י דטפרש בן להטור יע״ש ועור
 דהרא״ש לא בחב כלום על משנה דשנים אותזיט בקדשים אפ דווקא שותפות משטע אף בלא שותפות
 וטטיק דכאן פסק כדעת חר״ט טחאי טעטא ולעיל לא רצח להכריע דהתם איכא לצעורי וכאן איטור מצוד,

 מעביד ועיין פ״ז שסיים בתערובת יש להקל יראה דחיינו דוקא חתיכח חיה ושאר קילות לא נע״א :
 TI א בחר הש״ך הא דנתב רס״א יחידי לאפיקי שנים ננם״ג דשניט פטיל וא״י טה טלמרנו
 וגפ על רט״א קשה לאיזה צורך נתב כאן דהא המועד נט״נ נתב אפילו המחובר בלתי
 וציפורן ביי שוחט לכתחילה כדעת הר׳יט ז״ל כ״ש תלושי, לגטו• יאולי דרש״י פי' שיניים חונקין מפני
 הרייח שביניהן דהייני כמי שחט קבועות בב״ח ואיירי דקנועין ב*זי שנתלש טנ״ח וכאן אשטעינן אפיי

 לקח שינים מהלחי וצירפן זי, לזה אפייה א״א להיית בלתי פניטי, יזה השטיעני רט״א יהש״ך -,"ל:
 חב״וז כל השנוי קורט הוא קודס והאחרונים חלקו עליו עיי פר״ח יפ״ת יתב״ש אית א' . יטדכרי
 תבייש למדתי דנר חידוש דלא אטרינן נל טה דשנה כטדר הוא קודם אלא היכא דאית טברא
 לאקדוטי אידך ברישא ואיחרח ש״פ טידרא נקים ולא בליא נטו בטטודם תושיב מיני טרוריט ומחשיב
 חפר יותר לבסוף ש״ט דקפיד אטידרא דטעט יש הפא נוי ויפה נתב : 0 או זטבית. עש״ך דכתב נמו

 הט״ו

 השם טכ״ל ומדבריו ג״נ אחה למו ומחשבה ממס אסור בעבודת כוהנים אצא ולא נימי) דאזצינן נמו הפה ועוו
 דלית כאן הוכיח נו׳ לכן אמר שאין משה ואיה זמיהז כתב התנ״ש שיש(הקל ננ״ח נזה ומכ״ש אס אומר ששמט

 כדרך נל שיחנן׳ ישראל אף הנו״ז יודה יע״ש :
ז דנתוספתא תני לה מישנ ואח״כ זרק זה היה מעשה בקיסרי יכתנ הנ״י צרביתא דאשי׳ זרק אפ״ה כשירה ל ך  ן
 י יע״ש והנס לפי מ״ש התנ״ש בסי׳ נ׳ אוח ל״נ דשוחט שנעשה חשוו יש לאשור למפרע ודחה ראיית
 פר״ח מההיא דחישב כתוספתא לענ״ד אס נאמר ניש״ש למשום כבודו ני׳ הא מדינא מותר באיילה והא הוה
 חשוד למפרע על ענוות כוכבים וכיש עלנניל׳הקל וווחק לומר ומיירי נעע״ג יכמ״ש הט״ז דאמירה נפה לא מהני
 ומ״מ נגר התבני שס יאט חשוי על טריפות אין לאשור למפרע שמיטה וכ״ת להר״מ ז״ל מצריך נויקת סנין
 אף נשאר עבייוס חיא משוס פ״א לא מצרין ועוי כיון יספיקא ירינא הוא נזל׳ האי לא מחמיינן יע״ש:
 רןךן שאמרו כאן לא אמרו לא אישור ולא היתר אין אומרים אוקי אחזקה נהמה נחייה אין אשורה בהנאה
 י״צ נספק פצוגתא לא שיין זה עיין כה*ג בסימן ח״י וכ״ה : QJ לא אסרה. יוה מחשנ ווה עוני לא
: נד) לא אסיה. עע״ו הביא נשם הר״ן ימ״מ אסורה באכילה יהוס באלו !  אמיינן ט״ז כיני יוסי והלכה נ
 מתה מאליה וכ״כ רש״צ ס״נ סימן נ״נ ותימא עצ ש״ע ירמ״א שלא הניאו ־ ימ״ש ננה״ן יהנ״י ס״ס קמ״ה
 הביאו מ״מ על נעלי ש״ע קשה צמה השמיטוהו ושירן יצא תקשה מתא יפרין מנ׳ אוחוין כו׳ יהתס יש
 שמיטת נשר ואף נש״ע לעיל סי' נ׳ סעיף ׳"א כיו ישראל ופסול שוחטי! פסילה אצמא אף ייש כשר אפייה
 ששולה אפשר וליו התם שחיטת עובי כוכבים פסוצה מצו עצמה משא״נ כ6ן . שוב ראיתי נתנ״ש אות י״נ
 העיר נוס ומשמע מדבריו שם מדרבנן אוסר הר"! באכילה ולא מ! התורה ומש״ה ל״ק מהא ופריו משוחט
 כשנת לענוות כוננים תיינ שלש חטאות למ״ו אדם אושר והא צמ״ד אין ארס אוסר אס״ה קשיא דהא אסור
 כאכילה עיין בנה׳׳ך י ולע ואף דיש״ש פסק נפ״נ סימן י״ג וכיו! לנחול ולעקור מה מ״ה פסולה סכא
 מיילי שניו! צשתיט כלאיי לשם השם ולעניו ענידת ניכניס גינ ומש״ה צא פסול אלא מדרבנן . והתנ״ש מיקצ
 נכא! צומי יצא אסול באכילה נצ היכא דא״ל לצעויי קמכוין : (ף,) ואס כתנ העיז דנ״מ דאסול כהנאה
 וגנה״ן נתב ופשוט הוא וא״י מה סשיטושא לסי מ״ש סשין צסימ! נ׳ אות י״ו ובאותה שחיטה צא נעשה
 מומר ולהט״ז נשימ! י״א אות י״נ משמע נפ״א לא נעשה מומי א״כ בוודאי לק״מ ואי יתיין על הגמיא
 למ״י פ״א הוה מומל לא תילן כלים יהתס פסוצה הוה ולא זבחי מתים וע״כ יפיש ימיילי צסגאי יצא הוה
 מומר יע״ש.־ (וf לשם הריס הטעם יאלהיהס על ההרים כוי ט״ז ור״ל-כיו! יאי! הר נאשר מש״ה כששחט
 לרפואה וכיוצא לא גזרו כ״כ דצהיי אסור בהנאה מדרבנן: (T) אין לו. עט״ז ומפרש יניי המחבר כמו
 הטור והלשנ״א כלכלי הל״מ ו״ל דלעונדה אף נהל אכול נהנאה ולהנאי יש חילוק לתר מותר וצגדא מדרבנן
 אשור נהנאה אבל לעובדה מ״ה אסור נהנאה אף להר ללא נש״ו אות ח׳ וגס הוא נתנ שיש ליישנ ינלי
 המחנר כמו ינרי סטור. ומ״ש יבר פשוט ישומט נהי אי! חשש איסור וצ״י לשומע תון ימים נו׳ נתנ
 סתנ״ש והחס משום ניעתותא למיא לא ניחא תשעישיה הלכך אינא חשש לואיס ועול לאי לעוני׳ סגי ליה
 וציקוס ביוכתית ולשמנו יע״ש ולין זה למותר לעלוא להל לשחוט הוא מ"« : (ח) אין איסול. כתג הטין
 להוה זה מחשב וזה עונד לא אמלינן גם חשש הלואיס צינא דאימור מקוס איתלעי ציה וצש״ז היכא והישמעאציס
 נופייהו שוחטי! נן אסורה נהנאס אמנם הפרי תואר נתנ דחוק שלהם הוא אדונה לשם השס שהשכינה
 כמזרח א.א משוס בחוקותיהם צא תלכו יש צגעור במי שעושה כן . אמנם הישנ״א גופא נתנ הטעם דוה
 מחשב וזה עובי לא אמרינן. ועצ התנ״ש יש להקשות דאיהו פשק אות י״א רלכתחצה אין צשמיט ניויע
 שהעובד כוכניס מחשב נשחיעה לעבירת כוכבים ואין נתב לקמן לא״ל קינצ״א מיינא שרי והא יש איסור לתירוץ

 ראשון שנישנ״א בחידושיו דממני׳ השוחט צעכודת כוכבים דווקא דיענד :
א) כשוחלו קישיה.עט״ז וכוונתו מבואי יהמחנר נקיט לשו! סר״מ ו״צ נפ״נ מהיש שוס כשימנו קישיס )  ךי
 נתון והיינו מראית העי! ואף יהממיר אמה וסמיך ליה קאי אנעלש מוס מ״ממוכייל גהיי׳ ש״מ
 אף כתמימים ליכא כ״א מיאית עין וכן יעת לש״י והר"!. אמנה הרשנ״א ז״ל נערוך כתנ מראית עין
 ובקצי כתב חיששין שמא עכשיו ניב אותה וניאס כשוחט ואוכל קישיס במיז ואשי׳ היתם נעלת מום ויראה
 בניליי יחישש שמא עתה כי׳ ומ״ש תכ״ל ונלאה כשוחט אמה דסמין ציה קאי אגעלת מוס דוודאי כ״ע אית
 להוטעמא דמראית עין לרני יוחנן לאף נ״מ כוי ־ ועיין פרישה אות נ' נ״מ צעעס,.מראית תעי! נחילי
 «יליס מותי ולשטא עתה הקדישו אף נהנאה אסור יע״ש. והנה באכילה גיפא זה היה מתיקו מ״ה יוה מירננן
 ומ״ש גחירי מיריס כו׳ אף ינא״ח קי״ל נסימן ש״א נ״מ שאסרו חכמים משני מ״ע אף נחרי׳ חיייט אסיר
 הייני לעשות נ; לכחסלה הא לאכול המאנל ליענל שלי ליעת הפלישה יהגה הר«"א הגיה כא! ואשס חצוי
 אסוי והנועם יסחס משנה נחוציןיהי״מ פסק יאשם תליי שרי עי׳ נ״י יהיה ניא־(°)דהי"מ צשיטתיה יסובל מ״ע
 ימה דרבנן ימש״ה אמרינן ימשתמא היה חולין נלישא ואח״נ כריתות אף ינתרי מסנתופ אי! סיי בדרבנן
 לא מחמירין והטור סוכר ימן התורה אשיי ופניו שמא מחלוקת יכריתות נשנית תתלה והלכה כי״א יאשם תליי
 נר ניוד הוא ועיי! ננ״י שכתב אפשר והוה סתם ואח״כ מחלוקת ולאו וראי הוא וכתרי מסכתות אי! סדר ולא
 םנינומי ינלי התנ״ש אוח ח׳ יכתנ יטעם הל״מ ינתרי מסכתות אין סיי יאי יש סדי פשיטא והכין הוא
 דנריחוח מאימלח היא מחוצין יע״ש ומכ״מ לעניןיינא גט התנ״ש הכייע יאי! לאסור נהנאה וציכא איסולא כ״א
 מ״ט.ולקמן נסוף הסימ! אנאר עוי מוה •י(ב) שחיטתו ששולה. עט״ז אף ללא אמר צעולתי ניו״ו הנינוי
 לנחטאת שיין וה משא״נ עולה אף שאין פחוינ מניל. יצייהו ציין שיאמי לעולה נצמ״י ימשמע שמתפיס
' יעיין תנ״ש. ולשין עסוצה ינתנ הוא לאו דווקא ללאי ננילה היא ואן! איסול תולה לית ניה להי״מ  מ
 זלהמחנל נאמול. יעל תל״מ ז״ל צ״ע שכתב נפ״ג מה״ש הי״מ כ״מ שאמרנו פסולה הלי זה ננילה יאין כתב
 נש״נ הי"! לפסולה והא אפי׳ אישור תויה צית ניה כי אש דרבנן ציעת הל״מ ז״צ.שזה כשוחט נחון יע״ש :
 (ג) שחיטתי נשיה יתרתי נעינ! שיש קול שחטא ואומר וו לחטאת׳ נמו שיתבאר אח״כ לאס אין קול ליכא
 *פי׳ משש הרואים יקלא הוה ליס נמ״ש הע״ו מי שעיני נשוגג. ייקיק לומר בשוגג ללא קשיא הא חציף
 «א! ימשלש חטאיה ותירץ נמויי אסור ואף יחטא.משמע שיגג ע״כ הנא נמזיי. והביא הט"! הגהות לש״ל
 לאס היא לפניני יאימר שחטא אכיר והשיג עציו הנ״ח . והט״ז אימל אס היא ז«! קלונ ח״שינן ללא נתשלכס
 עדי! הקול. יצא הניניתי יייראי שיייא אנפשיה חתיכה לאיסירא יאף לאחלינא יש לאסור ימה נכן ושקל

:  היא הא ניש עיים, שאימייס נהפן מרנריי שויא אנפשיה מתינה לאיסולא נמ״ש בסימן א׳ ה״ה נאן
. יע(°) שאני נפתפקחי נהמה של שני שימפי! ישחט א׳ י  ומךי יניי נשייאאנפשיהמ״י מזי אזכרני עי
 יאמר שלא שחטתי והעייט מנחישין אותו כיי! האמוי כסימן א׳ מהי לייאי חכייי אוכל חצי
 השני שצ נהמה מהו שיהא הוא ט«תל צאכיצ מצי שצי אס היא חוזי דדמיא קצת להא רסוף נירים
 שכתנ הריין דאין נאמנות לחונ הוא לנעלה שונ ראיתי שאין נא! סתחצת ספק כלל דכא! שאני מהחם
R טי' ט״ז שהאיין יחוכ! יו1;ת1 ימהרש״צ משמע לשם חטאת נלא יו״ד הכינוי מהני ואסור  יע״ש : (
 ולתטאסי ניו״י ולמ״י לא טסני וסב״ח סוני ניו״י וצמ״י מהני ויאו״ז ססניס יהעיקי היו״י וא״צ למ״י
 ולא לשם ואס חפי היו״י אף לאומי לשם חטאת לאו נלוס ועיין ננס״ך שני סתוס' כיוונו לניייט
 י״ג יהתנ״ש אות י״א העצה נט״ז. וכתב מנדרים לא מוכח מייי יע״ש •־ (ד,) לאשמי . עע״ז שמולק
 על מ״ש הג״ח להשיג על מהיש״צ ילאשמי ולמטאתי אשור נהנאה כקדשים דניו״ד הכינוי משמע שמקדיש
 עתה שמחויב חטאת נו׳ זהנ״מ השיג לפסולה משמע איסור מאה לא ותירץ הע"( להסט הוה למיתגי
 ונחי מתים יהפנ״ש אות נ׳ נתנ אנוי ז״מ היפי תלה לה יע״ש. וסנה התיס' ל״נו א׳ ל״ה פסולה משמע
 קצת נט״ז שכתב ולקמן דייק לה מיצא תנ! ונחי מתים יע״ש וצא סילצי נקצלה לנא! איילי ש״מ לאי לא
׳  פא לאו ייוקא הוא יע״ש היטב: (ו) שנים אותזין. עט״ז וכוונתו ייוצה להוכיח מנא! מה שפסק נסי' י׳ אות י
 בסי"! ראם שחט נהמת תנירו לענוית כוננים נאנילה אגוי והוה כאלו היגה והקשה הנייח א״נ מה פיין
 משניס אוחזין ושוחטין לשם סלים וסתם פסולה תנ! דדלמא משום והוגה וחי׳ שפ הס״ז והא יש נשי
 ששומט אלא דעייין קשיא יצמא מיילי שאין הנשי לניו יכול צשחוט נצי שחיטת הפסול ומס פריך לז״א
 מדתנ! נמשנה שאחריה ג״נ נקרשים שנים שוחטי! א' לשם א׳ מכל אלו נו׳ דוודאי משמע אף שאחד יכול
 לשחוט לביו אפי׳ הכי פסול משוס מ״ע וכיומס ה״ה רישא נמי הכי! הוא ופריו שפיר והא לא ניחא ליה דשרם
 אוחזין משמע סתמא ננצ גיו;א יצאו הכין הוא ללייליה נמיעוע קמא יקנה ג״נ לא נאסי בעונד
 נוכניס ע׳ סי׳ נ׳ : (T) עט״ו סאיין ותוכן כוונתו יסנ״י הקשה על הרא״ש וטוי ימחולקין בשימן י׳
 יסוגריס ישותפית לא מס;י אלא בישראל מומר א״כ איו יסישו משנה זי דשנים שוחטין לשם קדשים יתי׳
 דהרא״ש והטור סוגר דמ״ט שייך אף שאין שלי אף דסנויר גקיט שמא הקיישי שיגר ג״כ הנועם משיים מ״ע
 שהרי הניא דנוי רשנ״א נעלת מום כו׳ יהקשה הטי׳ז א״נ ניצד פליגתא חדשה בין הסיר להר״מ ז״ל מצנד
 מה שנתנ נשי׳ ר' דהיינו קדשים להר״מ יוקא שותף ילהרא״ש והעיר אף באין שותף וצמה צא הזכיר

 הטור וה ע״נ נתנ יכ״ע מוייס כאן ישיחף אישר יצא שיין לצעויי ועינד נינניס מוקה היא דאין ישראל עוני ענויס כוכבים אמיינן לצעויי משא״נ נא( סונר מציה עניי וכיון יחלק שלו יש כח לאסור פשטה
 קרושה ננילה משא״נ נשאי! שותף אף ימצוה טניד מ״מ אין אדס מקדיש דבר ש״ש ולא שייך מ״ע כלל ימש״ה צא ונר הטור שותפות ופשוט הוא.־

 J"jV"fl נפי הנראה ממיוצת ינרי הט״ז יוויאי אין איס מקייש יש״ש אף במעשה יבה ונהי שיש לי נח לאסור אף במעשה כל יהי הא להקייש לא מיכתנ ילא שיין מציה קעניי דאי! מקייש יש״ש לא היה לו
 צס״ס נן אצא ינאחייס צא שיין מצוה קעגיד כוי יהא ינתנ נש״ע שאין כוונתו אצא לצעזרי היא לשזן הר״מ ז״ל זשס קאי אכל הפסיציפ הן לעניית כיכניס ישיין לצעויי עשא״כ נקישיס נלא״ה אי! איס מקייש
 לנר שאינו שלו והש״ע שיטפי׳ דלישנא נקט . וראיתי לתנ״ש אות נ״ז שנתנ דודא' מ"־ מעשה אוסר אף נסקיש והניא ראיה מניייס ל״ו נו"! ועיינתי גי״ן אהא ימ״ש נהנים שלוחים ירחמגא נינהו יאי יית שונג

 אמאי פיגול! פיגול כתב למזיד ל״ק יאלעתא לנסשיה קעביל איס אוסל יש״ש יע״ש ואין לאיה יסתס לאסוי ע״י מחשנת פיגול שפיי משא״כ להקדיש ע״י מעשם רנה נמי צא כן נראה פשוט וגרור •
» דקשיא לי(°) הא לחנן פיגוצן פיגול וכן נה״ג ניו״נ אף דגימא מעינן שיוציא כשפתיו אין שומע לו ואין נאמן והא אין אדם משים עצמו ישע נמנואי בכתובות עיים שאמיו אנוסים מתמת ממון אין נאמנים  ך
 p דמשימין נששייהו ישיעא ועיין מיס׳ שס וכן פסק הי״מ כהלכות עדות הי״נ אף דיש להם מיגו - ואולי התולה גילה ניה״כ או דפגול הוא לא יחשנ לו מיותי נאמת ישלוחי ייממנא כינסו ועיין נדלים

 ונר״ן שם צומר דנאמניס הס מנ״מ . אצא לא״כ השוחט נהמות חנירו ואמר שחטתי לענולת כוכגיס אמאי מהימן נימא דאין אדם משים עצמו ישע יא״ל שיש לי מיגו דהיה מקלקל נשחיטה חדא לאף במיגי אין נאמן ועוד
 ללענין הנאה לית ליה מיגי שוב ראיתי נסי א' נקרא קול נן לוי נסוף הס׳ קצת חידושים מנעל בה״ג יו״ל ראונן שאמר לשמעון שחוט נהמה וי ואמר ששמט אמר ששחט לטנידח ניכניס איני נאמן רש״י חולין מ׳

 ים עצמי רשע נמניאר ככתובות עדים שאמרי אניסיס מתמת ממין איין נאמנים
 דפנול הוא לא יחשנ לו מיותי נאמת דשלוחי דרממנא נינהי יעיין נדלים

 יוע
. ״ ״ ״ ו» . . 

 ל״ה לנוצה ועיינתי שה ואין אימי יאי[ יביים שם'יכעת לא מצאתי גילוי צלי! זה וצ׳׳ע : r י
 1 גא) הנה רש״י פי' הטעם דקיסמיס נבללים ונוקבים הסימן ונ״י נש« נת״ע לאפי' ליעכל פסול ומתוםטוח ט״ו ל״ה ירמינסו משמע שסוברים כירושלמי משים רימ רעה שכתבי ה״מ לומר קנס אקנה ל״ק הא נסימונא
. והנה הנ״מ ני[ טעם רש״י לירושלמי היא ללש״י אף ליעבל אסירה וצירישצמי ליעבל שרי. וכן נ״מ לסיפן לשויוע נן טקזע למא! לאמי שאין סכין ה י  לאנמא הא נשאי קנה ע״נ ס״ל ישאי קנים ליענל «
 פגומה סוסצ נו ליעבי אפשר צנתתלה שוחט נקנה עיי( סי׳ י״ג או לאחר ששחט ריב א׳ ילונ נ׳ בבהמה ירצה לגמיר השחיטה נקנה לירושלמי אפוי משוס י״י בשחיטה לתמימי לא נשאי צונן ומש״ה מחתן קרני
 לגיס יזיגי עיין נ״ח ותבין. יעתה אניא לנאר יניי הט״ז מתתצה נתב הא ינתנ בש״ע נשאי קנים היינו נ״כ קיומיה שלהט ואי קנה ממש לא הוה מקשה הגמיא מייי על המשנה יצוי וקנה מביייתא יסרומית טצ
 קנס וכן נחג הפרישה אוח א' ינכת״ג נהגהוח הטול אות ה׳ יע״ש אצמא דהכל אקלומית קאי יאח׳׳כ הוכיח מרש״י ידעני אשור יאל״כ צמה ליה טעמא לנוקב הסימן חישוק לי׳ לכל השחיטה נסכין :׳1 פגוש יהוה עיקור
 אצא דקמ״צ אף שבדק ומצא יפה גלי פגימה שמא נאולן ננדל קיסס וניקב הוושט וחו הוה נבילה וטליפה מחמת ניקנ הוושט אף ששאל שחיטה נהנשל ותמס עצ יש״ש כחולין ש״ק סימן ל״ל שלא הגיא שוס תוילק
 וענ״ס היה להניא דעת העיטול דפוס! דיעבד ופ תוכן כוונת הט״ז אמנם למ״ש הש״ן אוח ג׳ דנה״ע סוסצ דיעבד כשנאכל ולש״ל כתב בפירוש אם נרור צו שצא נהגם היינו שנלק אח״נ א״נ אין חיטא שלא הניא
 חולק דסונל דנ״ע מודים ולא תש לדקדוק שנתב רש״י נוקב הסימן • עוד כתב הנו״י דוכוניס שכתנ רמ״א^ו״ס דוויאי אין חילוק נונוכית בין לן לקשה להוציא מלג אחרונים הפרי תואר וגס נכל״ו כתנ שיש
 חיצוק נוכוכיתדא״כ אמאי צא הגיה ימ״א בהלכות מילה ייש זכוכית שאין מלין גם מלמויא מחלק נקנה וצא מחצק כזכוכית יהוא קייס נברייתא ומ״ש נט״ז במשנה ט״ס דנמשנס לא אידכר זכוכית ויש לאיה דאין
 מילוק נזנזנית יאל״כ אמאי לא מנן נמשנה ומיהו לשיטסיה א̂י יאיה דזכיכיית אף דיעני 0שיל יאיצו מתני' ליעני כשיית תנ! ונאמיל • (Q עט״ז הגיא יביי יש״ש ע״ק לחולין שימן ל״י יאפי' שנין שיאשס
 •וקן אסור נ״א ע״י תחינת קיסס ינשעת הדתק נדרן שרי כה״ג ע״ש הנס מ״ש דרש״ל הוסיף שפיר קאמר אמנם מ״ש בשעת הדחק מ״י קיסם שיי א״י מה מלמדנו יכ״ש היא ייש״צ נפי הנראה שס סונר לשעת
) ללא ציין שיאמל iwt* סלחק ע״י קיסם נמול אסור שצ״נ שם דצ״ד לפגיעה לזה אין מצויה שיחליי כו׳ משא״כ לדק אף פגימה גשטמ היחק ע״י קיסם שיי נ״ש עוקן ניאשי י אמנם מ״ש ויענד שרי י״ל יינא 

. נרי .  דו״דח״א) יא _ .
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 כלי לי ואלו כפגימה אף שייע מעיקרא צריך שיאמר גיי משא״ה נעוקץ שאין מ5וי כ״ג ואילו נסגימה
 נעינן יווקא מלא צוואר חון לצוואר כשעת היחק ואלו בעוקץ 1א נעיץ דאין ייך כ״כ להחליי כמ״ש
 היש״ש וצ״ע נלצ זה ונש״ך אופ ה׳ אנאר עור: (J) נרי צי הימו שיוע מעיקרא שהיה פגומה דאצ״ה מצתא
 דלא ימיא עליה ואינש לאו איעתיה ע״ו כמבואר כיונתי טונא . ודע אס צא אמר נרי לי אף ייענר
 פסול מםפיקא ונסי הנראה רמוה וודאי דליכא כ״א הי ספיקא ואוקמיה אחזקה וצייד לסימן מ״י יהוה
 ספק ויש ספיקי טונא וכרבטינן למימי לקמן. גם אס לא אתו כמקום הפגימה הניא הכה״ג בהגהות
 הנ״י אות ז׳ דעת הנייח להתיר בליענל נבלי צי יצא כש״ג ונאמת מלמ״א אין ראיה יאיינה מלכתי אף
 שלא נלך מעלית משמע הא אוחז בעינן . אמנם מ״ש הכה״ג להתיר בי״ע נצא אוחז לא ידענא אט נתול
: (ד) נלנל המתובל פסול מן התולה שנאמל ויקמ אי י ־  אסור דיעבד אין סנלא לחלק נין י״ע למול וזה מ
 המאנלת והוה ננילה גמולה : (ה) שחיטתו נשילה. הט״ו הניא לעת סלא״ש דמספקא ליה ללנא וססיקא
 לח ומלא דמן השולה מינעיא ליה דלא כמ״ש הנ״ח נקו״א דתצוט ולבסוף חיבלו נביסלו אסול מדלבנן ולנך
 אין להשוות גזייות חו״צ גני הנשר זלעיס יט״ש לא״נ היה ליה להרא״ש לילך נספיקו לקולא מיהו יספק
 בי הא בשחיטה והוה חיקה לא אמרינן ספק להקל אמנם היש״ש סייס וואזלינן לחומרא נמיוי דאורייתא
 הרי ימן התולה מספקא ליה וכן התב״ש אות י״א כתב יהוה ספיקא לאורייתא יע״כ׳ ווע ולאו וואי
 הוה צימל אוקמיה אחזקה דלוקא(>!־) נספק מצר המקלה אמריג! כן יצא נספק אינעיא לצא איפשטא וססיקא
 ייינא מחלוקת הפוסקים נמ״ש הכה״ג סימן ח״י ובסימן כ״ה גשש הגהות אלפסי נקיא תומת ישליס ולעני!
 וינא נ״ע מוייס יא&וי וכמו שאבאי בשייך אות וי״ו יע״ש: (1) אחי שבטלו אויחא ומצתא נקיט וה״ה
 לא בטלו כלצ אסור והוה מ״ה עט״ז וכשב כן לאפוקי מהפרישה אות ח' שכתנ עצ הטור ה״ה נשרש ואח״כ
 נטלו וז״א יאפי׳ לא נטלו כצל הוה מחונר גמור מ״ה לכל מילי עיין ל״ת: (ן) ואפי׳ אומר צרי לי אסור
 מדרבנן שמא יירוט פ״א ואף ייעני גזיו כאן ימצוי הוא ומיהו בלא אמי נרי לי מ״ה שחיטתו פסולה
 כיויאי ולא נספק ימציי היא לדרוס ונהמת נחייה צחזקת איסור • יל״י לע״ש נהג״ה ש״א יאימל נלי לי
 שחיטתו כשייה יהתס אפשל להזסל ממיל משא״נ כאן ועיין מ״ש נשייך אות ה׳ נהא ואמל נלי לי

 שלא :געתי צפגימה :
 ץ (א) נתנ הט״ז דווקא שאין קבוע הא קבוע ת״ל תליש ולסוף חיבלו לכתחלת אסור עכ״ל נן נתב הב״מ
 ג״נ ולכאורה א״י מה מ למינו ששיטא להכין הוא ואולי יש שבלא צומל דהגלגצ לא מיחלף אטו
 מחובר מעיקרו כיון שמתנענע אילך ואילן ולא ימי למתונל וכן נסב הפלי מואר אות א' נאמת קמ״ל

 וגזלינן גניה אט! מחינל :
» רהלא״ש והר״מ ז״ל בפ״נ מה״ש הי״ג והיש״ש פ״ק סימן ל״ה חלקו אפסק המחבר ואיסרין צכחחצה ך  ן
 י ויתנ הפל״ח ואין נלאה וכוה גזילה לגזירה אשו ומיא ומיא גופא אטו נכח שני והתבייש והכי״ו
 הקשו עציו יהא כגמיא חזינן לתי׳ יאשון ונזיינ! ש״מ ולאו גזירה לגזילה הוא ע״כ והנה ולא לישוויה
 לפי״ח לטועה י״ל דסוגי יתי' א' לאו משוס אטו יפחרא כמו שסובר הישנ״א ז״ל אצא עעמא משוס מחונר
 הוא יסתם גלגל מחובי לקרקע ע״י עמירים ונכר הוקשה לפיית כן יע״ש ותי' יא״כ הוה צמיתני צהייי והסי״ח
 לא ניחא ציה זה ונ״ת תרתי למה ליה מוכני זמין סכין י״ל וצייני לאי הוה תנא נען ה״א הטעם משוס
 ומעביר צוואר על הסכין יש חשש ורסה להתחלה עכ״פ נצואל למעה ומכ״ש להש״ן בסימן וי״ו אף למטי)
 ננהמה נוי ומשיית תני מוכני ומעניל הסכין עם הגלגל נפי רצונו וההיא וודאי כתלוש גמור אף צואל
 למעלה שלי כמ״ש התכ״ש גופא וע״כ צא אסל הש״ן אנא כשאוחז הסכין נירו ומעכיר סצואל הא כשמעניי
 הסכין שרי אפייה אסור כאן משום אעו תלוש וצפוף חיככו ואי הוה תני מוכני ה״א הא הוא ושלינן ייעכר
 הא נען סכין אף דיעבי אשול משוס גזילה אעו מחוצל וימי ממש או משוס משש דרסה ושפיל אמר הפר״ח
 ימנלן למגזר גזירה לגזירה ומיהו כל אלו היצרים אין שנימים גס שוחטי זמנינו וודאי אסור להם נמ״ש
 התנ״ש יע״ש כ׳ הג״ח רצוואר למעלה להתחלה אף צהרשנ״א כמו לעיל וא״י מנא ליה הא (°) וכסי הנראה
 ראף להש״ך סימן ו' אות ח' יאושר לנפחלה נתלוש צצוואר צמעלה היינו שמעביר הצוואר לא כשמעביר
 הסכין וכאן הא מעביי הגלגל גס מ״ש הנ״ח כרצעיל סימן ו' צ״ע : (ב) פי' בשניה שחט פסוצ ט״ז וכן

 כחנ השרישה ושאר פוסקים דהאי מסביבה שניה ואוצן הוה שניה נכלל יכח נחו לאו נכחו ימי :
י יק נ  ך|(א) כמו. עט״ז וכוונתו והר״מ נפ״א מה״ש תנ״א כתנ נעה אורן הסכין נ״ש יהזא שצא יהא י
 ונוקב נמו יאש האיזמל הקטן וכן הוא צ׳ המחנל כאן והנה הנ״מ 9״• וננ״׳ זהצח״מ ומת שזכנ
 הי״מ שצא יהיה יכר לק היינו פירושא לאיומל שאין לו קרניים וכפי׳ הטול יאמל סכין כהייא ולפ״ז
 השמיט הי״מ ו״צ מחטא ראושכפי אמנס יש לפרש יבלי הל״מ שלא יהא יבי יק משמע ששוחט ציאש האיזמל
 ודין זה הוא מחטא יאושכפי והשמיט איומל שיש קינייס וכפי' הנ׳ הוא צתב״ש אות יו״י יע״ש ולוה נתנ
 הט״ז בעול מבואר יוחל ונלנל שלא יסא עוקן נלאשו כטעם משוס חללה וכ״ס לצלי המחבל יא״א לפרש
 באופ! אחל שהלי הניא אח״נ מחטא יאישנפי • !א״כ למל מזה הט״ז ישכין גייצ אין למיש אש יש עוקן
 צואשז מדחזינן דווקא נאיזמל קטן קפיינן ואפייה נתנ שנוהגין כיש״צ ביש״ש ס״ק סימן צ״ד והיינו ילפילש״י
 נאיומל שאין לו קרניים על גנו קאמר מתון שהוא קטן נשמט ויכנסו הקלנייס וינקנו הסימנים אין הוכחה
 יאפשר עוקן בראשו אף נסכין גרוצ אסור יצמא יכנס ראש הסכין כמו לאסלינ( שכין שיש שנימה •
 והנן ייאה מיניי סט״ו יאיזמל שיש עוקן צראשו כשי ייעצר אם אמר נרי לי שלא הח לדתי יאל״נ צא
 היה מונח יסכין גדול אין צכן כלום אמנם השמ״ח ותצ״ש כת׳ יאיזמצ אפי׳ ייעני פסול וצמשנה משמע
 דיענד יע״ש . והגס הא דאעל מתו דתימא כגזור אטי יש קלנ״ס משמע דתתס דיעני אשור ואין הכיע

 ועיין ציש״ש פ״צ סימן י״א וצפי שאין הינייס מצויין קצלתי:
 ט (א) הנה ר״ז אמי ליבן סכין ושחט נשייה יביס״ש מרווח לווח ולקמן אמיינן ישכין ציין בייקס
 אתלת יוחתא ולהשוות שני המימיות יש ג' תירוצים . א׳ דר״ז ייענר אמר ולקמן לנתמלה (ורב
 יימר לאמר אף לכתמלה סונר לר״ו לאו רוקא קאמר או ללא סמנינן לכתחלה אמוווה קווה לליבונה משא״כ
 לקמן וכמו שנתב הנ״ח). הנ׳ ונאן יוע והתם צא יוע. הגי וניה״ש מריוח להנצל מכייית אש ולא ממולשא
 לפגימה י ויש מומרא וקולא לכ״א מהתירוצים לתי׳ א׳ קולא ליענד וחומרא להתחלה אף יוע נצינין אסור
 וצתי' הנ׳ קולא ניוע אפשל אף להתחלה צפגימה וחומלא לא יוע ויענד ולתירוץ הגי חומרא אף נילע
 נשגימה דיעכד אשור וקולא בלינון אפשר לכתחלה שרי ור״ו לאו דווקא ויעצו קאמל. והנה המחצל פסק
 לאסור אף ויענד ואף ידע בצינון רצית ליס נל הג׳ תירוצים וכיון דפסקינן לקמן דצעיא בדיקה אתלת
 רותתא אלמא לית הלנתא נר״ז דאין ביה״ש לוות וויענו נמי אסול ויש ללאות איך ילזלוקו אמולאיס נמציאו׳
 א׳ ניה״ש מרווח או לאו. והנה נתה״א ט״ו נתנ לאין אומליס ניה״ש מלתיכ וזה ועת הלו״ה ו״ל ובקצל
 נתנ נית א׳ יש״נ דאין סימני! על זכירתו זמזששין שמא נגע . הנה לואה אני סתילה ויראה דכדנרי
 הקצר מסתבי וצ״פ כמציאות אצא רחיישינ! שמא הטה לכאן ולכאן ולא מהני נרי לי ומירי ספיקא לא נפקא
 וכפי הניאה לא וויאי הוה ולמ״ש כאלון הוה וויאי ולא שסק. אמנם לומר ללית הלכתא כל״ז יחייורה
 קוים תא וייאי לי תא לאין חולק צהא . ולאיתי לנה״ג בהגהות הנ״י אות ו׳ ינליס תמוהים שני לגילסת
 סר׳׳מ נש״א מה״ש ליצן סכין שחיטתו כשילה ואי ססוצה נמצא סובל וליבונה קורס ואין פסק בפ״ה מהצי ט״צ
 ה״נ יליכן שפוי הוה ספק יע״ש ולא ייענא מה ענין זה לזה ישחיטתו פסוצה משוס צייין ילא מרווח וליבון
 שפול אכחי נשאי! דק כחיי סכין נעיא היא ומזי סכין ולאי חילולה קורס ואין חוצק על י"! ועיין נ״מ
 פ״ה מהל׳ ט״צ • גס מ״ש הנה״ג נאות ה׳ על מ״ש הנ״י ומיהו לעני! מעשה אין להקל וכ״נ מיניי הפוסקים
 פייש נדנלי סלאנ״ד אלא בלא ידע דיעבד פסולה גס אין להקל נצינון לכתחלה אלא ייעני וכן פשק נקפל
 המפה ולנוש י כל מ״ש נאות ההוא לא ייענא מס הוא ופשט וצלי כנ״י ללתילוץ האחלון ואס ייע שיי
 אף נפגימה ולז״א יאין להקל אף נס״מ יעיקי כתירוץ התם מולשא קולע וכן ילאה מיניי המי״ט נש״ק
 אות י״נו יע״ש גס מ״ש רנן פסקו המפה ולבוש הנה הש״ן העיד נאות ב׳ שהלבוש פסק נועה א׳ ואף
 ידע בלינו; אסזי וימ״א אין אני יואה שיפסוק נסניא נ' דמ״ש אס ייע הוא לפרושי סברא הנ' ומיהו

 . המי״ט נפ״ק אות י״ט כתנ שהרמ״א ולבוש פוסקים דידע נשי:
ל יינא הנה השל״ח התיר נסנין מלונן נה״מ כרעה שניה־ וכתב שכן משמעות המתבל ולא ידענא י י ע ל  ן
 * I אילנה מיהציא דעה א' נסתם הלנתא הוא עסי׳ ימ״ב נש״ן ־ יכן משמעות נל האחיינים שאסול
 בה״מ אף נייע. אמנפ מ״שהט״ז כאן על מ״ש ימ״א אס ייע לתין יל״ק מלקמ( סימן ח״י נפגימה מן
 הצד דלא ידע וא״י דא״כ אמאי לא הניא י׳ יעות נייע קוים השחיטה ינשל ילמה לו החילוק ימוישא
. ואותן הלשונרס שעושי! אומנים כיון שלחוק מהחיד אין איסיי נ״כ ט״ז כאן '  נזע נמ״ש הש״ן אות נ
 וכפול לקמן סח״י א״א . ונתנ מתנ״ט דווקא שוקע הא נולט אף לחוק מאי אסוי ונתנ ייאוי לחוש

 לכבודו של זקן הנה״י ואף רושמי אומנין אין לשמוט וכן ראוי לעשות :
 יי(א) חדש. פי׳ שלא נשתמש חמין אבל מ״מ נשתמש איזה לנל לטנורת כוכבים ע״ז לכאורה י״ל דטסק גוווא
 לעבודת כונבי׳אמנם מלכ׳שלא שימש גחמיןמשמע שחתכו בה כי׳פ נשל צונןח״ע ולי לה בנעיצה י״פ עכ״ם
 ובישן צריך הכשל עכ״ש השחזה כיון דנלוע הוא נסכין כמ״ש לקמן ועיין תנ״ש ובש״ן אנאר עוד: (ב) שהוא
 מקצקצ יכחיי׳ עומדת לגיל ולחרישה ט״ז נקיט נ' ינליס שנחייה יוחל מנשחטה לאכילה גם עכשיו קיימא .
 ועוף הביא מ״ג בהגהות הטול אות ה׳ בשס ומש״א ולאף לגדל אפיוחי׳ אלא דכתנ דיכולין להושינ טוף
 אחל על ניציס ואי משוס הא לא איליא והעוף יטיל ביצים . ועיין תב״ש אות א׳ ואף עוף ואין עומו כ״א
 לאכילה נההיא רריש ניצה וא״י יהתס קאמל ראי! משהה לכן ומ״מ ראוי הוא לכן ומש״ה כל העוף שליא

 למפסיל הוא ולא נהנה :
 כתל עוי הט"! ימה שקשה מכאן על מ״ש נשומט נשנת כתבתי בסי׳ רכ״א סי״נ ושם באות מ״נ הניא י׳ התוס׳
 יהאויג ק״ו א׳ ד״ה חון שהקשו מכצ שויזט דהוה מתקן מ״ש מעבודת, כוכבים ותי׳ יענוית כוננים לא
-יינק כתינ ובחולין ח׳ תירצו דשנת מלאהת מחשבת אסלה תורה והקשה שה הע״ו על פסק ימ״א רהמולר
 הנאסמחנירו יכול חנירו לשחוט לו נהמה נליאה והא דווקא עכולת כוכבים ולחי׳ חולי! נמי הא ננלריס הלו אחר
 לי כ״א ע״כ • דע דהפריתת אות ח׳ כחנ דשוחט הוה מקלקל ע״מ לתקן ונתוס׳ חולי! מצא למלאכת מחשבת

 הפ״י דט״פ הוא בהנ״ה וצריך להיות בפחבר דשוחטי[ לכתחלה ואין חילוק בין זכוכית רך לקשה וט״ט
 האא״נא אין לשחוט אלא בסכין : J שקםטים נבדלין . השייך השווה כאן הדעות ואוסר דבה״ע טיירי
 בנאגד הקנה ךגםגין טוקטינן אחזקה גםנואר סימן ה״י וכאן אפור דדרך להבדל קיסטין והוד. ודאי
 נבילח דחוקה דבהטה בחיי' וגס ספק הרניל ור״י מיידי בבדק ומצא יפה ולפ״ז נם התוה' ד״ה ורפינהו
 טובדיט בן , נם ירושלטי אין טליגי אלא הוסיף טעט אט בדק ומצא יפה לטאן דקפיד יש ליזהר טשום
 י״י •י ד וגי״ט גוי. גתב הש״ך כ״ש פבין שיש עוקץ בראשו בי״ט וכשעת הדחק שרי הלשון קשה
 דזה א״צ ללמדנו והיה לו לומר דבלא שעת הדחק עב״פ אסור ריחו חידושא ועיין מ״ש גפ״ז אות ב'
ש : ה אט בורך . עש״ך דוקא מלא " נ  ודע דקיסט לאו דוקא ה״ה לפת וכדומה ב״כ האוזרוגיט ועיין ת
 צואר הא לאייה לא ויש לעיין אם זה לגתהלה אפור אף גשעת הדחק דה״שינ] שמא ע״׳ הולכה והגאה
 כ״ט יגתק הטטלית הא ריעבד ש״ר א״ד דיעגד אסור ואף גאוטר גרי לי . שוב ראיתי בתב״ש אות ז'
 יראה טדבריו להדיא דבטניטה א' מהני גרי לי אף שאין שיעור כ' צווארץ ובשיש בו פגיטות צריך
 טלא צואר . וגתג ט״ש הט״י לקטן סי' ח״י אות ד' לאסור בה״ג הוא והביא תוספתא דמנשרת בשיש
 פלא ג׳ צוארין ע״ש ולקטן םיטן ח״י אבאר . וגרגרי תג״ש יש קצת פתירה לכאורה טט״ש בשט״ח
 ט״נ יראהראף דיעגד לאמהניברי ליגפגימהא׳ גשהואקטן דאין גו פלא צואר; ו ואפילו הש״ך
 חביא כמר, דעות בדא״ש ולאו יווד הוא גדגר זח גט״ש הב״י והפוסקים : ן הקגוע גלחי דהוהכגית
 יד שלו כתב השט״ח ט״ה ואות י״ד ראם טת הב״ח אוםי דהוה טחופר ובזה יפה פיון אמנם מ״ש ראפ
 יש הלק נדול םן הגוף בזה יש לעיין וט״ט טטתברא כדבריו דלא הוד, בנית יד ום״ה םטול: דן או
 גדגר דתלוש, עש״ך דקשיא ליה פשיטא אט גתלוש ולסוף היגרו ב״ש תלוש לגמרי דשרי דיעבד ותירץ
 ג' תירוצים. א' טשום סיפא נקטיה דצואר למעלה אף דבר התלוש לנמרי אפור דיעבד שמא ידרוט פ״א
 ועוד בתב םשוס רישא נקטינן רל״ת צואר לטפה דיעבד טשום פחוגר הוא דאםור לגתהלה ולו״א אף
 תלוש לגמרי אתור לבתחלה גציאד למטה טשום השש רדפה בל שטוליך הצואר על הסכין , וכתב עוד
 דםש״ם טוגית דצואר למעלה וסכין למטה אף שתופס טגין כידו אסיר לכתהלה וכן געוף עכ״ל. הנה
 מ״ש טשום סיפא לא ידענא רבותא גיון דהםעט טשופ שמא ידרוס פ״א דטגגיד הצואר על הסגין א״ב
 אין חילוק בין תלוש ולבסוף חיגרו וגין טהוגר לתלוש גל שאין טעביר הםבין דחא ודאי אין הפיסול
 משוט תלוש ולכפוף חיגרו דיעגד גשר . הן אמת שהרשב״א בתה״א י״ו א' ג״ב וז״ל ולא במחובר
 לקרקע ה״ה גתלושה ה״ה והוא הטעם יע״ש וקשה פשיטא טחג״ת לחלק ואדרגח חרואה גג״ר. שט יראה
 דיותר םפתבד לפפול גה״ג דח״שינן שפא יעשה גן פ״א לגתחלהטשא״כ נטחוגר לא־ יעשה גך לגתחלה
 דטםול נלא״ה לגתחלה אטו מתוגר מעיקרו ואף שס״ה השינ עליו מ״ט יותר םגרא הוא כדכתיגנא .
 ומ״ש השייך גדרך הגי לומר אף גתלושה וצואר למטה בל שמעביר הצואר דוקא דיעבד וגן כשתופט
 הסכין בידו וצואר למעלה אטור לנתחלה השיגו הפר״ח רברייתא הולין ט״י ב' בגל שוחטין גין בתלוש
 ומחוגר בין שהסכין למעלח ובין למטה אוקמינא לצדדין סכי; למעלה בטחובר וצואר למעלה בתלוש
 הרי דבכל שוחטין להתחלה כדטוכח שט ט״ו ואפ״ח שוחטין לכתחלה בתלוש גצואר למעלה ובטחוגר
 גצואר למטה והגדייתא כרייה דמכשד מחוגו מ״מ לעגין דרסה לא פליג עליו רגי וא״נ גטחובר לתלוש
 שוחט לגתהלה גצואר לטפח לדידן וגאוהי הפגין גידו אף צואר לטעלה שוחט לכתחלה גו תוכן כווגת
 הפר״ח וגםפרי ראש יוסף הארכתי ועיין תג״ש גאן אות ט״ו גאריגות . ולענ״ד נראה ריישכ בד״א
 ואנתוב בקיצור . הנה גגל שוחטי[ יש לפרש דיעגד דאיגא הכל דיעגד עיין ריש הולין והא דפריך אי
 ר״ח לבתחילה היינו למאי דלא ידע לצדדין ושובר בין שהפגין לטעלח אתלוש קאי ג״ג וע״ב, לכתחלה
 םשא״כ לקמן דמםיק לצדדי! א״כ כל הברייתא דיעבד הפגין למעלה מהוגר דיעגד וםבין לטשה תלוש
 דיעגד כיון דצואר לפעלה, או יאמר דלעיל קאי לאוקיפתא געופא דקליל א״כ טגין למעלה וצואר ועוף
 לטסה ודאי לגתהלה שרי ולא גרמינו גהמח נכרייתא כמ״ש חפוטקימ . ומ״ש דטוגח גן יראה לי
 טדאטרינן לעיל ע״ג לא טבשיר ד״ח אלא דיעבד והיינו טטעט דרסה ואף דהדר ביה היינו לר״פ גי' אגל
 לא לתירוץ ר״ז ומ״ש הש״ך דאהז הצואר על חםגין שבידו בשר דיעבד מוכח הוא טדקגע טיטרא
 דשמואל (או דג לני' ג״ה י״י א׳ יע״ש) אגרייתא דנעץ ולא אשמעינן רגותא והוא פשוט ואין להאריך
 מאן יותר גמצינו לטידין להש״ך כל שמחובר הבהמה דיעכד כשר הצואר למטה ולא לכתחלה משום
 ליפה אף םחוגר לתלוש וגעוף טחונר לתלוש שדי לנתחלה בצואר למטה וטחוגר למחובר אשור
 לכתחלה פשוט אטו מחובר מעיקרו. וראיתי לחגח״נ גהנהות ג״י אות נ' כתכו התו' דצואר לטפה
 דיעבד ולא לכתוזלה עכ״ל היינו טדבתבו התו' דף ט״ז ב' ד״ה אטד שטואל משמע אפילו גהאי גווגא לא
 מכשיר אלא ריעבד דאגרייתא בוי ולא היה לחו לכתוב כן אלא בך משמע דצואר למעלה אף דיעבר
 אסור דאבר״תא קאי אלא דגאו לומר »אר למטח משום חשש דרסה לרבי ונ״ם גמהוגר לתלוש כוי
 או לרב יגיד לר׳ אין הנזירה אטו מחוגר אלא משומ דרסה לחוי ומיהו ז״א (ועיין גלח״מ פ״ג טה״ש
 ה״ח שס משפע קצת דלא כשייך) •י ט ואפילו אמו גוי לי. דשטא ידרוס פ״א וםש״ד, גזרו אף דיעגר
 דפטולה גא( גן בתבו הטוםקיט דלא בהרא״ה בב״ה שטיקל גזה וכן דעת התו׳ לפסול דיעבד :

 י לפיגך . דאי(. חילוק בין עופות הקליפ וכבדים וה״ה דאין הילוק בין טלאים וכדוטה :
. השייך הביא גטה דעות דטוברימ דבדפחר' גטי אטור בטגיגח ראשוגר. ג״ג לגתחלה ל ן ^  f א י
 דנירינן אפו ומיא וגל״ק דחולין הא גדפחר' בוי ולא חוח נזירח לנוירה דאי שריח
 ליה ברפחר׳ ודאי אף םיבוג שניח שרי כט״ש הגנה״נ והפר״ח והתג״ש ותמהני שלא הגיא מדברי
 הכ״ח כלום שכתג גן בפי' דגל טה שפפגג טגח אדם אף גכמה טיגוגיס הוד, בהו וראייתם מזרק טבין
 לנועצה גכותל ושחטה וגדמסיק שהלבה ובאה אלפא כה״ג כחו. (ובזח טיושג ט״ש רש״י חולין י״ב
 ה״ה דהמ״ל בםנין ארוך אלא דבעיגן לאוקמיה אפילו גג״ש. וחייגו רגעי לאורויי חידושי אף חורה
 הוה גחו) ושפיר יש לגזור אטו דמיא גםינוב שגיה ומש״ה ודאי ברפחר' אף בסיבוב ראשון הוח בולה
 הדא גזירה וטש״ה אפרו לל״ק . ורע דיש לראות להר״ט ז״ל גפ״ש הג״מ גר,' שא״ה גפ״ג וגה״ש
 פ״ד לדידיר, דרש׳ דוזגחת הוה אפטגתא וקוף לדידיה נטי טררגנן הוא א״כ םרנ׳ דמיא נכח שגי
 גמי הוה רק טדרבגן ודאי הוד, גזירח לגוירח ולפי זי, המהגר לשיטת הר״ט ז״ל אפרה וטש״ח גתג
 דשוחט לכתהלה ומה דנקיט דיעבר גנרייתא איידי ראינך וכן הר״ט ז״ל העתיק גן והשייך שכתג דעת
 הד״ט דיעבר שהלך לשיטתיה בפי׳ ב׳ אות א׳ שסובר דרשא התוספתא מן התורה לא אפטכתא וטש״ה
 דוקא דיעגד ולא לגתחלה דגזרינן אטו דמיא בטיבוב שניה דהוי, מן ההורה אמנם כן אף דמשטע
 מקצת המפרשים דלהר״ס הוה שחיטת קוף מדרבנן והי׳ה נפלה סכין ושחטת רקרא אסמכתא הוה אין
 זה הכרח דאיפשר דדריש מוובחת לוטר דגעיגן כה אדם עב״פ וממעט ט״ה שחיטת קיף ונפלה סכין
 אף להר״ט י״ל וכן מודה לשון הר״ט בפ״כ מה״ש הי״ב יע״״י •י % הר״ז פסולה. רבעיגן כח גכרא
 כדלעיל סימן נ' רדרשינן וזבחת: { מסביבה שניה ואילך ושניה בכלל נטי פסולה ידוקא בסיבוב ראשון
 בתב התב״ש אף בסיבוב ראשון דוקא שהנלנל םטוך לטיט הא רחוק פטול כמו לעגין נט״י דלא הוד,
 נח ננרא נח״ג וכן בפחו־א אי עומד בחוץ שהרוח טסייע לגלגל מר, ליה גשגיט שוהטין בשר ופסול וגן

 . בתב נר״ו ולקמן סימן ט״ו אבאר לענין או״נ :
̂ן* שיוליך ייביא ש״ך דאל״כ טפיל אפילי להטחגר וכסתס משנה חולין דתיי הראש  H א ל^ל
 בב״א אם יש גמלא צואר הוץ לצואר גשירה ולעגין וינא בתב רמ״א לקטן םב״ד
 ט״א דפםול בבחטה אם אין גסנין שיעור פלא צואר ותוץ לצוואר משהו ושט יגואר: ב ומי שלא יוגל
 לשער. כתב השייך היש״ש פ״ב דחולין םי״א והב״ח תאריכו וכתנו דגל שוחט אין לו לשחוט אלא שיהיח
 אורך הסכין רוחב ב׳ צווארי הגשחט וש״ד , וטיהו אגו גוהגין כט״ש רט״א י״י אצבעות היינו רוחב
 נודליט ודוקא גגהמד, אכל געוף אין ליקה םכין גדול גיד, שמגביר ויביא לידי רדפה אלא אורך ב'
 צווארי עוף ההוא וקצת יותר , וכתב כן גשמ״ח פ״ג ותג״ש אות ג׳ גשם שחיטות א"1 יע״ש ודיעגד
 גשר אף גטכין גדול געוף אט אוטר שלא עשה ירטה וגבר״ו כתב ויח בגהטה אבל בעוף א״צ יד״א

 משפע דגשר לגתהילה והשוחטים אין גוהגין גן וגן ראוי שלא ליקה טגין גדול לעוף :
 למל בה״י שיחס אהד לא חיה יודע דטז שיעור אורך י״ר אצבעות והעגירו חגטי הדור ופר״ה גקו״א
 השיג עליי יהתב״ש גסי' א' פיגר בהבה״י טאתר שענשיי ח״ש טדירית ישגיריח ברטיט א״ב

 חיינן שאין ליטודו עולה יטה שאין חוזר עליו ע״ב ראוי לקוגסי 1
 לליל! להם יהודה ונר״ו הביאו הג״ה אהת טלחפ הפגים שאחד עשה טבין ש״ש טחרג של תליון
 אי יש גה טשום טומאה והשיג ע״י טגילה גטהר הסבי[ והבל״י בתב שתלטיד טועה בתנו
 והגר״ו צוי, לטוחקה וגי וצלין בטהרה יש לגו ועוד טומאת טח היאה געי . וחי נפשי הבותכ קוים
 ראיתי גטפרים אלו חייתי משתומם על יה וגעו״ה רגו חפצורימ שחטון עם טופקיט טתוגם . וח״ו אין
 אני טדגד על ם׳ לח״פ כי היה רג טובהק . ולעגין השאלה יש לשאול טאהר שגשר ארם מה״ת אסור
 לדעת הר״ט י״ל א״כ הוה גסגין ששחט טריפות תדיר שהרי גלע אגג דוחקא וחום חצוואר באדם גטו
 גגהטד, ויש להגעילו וג״ש אם רוצה לעשות טינין טמנו אמנם אם גא גאש א״צ . התבייש האריך גכאן

 בדיני דרסה ולפי שעיקר דיני דרסה הוא לקטן טיטן כ״ד לכן קצרתי גאן ושט אגאר געזה״י:
 ט א שלויטחו פסולה. השייך הביא דברי רש״י יושט נקונתו כמשהו והראה מקום לסימן כ״ו
 אית א' ושם נאטר הא בטיעיט בתרא אין פוסל אף לדידן דשהיה פוסל פ״ם
 זה אין פוסל יע״ש והנד, טדבריט אלו טשטע דאם תפס הקנה לנרי בעוף ושתט בסכין מלובן דגשירה
 יכן כתבתי בס׳ ראש יוסף בילדותי ועכשיו ראיתי כי הפר״ח כתב כן בפשיטות ובבר״ו חולק עליו
 ואומר דהר״מ מסופק אי הידיד נןדם כ%ש בהל׳ ט״צ הר״ז פסק יהני׳ט שם תירץ בין ראשי לאמצעי
 יע״ש . הגד, חב״מ לא חילק אלא בין שפיר *זריר סכץ יע״ש ובתב״ש אות א' חולק נ״כ אהפר״ח ואין
 בבל דבריהם גראי לאסור עב״פ בד."ט ואולט לם״ש חתג״ש אות ג׳ דםבץ רעה ודאי שורף ועור ראיה

 םיגםות יש לאסור געוף וראוי לגהוג בן ובפרט האידגא אף בה״ט
 ןךן* דם״ם יש ג״ם(°) ודין נ»דש לדיוץ דשוחט גםגין שבדק פיה וחלקח' אלא שיש פנס בצדדין ואף יע״ש

 י לא ירע ותפש הקנה לבדו געוף ושתזז נלע״ר דיש להגשיר אף כלא ה״פ דכל הני טעשים דליגון לא שייגים הבא רחצי קגה פגום גשר יבייש ששחט בהכשר ואת״ג במיעוט גתרא לית ל! גה בט״ש
 Y»n גאן וגםיטן ג״ו אות א' שלא גהג״ח וא״ב ודאי יש נ״מ בזח גאטוד ומה שמטריף לקק סח״י גפניטה מהצד בבהמה או בעוף בוושט לא בקנה ולמעשה צ״ע :

 ןדאיר)י להכה״נ בסימן ו׳ בהנחות ב״י אות ט׳ על ט״ש דפש״א לכרוך מטלית על פנימה מהצד שרי ולר״ז אפילו לכתחילח שרי כתב גה״נ שהוא געיניו לא ראה לשום א׳ מהמהגרים שיאפו־ לר"1
 לכתחילה שרי והניה דג ייטר. והנה היש״ש הוא א' טהמוזגריפ גפ״ק ס״י גתג טדאטר דג ייטר טי לא אר״ז אלטא דטומה להדדי ואף לגוןחילה כשירה יע״ש והיינו דלאו דווקא דיעכד אמר
 או גט״ש הג״ת דיעגד משוט דאין םוםנין לגתחילה על חרודה קודם וט^פ לענין רינא וראי םחצד וחוד דין אחר להם ואין לכרוך םפלית אם לא גי״ט או חול שעת הדחק לא גאופן אחר דאגו פשקי׳ רשוין
 טסש פהצד-יחיד דיענד אסיר אף בידע •י ב דידע בשירה וחא דפסלינן לקטן טח״י סן הצד אף בידע םדלא הביא ב' דעות שם בתב הש״ך דטניטה מתפשטת לחוץ הרא״ש ועיין מ״ש בט״י טור, . וגתג
 השייך דעת הב״ח ולבוש ויש״ש שפסקו בדעה א׳ והוצרך אה אף שהמהבר הביא דעה א' בסתם דלית מדטהדר רמ״א לפרישי דעה שניה ש״ט דטוגר בדעה ב׳ ל^״ל דאיגי יעיין בסימן ח״י טזה :
 י א ד1לל£ אלא שחתך בקעת דטשםשי עבודת גונגים אין אסורים עז־ שישמשו ש״ך. ור״ל לעבודת כוכבים עצמה של עוגדי גובבים אשור מיד ומשמשים עד שיעבדו והתך עצים היינו להקטיר עליהט ואף דמשפשי
. לגן גתגבדלקמן הנע*ז  פשפשיפ חט גאטר עיין בתח״ק ובתב״ש אות נ' : ב או ישן שהגשירו גדלקטן טיטן קכ״אש״ך וירצה בזח דאילו געיצר, שזגר באן דיעבד הוא להםחבר בט״ש באות ח׳



y£ ת ע  משבצות זהב יורה דעך! י חלמת שחיטה שפתי ד
 ׳ס״ש והנם מתום׳ לאורג לא זכר כלום ויש לנו נ׳ תירוצים או רע״מ לתקן או למלאכת ממשנה או לשאט עבודת או טשחות : J עש״ך וכוונתו רהא לכאורה קשה דסותר כאן לט״ש פיט! קט״ג דווקא דיעגד לכן
 נוכניםולא יונק כתינ והנה צריךלדטת יגחוליןהקשו משוחט חטאת לעבודת כונני׳ונשנמ הקשו מכל שומט ועלמא אמר רשפ םיידי בישן ואפור לנתהלה טשופ שםנונית כטי׳ש רט״א אם ליבנו שרי כו׳ ופיהו ליננו
 אמאי מחייג ויראה וגשנת נתנו מתחלה ור״א וו״י פליגי ול״א נר״ש וי״יני״י ולש") מכל שוחט ודאי ל׳׳ק שהוא לאו דווקא כט״ש כאן הש״ך אות י׳ דרט׳׳א יודה לשחיטה די בטשהזת , ולענין טבילה טוב לטבלו
 הוין מחו! לעיוות נוככיפ ושנת מלאכת מחשנת אסלה תורת דהא תוכל וצריך לכלכו אף שהתקין מועט מ״מ םכין של שחיטח נלא נדכה או עם נלי אחר! ד מפני עש״ך הנה שלשה רנדים שנתנ הוא.לאו דוקא.
 איתענוא מחשכתו והוא הדיןשוחט לעניות ניכניה אף ולא כיון להוציא מיוי אמ״ה מ״מ פיוןוסנור לתקןלענודת וט״ש עיין בםיטן קם״ב הוא ששפ באות ז' הניא אטםי דקייפי לקורבנא שרי דהוח חפםד : ד, עש״ך
 נונניפ ואיתענוא מתשכתו לענלן נ״נ חשונ תיקון וווקא מונצ ומנעיל לרן השחתה אף ואפשר שוה אח׳׳נ הרנה הנה שלש טחליקת בדבר חר״ם ז״ל םובר בפ״1 םעובדי כוכבים דחבחטה טלה אפורה נםשוכנת והרשנ״א
 לא הוה תיקון אבל שוחט לענולת נונניהואף ולא מנויןלהוציאו מידי אמ׳׳ה מ״מ איתענוא מחשבתו נמקצת הוא. בקזנר טובי דבכדי שכר לשחוטוחרא״ש םובר שא״צ כלופ וחל״ת באות נ״א ו׳ קל״ו ב' תטה על הש״ע
 ועול נמנו התום׳ נשם ר״ת דר׳׳א ור״י אלינא לל׳׳ש פליגי ולר׳ יהודה אף ר״י מודה ללא הוה תיקון א״כ דנאן נתנ לנתחלה אטור טשטע ויעבד ש״ד וכטיםן קט״ג נתב דיעבד אסור והש״ך טיישב דכאן לא
 ודאי משוחט גתו! קשיא דליכא למימר מלאכת מתשנת הא נמי נצריך לכלנו אלא ע׳׳נ כיו( לקלקולו שוה יותר איירי אלא לענין איטור לשתוט לבתהלה ולקטן םבואר חדין לענין חבהטה והעלה דהרא״ש נטי לענין
 על תקונו הרנה הוה מקלקל ה״נ וע״כ ההיא דשוחט לענולת נוכניס כר״ש אתיא לסיר״ת ואהא הוקשה להם עכ״פ שלא יאסור כל חגהטח כחר״ט קאטר אבל יודח להרשב״א דיוליך וליכא כ״א ב׳ מחלוקת והביא ראית
: והחבו״ש אות ה׳ והטי״ח ד' חשיגו עליו. הפר״ח דהראיש טובר בלא תערובת לא טהני הולכה א ד  משותט וטלמא ויודה ר״י וחיינ ואויאי ותירצו וווואי שוחט לא חשינ מקלקל כיון דרוצה לאכילה לדידה שוהליס פ
 נמה ומיהו לעבודת כוככיס בעינן שיהא תיקונו יוחר הא לאייה לא מיקרי* תו לא ידבק •נידו דאין ריוחממון נו׳וחתבו׳׳ש דםהראיר, שהניא הרא״ש ותיפוק ליד, םשום שטנונית ט' טונה דיענד א״זנ נלום יע״ש
 נמה ששחט לנחייס שוה ייסר ובחולין רצו להכריח פי׳ הא׳ ומש״ה הקשו משוחט נחון דלינא תירוצא ושביז וסבור הייתי לוטר תתערב באחרים חוח דרבנן בדבר חשוב טגי גהולנת חנאה ה״ה נאן ניון דל״ד
 וע״נ מלאכת מחשנח וה״ה חובל וצריך לכלנו לר׳ יהולה חייב שדוחק להם לומר זה שיחט לעבוות כוכבים ולא לנטל כרכר דעיקר הבגד ננטר כו׳ וכאן לא הוה רק דרבנן ודטיא לחתם ובזה יש ליישב ט״ש הלבוש
׳ יהודה וצריך לכלכו חיי נ כשי׳ הא׳ א״ח סי׳ תפ״ה אס.אפו בנחלי חםץ דיוליך ליה״ט ותטהחש״ך בקט״ב אות ח׳ דבלא תערובת אסור ובסי׳ ל כ w |5 נתלכתא והנה הר״מז״ל ש״א וס׳׳י וטי״נ מהלכות שבת ה״א 
 שנתוס׳ נהאורג עיין ננ״מ שהרמ״ן נתנ כפיל׳׳ת ולנינו סונר כפיי הא׳ ופסק נס׳׳ד מהלכות שגגות ה״א. ק״י אית ב' תמה דווקא בעבודת טכבים ולא נשאר אי*רים הנה יש לוםר נהלים הוה רק איפור דרבנן
 נברייחא רשוחט לענוות נוכניס חיינ ג׳ חטאות וע״נ תי׳ וחולין עיקר ונאמר לנל שוחט מקלקל הוא לבל נשנת וכל בדרבנן םהני הולכה אלא שאני רואה דאף ע״י תערובת אותו הפת והבנר אסורים כם״ש השייך אות
 מלאכת מחשכת אסרה תורה וא״נ ההיא ונוריס רש״א יש ליישב וסתם נודר שלא להנות היינו הנאה ממת ט׳ ואין באן טקוסו: ן עש״ך ובחר לו דרך הפרישה וחב״ח בזה דטליני הרא״ש והושב״א להרשנ״א
 ומרויח משא׳׳נ זה ונחייס שות יותר ומה לנו ועתה מנוין לתנות מ״מ הולכין אחר כוונת הנוור מתחלה סתם טנין שטנונית קרוש ע״פ ולהרא״ש טטתטא נקי הוא אלא בידוע שהוא נ״י או אנ״י ואין טקונח
 והנן. ינכה״ג שם התנ והמחני נסימן רנ״א איירי בשוחט שלא מועת נטל הנהמה דאין רוצה לשחיטה ולא איטר הרא״ש דבעין אין טיגם יטיבר עיד דכ״ע ביה״ש טפליט טםנין כ״ק ונעיצה פולטת כ״ק משכין
 סנינוחי ואי נאונס מה הוה לנעל הנהמה למיענו ואולי וצריך שיחן לו שכר השחיטה ולא להנות נחנס וצ״ע : תהו דרך וטרישה נטו שביארנו באורך נט״ז אות וי״ו וטח שהשיג עליו הנייח נץ״א יש לוטר רם״ש
 1ףע שיש לספקו°)נשוחט נהמת חגרו שלא מועת נעלים דרך השחתה ואין מכוין להתירה באכילה והנעלים הרשב״א בתה״א ט״ו א׳ דאין הוט ביה״ש טפליט בלעו של סכין היינו כיון דגמה י״פ אין כה נו להפליט
 לא ניחא להו ורוצים להפרישה נשנת מהו אס נעשה מומר ולתי׳ חולין ליכא מלאכת מחשכת והוה מקלקל מפנימות הסכין דאלו היה רותח גמור ודאי מפלי* מכל הסכין אף בלא רוטנ ביון דאינא רוחקא גסנואר
 גמול ולתי׳ והאולג כל שוחנן מתקן הוא לולי נענוות כוננים הוה מקלקל ולא יונק נתיב ונ״מ אס הנהמה טיטן צייד בחא דחתך בשר רותח בםנין הולבת יע״ש בם״ז בם״ש הדייר פרין בהגהות םם׳׳ק וטש״ה
 אסורה או מותרת למ״ד נאותה שחיטה נעשה מומר או מנאן ואילך ועיין נר״מ הלנות שנת פ״א פסק כ׳ דנעצה וטפלים טה שבקליפה ני סובר שהנעיצה טפלים טה שבקליפה ש״ד ואף בשיפה שםחשרת
 מלאכה שא״צ לגופה חייב: (Q ואסור • ענף׳ז הניא ועת הרשנ״א דמתיר ע״י הולכת הנאת סכין כ״ק פ״פ בטגיטות הטבין אין שט בלע נשפע וגוש אין נח בחוט ביה״ש להוציא ממנה ומיהו מ״ש הרשב״א
 ולא״ש סונל שא״צ נלל לל״ל לנטל נרנל לתיקן הנגל על ידו משא״כ כאן והניא לעת יש״ש ס״ק לחולין סי״א בארוך או שיפה שאין על נבר. נלוט טשטע דעיקר קפידא פה rme נעין ואולי עיג היינו בפנים
 להולכת הנאת נוי שכר סכין לשחוט נה • הנס נתנ שכל סכין לאפיקי מל״ח פ״ק אות כ״א והכה״ג נהגהות סטוך כ״ק הוא וטח שכתוב חרשנ״א נפכין ששחט טריפה ידיח אס רוצה לשייט אין חוט
 יטור אות ז' תמהו טל סטור למה וי נשכר סכין למחתך דווקא נתנ הרשנ״א בן ולא נמסוכנת י והנר נית השחיטה מפליט אלפא שאיו חוס בית השחיטח מפליט צריך ליטר לדעת השייך ו״ל דהיינו
 היטנ אשל דינל התנ״ש ולא לאו מ״ש סלשנ״א נקצר יע״ש ואמת אתו דכארוך כתנ על מחתך ונקצר כתכ אף שבליע חיא מעט יקליש כיין דעל ידי תופ בית חשידטח בלע ילא עוד אלא שנלע פעט אחת הילכך
 על מסוכנת ומ׳׳מ העלה החנ״ש ומיידי שהיה לו סכין אחר הא לא׳׳ס צריך יותר מכרי שכר שנין והנה מה אין חוט בית חשחיטח טפליט אותו בלע הקלוש הא מכין ש״ע ד5לע פונא על ידי אש ודאי יש
 שלא הניא לנל׳ המחבל בשימן קמ״נ ש״נ ויראה שס ואסורה הנהמה ויענו וכמ״ש הש״ו שם אות ו׳ דלא נח בחום בית השחיטה להפליט בלעו א לא שחשיפה ונעיצח טענרין נ״ק וחלנך אף דיענד
 ונכרע מילתא ואפשר ואסורה היינו נלא הולכת הנאה ליה״מ מש״ה לא הניא ועשוי• ונאטמי וקיימי לקומנא אט לא שפה ונעצה אטור להרשנ״א נאן ועם זח יתישב מה שבתוב נאות %י דלרשנ״א אי;
 ג״כ מקלקל הוא וא״צ כדי שנר סכין דווקא מסוכנת או חתך נשר בעינן ש״ס ובלס״ט כתכ מקלקל וצריך שכר טפליט הופ ביה״ש חיינו טני; שבלע ל׳י הוט ביח״ש וט״א טשא״כ ש״ע דבלע הרבה פעפים וע״י אש
, ובאות ח״י אבאר עוד . ופ״ש דכן טשטע טרא״ש חא טדכתב דאנ״י לא בעי קליפח ולא הדהד, ׳ ו  סכין ואולי ט״ס וצלין לציין על מתקן • אמנם לאיתי נםסר נית לחם יהודה אות ד״ה מקלקל וצריך שכר סכין נ
א אכתי הדהה טיחא לינעי  ונמסוננת ג״נ שנר סנין רואה אני שנביוון העתיק מ״ש לה״פ וטעות הוא ביוט למנואר מכולן ובריאה ואי איתא דבאינו טקונח סיירי אלא דנטגט אף בעין כטברת הט״ו נאות ו
ר דנט״ל לנתתילה אפור אלא מקי מיידי ופש״ה אנ׳׳י אין צריך בלוט וטיהו אנתי תקשה הא פליט ש  ואטמי אף שכר סכין א״צ ופשוט הוא גס אף דגשי׳ קמ״נ סי״ג פסק המחנר דתערונת דווקא מהני הא נלא מ

: הטני!  תערובת אסור יי״מ כאן יש לחלק כיון ואין נגמר באיסור כמ״ש סרא״ש ז״ל ונוגטינן למימר נשייך אות ס׳
 (י) עט״ז נאן ואות ז׳ ונוי להנין צריך אני להעתיק ונרי המרוני חולין ט׳׳ק סימן תקס״ג וז״ל אבל סטן ש״ע שננלענו שמנונית אסור לשחוט נו להתחלה נלא הגעלה ואס לא הגעיל והיא נת יומא או אפי׳ אינה נת
 יומא ולא נעצה בקרקע להעביר שמנונית שעל מפני הסכין צלין קליפה נרנ וה״ס חתן נה רותח עכ״לוהנה יש לפרש נו שלשה ורכים ־ הורן הא׳ הוא וה״ק ואסור לשחוט גלי הגעלה להתחלה אף נאנ״י ולא מהני
 נעיצה דנט״ל מדרינן אסיר יחוס ניי;"ש מפליט כלעו של סכין והדר אמר לענין דיענד אס לא הגעיל ננ״י אלא נעצה או לא נעצה נאנ״י אף דיענד נעי קליפה • הדרן הנ׳ הוא דנ״י אסור להתחלה ננעיצה עד שיגעיל
 ואף דיענו אשור ננעיצה נב״י יגאנ״י שרי לנתחלה ננעיצה כיין לנט״ל לכתחלה לרכנן הוא סמנינןנהא לומר ספק דרבנן להקל ודווקא נ״י והיה ו״ח טסקינן נרנ דחיסניה״ש מפליט מסנין דססיקא ואורייתא הואיהורן
 הג׳ ת!א וה״ק לכתחלת יש לעשות לנ״י הגעלה ולאנ״י לי נעיצה לכתחלה וליענל אף נ״י לי בנעיצה לסמנינן אמיץ לאין מוס ניה״ש מפליט בלעו של סכין וז״ש לנחחלה אין לשחוט נלא הגעלה אנ״י קאי לומר מעיצה
 לא מהני לכחחלה ואמר אח״כ שאס לא עשה כ״א כדינו סייני נ״י הגעלה ונס נעיצה לא עשה ונאנ״י לא עשה נעיצה כדינו לכתחלה אז הנשר צרי־ קליפה משוס טוח בעין הא כל שעשה נעיצה אף ננ״י וי ויענל
 וסימכין ויענו לאין חום ניה״ש מפליט נלעו של סכין • והנה הנייח ז״ל נעה ללרן'השלישי כמו שאתה רואה שז״ל נס״ט ל״ה נתנ סלשנ״א מנואל נלשנ״א לנעיצה מהני לנתחלה לנ״י דאין חום ניס״ש מפליט נלוע של
 סנין אמנם נמלוני משמע ואסור לשחוט נה לכתחלה כשלא הגעילה והיא נ״י אפי׳ נעצה ומיס ניה״ש מפליט ואין מהני נעיצה אלא לאצ״י ומיהו מסיק הר״נ נש״ע ואף נשעח סוחק שרי ענ״ל הנן ליאה וסונר
 דמורדבי ה״ק אין לשיזוף נלא הגעלה לנ״י ולאנ״י וי מעיצה ואח״כ אייר זאם לא עשה נ״א כרינו ואף לנעצה לא עשה ננ״י אסור אפי׳ ויעבד כמו שפירשנו בורך השלישי מוכתב סנ״ח ומרוני אושר להתחלה
 ננעצו; משמע הא דיענד ש״ד ננ״י בנעיצה ומיניה לאנ״י שלי בנעיצה היינו לכתחלה דאי דיעבד מאי אינא נין נ"׳ לאנ״י וא״נ מ״ש להל״נ מתיר נשעת הדחק ע״כ ננ"׳ ואנ״י אף נלא דחק שלי •
 וכיו[ שכן יש לתמוה על סט״ז נאות ז׳ שכתב להר״נ קאי לאנ״י וכן מסיק מו״ח ז״ל הא ננ״י לכתחלה יעשה נמ״ש המרדני הרי לפי׳ לנרי המרדני ליענל די ננעיצס נמו שסי׳ הנ״ח ומיניה נאנ״י להתחלה נלא
 דחק א״כ אניאי נתנ הל״נ נשעת הדחק • ושונ ראיתי נאורח מישור על ד״ס שתמה על ט״ז דמנ״ח משמע אף ננ״י שרי יע״ש שהעיר קלת נזה אמנם אנו הרחבנו הדינור להכין לעס קלושים ונלאה להט"! אומר כן
 דמ״ש הנייח מיהו נתנ הל״נ ל״ל דהר״נ מחמיר דווקא שעת הוחק מתיר נאנ״י ע״י שיפה ינעיצה הא נלא דחק אוסר כיון שאין הנלע נמלדכי איזה מספלושים אמת • יזה ליחק גדיל לפלש נן ננ״ח • יאילי מ״ש
 הט״ז וכן מסיק הנ״ח היינו לעני! הפי׳ נמרוכי לא לענין הרין ומעתה אבוא לנאר ונריו כאן נאות ו׳ נתנ לשון סמחנר ואס נעצה ריעבד שרי יא״צ לקלוף הניא ונרי מ״ה הארוך י״ו נ׳ ואס שפה או נעצה וי לה
 ננן אפי׳ נ״י הרי ננירול ולהתחלת מתיר ע״י שיפה ונעיצה ננ"1 ולו״א והמלדני אין סונר כן אלא ננ״י צרין הגעלת תחלה יב״ת למה לו להניא וגרי המרוכי והא מהמחבר משמע דווקא ויענו י״ל ואיטשר המחנר
 משום סיפא נסיע ואס לא נעצה מויח ויענו להני הניא לנרי סמרלכי ומ״ש עיין נסמוך הוא• נאות וי״ו שס האריך להרשנ״א סונר לאין חוס ניה״ש מפליט נלל נלעו של סכין י ומה שנחרו הנייח יהט״ז נלרן השלישי
 נמרלני לנתנ מס לא הגעיל אין לשחוט לכתחלה משמע ליענל ש״ו ע״י נעיצה והתנ״ש אות י״א האריך וכתב וה״ק המרוני ולכתחלס לא ישחוט נלי הגעלה ע״ר שיחלוף גס זה.־דוחק וסנלע״ו נתנתי נאן: (ה) סע״ו
 הניא קושית סר f רכל גשר לריר הרחה ותירן נ׳ מירולים או לצלי או דלריך שפשוף גדול ולמ״ר כל צלי וכ״ש ניה״ש בעי סוחס ומליחה יועיל תירון הנ' וכן הוא האמת להסיר שמנונית לא מועיל סרחה בעלמא וצריך
 שפשוף גוול י והנה יש נ״ני נלא״ה ואי לא סויח ומלחו נך למחנר נסי׳ &״ט מהני סוחה שנית ולרמ״א נה״מ עכ״ט ואלו כלא הדיח כאן אף נה״מ אוסר כשומן עו ס׳ אלא ולישנא ומויח משמע תקנתא נא לאשמועינן
 קשיא ליה שפיר ועוד וינא קאמר : (ו) לע והטור הניא מחלוקת הרשנ״א ורא״ש ילישב״א נאנ״י צריך קליטה אס לא נעצה ולהרא״ש וווקא נכ״י והגיא סטור וין ורשנ״א ואס נעצה לי נכך • והנה אופן מחלוקת סלשנ׳יא
׳ י״ל נ׳ כמי שאנארלקמן • הסן הנ׳ הוא לשליגי  ורא׳׳ש יש לפרש ג׳ אנפין • הפן האי הוא ומיידי באין מקונח וסובר הרשנ״א נעין אין נסגס ורא״ש סובר טיח על הסכין מועט הוא יברזל מפנימי כס״ש המשמרת נו
 אי סתם סכי[ נקי הלשציא םונל סתם סכין אין נקי וההיא וחילתיס שאסרו מפני חורפא וסחס חנוני מקנח הא שאר עונוי כוננים אין מקנחיס והרא״ש סונר ואין חילוק כמו שאר כלים ממרי' מסתמא נקיים ה״ה
 סכין ומש״ה א״ש נפשוט ההיא לחילתית וזה שיטת הנייח • הפן הג׳ הוא ללא״ש איילי נמקונח ומש״ה דווקא נ״י למפליט ונמ״ש המי״ט קל״י יע״ש וזה הוון הגי א״א לפרש נטור וא״כ אין חולק סרא״ש על הלשנ״א
 ודרך סנ״ח לומר דסתם סכין נקי הוא קשת ג״נ וא״כ ננ״י ימאי אסור וכ׳׳ת ונ״י סתמא אין מקונח הא מנלן וכ״ש לפי מת וכתנ הפרישה ועונוי כוננים אנקיותא קטוי אין לחלק וצ״ל ומסלי׳ מסבי! לניס״ש א״כ
 קשה אין הניא הטור ונרי סרשנ״א ושיפה או נעיצה מהני והא להרשנ״א מש׳׳ה מהני ונעין סגי ננעיצם משא״כ לרא״ש ומשליט וואיאין סגי ננעיצה ורשנ״א וודאי סוני^אין מפליט כמ״ש נת״ה־ והנה נקצר
 נית א׳ ש״ג נתנ יז״ל שפת או נעצה א״צ קליפה שאין ניס״ש רותח גמור ויטליט ננשר וכן בסכין טונוי כוננים אס לא ששה לא ישחוט ואס שחט קולף וי״א וי נהדחה והראשון עיקל • הנה מכאן י״ל אורנה כפרישה
 מוכתב רותח גמור הא רותח קצת «ס אלא שסנעיצס מעביר.כ״ק מסכין ואין נח נחום ביה״ש לטלוט מפנימים השכין אמנם בארון י״ו נ' נתנ נישנה שליבנה האור א״נ נעצה או השחיזה יפס יפה(ובופוס ברלין תקנ״נ
 נמקוס השחיזה כתוב הגעילה) אפי׳ נת יומא וי לס שאין חוס ניה׳יש מפליט בלעו של סכין משמע ואין משליט כלל ומיסו גס לזה אין חרוה כ״כ ואימא ה״מ ואין מפליט פנימית הסכין וכל שנעצה מפליט כ״ק
 מסכין או השחיזה מעניו נ״ק משכין ופנימית הסכין כיין שאין שם נלוע נשפע לא תפליט מוס ניה״ש • אמנם ממ״ש נדף קט״ו א׳ וז״ל סכין ששחט טריפה יש נו בלוע וס ושמנונית טריפה יעוו בעין ואס נא לשחוט
 הכשירה מויחו ודי שאין חוס ניה״ש מפליט מסכין יע״ש הרי דאין מחלק נין סרנה שעמים לס״א ואף ט״א יש נח נחום ניס״ש לסנליע נסכין ואף נשחט פ״א כשירה ומדיח אסור לאכול רותח כנראה שס מדנריו אמנם
 כשהריח די לשחוט נו דאין חום ניה״ש משליט מסכין הרי נהדיא בירור דרשנ״א סונר דחוס ניס״ש מנליע לסכיךהקשה ואין מפליט ממנו ומה שקשה לזה מסה שהניא הטור נסי׳ ק״ה שהישנ״א נתנ וחוס כ״ש לא

 גוע מחוס ניס״ש שמפליט ומנליע לא ומשליט מסכין אלא ו״ל מפליט מניה״ש ימנליע נסנין ימ״מ וחוק סיא לשלש כן נונריו ונש״ן אנאר מזה :
 כללא ומלחא שהט״ז סונר דהרא״ש ורשנ״א םונריס ואין חוס ניס״ש מפליט מסכין אבל מנליע נסכין אלא ורשנ״א חייש לשומן בעין אף באנ״י ווא״ש לא חייש ונוזל מפנימו דמיעע הוא ומש״ס דווקא נ״י ומשוס
 נעין ומש״ס שסיר הניא הט!י וין הרשנ״א ולרא״ש נמי מהני שיפה לבעין ־ אנל לומר שנעיצת מעכיר כ״ק הא ליתא כלל וכלל כן הוא סנלת הט״ז ומעתה נחנאלו כל ונליו מ״ש וזה שאמל רותח קצת כו׳
 היינו מה שאמר נקצר שאין חוס ניה״ש רותח גמור ורצה הפרישה לוקדק הא רותח קצת שיפליט מסכין ונעיצס מענרת נ״ק לז״א דאינו נך • ומ״ש מחוש׳ חולין ח׳ היינו שהניאו הא דעונוי כוכניס לנעיצה מהני

 להסיר שמנונית לא מה שהוא נתיך ססכין ועיין נענוויו כוננים ונוזולין.׳
 1WR גנן לנרורי כיון דיסוו מונח הוא לנעיצה איןמפליט כ״ק נסכין ואפשר אף השחזה וכונעינן לממזר לקמן א״כ אין מציגו ידינו ורגלינו בהא דכתנ המחנרסימן קכ׳אס״ז מעיצה מהני לו״ח כמו צנון והוא'
 מגמרא ע״ז נסופומעשה ושנור מלכאיסינר אחרוג וצנון שווי! המס ואיו נתנ נסי׳ צ״ז ואפי׳ מקונח נ״י אוסר הצנון והוא נסי׳ נ׳ נרש״י חולין קי״א צנון שחתכו גשכין שלבשר אסור לאכול בחלב יע״ש ומה מועיל

י מה: נ  שיפה • וראיתי לתנ״ש כאן אית ו׳ העיר נזה ותירן ומ״מ משליט קצת הנו רואה ונעיצה עכ״פ עושה ו
 ועתה אשונה אראה אשמור ציוני נתה״א ונקצר מפני שמעיין עמוק היא • הנס בארוך צ״י א׳ הניא טייש״י חילין קי״א יצנון נולע מטוח שע״פ הסכין ואת״כ הניא פי׳ נ׳ שמנליע אגנ חורפא ואין מחוור נו׳ ועול
י נ״ט ישאי קישיות ולא וחי ליי ואין מפליט כצונן משנין ש״מ ימפליט י״ח ייומקא ואף שיש לוחות  ? יאמאי אסור הצנון והוה נ״ט נר נ׳׳ט ע״כ טי׳ א׳ עיקר עכ״ל הנו רואה מש״ה יחה פי׳ נ׳ והוה נ״ט נ
 יה׳׳ק יע״כ ליתא לפי׳ הנ׳ משוס שאר קושיות וא׳׳נ אין לנו לומי כן נלא״ס דאין משליט ד״מ נצונן הנס נמ״ס כ׳ נפי׳ וז״ל ומה שהתיי ליוו נכלים של עוניי כוננים ולחתוך;נין נסכין עיניי נונניס ט״י היחס
 א״נ קורט למה אסיו ע״כ משוס נלוע שמפליט החייטות ועוד יא״כ למה נעיצה כעבודת כוננים נוי אלא ד״ח צייו נעיצה לא היחה נלני ואלו סכין טייטה אמי מייח ונסה״נ סכין ששחט צינן אמיי נעי סיחת
 הסכין ענ״ל הנן ריאה שתשיג על.נוק הנית נמ״ש שס וו״ל ינריס חריפין אין מפציטין כלל וסכין אסורה שמדיח ושומט לנתחלס וכן צנון שחתכו אסור לאנול משוס טיחה שעל הסכין משמע הא משום נלע לא ואף
 נסכין אוסר נה״ג מיכתנ וכן משמע חד ענמא הוא ועוד דכחנ השוחט• נסכין אסויס שהדיחה מותר לכתחלס משמע אף של עונדי בוכניס ויאי וחוס ניה״ש וווחקא ומי לווחקא וד״ח ונונעיגן למימר לקמן ומש״ה השיג
 עליו מקויט אלמא ימפליט אף בחנוני שמדיח יפו; הסכין ועוד נענוית כוכבים למה אמוי נעיצה י׳ פעמיס ש״מ ו״ח מפליט אף צנון ואתרוג ינוס״נ נ״ש יש״ינתנ יצנון שחתכו אסיר לאונלו לאו משוס נלע אלא משוס
 בעין ואנ״ט נר נ״ט מייתי לה משמע הא לאסורה אף נלע מפליט נצנו! יע״ש ודוחק לומר יה״ק דאל תניא ראיה מצנו! כו׳ • והברור ודאי כן הוא ימטליט י״ח אף כצונן ע״י יוחקא • והרי אחה רואם שמניא באיון
 ונקצר נית רניעי וש״א ראיה מקורט של חלתית לצפון דאוסר כולה אלמא דאין לחלק לייייה נין צנון ונין חילתית ולא נמ״ש נתנ״ש אות יו״י • וגדף קנ״ל א״נ וקנייה נתנ לנעיצה סגי אשי׳ לינר חריף ומשמע
 וודאי התם לאף לצונן שאין חריף עכ״פ נעיצה בעינן ולא די נהוחה והקשה שם נד׳ קנ״ה מ״ש השוחט נסכין לחמיו צינן היחיה סגי תי׳ רת״ס ינלעה הסכין מריתח גמיר ייש סי שתירן דמתס תדיר כיי ונקכ״ד
 א' השיג סרא״ה• עליו ומוכח מכאן ואין צונן חריף מפליט משנין ונמ״ה נתנ כנר גלינו דעתינו לעיל והיינו נדף צייו ושם מנואר לסוכר למפליט ואפייה לי ננעיצה אלמא לסינר לנעיצה פולטת כ״ק מהסכין או כמו
 שאנאר לקמן • וסנה לכאורה יראה סתירה נדבוי הרשנ״א דאלו נדף קכ״ד וקנייה יראה משורש אף לצונן גמור נעי נעיצה ואלו נדף צ״ד נ׳ נמ״ה כחנ דאלמא דנר חריף נעיצה נעי דאל״כ ידיח וכדאמרינן סכיו ששחט נם
 צונן הסכין כעי הרחה וסכין טריפה מדיח ומשמע מריהיס לשינו ליקא ד״ח נעי נעיצה אלא י״ל וה״ק דאם אימא למה נעיצה הוה לומר מדיח וודאי הדחה סר כל שומן כדמצינו נסכין ששמט וסכין טריפה אלא״ודאי
 דליחא ללנרי כ״היכל צינן לנתחלי; כעי הסכין של עוביי כוננים נעיצה וליעגל אפשר לסגי בהדחה לסכין או הדחת צונן נעינן וצנון ושאר ונריס חליפים אף דיענד אוסר אס לא נעיצת ומסלטת קצת וו״ח מפליט
 מסכין ועיין נמשמרת הנית ע״ג נ׳ וגס התנ״ש העיר כמקום ההוא נדף ע״ג יע״ש שונ ראיתי נתה״א דף ט״ו א״נ כחנ לסכין ששמט טריפה די נהדחת ימין למר ולמר בהגעלה וסכין עובדי מכניס בעי נעיצה מסנ •
 שבלעה רוחח גמור א״נ תליר: הנה יראה לומר דחוס ניה״ש ודוחקא הוה נלנר חריף ודוחקא שכן משמע מכמה מקומות בתה׳׳א וסברא נותנת כן והילכן ודאי סכין ששחט נה סרנה פעמים לצרכו סגי נהימה היינ

 נסתם צונן ולא לו״ח יהא לסנין טליפה מליח ושוחט היינו משוס לנס״א לא נלע כ״כ משוס אין ריחין אותם קצת מפליטין ואף ד״ח כת׳׳ג נן או אפשר ויש חילוק נין רותח גמור מאש או ע״י ניה״ש ולס״ו המחנר
 נש״פ כאן שנתנ שיפה ינעיצה וכתנ לשון ויענו משמע הא כל שלא נעצה אסור ויענו וודאי הכין הוא וחום וווחקא הוה כו״ח ומשליכו נמי שפסק נסימן צ״י נצנון ינעיצה מפלטת נ״ק ומש״ס ש״ו יכאמור וראיתי
 להפר״ח נאן נאיח ז׳ השיג על המחנר והביא ראיה מקורט ל״ל חורשא הא סחס חנוני אין ניען ולדידי לא קשיא לודאי כן הוא אלא ו״מ מפליטי! מסכין כל שנשתמש ע״י אש אי תויר יזהו עיקל איסויא וקורט

 ומש״ת סיריו כאן נעיצה להפליט אלא שהיא ו״ל הילד לשיעתיה כאות ה׳ שהשיג על הש״ו והלו נולו הנ״ח ילענ״ו(°) והעיקר כשיטת הפרישה וסש״ן נאות מ״ו וכמי שאנאר שם על נכון:
 »ןן* לו לספי״ח יאיתי נסי׳ צ״ר אות כ״ג נתנ ולפי מה שהתנאי לקמן סימן קנ״א אות י״ט דאין הברזל נלא אור בולע כ״א כ״ק ולכן מהני השחזה א״כ די נכאן נכ״ק ענ״ל • הנה לפי דבריו כלל מחודש הוא על
 י מאוי ודבר נפלא לומר ינרזל נ״ז שאין האש מהלך תחתיו אין בולע יותי מכ״ק ולפ״ז אש שמש נכף כיול או כפף ננ״י שתוחנו לתוך כייר שהוסי מאש אין בולע כ״א כ״ק ווה לא משתמיט נשוט יונתא
 ועוד ונצנון נסי׳ צ״ו פסקינן ונעיגן ם׳ נגי כל ססנין ואין וכי שס יבעינן נגד הקליפס הסכין אף ני״ח כ״ש נמר חס אלא שראיתי להנית לחס יהודה נסי׳ 5"ו אות 1׳ כחנ כ״ק הסכין פ״י עכ״ל וספר פ״י אי! ת״י
 ומ״מ אומר אני יאין היין כן אלא כיי כל הסכין יויאי ניול ושאר נ״מ נולעין אף שאין האור מסלן תחתיו בכולה ולא משתמיט שום א' מהאחרונים לומר כן ונ״מ ?שמע וככולם שכין משעיין ולא כ״ק וחס ושלום
 לומר כן להלכה ומה שמ>הני השחזה להמחנר לנתחלה לאכול רותח צ״ל רי;שחזה אינו מסיר הקלי©: אלא טנלנל הטעם ואין לו נח עוי לצאת ולבוא כמ״ש הדרישה כאן אות 1׳ והוא ז״ל נתכ וזה רוחק ונתנ ימס
1 לרוחח ומוטנ לשביל הרוחק שכתנ מתתלה ומעתה מיושרין כל המקומות שבשו׳׳ע יויאי נכל הוא י ע  שנשנימות הסכין אין נו כ״כ נלע נשפע ואין חוס ניה״ש משליטו ומה יענה לסי׳ קכ״א להמחני יאף השחזס «
 ומשערי! ונו גיא מרגלא נפומי סמורי הוראות המומתים ילא ראיתי לשוס אמו מהם שיאמר נהיפן(°) ונזה ג״ל עומר ואף וננ״ם ו׳ קכ״ז נ׳ כתג כן אנן לא יןיי״ל כן ואף דענו שמנינן אסשיווה אף לרומח ע״כ הטעם

 ומנלנל ואיקלס טעמא וכמ״ש כאן נאירן :
! חווס קשה אני רוא; נפיישה סי׳ קנ״א אות נ״ס נתב וו״ל יהימנ״ס נש"! מהלכות מ״א כתנ לחתוך רותח מהני שיפה ונ״ל יסתס סכין אנ׳׳י ואין אוסר אלא קליפה ואומה קליטה הלכה ע״י שיפה ויוקא שיוה ולא ך ע ד  ו
 נעיצה ענ״ל הנס תמה אני דנסתס נ״ע שאנ״י מ״מ לכתחילה ננן״ל אסור ואנה יש חילוק לעני! לנתחלס לומר דאין נו איסור אלא כ״ק והוא ו׳י־ל הלו לשיטתה במ״ש בכאן אות ו׳ צירישס וכבר כתבנו׳

 כאן מ״ש לומר בהא יע״ש : •
ף אודיע לך שמ׳יש ימ״א גסי' קנ״א ס״ו וםני נהוג לכתחליז משמט ויענו סומגין על םשיומ לאו היינו טטמא אלא ומיירי מסתם סכין הניקח מעוברי כוכבים ואין ג״י ומשו״ס נייטנר ש״ר הא ננ״י אין י ן ו  ן
 י אנו סימכין כלל על םשחזס אמנם השץ שס אות כ׳ כתב ויענו מהני השחזה יט״ש ומשמע אשיי ננ׳׳י ולישגא ורמ״א היה קשה ליה ו&שינוא ל«תלה הוא • ועיין נל״מ פי״ז מהמ״א יש שש פירושים אי סונר סי».
 נ״ע י
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 וטנין ןליבעי הח1ז . וט״ש והמרדני טובר דנעיצח לניי לא פהני ובעי קליפה םובד יתטרדני אף כ״עאנ״י והפרישה שי׳ קכ״א ישרש דאינו נ״י הנה הואלנו לפרש ולהאריך גוי) כי יסוד גוולננמה ויניט
 דיעבד אופר בב״י בלא הנעלה אמנם באג״י אין הכרע ממרדכי אי םני לכתחילה בנעיצה כיון דנט״ל ומפני ששערי נינה נעי״ה נעלמו ממני לכן הוצרכתי להאריך ולקמן אי״ה נסי' צייו ו5״ו וקכ״א אנאר עול
 דרבנן לא החסירו כאן או לאו. לזה אמר דפדד״מ ז״ל פי״ז ממ״א טשטע ודאי אף באב״י אין לשהוט ונשיך כאן: (ז) מומר ־ סי' אס שיפה או נעצה ואיירי נאכ״י עכ״ל הט״ו ירצה נזה והממכר נתנ ושיפה
̂׳א ועיי מ״ש בט״ז ונעיצפ מהני דיענד • ע״ז נתנ הרמ״א דשעת הדחק הוה כדיעכד ושרי שיפה ונעיצה ומשמע וואי ואין שע«  בםנין ש״ע ע״י נעיצה וסובר השייך דהר״ס נפי סובר סתפ כ״ע אב״י ועי׳ פי״ז בסופו מפ
: ן שאין בו פגימות . כלומר נוטות שייך דאל״כ אטור לשחוט בסכין שיש בו טנימות אף באמצע הדחק אף שיפה אשור וחולק עם הש״ך אות ח׳ דכתכ דיווה כאן הרמיא לשתונו דשרי לכתחלס ע״י שיפה ו "'  אות ו
 הפכין דע״כ שרינן רושם אוטנין שחוא שוקע חא בגופות מוושא בזע נמנואר לעיל : ח עש״ך ופי' אמנם שס אין הנוע דהתחיל צונן מותר וחמין אסור יע״ש ומ״ש דרמ״א איירי גאנ״י אגל כ״י יעשה נמ״ש
 דברי הש״ע דווקא דיענד בנעיצת ולא לכתחלח והוא נשיפת הר״ט ז״ל פי״ז טט״א ה״ז שכתב on המרוני הייגו לכתחלה הגעלה אף נשעת הדחק ומיהו ויענד נחבאו לעיל דשרי אף ננעיצה גניי וננר
 רוצה לשחוט יגעילנד. או ישחיזגח הא נעיצה לא מהגי לכתהלח ום״ש דהשחזה פהני לבתהלה נן הארכנו נזה לעיל אזת ל' זאזת ו׳ יע״ש ־. (ח) הע״ז הראה מקופ לסי׳ צ״א ס״ד ושס אמר כמ״ש שהנשר
 משסע טר״ט ז״ל. טשום דאפשר לפרש ט״ש הר״ט אט היתה פגוטה או רוצח לאכול חמין או לשחוט צריך קליפה אס נשלוהו כך צריך ס׳ נגד הקליפה ומשמע שכן לעתו שם גאות ו׳ וכן כאן ועיין נש״ן וכן שסק
 טלבנה או משחייה טלבנה לשחיטח וטשחיזה לחטין דנרע שחיטח ע״י דוחקא וחום לז״א רטשטע הנ״ח והשמים ואס נישל צריך ס' נגו הקליפה והשייך יווה נזה: (ט) נתנ הט״ו נתה״א ניאר הרשניא
 ודוחק . ומ״ש רהר״ב יודה לכאן יי.«חיח מחני לשחיטה אף דלא פהני לחטין וכבר נתבאר זאת ! וכיה״ש כרותח ונולע ע״י ויחקא יסכינא אפי׳ אינו מלוכלך נוס ולא כרש״י וראייתו מפכ״ה סכין ששמט נס
 ט וע״כ יש לקלטו מדינא ואם נתבשל בלא קליפה נתכ הנייח לצריך 0׳ עיין לקמן צ״א ז' ום״ט ם׳ עכ״ל אסור לחתוך נה רותח עד נאן לשונו ריל דנתה״א דף י״ו ניאו וחוס נית השחיטה מנליע נסכין אפי׳ דס
 השייך ונרשם בטעות וצ״ל ס״ט אוח ט״ד וצ׳׳א אות ח׳ פיהו שט לא נתב לחיפך טט״ש חב״ח אלא רני וראייתו מפרק כל הגשר סכין ששחט אסור לרותח אפי׳ הדחה דלצונן אמרינן שם מדיח ואסכין קאי אלמא לצונן
 נשאין הקליפה ניכרת א״צ ם׳ גגד הקליפה יע״ש : י מותר לשחום פי׳ ליי נעיצה . כ״נ בד״ט וחל״ח סגי ולא לרותח וע״כ וחום ניה״ש מנליע נסכין ואין מפליט טמנו ומה ששרי לשחוט את״כ אגנ וטייוי כוי:
 כתב שצריך לסרט הנ״ה זו צ״ע וחשנ רר״ל שתהא מהופכת ענ״ל ש״ך . הנה הל״ח בדף קל״ו ב' אות (י) עט״ו וכוונתו אכתונ נקיצור הנה הנ״ח כתנ נשם אגודה וגעי הסכין קינוח נין כל שחיטה מטעס
 כ״ג על ם״ש הרא״ש ואין לשחוט ע״ט שיקלוף נתב חל״ח וע״ז טטיים רט״א בשעת הדחק שרי לשחוט אמ״ה נעין עליו ונ״מ אף שנוהג׳( עתה לקנח נמנואר נס״ג מ״מ נעופות לנוצה ונר רן הוא צריך קינות
 נה״ג כך םדפח לחנייה זו מבואר טדבדיו דחבין דצ״ל טהופך דאין לשהוט עיים לקלוף ובשעת הדחק נין נל חדא משוס אט״ה וניאר הוא הא דאמרז נגמרא למ״ד נחמי! כשירה נמי הא צונן אה״נדצעי הדחה
 יש לשחוט כה״ג היינו ע״ם שיקלוף ונד״ט לא כתב כן נ״א אנעיצח שיש לשחוט לכתחילה בלי שיקלפנו ונקיט עריימ לרבותא דאס״ה די נהדחה אלא למ״ד גחמין מאי איריא טריפה ומשני וגגמר שחיטה ציכא
 אח״כ וחשב הטי״ט בעצטו דרצח לוטר דטידור הגייה צריך להיות טהוטך כי יותר נאות הוא לכתוב כך אע״ה וני[ כל שמיטה ושמיטה מדיח הסכין וכ״ח הדחה לא מהני דהא נגמר שחיטה ננלע ע״י חוס ניה״ש
 על טה שסיים המחבר ואם קלף הר״ז טשובת נתב הר״ב וע״כ יש לקלפו מדיגא אבל לא ישהוט ע״ט נסכין אמיה עכיפ י״ל דאין רוחח כ״נ שינליע דגר אחר היינו הטוח על הסכין אמ״ה מתחלת שחיטת נסוף
 לקלטו יאח״ג אטד דנשעת הדחק יש לו לשחוט לכתחלה בנעיצה וקאי• אדלעיל ובאורח מישור שנגוסחות שחיטה ואין חשש שיכליע הטוח שעל הסכין נגמר שחיטה לנהמת כמו שהקשה הט״ז כאן וסוכר הנייח לענין וה
 ישינות כתג כך על ט״ש המחבר שחט בח טותר נתב חר״ב ובשעת הדחק שוחט לכתחלה ונכון הוא : מהני שטיפת הום נשוף שלא יניח לבלוע האמ״ה של פחלח שחיטה לנהמה ומיהו אי הוה חיימא גחחלת שמיעה
א עש״ך הנה המעיין גג״ח יראה דאפור לשחוט בסכין נקי שהדיח יפה דליכא שםנינית בעין באב״י הוה נבלע אמ״פ מיו ולא הוה מפני שטיפס הוס ומש״ה לאחר שחיטה הראשונה עכיפ נשאר אמ״ה על הסכין  י
 ע״ט לקלוף דלא גרא״ש דטתיר בטתט םהין שהוא גקי לרעתו לשחוט ע״ט לקלוף כדמוכח טט״ש חרא״ש ינש ונגלע את״כ נכהמה שניה משא״נ כראשונה ולח הוא וכן הלין הפנ״ש אות כ״ג להנ״ח יע״ש אנל הט״ז
 נעגודת גוגגים יע״ש והנח לדעת חג״ח שט ה״ט דלנתחילה אין לםטוך ליז לומר דנקי הוא גטו לא ניחא ליה נכן אלא הדס השוטף מפניו• הכל הן מסכין הן מבהמה ודווקא שמנונית ונגמר וחיים מוניק
 דלא סמגינן אנט״ל לגתחילה ולחש״ך ולהפרישה אתיא נפשופו דטפליט מיהו 'ליש היטב . והב״ח נסכין למו ולמר מנליע נוי אמנם מ״ש העיז דא״נ ליגע׳ נעיצה דתשמישו תויר לא ידענא כיון ומקנח גין נל
 אוסר שם אפי׳ בנקי ודאי נאב״י ע״ט לקלוף וטהרש״ל התיר אף נסתם . וט״ש הש״ך וזה לפי שיטהו מוא תו לא הוה תשמישו חריר כט״ש הוא בעצמו אח״כ אות י״ז וכל שלא שמט ג׳ טריפות נצירוף לא הוה
 ואף לטי שיטתו חלשון קצח רחוק דלדידן נטי טשכחח לה נהדיח ונקי טגל ואפ״ה איו לשחוט ע״ט לקלוף תויל וצ״ע : (יא) עט״ז ולא הגינותי ונדו דגס״ג נשחט פ״א מש״ה וי נהוחת לשחוט ותדיר צריך נעיצה
 באג״י ול״ד לסיטן א׳ דרוב טצוין םומכין לגתחילח דא״ג םישתלי לאו איטורא אגיל דהרי אנ״י נזרינן וכאן אף נהרנה שעטיס א״צ נ״א הלחה ללס מישרק שריק כמ״ש הש״ן נאות ט״ו ואילי סונר וווקא פ״א
 אפו ב״י ואף בב״י גופא הוא גזירה דילטא טשחלי הא חיינא דאב״י אסור אף גאיםור דרגנן גטו בשר וי נהוחה ומש״ה כתנ וכ״ט הוא מלקמן דאף לשחוט והוה חם קצפ וי נהוחה : (יכ) סגי ליה• כחנ הטיז
 עוף אטו בהטח אפ״ה נזרינן אב״י אטו ג״י גדמוסח ספיגכי דרב אמי ועיין נח״נ בסימן א׳ ובםהריב״ל שאין ניה״ש נרותח גמור נו׳ היינו ואין מבליע בסכין כ״א נ״ק ועירוי מפליט ומנליע נ״ק • ויש לראות
 ח״ג פימן ק״ג א״ב לאו גוירח לגזירת הוה דודאי אי שרית ליה באנ״י יתיר גג״י ושמ איכא לטיגזר . ועירוי מנשל כ״ק הוא להחמיר ולא להקל כמבואר נשיך בסי׳ ק״ה אות ו׳ ומה״ט כלי שנאסר ע״י מליחה אין
 ולט״ש הט״ז נצ״א אות ב׳ דלא יתן לנתחילה ע״ט להדיה דלא דמי לסיפן א' שאין האיפור ברור להגעילו ע״י עירוי ולא כספר נית ישראל וכן הסניט הנל״י ובסי' צ״א אבאר בזה מ״מ יש להקל כאן וגס
 דודאי רוב מצוין וטםתטא יודע ח״ש אלא דלגרורי טטגינן אח״ג יגררו פשא״ב החם בהדחה רבלא הןה נעין ס״ס שמא הלכה דחוס ניה״ש אין מבליע נסכין ושמא עירוי מפליט כ״ק ושמא אין תום ניה״ש
 הדחה אסור ודאי לא טטגינן וה״ח באן דגל שצריך תיקון או>|׳כ ודאי לא םטניגן ומיהו בגעיצה ודאי מנליע יותר מכ״ק ועיין נשין אות י״ל : (ינ) אע״ס שאינו ננ״ר ולא נני״ת ט״ז י ר״ל דאין לגרוס נני״ח
 םטנינן אף נג״י לדעת השייך ע״ט שיקלוף דרם״א פתיר נשעת הדהק וטשטע מסחיטת דנרי הע״ך ומשמע עירוי מכ״ש מהני וזה אינו אלא היק אף ועירוי מכ״ר לא הוה ככ״ר ממש אפיית ש״ל: (יר) כאן
 אף נב״י דלא גםו שטוגן טפ״ז נאות ז׳ דוקא אב״' וליל : יב עיין ש״ך וחראח םקוט לאות ח״י חיזק הט״ז דבריו באות ז' ולהרשנ״א אין חוס ניה״ש מפליט מהשכין כלל אלא מנליע בתוכו ומש״פ וי
 ובוונתו להשינ על הב״ה גטה שרצה לומר דאף בשירה צריך הדחה טשום אמ״ה או קינוח וז״א נהדמה דאי מפליט אמאי וי נהרתה ומה שקרא הרשנ״א נקצר רותת קצפ היינו לענין שמגליע בסכין ילא
 טוגתב דטחנד אע״פ שהוא טלוכלך טשטע פשוט דעדין טלוכלך ולא רה״ק אע״פ שהוא טלוכלך בשעת כסרישה שסנין דמשליט מסכין לניה״ש ונש״ן אבאר: (טו) והא נסכין ש״ע צרין נעיצה דנשתמש תדיר ונונק
 שחיטה א״ג גולע הטני! דאין חלשו! טשטע בן ועוד דבם״נ רוקא טריפח בעי הדחח ואילו היה צוק• הרנה מאיו עכ״ל ט״ז לכאורה נהא גופא נין רגיל לשחוט טריפות תויר דצריך נעיצה הוה ליה לחלק נין
 אף גנשירה לחדיח לאיזה צורך אטד זה נפריפה ואי באקראי משום אט״ה צריך להדיח ודאי דאין אקראי אלא ויוע זה אלא וקשיא ליה אמ״ש הממנר נסי׳ א׳ לשון ויענו אם נעצה משמע אפיי ויענו ל״מ
 לחלק בין'פי׳א לחרנח פעמים אלא דליתא ט" : יג אבל אסור גוי. גתג חש״ך אפיליפ״א אטור לחתוך הוחה ואטאי כיון ואין חוס ניה״ש מפליט מהסכין עכ״ס ויעבו מהני הדחה לן״א דסמ־ו ונדבק הרנה יותר
 רותה בהדחה והיינו פדכתב הטחבר מכין ששחפ בח משמע אף פ״א אפייה רותח אפור אף נהדחח ; מרגיל שליפות תליל ומש״ה אף דיענל ל*מ הוחה וכרגיל טריפות מהני ויעבד הדחה אפשר ועיין סר״ח
 יד אסור כו׳ עיין שייך ואעתיק לך דברי רא״ש פ״ק דחולין ודג״ח בקיצור. בפ״ק כתב סכין טריפה נאות ז׳ הנאתיו לעיל והשיג על המחנר ויעבו וואי הדחה סגי ולאיה מקיתו דאין חנוני ניע( יע״ש ולשי'
̂ לאיםורא והבשר הע״ז גלא״ש רבעי[ נפגם אין ראיה מקורט ואי לאו חורפים אין איסור ואין צולן כלל לתילון רבו של  הלכתא, גצוגן פירש״י דהסגין קשה הוא ואינו בולע טגיח״ש וםגין של עוגד כוגגינ
 רך לגלוע ודוקא לשחוט אגל לחתוך רותח אטרינן גטג״ח סכין ששחט אטור לחתוך רותח ואפי׳ צונן הרשב״א הוא רנינו יונה ז״ל ונכר האלכנו ועול לניה״ש יוחל הוא מדנלים חליפים ונש״ן אנאר עוד נעה״י
 אטרינן לקטן רבעי הדחה ואטרי ל״ג הדחה אלא גליתא דפרםא ואפנין קצי ובפכ״ה כתב אטור לחתוך וכאן אין להאויך י עוו ננה״ך השיג על הט״ז דמ״מ הוה ליה למלק נין ש״ע לע״י אש מש״ה לא סגי ליה
 ווהח ולט״ד גיה״ש דותה געי הנעלה ולט״ד צונן פגי גהדחה צוגן אמרי נעי הדחה נו׳ וטי״ט נוףר״ל נפוחה ע״ש ועיין נתה״א וף קכ״הע״א שזהו התי׳ של לנינו תס: (טז) הניא דנלי רש״ל אמאי סגי נפוחה
 ב׳ ד״ה ולט״ד בצונן תטה עליו איך בתב ולט״ד גצוגן סגי בהדחה הא לצונן בעי הרהר, טשטע דנוותח וניה״ש ענ״ט בולע ואס נשל נומי ומקונח כ״ז שלא נעצה אסול כ״ש כאן ואמחנר אין כ״כ קושיא ופוסק
 ל״מ חדווז גדדייק רגינו עג״ל ור״ל ביון דבפ״ק בתב דגעי חדחה אטנין קאי ולא אגשר רלא כפירש״י כל״מ מריח אלא על רמ״א שלא הגיה כאן כלים ועל הטול שפיסק קולף ותי׳ וכאן קיל והוה אקלאי בעלמא
 גג״ה א״ב לרוהח לא מהני חדחת צוגן. גם הסעיין ברא״ש פ״ק יקשה דכתנ והא ופליגי חיינו לשחום או ואין תשמישו עיי אור והיה ונר מיעט ואי[;נו נח להתפשט נניה״ש יותר מהדחה והשיג ננה״ן עליו
 אבל לחתוך רותח לא טהני הדחה הא לט״ד ביה״ש צונן גפ רתם סגי הדחח בט״ש שפ והל״ח בדף קל״ז ונלין וויא׳ מנליע נכיה״ש יע״ש וככר כתנט ומועט הוא ואין נו נח להתפשט : (יז) כתנ הט״ז ואם

 אות ג״ד גתג אסור לחתוך רותח ושט גתג ובינו לט״ד ביה״ש רותח צריך הנעלח משמע לט״ד צונן לא
 די גהדחוז א״ג איך שייך והא דפליני הא גטו דפליגי גאן לשחוט ה״ה לחתוך רוחח. אייו דלשו«ט טםקינן פני גהדהת הפגין דקשה לבלוע ולהנעיל ביו נל שחיטת טריפה הוה כדיעגד גט״ש חש״ך ז״ל
 טש״ח םובד דטדיח ודיו וט״ד בחטין פובר דאף דיעבד אטור דביח״ש רותח טטש הוא והרא״ש פסק כט״ד צוגן וחיינו דיעבד םוטכין ע״ז ולא לכתחילח ובלשחוט הוה דיעבד דטצרכת חגעלה בין כל שהיטת
 טריפח אבל לחתוך רותח לכתהילה ודאי אסור לט״ד גיה״ש צונן אלא הגעלה געי לכתחילה דלא םוטבין אהאי טעםא דניה״ש צוגן אלא דיעבד ומגא אמיגא לך מחא דלקמן אר״ג טנין ששחט אטור לחתוך
 וותח ואף בהדודנ סכין רצונן בעי תדדוה ואסגין קאי הא לרותח לא מהלי והקשה הילכתא אהילכתא דכאן פםקיגן דטגי גהדחת אלא לגתחילה לרותח שאני (וה״ח דהט״ל דיש חילוק בין שוחט לרותח אלא
 דלא ניחא להש״ך לחלק בהכי). ול£״ז א׳׳ש מ״ש fta והא דפליני היינו לשחוט דהוח דיעבד ולא לרותח דחוה לכתוזילח אף לט״ד ביה״ש צוגן בעי לכתחילה הגעלה והא דכתב בפי כל הבשר סכין ששתט אטור לחתוך
 רותח ולפ״ד ביה״ש רותח געי הגעלה אדיעבד קאי דאף דיענד אוסר בלי הגעלה דבלע סכין והדר פליט לרותוז ום״ד ביה״ש צונן פגי בהדחה פי' דיעבד או הריח ותזך רותח אבל לכתחילח אף לם״ד צונן
 אפ״ה צריך לרותח הנעלה , וכן טגואר בר״ט פ״ו טה' ט״א ה׳ ג׳ טבין ששחט בה אפור לרותח עד שילבין או ישהיזנה אר יגעצח יטח ואם חתך רותח פותר ופי' הפ״פ דביה״ש צונן אלטא אף דגיה״ש צונן
 לבתחילה ל״מ, הדחה ועב״פ געיצה געי יפה והרי אתה דואה דהעתיק לשון הר״ט ז״ל שלא גדיקדוק שגתג לגתחילה בעי הגעלח והא טגי ליד, בנעיצה יפה כט״ש הט״ט שט רהיקל כאן מסכין של כותים יליש •
 W*M שאני תמח על הג״ח וט׳׳ז או0 ו' שבתבו דנעיצה ודאי לא מעבר׳ ג׳׳ק ודחי שיטת חאוטר והוא הפרישה גשתי ידיט וגנראד. טטשטרח חבית בדף פ״ג ב' ותפשו שיטת חרא״ה ז״ל בבר״ח (ו״ל) קג״ד א'
 * ותרי אחה רואה שחוא שיטת הד׳/פ ז״ל דלרותח לבתהלוו בעי נעיצה ואלו לצונן פגי בהדחה ליט שמ וע״ב דיש חילוק בין של גותי שגתב פי״ז ה׳ ז׳ דלצונן געי געיצד, שתדיר או ע״י אש וכאן פגי
 לצונן וד״חהדוזח«״כ יטד שטנוניון בחדחחואטאי לא לדותחאלא דחושש לגתחלהדבלע הטמן ומה מהני נעיצח ע״ג שהנעיצה טעגדת ב״ק טהטגין בט״שהפרישה שם הרי אתה רואה שתורת אםח היתת

 גפיהו של הש״ך ושפתי בהן ישפרו דעת באות ז' שגתג גן להדיא ואחי בשיטת הפרישה >"ל :
 TIW" בתב הש״ך ואף להושב״א שכתב אפור לחתוך ויחדו דגלע והדד פליט שסוגר דחום ביח״ש טגליע גםגין וגן חוא האטת וגט הפ״ז יודה לזה דלהישג״א פגליע גפכין ולקמן גאות י״ז אגאר זה עוי
 י באורך בעז״ה , וט״ם איי אופר ברוחה יותר טכ״ק לרותח דהא אף שמנונית בעין על הסכין אין אופר בגיה״ש יותר טנ״ק ואטאי הא שומן ממש אופר בכולו וע״כ דאין כח בחוט ביח״ש להבליע יותר
 טכוי קליפה ומכ״ש לטכין שיבליע דק ב״ק וט״פ דתיר באן הגעלה ל׳י עירוי דטפליט רק ג״ק ואף דזה גופא קשיא דעירוי רזה ספק אי טפליט ג״ק או לאו ולהחמיר אמרינן דמפליט ביק ולא להקל מ״ט כאן
 חופ ביה״ש טבליע דגי טועט וטש״ח טופגין אתנעלת עירו, וניון שגן אין אופר לרותח יותר מכ״ק ברותח אף בשומן גמור והשייך לשיטפיה בסימן ליד אות כ״ח דשוטן שליט הסכין אין אוסר יותר טכ״ק
 דםשהו הוה וה״ה טנק נקי שהדיח גאן בםגין של שחיפה דאין גלוע גו יוהד א״ג היה דגר מועט • וטיט אין ללמוד פכאן דסבין שבלע אוסר ג״ק דאין צריך נגד הקליפה ששיפ דשאני הבא דחופ ביה״ש אין
 אופר יותר ואין גו בה להבליע אף ברוחוז נטור יותר טג״ק , והפר״ח אות י״ג השיג על השייך דשאני טוח דטשהו הוה. הנה השייך נזהר טוה וגתב יאף הסכין אי; גלוע ג״א טשהו והוד. בסיכה דמשהו עבדי
 ליה ודטיא לטיטן ליד אות ג״ח . ואין ללפוד פגאן -היתר לקולא לגלי שגאטר גטליחח או ע״י עירוי דאין נאסר יותר פב״ק דאט שמשו בה רותה שא״צ ט' גגד הקליפה דביה״ש קיל וגטגואר ומעתה טגוארין
 היטב דגרי הש״ך ז״ל גדגחיבנא באן: טו וטותר להתיך גו צונן . והא דגם״ג כתיל לשהוט טריפות צריך נעיצה דם טשרק שריק שייך , יע יהתו' חולי; ח' ב׳ י״ה והלכתא הקשו טפוף עבודת טגגים רסגין
 ש״ע צריך נעיצה לצוגן ום״ש סגין טריפח דדי בהיחח ותרצו דהכא באקראי ור״ת תירץ דהתם גלע רותח וגדגס טשא״ב ביה״ש צונן והקשו טפג״ה דטגין ששחט אפור לחתוך רותח אפילו בהדחה וע״ב ביח״ש
 יותה ואפייה צוגן די בחדחח ותירצו דדם שריק יע״ש . וחגה מדברי תה״א דף קכ״ד, רואה אני שינוי בדט־י ריית וז״ל שם טכין ששחפ גד, אפור לרותח אף דניה״ש אין רותח נטור מ״ט טגליע נו נפנין כעין
 שטביה״ש לסכין ליי דוחקא וחוט קצת ואין טפליט מפגין בדוחקא וחוט ביח״ש אלא ברותח גמור כוי והילכך הכשר גמור בעיגן ליבון או הגעלה והא דלצוגן פגי בחדחה ובע״ז אמרו געיצה תי' ר״ת רחתם
 ל׳י רוחח נטור אין סר שטנונית שעליו אלא בנעיצת ויייא דהתט תדיר עכ״ל. הנה אין משם סתירה לשיטת הפרישה והשייך אות וי״ו דאין הסכין פולט דקאטר היינו לגמרי משוס דבלע ע״י חום ביה״ש
 דבר טועט ונרע טסגין של עוגי גובבים וטי. שפייט דלרותח געיגן הבשר נטור ליבון או הנעלה ולא די גנעיצה דטפליט טפגיטות הםגין . וכן יראה טדבריו בס״ה דף ט״ו ב׳ דלא כהר״ט י״ל בפ״ו דטתיר ל׳י
 נעיצה ולקמן בסוף הסימן אבאר . וט״ש השייך נאיח י״א דלא בלע ב״א דבר טועט הייגו בכל הסכין במו שאבאר בטוף הסימן וט״ט אתה רואה שלר״ת אין צדיבין לוטר התירוץ שכתבו תום' בחולין משום
 דם אלא דיש חילוק בין רותח עיי אש ובין חופ ביה״ש ופ״ט קשיא מ״ש הש״ך מפ״נ דהתם לשתיט הוא דחפ קצת ואפאי ל״ק ליה מסוף ע״ז דמשט עיקר הקושיא ולוה יש לגו לומר רמשם אין קושיא
 כמו שתירץ ד״ת זיל דבלע ע״י אש טשא״כ כאן וחקשה טט״נ דטשטע ליה להש״ך דאין הילוק בין אקראי להרבה פעמיפ כל שבלע עיי חום ביה״ש אין פולט בביה״ש ודוקא סכין ש״ע דבלע הרנה פולט
 בביהיש ולא גגלע דבר טועט ע״י רוט ביה״ש דרשב״א. לא טהלק בין אקראי להרבה פעמימ למנין זה וכן הרא״ש דהביא לשון רש״י דאין ביה״ש מבליע לסכין בין הרבה ובין אקראי ואפייה צריך לקמן נעיצת
 ש״ט ביון דתדיר הוא יטיא לשל עובד גוגגיט ולא נריח א״כ אטאי ברגיל לשחוט פני בהדוזה ותי' רדפ טישרק שריק ועט״ש באות י״י וכ״ב-• טן ע״י הדהה • עש״ך והיק נינתו דרוצה להוניה דבליתא דפרטא
 לא חוח בג״ט בהדחה והיבא יאיתטר איתמר ושאג׳ לקק דהוה אקראי כוי וזה לשון הדא״ש בפ״ק והא דפליג׳ נםגץ טריפה הייגי לשחוט אגל לדוהח אטרינן ננ״ה דלרותה אסור וצונן אמרי לד, בעי הדחה
 ואטרי לה לא בעי היהה אלא בליתא הרי מפורש יוצא מדבריו דאין שוה בליתא כמו הדחה וםהרש״ל ביש״ש םיטן נ״ט יגיה ולא במקוט אלא טשום יקשה ליי, ימכאן מוכח ישוין יאל״ג טנא ליד, לגמרא
 לחדש ואי איגא גליתא גיון רט״ד מדיח איטא דווקא. והש״ך סוגר דחנטרא מסברא הכריע בן ביון דלא בלע אלא ע״י חוט גיה״ש ואקראי גו׳ והקשה על היש״ש נ' קושיות. א' לפר, ליה לרא״ש לפרש ט״ד
 לא געי הדחה גיון דאין הלכה כטותו ועוד ילא טפרש הוא שט ככ״ה דעיקר טילתא הוה לפרושי ולא כאן ועוד לפה להזכיר גליתא כיון דחדא הוא אלא וראי דלאו חרא הוא והרא״ש הוצרך לגל יה דרוצה
 להוכיח ללרותח לא טהני הדחת פגין טדחזינן לצונן כעי הדחת פכין וע״ז י״ל כפירש״י דאגשר קאי וה״ק אט חתך רוהח אטור גלא הדחת טגין וצונן סני גהדחת גשר וע״ג בן הוא דאי צונן בעי הדחה
 קאי אפגין איך אטד אםרי לה לא בעי הרחה הטגין לבחחילח והא יש דם בעין בו׳ ולזיא דודאי בעיא הדחה קאי אפגין דבעיא באל״ף לשון נקיבה אסכין דכשר לשון זכר הוא גט״ש התופי חולין ח׳ ורש״י
 *־שח מצורע יע״ש וט״ר לא בעי חיוזח אלא בליתא שגרוע מהדחה . וג״ת אטאי לא פי׳ לא געי הדחה אלא קינוה גטו ליש״ש י׳ל דטובר הרא״ש גל.קינוח דפחות טבליחא לא גלום הוא•, ויש לראות
 ולרש״י ניג איך יתכן דלצונן לא בעי הדהה טיס שעל הסכין ואי דח״ק לרש״י פליגי אי עביר קינוח בליתא דפרטא לרוחה לא מהגי דנשאר טעט ונבדק ברותח ולצונו א״צ דא״כ להרא״ש גפי כן. אלא גמיש
( דגצונן הרט טתפרך טשא״ב להיא״ש לגתחילה אהיתרא דטגין קסהדר ודאי אין ראוי לשפוך על םתפרך ולזה תי' דגליתא די . גטציגו לטידין טשיטת השייך דטכין ששהט בה כשירה בין פ*א או  הר,

 הרגה לרותוז לבתחלה בהגעלה ודיעבד בחדחח להרא״ש ולהרשב״א כ״ק מבשר הרותח נט״ש השיך אות י״ר לצונן די בהדחה רוקא בין פ״א או הרבה פעטים וטגין טדיפר, משום דטרידי כו׳ :
י להטי״ט ול״ה דף קל״ז אות ב״ד כ' וי״ל וראיתי בדברי רט״י(הוא בעל הלבושים) שערוריה בדבריו שכתב דלא אטור לחתוך רותה אלא ברגיל לשחוס אבל באקראי,די גהדחה רהא רנינו באקראי קאי ן ף י א ל  ו
 ואפיה לרותוז־אין די בהדוזח tyn דלקושית רבינו י״ל גט״ש הריץ (ר״ל דל״ק טעגודת בוגגיט רגעי נעיצה לבתוזילח והא דמייח היינו אי חדיח ושחט ש״ד עיין במייט פוף קל״ו ב׳ הגיא
 דגדי הרין) ט״ט הא המהגר ורם״י גופא גתגו להא דרביגו ז״ל עגיל ור״ל טדטחלק בסייג בין באקראי ובין רגיל לשחוט טריפות הדיר ש״ט באקראי דווקא לשחוט טוהר ולא לחתוך רותח וטשום זה גתג הש״ך
 באות י״נ אבל אסור לחתוך גו רותח אף גפ״א להוציא םדגרי הלגוש שבתב גפ״א די כהדחד, לרותח. וכן. טירה הלשון בג״ה טגין ש׳גחט בה ולא אמר ששוחט בה ש״ט אף גאקראי אסור לחתוך נה רותח.
 ותמהני שלא כתג דלא גלגוש גנחוג, ודאיתי להכגה״ג בהגהות חפור אות י״ז דברים אשר לא, זכיתי להבינם יע״ש .. יהנה נראה לענ״ד דברי הלביש כגים יברורים וז״ל הרא״ש בפ״ק רחילין והילכתא אפילו בצונן
 כוי אי איכא בליתא כוי והא דפליני הכי דווקא לשתיטאבל לרוחח אטדינן בנייח סכין ששחט אטור לחתוך רותח אפילו לחתוך צוגן אטרי בעי חדחח ואמרי לא בעי אלא בליתא כו׳ והטי״ט נרם אטור לחתוך רותח
 אפילו הדיהה דאפילו לצונן כו׳ הוסיף תרי מלות אפילו הדיחה ודלי״ת דאפי׳ ולפי דבריו קשין דברי הראז׳ש אהדדי טפב״ה כמ״ש באות י״ר אםגס לפי גירםא ישנה ה״ק והא דפליגי הכי ומסיק לם״ד מדיח
 והיד. גליתא דאהא >m> התם גרא״ש הייגו-לשחוט ד,א לרותח אטריגן רבייה דאסור גלי הדחה ולא טהגי בליחא דהגא יש טעם פיםנים פרודים ג״כ או שאר טעטים והתס בכ״ח נטי ה״פ ברא״ש שם ולמ״ר
 ביהיש צונן טייח חיינו לבתהילה ולא יהיו מזוריט עט פ״ש פיק והיפ שם שלוזתוך רותח אסור ב״א בהדחה ולצונן פליני אפרי געי הדהה ואטרי גליתא . אה״כ עיינתי בלבוש וראיתי נט״נ שכתב וזיל שבין
 ששחט אסור לרותח אפ טייחדת לשתוט אפילי ע״י הדחת םגין יאט אין מייחדת אפילי ריתח פיתר לאכול עיי חדהה ימדאטר לאגיל ילאי לחתוך יראח דה״ק דיעגד אם חתך רותח ע״י הדחת סבין מותר
 לאטל רותח דיעגד גט״ש השיך גאות ייי אלא דטוצלק עם הש״ך ו־לש״ך אפילי גהרבה פעמים אין הסנץ נילע טהום ניה״ש וראיח טדחניא הרא״ש לשון רש״י סגין קשה גולע ואינו בולע אלא ע״י
 רתיחה טשטע טוים גיד,'ש אפילו גהרגה פעטים אין גולע ולהלגוש אין זה דיוק ופ״א הוא דאין גולע הא הרגה מעמיס גולע ואפור לרוהח אף דיעגד והחמ נג״ר, סגין ששחט היינו פ״א מש״ד, נתנ הראיש שם
 לט״ד נהרהר, פויה היינו ויענו נמ״ש הש״ך אות י״ו ונהרנה פעמים סובר הלבוש דאף דיעגד אטור וטשום דאין הנוע נש״ע טש"ה לא נתנ השייך נאות י״ג דלא נלגוש ונמצא דגרי הלבוש מחוורים
ז עו. עש״ך וגוונתו אגאר גתג דטרידי שייך לענין דט וא״צ אפילו קנות טשאיג לעגין שמגוגית לא שייך גולי האי טרידי , והגיא ל׳ רש״י ולכאורה גראר, נווגתו פשוט  ולגושיה גתלנ חיוור.(0)לענ״ר ג>ה: י
 דאטאי לעיל קולף אי משיגה אלמא גיה״ש ריתח , ואיני גבין דטריהיט לשיני משמע דה״ק יאמאי לעיל לא פגי בהיהת סגין אף דיעבד בעי נעיצה ואטאי וע״ו נתנ דהפגין קשה הוא ואין בולע פהום גיה״ש
 משא״ג לעיל פולט הוא שכנר גלע ע״י אש ומש״ה געי נעיצה דיעגד שמעגיר ג״ק גמ״ש לעיל אות וי״ו יע״ש , ומ״ש להרשג״א אין כפליט ללעו של טגין אף שבתב לעיל דטפליט אף להרשב״א באות וי״ו י״ל
 דד,תם גלע ע״י רתיהה וגלע טוגא טפליט ליי הוט גיה״ש טשא״ג ע״י הופ גיה״ש נהי שבולע. דטה״ט. אוסר הרשב״א לרוחח אף דיעבד וקליפה טיהא בעי כט״שגתה״א קנ״ד וגמ״ש השייך אות י״ר ט״ט מועט
 הוא הגלע, ואין מפליט עיי תופ גיה״ש אותו הטועט וטה״ט סהגי שיפה אף ומעגרת ג״־ טסכין וא״כ אגתי תקשה ויהא גרוע טנעיצה ונס״ש הפרישה אלא דגטניטוח הסכין אץ נו כ״א גלע מועט אין גח גהוט ביה״ש

 1 להפליט



 משבצות זהב יורה דעה י יא יב הלכות שחיטה שפתי רעת מד
 להפליט ודוקא טה שבקליפה הסכין שיש בו בלע כשפע ה״ה ה״ג טה שבולע ע״י הום גיה״ש טועה הוא
 ואין בו כת לצאת ע״י חוח ניה״ש . ואין טחלק כלל נין שהט הינד, פעפים לפ״א נטו דטשמע מריהוט
 לשון הרשב״א ז״ל ולקטן בסוף הסיטן אבאר עוד והשתא א״ש ט״ש נאות וי״ו יע״ש : יךן ע-ש״ף
 וסובר כמ״ש המ״ו אות ידיד וכס״ש השייך נאות י״נ להמחבר אפיי טלוכלך מותר לשחוט . ומיהו הא
 למדין דאם שחט העוף ונתנבלה בידו דלא טהני קנוח בנוצות העופות אלא דבר קשה כשיער בהמה :
 ימ עש״ך וכוונתו מבואר דעל הטור קשיא שפיר טשא״ג להמחבר דםובר ם״א דאף בלא שום הנשר
 מדיח גיה״ש ה״ה כאן ונ״ת אמאי לא כתב ואם קלף הרי וה משובח דייל דט״מ קיל היא סכין ששחט
 פ״א באקראי טטנין ש״כ ואף דבנה״ך השיג על הט״ז אות ט״ז דטה קילתא דםכין טריפה היינו לטור
 ירט״א שלא חניה נלופ אנל לא להמחנר ונדאטרן : J עש״ך וט״ש דצלי בעי הדחה תחילר, כם״ש
 הריב לקמן 0ימן ע״ו והמחבר יודה לו יע״ש וטיהו דיעגד שרי שט. בלא הדחה וקאמר דכאן צריך
 הדחה אף דיענד פשוט שמנונית דנורא לא משאב אלא דניה״ש שהוא-טלוכלך אפשר לנ״ע אף דיענד
 בעי הדחה תחילה ולקמן שם ינואר ותירק רבעי כאן שפשוף נדול ומה ניחא דהא בשרה׳ אורחיה
 בהדחה בלא״ה , ר״ל אף דתאטר דמיירי לצלי ודיענד ש״ר או שאר תירוצים דאילו לענין הדחה א' אף
 במשקים ולאישור צריך מים דוקא עיין גה״נ מ״מ מידי דאורהיה בהדחה לא ח״שינ; רילםא טישתלי
 כט״ש ר״ס צ״א לו״א דגאן צריך שפשוף גדול ולקטן סימן צ״א יגואר וט״ש מסימן ס״ר ס״ו ט״ט וצ״ל
 םי״ו דשם מבואר דצריך שפשוף היטב: ^א עש״ך והנר, משמע דה״ק רלא ישחים אח״כ אלא ע״י
 נעיצה הא הכשירות ששחט בנתייט הוכשרו בקינוח שעשה בנת״מ נטו שנוהנין השוחטים עתה לקנחו
 בשיער יפה משום חשש שמא ימצא טריפה . אשנס לא ידענא להולמו דאדרבה המעיין ננ״ח יראו/בל
 ששחט בינתים כשירות מקנח אף שנמצא הרבה טריפות לא צריך נעיצה . נס פ״ש התב״ש דמשמע
 טב״ח תרתי בעי קנוח ולא שחט שלשה טריפות רצופים ולא ידענא להולמו רהא כתב לדידן דנוהגין
 השוועים לקנח יפה כין גל בהמה אין צורך והא טשנתת ליה בשלשה רצופים והפריח הביא בשם חג״ח
 דקנוה לחוד םני ויפר, גוון טוף דבר דגר׳ השייך בכאן ודברי תג״ש צ״ע אם לא שנניה כש״ך קצת מלת
ב צריך נעיצה . פי׳ ושוחט לכתחילה שייך  די וה״ק אם שחם כשירות בנתיים וקנח די בנך ׳ע״ש : כ
 יראה לי דה״ק דוראי ריעבר אף בהרחה יפה סגי ול״ד לסכין ש'/: ד»ף ריעבד בעי נעיצה וכמ״ש השייך
 לעיל אות ו׳ דחום ביה״ש מפליט הנלוע מהסכין ונעיצה מעברת כ״ק וכאן אין בלוע הסכין להרא״ש
 מחום ביה״ש דהביא פרש״י כט״ש השייך אות ־"ד ולתרשנ״א דבולע עיי חום ביה״ש ט״מ אין מפליט
 גחוש גיה״ש כיון רבלע מועט כט״ש אות ח״י יע״ש וטש״ד, סכין טריפה כו׳ ולא מחלק נין הרבה
 לפ״א אלא טה שבעין על הסכין די דיעבד הדחה ואיג ט״ש הטחגר צריך נעיצה היינו לגתחילח ע״כ

 דל״ד לשייך וגאטור :
ר הכותב ראוי להאריך נטימן וה גי מעיין עטוק הוא אגתוג גקיצור המחלוקת שנין הש״ך ן 3  א

 וס״ו בסימן וה גם קצת דיני סגי] געזה״י ;
ז כי לשיטת השייך הוא כך להרשב״א הופ ביה״ש מבליע לפבין אף בפ״א שהרי על מימרא דרג  ךל
 ״ נחמן בנייה םגין ששחט אפילו פ״א וסכין טריפה בחב בדף קכ״ה א׳ תבלע הוא לסכין ואין
 יוצא ע״י חום ביה״ש וטברא טובח היא דלהגליע שבעין שמנונית טריפה או דם יש בו גח ולא להפליט
 טסנין בלע ל״ט דתרתי לא עגיד להפליט מסגי! ולהבליע נביה״ש אלא אפילו להפליט לחוד אין נו כח
 ביון שאין בעין אלא .בלוע וטש״וז די גהדחה לטכין לשחוט נה ואלו היה בח ענ״פ להפליט היה צריך
 עכ״פ להדיח אח״כ ביה״ש ולא עוד אלא להגעיל או לנעוץ הסכין דלטא טישתל׳ אח״כ להדיח ווה מבואר
 יפה לחםעיין שם קכ״ה א׳ ובדף ט"! א׳ יע״ש היטב וכל וח סגין שבלע ע״י חיש ביח״ש אין חום ניה״ש
 מפליט מטנו לפי שבלע טעם קלוש ודבר מועט משא״כ סכין ש״נ דבלע הרבה בשפע ע״י אור וכדומה
 אף הרשב״א יודה להרא״ש דטפליט ע״י חום ביה״ש בט״ש השייך אות ו' ואות י״ז והיינו םדלא כתב
 הרשל׳א דין דם:׳; ש״נ דיעבד די בהדהה יפה וכמ״ש הפד״ח נאמת אלא דנ״ע סכין ש״ב מפליט חופ
 כיה״ש טקליפת הסכין לנעיצה מעברת כ״ק וכן מוכה מר״ם ק״ד• דמשטע שביה״ש מפליט טםכין ולא
 כט״ש הב״ח בקו״א. ולהרא״ש זיל חום ביה״ש אין טנליע לסכין שהרי הביא^לשון דש״י סכין טריפה
 דהסכין קשה ואין בולע •ע״י חיט ביה״ש יע״ש ודב״ע בין חרא״ש וחו־שב״א בעין מוח אין נפגש אפילו
 מעל״ע אלא דרשל׳א סובר סתם אין נקי והרא״ש סובר דנקי כמו שאר בלים דםתמן נקיים (אמנם בפי'
 צייד וצ״ו אכתוב דעת ־ט״י ואין כאן מקיטו) גם סובר הש״ך דיעבד לא מהני הדחה דוקא נעיצה רהא
 םפלימ ע״י חום ביה״ש סכין ש״כ לנ״ע בין לרא״ש ורשב״א גס םובר דם״ש הרט״א ובשעת הדחק קאי
 אב״י נפי כדטשטע טפתייטת לשונו נאות יו״ד וטעמא דנעיצה מעברת כ״גק מםנין כל וח להש״ך אמנם בן
 הוא קצת שיטת הפרישה אבל הט״ז נחר לו דרך הב״ה ו״ל דג״ע בין הרא״ש והרשב״א פוכרים דאין
 חום כיח״ש מפליט משנין כלום אף סכין ש״כ שגלע הרגה ואין נעיצה מעגרת גלוש רק המוח שע״פ הפגין
 לבד ואין סברא כלל דנעיצד, תהיה פועלת כלל כט״ש חו־א״ה בב״ח קכ״ד א' יע״ש אלא דפליגי הרא״ש
 ורשנ״א להרא״ש, הטוה נפנם ולהרשכ״א אין נפנט וטש״ה טחני נעיצה להעביר המוח ורכ״ע סתם סכין
 אין נקי . ופליגי הרשב״א והרא״ש דלהרשב״א ענ״פ טגליע לסבין בעין שנן כתב גקב״ד א׳ וט״ז א׳
 ולתיא׳יש אין מבליע •שהרי הביא לשון רש״י והט״ו יודה לשייך מה וסובר הא דהיקל בשעת הדחק היינו
 באב״י . נטצ-נו לטידין שהש״ך וחם") פחולקין בכאן ה׳ דברים לדינא ד' דברימ. א' דנעיצה אין פיעלת
 בלום. נ' רהא דהתיר רט״א שעת הרחק באב״י. נ' בדיעבד הדיח סגי גש״נ נטי ביון שנקי הוא והוא״ש
 סובר דבעין נפגם הוא הרי ד׳ לדינא ואי דלנ״ע בין הרא״ש והרשב״א יודו דאין ביה״ש מפלים
 טסגין וט״ש גטימן ק״ה דלרשב״א טפליט הוא לםבין ט' ולהש״ך הולק הוא עליו בכל ה׳ דברים גטו
 שאתה רואה וכיון דגדירנא קצת באן טעתה אכתוב קצת דיני סכין ואם ירצה ה׳ אבאר עור כל

 אהד במקומו הראוי לו :
 ttfhw[? מדות גסגין טגין ש״כ וסגין של שחיפה ששוחם גשירות וטגין ששוחט גה טריפות הנה
 פכץ ש״כ מבואר הדין נפיטן קכ״א ס״ז דלצינן געי נעיצה יפה גקדקע קשה ולא רנה ולא
 קשה יותר טדא׳ וכ״כ התום' פוף עבודת כוננים יע״ש ואפילו להריף טהני כפו צנון סגי בהני והוא
 ממעשה דשבור טלבא דפפק אתרוגי יע״ש והרי אתר, רואה שיטת השייך נכונה דנעיצה מעברת ה״ק

 לא נענה פשיטא רצרין לקלוף אף ללעת הטול שמיקל נאם שמט כאקלאי שיוימ ניה״ש הא כאן ומי לש״ע
 והנך רואה מונויו שסולל שאין מילוק נין השמישו פ״י אש או לאו ואל״כ אין לאיה א״י נל שרגיל הופ
 כמו של עוכל כוכניס ויש לעיין נאופ ט״ו ע״ש ומ״ש אכל לכתחילה די כקינוח שיעל יטה ילאה לפרש לה״ק
 ואפ קינח כשיעל כמו שנוהגין השוחטים משוש חשש טליפה א״כ לא הוה לצופים אלא כלא קינח כנפיים
 אמנס התג״ש נאות ס״ג נמכ ימע״ז משמע ואף אס קינח ננת״ס כל שרגיל לשחוט טליפה צריך נעיצה יע״ש
 וסייגו שהוא משלש ולכתחלה כלומר לנתחיה נוהגי; נאין נ״א לקנח נשער יפה וכן ילאה ממ״ש סט״! נאות

 יו״ו נמה שהקשה על הנ״ח יעי׳ש :
) ציום כי״עט״ז הנהרש״י פי׳הטעס דשמא לא ישחוט הרוג והוא לא ידע והרשנ״א בארוך נית א' א ) א  י
 ש״ל דף ח״י א׳ שמא יחליד ונקצר כתג שמא ידרוס וכתב הג״מ נ״מ דלרש״י אשרו כל שלא נמצאו
 סימני כולם שחוטים כ״א רונ חיישינן שמא נתרחכ ע״י פרכוס ונ״נ הכ״ח נסימן נ״ס ׳ע״ש • והו מומרא
 לרש"׳ וקולא גיוס כמקום אופל שרי ומיד יצא לאורה ליבדוק אם נשחטו לוג קולם שיזרוק מיון • ולהרשנ׳׳א
 חומלא כיוס במקום אופצ אסור שמא יעשה דרסה חצלה וכלילה אף שלא נשמטו כ״א לוג! כשירה דצא חיישינן
 שמא עיי• פלכים כו׳ והנה עול נ״מ לאצי ללשנ״א ו״ל צריך שיאמל א ח״נ נלי צי נמ״ש הנ״ח והשיך זפל״ח
 וכמו שאבאר נשיך אות א׳ ולפ״זמומר לתיאבון ששחט בצילה או דליתיה לפנינו שחיטתו אשורה יאלי ללש" י
 א״צ שיא.ץר כלום נ״א שרואה לאור הנוקר::שחטו רובם • אמנם הלו״ז לא• ניחא ליה בנך והקשה הנ״ח וידה
 אדיויה וא״כ ליעבו נמי יהיה אסור ומה שתיל; הנ״מ ונשמעו כולם מתני׳ סממא אמלפ משמע אף שלא
 נשחטו לק רוכש כשילה דיעבד ואעאי ותו אין קיום לסברת הב״ח דחייש שמא יתלמב אף ויעבד לא:! צא
 קי״ל נ! כסימן כ״ה כמ״ש רמ״א שם ומשמע וודאי אף נלא נשחטה נ״א הרונ כשל והא ולמחלה אסור
 לזרוק קווס שינלוק רחיישינן שמא ישכח מלבדוק כמ״ש שס משא״כ אי הוה העעס ולמא נתרחב וודאי אף
 דיענל אסור אלא העיקר ללש״י משוס שמא כמשך הזמן ישכח לבלוק אס נשחט לונו וציום במקום אופל שלא
 זרק מיוו וסולן מיל לאורה וודאי אין למוש אלא לפלשי״א דהטעס משום דרסה הלוה והקשה הט״ז אמאי לא
 ישמוט וילאפ אס הנוצה מתוכה ול״ל אס •שוחט בסכין אלון במלא הולכה ליכא למימש כ״א צפעס ראשון
 שמא מתחלה החציו א״כ אין חתן הנוצה ותי׳ ומש״ס נתן צקצל טעס לללסה ודיענו חמלינן ועיין בבאר
 הגולה ציין.שלא נסלל על יום נמקוס אופל ציין משנה וז״א ועל בד״א כשאכוקה ציין טול ולשנ״א יע״ש •
 אמנם מה שהקשה הט״ז גיוס במקום אופל ארנאי לא. לרש"׳ יש תי׳ לאסור לנבל נהמה נירים ועיין תבואות שול:
י צהצ״ח נפ״ק לחולי! אות ל״ו כחג על מ״ש הלבוש לכתחלה לא ישמוט שמא יגליפ כתב לקשיא ץ ! י א ר 1 
 מויויה אלידיס והא פשק בסימ! כ״ה שצריך לבווק אחל הגלמה כמו שהקשיתי נמי״ט אפרש״י
 עכ״ל והקושיא שהקשה אלש״י הוא נדף קיימ להא צליך לבדוק הסימנים יע״ש והנה כגל תי' הט״ז הקושיא
 וו לוואי במשך תומן ישכח משא״כ ציוס אלא דקשיא ליה אלנוש אמאי נייל מעעס לש״י נשלמא משיי
 הרשב״א יסונל למוש הרגשה דרסה יודע בצילה כמו ביום ומלוה יוכל לראות הנוצה אי נסכין אלין ציכא
 למיחש למצדה אלא דקשיא ליה והא נלא״ה צלין צניוק ביום כקושית המי״ט מת״ט תקשה צלידיה נמי להא
 שסק לקמן לצלין לבדוק אחר הגרמה ואי משוס הא אפשר יהב״מ כהגלמס פסק כיש מי שאומל כסי' כ״ה
 דהוה מיעוט המצוי ולכתמלה צליך לצדוק ולא ליעצל ומ״ש נסי' כ״ה פלנוש דיענו אסור קאי ארוג ועיין
 תנ״ש סימן כ״פ כתב ללבוש פסק ליעבל אסור ואין הכרע מלבוש וא״כ שפיר נקט האי עעמא לחיישיגן
 שמא ישכח משא״כ בהא ללונ ללא ישכח חקוק הוא או לסתמא פנן לא ישחוט צכחמצה והא נאומו כסימנים
 נידו ומתכוין לחפון כולם !ולאי אף לכסחצת לאיי להתיר לכן כתכ לטעפ הוא משוס הגלמה ואזיל לשיעתיה
 לאף ליעגל אסור וכמ״ש'התג״ש •־(ב) שאלו נוי. עט״ז וסובר שאלו היה מזיו משמע דמיילי בשוגג וכן
 פי׳ הב״י בטול שהוא כלי המחנל. ולא אנין מ״ש הנ״ח לפטול והמחנל שינו מלשון הל״מ ו״ל לכתנ
 השוחט בשוגג והס שינו לומר אף במזיד ולשון אע״ט שאל! היה מזיר צ״ל לה״ק אע״ס שאלו היה מויל
 מתח״נ אפ״ה שחיטתו כשילה אף צמויל עכ״פ לאחריני ואין יאמר ואת להמע״ן נג״י יראה להדיא שמשלש
 דברי הטול דנשוגג איירי דאצ״נ מה משמע שכתנ מ״י להא מגמרא לא משמע ופא דמוקי בשוגג משוס
 דלל״י במזיד עולמית אשול והקשה «ו״1 איך •תכן לומר דצמויל פסולה והיינו בפרהסיא דווקא דהא הכין
 הלכתא והגמרא ורוצה לאוקי נמויר היינו נצינעה א״כ אמאי לא אמר הטול לביתא •ותל אף מזיו וצנעפ
 אלא ופ״א צא הוה מומל כוי משמע מלנליו אף בשמיעה אמלת וצא כשייך סימ! נ׳ אות י״ז שפי' דווקא
 נאותה שמיטה יע״ש . ומ״מ יש גמגום בלבלי סטיו להזכיר ר״י הסנדלר דהיינו שוגג דיצי' סופ מזיד דר״י

 ולמה ליה כולי פאי הוה להזכיר כי אם «!יי ולי יהודה דצדידיפ אסור עולמית :
ע והתנ״ש אות י״ג כתנ לנאותה שחיטה נעשה מומר ופסול שמיטתו וכ! מוכח נא״ע סימן קכ״ג ך  ן
 י גהג״פ דפכופנ גט כזדון נשנפ פר"! פסול ופנ״ש לצפ למלק לכצ שתי אותיות הוה מילול והקשה הא
 ג״כ כאן דכי מכיל פורת׳ הוה מילוצ עכ״ל הנפ אמת שהר״ע ז״ל •נפי׳ המשניות כתצ כן ומ״מ יש ללון
 ולומר יכל שוחט מקלקל הוא אלא למלאכת ממשנת אפלה תולה. וכיון שמותל באכילה הוה מתקן א״כ כצ
 נמה ללא גמר שחיטה לאו ממלל הוא ול״ר לגיטין. ואם היינו אומרים נמהרי״ק שורש ק״ס יאף ילא נעשפ
 מומר ב6״א מ״מ אין צו נאמנות א״כ כא! כגדול עע״ג ורואה ששיטתו כשירה משא״כ התם יבעינ! לשמה
 וגדול איעחא ונפשית עניי ומיהו כאן ניחוש שמא יכוין לנחור יססוצ צהיש״ש עיין סימן ג' מ״ש שם אמנס
 כהיה חצי קנה פניפ ושחט(°) •ש לומר לשלי לכ״ע אף להמולקיס כיון ופסולו ושחיטתו כאמו הן באין כשירה
 אפשל לנ״ע וכואמרן.־ (ג) יווקא נכלי שייך לחלק נין עכורים ילא חזי בגואה הא צימיס אין לחלק לאף
 עכוליס אשור ליאמלי לשלא לימא קשחיט ט"! יע״ש : (1) עט"! והעיקר יכתוס' קי״ל יכל צהיי כלי אסור
 בין בלאש גגו ונין ניאש ספינה אף יא״א נע״א יכל שהלם שותת ע״ג הכלים וכלימה דווקא תוך הספינה
 שלי או נראש גגו הא שצא נשפינה אף וה אסור יצא התירו מריס אצו אצא לציין יעיין בטול שכתנ
 לעולם שוחעין ונכ״מ שוחנןין בראש כו׳ וע״נ ראח״כ פירושי משיש באיזה אופ! הוא שוחט בראש הספינה

 ע״ג יפנומ או ע״ג כלים .־
ר א לתוך הגומא אפילו אינה נקיה לסי שנר&ה כמאסף סלס שכן לרן הכותים ט״ו ־ הנה צעעמא  י
 לאין שומטין לגומא יש ב' עעמיס.א' ייאמרו שוחט ע״מ לזרוק צענולת כוכבים ימש״ה נתנו סחו׳ יגומא
 שאין נקיה שלי ועיי יש טעם נמו שכתב סלשב״א באלון לף ח״י נ״א ה״ש שנלאה נמאסף סלס לאכול עליו שכן

 המיני! ,
 דהא גםימן צייו פסקינן אפילו נקי טפליט מםבין יע״ש ומיהו טהםחבר אין ראיה דםובר בסימן צייו. דוקא קורט טשויא לשבח שהביא דעה אחר בסתם ופטק ב; דאב"׳ נקי מותר ואם נן טש״ה אבל רבי
 יהודה שם בעבודת כוכבים אתרוגא כו׳ ויה שדייק לכתוב כמו צנון אלא מדלא הגיה הרט״א עליו ש״ט דאודוי אודי ליה והיינו דפעכרת כ״ק ולרוהח לא מהני נעיצה ג״א השחזה היםג וע״ג הםעפ או דאנ״י
 לא החמירו הז״ל אטו ב״י כיון דדטי׳ *זדש או אפילו לש״ך בסינון קי״א ואפילו ב״י דיענד שרי יראה לי הטעם דכל שהלך אותה הקליפה תו אין בו אלא מעט בלע ובטל הוא גששים ברותח דקים להו
 להז״ל גהכי ומיהו גלא השחזה ודאי צריך לשער-גנד גולו ולא נגד הקליפה דלא גט״ש הפר״ח גטיטן צ״ד אות כ״ג וקכ״א אות ׳׳'ט דהביא דעת הראייה ז״ל גבייה קג״ד בסתם דקיט לתו לחייל דאין ברול
 גולע יותר מכ״ק ולא נאטר דסכין כיון שאין תשמישו ע"' אור כן הוא מ״מ אין הלכה כן רחרי נוהנין אנו גשחותכין בצלים או צנון בסכין איסור צריך ם׳ נגד כל הסכין כט״ש הטור וחפחגד והאהרונים
 בטי' צייד וצ״ו משמע ודאי דככל הסכין משעריט לא ג״ק דלא גם׳ בית לחם יהודה שכתב • גפשיטות כפימן צייו כ״ק הסכין ושרי ליה מארי׳ . והרי אתה רואה שפריש׳ כאן הקשה ואחריו החזיק הש״ך
 בשיטה זו דאיך התיר הרשב״א כשיפה והלא הלכת אותר, הקליפה ויבלע טחדש הרי רכל השכין בלוע איפור והכין מפתבר ולפ״ז בסכין חשץ לעני; פסח (o) יראה לי דאע״פ דהשחיזה אפילו דיענד לא מהני
 דע״ב לא שרינן כאן אלא דטסתםא בטל הוא כמיעוטו ואף שאין מבפלין איסור מ״מ דםיא קצת לם״ש הרשג״א גלי גדול שבלע איפור מועט טשא״כ חטץ כששהו ופ״ט הדין אמת ראם נעצו יטה וחתנו בפבין
 איסור צנון ובצלים נטי אטשד *דקל כרכיזיבנא ולשחוט מבואר גא; הדין אפילו דיעבר בלא נעיצה צריך קליפה אפילו הדיח היטב וכפ״ש השייך ז״ל סכין של שחיטה לכייע אין בולע ג״א ב״ק שהרי אתה
 רואה שמהני ליה עירוי ועירוי ע״כ אין מתפשט יותר טכ״ק הלכך חתך רותח די כ״ק משנין לשער עכ״פ ודי גכך ולשחוט נםגין בשירה שבואר הדי; גא; ובספץ טריפה שרגיל׳ לשחוט נו טריפות או סנין שנות־

 חעובד כוכבים בהמות ג״כ לא בלע כ״א כ״ק ואף דיש לחלק בין דם לבלע שמנונית טריפה ט״מ כיון דלא הוזכר זה אי; לההמיר כל כך וכדאטרן כאן :
 ךיל ך|ך^ן יש בסכין טח שאין נשאר דברים דאלו חתך נסכין איפור או חלב בשר רותח בכ״ר נאסרה כל החתיכה ואף רחם בחט בלא רוטב כ״א כ׳ק בנלי עיין fa• ק״ה אות נ״נ עכ״פ ביבש לנטרי
 I שאין לו רטינות כלל נסו לחם חם שחתנו בסכין איפור או באיסור דרבנן אפייה ליי רוהקא דסנינא מתפשט בגולה וכמו שאבאר גסי׳ צ״ד • ואמ חום נ״ש ודוחקא דטנינא הנה רט״א שם

 בסימן צ״ד היקל גזה והט״ז החמיר חום נ״ש ודוחק' והנה כבר ביארנו דדוחק' וחם קצת לא נרע מחום ביה״ש prtrn' ומליש חופ ב״ש שהיט״נ דיש להחסיר זהו טה שנלע״ד :
ן בפרישה פי׳ קכ״א אות כ״נ מ״ש דםכין אב״י אין אושר אלא הקליפה והלכה לה ליי שיפה ודוקא שיפר, ולא נעיצה הנה טה שחילק נין •טיפה לנעיצה נסבול זה אטנס טה דכתב דאין אוסר אלא קליפה י  מי
 ״ I ג״ל לכהחלה אוסר כל הסכין נם עיין בתה״א דף קנ״ד לא הכינותי נמ״ש רותח כל שאין דוחק אין נבלע בכלי שהרי למ״ד טליח אין כרותה כוי לא הבינותי דודאי מאכל אישור או היתר בכלי אישור
 אוסר כמבואר סי' ק״ה פ״ז אפילו בלוע בכלי יוצא בלא רוטב ומאן דאמד מליח אין כרותח׳לא נבלע גלל בקערה הדם דאין כרותח ומאן דאםר כרותח הרי חזינן דבלעד. הקערה אף בלא דוחקא יעו״ש :
א א ישמוט • שמא ישהה או ידרוס וריעבד שאמר ברי לי כשירה רשב״א עכ״ל שייך והנה נרשב״א נאריך בתב שמא יחליד ובקצר שמא ידרוס והוא י״ל לא רצה לפרש נמייש בארוך רחלרה נראח  ר
 אם הנוצה חתוכה כט״ש הט״ז לכן בחר לו דרך הקצר וה״ח שחיי דשובר חדא הוא דרסה או שהיי ביון דשוחט באפילה אין יכול לבחון י״כ • אטנם מ״ש דיאטר ברי לי לא ירענא ררשב״א לא
 הזכיר גלל מזה לא בארוך וקצר ובחדושיו שיאמר גרי וגפי הנראה מט״ז אות א' דיענד גשר כך בלא אמירת ברי לי ונרם לו שהעתיק מב״הושם נאמר דברים אלו ואולי הב״ח מסברא דנטשיר, אוטר כן .
 יראיתי להתבייש אות נ' שתסח על הפר״ח כמ״ש שצריך שיאמר כרי לי לא ידענא רעל השייך היה לתטוה ומ״ש שכן דעת כל הפוסקים הרי הב״ח וש״ך אין אוטוין כן י וט״ש השייך דפ״ל כרש״י משיש דוב
 ושמא ישבח ואף ביום כמקים אופל היישינן שמא ישבח ולא יבריק עוד . יעיין לגיש שנתן טעם.משום הנרט' והראה מקום לסי׳ כ״ה ואפשר שנתכוין לט״ש שם בה״נ דצריך לראות אהר שמוטה לכתחלהיטש״ח לא
 ישחוט בלילה דלא יוכל לראות אהר זה ובדיעבד אין היוב • או דנתכוין לם״ש שם אות ד' בשם אביו הגאון דבקנה היישינן שמא ע״י פדגיס נתרחב מקוש החתך א״כ השוחט בלילה דכשר דיעבד אם בדק לאור
 היוט אח״כ בוושט לא בקנה' דח״שינן שמא ע״י פרכום "נתרחב ונעשה רוב והיינו בעוף שקופץ ודילג לא בבהמה ונמו שיבואר שם •י 2 ובי נרות דינן כאבוקה. וגר שיש לו ב׳ פתילות הוד. אבוקה ואפילו
 קלועין שייך הנה ב' פתילות היינו שטונחין זא״י לא כיש טי שאוםד שאם כרך כמה פתילות כאחד הוח אבוקה ווה וודאי אינו . אמנם ט״ש השייך אפילו קלועין הא אפילו ב' טתילות הויין כאבוקה' ואולי
 בפמוט של שטן איירי שמונחים פרודות הפתילות ועיין בתכ״ש ובאורח מישור שהאריכו בכאן וא״כ יש לחוש לכל ההומרות כי י״א הטעם דצריך נ' נרות שטא יכבד. אחד מהם וי״א שיהיה אוד גדול ויוכל
 להבחין היטב וודאי בעיה״כ והרימה ששותפי; עיפות הרבה ראוי ונכין שיהיה נטה אבוקות ואז יוצאין כל החששות וה״ה עצים רטשרן ש״ר ואם התחיל לשהוט וכנה הנר יגמור דהוה דיעבד וח״ח התחיל

 באפילה ונזכר ינטור לדידן דשיעוד שהיה מועט הוה דיעבד עיין באחרונים :
ל גר״ט ה״ש ט״א הכ״ח שתי שוחטין גיום יגלילה והיא שיחיה אביקד, ננדי יאם שחט גאפילה כשר וכתג בה״ג בהגהות הטור אוה נייד דמדפתח באבוקה וסיים באפילה לומר(ליד) אבוקה (אלא) כל שאין י  ^י
 י I אופל ונר יחידי מהצי עג״ל ולא ידענא אדרבה וא״ג לאיזה צורך הזכיר אביק׳ וקשין הדיוקייאהדדי ואמאי לא נימא דיוקא דרישא דוקא אגוקח בדי שיהיה אור נדול וסיים באפילה לוטר דיעני אפי' באפילה
 םטש שרי דלא תיטא בקושית פוסקים דיעבד אםאי שרי ותאמר דטשגה איירי בנר יחידי וטש״ה דיעבד שרי לכ; אמר דלא בן הוא דהא רוטיא דםומא חגן שאץ לו ראיה בלל אפ״ה כשר ה״ה השוחט

 גלילה אף גאפילח דיעגד גשר :
 עוד לאור הלגנח י״א דאין לשחוט וי״א דיובל לשוזיט לאיר חלבנה ואין ראיח מחמץ דצריך לבדוק בחורין ועוד ארוגה שגחדר י״א דנגדקה גלילה ובהל' פסח אגאד ומ״ט גשעת הדחק אם אורה
 מבהיק יש להקל: J השוחט בשנת ויוה״כ דאף טזיד שהיטתו כשירה דלא כלבוש דאוסר טויד ונבר גתבני שיש לחוש לחוםרא ואפילו אחרים מאין באין ה״ט שחיטתו פסולה ועיין בא״ח דיגו
 גשוננ ובמזיד דהלגה כר״י ע״ש ו ד אש הם צלולים הא לימיס ינהרית אף עכורים אסור שלא יאמרו לשרא דימא קשחיט שייך וכן כתב 'הט״ז אות ג' וכתב השט״ח לאי דוקא ד׳ נהרות הטפורשים בקרא ה״ח
 שאר נהרות מיהו מים המגונסין וגריסה אש הם עכורין שרי ע״ש שהאריך יה״ה גארית ימעייגית שאין טושכין : ךק ע״ג כלים. עיין שייך ואייל דהסחבר שיגר, מלשון המיר דבטור לא הזגיר גע״ג גלי והדם
 שותת משמע שמפרש ששוהפ לאתורי גלי שיש לה גית קיגול שרי דאין דרך זורקי הדפ לעבודת גוגגיס לקבל גך וליגא חשדא דלא גפרישה שפירש השוחט ע״נ אונן הגלי דהיינו על שפה שלו והדם יורד
 לתוך הגלי . אמנם המהבד הזגיר הדם שותת היינו דנוטל גלי ארוך מקצתו תוך הספינה ומקצתו חוץ לספינת ושוחט על הכלי מגחוץ והדס שותת ויורד לתוך חים אגל לשחוט להריא ליט אטור אף היגא דשייך

 שלא לטנף פפינתו וה״ה לתוך גלים אי גדאש גני לתוך גלימ ג״נ אטור !
ו מקומות שיש להס בית מטבחים על הנהר ינדוטה אין ראוי לשחוט לתוך המים להדיא אלא ישוטו ע״נ קרקע יטשם יויג הדט לנהר דגל להדיא למים ודאי אסור ואס לנקר גיי שלא יחרגה הזגל ח ן א  ב
 I ישוווט על הקרקע גפקוט מדרון ויזוג למים וגן כתב השט״ח ותג״ש : ן השייך האריך ועיקר גט״ש גאות של9נ> זה דגל להדיא למים אף שא״א גע״א אפייה אטור דלא גג״ח דסוגר גראש הפפינת
 חיינו נטקום שהספינה הולכת שם המחיצות גשיפוע עיין פר״ת אי גדאש התורן יגדוטה דאז א״א גענין אתו־ שרי והוא ז״ל דחה זה והכלל משום נקיי שרי ע״נ כליס הא שלא גשניל נקוי אף זה אטור עיין
 גאחוונים מיה עיין גס״׳ ט״ש לעגין הדם שמקגלין אחר השחיטה מן הצואר גרלי וטינרין והפר״ח התיר גקיי״א אפילו לקבל מן הצואר ביה״ש נל שהוא לאחר גמר שחיטה וכן אין בו צד איפור םהורח
 ויפה ג׳ לענין טהורה וכ! ודוכ־ם השט״ח ועיי! כםיטן שאחר זח דיעבד אם שחפ לחיו ימים אין לאסור שחיטתו: ן יעכשיי נוהגים ליקח הרגלים וראוי ונבון שלא לערב פ! יטצא טריפית וע״! בסימן ק״י

 ושם הארבנו בדין זה אי נתערב :
ל א ןלייל ש״ך העתיק דגרי הרשנ״א נתירה. הבית הארוך ולא דבריו שנתיות חגית הקצר ואיני יודע למה עשה גן ועיין גאות ד' טה שגתב השייך לעני[ איסור הנאה ועיין ט״ז בזח !  י

 *" "׳ I עושה



ת יורה דעה יב יג חלפת שחיטה משבצות זהב ע  88 שפתי ד

 המיגין עושין ונקצר כתב שלא יראה כמאסף הדס לאכול עליו לשש עבודת כוכבי' ולש״י כחג טעמא דגומא שמוי
 הצלמ,יש לענודתנונניס אין הנרע נפירושו יאפשל נהישנ״א סונר שמאשף לאכול אמ״כ לשס ענודת נוכניס .
 ינסמ״מאיכתנ ללש״י העעס שחיק הציני! שומעין שס לשש עמלת כיכנייוא״י לע; נלש״י בזה.ינ״«אי נדקי אמ״נ
 ומצאו מין דאוסרין שחיטתו למפרע אף דקי״ל בהמיל דתי אין איסלין למסרע מיין סי' א' נש״ך שס מ״מ כיון
 שיש רגליה לדנר ששחט לחון הגומא אמרי׳סתמא לענוות כוכניט שחט היינו כגומא נקייה הא אין נקייה וודאי
 לא מקנל הוס לענווח כונבייאין טעס לאשור נהנא׳ואף נאכיל' אס אחר עע״נ אלא ואין להקל ואף נאין נקיה יש
 צאסור סכצ צהנא׳ ובכריו נתב ואין ורך כצל לשחוט לענוות כונני׳ כתוך הנומא ועיש והנה הדשנ״א נקצר העיו
 דמתאספים לאכול לשס עבודת כוכביס וצא נט״ש הוא ז״צ כדי לננצ וכדומה יע״ש.ימ״ש הטי'! היא לעת סלשב״א
 ותום' ביזיליל •י(ב) עט״ז הניא דניי ישיש פה״ש סי׳נ״ג לאס נמצא אמ״נ מין דאוסיין שחיטתו צמפרע אף
 נסנאה . ודע דהר״ט!״ל שאוסר אף נדיענד נשומע לגומא הוא ווקאנשוק וצא בניתו דאומרין לנקר עושה אף
 שאין רשאי לכתחלה וכיכ הנ״ח זיל ומש׳׳ה שינה המחבר מלשון הטול שכתב ואם שחט לגומא אסור והמחבר
 כתב גומא שבשוק והיה אס עושה מלרון ושחט השוק אפשל דאין איסול לסל״מ ז״ל ווקא לתוך הגומא ממש
 זצס״ז יש צהסתפק אס מצאו אמינ מין אס אוסרין למפרע בשתט בנית או בשוק נמקוס מדרון מהו. שוב
 לאיתי שאס שחט בעקום מדחן ודס שוחת לגומא' בשוק צריך נדיקה ואשור צדעת רימ שהרי בברייתא קאמר
 ובשוק לא יעשה כן ואס שמט צליך נליקה אחריו ולשון הליני ז״ל נפ״נ הצי ז׳ ואס שחט צגומאנשוקצלין
 נויקה ה״ה נחון לגומא אמנם בגומא שנבית יש לתסתשק כאמור. ועיין נ״ח ונסייג נהגהות הטול עיין שם :
 (Q ובזמן הזה קאי גס אימים וכלים ט״ז נשס וש״ל ומיניה ואש נוקו אחריו ונמצא מין אסולס שחיטתו

: ו  למפלע ג״כ שאנו חושש׳ ן לשרא דימאשחט או מקבל לזלוק סוס לעניות כוכביה ונש״ן אבאל עו
 יי (א) דגיס..עט״ז דעני דגים אמלו ננמלא לשר! מוכתיב אשיסה נמקים שחיטה לאיזליני וחגבים אין
 לאיה מאיםף החסיצ כמ״ש הל״מ ז*צ כמו שהקשה יולשניא נת״ה נ״ו א׳ ללא כתיב גבי שתיטה לאחליני
 זכתנ הזא ז״ל דה״ט ללא מצינו נהי שמיעה ילגיס שצלין לימ!דעשוס יסיו דהקישן דנתינגני צאן יכקל
 ולש״י נא״ט נשם נה״ג דהיקשן הכתונ מגנים לדגים מש״ה נמל הטי! נסבלת לש״י נשם נה״ג דהיא מקלא
 מפולש אף שנת״ה נתנ דהוה כעין אסמכתא . והנה למ״א ז״ל נתנ מותל לאי כלן חיים סייני שאין צו
 אמ״ה ללא כיש אומרים לאסור עיין לי והטעם לכל שאין בו שתיטה לית ניה אמ״ה והשליח נאות א׳
 כחב דהיקש אמ״ה לדס וכל שאין מצווה על למו כמו דגים וחגבים אין מצווה על איבריו והסית אות ב׳ כתב
 דאיצטריו לטמאים ומכלן דאחא קרא לאשמועינן כו׳ ור״א לצמא להכי אחא ולצנן נמי דלמא כל שכשלו לאשור
 יגיס ני׳ ולא גצימתי דאירצס ליצנן דהצכתא כוזתייהו ע״כ סיקשא לקולא למעט דגים דעמאיס אימעטו מי
 שנשרי ימ״ש לי״א נימא להגי לחיי אין היקש למחצה יע״ש לחכמים אימא נל שנשיו לאסור דגים יהיקשא
 ללבות טמאים אי אפשל יפשטא יקרא ממעט ליה נל שנשרו מוסר יש אמ״ס יצא טמאים אלא מש לעיין
 אי שייך היקשא-אייוק אמה ילא נזכר נקרא.ויראה לחלק(י) יכל היכא שצריך להיקשא אמה למפולש נקרא
 צא אמוינן אין היקש למחצה ולאקושי אריוקא נמי הא כל שא״צ לגופה ע״כ יייקינן מיניה נמי וציקו יניי
 הפר״ת לויון ונוה ניחא מה וי״צ אמאי וס טמאים אסור כמ״ש הי״מ ן״צ כפ״ו מהצי מ״א והוא ממשנה חולין
 קי״ו א׳ והא איכא היקש נל שאתה מצווה על איבריו הא טמאים שאין מצווה על איבריו לא וצמ״ש ניחא
 שלא יייקיק כל הינא יאיכא לאוקמיה אג!פא אלא לע״נ אדיוקא אתא נימא ייוקא וסיפא . והנלאה
 יאיצטליו לגופא כל שאתה מצווה על ימו לינומעוף ונקרו ממעט טמאה ולפ״זאףלינלי טל״ח ג״כ הונחה

 ואייה כספי שושנת העמקים אגאל וכאן אין להאלין:
ע לאיסור נל תשקצו בדגלים המאוסים אי הוה ד״ת או לרבנן מחלוקת הוא והב״י בקי״ו נסתפק ד  י
 י ושר״ת שם העצה דהום לרגנן ותצ״ש אות נ׳ האריך והביא דעת הס״ז קי״ו אות ו׳ ונ״ה דעת סמ״ג
 צאווין ק«*א וסמ״ק צאווין ט׳ דהוה ד״ת וכן נלאה מדגזלינן שלא צהעגיר מגנ מי ע״פ דצמא אתי צמיכצ
 כדאיתא פי״ע אצמא יהוה י״ת והלבוש ותציית. פיק«י שמתו ומ״א א״ח צ״ב פסקו יהוה דלכנן ועיין שר״ח
 קי״ו וי״א וכסימן פ״ג אות נ' דאי מאיסי לנצ העולם !לדיייה צא אסוי לנטלה דעת! !אי מאיס ציה
 אסור ליה וע״ש נתנ התנ״ש אוח א׳ דאמ״ה של דגים וחגבים צריך ללחון הים מהס ימאוס והא ישלי
 לקמן ים יגיס אס יש קשקשים היינו עיי תבשיל ימובצע הוא א״נ ים דגים אין מאוס . ועיין נר״מ הל׳
 מ״א פ״ו ה״א ים יגיס שכנסו בכלי ושתהו מוחל ולא מותר מ״ה אס נאמי נצ תשקצו צייייה הוה י״תכמו
 שצידד התנ״ש קשיא ואשיי נאחל צהל״מ צ״ת ולבנן מ״מ צמ״שהמ״מ שם דינינו מפרש קשקשים היינו יגיס
 טהורים משמע כצ שיש איסור צא הוה כותב הרימ ז״ל מותר הלי גדס דגים וחגגיס אס יש בהו סי' אף
 נעין משמע ילית נהו נ״ת יע״ש •י(ב) מותי יכתינ כל בבהמת תאכלו וירשינן כצ שנמצא בבהמה תאכצו
 ט״ז הנה קרא הכי נתיב(ינייס י״י) וכל נהמת מפיסח פלסה ני' בנהמה תאכלו ונגנז׳ נסמקשה יש נ׳
נ שימי וטוי תי' יכל ללישא  תייוציס א' ישייא נהמה ייישיס אסיפאוה״ק נהמה בנהמה תאכלו הוא תילן י
 שייא אנהמה לסיפא והנה לקמן ס״ה הניא הממני לשון תי״מ לא הותי אצא מה שיש לו סלסה עש״ן שס
 אות י״ז וכ׳ יכחנ עוף שיש לו פיסה שלי להממנר ועיין שם בט״ז אס נאמל יסונל כש״ו או עכ״פ סשיקא
 היה נעיף היינ! אפ המי׳ יכל ננהמס עיקי אנצ אס התי׳ נהמה כנהמה וודאי עוף אסור אף שיש לו טיסה
 זנן נגדה דאינעיא לה! דמ!ת איס מסי ע״כ צתי׳ דנצ יאי נהמה נכהמה צינא לעינעיא יעיין מ״ש צקמן
 ומש״ה נמל הט״ז צתי' זה יכל נבהמה וראיתי להלביש נס״נ כהמה נכהמה תאכלו וכל לרכות חלנ וג״ה •
 ונהג״ה שם ינהמה נכהמה אשעמ אכילה קאי וה״ק נהמה זו שגילה ונמצאת ננהמה תאכלי ולא הננתי
 יא״נ מס סליו נהמקשה ס״ט א' אלא מעתה ימייו נו כיון יאיקיי נהמה והא אשעמ אכילה קאי ומ״מ
 ינריו הס טוניס ילפי מיש הוא זיל אין נאן חייה מת שתמהו ככל הפוסקים על הל״ט ז״ל שפסק חלבו
 וג״ה של שליל אסור והא כגמרא אמיו יהלכו לשיטתן ר׳ מאיר ור׳ יהירה יש לומר זה לתי׳ נהמה ואייתי
 כצ לרבות מצנ וג״ת משא״כ צתי׳ כל א״נ ן!יאי אין לנו לומר דמותי כשחיטת אמו ממה שהיה מתיל
 נשחיטח עצמי יצא מרכיבן אצא נשרי יעיין נס׳ ראש ייסף נאירן מזה: (ג) עט״ז ו«״ש(כאורה כו׳ לייל
 למלשון מיתר כאכילה דמיותל יש לומל דה״ק נמתר צאכיצה אס הוא מת ואס חי צריך נפ״ע שחיטה אצא
 דבן ח׳ חי אין צו שחיטה משיה כתב לכאורה ומסולק השגות סנס״ך ועיי! תביש . ומ״ש עותר לחתוך
 אמ״ה ימצשצו רכל שא״צ שחיטה לית כיהאמ״ה ואי צריך להמתין עד שתצא נפשה כמי מפלכסח כתנהשמ״ח
 נגהמה צריך להמתין וצא גדגיס וחגכיס לנפש דהני צא תשיג יע״ש וכן יראה ממ״ש העיז עדיי! בעולי
 כוי משמע עכשיו מת הוא ומ״ש דמו אסור משוס דם האיכרים משמע דאי! נו כרח אמנס יש מחלוקת
 יזה להל״מ ז״ל חיינ כלת על ים הנפש ונ״מ לפפיקא לאורייתא צגי׳ הנימ צהלי טומאת מת פ״ט ועוד נ״מ
 לחשוד לחמול חשוד להקל. יסל״ן נתן טעס מעפיק לנל גנהמס תאכלי ולס נל שתיה ילא איתרנא מכל
) טעון ל )  נו׳ ועיין כפני יהושע ליש אלו עובלין ומש״ה גס״נ למ״ד אין גו טעם לא נכלל אכילה היא :
 עט״ז להעצס דיעבל אס לא שחטה שלי ובנת״ו השיגו דמדאטל שאר טליפות אין פיסלין והיינו דיענד
 משמע שמיטה פוסצת דיעבי ויש ליישב לה״א שאל טריפות פוקלין נמ״ש נהג״א פ׳ נהמה המקשה דלאג״י
 אוסר גן שקועה ׳עריפה ינעינן שיהא הוא עצמו לאיי לשחיטה יהא דנן ע׳ מת או ח' חי מותל מיי גגכול
 שור. גס אפשר לדחוק ולתת נע״א וקמ״ל נא! ואזן טריפות פוסל בבן פקוע ולאו נהפריס אשמעינן אצא
 מלתא נפ״ע הוא דאין טליפות פיסל ניה ומ״מ ליינא ניצס השכימו דיטכד אגור ־ ומה שמשמע מט״ו
 נפשיטות לסכין פגומה וכדומה אין אוסר הש״ן אות ה׳ אוסר ואחריו החזיק התנ״ש ונ׳ נשמ״ס ס״ג דמ״מ
 אין להחמיל נספק שחיטה אס נמצא הסכין ענוש , וכחי עול לאס נעשה ננילת גיסעלא וניטל ילו אסור
 וכי מחה עומד ושוחט. הנה מ״ש דנ״צ משכלא כן הלא״ה נה׳ נ״ח נ׳ כתכ דצריך שחיטה הלאויה ודווקא
 טריפות ללושה שאין אצא שירטא (הוא נמו שריטה) שאין ניכר ואין הכל צקיאין כו׳ אצל שאל טריפות
 פוסלין ואפשר צהקצ צספיקות עכ״צ ואפשל לאין לאיה מהתם לאסשק טליפות קאי לאוהל שאר טריפות וכן

 ב עושה כוי דניכר לכל שםחגוין לנקות ביתו ונשוק אפור אף שאין רואה שייך רכל טקום שאסרו
 חכמים מפגי סראית עין אפיי באין האין אפור , אמנם אחרי העיון ראיתי נו ני נוונה סיווזרת גיון
 גטה שהעתיק דגרי הפיר . ופ״ש דומיא דניחו והוא דהתוס' חולין ט״א א׳ ד״ה ובשוק כתבו והא
 דבית טיתר אף שרב אוסר אפיי בחדרי הדרים הגא הרואה יאמר לנקר צריך וירושלמי אומר דמתגיתין
 טלינ ארב יע״ש יחנח להירושלטי אטאי בבית לתוך הניטא אסיר דליכא טראית עין יליד. נאמר דאםור
 משים דרך עמדת כוכבים כ! הוא וחפיגין שוחפין דוקא לתוך גופא והוי כשום ובחיקיתיהם לא תלכי
 וזהו שדייק לבוש בלשונו הטחור בסעיף א' טשופ דבתיב ובחיקותיהפ לא תלכו ואפשר גדי שיבא את״כ
 לשון הילגך אפילו נוטא שאין מנוקה אסור גתג בן יע״ש . ומםרוצת דברי תום' שכתבו בבית ליבא
 ם״ע דת־ואה אומר לגקר ומרו היינו דאה״נ דנומא טטש ראוי לרתיר אלא טשום ובחוקותיהם גוי וטררון
 מותר דלאו חוקת העוברי גיבבים הוה והרואה לית מראית עין דיאמר לנקות הוא צריך והפור ההמיר
 יותר דב״ט שאסרו מ״ע אפילו בהדרי הדרים אסור אף דהרואה יאמר לנקות אף שלא היה שייך
 ובחוקותיהם כוי אלא טש״ה שלי בעושה מדרון דהכל יודעין וניכר שעושה לנקות דאל״ב לשחוט להדי
 גומא יז״ש.הטיר דאז ניגר לבל יע״ז כתב השייך ובשיק אסור ובמקום מדרון אף באין רואה כרב דג״ט
 שאםרי חז״ל כיי ימיתו טגית אין ראיה דאפור להדי גומא גרג דילמא משוט וגחוקותיהם גו׳ א״א רהא
 דיטיא קתני שט במשגה אין שיחטין לגימא כל עיקר הייגו אף גבית ברבא שט אבל שוחט חוץ לגומא
 ברבא ואהא קאי הא בשוק דוטיא דבית אף באין רואה אסור דלא כירושלמי: J אפור לאכיל עיין ש״ך
 ועשה כלומר שלא תטעה מלשון ש״ע דהייק י״א שאסור לאכול משחיטתו שישחוט עד אחר .שיבדקו
 אחריו רצריך בדיקה . וי״א בדיעבד מותר כלומר ראי עבר ושחט לגומא דםותר אח״כ לאכול ולספור
 לו לשחוט וזח שכתב וא״צ בדיקה אחריו לוח כתב דאינו כן כי חמעיין בספרו הארוך של ב״י יואח
 דהוא מחלוקת הר״ט ז״ל והרשב״א ופלוגתייהו חוא אי אוטרין שחיטה זו להר״ט הבדיקה לקולא ולהרשב״א
 הבדיקה להוטרא ופיהו לג״ע אין טופדין לו מגאן ולהגא לשחוט גם פתו ויינו עד שיבדקו אף להרשיב״א
 וגאמור וה״האט שהט לתוך ימיט ונהרות וגליט צריך גדיקה לוזוטרא לרשגי׳א •י ד ואין צריך בריקה
 אחריו עש״ך הייגו דא״צ בדיקה לקולא ונ״ט אי אין לפנינו השתיטה פותרת אבל ודאי בודקין אותו אם
 הוא לפנינו לחוטרא אם גפצא מין שחיטתו אפורה גט אין טוםרין פגאן ולהגא ובודלין טפיתו יטיינו
 ער שגורקין'לחוטרא גרשכ״א וכן הילגתא גטו שיתבאר גאות ה׳ : ך, וגזטן היה גתב הש״ך דקאי גט
 אטימן י״א . והנה מדברי השייך אות ד' יראה להדיא דאף בזמן הזה צריך ענ״פ גדיקה לחומרא ואסור
 ליתן לו לשחוט מבאן ולהבא בלא בדיקת וט״ש הש״ך אות ד' אם ימצא טין בתב התב״ש באות ב'
 דצריך להיות ואס גוי״ו יע״ש. והדין עפו דהגדיקד, היא משוט מבאן ולהבא גפ לפסול שחיטתו למפרע אט
 ימצא טין כם״ש מהו־ש״ל וכן מוגה טאות ג' ותמהני אתג״ש שכתב רעגשיו א״צ גלל גדיקה ואםתשכך
 גתג הב״ה גםוף טימן ז־ דהאידגא א״צ גדיקה וג״ב הרב בהגהות ש״ע וא״י דפש״ע י״ל דא״״כ היה
 לכתוב והעיקר בפברא שגיה בזמן הזה ופדכתב דיענד מותר משמע דענ״פ געי בדיקה ומיהו גד״מ םיטן
 י״א גתג האידגא פותר לכתחילה ופ״ט העולם גזהרים א״כ משמע דא״צ בדיקה. וכן הגיא מהרש״ל

 שט ומדברי הש״ך אות ג' וג״ט לי״א מוגח דבעי בדיקה עגשיו וציע :
י גחג השייך לפי שבן ח' חי הרי היא גפת שא״א לחיות ורצה בזר, דטש״ה לא חילק י  י^ א ^
 I המהגר בין הפריס אי לא הפריט דאפילי הלך אין בנך גלים ילינא ט״ע דנטת היא חשיג
 ואיצ שחיטה אפיי טדבריהט והאי הפריט יתגאו־ גאות ג' פירושהב טותר גאגילה עש״ך והיא ז״ל לשיטתיה
 להמחבר עוף שיש לו פרסה מותר גמ״ש גאות ט״י יע״מ טש״ה הגיא דרשא דבל בבהטה ולא דשדיא בהמה
 דרישא אםיטא דאילי גן יראי היח טטעטינן עוף דלאו גהטה היא , וטיחו חיד, גנלל בהמה ולקטן גאות
 ג' אבאר לענין דיגא . ולענין חלג עיין לקטן טיטן ס״ר ט״ג אית נייד דהש״ף גתג שעיקר גי״א שם דאס
 שלטו חרשיו דאםיר ההלג יג״ש ג״ה ילא געם״י שלא הגיא ג״א דיעה א' גטתם דהחלב טותר וגגר
 כתבנו בט״ז רהוא י״ל לשיטתיה דפוגר גתי׳ גהטה גגהטח תאגלו ואייתר ליה.בל להלב וג״ה דמותר
 םש״ה פשק כאן ועוף ורגליו פרטה דאטור רלאו גהטה גגהטה הוא. ולעגין.אי פודין גו פטר חמור
 גכל דהו עיין סימן שכ״א ם״ד דחטחבר טתם גריעה א' ופודין גו דשה טיקרי גיון דרוזיט ואזיל יע״ש :
 { אין צריך , גתג השייך וטובח במשנה.רגל שניחר בשחיטת אמו אין משוס או״ג עג״ל הוא בחולין
 ע״ד א' השוחט יטצא בן ט׳ חי צריך שחיטה יחייב גאי״ג יחכטים אומרים שחיטת אטו פפהרתו וע״ג
 לחכמים אין גו טשופ או״ג ג״ג דא״ג לאיזה צורך הזגיד ד״ט וחייג באו״ג אלא דתליא בפלוגתא זו
 וטעטא דהא טילתא הוא טבואר בתוט' וחב״א את שטעון שחיטה חייב שנאמר לא תשחטו הא גל שאין
 טעין אינו חייג וב״ט בפי״ב טה״ש הלגח. יו״ד הביא תוספתא זו וגלה״ט טגיא הטשנח והב״ט ניחא ליד,
 להביא התוספתא ששט הפלוגתא נהדיא יא״י טח טלטדיני חלא דין עריך חיא לקמן םיטן ט״ז ס״י אט
 הפריט רצריך שהיטה מדגריהם אסור י לשחוט טז־רגנן הא גל שלא הפריט אף איטיד טדרגנן ליגא יהיא
 מהר״מ ו״ל הל״ש פי״נ ה״י יע״ש יאילי משיט זה גפל דגריי אין גי אי״ג ימט״ש לשהיט דל״ת איםורא
 איגא יהא דגתג לקטן המהגר אם הפריס אטיר ילא השמיעני רכיתא אף גלא הפרים י״ל דאשמועינן
 דאין לוקה דה״א דלקי להר״ט ז״ל כשירש האי דגל דרגגן הם ד״ת מטש פלאי דלא תסיר אלא שהז״ל

 התני גםפיקן דםיתר יגדוטח אם גן קרינן גיח דלא תשחטו את שטעון שהיטה אפילי הגי קטשטע
 לן דפטור טסלקית רגם יה התני יטשיס הגי אטד דטיתר לנטרי בלא הפריט ילפ״ז ריטשנד, פיגיז
 דפפור והפוסקים גתגו דטיתר ולקטן אגאר ולעגין ניפוי אי הפריט .ולא הפריט אי טעון גיטוי אם שחטי

 יגואר טיטן גיח :
מ שאגי גטתפקתי(°)בטפרי ראש יוסף אם טותר להושיט אט״ה של בן פקוע לב״נ פי אטרינן רדטי ך  ן
 י *זיתך גשר טפדגטת דשרי• להושיט רליגא מידי גט״ש גטיטן ב״ו או דילכץ אכתי לא דמי
 להתם דהא שה טעליא הוא ורהיט ואזיל יפידין גי גטגיאר טיטן שג״א א״כ יש לאסור לג״נ יחדגר
 צ״ע : ף אם הפריט בוי , צריך שתיטה םרבריהם ולא אתי לאתלופי ש״ך וטברגין על שהיטתו גגל
 טצות דרגנן רשג״א גוזשוגה תקעיח פד״ח ושט״ת סייג וגתג דאין לברך אלא על אהר תתלה דשטא
 נפל הוא והלך לשיטתי ם״ה דאטילו שהה ח' יטיס אין חקגר, םשא״ג להש״ך אות י״א דאם שחח ח'
 יטים פותר אלא דם״ט טוב לברך על אחר תהילה דהפר״ה גתג לפי ט״ש הריו ג״מ דמשום השדא אין
 לגרך א״ג אין פטיוא דיגרך על אהד תהילה ואה״ב ישחוט יה : ף, אבל גו׳ בלומר שאר טריפות בוי
 ושהיה דרסה תלדה גרפה עיקור דםכין וגיוצא פוסל ש״ך. דטילת שאר קשה ליה היל״ל אבל טריפות
 אין פופלין בו ובטור בתב וצריך שחיטה ובל הפוסל בשחיטה פיסל גי אגל שאר טריפות המחבר השפיט
 וגל הדגרים גו׳ ל״ת דםוגר גהרשג״א דשהה דרס אין פועל לז״א דטמלת שאר ע״ב גלמוד דטחטת שחיטה
 פיטל אף דלא הייכר יה טקידט יפרט ההלכות שחיטה ושייר עיקור טהלהי ואולי הוא נגלל גמ״ש וכיוצא
 גזח ואפשר ה״ה גיקב הוושט במקום שחיפה גט״ש הט״ו י*׳ש יטיהי שלא גפקום שחיפה טריפה הוה
 ודאי ולא נגילה ידאי אין פיטל י בו: ו אעיפ שהפריט . לשון רש״י בגמרא קול ייצא מאז קלוט זה גן
 פקועה הוא וטתוך שתוטהין על קליטתו זוכרי ן את גל דבריו והג״י מגיא קול יוצא מאין ובו' ועיי במי״ט
 דף קפ״ד ג׳ שט גרש״י וא״צ לגי׳ ג״י לשגש חני׳ מלכתוב דטתוך אלא חייט לרש״י הוא כפשוטו קול
 יוצא מאי שגולד קלוט זה גן פקוע הוא וטחוך שתוםהין זוגרין רגריו אף אח״ג ולבי' הג״י גרש״י
 קול יוצא טאין קלוט זר, ואומרץ עליו בן פקוע הוא ומלת ואומרים הוא הוספת הש״ך להבנה המאמר
 ימתוך שתוםהין זוגרין תמיד ולא אתי לאיחלופי הוא ג״ג הוספה מדברי הש״ך ז״ל שברש״י לא נטצא אלו
 ג' טלות יע״ש : [ ויש טגפגטין. השייך השיג על הלבוש רבעי' ב' תטיהי ואטי ג״ג בת פקועה והגין ק

 מרש"׳
 נלאה ממ״ש סלא״ש הניאו הט״ז אות ד' טריפות לאין מפורסמין נולי האי משמע הא טריפיח מפילסס מחוסל אנל אופל נו אכל ספק בשחיטה אפשל דאיתחזק מיקרי ואף בדרבנן אסור ומ״מ יש לסקל: ואם
 ניקב הוושט כמקום שחיטה מלנרי השמ״מ דכי מתה עומד ושוחט משמע הא ניקנ הוושט ללא היה אלא טריפה מחיים מהני שחיטה אמנם נכל״ו אות ג׳ פציא לאיה מנן פקזעה לנפל דוכא עציה וצא מצינו
 שבדק כסימניס ומפא יליף הלשנ״א דאי! שהיה ומצדה פוסל נו עכ״ל וצמ״ש השמ״ח אין ראיה דנשפק יש להקל ולא כוודאי. ימ״מ נראה לסקל דהט״ז מכשיל נלא״ה והלשנ״א כתכ שהה וללס כשד א״נ עכ״ש נשעת
 הדחק יש לסמוך עלייהו כיכתיננא •־ (ד,) עט״ז הציא לשין הלא״ש ז״ל ישאל טריפות אין מפויסמין כולי האי וככר כתבנו לעיל יחסירת רגל או יתיר למפייסס יש לאשור וכ״כ סלא״ה ו״ל צס׳ נ״ח נ׳ דשאל שליפות
 נוהגי! ומיהו ילאה דווקא חסר ויתיר לא גע״א: (ו) פט״ז הניא תרי לישני דאגיי והנני מעתיק בקוצר גרסינן כחולין ע״ה ב׳ אמר אציי ה״מ נקליט בן פקיעה שמותר וא״ד פ״מ בקלוט בן קלוטה נן פקועה דתלי
. רש״י ד״ה ה״מ מ״ק ודייה ה״ג א״ד ה״מ בקלונו נ! קלוטה ואותה קליטת פקיעה היתה וזה הקלוע נמצא נה . מ״ש ה״מ תייק יה״ג הוא (אפיקי מהלז״ת ז״ל שיש לו גירסא אחרת וכמי שיבואר. ׳ ו  תמיהי נ
 והש״ן ישאי אחרונים שירשו ניש״י יה״ק יאותה קציטה פקועה היתה י״צ שנפקע כריסה וזה הקליט נמצא גת וצפ״! ה״פ דברי לש״׳ שמתחלה ציין לשון גמלא הלוט נן קצועה ואח״כ פי' תחצה מצת פקיעה לל״צ נשקע
 נריספ ואח׳׳נ סי׳ מלת בן י״צ יוה הקליט נמצא בפקיעה ילא תטעה לומר נן פקועה קאי אעונל שנמצא נמעי״אמו וקרי בן פקועה ע״ש עצמו וא״כ ג״כ נן פקועה קאי אאמו שהיתה ג״כ בן פקועה והא יצא אמר
 בת פקועה אין לאיה נמ״ס הכה״ג נהגהות נ״י אות י״נ נשם הפוסקים דצ! שיין נמי אנקיצה יעובל לשון וכל הוא יע״ש לאי אכן קאי ה״ל קלוט בן פקועה נן קלועה ל״צ קציע שפיא הצן פקועה שנא מקליטה צז״א
 לנן פקועה נקרא ע״ש אמי שהיא נן שנא מפקיעת יא״ש דה״ק קליט בן קצוטה והוא ג״כ נ! של פקועה לאמו פקועה היתה יאי אאמו קאי הל״ל נ! קליט בן פקועה מאחר שקורא אישי תחצה לשו! ונר. וצפ״ו
 צישנא קמא נחד תמיה סגי ול״נ בעינן נ׳ תמיהות פיינו שהנן היה בן פקועה והסריס אמנם אם נולד הצן דרך צידה ואמו נת פקועה פיתה אפשל יאלף תמיהות לא מהני כיון שהוא נולד כדרך הנולדים כיון ור״י
 פיסי! ני״ש שזורי ילוקא הוא ולא בנו יע״ש אמנם גילסת הרז״ה ז״ל הכין הוא אמר אביי ה״מ קלוע נן פקועה שמותר ואמר אניי ה״מ בקלוט בן קלועה גן פקועה שמות׳ וכחנ הרשנ״א ו״ל נתה״א נ״ח נ׳ ה״מ
 קמא י״ש שזורי ורבנן וה״מ נתיא י׳ יוחנן יאוסר נננו וה״פ קלוט גן פקועה מותר לרבנן ואס נילי נדלן הנולייס ואמו נן תקועה פיתה (וקורא לאמו כלשון זכר יענוי כו׳ וקאי בן פקועה איסמיך ליה אאמי ואין

 תמיה ולפ״ז ס׳׳ה נולד ותרי שמיהי יש להקל דספק דרככן שמא גי׳ ר!״ס עיקר.אמנם המעיין נפי״ח לא משמע כן ונשמ״ח שעיף ׳ו״י פשק ננוצר להקל נחרי חמיהי והמיחבי ורמ״א לא הוכייו מזה כלוה וצ״ע
! קליטה שאותה קלוטה היתה ג״נ נן פקועה הנו רואה להחמיר יותר מרש״י והרז״ה לסובר בעינן תר׳ תמיהי ושתי בן פקועות ווה תימס  ןףןוף! הלביש ס״א נשב וי״א עד שיהיו כ׳ תמיהות קלוט גן שקיעה נ
 וננל חמה עלי! פש״ך נאות ז׳ ונה״נ גהגהות נ״י אות נ״צ כתב יהלצוש כלש״׳ נל״נ ומ״ש שאותה קלוטה ג״ג פקועה הימה חיזר עצ הקליט היאשזן וי׳ע ינעינן שהוא יפיס קלוט וגס צן פקיעה דלא נימא

 כיון שנולד בדלך הנולדים אלא ע״כ דהא נמי הים נן שקועה ועט זה יתישנ שיטת הנייח ו״ל וכתכ בהמה מעציא שנא על נת פקועה ונשחט הוולד כשי שכן מוכח מצ״י יאניי והש״ך נאות י״י פשינ עליו יל״ב לא
 מיירי כן ׳ע״ש והצ׳׳ח סובר כלצוש דע״כ מייר׳ כן וכמ״ש אצא דיש להקשית דלמא מיייי שאביו ג״נ בן פקועה היה ולזה "׳צ דא״נ טנא ציה לגמרא דל״נ סייגי דלמא נאמת דהוה כולד כדרך הנולדים ומש״ם
 בעינן תלי תמיהי שאביי צא הזניר כ״א אמו ין פקועה וצא היא אלא יס״ל לתצמויא מיאמל סחמא משמע אניו נהמה מעציא א״כ אי גוצי אץ לי תקנה נצל וע״כ שהיה ג״כ נן פקועה ןאפ״ה בעינן תיי תמיסי

 וא״נ שפיר פליג אל" ק ונש״ו אות ו׳ וי״י אבאר:
 ןךן^ךן הט״! הניא מיי לישנא ומלאן אין יאיה יאימא רת״ס כמו נלש"׳ אלא ממ״ש באות ט׳ מבואר יסוני כנ״ח ולבוש . ומ״ש הס"! ייעצי מותר י״ל ילעיל צא הכריע אם הרג נן פקיעה שיהא מותי אצא נתב
 ויש לעיין וכאן נתנ ליענד יש צהתיר כצ׳׳ק: (!) וכן עט״ו וי״ל נטור כתנ אס קלעה או אפילו שחשת ונתננלה או נמצא טריפה אי! שחיטת אמו מטהר וניתר נשחיטמ עצמו ונתב נ״י יאסי׳ נקשר עם
 סיפא אפי׳ נתננלה וטרפה דה״א דמועיל ע:"פ שחיטת אמו לטהר מידי:בילה אס מח וסוה שהיה ואין מועיל שחיטח עצמו וכן נתנבלה כיון דשחט חד סימן בהכשר הוה סימן אחד של וולד נשחוט ואין ניתר

 *שמיעת



ה שפתי דעת £ךך ט י ח י ש ג י ! י ר ע ח י י ר  משבצות זהב י
 בשמיעת עצמי קמ״ל ומש״ה השמינו נש״ע חינמ אמי' דארישא צאו רנותא הוי). והט״ז כתב מקשר עם פרש״י (*) והיין דגן פקוע הנאטר גנטי אאטו דםמיך קאי והקשר. עליו דא״כ גת הוה לופר לגירםתגו
 הרישא ואפייה הוה קצת יגותא ומ״מ א״י מה רנותא נתננלה נהי ועייפה הוה ק5ת רבותא ועיי[ דרישה קלוטה גן כו׳ דקרי ליה בלשון נקיגת והדר נלשון וגר אגל לפי גי׳ געל הטאיר בן קלוט בן פקועה
 אות י״א : (ח) י' סימנים אנשי ניה יממצא והלכך כשאמו טריפה מהני שמיעה לידיה ומ״ה צייו שמיעת דדך לוםר אעוגר ל«!ון זגר ועיין נה״ג. יהג״וז נ״ג דרך גדדך הזה רטגשיר משחטה מפקיעה ונטצא
 זאס מט או ח׳ מי אשוי באכילה ט״ז י• (ט) עע״ז נוונתו מנואר יהיוצי אי[ תקנה הוא מימרא ירנ ולד שאביו גהםה טעליא והגיא ראיה םל״ג דהיינו שאמו בת פקועה ואביו נהמה םעליא והשיג עליו
. עש״ך וםטרוצת דנריו יראה דה״ק דאו״ב ׳ ו  משישיא חולין ע״ה נ' ימיששין לזרע האנ ומצו האנ נשמוט וסוס שהייה נין סימן לשימן ה״ה צהיפך נהמה נאן ונאות י״ד ועיין ט״ש נאורך נט״ז אות וייי: ח טעון נ
 מעציא אנת פקועה דהוולי אין חקנה והוה ספק אס שחט לוולד לא וודאי איסור ני שמא אי[ מוששין שהיטה שאינה ראויה שטח שחיטה ולענין גיםיי לא שמה שחיטה ע״ג אל תתמה הגי נטי שהיטה
 לזרע אנ וסוס נהמה מעציא ואס ממ מאליו הוה וודאי איסור דווראי חוששין לזרע האם ואס נהמה מעליא שאי״ר לא שמה שחיטה וז״א רהא גנטי פ״ה ב׳ אמרו לא לנל אמר ד״ט שרוטה שאין ראוי׳ שטה
 אנת פקועה נין נשחע או מת הוה ספק וצא וודאי ני שמא אי! מיששין צורע האנ יהוה כולו נשמיט ואס שהיםה והרשכ״א גת״ה ט׳ נ׳ הקשה וא״ת שהיטת טריפה ראויה היא והיינו נם״ש התוספות חילי!
 הפריס ע״ג קרקע או לא הפריס יתנאר יינו נש״ן. וכתנ עוד דאין חילוק נין נהמה מעציא אנת פקועה פיה ג' ד״ה איטא דגנ״מ הלנה גר״ם לבד טניטוי הדם יע״ש עד שתי׳ שם דניון דלא אהגי לגופא יע״ש
 ויוקא הוליד הא נשחטה אמו מהני'לוולד אף יאמי גח שקועה !כשחיטה סיא אס״ה מהני ציוצי ונגר תמהו ודגריו שט צריגין קצת ניאור . ואט נא לוטו־ דיש תילוק נין נתנבלה סותר לשחוט הנן היום אס גלו

 עליו ועל הנייח האחרונים נוה מה מתני שחיטת אמו נת פקועה לולי . כיון דאין לאס שחיטה כלל נשלמא הדשיו ואם טדיפה אטור פה זח שהראה עוד מקום לגיטר הדם שאין ענינו לכאן :
 אס אמו נהמה מעציא מה:י שחיטת האפ לוולד אף יאי! לו שחיטת עצמו מירי יהוה אמת או נן ח' חי M*fl דנה׳ דאין ניתר הוולד כאכילה ט״מ אט מת טהור פלטמא גט״ש חולי! ע״ה ני דשחיטת פריפה
 משא״כ כשאמו נת פקועה. תונ ראיתי נפ״ת שצייי נזה צומי יגזרת הכחונ הוא נצ הנמצא נבהמ? י מה שמיהרה לעצמה טחני נם לולד ואפייה אין קושיא חאיך ניתר נשחיפת עצמו ניון דשהוטין
 תאכלו וכיון יצא נולד כדיך הנולדים ניתר הוא וכפי הנראה לאו יווקא נשחטה אמו ה״ה קרעה לאה כיון לענ״ן גגלר, הוי״ן ט״ט גיון דשלםיט הם לעגין איפור אכילה תו אין לחוש וטה״ט היה פוכר רש״י ררכ
 ינמצא נמעי אמו הותי אף שגדל אח״כ צית צן נה. ומ״ש והוה כצישנא נתיא יאנ״ ננר נתנאי אות פשרשיא לית ליה דרבא ד׳ םיפניט אכשיר גיד. וגטו שיתבאר עוד וכ״כ התה״א ר׳ נז״ב ועיין גפ״כ
 וי״י שזהו ירך הצנוש וסנ״ח וכתננו מי מכריח אותנו לפרש לאביו היה נהמה מעליא ילמא גס אניו היה מהלי שאייה כט״ש הכ״ם בשם הר״י קירקופ יעו״ש . ונ״ט לחשוד או לאישודין טבטלין . או למוסר
 נן פקועה ואין לומר מואמר אניי קלוט בן קלוטה נן פקועה יקאי איסמיך ליה ולמה ליה זאת והא שגי לאנול טזד. א״צ בדיקת םכין ולא השיר אנבילה ולהי״ט אנתי נ״מ בפ״א עי׳ טי׳ ב׳ ועי׳ מ״ש נפתיחה
 לבנו הוה גן פקועה ונאמר יסוני יכגי בתיי תמיהי ואמו צאו נח שקועה אצא ואשמועינן אניי אפילו ובפי׳ י״ד וט״ז אבאר עוד בעז״ה. סוד, נפתפקתי(°) נילד בין נסי' א׳ לנ׳ כההיא דנעי אילפא הוציא ידו
 נה״ג אפ״ה מומר גשחיטח אמו והיינו כשאביו גהמה מעציא אלא ולאיזה צורך עייבנ דין חדש להא יצ״נ בין פי׳ לפי׳ מהו מי אמריגן דפי׳ א' הוה לגגי וולד נשתופ ופי׳ נ׳ יש לו ואין לו תקנה וליד לנתנבלה
 זה היה לאניי לאשממינן במקום אחר . וצמ״ש למעלה גאות וי״ו א״ש דלעולס תרי תמיהי וני נת פקועות ראינלי פלתא למפרע דלאו שחיטה גלל משא״כ האט נשחטה כהוגן ויש נזה קולא והופרא קולא דניתר
 בעינן ולזה קשת מנא ציה לסתמא יתלמויא לומר נן דלמא גן צאו בן שקועה כיה וצישנא נתרא לא פליג גשחיטת עצמו חוטרא אמ מת טטטא גטשא ואם נאסר דאין לו תקצה דפי' א' גשחיט דמי לכאורה אץ
 אלישנא קמא א:א מדאמר אכיי סתמא משמע לאביו נהמה מפליא והצנה כמ״ו חוששין צזרע אנ ואני׳ טטטא גםשא וז״א דדםיא להא דרי ישגנ ור״ע שהם א׳ והטתין עד שפתר. הוה נבילה והודה לו ד״ע וטנדון
: ט ה״ז אפיר . דאם היא גן ח׳ חי דאין ׳  מסתמא ניהצכתא אמרה לשמעמיה !ע״כ ינן פקועה היה דאצ״כ אין לו תקנה וכמבואר צענין דינא כולם תבי״ש שאגיאני אית י״ב לא דמי לגאן יגטי שיתגאר שט י
 חולקים טל זה וגש״ו אות י״ל אבאר : (י) עט"! וינליו סתומים ומסתימת לשונו ילאה לפרש דבריו כפשוטו במינו שחיפה או בן ט׳ מת אטור שהרי לא הועילה שחיטת אטו לטהרו לולד באנילד. ושחיטת עצטו אין לו
 יצהר״מ תלת׳ בעינן בהמה ופיסה ואפי' קנוטה וצלמ״א תלוי במין שיש לו פלסה והוא דעת תוספות והרא״ש מש״ה אסיר עש״ך : י אם האם טריפה. עש״ך יירצה דוקא טריפה דשמא בן ח׳ הוא דא״א בקיאין בבלו
 לבהמה ואין פלסה כלל או לנצי יונה שרי ואייה תמוה צאיזה צולן כתב למ״א אפי׳ פרסותיו קלוטות הא חדשיו משא״ג אס גשירח יש להתיר האידנא גשהיפת עצמו בהפרים ע״ג קרקע ממ״נ אי נן ה׳ לא הוד,
 אפיי אי! נו פרשה נצל שרי הצ שהוא מין בהמה יעיין מ״ש צעיל נאות וי״ו ונש״ן אנאל עול נעז״ה : הפרםה גלל כמבואר פ״א ואי גן ט׳ ניתר מדרגנן גשחיטת עצמו וגן אם האם כת פקועה אפילו אין קלוטה
ך (א) את לאשי כתב הט״ז ה״ה ליג פדחתו מהני כמנואר נח״מ וכן הסכים הש״ן אות א' ושם אבאר ונטצא זה גתוכו או הפריס פותר כשחיטת עצמו מה אמרת דשטא לא כלו חדשיו כיון דטפיקא דרבנן הוא  י
 אי וולאי או מיו׳ ספיקא לא נפקא ונ׳׳מ והולכץ לחומיא : נתב הט״ז ונפקא מנשר נשוה תו הולכץ להקל בה״ג וא״צ לומר דטיירי באמו קלוטה וט״רי אביו נ״נ ג״פ דאל״כ אין לולד תקנה . ועי׳
 טריפה פה שאכתוב אות מ״ז: יא עי׳ ש״ך ראם שהה ח׳ יטיס שרי כמו לקטן והתבייש האריך בכאן אות ס״ו
 וגשט״ה ס׳׳ה אושר ולקטן סי׳- ט״ז אות י״ז גתג דרמ״א הגיה גאן שא״א בקיאין גין גלו ללא גלו ולא גלקסן דהתם נולד כדרך הנולדים רוב יולד; בר קיימא ומדרבנן אפור הלכך כל שידעיגן שכלו חדשים
 סוטכיו אף בזמן הזד, כיון דליגא כ״א איסור דרבנן משא״ג גאן הוה איסור תורה דהאם פריפה אין פומגין על ידיעתנו דלא במ״א א״ח תצ״ה דסובר דדמ״א סמך גסיטן ט״ז אגאן יע״ש וט״ט לדיגא העלה כסג״א
 דאי; לשולט עגל שנילד גיו״ט גכלי חדשיו בזמן הזה יעו״ש שהאריך נזה , אם נמצא ספק טריפה כמו קוץ בחלל הנוף ובדומה יראה לי ראם שחט אח״ב לילד דמותר בלא שהיה ח׳ ימים דהוד, ס״ס שמא אין
 סריפר. ושטא יש לו ט׳ תרשים ולא חוד, הטרון ידיעה כיון דחוטיא בעלמא הוא ואפילו לכתהלר, יגולין לשוחטו תוך ח׳ ימיט ואף רשיל״ט לא םהני ס״ס מ״מ אין הטתיר עתיד לבוא בוודאי גמיש גנה״ך טיטן
 ט״ו ושט יבואר בט״ז אות ד' ע״ש : י^ גן ט' חי , השייך הגיא ל׳ רש״י מטעם שהיה קאתינן עליה וגתג דל״ד לשוחט ונמצא טריפה די' סימני; אגשור טשא״ג הגא דפיםן א' כשחום הרשב״א והר״ן והתום'
 גו׳ ולפי״ז דווקא דקדק המהגר במעי גשירה עכ״ל ולא זכיתי להגינם חרא דלגאורר, פשיטא דבטעי טריפה דצריך אביו שחיטה מעליה מאין הרגלים לומר דולר אין לו תק!ד, ועוד דהביא לשון רש״י חולין ע״ר,
 ג' וגתכ שנן כתג הרשג״א והר״ן ואני רואה שיש שינוי גרגריהם ני רש״י סוגר מטעם שהיה קאתינן עליה ואהא הוקשה לרש״י אמאי שוחט טריפה ניתר גשחיםת אפו גיון דשחיטת אמי הועילה לחצאין
 לטהרי מידי נבילה גטביאר אם כן איך יתירי שחיטת עצמו דהוה שהי׳ יטש״ה דחו מחלבה והפוסקים ז״ל העמידו שתיהן להלכה התום' שם ד״ה גן יראה מלשונם דה״ק דלאו מםעפ שהיה הוא דלא הוה שהי׳
 גנך אלא הטעם דנולד םצייא בחצי םיטנים שאין גהס חיות כגישר' בדיקול׳ וכשחוטין דמיין א״כ איך יותר חלק האם שצריך ב׳ סימנים שלימים והוא אין לו אלא ג' הצאי םיםנין ־ולאו מטעם שהיה אלא פורגג
 מאביו וםאטו וחלק אמו לבד בעינן ג' םימנין שלימין משא״ג טריפה שחימת האם התירו לולד מידי נגילה ושהיטת עצטו לאגילה ושהיה גה״ג לית לן זח גראה לי גבויגת התום' . אמנם הר״ן ז״ל בתב וגן
 יראה כוונת הלנוש דבשלמא טריפה םימנין עצמו כשהוטין לעגין נבילה ונהיים לענין אגילח ולא שייך שהיה גהיג משא״ב בן פקועה על בהמה מעליה רחצי משעח שנולד בשחוט לעגין אבילד, הוד, שהיה וגן
 כתב הלבוש בפירושו ע״ש והרשב״א בתה״א נ״ח ג׳ גתנ דל״ד לטריפה שאין סימני עיגר גשחיפין כלל לכאורה יראה דאף לטהרי פירי נבילת לא מהני וו״א דהא דף נ״ז מסיק דמהני עביפ לטהרו מידי
 נגילד, , ואין לדחיק ולוו4־ דהרשג״א כתב לעיל בלשץ גדולה טוה בלומר וליד, לא םבירא ליה הא טעות הוא דרב הסדא טובד טהור מלטמא ואפיה ד׳ סיםנץ אכשור ביה ואפשר לרב טשרשיא והא דרב חטדא
 ע״כ צ״ל דלא מותר מידי נבילה . ולפיז יש לעיין בהא• דינא שכתב נן פקועה מטריפה שבא על הבהמה טעליא הוולד יש תקנה השחיטה פועלת ב׳ דברים, א׳ לטהר מידי נגילח ואחד להתיר ואביו בן פקועה
 טטדיטד, פיטנים דידיר. כשחוטים לענין לטהר טידי נבילה ומצד אמו סימנים לאו כשחוטים לענין גגילה ואיך יהגי אח״ב לולד גיי; דחציי שחיטיט לעגין מהרת נבילח וחציו לאו כשחיטין וכל כה״ג לא פהני
 לדעת השייך גמו שטובת טדבריו בסי׳ י״ד אות ב' ואות ז׳ וגט״ש התנו״ש שם באות ה׳ דאט גן פקועה מטריפה הוציא אבר אין תקנה לאותי'אבר דםיסני עצטן כשהימין לענין נבילה םשחימת אמו ואבר
 היוצא לא טהרה דאין שחיטת פריפה מטהר אבר מנבילה ותו לית ליה סיטנץ לטהרו לאבר מידי נבילת יע״ש ושם אבאר וה״נ כאן אמאי יש תקנה לולד כיון דמצ״א טיסנים בשחוטים לעני! לטהרו מידי נבילה
 ומצד אט צריך עדיין וא״ב אין תקנה וכן מוכח לכאורה בחולין ט״ט א' מהו ־לחוש לודעו ה״ד אי אבהמה טעליא טאי איריא יוצא האטד רב משרשיא ואמאי לא בן פקועה מטריפה דאי לאו ייצא לולד הקנה
 טשאיכ ביוצא דטונר הב״ח וש״ך לקמן םי' י״ר דאין תקנה ומיהו התבייש שם אות ח' אהא אי לרבי מאיר חלב ודם ליכא כתב דאין לומר מטריפה דאסתני' קאי משפע מבשרה והיה דיש לתרץ כן בעשייתנו
 נם כן כך וט״מ ט״ש לפיו משמע דנפשך מקודם היינו אם נאמר דטיםגי דידיד, לא הוה נשחוטין גלל אף לטהורי טידי נגילה אלא דשהיטת אטו טיהרו־, טידי נבילה טק״ו אם תועיל להתיר באכילה כל שנן

 לטהירי טידי נבילה ילא היה שהיה בלל רפיטנים דידיה לאי כלל כשחיפין יכם״ש הרשב״א בתה״א ניח היה איש דה״ה דיש לולד תקנח אלא דא״ג אין קיום למ״ש בם•' י״ר' אות נ׳ יז' ישם יבואר :
 ןי•^ לראית הא וודאי בן פקועה מכשירה שבא אג״פ מטריפה דלאוחו הוולד אין תקנה שהרי מצ״א סימנים נשהופים לעני; אכילה כוי ואם כן אטאי לא השמיענו השיע רניתא טפי יאילי זה בבלל מעליא
 ודעלמא עיין בטור : y וגדל ובא נוי. כתג הש״ך ה״ה אטכא והולידה הנה לשיםתיה לקטן אות י״ר אף כשנמצא כה״ג לאו כלום הוא שהשיג על הב״ה עיין שם אלא דרגא נפי קאמר דה״ה איפכא.
 ומדקאמר הש״ע דוקא כה״נ משום דבא לאשטועינן הא במעי אפי טותר ונהיפך לא הוה כן והוגיה שיטתו דלקמן ויה אינו גלים דהש״ע הדא טינ״הו גקיט נם א״י מר. הידושא אית באיפכא דהיא היא .
 ולקמן סי׳ י״ד אות א' יבואר דין החלב •י יד יהוליד . כתכ הש״ך דלכך דקדק הפיר והמחבר לומר דווקא גולך הא גמצא מותר דשהיטת אמו מתיר וע״ש . דלית דאין לך שהיה גדולה מזה דםיטן א'
 משעת יצירח כיגחוט וסי' הבי עכשיו ושהיטת אפי היה כאלו שחם ליילד יא״כ היה שהיה לו״א דאינו דםכל בבהטה אחרבי כל מה שנמצא בתוכה בשעת שחימר. שרי ואפילו בן ח' דאין במינו שחיטח או
 ם' מת טותר וה״נ גן הוא וסח שהשינ על הג״ח גבר הארבנו מה במ״ז אות וי״ו דטברת הכ״ח הוא כיון דגל כבהמה תאכלו בל טה שנמצא בבהמה תאכלו וכן כתב התבו״ש והפיית ע״ש ולפ״ז אפילו נתנבלר.
 וקרעה ולאו דוקא שהיסה כשירח כל שלא נולד כדרך הנולדים שרינן ליה ום״מ להלכה ודאי אין להקל דדאור״תא הוה כמגואר י• טו הרי בנו גוי י גתג הש״ך טי' אפילו נולדו גדרך הנולדים רק שיבואו
 על בני מינה כיוצא שהם פקועות או נולדי מפקיעות עכ״ל גצ״ל ור״ל גין שיגא גן פקועה על גת פקועה או נין פקועה על גין פקועה הגל אחד הוא ואף דלעיל גתג פקועה ה״גו אמו כאן ריהטא דלישנא
 יהגייניז פקועה בן פקיעה אי שנילדי םפקיעות דהיה נין פקיעה יכן היא הלשון ביש״ש פרק בהמה המקשה טי' ם' שהם פקיעות נילדי טפקועית יעיין שט . יתנה אט בן פקיעה יחיא קאפ גא על גת פקיעה
 והיליד יהפרים הוולד עיג קרקע לא אםרינן מדרבנן צריך שהיטד, הוולד וטצ״א אין לי פיםן אף טדרגנן יטצד אם יש לי הא ליתא גיון דהטעם דלט' אתי לאיהליפי כל ששיחט ליבא איחליפי ישרי. ילא עיר
 אלא אפילו בן פקועה שבא על קלוטה בת פקועה ונשחטה ונטצא גן ט' מת לא אטריגן מצד אג געי שחיטה טדרגנן ומצד אם אין לו שחיטת אטו לא תטהר ליח טדרגנן ר,א ליתא דלא שייך לאיחלופי ביון דנשהטד.
 אמו ופיהו אי קרעה לאם ונתגנלה האם וחוולד בן ט' טת או בן ח' חי יש לעיין דיש לוטר אתי לאיחלופי ולומר בהטה מעליא על בת פקועה ד1ולד א״צ שולפה או דלטא אין הכל יודעין דין דחוששין לזרע
 האג ולא שייך איהלופי גח״ג יאי טריפה אמי יודאי ביון דאין מפורסם לא אתי לאיחלופי ויש לעיין בגל זה ונסי' י״ר אבאר עוד געו״ה : טן גולם צריבין שוזיטה טדבריהט . ביו; דהטריםו על גבי קרקע
 שייך ואם לא הפריסו ניתדיט בשחיטת אטט מדרבנן יאם מתה האם יהיא בן ס׳ מת אסיר סדרננן יאט היא ב; ם׳ חי ניתר טדרגנן גשחיטת עצמן : ין השוחט כוי • עש״ך ופי׳ דגרי הר״ט ז״ל דהגל תלוי

 בפרסה
 בבהמה

 בפרסה :
 יש לראות אםאי לי״א עוף ספיקא היה ילחוש׳' עוף אטיר יהבגיר שור העיר גזח בחולין יתירץ דלתיס' א״כ פרסה דגתב רחמנא למה לי יכ״ת לאירויי עוף גפרםה שרי א״ב'ב״ש אופ וטד. טבעי ליה בנדה
 אלא ש״ט דווקא מין שיש לו פרסה יע״ש ירצה לוטו־ דענ״פ אדם טיפשפ טשיטא ליה ונעוף הוה למינעי׳ וארתי קשה דלםא היא גופא טגעי ליה אי פרטה טטעט עוף והיה ארס א״ר לחתיר עוף בפרסה יג״ש
 אדם ואי לאו פרפה הייתי מתיר עוף בלא טרסח בלל ולזר,.יש לופר בשלמא לי״א אין חילוק בין אדם לעוף ומנעיא בגדה אי פרטה דלא בהמה השיבא טרסה או לאו ומה לי ארס או עוף טשא״כ לתוט׳ הוה
 למיבעיא הכי עוף בפרטה מהו טי אמריגן פרסה לרבות עוף בפרטה או לומר טין פרטה ולטעט עוף ואת״ל טטעפ עוף אדם אי תשיב טין טרפה אבל לדעה קטייתא טפפקא ליד, אי דוקא בהטה ופרסה או לא
 ווקא בחטה ה״ר. אדט ופרסה ועיף גטי בפרטה דלאו גטין תליא בלל כן ג״ל והנה הרייף י״ל בתב תי׳ קפא בחולין בהמה בנהמה ואפ״ה בתב עוף לא בעינן פרטה אף לתי' קמא אין צריך לזה אלא דתרתי געי
 נחטה ופרטה והלגך עוף גטרטה לא . הלגך נקטינן טהגא דגהפה יפרםה אפילי קליפ יאפילו חית טמאה נטי טשתריא ודאי אף לתי' הא׳ גגמרא דחיד. נטי בהמה טקרי ולא בעינן נ״כ טעלת נרה רעיקר גפדםח
 תליא ובהמה ועוף בטרפה או בהמה גלא פרסה פפיקא הוד, ואדם נטי פפיקא הוה גדטפיק בגדה והש״ך שרצה לוטר בר״ט ז״ל דעוף בפרסה טישתדי צ״ל דטובר כתירוץ ב׳ שם בנדר. בתום' יע״ש רלא תקשח
 ליה הא אפילו אדם טגעי ליד, ג״ש עוף גפרטה ועוף גלא פרסה ודאי הוד, ואדם גלא פרטה נטי ספיקא הוה דשפא הוה ארס טין פרטה גגחטה ואפשר דטין סגי ולא בעינן בהטה דוקא. וטיתו אפשר ראדט שאין
. וטיהו גה״ט יש לדתיר גהטה <ן» שאין לו פרפה גלל גדעת תופי ודא״ש ז״ל יעוף  לו פרפת ודאי הוד, טהםת ם״פ שמא גחמה געינן ואת״ל פין טרפה אי אדם חשוג פין פרפה או לאו ויש לעיין מד,

 וארט אף שיש לתם פרסת אפורין טספיקא :
^ התב״ש אות י״ט דלהבנת רט״א בהטחגד אי נפל טחרי ג״פ שני זיתים להיתר אחד גהפה גלא פרסה ועוף גטרסה אין צריך לגמל ג״א א' יליתא דאפשר שניהם אטורין עג״ל י וירצה גזה לט״ש T D 
 הש״ך גהבנח רמ״א דסאן דטתיר עוף גטרטה אוטר גהטה גלא פרסה ומאן דטתיר גחטח גלא פרפח אוסר עוף רפרפה וכי דאטשר שגיהן אפורות יע״ש • והדין עטו גט״ש בי p נראה טרי״ף דתיי
 קפא עיקר וגעי׳ גהטה ופרפר, • אפנם גן לענין דינא(°) גה״ג דהייגו עד״ט לרט״א ב״פ גה״נ וגן שני זיתי בגד אחד גשאר פקוט חיותי ואהר טקום טרה הטגואר גפיי ט״א ושני זיתיט.א׳ מבחטח שנשתיירה
 עורה על דוהג השדרה ואי פטגורד, גוי ואחי־ שנשתיירה על ראשי איגריה אין צריך לנטל בגל הנהו ג״א זית א' דפפ״ג בולהו אינך פשתר' דספיקא היה אי כפקופ טרה בעינן או בטקום חיותי וגן גסי׳ ג״ט
 גנלודר, אי חלגה גטאן דטצריך זה או זה יע״ש יש לעיין גי' טיגא . הנה לענין לח בלוז באינו מינו לא יצוייר דין יה ראם נפלו ב' ויתי איפור טפפק ב״פ או טג' גבדיט בוי טה בגך פיון רטעטא גרנש
 ע״י ב' זיתים אלו אחד מחזיק חבירו ל״א שאחד טהן היתר הוא ט״פ אלו היה אחד לבד אץ טעט נרגש וגמל טשא״ג עגשיו ודאי גל שטעם האיסור ג״ג נרגש דאי לאו איפור היתר אין גו גח לתת טעם
 גששים ואיך אוגל יטעם בט״ש חרשב״א בחדושיו וטעטא לא גמל מן התורה . ואי נפלו לטיט דליגא טעטא פ״ם גזרינן אטו איגו פינו וא״ג נס בח״נ יש לגזור דיתא נרגש ויתן טעם ואי להרים ז״ל דםפיקא
 דאורייתא לחוםרא מדרגנן הוה ומן התורה גל פטיקא שריא אס גן ליגא לטגזר אטו איגו טיגו בט״ש השייך סי' ק״ט איסור דרבגן ביבש בטל הוא גא״ט דליבא לטגזר אם יבשלם והיה בטיגו בלה גה״נ ז״א
 דכגר תיגועו גדוגתץ איחרין דבמיני גלח לא אטר השייך כן ובהל׳ הערוגות אבאר זה גאודך אי״ה . ואם גיגש גהא איגא לעיוניה גיה דלט״ז ג' זיתי נלודה שנו/ערגו יחד גולהן שרן דאי איפור וג׳ חיתו•
 ורהטנא אטד אהרי רגיט להטות א״ד ע״ג אטרינן הגין גשתים וודאי היתר הוא ולא בשהן מםופקין רוטיא דפנהדרין בעינן דאם אמרו ב' אין אגו יודעץ לאו הגרעד. היא ואי״ה בטתיהר. להלכות תערובות אבאר
 זה גאירך יי יח ומצא גה גו׳ . עש״ך דגתג וה״ה נולד והראה apn לסימן ע״ט אות ה׳ ושם נאמר דאין מתקיים לאהד שיצא לאייר העולם והיינו טדגתנו רתום' והרא״ש ננהטה הטקשה דע״ג עוף אינו
 מתקיים גשיצא לאויר העולם דאל״ה היד, מיתר בםעי אטו, כיון דחשיג פרםח אח״ג ואפילו להטהגר דפטק דעיקד תלוי גפרסר, ט״ט אין תולק גטציאות דעוף אין טתקיים הוא וטיהי גירישלטי הגיאי הפר'^
 וז״ל בנידה בולו אדט ופ־יו בהמה עומד וקורא גתורה ואיוטריט לו גא לשוהטך בולו בהמה ופניו אדם חורש גשרה ואומרים לו גא חלוץ ויינם חזיגן לפעטים גה״ג דהי וטה שהביא הפר״ח ראיה טנא; דא״צ
 פרפה אלא בדמות תליא לא ידענא נהי דמיכח דעיף בפרסה אסור ט״ט בהמה בלא פרסה פנל; דלפא ארפ השיגא פרטה דידיה יגנדה דטיבעיא לן הייני גכילי אדט טשא״ג פניו בחמה הוה בולו בהמה ופרםה
י • כ וי״א אפילו בוי י עש״ך ומתתלר. בתב ררט״א הבין דגרי המהגר שהן כלשון הר״ט ז״ל דוקא פרטה בעינן ילא ל כ א  דידיה וודאי הוה פרטה יןב״ע : יט לא הותר . שגן גתיג בל מפרטת פרטה ת
 טין ויהיה טלת מה גר״ט וגטחנר גפשוטי וע״ז קאי וי״א הוא התום' והרא״ש דהגל תלוי נפץ והקשר, דהטחנר ענ״פ טורח נקלוט שיש לו עכ״פ פרסה והדרישה הקשה אמאי לא כתג רמ״א רבותא טפי דאפילו
 בהמה נרנלי יונה דטותר ע״נ נחג דרמ״א הגץ דברי המהגר גתוט' ורא״ש וגטו שפירש הט״ט דהגיא דגרי התופי והרא״ש על דגרי הר״ט דלא בפו שפירש הב״י בספרו• האריך ויהיה מלת טה טין וגא
 רט״א לימד דל״ת דייקא בהטה מהירה ידנלי יינה טותר שהם פין שיש לתם פרפית לא גמל ירגלי יינה דלא פרפה הוה ילא טין שיש פרסית לז״א רם״א יי״א אפילו פרסותיו קלוטות ד״ל שמצא בהמה שהוא
 טין שפרםותיו קלוטות ואין לו אפילו פרפה אהת אפ״ה גיון דגהמה הוא ימין בהמה לפעמים יש להט פרסית זהי תירף דגרייו ולא הגינותי לטה ליה נולי האי טדניטא פרסות טין ה״ה פרפה דקרא טין הוא
 וממילא גמל גרגלי יונה מותר וג״ש לם״ש התום׳ ורא״ש ביון רחשוב פרטה לאחר שיצא לאויר העולם דהיוצא טםהור טהוו־ הוא הדין במעי אמו ועוף שאגי דאין מתקיים ויש ליישב ואת ולקושיא ראשונה
 יש לומד דודא' פרטה איצפריך לשוס דרשא נט״ש התופי חולין ם״ה ג' ד״ה ואליכא וא״נ העיקר הוא דנעינן פרפות ומין פרסות ואף קלוט מ״ט בהמה שבמינה יש פרסות ובדגדי רתום' דשם יש לגו הרהורי
 דברים יעיין בספר ראש יוסף ואץ באן טקופס . ום״ט לא הבינותי מי מכריח להפרישה לומר שרמ״א הבין דברי חר״ט כט״ט עד שיקשה עליי סי הן הי״א ולא כטו שהבין הב״י בך הבין הרט״א יי״א הוא
 התום׳ ורא״ש ורבותא קאםר אפילי קלוט ותלי יוגה . שוב ראיתי להנה״ג בהגהות ב״י אות ל״ב הרגיש בזח יע״ש והשייך פירש דוט״א הבין דגרי המחבר בטי שהגין המחבר בדברי הר״ט ז״ל יקאי
 אהא דטיים המחבר דלא הותר אלא פה שיש לו פרסה והיינו אפילו עוף ועל זד, אמד רמ״א והי״א עוף אפילו פרטותיו קלוטות ד״ל שיש לו פרפה וה״ה פדפות לא פהגי . ולהפדישה קאי דפ״א אבתטח
 שאין לה פרסה . ויש עוד לפרש פירושים אלא שלא רציתי להאריך : כא ישגי שדראית כיי . כתב השייך דע״כ בטעי אמי אנסרינן שאיני יכיל לחיות אפילו שעה אהת כשיוצא לאויר העולם וחפד״ח
 נתב דודאי יגול להיות נמה ימיפ יעיש נאות ח״י ואין להקשות אי גלו חדשיו פאי איגפיז לן גה׳ ימים י״ל דודא׳ הגין הוא משא״ג השםועד. גל הנולדיפ אין יגול לחיית ח' יפיפ יע״כ גפל היא אי בא

 בקבלה דנפל הוא וע״ג במעי אמו אםורח ! והוציא

ן השוחט כו • עשיץ ופי־ דגרי הר״מ ז״י דהבר תלוי  ואם לא הפריסו ניתדיט בשחיטת אטט מדרבנן יאם מתה האם יהיא בן ס׳ מת אסיר סדרננן יאט היא ב; ם׳ חי ניתר טדרבנן גשחיפת עצמן : י
 זה ממש ועוף בפרטה שרי יאזיל לשיטתיד, כן שפירש כן באית כ' דרמ״א הבין בן בדברי המהגר יעיין בט״ז אית יי״ד יאין הברע שם בדבריי . יהנה אבאר בקיציד בנטרא הולץ ס״ט א' אסרי ברטר.
 :!ה והקשו ותירצו טכל טדביגן אלא מעתה רפות יונה לישתרי (משמע לתי' נהמה בבהמה לא קשיא דהאי לאו גהמה) געינן טרפה כוי ושיטת התופי והרא״ש דמי שיש לו טרסה קאמר ולא פייפו דעוף
 1ה אפוד אמגם הריין גתב יש אומרים דווקא פרטה ובהמה בעיגן ועוף בפרטה טפיקא הוד, מדאיבע׳' בגדה כ״5 אדם במעי בהטה אי הוד, פרסה כ״ש עוף והתום' כתבו בטין סגי ועוף אסור בפרסה. והגה
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 טריפה שיצא מהיתר שחיטת אמי עכ״ל וה׳׳ה ושחיטת עצמו נמי אין ־כאן כמבואר ואין לאותו אנר הקנה
 ושימניס ויויה כשחוט ומי. והנס ודשא ונשר נשות לא צריך אלא להחזיר הא לא תחויר לאי מנשר נשוה

 קמייתינן לה אלא ולאו ננהמה הוה ועיין נספלי ראש יוסף:
 ןהלד! ראוי הוא שעבר בכאן מת הוא אותו אבר היוצא אס אמ׳׳ה או וין טריפת ובמת וין נבילה(0) כי
 משמעות הושנ״א.נתה״א ניג נ׳ ואמ״ה יש לו שכתנ וחמיהא לי מאי קמינעי ליה אי חלנו אסור
 הא חל נ טריפה ודאי אסור ותירן ואין ני איסור מחמת עריסה אלא שאין לו סימנין ואמ״ה כוי ונחוושיו
 כתנ ג״כ כן יע״ש אמנס נקצר נית שני סוף שער שלישי כתנ ונני נתבאר ועובר שהוציא ירו אסור"הטריפה
 הלכך חצנ של אותו אגר אסור כטריפה והיינו בעיא ולא איפשטא ומכ״מ אתה רואה ודין. תלנ עריפה יש לו
 הר״מ ז״ל בפ״ה ממ״א ה״ט נתב ועובר שהוציא ידו נסיין מבשל בשיה טריפה יכהלכה י״א כתב ואנר היוצא
 חתכו קודם שחיטה הלי אמ״ה יאטילו מת העובר וכמ״ש ה״ה ועוכל אפי׳ מח תשיג כחי ולא מפני ליה
 שחיטת אמו עיי חוס׳ חולין דף ע״ג ו״ה.הוציא ונלח״ע שס יא* נשמטה אמו ואמר כן חתכת אין ני
 אמ״ס למלקות ומשמע המס חף שלא החזיר וצריך לימל אף ולאו בנהמה סיא מ״מ אין ליוה לאנויס זהוס
 כאלו הוא נפנים לענין w ולא נקרא.אמ״ה ומליש כשהחזיר ולא הוה אמ״ס כ״א טריפה והר״א ז״ל השיג
 ואמר ימ״מ היה לומר ולוקה משוס טליפה והמ״מ כתב ול״מ ז״ל לא כתב לעיל דלוקה כ״א איסורא וכמו
 חצי שיעור ושוי! המה אבו המדולדל לאבל זה(והוא לשיטתיה ושבל אכל מדולדל הוה מ״ה ולדון מווללל
 מולננן ואנל העובר נליה) והכ״מ סונר שם ואה״נ ואית ניס מלקות משוט עריפה . העולה מכל זה וקולם
 שחיטת א*ו או מתה הוה אמ״ה אף ומת הוא כחי חשיב לטנין זה ומיתה עושה נפול ולאחר שחיטת אמו אף
 ולאהחויר האכל טיהלה שחיטת אמו ולא מת אמ״ה אף לאכילה כ״א נשל טליפה ולהל״א ולתכ״מ נונלי
 הל״מ ז״ל הי׳ נוקה משום טריפה ולהמ״מ נו״מ אין ט מלקות ווומה לח״ש וטעעא כיון ואין מקרא מפורש כ״א
 מליבויא וכשל נשוה אין לוקין מרינוין כמ״ש נש״ג ממ״א ס״ו יע״ש ויש ;״מ ללילן ואי אסזל משוס אמ״ס
 היה נייה יאסור להושיעו לנ״נ ילארזר שחיטת אמי אפילו לא המזיל אין בו כ״א איסור טליפה ונטל ונליתל
 לבייל וכ״מ ואכחי לא שיין מי איכא מיוי והא אסור לישראל משום טליפה הא ליתא וחיתן ממפלכסת אף
 מטריפה אי! בי איסור לנ״נ עיין סימן נ״ז כיון ואסני עכ״ס האי שחיטה לישלאל מיוי אמ״ה ונבילה ודווקא
 ישראל נטמאה ונ״נ נטהורס ולא מהני מיוי כמו שיתבאר שם ה״ה כאן מהני לטהר מיוי נבילה ואין נו כ״א
 טריפה ולעני! פסול לעוות ל״ת תלויה כמחלוקת להכ״מ פסול ולהר״א ג״כ ולמ״מ אין פסול מ״ה" כמו שביארנו.
 והנה שוחט טריפה ונמצא עובר עהור הוא מלטמא כמבואל . ולעני! איסור לכאורה ויש נו אמ״ה שנל
 העוגל נפנים הוא אמנם יש לעיין נה . ואט הוציא העובל יוו הוא מחלוקת . הנ״ח והשייך סנוי ואי! תקנה
 לאותו איר והיא אט״ה ולהסר״ח ניתר בשמיטת עצמו ואבאר זה נש״ן אות ב׳ וו׳ יע״ש והנה נלאה וגם
 תה״א סונר נן דאי! נו איסור כ״א טליפה כמו שנתנ נקצל אלא ה״ק דאי! איסורו מחמת עצמו בטריפה
 יהא לאי ציריפה היא אלא שגזייס הכתיב היא יאף לאין נו אמ״ה.«"« אסור כעריפת יעיקל איסורו
 משום לתא ימייח אסיה תויה שפיל מינעיא במולי! הא אמ״ה גופא שליא התולה חלנ דיליה כ״ש טריפה
 מחמת לתא דאמ״ה א״י.הא לית ליה תקנתא לאיםורא בשמיעה ומיויקין לבלי הלשכ״א נאלון נ״נ נ' אני
 זה אין נו איסור מחמת עצמו נטליפס ליל אלא משוס וחי הוא אשרה התולה ונתנה עליו די! טייפה ומ״מ
 אין נולד בו שוס טליפות יע״ש ולפ״ו דווקא הכי קמינעיא ליה ולל כ! פקועה אנהמה יעלמא יאין נו
 איסור טליסה כלל וכמ״ש הב״ח וונליו נכונים כמו שאנאל כש״ך אוח י״א והיא״ה ז״ל השיגו יאף נן
 פקועה אבהמת לעלמא נמי ונש״ן אבאל וה: (ג) מקום חתן. ולא תמוילו לא קלינן בכהמת עכ״ל כט״ז תפש
 יברי יש״י חולין ס״ח א׳ י״ה לעולם למש״ה מקום חתן אסול ולא הוה בבהמה יעומל על שפת היחס
 ומיהו לאו כשי נשיה הוה יע״ש . והחנ״ש אוח ט׳ השיג על הלבוש במ״ש דלא גחזיל מקום חתן אסוי ולא
 קלינ! מהמה תאכלו שהיי היא גאלי יאה פני השיה אלי היה נחתן נעיד שלא נשמש ופירש התנ״ש ינייו
 לחיבורי אוכלי! כמא! רמיפרסו דמי והלכך בשחיטה דמשויא אוכל באי! תיוייפו כהדדי יע״ש . והקשת עליו
 מ״ש נשל קישים שאם שוס לחומת עזלה או חומת ילושלים אף שרואי! פני השדה אין בכן כלום ע״כ העלה
 ואס הוציא אבל שיה לשפת הלחס ילאה פני השלה והחזיר מיחל הוא כיון שלא יצא חון למחיצה יע״ש .
 אמנם כ! למ״ש נאות הקדום ולהל״מ ז״ל ופסק נחכמים אף שהאבל הוא בחוןינשעת שחיטה אפייה אין כו
 אמ״ס אלא די( טריפה יש לו וכי מי טיהלו לאבל זה להוציא מיוי אט״ה כיון ולא קלינ! כבהמה יהלואה
 נר״מ יראה להדיא אף שלא החויל אנל וכן נמשנה ע״נ וברייתא ריש המקשה ברישא תני והחזירה ובסיפא
 אף בלא החזיר ועוד נהמויל אפשל ל״מ מודה למטהל עכ״פחוינן ללבנן דסנרי דהוה כאלו בפנים כולו דשדיצ!
 האי דאגלאי לפנים דאין לידה לאיברים ומנשל נשלה הוא ואסור א״כ מקום חתן דאין נו נשל נשדס ושחיטת
 אמו הועילו שאין ני אמ׳׳ס מי הוא האושר! ע״כ רואה אני שהבעל תלנוש יפה כתג הטעם הוא משוס דהיה
 כלאיית פני השלה ולש״י שסילש ולאו ננהמה הוא אמשנה ונלייתא לל״מ שילש כן אבל ללבנן אין הטעם משוס
 זה אלא כמ״ש הלנוש(0)ולפ"ו אס הושיט ידו שוה לשפת סרמס אפשל דאסול אף החזירו ואני תמת על עצמי למה
 כתב מאילן של ׳שלאל התב״ש בפשיטות דבלי רש״׳ לכאן והלא לקמן צ״ט א׳ אמרו לא נצרכה אלא מקום חתן
 ונתוי״ה צא נצלכא יכמקוס חחן אשור מיאיצעיין טרסה החזיר אכול מקום חתן יע״ש הלי דמהאי קלא נשקא לן
 והוא בריש המקשה פרסה החזיראכול מקום חתך והיינו לר״ש י וללבנן ולל״מ אה״נ ילא ציין קלא ילאו ננהמה
 הוא • ולרבנן חי לללשא ולל״מ תחייהו לרלשא עיין תוס׳ חולין ליש המקשה ואי טעמא ללאו נבהמה מס
 עני! מקום חשך לזרוע נשילה אכל אי גזילת הכחונ הוא א״ש לקמ״ל ילא ילסינן קושים מחתן ואבי עונר
 והנן: (ד)עט"ז והנס מלי לישני בגמלא ליק לב איסליהיוצא אף שהחזיר ור״י מתיר ואיתותנ ר״י וצ״ב
 לנ״ע היוצא אסור זמיעזט שנפנים לרב אסור ללי׳• שרי זק׳״( נל״י לגני לנ מאחל ולא איתותנ נהא ועיין
 כה״ג בהגהות נ״י אות א' באליך ותוכן כוונתו וללא״ש סרק כירה זיש״ש ניצה סי׳ י״ז להלכה •כר"1 אף
 לגני ונ ושמואל א״ש וציין לומר לאיתותנ ר״י משא״כ לרי״ף פרק הדר ופרק חנית דוקא לגני לנ לחוד
 א׳!כ נלא״ס א״ש ותירץ יעונא סובל כו״י ואי״ה יסשל שושנת העמקים אנאי זה •־ (ל/) עט״ז ותטה על הט״י
 למה כתבו שניהם נחל ננא ואין טווי( ומצי בלוג אני הוה בעיא ולא איפשיטא ומון חסוי ומה שבפנים אס
 כיא ק ט' חי מותו ממ״נ ואלו לונו במיעוט אגל נמה שנחון מותר־ע״י טתיטת עצמו ומה כילוו ולאי והנן
 יואה מרבדיו למיעוט הנשאל נפנים ג״ה מותי ממ״נ אמנם התנ״ש אות ח״י ינשמ״ח ס״ה כתב ואסיל מיעוט
 אבר מניס רש«א יש לילה לאיברים נשלמא אי רוב עונל בפנים לא שנקינן לוב עובר משא״כ כאן וכ״ת א״כ
 ניתרהמיעיע אני שנפנים ממ״נאי נשחיטח אמי או נשחיעתעצמו י״ל תלי לונא צא אמרינן רואי! נאלו
 כל האבל לחון וכאלו נל העיני נחיז א״נ הפנימי נשחיט ומיעיט האני כאלי נילי נחיז יע*ש: (\) עט״ז
 חולק על הב״ח שנתב דין ולב משישיא חלב של וולד זה מומי נמו עיקול לחלנ >v«• לקמן סימן נ״י םנו׳׳ו
 ובט״ז שס אוח יו״ד וסטעס ויוצא טליפה הוה .משא״נ עיקול ווי! ולב עשלשיא לאי טריפה אלא שאין
 שחיטה מועלת נו והט״ז דוחה זה דיי! ללב משרשי' נמי טריפה הוה. ויראה לי לוה תלוי בפילש״י יתושי
 בהא דרנ משרשיא דלרש״י הוא טריפה דאין לך שהיה גלולה מזו והיה נשיחט סימן א׳ וסימן נ׳ אח״נ
 יוויאי החלנ״ אשור אנלהנ״ח נתנ נהדיא טעעס שהיה אינו אלא דאין לו היתר וזה נשיסת התוס׳ נההיא
 ורנ משרשיא וכבר נתבאר נסימן י״ג ומ״ש הט״ז והא דלא מינעיא גדין דרנ משרשיא אי שרי הלנו
 למינעיא ליה לנ״ע אף למייל אין חוששין לזרע האב ופריך ה״ל אי לאזיל אנסמה ועלמא מאי איריא כוי
 ללמא מינעיא ליה לכ״ע והיינו שהיא נת פקועה ונהמה יעלמא נא עציה וצמ״י אין חוששין לורע האנ
 ולשון לויעו קאי אעובי יקרי לשון זכר כני*ש הפוסקים ואמו היא נת פקועה באישור ייצא וע״ז תי' הנייז
 כיו! יהלנחא־נמ״ו חוששין א״נ מה מינעיא לן ונלא״ה אין חקנס משא״נ בחלב ונין נך ונין נך סטיקא
 היה ניחא ליה למינעי' לכ״ע ־ יהתב״ש בסימן י״ג אות מ״י חמה על סט״ז יהא איבעיא ע״כ למ״ל חוששין
 ולא הבינותי ומהו לחוש לויטי אאמי קאי שהיא יוצא וזרעו לשין וכזי לאמתני׳ קאי יעינל לשין זפי היא
 וקאמר מהו לחוש לזרעו של עונל וכאמור . גס הוכיח מואמר מה אליא האי תא אמר- רנ משישיא כו׳ סא
 יש חילוק ואלו התם אי! איסור אלא שאי! שחיטה מועלת והחלב מותר משא״ג הכא וגס ׳שאר נ״מ ע״כ
 הוכיח ואין לחלק פלל וגש״ן אות י״א אנאר עוו מזה: (!) כתב הט״ז אפי׳ יש ס׳ אין להתיר ועי יווע
 אפשר אבל וה יש נו ייתר מחלק ס׳ וננס״ן נתנ עליו דססר. ורבנן הוא ומין במינו מ״ה ברוב. והגה ונר
 שהוא ספק במציאות צא אמרי׳ כן נמו נחצ וכדומה מטעם שנ״א יניא לשער כמו שירצה ועוד פיון ומתחלתו
 הוה שפיקא דאורייתא תו לא אמרינן ע*י תערובת ספק דרבנן להקל והש״ן סונר טון דתחלת כיאתו לעוצם
 ע״י תעלוגת לא שיין זה ונש״ן אבאר. עוו תניא הט״ז ראייה מביצים בעינן סיא . ואי ניצת נבילת
 דרככן בעינן ג״כ ס״א. אבאר בסימן ש״א.• גס אי ונר הבא לעולם ע״י תערובת שייך ניטול אנאר נש״ך
 אוח י״נ.־ (J1) נקיט טחול ונליות מידי ללא מערסה נה הנהמה למותן נקולשיה א! נסימכיה אס נשאר עוני
 ייני זהב כשל: (ט)עט"ז יאסי' חלב של עובר נמי מיתר «נל בנהמה תאכלו יע״ת והיינו ללרשה לכל כתי' שני
 בחולין וחותן מנוחול אסור רכתינ אותה משא״כ למ״ש הלבוש סימן י״ג הטעם ילתינ בהמה בנהמה א״צ
 מאותת למענו טחול וכליות ילאו בהמה ננתמה הוא ואבי עוני מותי אף ילאו נהמה הוא מ״מ כיון לאפי׳
 מח שריא ה״ה אבל עיין חולין ולגוש : (י)'לא. עט״ז והשיג על לבוש לאמי משוס חליה והשבות יטקנ ח״א
 סימן מ״ו והתבייש -אות י״ו הליצו נעו הלבוש ואינעיא ררבי אושעיא הוא נאת״ל תחת מטלית כשירה נמעי
 נהמה מאי אבל לדיין תחת מטלית הוה ספק ה״ה נמעי נהמה . ויש לראות מ״מ לאיזה צורן נחר לו הלבוש
 טעם אחר ולא סגי ליה טעם לר״א ולמא כי גמירי שחיטה סיכא ליצא לאייר העולם ישבור הייתי לוטי
 ימש״ס כתנ כן והוס וויאי ולא ספק וסוס ס״ס לאיסויא שמא תחת מטלית מהודק אסור ושמא אין שחיטה
 מיעלת נמעי אמו יגעי הנראה יהיה מש״א ולעני! כיסוי הים אס שחט ויצא סוס נחון ינטיש סשס״ח

 &ות נ׳ הוה ספק ולא וודאי ונואמרן וע״ן ש״ך:
 לאייר

ד א ןיךןן^ליא כיי.נשיך הניא כטה מקיטית דרונ פדחתו יהוד, נילוד והטור 0י׳ קל׳אאטנם המחבר  י
 םייקצ״ד ס״י כתב פדתתו ועש״ך שם אות יו״ד ודתב״ש אות ו׳ דלחוטרא היא ראמרי׳
 גן ד« לקולא אפילי יצא גל הפדח־ז עד שיצא דוג רא׳ווו וג״מ אי נן ט' מת אסור הוא דלטא בילוד .
 והי אותו שבוזוץ אסור דלמא לאו בילוד ומה שבפנים ניתר ע״י שהיטת עצמו טס״ג. ועיין ג״ה קצ״ד
 ועט״ש אוח ל י ב עש״ך הוסיף מלת גולו וא״י מה מלמדנו פשיטא דהגין הוא רמה שגחוץ אפילו
 אבר אחד אסור ואטנם גן ט' הי גולו גוי א״ש דל״ת דראשו לא וודאי היה . או וקאי עמ״ש אות א'
 דרוג פדחתו רה״א דגותגין חומרי שניחם וטה שגפגיט טותר לז״א דאף טה שבחוץ שרי ומ״ש אפילו
 אמו טריפה ניתר גכך לא ידענא טה הוא ראפילו אפו גשירה היה לוטר . וראיתי גתב״ש אות ב'
 תטה עליו דפשיטא דאף גטעי אמו ניתר מדינא בשחיטת עצפו גאמו טריפה יע״ש, אמנמ גן יש
 ליישב דבריו דה״ק דאףילט״ש 'רט״א לעיל טי' י״נ סעיף נ' דעגשיו אין להתיר ׳שום וולד •הנמצא
 גבחטה אט האם טריפה ונאמר בט״ש התב״ש שט ובסימן ט״ז דווקא נמצא דלא נולד בדרך הנולדים
 הא עלי גתג המהגר סימן פ״י פ״ג דמיתר גי כיום אם יריע שכלו חדשיו ולא הגיר, רט״א גלום גיון
 דגולו כדרך הנולדים ורוג וולדות אין גפליט דלא נט״ש הט״א בא״ח שי׳ תצ״ח ועיין פ״ש לעיל סימן
 י״ג יא״ג יפה אטד דאמ הוציא ראשו הר״ז גילוד ואפי׳ האם פריפה אף לדידן םטכינן אוה דהוה לידך!
 ינ״ת אכתי.אף גגשירה מצי לומר גה״נ יש לומר דקאי אט״ש אות א' דראשו היינו רוב פדחתי ול״ת
 דהוה טפק וא״ג גשירה יידאי גשר המ״ג אי גילוד דלא היה נפל דסמגינן אגלי חדשיו ואי לאו כילוד
 א״ג ניתר בשחיטת עצמו טשא״כ גאמו טריפה לז״א להוד• וודאי גילוד לגל מילי וסומגין עליו עכשיו
 אגלי תדשיי גיציאת ראשו כיון דנילד גדרף הנולדים גט״ש המחבר סי' ט״י ט״ב ולא הניח דט״א
 כלום ; { מח כתב השייך וגשר בשדה טריפה גו׳ ועיין מה שבתכ באות י״א יט״ט טיהר מידי
 נבילה לאבר היוצא וגחכמים ועיין ט״ש בט״ז טוה : ד אפילו הוא טיעוטו הוסיף השייך מלת של אבר
 ופשוט הוא דעונר רובו גבולו: היכל. עש״ך דתיקן לשון רט״א וכאילו א*־ וכ") יהאנר אפור הייגו
 אם ניתר היולד גשחיפת אפי יהפעם גמ״ש לקטן אית י״א דחוה אמ״ה לא מטעם טריפה ושם אבאר.
 אבל נילד קידם שחיטת אמי פשיטא דאין מזיק מה שהוציא קודם לידה גמה איברים דריכ יילוית
 עושי! כן גמ״ש הג״מ ובג״י יע״ש: ן עש״ך דייקא נילד קידש שחיטה הא אחר שחיטה איתי אבר
 אין לי תקנה וגן גתג הטור עוגד שהוציא ידו ונולד חד״ז החלג אפוד היינו נולד אחר שחיטת אטי
 דרך בית הרחם והג״י שנהג לאו דווקא נולד ה״ה הוציאו חי נט כן דלא תיטא איפגא דייקא נילד
 הא תוציאי חי איתי אבד שרי יוח איני יביד, מיושב טה שהקשו הד״מ והפרישה א״נ״י דמשטע דנילר
 קודם שחיטה נמי אטור וזה אינו והוא ז״ל מתרץ דה״ק לאו דווקא נולד דרך בית הרחם אחר שחיטת
 וכ״כ הב״ח בירי: ן ואם . עש״ך וכוונתו דין זר, בעיא הוא והיה םפק הלכך לענין בן ט׳ מת סח
 שגהוץ אטור וודאי וטד, שבפנים הוד. ספק ולא וודאי ובן פ' חי מד. שנפנים ניתר בשחיטת עצטו
 מט״ג ומה שגחוץ מטפיקא אטור דשמא לאו גילוד ונמצא.טיטן אחד שחוט ולא מועיל שתיטת עצמו
 אח״ג וטה שבתב יאפי׳ היתד. אטי טריפה ליטר טח שכחיץ אטור יטה שנפגיש מותר וכן הוא דעת
 הב״ה בכאן דגטריפה ג״ג אבר היוצא אסור וכתב התג״ש באות ח' הטעם דשחיטת אמי כשירה טטהר
 האבר היוצא מידי גכילה חא שחיטת טריפה אין מטהר לאבר היוצא דנחות דרגא וטטהר לעובר מידי
 נבילה ולא לאט־ וא״ג הסימניט כשחוטין דמיין לענין נבילה ואבר אין לו טי שיטהר אותו מידי נבילה
 זה תיכן גוונת דבריו. ותי׳ דלא תיקשה הא דאטר כריש המקשר, אי לר״ט איפור יוצא לינא דקאי
 אמתני' דטשטע דאיירי בשחיטת גשירה יע״ש . וט״ם לדעת הב״ה אין אנו צריכין לזה אלא הטעם
 דהור, גשר בשדה ביון דעג״פ שתיטת אטו מטהר לוולד _טידי נבילח תו הוה אבר היוצא גשר גשרה
 ואפי' שחיטת עצמו לא טהגייאח״ג והתג״ש הדגיש בזד, . אגל להש״ך א״א לומר גן דבאות י״א סובר
 דאותו אבר לאו גשר גשדה חוא אלא שאין שחיטה אמו מועיל לו ודין אגר טן חחי יש לו ומשוס
 הפי החלב הוה רק פפק וא״ב במריפה חיח ראוי להתיר בשהיטת עצמו וע״ב הטעם גט״ש התבייש
 מתהלה דאין טי שיטהר לאבר מידי נבילה ובאמור . אמנט מה שבי הש״ך אפילו היתח אטו טריפה
 משפע דאדפטיך ליה קאי דמיה שגפגים מותר טט״ג וז״א גטריפח אלא מבח שחיטת עצטו ניתר טה
 שגפנים וגם מאי אפילו ודוחק לומר אדיוקא קאי דאפי' טריפח מח שבחוץ אסגר גם דוחק לומר דג״מ
 לדידן לענין דא״צ שיהיה ח׳ ימיט דהור, ספק דרגנן . וט״ש אפילו לא החזיר. טותר הגשאר בפנים
 לבאורח מאי אפילו אלא דה״ק ל״ט כשהחזיר דאפשר אף טח שיצא שרי גטריפח דמ״ט היוצא אסור
 דאין לו טי שיפהדגו מידי נבילח וג״ז גשלא החזיר טשא״ג אם החזיר אין לנז שום לימור כ״א מבשר
 גשדח טריפה די גטריפה ומטהר שהיטת אמו אף ליוצא טידי גגילד, יא״ג אף מד, שיצא כיון להחזיר
 גיתר בשתיטת עצטי ולהגי אפיי לא החזיר פלו׳ אפילו דלא החזיר איירי דמה שבחוץ אפור אפילו הכי
 טה שבפנים טותר . או יאמר דה״ק ל״מ ההזיר רמיעיל שהיטת אמו למד, שבפנים לחציו אבל בלא ההייר
 דאי טה שבחוץ אסור דהיינו חציו וטקוט החתך נ״כ אסור א״ב ריבי אםיר הוא ואפילו טח שבפנים יהא
 אפור דהא לקטן אם יצא אבר אבר וחתך טה שנפניט אפוד ולא הועיל לו שחיטת עצמו.אלטא דלטיעיט
 לא מהני יה״ה באן לא לתני שחיטת אמי למיעוט בפנים ביון דחצי חיצון ובמקום החתך אסור הוה רובא
 לז״א דל״ר דהתם כיון שחתך רוב א״א שיחא ניתר בשחיטת עצמו טשא״ב כאן שהוא שלם אלא
 שחיצין בשר בשדה היא פנימי שפיר מישתרא בשחיטת אמי אפילי הוא מיעוטו כוי . ולפ״ז הא דלקמן

 פפיקא הוה דהא כתב א״נ לקטן איירי בטי טת ע״ש:
 3ף}^ הג״ה ע״ש דש״ל דאם יצא הצי גרוג אבר ובאותו חחצי יש אבר שם שטמנו דונו נפנים דטה
 שגפנים מוהר מט״נ אי שדינן חטיעוט לחוץ א״נ שדינן חטיעוט שחוץלפניט עכ״ל והפר״ח משמיה
 דנפשיח קאטר לח והגה״ג בהגהות הטור אות ט' חביאו , וחתב״שאית י״גינטנט דמה שחוץ א״א למשדיה
 גפנים דהוה בשד גשרה יע״ש, .ואי משום הא לא איריא דנהי דודאי בן הוא רהא אפילו גל העוגר
 בפניט יטיעוט אבד בחוץ אסור אף בהחזיד ט״ט מה שבפנים יש להתיר אף בן טי מת או ח' הי דלאו
 בילוד חוה ולא. נפיק רובא ומיהו המיעוט שיצא מאבר שבפנים אפור הוא . וה״ה אפ חציו בטיעוט
 אבר ליבא לטיבעי דידאי טה שבפנים• מיתר ומיעוט היוצא ודאי אסור דנשד בשדה ואפילו

 ריג העיבר נפנים :
י הלגוש והוציא ראשו אף שהחזיר אפוד טשוט גשר גשרה , ור״ל כיון ובשעת הוצאה היה ^ ף ^ 
 גאלו גלו גהוץ תו לא טהני הזרח דהוה כשר נשרה כטרפה שאין לה היתר והתג״ש אות
 ג׳ השיג דא״נ ד' יוחגן דאטד אגד עצטו טותר ולית ליה דרשה דבשר בשדה א״ג טלינ אטתניתין
 דהוציא ראשי אף שההזירי היה גיליד . אלא הטעם דלידה תי לא שייך כלל הורה יע״ש . והנה יש
 ליישב דר״י סיגר דדשאדטריפה אלא דסוגר אבר היוצא הוה גאלו לא יצא דנשדיה אחר דוג עיגר
 גפגים , ופש״ה ני ההזירו שדי'דלא היה נשר גשדה דגאלי [לא] יצא דמי דנשדיה אהר דוג העיגר בפנים
 ומיהו כי לא ההזירו אסור ילאו גגהטה קליגן וטש״ה הוציא ראשו אף שהווזיר אסור דפ״א הוה גשר
 בשדה אלא חח דוחק ט״ש לענין בשר בשרה לא הוה באלו יצא ולענין בגהמה אטרינן דלאו גגהמה
 הוא ונ״ט גץ פי' חלגוש טחני גחוציא ראשו וחחייר לסחר מידי נגילח עג״פ כיון דלא חוח ב״א טבשר
 גשדח ולר״מ ז״ל לאו דאט״ה לית גיה נ״א טריפה ולתג״ש הוזז לידה נטורח וחירח לא חורה היא
̂יש התבייש וליש בלבוש יי ך| עש״ך תטה על הלבוש שגתג גתרוייחו לחומרא וז״א כדין  והגגון בנ
 חג׳ חוה ודאי וחיינו גן ט' לקולא דחי ניתר כשחיטת עצטו כולו אף טח שנחוץ ואלו גדישא טה
 שגחוץ אסור אטגס ט״ש גן ט׳ טת זה גם לדין א' גן הוא וגט מ״ש טלת דוקא אין לו פירוש וטיהו
 גט' טת התם ספק והבא ודאי ועיקר הונחת השייך מלקטן פי' שי״ט דפטק המהבד דהוהודאי דאל״כ
 איגא גי' אחריתי דשניהם ספיקא חיה ואין להאריך : ט עש״ך יר״ל אפימ אמ לא נחשיב מיעוט לא
 להיץ ילא לפנים יהיה בפנים ריב אם״ה גיין שעם הטיעיט גחיץ ריג היה גילור וגן טי׳ חתג״ש גאות
 י״ג יטש״ה היצרך לחשטיעגי דליית טראטר חפיר ולא נטיל אהר ריב האגר ילא אטר רגותא ולא נפיל
 אהר ריב עונד ואגד טש״ה אטד דאה״נ דאפי' גה״נ לא נטיל ביון דעתה נחיץ תריב. יגתג התג״ש
 דלא גפר״ח וחנה עיינתי שט אות ז' וז״ל אפילו גפניט רוג העוגר בלא אותי מיעוט אבר לא אטרינן
 גשרי בתר רוג אגר יאיכא ריב עיגר עג״ל הגין התב״ש דח״ק דאפי' דוג בפגים יותר מחוץ גלא אוחו
 מיעיט אבר היינו דנשדי המיעוט לפנים אז יהיח ריב גפנים יאשמעיגן דליית דייקא אם נטיל המיעוט
 גטגים יהיה טחצה אז לא נטיל אלא אפילי אם נטיל יהיה דוג ימפרש גן גש״ך יאין הגרח לפרש גן
 גפר׳׳ח אלא דקאטר ו<1יגא נטי דוג עוגל יבאלי חסר טלת נטי יהדין אמת גתב״ש יגדאטרן : י כתג
 השייך זהו געיא דלא איפשטא ילחיטרא יעיין ס״ק ז' עג״ל הגה טה שהראה מסיט לאות ז' שם גתג ג'
 תירוצים, א' דאף גן ט' חי אין ניתר גשחיטת עצמו גיון שהרוב מחותך הוא א״א שיהיה המיעוט ניחר
 יעיד בתב ובן ט' מת איירי. אמנם מ״ש לחיטרא ונם מדחודיע שהוא בעיא דלא איפשטא א״י מה חוא
 דמה נ״מ דאי נטי ודאי גיליד אין באן טעות דוודאי הנהתך א״א להתיר בשחיטת עצמו דטחותך חוא
 יטה שגשאר גפגיט. יראי מיתר היא יבאפו פריפה נ״כ ניתר בשהיטת עצמו ואולי אם המיעוט הוציא
 איו״גאגראם וואי בילוד אוהו אבר טוהר בשחיטת עצטוואם ספק אותי אבר אין תקנה דטהשגפניט

 גשחוט וטי וזח לתי׳ א׳ ;
 3^5! הפרי תואר אות ד' ראם חתך עובי בפניפ לחתיבות והוציא אבדיט לרוב חטיעוט טוחר כיון
̂א טשא״נ הבא אמנם  שחתוך הוא וליל דל״ד לחתך אגדים ביון דאלו הניה הוה רוב בג׳
א האדיף השייך  השט״ה פ״ז והנו׳׳ו לא גתגו כן ואפילו כה״ג הוד. כילוד אפילז התק גפנים ע״ש : י
 להשיג על הב״ה דטתיר בדין דרב טשדשיא החלב דלא טריפה אלא שאין סימנים מועילין וזה שיטת

 התוספות שט וחש״ך אזיל בשיטת רש״י דפי' א' גשחוט דטי והוד, שחיי' והוד. עב״פ טריפה ואף נבילה פתיים וא״כ טש״ת לא איגעיא ליח גדין דרג טשרשיא ופשוט הוא ואפיו חוזלב וביוצא םיבעיא
 ליה דאין בו איסור טריפח ג״א אט״ח מי אמרינן אישתדי א״ד שאני אפ״ח זח דלית ליה תקנה ומה שמגיא ראיה טרשג״א גבר כתגנו דרשג״א ה״ק ונחי דטריפח הוא נו״ט לא טחטת שנולד גה איזו
 טריפות אלא דגזירת הכתוג הוא טחטת שאותו אגר יש לו חיות גוי ולעגין דינא ספיקא הוה . ואף להש״ך הוה וודאי ט״ט לחט״ו גאות ו' חוא פפיקא וחב״ח טבשיר לנטרי והו־א״ח גג״ד, לט״ד ול׳׳כ
 פוסק דהוה םטיקא וג״ט לעגין ט״ט גטו שאגאר שיצא הציו גדוג אגר וגא על גהטה טעליא והוליד דלילר אין תקגה טספק שמא אביו חציו כשחוט בו׳ והחלב שלו מותר שמא לא חוח אכיו בילוד ושפא
 חלב טותר דאיגעיא הוה עפיפ ולא הוה טשם א' ועיין טי' י״ג טזה עיין כר״ו הקשה טה קמיבעיא ליה מהו לגטוע הלבו הא התירה חתורח הלב ודם דמיץ חחלב מכולן גא וליגא חטא תלתא דחא לדי יהירה
 חלב ליכא עכ״ל. הגה אט נאמר דאגר היוצא אית גית תרתי טריפה ואט״ה הוד, גאן שלש דט ואפייה וטריפה אלא שז״א . וט״ט לו ותרתי ניגחו ל״ד לעלטא דחלג קיל דהותר טגללו טשא״ב אט״ה ולשאר
ב והרי, עש״ך דכתג דהוה ספק דרגנן ואף דטהרינ״ל נה״ג שאלה ק״נ טפק ונל והוה דאורייתא וארוי׳כ נתגלגל דהיה דרבנן אין אומרים ספק דרבנן לדקל  אמ״ה ליד שאין לו תקנה ועיין גראש יוסף י י
 כזה וכייר, לקמן גסי' ס״י מ״ט גאן פתהלת תילדתי היה ע״י תעריגת שפיר היה ספק דרבנן והתג״ש חקשה א״ג אמאי פסקו לחומרא גאיגעיא וו הא הוה ספק דרגנן להקל, ואני אוסיף להקשות אל לומר
. ולענין דיגא פסק התג״ש נט״ז וגן גתגנו שם ראיח פגוזל דא״א ספק דרגנן להקל גרגר שהוא לפניני יא״א לעמיד על שיעורי . נט יש הדגה דעות  טפק דרבנן הא הוה ס״ט שמא אין אוסר ושפא יש ם׳
 דגר שתהלת גיאתי לעולפ ע״י תעריגת לא טהניא גיטיל עיין ט״ל פ״א מהל׳ משכב יטישב יעיין בס׳ נינת יירדים שם גתבני דהטוד השמיט מלת הר"! כחלב טריפה שנתערגה גגשירה יהוא לשין מ־׳׳ט
 ז״ל דאיחו לשיםתיה גפ״א מחלי משבב יטישב דטיגר אף שתהלת גיאתי ליי תעדיגת גטל היא טשא״נ הפיר אפשר סיגר דלא גפל וטש״ח לא סייט זח ובתל' תערובות אנאד זה אי״ח ־. י{ השינ הש״ך
 על לבוש דאישתפיט ליה טח דאטד גגפרא אותה גשהיא שליטה ובתב ט״א עכ״ל ואני תפה על עצמי טה ואה האדון לופד גן ולפה חשו את הלגוש ואישתמיט ליה והלא לגושיה בעפר נקי

 דלשיטתיה



ר משבצות זהב יורה דעח יד טו טז חלכות שחיטה שפתי דעת  מ
 דלשיטתיה נסימן י״ג אזיל דתופש עיקר התירוץ הא׳ בריש המקשה נהמה בבהמה ונטו דטסיק רב
 שיטי נר אשי יא״נ הטעם כדיר רלאו נהמה בבהמה יזה הן דברי הלבוש דבנטדא פריך א״ה בליטר אי
ך ואפ . עש״ך דשפא לא הוה  פנל נהמה אפילו טחול נטי הא לתי׳ הא׳ אין קושיא וא״צ לאותה: י
 שתיטה אלא ביצא לאייר עולם והשינ על הלבוש דכתב הטעפ פשוט הלרח וכבר כתבנו מזה בט״ז שיש
 ליישב דטיבד בעיא דר״א באת״ל דמטלית לא הוה חלדה משא״נ באמת רטטלית הוה ספק ה״ה במעי
 בהמה היה מה״ט ספק והקשינו מה נ״מ יש לוהר דנ״מ אפ יצא הולד דרך מונלותיי וראשו בפנים ורוב
 עובר יצא דהוה כיליד כולו ולפעמ כי טהני שחיטה שיצא לאויר העולם פהני באן ילפעפ הלדה הוה

 הלדה דהראש בפנימ ולזה בהר הלבוש בזה הטעם לפי האמת וכדאמרן .
! בן פקיעה מטריפה שנא על בהמה דעלמא והוליד נתב בשייך פי׳ י״נ אות י״א דיש לו תקנה ף נ  ה
 אטנפ כפי הנראה כאן באות ז׳ ואות ׳"ד יש לעיין ביה וכבר כתבנו טזה ב?י׳ י״נ. אמנם
 נהמה דעלמא אבת פקועה מטריפה ונשחטה האם ודאי דטהני לולד כיון דשהיטת אמו טהני לדידה
 ה״ה לולד ומ״ט יש לעיין נם בזה רפיטנים שלה נשחוטים לענין נבילה והבן פצד אכ אין כשחוטים

 לענין זה (°) וצ״ע :
 א filfi אפרוח קודם יציאתו מקליפתו יש מחלוקת אי מת ואפילו שהטו בחוט פפר התרומה
 טיבר בתוך קליפתי הוה נגילה ואפילו שחטו והרשב״א בארוך צ״ר א׳ ובקצר נית שני
 ש״ד ביאר בפי׳ רבתוך קליפתו אין נו ר״ת אלא טד״ס וקרא דכל השרץ לרבנן דקאי בתיך קליפתי
. והטור שנתב ביצת אפרוח שלא  הוה אטםנתא יע״ש ועיין ש״ך םימן ט״ו אות נ״נ ובר״ט ק״ז אות א׳
 יצא לאייר העולם אפור משום שרץ השורץ דהוא אפמנתא ואלו חוד. איפור תורה לא הוד. נקיט איפור
 דרננן ושכקיה לאיפור תורה הלכך לענין דינא ודאי טפפיקא לא נפקא והוד. ספק איפור תירה יאט יש
 כ׳ קרירות אח׳ היתר ואח׳ איפור ינפל אפרוח נזה ולא ידעינן להי נפל מ״ה הוה פ״ס שמא לא נפל
 לכאן ושמא מן התורה מותר ומדרבנן אני אומר לתוך איפור נפל ועיין פריד! ופיית ותנ״ש שתאריכי נזה
 לפרש דברי התה״א יע״ש ידעת השייך נבאן דהוה דרבנן ומש״ה תניא דברי הטור משוט שרץ השורץ
̂ מותר פי' השייך מיד והיינו כת״ק דראב״י , או דאין הלנה כראב״י בברייתא או  דהור. אטטבתא •י 
 דרב ור״י פליגי עליה דמפתמא כשלא נפתהו עיניו.איירי ומ״מ הש״ך אופר כ״ז שלא נדל הנוצה שיש
ג ואפי׳ . עש״ך  בהט קנים דלא כט״ז שמתיר וידאה לי אף למ״ד ביית הוה דאורייתא זר, היה דרבנן :
 דהרכיב דעה התום׳ והרא״ש והטור אהדדי דמשטע ליה דהוזוט' לאו דווקא אינו הולך ה״ה אינו עומד
 נטי ועיין ביש״ש פא״ט פי' ם״נ כתב מתו' משמע אינו הולך יע״ש . ופיהו וודאי דאף אינו עומד דאי
 רב ״:נץ עומד בעינן א״כ טה קא דחי לה התם בחולין הבמ״ע שהפריט הלךהל״ל אלא וודאי בדאמרן
 כאן . והראה מקום לאייה סי׳ תצית למ״ש רט״א שם נוע״ד, לעג־ן י״פ בעינן הפריפ ע״נ קרקע דווקא
 יע״ש . וכתב הט״א שם אות י״ז מדםתם רט״א בי״ד ש״מ אף אי בדק ומצא שינוי באינריפ שרי
 דלא כט״ש בד״ט בא״ח ואפייה אין לשוחטו בי״פ אא״כ הפרים דשמא ימצא טריפות נמוד . ובאות י״ו
 הקשה אטה דכתב ד״ט עיף דנדרם לצותל דשוחםין בי״ט דהוה חוקה טשא״כ בעגל הא בענל יש לו
 חזקה מווסת ריבא עכ״ל ור״ל חוקה שלא נתבררה לא הוד. חיקה יאף היה אלף שנים יע״כ מטעם ריבא
 א״כ ה״ה לעגל יע״ש . ילכאורר. כיון דאי; יכול לעמוד יצא מהרוב אלא דאפ״ה שפיר אמר דוודאי
 הרבה וולדות אין עוםדין מיד בשעת לידה אלא אחר שעה או שתים וריעותא דאין הילך הייני לאחר

 מיכן א״כ הו״ל תו חוכך. טובה יש לו כמו עוף שנדרפ יכ״ש חוא ונמ״ש המ׳׳ו :
ךי דברי כו זכור אזכרנו(0) מה שראיתי בפי שאנת אריה הלי י״ט םימן ם״ד וז״ל בקיצור דנדיקר, )31 
 נריפוק נעמדה לא הוה אלא מדרבנן ראי מ״ר, מה מ־בעיא כביצה עיף שנדרפ מהו לשוחטה
 בי״ט פשיפא דפפיקא דאורייתא לחוכרא וגפ אהא דביה״ר אין נו משום ריפוק משני הפריפ ואנחי הא
 בעי בריקה ולא משני שהלכה דעדיף ספי ונם הקשה מטפוננה איך הותר לשהוט ודלמא לא תפרנס
 יהיה טפיקא דאורייתא והעלה דטטובנח לאו ההיא דחולין שצריכה פרכוס אלא חולה ואין טפינן נ״כ
 שאינה יכילה לעמוד ׳ע״ש , והנה מסחיטת א״ח תצ״ח ס״ו דטותר לשחיפ טפוכנת משפע אפי׳ צריכה
 פונופ ועיין תב״ש פי׳ י״ז אות וי דרוב משוננות אין טתות קודם נמר שחיטה אלא דאי לא פרנפ יש
 ראיה דמתה קודם וטש״ה השוחט בלילה לא נתב חר״ט דחוה וודאי ננילה וא״נ שדי לשהיס המסוכנת
 נטורה ני״ט . ומיהו דברי התבייש שם צ״ע ישם אבאר . ופה שהקשר, פהא דטשיק הפריט לא הבינותי
 מר, קשיא ליה דע״כ הוצרך ר״נ להשמיענו דאיכא ריעותא דאל״ה פשיטא דרוב הנולדים ימותו כקושית
 הר"; ז״ל וא״כ שפיר משני בד&ריפ וודאי אין נו חשש דאזלינן נתר רוכא הא כלא הפרים כעי בדיקה
 פדאירייתא בשהה טעל״ע אהיינ דאפיר לשחוט בי״ט וכדאטרן. אמנם מח שהביא ראיה סהא נושא,מה
 טיבעיא ליה פבור הייתי ליטר רטש״ה בתנ בש״ע עוף שנדרפ ני״ט דווקא דלא תיקן להוציאי מידי אם״ה
 כם״ש הר״מ בהלכות מלכים דאין ב״נ טוזהד על אם״ה של עוף אלא שזה טעות דהא תיקן להוציא
 סידי נבילה ילההיא רהל׳ מלכים נבר הקשי בולם טפטחים ע״נ דטשני בחטאת העוף והר״ם הל׳ שמות
 פ״ר פפקה ואין כאן מקומו , וכפי הנראה ראם שרוט ע״ט שיהצא כשר א״נ כי נמצא טריפה אין כאן
 חיוב חטאת שהרי מלאכת מחשבת אפרה תורה טשא״כ כשוחט לעבודת ניננים שטתכוין לכך וכדומה
 וט״ט בעינן שם קצת תיקון ועיין פסחיפ ע״ג שותט ונמצא טריפה ובר״ט בפ״ב מהלי שננות ה״י וחרברים

 ארוכיט ואי״ה בפי' נ״ח אכתוב עוד :
ע דהא דטשני ד, נ״ע ד,פריפ וליבא ריעותא הוא דוויה בפ״ש הרא״ש שם ואפילו איכא ריעותא ך  ן
 שאין עומד והתום' שיתנו שאי; הולך הוא לאו דיוקא וניו; שהסריס לאו ריעותא ורש״י שפי׳
 עטרה א״צ טעל״ע הוא נפי' הריין ז״ל או סונר דלא מחיקינן ויעיתא לענין י״ט : ף אין פוכנין כוי. דעונד
 נוגניט טפל״ת אינו נאמן אלא בעדות אשר, לגד וכ״ש כאן רלהשביח פקחי אומר כן ומיהו אף עונד
 גונביט אף שאין טוכד אין נאמן טה״ט דאין נאמן אלא נאשר.. ומשמע לכאורה טדבדיו יל שאין ידוע
 אי כלו חדשיו הוה טפיקא דאורייתא דאי דרבנן הא מהימן אף בשאר איפורין עובר גיגביס טל״ת נפ״ש
 הש״ך גצ״ח אוה כ' ונקל״ז אלא דא״א לומר כן גמו שמובוז בא״ע סי׳ קנ״ו וקפ״ד ואפשר דהכא איתחזק

 מיקרי רעד עתה היתר. מעוברת :
 ^ןן א לי׳ש ני׳ , עש״ך יא״י מה בא ללמדנו דלוק׳; איתי לא שמעינן אמ ובנה לקי וחנניא הוסיף
 שניהנ אף נזנויפ ונט״ז אות א' נתנגו דהיייא לחנגיא ב; דווקא ולא נת והוד, ספק ואין ליקי;
 ולנך כתג רבן בת נמי במשמע כמ״ש הנ״ח או דיליף מ״מ אי מק״י משילוח הקן כמ״ש הרא״ט פ' אמיר
 יהגגיר שור והוד, גילוי מלתא . ומ״מ סיום דגריו דפשימא דהיששין לזרע אם אין מורי; כך ואולי דל״ת
 לחנניא אותו זגר טשטע יפיגטיה דקרא קאי על בן יאג יכני ט׳ שכדיך אחריי היינו מוי״ו דריש לה
 ומריבוי; אין לוקין כמ״ש הר״מ ז״ל פ״ג טט״א דכל שלא כא מפורש אין לוקין כמ״ש הט״ט שם קט״ל
 דהיו לוקין ומה דנ״ט אי היו לוקין ע״; אות א בע״ד : ב שהדבר פפק . השיך הראה מקום לאור, י״ז
 ישם נאמר דהרגר ספק הייני אי הושעין לזרע אג או לאו לא במ״ש הב״ה ולבוש דחוששין וודאי לזרע אג
 אלא אם דרשי דגנו דרשה גמורה היא , והנה הלנוש לא גהנ בנייח אלא נתב כסייג דאב עם בן לא
 היה איסיי תורה כלל ב״א מדרבנן דט״ח גני פי שגרוך אחריי יפלשו; הש״ע וודאי מ״יםע דענ״פ איפור
 תורה הוד, מספיקא דאי הלכח גרננן אי גחנניא רדריש נטי איתו ויי״; מ״ש אות ׳"ז . יאולי סובר
 דחוה כעין פ״ם שמא אין הוששין לזרע אב ישטא איתו דיוקא כי הוא סובר שאין זה תלוי בזה דאף אי
 הוששין לזוע אב באו״ב נלי קרא דאין נוהג בזכריט : J לאכול . עש״ך דטםיק דראשו; וודאי שרי אף

 לדי דיה
 ינ יעשם ל״ת כמ״ש

'ft טן»(א) לאויר. עט״ז • כוונתו פשוט יהי״ן נתנ שא״ט ס״ו הלנה כרבנן ירנ ור״י שליגי בביצה ו׳ 
נ אוסר זי"׳ שלי והלכה כל״י יאף יכלל לאי-״י קנ ונקי מ״מ פח תיי כללים  אפייה שגזלד ני״ע י
נ וליי י  יחיו ולביס ולנ ול״י יש לקיים מלקיים כללא דלאנ״י קב ונקי . ומ״מ צ״ע מה ענין פליגתא י
 לכאן ררב משוס מור,*׳ אוסר הא בחול ש״י וכרמסייס הר"; שס נא״ט . והבכור שיל חולין ס״י נ׳ וכאן
 אות נ׳ הניח נקושיא והנה הוא אזיל לשיטחיה כננ״ש ׳ע״ש אמנם המעיין גל"! גא״ט יראה להריא ומשוס
־ ור״י הלכה נל״י נגעו ביה ולנשוף הוא ומסיק ולנ נמ׳ כת״ק ׳ע״ש . ואין לומל ומ״ש לב ול״׳ הלכה  ר
 נר׳י הוא ענין כפ״ע ולפסוק בההיא וניצה כל״י אין ענינו לכאן ועיין נכה״ג נהגהוח נ״י אות א׳ וא״כ נראה
 ומתחלה אמר ותליא נפלוגתא ותייק וואג״י ורנ כראנ״י ואושר עו שיפתחו עיניהם והלכך אי אירע
 ונפחתי עיניו גו ביום אשיי ילא שייך הואיל ומתיר עצמו כשחיטה ועי שיפחתו עיניו עויין אשור ואח״כ
 נמי אשיר הוא כיו[ לנשעת לילה היה אסור ועוו ומלתא ולא שכיהא הוא שיפתחו עיניו בו ביוס עיין
 מזש׳ שה ד״ה אפלזמ א״נ זזזאי אסזי דיזתי יזמה לגרוגלות כו׳ והא יפייל ליה ימ״ש מעגל שנילי ני״נן
 ותא התם מתיר עצמו״ נשחיעה ׳"ל דתתס נמי אין הלידה מחיי יעויין מחוסר עמידה הוא כמ״ש הרא״ש
 דצריו שיסריס ע״ג קרקע וכיון שכן נמי אין הלידה מתיר לחוד ואפייה אמרינן כן!ה״ה כא!. ומזה יש
 הוכחה ליא״ש רבעינן שיסריס ואף כחול א״צ משוס חומרא רי״ע לו׳ • והדר כתג הל״ן ומסתבר לי׳ דכ״ע
 כת״ק ייאב״י ימסתמא לא שכיח שיפתחו עיניו נו כיוס ראל״כ היאך קאמר לאנ״י אף כחול אסור ילמא

נ יי״י נמי הכי ויכ״ע כת״ק: י  תייק איייי כנסתחי יי כיום אלא יל״ש נלל ומסתמא פלוגתא י
י להרא״ש במס׳ ניצה יש פושקים כיב יתיתי כרייתות כוותיס ומשנת ראכ״י נקי כוי וגס משנת ח י א ד  ו
 ראכ״י קנ ונקי והלנה כמותו • וכ׳ עוד דהלכה כראנ״י יקב ונקי אף בברייתא ׳ע״ש והכה״ג
 בהגהות ב״י אות א׳ הקשה לאיזה צורן הניא הרא״ש דברי היש פוסקים כרנ כיון דהוא פסק שס דכראנ״י
 ק״טינן אף בחול אקור ואי ננפתח! עיני! א״ג אין נתב יכלאנ״י י,ג ונקי קי"( דמה ענק זה לזה. יפנה ד'
 הרא״ש(סתומיט) [פשוטים]המת ומדאמר לאב״י אומר אף בחול אסור דלא נפתחו עיניו משמע דמויה מיהת לתייק
 בדינו דאי אירע שנפתחו עיניו נו ביום כמ״ש התו' שט עכ״פ אפור משוט מוקצה דאי לית ליה הנין א״כ
 אמאי לא פליג עלי׳ נתרתי ומואמל אף כחול אסור משמע דאודוי אודי לתייק דני״ט אסור משוס מוקצה ונ״מ
 אי נסתר) עיניו נו כיום ושפיר כתנ הרא״ש וראי״׳ נמי מסייע נן והלכה כמותו נגד נרייתא השנויה שם
 דמותל ני״ע ומיהו פלוגתא דלב ול״י ננתשתחו איילי . או יאמל ולנ ול״י פליגי בהא ולרנ אין גליות
 מתיל עד שיפתחו עיניו כלאי״י ומש״ה אין שיין הואיל ומתיל עצמו בשחיטה דאין הלידה גולם זה עד שיפתחו
 עיניו ואף כשנפתחו אח״כ אין ניתל ועוד ללא שכיחא כ״א מיעיט שיפתחו עיניהם גו כיוס ומש״ה וודאי אסול
 ול״י נתיק והא ופלין מעגל או לנעינן הפייס או לינייו יל״י קמהול וללילי׳ בלא״ה יש לחלק וני נרייתות
 (א ניחא (יה (ומי יחדא א״ל׳ בנולד ונפתח עיניו ככל לזה לא שניח !א״כ אי סגי נלייתזת פליגי
 נפלוגתא ילאנ״י ותייק או יפליגי כן ומיהו ח״ק ולאנ״י אוסל יליח ליה כלל הואיל ומתיי עצמו יא״כ
 שפיר נתנ למשנת יאכ״י קב ונקי ועיין יש״ש ניצה סימן י״ו וכתי אהא ינתב הרא״ש משנת ראנ״י קנ ונקי
 דרב נלאג״י יע״ש ואולי הוא כללן הנ׳ שכתבתי כאן • ועוד דל״ש כלל וודאי אסור ירמיא לגרוגרות

 . וצמוקים דכ״ע מודיס דאפוחי אסת דעתיה מיניה .־
 ןלזוך מ״ש הט״ו ונרי הוא״ש קש״! אהוד עמיו נזה כל אחלוניס ובכה״ך תי׳ דנא״נו העתיק לשון הרי״ף
 י והלכחא . אמנם הוא פסק כלאג״י ועיין בל״ח סא״ט אות שמ״ג ונמי״ט שש נלאה כמ״ש כנה״ן ובא״ט
 העתיק לשון הרי״ף ומ״ש עוד הט״ו ומה שאשר לנינו יואל עו שיגללו הכנפיים והיינו נוצות אלוהים שיש
 נהם קניפ כתב לכלאי"׳ סוכל ושיעול אחי הוא גדילת הנוצות עם פתיחת עינים ואין הלכה כן אלא כת״ק
 יראנ״י. הנה הפר״ח אות צ' הגיא ירושלמי גווי. שנו(י ניה טונ מותל לא ק תני גזול שלא העלה כנפ״ס
 אסול משוס שקן תפתי באילין רנפקין עס כנפיה!! יע״ש ואיסור זה משום מיאוס וביית וא״כ אין קושיא
 מהא לאפרוח שסלד ני״ט דהיינו נמי בהאי גוונא וכן העלו אחלונים לאשיל עי שיגול! הנוצה שיש נהם
 קנים : (ב) ולא. עט"! הביא קושיות הפוסקים שהלא״ש סותל עצמו ממ״ש נא״ט (מס׳ ניצה ששם כתב שציין
 שיפליס . והשיג על מהרש״ל ואמי בלא ייעינן יכלו חרשיו צריך ח׳ ימים והפליה. דלמה לי ייפליס ולאיה
 משנת אי הוה שהה עי לאויתא הוה אכלינן והתם בלא יועו שכלו חושיו ואפ״ה בשיפוי ח' ימיה סגי ולא
 שאלו אי הטייס ועוי עמיה למה לי שיהוי מעל״ע ווואי סגי לריסוק וליישב ובלי מהלפ״ל אומי כמ״ש
 התנ״ש כא; אות י״ז כיון ולא ייעינן וכלו חישיו וציין שיהוי ז׳ ימים וכל שלא הפייס נאות! הימים
 ליעותא גדולה כזו ייא׳ יש לחוש כיון ולא עמי כל ז' ושמא נתרסקו וכעי הפריס ואי לא הפריס ציין
 בדיקה אח״כ וני״ט אי! לשחוט מססק ויהצצ ׳"ט ול״ק מבהמה תלישה נו׳ ליש לה חזקה טיגה משא״כ
 נא! וע״כ לא קשיא ליה להנו״ז אלא ואדרבה נא! א״צ בדקה כלל מה שאין כן אי גס כא! צריך בדיקה
 וודאי שפיל החמיל הלא״ש ז״ל דאי! לשוחטו בי״ט על שיפייס מקיום ואז א״צ נויקה כלל ובסימן נ״ח בשייך
 אבאר נעת״י . ובכר״ו כתכ וניה״ר אין נו משוס ליסוק ללונ וולדות אין מחרסקי! ומיעוט מתלסקין .
 ונלא נלו חושיו ומהני שיהוי ח׳ ימים ללונ אין ;פלים ומיעוט שוהין ח' ימיס והם נפלים והוה תרי
 מיעוטי ומש״ה חיישינן בלא נלו חושיו וצלין השליש ולפ״ו אף כחיל כן וגס זה נכון היא יע״פ •י (ג)עט״ז
 וקלגן מצותו ביוה וכ״כ נאל הגילה ל״ל יל״ח הא רגעינ! כקרבן יוס שמיני ולא בלילה ללא יצא מספק
 נפל. ואינו וגליל ח׳ יצא מספת נפל . וקלנן ביוש כתינ גנל עשיותיו. ומיהו קרבן אף כלו חושיו
 אסור וכוס מחוסי זמן עי חחלח ליל ח׳ שאז ראוי להקוישו ולמחר יקריבנו והנה ראיתי להוכיר בכאן ובר

 אחר ווה הוא:
» ובשנח קל״ו א׳ אמר ישג״ג כל ששהה למ״ו יוס באום וח׳ נבהמה אינו נפל ויליף אוס ושוויו מנן  ך
 י חודש ונהמה שנאמר וביום השמיני כוי. והנה התש וודאי אף שיייע שכלו חישיי אי! ננו סוו׳ חון
 למ״ד יום ובהמה אין יאויה להקרבת חון ח׳ ימים ועיי! תוספות נ״ק י״א ומנחות ל״ו ב׳ ד״ה שומע אני
 ופא דיליף מהתם ילאה לי דרשנ״ג יליף מהתם כל ששהה וודאי יצא מספק נפל דהתורה סחמא אמרהמיוס
 השמיני אף ילא ייוע יכלו חלשיו וכן גככול הא לא שהה ססיקא הופ לאו מהתם יליף אלא מסנלא . ודע
 עוד הא דבעינן \' ימים עי מחלת ליל שמיני הוא כיאעל נחולי! ס״א ללי אפטוליקי רמי הא ניצי לילה
 לקדושה אלמא חחלת ליל ח׳ יצא מתילת נפל דקיא כתמא כחינ(והנן ו׳ ימים בעינן מעל״ע דוקא ולא
 אס נולי סוף יוס א׳ אס הניע תחילת ליל מיצא׳ שכת הא יצא מכלל נפל . יא״כ מאי פיין גשנתקל״ו
 מימהל היכי מהלינן אלא וויאי ניאמו!) *) . [לישב״ג ספק מ״ה הוה יא׳ מייגנן מאי פיין מימהל סיני
 מהלינ! לעקור מצות מילה לגמרי בשביל חששא זו] (עי׳ פ״מ א״ח במ"! סי׳ תצ״מ ס״ק ני)
 וראיחי להמ״ל הלי איסורי מזנח פ״ג ה״ח יגייס אשר לא זכיתי להבינם נתנ שס דליף לה מקרגן
 יהתויה אסיה תון ח׳ ימים משוס לתא ינפל ולא חילקה נין ייוע שכלו חישיו ולמה לא כמ״ש . עיר השיג
 שם על פר״ח נמ״ש יכפי הכנת ג״י גמ״ש הגאונים ילהויוט מותי חון ח׳ אף כלא ייעינן יכלו חישיו
 מיאמר חולין קי״ו מיאסי־ מחוסר זמן לגנוה מכלל להריוט שרי וליחא יקיי״לשכלו חישיו וכתנ המ״ל רגליו
 תמוהים יאי הא יאמי מיאסי מחושי ומ! לגבוה איירי חון ח׳ ימים אין יאיה יאו״נ שיי להייוט אלא
. ול״נ מיאצטריך לומר נריש או״נ  כמ״ש סתוס' שס יהכתונ נתקו לעשת ותיפוק ליה יפסול יתענתי לן
 לנוהג במיקדשין חיפוק ליה דממשקה ישראל נעינ! ענ״ל ולא אבי! לס . ע״ש על פר״ח לא ידענא יהפי׳יח
 ה״ק למהא יאמיינ! מיאסר ממוסר ומ! לגבוה ויהיה הפי׳על או״נ מ״מ ה״ה מיאסר רחמנא חון ח' ימים מכלל
 דלהלייט שלי וע״ו לחי יקים שכלו מישיו ומת שהביא יניי התוספות לא ייענא להולמו יהא קיא צרין
 יממוסי ומ! נתקו לעשה דלא לילקי עליה ולא לאיסורא ועוי יהא ציין לכל מחושל ומ! יתיך ח' ימים ולתוייס

 שלא הגיע זמנן ולוב ולונה תוך הזמן גס מ״ש לה״ק מדאיצטלין יאו״ב נוהג נקישיס תיפיק ליה ממשקה ישראל והא לאו להכ׳ איצטרין ללא נימא ייהא שלי לגבוה ינלא״ה או
 התוססות ליש או״נ יאיצטליךילא נימא שור הפסיק עני! והיינו יה״א יאין לוקה על כל פנים נקישיפ נהי יאיסורא איכא להקריב ינעינן ממשקה ישיאל מ״מ א׳ עיי ושמט ה״א יאי! לוקה ישוי הפסיק
 עני( ונלי החולה נכ״אדשחיטה שאינה ראויה לאו שמה שחיטה ושחיטת קדשים שמיטה שאינה ראויה היא לכל כמה ללא וליק דם כדאיסא ליש או״ב ואף לדידן שמיטה באץ לאייה שמה שחיטה
 לאי נכ״מ כן היא כמ״ש התיס חילץ פ״ה נ׳ ד״ה אימא דניסוי לא שמית שמיעה דגילת- התולה ה״ה קיש־ס לכן ציין קיא ילוקה ועל י־רי פתוס' קי״ו פיה לתמוה כלכת'בנא פוף יכל ד״ה חולין
 ודברי המ״ל צ״ע:(!־) עט״ז וכוונתו הוא יהוה ס״ס שמא שהה ח׳ ימים ושמא כלו חדשיו ואף ילא מתזפן לאין תאמי שמא כלו חרשיו ואת״ל לא נלו היי וולאי נפל ולא מהני שיהוי או אפשל לאין במציאות שיחיה
 שמונה ע״מ אפשל לכאן א״צ לפתהפן ותירץ לשם א!נס מל הוא כע״כ מזוס׳ נתונות ה״ה נא! הזה ־ולו משם א׳ ישמא נפצ א! אינו נפל ואף דנקיט תמצה הספק שמא כלו חישיו סילרא צאו דווקא ועיין ננה׳׳ך

 שכפנ ללא הוה לשיל׳׳מ ואין המתיר עתיל לנא נוולאי.־
ץ (א) לא שנא . עט״ז הגיא גמ׳ וחולי! והנה מינתינ לא תשחטו בוי״ו משמע אף שני שוחטי! השני עניי איסולא ומילא כתיב ישחטו גיו״י וכתיב נתי״ו לומד שפעמים שניהם עוברים . ולכאורה השילוש ליו״ל  ט
 נשתל לוכל ומיכתינ חי״ו נוכח ש״מ לתיוייפו מוהיל וו״א אמנם הלבוש ו״ל ש״א יפה פילש יהוה למיכתנ ישחטו בקמ״ן חחת השי"! יהחי״ת נשוא נח יהיה קא׳ אנשחטין שלא יהיו נשחטין בי! מ״י איס אחו
 או נ׳ אלא מומוהיר לגברי ש״מ תחייהו עניי איסורא יאל״כ עדיף טפי לכתוב ישחטו דתשחטי ״שמע יותל דנ׳ ענדי איםולא ומדיוק ל׳ יש׳" פ״ג ו״ס לא ישחטו כו׳ נשחטין ודיה מאי כו׳ למשמעות תרוייהו עבוי
 איסולא . עוי כתב הלבוש ימהכא,מוכח נמי וגן לאו דווקא פ״ה גת יאי שור וגני ואייו של שור הא בנו מ׳ שירון אחריו ואי פרה ונ׳ גניה ושחט א' הנן ושנים אתרוגים א׳ פרה והגי גנה חייבים והוה או״ב ובנה ואותה
 דא״נ לנתונ נניו ניו״יסיניס ותיכתב בנו משמע ימיי ־לאמו וע״כ בת ואס ובת ומוכח ינ! לאו יווקא ה״ה נת זה תוכן יבליו ויש לראות לתכניי לנוהג בזכרים אה״נ ינ! יווקא ילייייה משכחת שוי ואב ונן ולא

 לישממיט כשום דונתא לומר כן. אמנט תנ״ח כתב דנן נקיבה כמשמע מפי השמועה וכן כתב הנמ״ג והפר״ח אות א׳ כתנ בפשיטות לבן משמע נמי נת . ועיינתי נסמ״ק לאיי! קמ״ט ולא מצאתיו ואילי היא נסמ״ג
 ועיין במי׳׳ט ק״צ כתב דלא כלבוש וכתב לרש״י אסביר לה כנת להאמת ־1 היא. וא״י להא בגמרא נ«י ;קיט הכין פרה ובת כו׳ ש״מ נלניש דמהכין היא דדאיק ליה ב! לאו דווקא-. וראיתי להנכור שור חולין
י ־ -־ י ! ••- י ״  ע״נ לאמל למק״ז יליף לפ ומה שילוח תקן לאין נוהג במזומן עשה נקיבות נזנליס לאף ביצים חיינ בשילוח נ״ש או״נ זהלא״מ פ׳ אמור יליף נ«״« וצא ״י •״ •

 אלה דברי כבוד הדב הגאון הטפווםם מו״וז שמחה נד״ואב״ד דק״ק בונרקא.
 *) הגייה להיותי נמצא נעת נק״ק ואלקווא געת הדפסת יף זה אמרתי ליל למנוע הטוב היות הרב המחבר המנוח ז״ל היה אלופי ומיודעי יריע אבי הגאון המנוח ז״ל להרים מכשול להיות מציף לכסף וניר
 לזהב מת שפלטה הקולמוס של הלנ המתנל לנרי שננה וצוויתי לדפוס וין זה בי! שני חצאי עגול. מה שהביא ראיה משבת דאמרינן מימהל היפי מהלינן הא אמרינ( שם להדיא דנאדס שעורא לצאת מכלל נפל שלשים יום ושמונת
 י«י6 מסמס ושם באדם קיימינ(. וגם כנושא דדינא נ״ל ללא בעינן מעל״ע וראיה מהא ומקשה תלמודא ביומא(דף סייג ע״נ) טעמא ללבי רחמנא הא לא רני צא הא שעיר המשתלח קדוש כמאושר זמן והא אי! הגולל קובע אלא
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 יוצא קשה דה1ה ס״ס : (J) מותר לאכלס . עט״ז ימ״ה מותרמדאסר רחמנא מחופר זמן לגבוה קודם מ׳
 ימים כוי. ופליגי אי קנסו לוה כמו בשנת. והנך רואה מדבריו ימבי מה יאמרו בחולין מיאסי ממוסר
 ומן לננוה היינו קודם ח׳ ימים כמו שפירש הפר״ח כסימן נו״ו אות ה׳ וכ״ס הלבוש כאן נס״ג והמ״ל כהל׳
 אישורי מובח פ״ג ת״ת תמה על הפר״ח ולא תמה על סנו״ז ולגוש ועיין מ״ש באורן נסימן נו״ו נט״ו אות
 ג׳ ועיין ת״כ פרשת אמור פ״ח לא ירצה וסמיך ליה שוי ושה לומר שהוא בלא ירצה וי״ל קצת דברי מ״ל
 יצ״ע : (ך־) היום הולך. עט״ו מגמרא יליף לה. דל״ת הואיל ובענינא דקדשיס כתיג הלילה הולן אחר
 סיום שלפניו יליף בג״ש יוס א' ממעשה בראשית ורבי דאמר החם יום המיוחד מעון כרוז אסמכתא הוא
 ועיקר לגז״ש ע״! ס״פ אי״נ. והא ליכא לעימר דלמיינ נין ביום אמר הלילה מיו במעשה כראשית מג״ש
 יאה;׳ היקשא דקדשיס דגם לילה אמר היום דזה טעות דיים אמד נתיב משמע או זה או וה אלא הא קשיא
 למ״ש התוספות בגיטין מ״א נ׳ י״ה יכ״ע יהיקשא עריסא ושאני התם יעיקר שער מג״ש מפיק א״כ קשה
 גס זה אינו ימיותר הג״ש והיקשא יקישיס איצטרין לשוס ירשא כמ״ש התוספות ייש או״ב ד״ה מנין ועיין
נ ושור ולא חיה ושה ולא עוף והא איצטריך להפסיק יא״כ לנתניה בעלמא והא התוס׳ כתכו  לגוש ס״ו מ
 לשום דיפא כתיב נקישיס . ילקישייתי י״ל דלכתוג ובהמה או״נ לא תשמטו ביוה א' וצ״ע: (ך!) אס הוא כרוך
 אחריה והולך תמיד אחריה משתמא יליתו ט״ז והיינו לעני[ איסור : (ן) עט״ז ותוכן כוונתו בש״ע הגיה
 ואס נוי״ו ותרח׳ קאמר כשאי ימות השנה א״צ המוכר להודיע אלא א״כ מכר האס לשוחטה היום ונד׳
 זמנים אף שמכר היוס נסתמא צריך להודיע דכולם קונים לשחוט כיוס אחד גס נשאר זמנים לא הוה מקמ
 טעות ובד"! סוס מקמ טעות ובטור כתג שציין להודיע אס מכר האם לשוחטה היום אס הוא בא׳ מד״ו
 בלא וייו והקשה ימאי איריא ני״ז נשאר השנה נמי כן והנה הפרישה אות ט׳ לא הוקשה לו אלא דבי׳
 זמנים אף בלא מכר סיום לשוחטה אלא בשת״א נ«י כן הוא יע״ש וחי׳ הט״ו יהיה כאלי כתוב נטוי אס
 מכר לשוחטה סיוט מסויס היבריס ור״ל אש מכר היום נשחמא וודאי לשומכה הוא ובשאר זמנים יייקא
 אם מכר נפי׳ לשוחטה היום אז ציין להוייע ללוקח שני וכמ״ש בש״עואין מחלוקת בין הטו י וש״ע וטמ״ש
ש"1 איי< ח׳•' (ז) ועי״ט. נחג הע״ו דסוא יגצ בט״ע משא״כ י״ט אמרו! שצ פסח ועי״כ לא ירגיל׳! בעופות  נ

 יעי״ט א' של מג דערודיס כמצות סוכת ואין שוחטי! בו : (ח) כתכ הט"! דווקא להפקיע זכות אחרים
 אמרי:! כל מה שכירו מכר ילא יותר הא צא״ה מוכר יומר ממה שיש לו נח וה״ס משנע שלא (מניר
 הפז זה שאין כמ בידו מכמ השבועה אפ״ה אס עבר ומכי ש״ר וממילא אם נשבע שלא לשחוט אלא לחרישה
 דהליקמ יכול לשומטו גס לא שיין איס אוסר שלו על מכירו דהכא לא אסר המש! ני השנועה אקרקפתא
 ינגרא מונח : (ט) זרי! ונשיר. עט״ז הנה בגמרא אמרו נפי' אף בלקחי מאיה א' אס קיס הב׳ הי״ו זריז
׳ אלא יי״ל יהגמרא מיירי קייס נואש לג״י רשאי הג׳ לשמוע כי שמא הראשון  ונשכי כמ״ש הש״ן אית י
 לא ישמוט הייס יעיין שמ״מ משא״כ נלקמו משנים אף גאו לנ״ד אי! להשיל גורלות מאחר יהגמרא קיאו
 לוה זריז ולא ינוא לידי מכשול אי! להפקיע וכותו ח״ש הש״ע אסיפא תן דינא וממוין קושיח הנ״ח ואם
 רואי! הנ״ד שאחד צרין לשחוט היום והגי אי! צורן לו כגון זו כופין על מדת סדום ועי־ן תנ״ש : (י) העז.-
 עט"! וירצה דוה אף אי חיששי! לזרע האכ יהיה בני יק מקצת שה גני נל יהי יהש״ן אות ט״ו כתג שה
 אפי׳ מקצת שה ואי! צורן ואפי' לא אמרינן ממצת שה בנו כל דהו ישם אבאר. ונעור כתכ צבי על כתיישה
 ויליה גת וגת ילדה נת (או נ!) ושחט לה ולבתה חייב דמצד אמה שה ואפי׳ מקצת שה יוויאי חוששין
 לורע האם והמחגר השמיט !ס דכתגו רבותא יותר תיש עצ הצביה וילדה נת ובת ילדה ג! וקשחיט לה ולגרה
 היה לוקה והיא לשי! הל״מ דסונר למילקא נה״ג היה צקי דיייא׳ חיששין צ1רע האג כמי שיתנאר צקמן אות י״א
 וש״ן אות י״ז וא״כ כ״ש בצבי על התיישה כה״ג דשת אפי׳ מקצת שה והט״ו כתב דלייו! דלית לן דלוקה
 גנה״ג דש״ע אמנם צדינא דעור אנו מודים: (יא) עט״ו דכתנ מואמר ל״מ ה״מ דפטור משמע אבל אסור
 והטעס ללא אתי צאיחליפי נתיישה ובנה עכ״ל ול״ל אי שלית לה באביו תייש יאמרו העוצם ה״ה אמו תיישה
 ישחטו גיוס א׳ והפל״ח אות ט״ז נתנ משוס סלן בתה ובת גתה לאיח בה מצקות נדגסמון עכ״ל ה:ה אל
 תטעה לאי לאו שיש מלקות אצא הסיקא הוה כמ״ש הטול אי חוששי! לזלע אב וסוה מקצת שה או לאו לא
 היו נוולין משוס ספיקא דמ״ש אלא להוא ז״ל לשיעת סר״מ אמלס והוא פשק נ! בסימ! ק״י דכל ספיקא
 מ״ה שליא ומדלגנן אסור א״כ תו היה גוירה לגזירה אי לאו ללוקין על גת ובת בתה דהוה יידאי משא״נ
 ציידן דספיקא דאורייתא לחומלא מ״ה אלא שאין צוקי! עליו וודאי לגזלינן אמו ספיקא ולא הוה נזילה
 לגזירה וכאמור ומיהו נספק פלוגתא אי הוה מדרננן יבואר בסימן ק״י מזה (ייא! אי! להאיץ): (יב) נח
 הצגיה. עע״ז הנימ לברי הש״ע נצ״ע לוודאי מלקות לינא יספיקא הוא אס •יווששין וליכא איסור תורה כ״א
 לרבנן לשיטת הר״מ ז״ל ונפי מה שפירש הט״ז נאות י״א יע״ש והל״ח בפרק או״ג הגיה בר״מ ז״ל ה־תה נת
 העז נקיבה וזה צמכמיס לשה ואפי׳ מקצת שה ונש״ע לא הגיה כלום': (יג) כתב הט״ו ה״ה גיול ללא גמיר
 ללונ מעשיו מקולקלים ולמעשה לא המליט ומ״מ כתב לאס עבי ושמט אחל גוול ילא נמיר אי! לאסור אף
 לי״א בס״א והטעס דלא הוה אלא מטעם קנס וספק ולבנן לסקל וכת: עוי יאפי' ספק בשמיטה אין לשמוט
 עוי אף יאוקמיה אחזקה ונימא יהיה כוודאי נבילה וכן כתג הש״ן אות י״ט נשם סמ״ק אס נמצא הסכין
 פגום יע״ש ובסימן ח״י וכ״ה אגאל אמא׳ צא אמל׳:! ספק נשחיטה הוה ודאי ולא ספק יאוקמיה אחוקה :
 ימוד)(0) אס ניקב הוושט במקום שחיטה דמנואר לקמן סימן ל״ג דהוה ננילה עכ״פ לאחל שחיטה פשיטא
 למותי לשחוט אמריו דהוה כשכבלה נידו ופשוט הוא ואס ניקב השולק אשורי לשחוט אחריו:
 (יך) אינו צוקה דהא מ״ה א״צ שחיטה ט״ו והיא תוספתא הביאה הכ״מ פי״נ מה״ש ה״י ראו״ב לא חשחטו
 את שטעון שחיטה ח״נ משוס או״ג ואת שאינו טעון שחיטה פעיל. ויראה צי אס ספלים ושחט נו ניוס אף
 לי״א גס״א אין לאסול הבשל נו ניוס ל״מ אש הטעם כל שתעגחי נמ״ש תב״ח פשיטא אלא אפיי אס מטעם
 קנס אפשר ולא קנסו כ״א באיסור תורה וע״! סימן צ״ט לקמן ובשמ״ח ס״ג יראה כן דווקא נאיםול סויה

 קנסו נו גיוס נ
ז אם גא נןפקועה על נהמה לעלמא ויללה שאותו וולד אי! לו תקנה כמבואר P׳׳ י״ג(°) אסור לשחוט האס י ף  ן
 * והגן מ״ה ומלקות ציכא איהולא איכא שמא אי! חוששי! לורע אי והיה שחיטה מעליא ומלקות ליכא
 דשמא מוששין לזרע אב ומצי סימן נשמיע ולא מהני שמיעה דידיה ומטמא ומה נתנבלה נידו ואפי' אי תאמר
 דאי מת אין מטמא כמ״ש התג״ש סימן י״ג אות ׳״ו א״כ פשיטא דלא מה:י האי שמיעה מידי והיה כמו
 נתנבלס ומיהו איסור תורה אית ניה מספיקא ואס שחט הגן וארז״כ האש אסור לאכול הכשר נו גייס
 דסמיס עצמו לספק איסור תולס נ«״6 השמ״ת ס״ג נאם שמט האנ ובן לאשור ה״ה כאן. ומיהו נהמה
 יעלמא על גח שקועה ויללה נת ונח ילדה נ! וקשחיט לה וצברה אישיר תורה ליכא ממ״נ אי מוששין לזרע
 אנ א״נ הוה אמו נתנבלה ואי אי"! מוששי! א״צ שמיטה מ״ה לכת פקוע היא ומדרבנן אסור דספריס ע״ג
 קרקע ומיסו הנשר של שניהם נלא״ה אסור לאכול משפיקא . ויראה למותר לשמוט הנ! של הגת דמ״ס
 ליכא איסור ממ״נ וספיקא דרבנן צקולא אף נספרים דלמא חוששין ל1רע האג והיה הבת נתנגצה ומותר
 לשמוט הג! שמיטה הגונה ולאו למשתרי הנשר באכילה אלא לומר דאי! אישור או״ב יה״ה נהמה דעלמא
 על נת פקועה ונשמטה ונמצא וולד או הפליש אי! איכול מצי אי״נ לשחוט הנן דספק ללננן להקל

 וכיאמרן ווה צהש״ן ולהב״מ אסור לשמוע הוולד מדרבנן אס הפליס עיין סימן י״ג:
ך ראיתי צהנה״ג בהגהות הב״י אות צ״ג וצ״י ול״ה ול״ו.נתג ד׳ דינים משמיה דנסשיה 1אנאיס.סאחי ן < « 
 נ! פקועה על נהמה, ועלמא או על נח פקועה כיוצא י! יש איסור או״ב ווה אמת ויציב ישוין הס
 שאי! נהס מלקות יצעני! אישירא יש חילוק ראלי בן פקיעה אנ«מ מעליא אסור מ״ה שמא אין חוששין
 ושחיטה מעליא ועל נת פקועה כיוצא אי! אישור כ״א מדרבנן דכוצס צריכים שחיעת מדנריהס כמבואר סי׳
 י״ג הדי! השני כתב נ! פקועה מטריפה על בהמה דעלמא והוליד הווצל ניתר נשמיטח עצמו יש איסור
 או״נ הנס מה שהתיל הוצל כ״נ הש״ן גסי׳ י״ג אות י״א וכבר לילנו מוה ומ״מ היה צומל דכא! יש מלקות
 ג״נ משא״כ יין הא׳ אין נו מלקות וכמ״ש. היין השלישי הוא נן שקועה עצ נהמה לעצמא ונשחטה אמ!
 ימוחר לשחוט הנן אח״כ !ה ג״כ ברור דניתר בשמיטת אמו כשירה ודווקא היליי אסור נמגואל סי' י״ג
 אמנם הוה ליה להתנות בלא הפריס דאי הפריס אסור לשחוט מילבנן . הרגיעי הוא נהמה
 לעלמא על בת פקועה ונשחטה ונמצא וולד לדעח הניח סימן י״ג דהוולד ניחר נשחיטת אמו מומר לשחוט
 הנן ולשין לוולד אין תקנה אנול לשחוט הנן עכ״ל. לא ילעגא אי הפייס להנ״מ צרין שחיטה מדרבנן
 ואסור לשמוט אחר אמו בו ביוה אי כלו חדשיו ולשייך אדיבה נהפוך הוא ממ״נ אין בו איסור תורה אי
 חושש׳! לזלע אב הוה נתנבלת דאי! תקנה ואי אין מוששי! ויש איסור מירננן נספרים ונבר כתבנו ספק
 לרבנן להקל דלמא מוששין ואי! תקנה יהיה נתננצה יאי! איסיי לשחוט נו ביום ומיהו הגשל בלא״האסור
 לאכול יצענין איסיר אי״נ א״רינן כאן ומיהו מ״ש ספק דרבנן צהקצ י״צ ישיצ״מ לא אמרינ! ספק דרבנן
 להקל. ועיין סימן י״ג מ״ש: (טו) כתב הט״ו לאס יש לומר להשביח מקמו אומר כן אין נאמן אף קולם
 שמכר, והשייך אות כ״ג פקפק בזה ישם אבאל: (טז) מכה וטוללן וכל לפליש מרונא פריש ואף שהוא
 ישיל״מ כמ״ש הלנוש יאו״ב מיקרי ישיל״מ מ״מ איסורא נרונא איתיה ו ה״ס נשאי ישיל״מ היי! כ! ונשי׳
 ק״י אארין בעו״ה . כתב התמ״מ שי״ט אוח נ״א אס נתערנה אנ של נהמה באחרים אי יש להתיי מכח ס״ס
 עיי סי׳ קי״ו הנה לא זכינו לאורו שש נאות נ״א כתל אמ״ש רי״ו נע״ו ח״ה או״ה יש פושקים ימיששי!
 לזרע אב וי״א אס היא וודאי אייו נוהג וקשה דעה א' צ«' שוברת דווקא ביודעי! שהוא וודאי אביו נוהג
 אלא ננתערנ מ״רי יע״ש ויפה פי' ומיושב ואח.הקושיא וכן נכה״ג ההגהות הטור אות ד׳ הקשה קושיא וו
 יאייש כי לעה א׳ סיבלת לוודאי תיששי[ ומה שפיקא לאורייתא ולעה שניה סוברת דהוה ספק והיה ס״ס
 אמנס ללילן ושיל׳׳מ איםרין ה״ס אס לא לצורך גלול כמבואר סימן ק״י יע״ש ולפ״ו ה״ה גן פקועה על בת
 פקועה ומליל והפריש ונתערב אנ ומכ״ש לא נתערב אין אומרים ספק לרבנן להקל בדשלי״מומ״ש פל״חסי׳ק״י
 נכללי לסייס אות י״א לא משמע הכי ואבאר קצת לע שהפי״יו סי׳ ק״י בכלל ה׳ ובקיצור ס״ס אות י״א נתנ
 דמאי דנעיא בגמלא וצא איטשטא אין נכנס נגדל ס״ס וכן כתב בסימן צמ״ד אות נ' והשיג על סריק״ש
 נענין לוב גולגולת שרצה להתיל מחמת ס״ס ונהי׳ כ״ט אות נ' השיג על המחיר מה שלצה להתיל סיים מחמש
 בעיא דצא איפשטא. ומה שהביא לאיה מתחת מטצית לאשיל י״צ לכוה משם א׳ ספק שמא עול כשירה ושמא
 מטלית כשילה וכל שאי! הספק האי מתיר יותר ממיילו בנדי! ההוא דווקא ילא הוה ס״ס אלא דאיהי לשיטתיה
 דלהר״מ לא מ״ש לשם א' כמי שניאלנו לעיל ומסהיא לסימן נ״ט שהט״ו ושייר סתמו לגליהס אין לאיה
 יהתס יש סניף סברת הרא״ש כמ״ש הפריית אות א׳ ועיין מ״י כלל א׳ אות ו׳ ונקונטייש הספיקוח מחייש א׳
 וט׳ וגתנ״ש נסי׳ למ״ד אות א׳ ונפ״ח בהי׳ כ״י ונ״ט הארין לחלק על פר״מ ועיין נלמ׳׳מ פ״ג מה״ש ה״י
 שהניח כצ״ע יע״ש ומגא דלעיל דנתנו חלנ של וולד הגולל מגן פקועה ונהמה לעלעא אשור יש קצת לאיה
 להפריית ובסימן ג״ט אכתוב ןאי״ה בסימן ק״י אנאל אי ספק בעיא דצא איפשטא הוה ספק הן צענין ספק

 לרננ! להקל ה! לענין ס״ס וכאן אין צתאריך:

 ננערה

נ יופף זריז וגשנר רקאכיל נישרא  לדידיר, והאהרו; לאהריט פותי והא הרא״ש טניא ראיה טנטרא אפר י
 אלמא אי שהט באהרונה אין אוכל גו כיום ולא מונח אלא לו הא לאהרים אין טונה ועיין תנ״ש אות ז׳ .
 ולעני! הלגה קיי״ל נבה״ג וכן פטקו גל האחרונים ומשמע דבמזיו אין חילוק ולו אסור ולאהרים מותר
 ועיין ל״ח גאו״ב ועיין ג״ח דלנה״נ מ״ה אטור מכל שתעבתי לך וטתחלה רצה הגמרא לומר ולעולם יהא
 אטור ומשני מדאםר רחמנא פחוטר זמן לגבוה טגלל להדיוט שרי הא בו גיוס אטור ידעת האחרוגים

 דחוה דק קנטא מדרבנן :
י בספר ידי אליהי למהר״א גאליפאטה ז״ל שפלפל בטוגיא דאי עביד לא מהנ׳ יהביא קושיא ץ י ן י א ך  ן
 בשם מהריט״ט אטאי השוחמ בשבת שהיטתי כשירה ואף בשיננ הא בל טלתא דאמר רחמנא
 לא תעגיד אי עגיד לא מהני ׳ע״ש שתירץ בזד, יהגי נטי גאן יש להקשית כן ודתי' נמי שייך באן
 דמעשה ניפא לא אםרה תורה אלא יים היא שאטור ילא שייך לימד גל מלתא דאמר רחמנא לא תעגיד
 דאי עכיד לא מהני יגט' שישנת עטקימ אגאר ימיהו גלא״ה ל״ק מדאפר רחמנא טהוסר זמן לנגוה

 טגלל להדייט שרי :
 התג״ש אות ז' דנראה לו עיקר אף לאחרים אםיר מ גיוס דלא להני מעשיי הרעים ילאורתא
 מותר אף לו ול״ד לשגת דאיטור טקילה אפרו לו לעולש ולא בשאר אטורין ומ״מ אטור בין לו
 ולאחרים כגדי שלא יהגו מעשיו הרעיש והא דאין מגטלין איטור ואם גיטל שרי לאחרים דלא עגר
 אראורייתא עכ״ל הנה פיגר כל שעגר על איפור תורה קנטינן ליה שלא יחנו מעשיו חרעים וגל היגא
 שלעולם אפור אה״ג דהרי הוקשה לו מטגטל איפור ואלו היה אפור לאחרים לעולם הוא וחטיר טפי ממעשה
 שגת אלא ביון דהטעם שלא יהגה מעבירה הלגך גשגח לם״ש ליגא הנאה שרי ולדידיה אפור משום
 דאישור טקילה ובשאר עגירות בין לו ולאהריני קונםין דלא לתהני מעגידה ומפטל איפור לא עגר ג״א
 אדרבנן . והנה להראב״ד אין מבטלין איטור הוא מ; התורה עיין רשכ״א בתה״א תחלה בית ד׳ ש״ג דף
 קנ״ג ואפייה כהנ שם על שטו דלאהיים פותר אלמא אף גדאור״תא לא קנםינן לאהרים וכט״ש הש״ך בסי'
 צ״ט אות ז' וכפ״ש הנטף משנה גפט״ו מהלי ט״א הלבה ג״נ דלטד ממעשה שנת דלאחרים מותר אלטא
 דאפילי דאירייתא גה״ג דימיא דטעשה שגת יאף שיש הנאה טעגירה לא קנפו לעולס עכ״פ כאמור .
 ובבן פקועה שהפריט על הקרקע דפדדבנן טעון שחיפה יראה להקל לעת הצורך אם ענד ישחט דבאיפוד
 דרבנן לא קנסו נולי האי ועיין בפי' צ״ט בעבר יב־טל איטיד דרבנן שם משמע דאף איפור דרבנן עכ״פ
 אטור לטגםל עצמו מ״מ כאן המתבר םובר דאין איפור אף בו בייט ואף באיפור חורה וה״ט דל״ד למבטל
 איטיר דקנםו שלא יעשה פ״א כן משא״ג לענין אי״ב דבשכיל יים אהד לא יביא לעשות כן. וכעץ זה
 ח־לקי בין הא רטיםן ק״י דלא נירינן כאן שמא יקה טקבוע עיין פרישה בשפ ר״פ טנריפק יע״ש וה״ד,
. ולפייז יש לפטוק בשאר דגדים הדומיט לזה ואי״ה בטי׳ צ״ט אגאר זה גאורך(°) עוד ב' התג״ש  נאן
 באית א' ובשט״ח ס״ג ראפ שגיתם שחטי גא' שניהט ניגרי ואםוריגו בו ביום יכהב דאף דאי נטר קידם
 הבירי ס״מ ישנה לשחיטה מתחלה ועד פוף כט״ש הר״מ מהל׳ גניבה פ״ב והקשה אמא׳ לא טוקי הגמרא
 לא תשהטו שניהם ה״ג־ן גכה״ג יהי׳ דמוקי אליבא דכ״ע אף למ״ד אין לשחיטה אלא לבםוף ענ׳׳ל
 ולא אבי; דא״נ לדידן דישנה לשחיטה מתחלה ועד פוף ואף דא״א לצמצם ומגלן דאותו ואת אמו חייג
 דלטא קרא להכי אתא ששניהם שיהט־ן ואמאי לא אמר דלהגי לא צריך קרא דפשיטא הוא גיון דישנה
 לשחיטה מתחלה יעד טוף ששניהם עושין איםורא ילענין ט״ש מפ״ג דהלגות גניגה אין כאן מקומי :
 T^H'{ גהנהות ג״׳ אות ה' הגיא דברי דטש״א פי' על מ״ש בה״ג דקמא שרי למיכל גיימא ובתרא
 אפור לטיגליה גיוטא על השוחט קאי הא׳ מיתר לאכול השניה יגתרא אםיר למיכל אף הראשונה
 יע״ש ופתיטת האחרוני' לא טשטע כן(°) וראשונה אטאי תהיה אפורה לשוחט בחרא כיו; דבשעד, ששחטה
 האי היתרה היתד, יאין טעם איי •י ד אינו ליקה . לשון השיך דשטא ניה״ש יום ד' עכ״ל וד״ל דפפק
 יום ופפק לילה הוא . וג״כ כל רגע ממני יש םפק שמא א' יום וזו לילה . ובשט״ח ט״ר ותנ״ש אית א'
 ביאר דיניט אלו כך . אם שחמי שניהם גיה״ש לא היי ליקי; דביה״ש םפק מקצתו יום ומקצתו לילה ואם
 שהט האי ביום והשני ביה״ש של אחריו מיתר בליל של אחריי מט״נ אי ביה״ש לילה לא עביר איםורא ואי
 יום לא טצינו שקנסו אלא איתי יום ומיהו היו משמחי; ליד, גמ״ש גא״ח במגוץ מלאבתו במועד ראפ אי
 אפשד לקונסו היו טשטתי; ליה. ואם שחט האי כיה״ש של יוט ה' לא ישהוט הנ׳ גיה״ש של ליל וי״י אף
 דאי שחפ ב' בזמן מאוחר מן הראשון מם״נ שרי דאם הבי יום נ״ש הראשון יום אלא דלםא אתי
 למיטעי דלמא ישחוט הנ' מוקדם כזפן הביה״ש ודלםא האי לילד, והבי יום . אמנם מ״ש דאי שהט
 ביה״ש אין לאפור לאכול אח״ג יש לעיי; דהא גי; השמשות בל רנע טפק ועד״מ זט; משך השחיטה
 עג״פ נמשך זט; «ת ב׳ רגציפ יאט גן מתחלת השחיטה היה יום יעביר איטודא ובגמר שחיטה נטי
 איפורא עביד דאי לא גמרה לשחיטה היה גנתנגלה ילא עגיד איטירא למפרע טשא״נ גשגטר גלילה
 עביר איפירא והיה כאילו עניד כל האיסור גיום שלאחריו וראוי לטיקנפ פל יים שלאתריו וגבר התבאר
 דישנה לשחיטח מתחלה וער פוף וכאמור . ולא שייך גא; ספק דרבנן להקל כיון שהבנים עצמי לספק
 איסור תורה כפייש הוא ז״ל כפ״נ וסייד דאםור לאכול בו ביום . ועל מ״ש שאפ שחט האי כ־ה״ש
 של ליל ד' לא ישחוט הגי גיה״ש של ליל הי דשמא האי לילה וחגי יום as שחט הא׳ מאוחר לשני
 גזטן ואטאי הא הוי פ״ם שמא האי יום ושמא השני לילה וגל גה״ג לגתחלד, שרי ואפשר דמיימ לכתחלת
 אסור ומ״ט יודאי אין לשמחו גה״נ בט״ש ונם אין לאפור הבשר ביום שלאחריו כיון דאיכא ס״ס !
 ד, אט כו׳, עש״ך וספק הוא אם כרוך אחריה יאפילו יונק ממנה לא הוה אלא ספק ונס־פן שי״ו
 ם״כ דפטיר' מנגור׳ הוא לומר דיודא׳ ילדה יל״נ בטור יילדתו גו׳ שם י ע״ש יטש״ה גם״כ כאן דפסק
 הטהבד לענין מלקות דםיים באניי איני ליקה הא גאם לוקה הוצרך שיהא גנה יודאי . ומיהי כאביו
 לא טחני כרוך אחריו וכן העלו האחרונים ועיי; דרישה ואף די״ל נלא״ה דהוה ט״ס מ״מ א״צ לכך אלא
 בלא״ה לא מהני באביו כרוך אלא דווקא וודאי שיר, אביו שהיה בהדר א׳ עם הפרה אז אסור ולא היו
 לוקין גאביו כה״ג הא כרוך להוד אין איסור ועיין סימן ע״ט ; ן אבל מן הס' . עש״ך דמםפק אין
 חוששין אפילו לאיםורא דהא לענין איסור מיידי גאן ואפילו דומה גתואר וגשאר סימנים שבגוף אפייה
 אין חוששין מספק ומותר לשהום . ויש לעיין אי נולד לו געדרו וולד מפרה אחת והיו שם גטה פרות
 אי שדי לשחיט את הוולד עם אחד מהפרות גיוס א' והנה נראה לאסור מספיקא גה״נ לעיין לןןי,; .
 J אין חושש כו׳ . השייך העתיק לשון הר״ן י״ל דאיגא םפיקא טוגא אפשר לוטר דנם״ס לחוד צריך
 לשאול ודאי כמגיאר לקמן סי' ק״י ראף רם״ם היכא דיג ול לגרירי אפייה שרי היינו ע״י טורח אגל
 כל היכא דאיכא לברירי גקל יש לשאול דלא עדיף טרוכ טצויין םומחין הן ואפייה צריך לשאול אלא
 דהגא איגא שלש פפיקיח טוג׳ טשום הגי לא צריך לשאול ועיין גפנחח יעקג הלכות נדה סימן קפ״ה
 אוח א' דפ״ט עט חזקה דאין צריך לשואלו ופסי' ק״י יגואר זה באורך וגאן אין מקומו להאריך :
 ח אבל על הטוגר להודיע ללוקח אפילו גשאר ימות השנה אם שחט גוי ש״ך וירצה גיד, דלא כני'
 גטור אם היא גאחד טד׳ זמנים אלא גניי • שלפניני גש״ע ואם גוי״י ראם שחט האם היום ליגא ג״א
 ב׳ ספיקות שמא לאו לשחיטה ושמא לא לשחטה היום צריך להודיע דבט״ם היגא דאיכא לגדודי בקל
 מבררינן יט״ט יש לראות דרוגא לרדיא זגגי וביון דפ״ם עם חזקה א״צ לשואלו גמ״ש גאות הקודם
 ג״ש רוכ עם הם״ם ומיהו התם כתג עוד דדרבה לטבול יע״ש גגלל נ״ט אוח ח' וגקונטדיס הספיקות
 יבואר זה על נכון געז״ה : ט או אש טגרח לאחד לשוהט' היום . פי' שודאי ׳ישחוט היום הא טטפק
 «ז"צ להודיע ביון שאין בד׳ זמנים שייך . ומשום דבטו ר נדיס גלא וי״ו צריך לוטד כט״ש הט״ז כאן
 אות וי״ו טשא״ג בש״ע הפיריש שודאי לשיהטה צריך הוא להודיע , ומ״מ טקח טעית לא הוה דיאמר
 לו שחוט למהר ביון שאין כד׳ זמנים : י ואם כוי , דגד״ז הללו אף גטפקצריך להודיע ואס לא הודיע מקח
 טעות נטי הוה : יא ועי״ט האחרון של חג אכל עי״ט הראשון של חג אין טרכים דמרידי גםוגה
ב א״צ להודיע. פי׳ לא  •לולב תיטפות שייך ועי״ט אחרון של פסח אין רנל גפ״ע ועי״נ געופית •י י
 לענין טקה טעות ילא לענין איפיר ש״ך יירצה גזה דלענין איפור איבא םפיקא טובא שמא הראשון לאו
 לשחיטה קנה גיון דלאו נד״ז קנה ושמא אתטול וסיהו גבר גהגנו גפ״ט צויך לשואלו כו׳ רהא ודאי
 האחרון שקונה היום לשהיפה קונה אותה ויש ליישב: יג צריך להודיע. כ' הש״ך בשם הג״ח בזמניני
 שהגל שוחםין קודש 'ו״ט וכן בחתונה א״נ גטבר בבי ימים א״צ להודיע והנה בזמנינו שדרך הקצבים
 לשחוט הגל גיוס ה' לצורך ע״ש ודאי אם מגר האמ לאחד והבן לשני ביום א׳ הוה פקח טעות וכן
 גתנ השמ״וז סעיף ה׳ ואות נ״י : יד עש״ך הגיא קושית הג״ח ומפרש דט״ש הט״י ואם קדם א' קאי
 נמי ארישא אפילו גלקחו מאדם אחד והשייך מתרץ דגרישא הוד, זריז ונשגר לא משוגה דנדול
 זגותיה והגדיר! טשא״ג גםיפא הר"! טשיגח ובדין הוא עושה וגגד גתגנו נט״ו אות מ' דמנמרא
 כשמע אף גלקהו מאדט א' הר״י זריז ומשובה דאלת״ה לא הוד, קראו ליה זריז ועוד דא״כ העיקר חסר
 מ; הפיר ומחגר שלא הגיאו כ״א לישנאדנטרא עיין גנגו״ש : טו ושחט העז יגנה היה לוקה דשה אפיי
 מקצת שה שייך וכ; העתיק הפר״ח אות פ״י ותמח התבייש איח ל״א דהטעם הוא רבני גל דהי נדמסיק
 בגמרא ועיין שם ואין לדחוק ולומר דהש״ך מפרש ושחט העי ובנה הייני הכת עט הבן שילדה והוא
 אוקיטחא דגטרא ובת ילדה גן דודאי השמיט הר״ט והש״ע האי דינא אטנם נראה ודאי דלר״א הוא
 דאםרינן הגי טשא״כ לרבנן איה טעט פשיט יותר דאפילו אי אטרינן דגנו רוטיא ראשו פ״ם שה ואפי׳
 מקצת שד. יג״ת דנ״ט לדינא באב עם הגן יאטו צגיה דאי שר, אפילו מקצת שה יכול לשחוט לצירך
 נדול דהוה ס״ס שמא בנו כרוך אחריו ואת״ל דהלגח גוזנניא ראותו גתיכ אכתי דלמא אין הוששין
 לזרע אג והוד, גנו גילו צגי ילא טקצח שה דהא השייך גאיח י״ז האריך ואטד דהא בהא תליא דאי
 אותו זכר ודאי הוששין ואי אין נוהג גיגרים אין חוששין ואין להלק כיגיהן כלל א״ג נקט דרשא
 היותר פשוט דלר״א צ״ל בנו כל דהו ולא לרגנן דדרשי שה יאפילו מקצת שה וכדאמרן! טן אבל העז
 כוי,השייך כתב דאין כו משום מראית העין ושרי לכחהלה ועיין תבו״ש אות ל״ב נתב רגיי הר״טז״ל
 עז שנא על חצביה וילדה תייש דמשמע שדומה בתואר לחייש יש מראית העין ופר״ח בתב משום פדך
 בתה ובת בתה ויה לשיטת הר״מ דלוקה וראי ומיהו אף לדידן נטי דספיקא מן התורה אטור ודאי דלא
 הוי נירה לנזרד, וגגד כתבנו מזה גט״ז וסגור חייתי לוטר דאיבא למיגור שמא ישחוט הבן תחלה יאח״כ
 אמו ראם גאםר גנו גל דהו ה״ה בנו ואוחי איתי כל דהי יגפי הנראה לגאורה מדגרי טי״ט גפרק או״ג
 גם״ש לבתוב בנו ואותו וטח אעשה שהרי הרב אומר בט״א הוא הרג המובהק הנאון אמיתי בעל תגי״ש
 דעיקי גנו בל דהו ואמו צריך שתהיה שה או מקצת שה עכ״פ: ין הש״ך האריך וטפיק דבשום איפן
 אין לחלק נין נוהג בזכרים ונין חיששין לזרע אג דאי גוהנ גודא׳ הוששין ואי חוששי; ודאי גוהג
 ואין לחלק ביניהם כלל ע״כ חמה על הר״ט והש״ע גאן יע״ש עוד הקשה דברי טהרש״ל אהדדי בפרק
 או״נ דבהיסן ג׳ כחב דנוהג גזכדיט יגפיטן ג' לא גחג גן יע״ש וג״מ כזמן הזה לענין מלקות הוא דמן



ה ע  טז משבצות זהנ יורה דעה טז יז יח הלכות שחיטה שפתי ד
 התורה אין פשול לעדות כ״א ענירר. שיש נה מלקות כמנואד נח״פ ל״י ובא״זנ פ•' מ״ג ם״ד, המקדש
 בפסולי עדות דאורייתא אין צריך גט כלל ונפםולי עדות דרבנן צריך נט ומיהו טה שכתב נהג״וז דיש
 אוטריס דחוששין שפא הורו בתשובה אין כל כך נפקא טינה אלא לענין נדכה ועיין שט נחושן טשטט
 אות י"! ובבית שמואל אות ט' וע״"ש(0)נפתפקחי נאם שחט אב ובנו ועוד שהט ולד הנולד טבן פקועה
 על בהמה דעלטא וקשחיט לה ולבדה ביום אחד אי מיפפל לעדות טן חתורה או לאו . ולכאורה מטה
 נפשך האי גברא עביד עבירה שיש בד, מלקות דאי הוששין לורע אב א״נ הרי נתחייב מלקות דשחט
 אב ובן ביום אהד ואי אין תוששין לזרע אב א״כ אותו ולד יש לו תקנה דבחטח טעליא חוא דדין דרב
 טשרשיא לא גאפר אלא אט תוששין והייב פשוט אס ובגר, ואי הוששין ואין תקנה לאותו ולד ואין חייב
 דהנן הוה כנחנבלה כט״ש לעיל איכ היינ טשופ אב ובגו. אפגם כל זה להש״ך ז״ל דטובר אי תוששין
 ודאי חייב באב ובנו טשא״כ להלבוש וחב״ח דנתבו אף דחוששין שמא אוחו פיעוט הוא למעט זכרים
 א״ב אין כאן טט״נ ופטור חוא ממלקות ויש לי להאריך בור, ואין כאן •טקוטו ועיין בספרי ראש יוסף
 יע״ש ורע דחתראת ספק שטיה התראה כט״ש וזר׳זפ ו״ל בהל׳ סנהדרין ודברי הלח״ט שש צ״ע עוד כ'
 הש״ך רטוכה דלהר״ט טפיקי טספקא ליה אי הוששין דשסק טי טנהטח וחיה טנפה בלא ברנה וכן פשק
 המחבר לקטן ואי ודאי הוששין לכסוי ולברך ואי דטעורב דם הנהפה פה בכך כל טפח וטפח יש דם
 היה ובהטח ואין בה ביטול עיין תופי חולין ע״ט ב' ד״ה בי! יעו״ש : יך| אלא כשהיפה וטריפה הוה
 שחיטה ראויה באו״ב ש״ך מיהו גיקכ הוושט הוה גבילה ו יט בתב הש״ך בשם טט״ק דה״ח צירוף
 שהיות או גטצא הסכין פגום הוה ספק ואטור לשחוט אחריו הבן יע״ש והגה אמאי לא אוקטיה אחזקת
 בשלטא בצירוף שחיות י״ל דבעיא דלא איפשטא אין שייך לוטו־ אוקי אחוקת כמו שאבאר בסימן ה״י
 וכן טצאחי נתבו״ש סימן ל׳ אוח א' דאטו טשום חיקה איפשוט בעיא דילן ועיין בהכה״ג בסי' ח״י ונייח
 ושט אבאר וסכין פגום איכא טפיקי טובא אלא דלא פחגי ס״ס נםקופ חזקה וטש״ה פשיטא הוה ומט״ש
 הר״ט ז״ל בפי״ב טה״ש הלכה ה' דפטק גבילד, אטור לשדצט אחריחן אין ראיח דטיירי כטו סכין פנום
 או טפיקא דדינא או בעיא דלא איפשטא דלא טוקטי אוזזקה : כ לפיכך . הש״ך הקשה על הב״ח בטה
 שכתב דאם שחט האם רשאי לפטור הבן לוזש״ו דאין רשאי אפילו להשליך לכלניפ כטבואר בםי״א וי״ל
 דטיירי בטריפת הניכרת דלינא למיטעי ועיין שט״ח ותב״ש דחם ודאי רונ מעשיהם מקולקלים •י כא בינט
 לנין עצמן אף בא״י לאמן וא״י ה״ש אפייה באחריט רואין ודאי אפוד לשחוט גוריהם אם שחטו כחוגן
 אף דלעיל סי' א׳ העלה דשחיטתן פסולה ט״ט טידי ספיקא לא נפקא וחלק־ לענין או״ב אולינן לוזוטרא
 "זיר : כב חש״ך הראה טקוט לאות נ' ולט״ם ייד הנד. בט״ט י״ד בתב השוחט עובר במעי אמו חוד,
 בעיא דלא איפשטא ולחוטרא ולעגין או״ב ג״כ לחוטרא ובאות ג׳ כאן כתב דאפור לאכול האחרון לו
 ואולי יזטר גס כאן אף באיסור דרבנן אסור או כוונתו להיפך כיון דטטעם קנט הוא הכא לא קנטו :
 השייך מסופק כאן אי גאמן בטיגו נל שבידו היכא דטתנוין להשביח פקחו ולפי שעיקר דינים אלו
 אין כאן טקוטו ואי״ה במקום אהר אבאר •י כד אי פתימן ליה . אפיי איגו טטל״ת כיון דטהימן ליה
 אשור ׳ט״ר : כה דבעלי חיים לא בטלו שייך ולבוש כתב הטעט דהוה דשיל״ט ולכך לא בטילי ,
 ואם שחם ונתערב אח״כ חשר״ל כמו כבש בצמרו וכדופח יש לעיין לבח״נ דאוטר כו ביוט אי אטריגן
 דהוה דשיל״מ או כיון דמשום קנפ הוא כמבואר נאות ג' ני קנםו נעיגיח ולא ע״י תערובות עיי פפוזים
ן אשור לשוחטם היום הבי הנותרים דחוה מחצה על פחצה  נהא דר״ש קנם חפץ שעבר בב"י(°)וצ"ע! כ

 ולא שייך לומר כל דפריש םרובא פריש ואי״ה בפיק ק״י אבאר באורך :
 יל א Tl'WW דוקא כשמעמידין ע״י נערה או במקל ועומדת יצאה מכלל מסוכנת הא לאייה אף
 י I כשטעטידין בידימ ועומדת לא יצאה מנלל מםונגח וצריכה סימן ומ״ש שם אין לו

 מקום דאי נגרום ש״ט ז״א דלא גזכר בש״ם אלא כל בו בשם הראב״ד הביאו הד״מ ואולי דקא׳ אציון ש״ע
 שנרשם כן. ואין מדרך השייך לכתוב P : כ הר״י גבילה דכל שלא פרכסה בידוע שנמולה נשמתה קודם
 שחיטה ש״ם עכ״ל השייך הנה בש״ס קאםר קודפ לכן ופפרש חם״י אות ב' קודם נפר שחיטח דהיינו
 רוב א' בעוף ורוב נ' ננהמה ונפי הנראה הוא כוונת חש״ך קודס שתיטח היי* גפר שחיטה ויש
 לראות נעוף שהיה הצי קנה פגוט והוסיף עליו כ״ש האט יאמר דא״צ פרנופ דל״ל בידוע שנפולק
 גשמתה קודם לכן כם״ש הלכוש ם״א דודאי כשהרגישה חשוזיפה יצאת נשטתח קודט נטר שתיפת
 וכאן נטשהו הוד, גמר שחיטה וכל היני תיזל ותיתי ועיין כריו אות ב׳ וט״ט אין להקל דאוםרין
 סיד שהרגישח שרוצין לשוחפח גחעלטה וטתה מיד : J ולמשוך עד אחר שחיטה ; הש״ך הסנימ
 כן להלכה דבעיגן שיהיח חפרכום אחר שחיטת רוב ב' בבחטה ורוב א' בעוף ושכן מוכח ברש״י
 ד״ה כל שנתב דלאחר ששהטה ודייה אמר ליה שנתב לאחר שחיטה טי ודייה שאני כתב
 דכל שלא פשטה וחזרח לאחר שחיטה נוי ודייה בטוף שכתכ דתהוי בה חיות אחר שחיטה וכן ע״ב
 שם ע״ש ופריח אות א' כתב דהפרכוט עד גטר וסוף שחיטה והנה תתבייש האריך להשיג עליו טלשוגות
 רש״י משמע דודא׳ בעי חיותא עד אחר שתיטה וכל שלא היח כ״א בגטר שהיטה דהגטר שחיטת
 וטיתר. באין כאחד פםולח דבעינן חיותא אחר גמר השחיטה. וט״ש רש״׳ במשגה דגטולה קודם נמר
 לאו דוקא , וא״י לטח גקסו הט״ז והש״כ באות נ' שגטולה קודט גטר שהיטת או קודט שחיטח ולפי

 תירוץ השני שנתב שם דא״א לצמצט א״ש טפי יע״ש :
 הננה״ג נהנהוח הטור אוח ב' יש להסתפק סוטא ששהט ואטד שהרגיש בפירנום אי מהיפן
 ובאות ה' צריך שידע מתחלה שהיא טסוכנח חא לאו הכי כל טלחא רלא רטיא ט' נטו בטכין
 טלובנת ז ד עיין שייך הנה בטשנה בהטר, דקה שפשטה ידה ולא הוזזירה פסולה ובנטרא אטר רב ענן
 א״ש היתד, ידו פשוטה וכפפה נשירה דאי טטתגיתין ח״א בעיגן פשוטה וכפופה קט״ל כפופה £זוד
 טהגי והברייתא דט״תי רבא בהמה דקה שפשטה ידה ולא החזירה טטולה בד״א ביד אבל ברגל בין
 פשטה ולא כפפה או כפפה ולא פשמה כשירה והדי״ף והרא״ש השמיטו מימרא דשטואל וכן הר״ט ז״ל
 וכתב ב״י דפוברים מדלא הזכיר בברייתא בהדיא להתירא טש״ה אמד רבא הלכתא כהא מתני' לאפוקי
 משמואל ע״ש וחיש״ש נפ״נ םיי י״ט נתב דאין צריך להזכיר דפשט׳ דטתניתין טשטע כן והתבייש הקשה
 דאטו מי עדיפא מדורו של שמואל דהוצרך לוטר דה״א ער שפשטה וכפפה יע״ש ול״נ דודאי מתני'
 איכא למיטר דכפופה לחוד ל״מ והא דתנן פשטה ולא החזירח ולא אשטועינן רבותא טפי דאזילו כפופה
 א־זוד ל״מ י״ל דבח דהיתרא עדיף לריוקא הא רגלה אפילו פשטה לחוד מהני טשא״כ ברייתא דחני
 בהדיא פשוטה ברנל א״כ אמאי לא אטר ברישא דבותא טפי כפופה ביד ל״ט אלא רכפופה ביד טהני
 לחוד אף היתד, פשוטה והרי״ף והרא״ש נפטרו במה שהביאו הברייתא דליכא לטיטעי וכאמור ושמואל
 הוצרך לאשטועינן דמטשנה ליכא לטיפשט וברייתא לא חוח ידוע בפרסום כ״כ משא״כ הלי״ף וחרא״ש
 שהביאו הברייתא י, אמנס הר״ט ז״ל ודאי סובר דתרתי בעינן כדפוכח פלשונו שכפל הדברים בהמה
 דקה שפשטה והזרה פהגי טשטע הא כפיפה לחוד לא טהגי . ובש״ע או כפפה רגלה הוא מיוחד אלא
 לאשםועיגן הא ביד לא פהגי כפיפה ועיין כלבוש ובפ״ת ובתב״ש! ה עש״ך ולשוגו צריך תיקון קצת בט״ש
 י״ג גפו ויש מהפוסקים סוברים רעינו לא הלא הגורסים גפו סוברים דעיגו לא ורי״ו שהתיר בשתיהן
 דגורם עיגו ולא אביןטי׳ש בד״ט הנדפס עם א״ם דרי״ו פסק כשתי הנוסחאות דטנא ליילהפל אלפא דגורט עיגו
 וכ״ש גפו משברא דחוה כמו יד כבהמה גם לא גרע טנשבוש בזגבו ועיי ט״ש בט״ז: ן ולא עש״ך דםה שלא
 הגיה רמ״א דגם בבהמה פהני דבולן הולקין על הר״פ דייל דטובר דאין שום חולק דגם הר״ט מודה
 והא דלא הזכיר דכ״ש הוא וברייתא לרבותא נקטיה זנב העוף וכן גראה מדברי המ״מ שם דאםה שלא זכר הר״מ עבי׳ קלי' וטתרזת כחכ שלא זנו־ דכנרייחא קי״ל ואלו בכשכוש בהמה לא נתב אהר״ט
 כלום : ז הא כותל׳ ביה״ש מלאים דט לא מהגי כאן דר״א הוא דאמר כן וחכמים פליני עליה ש״ר י ך| עש״ך וכוונתו דהא דכתב הר״ט ז״ל גדולי החכטים לא היו אוכלץ טן המסוכנת ותשובת נאון דבהטת
 עובד כוכניס אסור תרתי נינהו דבחטת עובד כוכבים מדת חפירות הוא לאדמ כשר ומתנהג בחסידות ודברי חר״מ חט אף בבחטות ישראל וחוא טנטרא חולין ואין בו טדת חסידות אף טי שמתנהנ בחסידות

 אלא גדולי ישראל כמו יחזקאל וחביריו והוא התפאר ע״ז רלא כלבוש סיג שנראה טרנדיו דט״ש הר״ט ז״ל הוא מדת תסידות יעיש :
 י|"| א ך|ך״ן נבילה . כ' הש״ך ספק נבילה . הנה המהנר שינה מלשון הר״ט ז״ל פ״א טה״ש הכ״ד נתב כדק וגטצא פגופה הרי זה פפק נבילה והשוחט בחפוח רנות וגפצא פגום הרי הכל ספק
 ואפילו חראשונח והמחבר כאן כתב הר״ז נבילה ובטי״א כתב ספק והיה אפשר דלקמן איכא ס״ס נמוד שמא במפדכןז בתרייתא ושמא בסימן בתדייחא ועכיט חראשונוח יש ם״פ אלא דהוח
/ נטי' ק״י אות ם״ד י״ל כיון דנלל הנל טש״ה אמר ש  פ״ם במקום הוקה והוד, טלנא טדרבנן או מן התורה טש״ה קרי ליה ספק וכ״ת אחרונה ליכא כ״א הד טטק בעצט ומיעוט בתרא הכל א׳ הוא כם״ש ת
̂ו ב״ג עתה בין ספק לודאי גתג גן וט״ש שפ ואפילו הראשונית ה״ק לי< טבזיא שאר הנשחטץ ודץ טדאשונוז ראינא לפיפר  הרי הכל ספק ומשום הראשונות גלל נס האחרוגה וקורא בשפ ספק ומשים דאין ני
 מפרקת קטייתא איפגם אלא אפילו ראשונה בוי טשא״ג גאן דליגא ג״א םפק א' דשטא לא הוליך גגד הפגימה טטתטא הוליך ושמא גטפרקח או גטיעוט גחרא חגל שט אחד בט״ש הש״ך טי׳ ק״י אוח ט״ד
 טש״ה הוד, וראי גבילה דפוקלין ושורפי; על החזקות אלא דהש״ך שם השיג על הם״ג דבתרי גחמות ליגא ס״ס ואגן גו/גנו שט מיקר הובהת פ״ב הוא טשחפ חרבה גהטות דחוה פ״פ נטור שמא גטפרקת
 נתרייתא והגל גשירי! ואת״ל גטימן כתרייתא אכתי הראשוגה כשירה וה״נ דכותיה הוא וא״צ להפכו דגתרי גופים א״צ להתהפך וגבר הארבגו בזה בסימן ק״י . או יאטר דהםהגד גתג כאן רר״ו נגילח
 אפילו נגע גוי והיינו בלא נגע הוה ודאי גגילה דליכא ג״א טפק אהד דודא' הולך גל הפגין וגננע ועא דגתג היישינן דרתס לא הוה ב״א ספק והר״ט ז״ל לא הזכיר זת בתרתי אפי* גגע וטש״ה כתג פפק
 נגילח היינו גגגע גטפרקת הוד, פפק ולא ודאי , או יאמר דהמחגר אף גגנע הוה ודאי •מרבייל להדדי אפילי בלא וי״ו םשטע דדין אחד להם אפ״ה ליק דהר״ט לשיטתיה דסובר דט״ט טשם א' הוה טיס ואף
 א״צ להתהפך שהרי הרב אומר כן פ״ב מהל׳ סוטה ה״ד ופ״ג טהל׳ איסורי ביאה ה״ב דקטנה נאסרה מנות מחטת קושית התופי דגחוגות ט׳ אטאי הא חוח ס״ט טטק אונט ספק רצון ושטא גקטנותה אלא
 פיתוי קטנת לאו אונס והתם לא הוה אלא משט אהד ועוד איך תאמר שמא באוגם ואת״ל רצון שמא בקטנותה והא כיון דאטרת שפא ברצון הודית דלא בקטנותה הפיתוי לא שייך בקטנה וע״כ הר״ט חולק
 גט אזה וסוגר דלא צריך להתהפך עיי גט״י בקו׳ הספיקות אות ג' טש״ה גתב שפיר דהור, םטק שמא גטפרקת ושטא במיעוט גתרא גי א״צ לרתהטך נם משם א׳ חוח פ״ם טשא״כ חטחבד טותט באוז"׳-
 פי׳ פייט (פי' 1׳ סי״ד) דפיתוי קטנה (לאו) אונפ הוא טש״ה פתם גאן דהוה ודאי נבילה ולא ספק אף בנגע בטפרנןז דהוה טש״א או שלא מתהפך וגדאטרן ועיקר דלא טתהפף וגסק״י אגאר גיגרי הש"׳

 שם , וט״ש דבא״ע םוחס פיתוי קטנה לאו אונם הוא הםעיין שם וגטפרי הארוך יראה שיש צלדין לגאן ולבאן ואין להאריך ובטק״י אבאר :
 ראיתי לבה״ג בהגהות הטור אות ג׳ הגיא גשם הגהות אלפסי (הוא ספר חומת ישרים) גחג גן דהוה ודאי נבילה וספק נבילה טשבחח בפפיקא דדיגא לא בפטק הנקרה מצד הטקרים ע״ש וגן כחג
 גםיטן ג״ה אות ג׳ גהגהות הטור העתיק הגהות אלפפי זו יע״ש . והנה הר״ט ז״ל גחג פאן הר״ז ספק נבילה וגפ״ר טה״ש ה״א ישראל שא״י ה״ש ושהט ביגו לבץ עצטו הר״ז קרובה לטפק גבילה
 וגפי״נ טה״ש ה״ה השוהט והרי היא פפק נבילה אפור לשחוט השני וגפ״ג מה״ש ה״ד שהה נטיעוט הר״ז טפק נגילה וגהי״ז תפס גסיטנים ושחט ונטצא שולטח הר״ז פ' גגילה ובהי״ד הר״ז ספק גגילה ,
 ופ״א הי״ב כתב השוחט ולא בדק בםיטגים אח״כ הר״ז גגילה וגפ״נ הי״ה בל ספק בשחיטה הר״ז ספק נבילה ושם העיד כנו האיש טשה הוא אדונינו הר״ט ז״ל שכ״ט שנאמר בחיבור טטולה הר״ז נגילה,
 ולוקה יע״ש . ועתה אשובה אראה אשמור ציוני . הנה ט״ש בפ״א הג״ד דהוה רק פפק יש לומר ודאי גן דלא הוה וראי דגנל דורחי קי״ל חוקה דהשתא ליתא נגד חזקה דמעיקרא כ״א היבא דחטר
 ואתאי גטו טקוה וטש״ה לא הוה גטגין תרתי גטקום חרא אלא דקשיא גלא״ה אמא׳ אפילו נאגד הסגין דכשירה הא אוקי הזקה דטכין להדי הזקה דבהטה והוה ספק השקול טיתת וע״ב לומר נט״ש הרא״ש

 ז״ל דהזקה דגהטה איתרע דהרי שחוטה לפניך וחזקה דפגין לא איתרע ונם אין מדרך השכין להפניט גתתיגת טימניס םשא״ג אש רואין שנפגם ואיגא לטיטר גטיעוט גתרא הרי איתרע נס גן עג״פ ה!קה.׳
 דטגין דטעיקרא והוח חו חזקח להדי חזקה וטש״ה הוא פפק חשקול ולא ודאי ולפ״ז אפילו לא נגע גמפרקח רק שחט קצח יותר טן דוג הטשוער חוה םטק . וט״ש פ״ג ה״ד שהה טיעוט פיטנין גו׳ דזה
 בעיא דלא אטשטא בגח״ג לא אמריגן אוקי חזקה גמ״ש הגהות אלפםי דודאי מפני חזקה לא ניפשטא האגעיא וכן גתג החג״ש גטי' ל' אות א' . וגהי^ יית וי״ח שגתג גל ספק גשחיטח הוה ספק נגילה
 נטי שנ£יר הוא דנשהט איכא רוגא להתירא ורוגא עדיף ומדרגנן אטרינן סמוך מיעוטא להזקה וה״ג פלגא וקרוג הדגר דטדרבנן אפור לא טן התורח . וט״ש בל ספק בשחיטה הוה ספק היינו שהה ודרס די״ל
 דרוג שוהטין כהוגן ואין שוהי! וחרפי! כט״ש התופי תלין דף יו״ד א׳ ד״ה םגין איתרעי דנ׳סחטא שוהם כדרך השוהטין יע״ש מש״ה כתב דחוה רק ספק הא כל ספק השקול וחזקה ודאי אוקטי אחזקה וטילקי
 חיח לקי וחיו םוקלין ושורפין על החזקות.אמנם מ״ש גפי״ג טה״ש שחט פ׳ נגילה אפור לשחוט אחריה ואין לקה ע״ג גם' נגילה ד״ח קאטר והיינו געיא דלא איפשטא וגדוטה דאי איסור דרבנן ודאי חיה לקי.
 וגהא דפ״א הי״ג לא גדק גסימניט הר״ז נגילה לגאורה ודאי אמנם הג״ט גתכ שם דפסק להומרא משמע דטפק הוה וקורא לטפק גמ׳ גגלל נכילה והכלל שנתן הוא p לפסולה ולא לנגילח , וט״ש גט״ד ח״א
 ישראל שא״י ה״ש ר,ו״« קרונה לספק נבילה צ״ע ודגרי הג״ט שרוצה לפרש דקאי על גגא שלאחריו דשחט נ׳ ודי פעמיפ שפיר צ*ע דא״נ הוה ליה לוטר אנבא שניה ועוד היא גופא אגתי לא ידענא והנה טגל
 דגרי האחרונימ משמע דידע דלא נמיר חוד, ודאי ולא פפק וגגר גחבנו זה גמקיס אחר . וגשרשיס נחננו מור. ואי״ה גל אחד על מקומו אגאר וגסי׳ ב״ה לעני] כיסוי אבאר בש״ך אות כ״ז ועיין נ״ה כאן:
 ב אלא. השייך העתיק לישגא דנטרא דבהמה בהייה בחזקה איסור גו׳ וזה א״צ אלא לנגע גטפרקת דהוה גטו ספק הרגיל דיותר י״ל דכעצם איפגום אפ״ה כיון דאיגא חזקה אין ספק מוציא מודאי הא גי
 ליבא חזקה אזלינן לקולא נספק הדגיל ובפי' ב״ה אבאר בזה באורך געה׳׳י , ודע דהיקה וו היינו שאין זגוה לא אמ״ה רן הוא מסקנת הפופקיפ אמנפ הלמש פעיף א׳ כתב אפ״ה והדבדיפ ארוגים יאייה בטפר

 שושנת

ן (א) ננערה או במקל אגל כשמעמיוי! ביו(א מהני ט״ז וען נמי עומו הוא כשמעמידין אופו נידיפ  י
 אלא נעינן יווקא שע״י גערס יקום לא הוה מתוכנת לשין הל״מ ז״ל נפ״י מהל׳ מ״א הי״א נהמה שתשש
 כתה ונעה למות הואיל ולא אירע מכה נאגר מאיברים הממיתים אותה הר"! מותרת • ולא הופ ו1מיא
Q הר"! ננילס וקיס להו ונטולה נשמתה קווס גמר שחיטה ט״ו ולשון הלבוש  וטריפה אלא נחסיי! : (
 ווואי נתעלפה נשהרגישה השחיטה ויצאה נשמתה קווס גמר שחיטת הרוג ע״ש • והנן רואה ממ״ש הש״ע
 !הוא לשון הר״מ ז״ל גפ״ו ממ״א הי״ג וכל שלא פירכסה כנבילה ולאי מחוקינ! לה והתנ״ש אות ו׳ נתקשה
 נופ אמאי הא בריאות נמי לפעמים אין מפדכסין וכ״ת רוכ משוכנות מתות קודם גמר שחיטה וכל שאין סי'
 מתות הן וא״כ השוחט בלילה וכתג סר״מ והמחגר והות ספק ולא ודאי 1תי׳ ולאו רונן מתות רק אותן שאין
 מפרנסות רונייסו יוצאות נשמתן קודס גמר שחיטה ויצא להר״מ כן מדאמר כידוע שנטולה נשמתה אלמא
 ודאי הוה עכ״ל ולכאורה אכתי לא הועיל דהא חוינן כמה נריאות שאין מפרכסין אבל דבר נרור דינר
 דודאי רונ ב״ח מפרנסי! ולכן נהמה בריאה אי לא פרכסה כלל אמרינן מן המיעוט היא דהא בריאה הוה
 משא״כ במסוכנת שלא פירכסה אית לן לומר ונטולה נשמתה קורם מלומר «ן המיעוט סיא משא״כ השוחט
 גלילה הוה ספק דשמא פרכסה • והנה י״ל בחרי אנפין או ורוב אין מתות קורס גמר,שחיטה ואפ״ה אי לא
 פירכסה ע״כ ממיעוטא היא ומה חוית והוה ממעיטא לאין מפרכסין אימא ממיעוט״גמתות וחזקה נהדיא
 כחוקת שאין זנוח והוה ודאי כדנעינן למימל בסימן ח״י וכ״ס או דמיעוט שאין מפרכסין לא שכיח והוה
 מיעוטא דמיעוטא ומיהו השוחט גלילה ה1ה שפק ננילה דשמון מיעוטא לחזקה והו״ל סלגא ופלגא מדלננן או
 דלאו רובם מתוח אלא מחצה והלכך השוחט בלילה הוה ספיקא דאורייתא ־ והנה בביצה אמלינן לעני! י״ט
 השוחט מסוכנת צריך לאכול נזית חי ואיך מותר לשחוט ני״ט והוה ספק נוי וכבר עמו נזה נעל שאגת
 אריה הלי י״ט סימן ש״ד ובכריו אות נ׳ תלגיש בזה אמנם אס נאמר ולוב אין מתות אלא נל שלא פרכסה
 הוה שימן מיתה א״נ א״ש האי וגיצה 1א״צ לללזוקי ולומר האי לביצה איירי נמעמיוין אותה ועומדת לא״צ
 סימן כי מסתימת לשון הפוסקים נהל׳ י״ט חי׳ תצ״ח לא משמע כ! וכמ״ש ג״כ כל״ו(°) ולעני! הגלכה על
 השחיטה ילאה לי שאץ להכניס גספק כרכה וישחוט אחר עמו • ולענין או״ג אס לא פלכס; כתג הנ״ח
 לשלי להות נבילה ודאית ומיהו נתב סתנ״ש זה לוקא כשלא סילכסה הא סירנסה נשאר איגריה או צעקה
 והטילה ליעי'אף נתחלת שחיטה הוה ספק כ״נ בשמ״ח ס״ו ואף דלכאורה דבריו סותרים ואייו לכתי נתנ״ש
 אות ז׳ דהל״מ למד דהוס ודאי ממה שאמרו נידוע כוי ולבא אפלנוס בתחלת שחיטה אמל כן אלמא דולאי
 הוא י״ל אף ולנא אמו כן אכת׳ ולמא הלכה כל״ח לחומלא ומיהו בידוע ל״פ.על ל״ת וכל שלא שלנסה

 נלל הוה וואי נבילה והיה לוקין עליה כו׳ :
 ןךןז דסנול הייתי לומו ולהו״מ יש הונחה ואס לא סיוכסה הוה וואי ואל״כ השוחט בלילה וא״י אס
׳ פרכסה אסורה צר״א דוקא זינוק וללבנן אף זינוק ל״מ והא הוה ס״ס שמא טילכסה ושמא לאו מתה  י
 קודם וג״ת דהוה מש״א הא הל״מ סוגר כס״ג הוה ס״ס מדפסק נהלי א״נ עיתוי קטנה לאו אונס מסוגיא
 לפ״פ מחמת קושית התיש' שם יע״ש אלא דאי ס״ס נמקוס חוקה לאו כלום אין הונחה וא״צ: (ג) אלא
 בעיניו כספרי הטור נגפו וכן פסק לש״ל ט״ז הנס הוא חלופי גרסאות בגמלא י״ג עינו וכ״ש גפו להוא
 נמקוס יו לנהמה וי״ג גפו אבל עינו לא ורי״ו נתנ עינו וגפו הוה זו ואצ״ל זו וגורס עינו מיהו גטור
 הגירסא עינו לפ; פי׳ הנ״י וכן יראה גירשת יש״ש פ׳ השוחט סי׳ י״ט נטור אלא להפרישה אות ל׳ והב״ח
 כתג שיש גולסין כעור גפו ולא עינו ולכן אין להקל: (ד) אלא כוננו־ עט"! ודעתו רהש״ע מסתמא סובר
 דוקא נעוף מהני כשכש בזנבו ולא בנהמה וכמ״ש נספרו הארון להל״מ השמיט זנב נגהמה דאין סגלא

 לסמיך על לנותא ומש״ה השמ יט המחנל כאן • והעלה ט״ו דהמיקל לא הפסיד עש״ך אות ו' ־.
) אפי׳ מן הצד ואיתן לשומיס שעושים אומנים אין לחוש ט״ו וכ״כ ז״ל יעיל סי׳ ט׳ אות א׳ נשט א ) ן ך  י
 לש״ל והיינו טעמא לכה״ג אמלינן נית״ש מרווח רווח כיון ששחט קצת סימן קודם שיגיע לאמצע הסכין
 ועיין תג״ש שם המלין געד גימ סלל דיש למנוע מלשחוט כסכין שקורי! שלא״ק ואס גולט וולאי אסור
 יע״ש גאות ל' וכתב סשמייח סימן י״ג ס״ג כבן פקועה שהפליס ע״ג קרקע שעעוין שחיטה מדגריהש אין
 להחמיר אש נמצא הסכין פגום לאחל שחיטה יע״ש והנס מה שפוסל מן הצל ולא מיחשס לסייס שמא לא הטס
 לצדדיו זשמא נעצם נפגס אף למאן לסובר ס״ס במקום חוקה מפני והכי לא הוה ס״ס כמ״ש הש״ן סי' ק״י
 לרן להוליך כל השכין משא״נ מן הצד הוה ס״ס י״ל כל שלא ידע וודאי הטה ועוד דעיקר נדעה א׳ נסי'

 ט' ועוד כפגימה אף הממכר מודה׳נמ״ש השייך שם ועיי! מ״ש שס:
 כה״ג גהגהות ב״י אות כ״ד בשם דמש״א אם לא בדק השכין הצדדי! ונאבד לאחל שמיטה כשירה •
 וכעת אץ ת״י ספל למש״א ולכאולה הטעם דנתי דסתס סכין בחוקת פגום הוא היינו מחוד ולא
 נצדלין ומ״מ נ״ל לאי! לסמוך על וה גס כל האחרונים לא הגיאו(°)!אי! להתיר מנח ס״ס שמא כו׳ להלכה
 פסוקה סיא לאפי' מן הצל אוסר נפגימה כמו גחוד • ואף כידע יי׳צ דאין חילוק כלל נ״ש נלא ידע :

 (ב) עט"! והנה קודם נואי לנאר לנריו צלין אני להעתיק גמרא חולין והפושקיס :
מ בחולין י״ו ג' גמערגא ניקי ליה נשימשא גנהרדעא נמיא רנ ששת נריש לישנא לב אמא נתוט י ^ ף ^ 
 I השעלה גסולא אמלי גשלא אכלי גשלא ליגדקה • אמר ר״פ צריכא מיקה אבישרא ואעופרא
 ואתצת רוחתא • וגרסינן תו אמר ר״ל שלש פגימות הן וקחשינ פגימות סכין כדי חגירת ציפורן • והרי״ף
 הניא כל הנן ותשמיט הא דל״ל ־ וכתב הלשנ״א והלמב״ן דלית הלכתא אצא כהנן דנדקו גשימשא ותרא״ש
 נתנ כיון דמניא הא דרנ פפא אטופרא היינו כדי שתחגור ציפורן וכל פגימה שמרגיש בציפורן היינו שתחגור
 ציפורן • והנה הטור כפי הכנת נ״י והנ״מ סובל דהלא״ש והרי״ף חולקים המה וכן הוא נדרישה אות ו'
 דצהרי״ף והרמג״ן והרשג״א והל״מ פ״א מה״ש הי״ד לשיעור הפגימה כ״ש ובלבד שממגול מוט השעלה
 וסרא״ש סובל כלי שתחגול מגולה או מלשון ציפולן ־ אמנם הדרישה והפר״מ נתבו דלנ״ע לעני! דינא חגירה
 ושעלה פוסלמ אצא נשיי השמועה מחולקין דהלשנ״א סונר דר״ל דאמר חגירת ציפור! הוא מלשוןחגורה או מלשון
 אסיפה היא נמו אגרה נקין לחמה וכל שאין הציפורן נאסף לאו פגימה ומש״ה השמיט הרי״ף הא והא כצ

 סכי נווקין נמים נוי ולמה לא בציפורן ואף.ופני׳ הא ור״פ אגישרא ואטופרא היינו ווואי ציפורן מרגיש
 הוא פגימה קטנה ביותר ואפשר אפי׳ שאין נאשף גמוע השעלה אפ״פ מרגיש הציפורן כמו שיראה הרואה
 נמשמרת הנית י״ל א׳ ומש״ה וודאי נויקה מעליא הוה הציפורן • ותלא״ש סוכל חגירת ציפורן לאו אסיפה
 אלא סלגשה כמו ויסגלו ממסגלוחיסס כמ״ש תג״ח שם י״ג נ׳ והלכך תלכתא נינהו הא דל״ל וזה שסיים
 םרא״ש והוסיף אלו מלוט וכ״ל פגימ״ס שהו״אמרגי״ש בציפור"! היינו כדי שתחגור הציפורן ידמיא לסאסאה
 דכשילה כתג סלא״ס שם שאף הוא נלגש כציפור! ואפ״ה כשירה כיי! שאין מגוף הסכין ואין פגימה אלא ממון
 דקותו של חוט יע״ש ק למדתי מתון פי׳ הדרישה אות ו׳ • והפר״ח אות ה׳ • וממהני על הפל״ח שלא םזניל
 דגלי הדלישה בכאן • ולפ״ז גס סלא״ה אין חולק על הלשג״א כלל אלא נפירוש השמועה גל׳ חגירת הציפורן
 ולא עוד אלא שאני רואה להיפן לאפשר צהרא״ה ולהרא״ש יש ייתר מומלא מהרשב״א והרמב״ן נלגלי סרי״ף
 לאלו לדי דהו כל שאין אוסף מיט השעלה לית לן גה מעעמא לאוגלת קלי ליה לנא והכין אמר שלש מדות
 גסכין אוגרת כו׳ והאי צישנא וודאי מלשון אסיפה הוא כמו שפי׳ תומי"! והלשנ״א נמ״ה י״ד א׳ ונפילש
 הל"! ז״ל ואלו להרא״ה והרא״ש ז״ל אף שאי! אוספת שוס לנר כל שציפור! מרגיש פסולה והיינו הא דנדקי
 גמיא ושימשא לפסול כה״ג ואפ״ה נדיקה דר״פ אטופרא מהני וודאי דציפול! ולאי מלגיש קטנה ביותל ווה
 טעמו של הר״מ ז״ל בפ״א מה״ש היציר שלא הזכיר כלל שיעור פגימה אלא כל שהוא והיינו מאמר! אשיי שאין
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 שושנת עמקים אבאר : J ואפילו. עש״ך והיינו דכתנ המחבר תחלה עצם ואח״כ עוף דקאי אפילו
 נגע ואפילו עוף וט״ש שמא נפגמ בעור הוא לאו דוקא דאפילו קרע העור כך ושחט ונמצא פגום אי[
 תולין נמפרקח אפילו נגע ואפור מספק : ד שיעור . השייך הביא דברי חכ״ח וחילק עליו דפניסה כ״ש
 טופל ומסתמא לא חיישיגן לבייש דאין מדרך הםכין להפגים נ״ש שלא יחגור ציפורן וכמו שפי' הפר״ח
 דבריו יראה פותו טסה שפי' התבייש וכבר הארכנו מה גט״ז . וט״ש דלא כניה שהביא ראיה מחוטי
 וליחא רכל בו ועש") נ״כ הביאו ד״ה היינו דהב״ח הביא ראיה םם״ש תום' חולין י") ב' ד״ה אבישרא
 משוט וושט גו׳ אלפא בל שאין נרגש בצפורן לאו גלום הוא וכתב הש״ך דהא הגל בו הביא ד״ה והלבוש
 נ״כ ואפיה סובר הלבוש כם״נ דפגיטה נ״ש פוטל ׳ע״ש . והנה הפעיין בב״ח יראה דאמ״ש יש״ש
 דפגיםה כ״ש פופל אפילו אינו הונר כלום אפילו כחוט השערה כל שנראה בשיבשא וכסו שכתבנו במ״ז
 ואהא קאםר, שפיר כיון דאין מרגיש בצפורן שפיר הוא והביא דיה והלבוש באמת בעי חגירת שער
 וסובר הפי' גישיש כם״ש הפר״ה דמםתמא אין להוש שאין מדרך הסכין לפגום פגימה קמנה . אמנם
 מ״ש הגייה דמ״ש בש״ע חגירת שער ה״ה בשימשא נטי פסלה וליתא לא אבין לה דהרי המחבר הטיל
 תנאי ובלבד וכן כתב הרשב״א להדיא דהונרת קרי לה רבעינן חונר דבר מה ואולי םעמא דנפשיה קאפר
 כיון דמהנך גדקו לה בשיטשא יליף ה״ה דנימא אפילו גשימשא נמי וגל זה צ״ע ועיין מ״ש בט״ז :
 ך, צריך . עיין שייך ויש לראות גיון דששק המוזכר טי' י״ג דצריך לבדוק אהר שחיטה ג״ג א״כ לאיזה
 צורך גפל דבריו דא״נ יאמר צריך לגדוק קודם ידעינן דאין לסמוך אגדיקה שאה״ג רגלא״ה צריך
 לבדוק אח״כ ואולי המחבר לאו דינא בא לאשמעי' אלא ה״ק אף שבלא״ה צריך לבדוק אה״כ אפ״ה אס
 לא כדק לא ישמוט דח״שינן שמא מישתלי אח״כ כיון דלאו חובה הוא דאי נאבד שרי . והחנ״ש אות
 א' הקשה מסיי צ״א דטידי דאורחיה בהדחה שרי דליכא לטיחש דאישתלי וחי' דהתם זכור הוא דאין
 ראוי לאוכלה כך משא״כ כאן ישגה ועוד דהתם איםורא דרבנן . ודברים אלו אבאר לקטן בסי' צ״א
 אי״ה , והנה בדין בדיקת הטכין קודם שחיטה יש נ' טעמים . א' שמא ישכח אוו״כ . ב' משום גל
 תשהית . ג' משום חשש גרגה לבטלה.ור,נה אמ שמע מאחד הברכה איכא טעם אחר ואם נבילה ככשירח
 ליכא ביית ואם סכין מוצנע דאם שהט גלא גדיקה ונאגר שרי גט״ש הפוסקים ואפייה כתג רמ״א גי״ד
 דלכתהלה אין לשחופ בלי בדיקה תחלה והטעם טשום ב״ח או ברכה לגמלה וא״כ גשטע הגדכה מאחר
 ונמלה שור, כבשירה וטכין מוצנע דליגא בולהו טעטא אי שרי בלי בדיקה לםטוך אאח״כ דאי נפי טשחלי
 ליכא איסורא ועיין הג״ש אות א׳ , וט״ש על הדרישה מנמרא חולין עיין הכ״ש כאן אות א׳ ונגר
 כתבנו בסי׳ ב׳ אות ט' מיה ע״ש . והכוונה דשחטחט אתו לוטו לחכט אגל גדיקה גלא״ה געינן דלטא
 טשתלי גם משחטתם אין ראיה דלטא בלא בדיקה שאה״כ מיידי התם וטיהו זה אינו : ן סכין . כלומר
 פגין על אצגע ש״ך דאל״ג הבאת דידיה הולכה היא בשחיטה וכט״ש הט״ז אות ג' אלא שהיו רגילין
 לבדוק הפגין על אצגע והוה הולגה דםגין ג״ג דשחיםה : ז ואם הניא . אפילו לא הוליך שייך וירצה
 בזה. דלרעה זו שהוא דעת הר״מ ז״ל והרי״ף דמה דאטרינן דקייטא ארישא דסכינא היינו אחורי עוקץ
 לצד הראש או לצד הקחא הא קיימא ארישא דפכינא ממש אין מעלה לדעה זו ואט שחפ באותו צד
 דרך עליה בעוקץ פסול אף ברישא דםכינא כי לפעמים דוחק וקורע העוקץ העור ובשר וסיטן ביחד ולז״א
 דלא הטעה לפרש דנם רעה זו יודה דברישא ממש בשר בכל ענין וא״כ דוקא הולך שקיר נחלש העור
 וכשר אסור ככל ענין הא הגיא ולא הוליך פעמים גשר כדק״מא ארישא דםיינא לזי״א דאינו כן :
 ח שהיטחו פסולה. דגל מלתא דלא רמיא עליו לאו אדעתיה שייך וכן כתבו כל הפוסקים ויש לראות
 אי םן התורה שתיטתו פסולה ודאי או ספיקא הוה או טשוט תומרי כעלפא , עיין פיית אות וי״ו ראם
 ראו עדים ואמרו ברי אין לאסור ויש לעיין אט נאמר א׳ אומר גדדםי וגי לא גטו עד א' גטלהטה או
 הטעם כיון דהוא טרוד בעבודתו לאו אדעהיה אגל אחר אפילו אחד מהימן והנה ראוי לבאר זה גי הוא
 כלל גדול לכטה דברים ואין הזמן נורם וצ״ע בכל זי", : ט ויש מחמירין . עש״ך שסובר עוקץ דרך
 ירידה נטי קורע עד דק״טא ארישא ונמשך קולא מזה דאפילו אחורי העוקץ לקתא וקיימא ארישא ממש
 ושהט דרך הולכה גשר וכן להיפך : י יש נוי . אפילו מסוכסכת טן הצד אבל רושם אוטנים כשר
 שייך והיינו דה״א כיון דיש מקילין אם ידע שיש פנימה מצד דבה״ש מרווח רווה וה״א דאף שאין אנו
 גקיאין מ״ט יש להקל בגה״נ לזה גתג דאינו כן . ואחה רואה דאפילו קיימא ממש ארישא אחורי לצד
 הראש די״ל דרך ירידה אין קורע אפייה אנו אוםרין וכן העלה השמ״ה סעיף יו״ד אמנם יש לעיין גזה
א ועי״ל סי׳ ב״ג. עש״ך הביא הא דםימן ג״ג גנהמה  ועיין דרישה אוח י״ג גטה שכתג על מהרי״ו ע״ש : י
 פסול אם שהה כשיעור שהייה בין םיטן לסימן גטכין רעה הא לא שהה שיעור שהייה גשר אף לדידן
 דפםלינן שהייה כ״ש היינו בשהה ממש לא חתך בסכין רעה וכעוף גשר ככל עני; אף דשהה גסכין רעה
 שיעור שהייה גטיעוט כחרא אפ״ר, כיון שלא שהה אלא התך גפכין רעה אין בכך כלוט. ומט״נ נטי
 איגא דלנתחלה צריך לשהוט נל ג' סימנים אפילו געוף , וט״ש לדידן דפופלין שהייה ג״ש אפיי גטיעוט
 בחרא לכאורה טשטע ג״ש גםיעוט גתרא גטי פוםלין לקטן טי' ג״ג אגאר זה אם שהייה כ״ש פוסלת
 במיעוט גתרא או דוקא שיעור : >y לפעמים. כ' השייך ס״ש הרמ״א לפעמים טריפה ולפעמים כשירה
 גדלא שהה שיעור שהייה אף לדידן דכ״ש פסול היינו שהה םםש לא טכין רעה או הניח שניהם יהד
 וגזה א״ש מה שהקשה הדרישה פימן כ״ג והגייה באן ובטי' כ״נ איך גתג הטור כאן שוחטין לכחחלה
 ו3טי' נ״נ כתב דוקא דיעבד ואין לומר דגאן םיירי נעוף ט״ט לנתחלה צריך לשחוט בעוף שגי טימנים
 א״כ וראי אין לשחוט גם כעוף לכתהלה כסכין רעה . ואף רהפר״ח גטי׳ ב״ג הקשר, דבעוף אין הילוק
 ניון דלכתחלה צריך כ' סימנים א״כ טה לי מיעוט אחרון. של טיטן א' או טיטן שני הליץ התבייש בסי׳
 ג״נ אות ח״י דםוכוים הב״ח ודרישה וט״ז םיי נ״א והשייך כאן רתרי לישנא דר״פ השוחט פלינ׳ גהאי
 ולהאי לישנא דאי געוף קאי לגתחלה צריך דוג ג׳ וא״צ גל השניט וא״ג הוד, שהייה לכתהלה כמיעוט
 גתרא דסימן קטא גםגין רעה כעוף יע״ש . אלא דכאן מיידי שחוחבין גשוה ואז אפילו לגתחלר, טוהר
 והולק עם הט״ז כסי' כ״א אות ט״ו דלא התיר לכתחלה אלא געוף גהניח יחד דא״נ ישחוט א׳ קודם
 ליגא דיענד איסור טשא״נ נהטה דיענד אטור טגח געיא דר״א א״נ אף כשטניה בשור, אטור לגחחלה

 דלפא

 חוגרת חוט השעיה !מ״ש נס״א מהל׳ נימ הנמייה הי״י אנ! שנפגם נסכי! של שחיטה נחגיימ הייפוי(
 היינו הרגשח ציפורן פסולה יע״ש ורואה אני ינרי הייישה והפל״ח נכא! טוניס ומיישרים והנה היש״ש
 פ״ק סי׳ ל״א הגיא ונרי הרא״ש וכמנ אכל הרמג״ן נחכ יפגימת השני! גכ״ש כו׳ ומ״ש היא״ש וכל פגימה
 שמיגיש גציפוין היינו שתחגור ציפוין וויאי מן הסתם כן הוא רלא מיישינן עפ• למפיק מאנישרא ואעופרא
 ואוקמיה אחזקה שאין נה פגימה קטנה נכ״ש אכל וודאי אי אישתכמ פגימה כ״ש נמיא ושימשא טריפה כרמב״ן
 וישג״א עכ״להנן רואה שסוגר שהרא״ש חולק עפ הרשג״א והרמנ׳יץ לענין יינא גה השמיט הא ינעינן
 מגירת מוט השערה אלמא אפי׳ נשימשא ומיא טליף לה ווה ולא גרשנ״א דכתנ והנן אמוראי רגוקי
 נשימשא לאו אי הוה מישתכח פגימה הוה טריף לה אלא להיות רואין אח״כ אי חוגרת מוט השערת יע״ש
 גמשמרמ פנית י״י א׳ וראיתי התכ״ש אות ה׳ שהשיג על הפריח וצא ייענא למה פרי ריר נדור רינר ואי
 משוס יר״ל אמי שלש •פגימות סן ולא אמי כ״ש הא הרגשת ציפורן כ״ש הוה עי ימיא לסאסאה נרגש בציפורן
 ומ״ש דסיש״ש דכתנ ובדיקת טופרא מהני היינו יוורא׳ מרגיש הוא כציפורן אפי׳ פגיעה קטנה ביותר ולפי
 דבריו הא יכתכ היש״ש אוקמיה אחזקה היינו לגברא דני מרגיש הוא ־ המעיין ניש״ש יראה דקאי אשכין

 ;אוקמיה לה אמ!קה ואין נה פגימה קטלה כמו שהיין הפי״מ ייש״ש והשייך אות י' וכמו שאגאל שם:
̂ךץ דברי הט״ז כאן סתומיה ויותר יש לפיש דבריו וה״ק דיש״ל מחמיי יותר מש״ע יאלו להמחיל  ףךץ
 נעינן אוגרת מוט השערה ואלו להיש״ש שאפי׳ שימשא ומיא פיסלין וזה שהביא דברי האמולאיש •
 וכתב ומסיק יש״ל דאצ״כ צאיוה צורן הניא נל זה הוה ציה לומר וכן פסק מפרש״צ כהמחנר • ואש נימוק
 לפרש דבריו כמ״ש השייך איש ד׳ י״ל דה״ק דמדמזינן דאמורא׳ בדקי נשימשא אצמא לית הילכתא כר״לן
 כאסיפת הצפורן ומסיק כן רש״צ צהצכה נהממבר ואפייה די נטופרא אין למוש בפגימה קטנה או כמ״ש
 התנ״ש ומסתמא מרגיש הוא לאוס הבקי אפי׳ בפגימה קטנה ביותר והנה הומש״א הביא הכפ״ג דנריו
 נהגהות הנ״י אות ה׳ הניא דנרי דמש״א שפעם א' גוועו וואלין נרופנא שמט אחד תרנגול וראו הפגימה
 לעין השמש והטריפו התרנגול והעבירו השוחט הרי אתה יואס כמ״ש וכן פקכים הכה״ג אפי׳ שמשא ומיא
 פישלת אפי׳ אי[ אוספת שום דני אמנם מה שהעבירו השוחט יש לעיץ יכולי האי אין להאשים אותו וגט שם
 משמע למגדר מלתא עשו כן ומ״מ ראס היאך הבודק צריך להיות שלם כחוש המישוש להבין כ״כ ונעו״ה עתה

 רגו המתפרצים ומוטב שיהיו שוגנין כוי:
 )•Q אכאי לך שנזמן פופ בטצה הבריקה המעולה האמורה ממלא אנישרא כוי והרואה במשמרת הבית וגי״ה
 שה שהיא הנדיקה המעולה ביותר ואפ" לפי' הרא״ש ו״צ כפי מה שהבין העוי יי״צ חגירת ציפורן
 היינו אוספת ציפורן כתכ דמש״ה לא הניא הרי״ף אלו דכולהו אמוראי פליגי יגיקי נשימשא ומיא וי״פ נדיק
 גנישרא וטופרא ואין הניא דר״פ שאמי אטופרא ובאמת נתה״א השמיע הא דר״פ ולא חשיב אלא אינן ולפי
 מ״ש א״ש דר״פ דנדיק אנישרא הוא הרגשה יותר מאסיפת הציפורן וא״כ למה זה השליכו שוחטי זמנינו זאת

 הבדיקה אחר גיווש ואולי היראים והחרדים בודקי[ כיין וכהלכה :
^ףי תואר אות י״ג הארין נענין אגישרא יע״ש ויפה כתי • ואומי אני נאמת ראוי להעביר הסכין  ךצו
']  ״ על אצנע שעור שלו רן הוא ומרגיש ובעור ענ אין מרגיש ואנן אבישרא בעינן וכאמור־•(Q סי,
 עט״ז ור״ל יאנו נוהגי[ שגויקין השני[ שמולין האצבע על הסכין וא״כ סוצכת אצבע על הסכין אין שוה
 צהוצכת השכין עצ צוואר הנהמה ואפ בהנאת אצנע יורגש נסכין פנס אזי יורגש בצוואר כהמה בהולכת
 הסכין ע״כ כתב דנוהגין היו לבדוק נומנס שמוליך השכין על האצבע נמ״ש ס״ט דהיינו שמוליכה ומכיאפ
 על בשר אצבע וכן הוא לישנא וגמרא אנישרא ועופלא כו׳ וא״כ לפ״ז א״ש דהולכת הסכין בנדיקה ושחיטה
 א' הוא • ואנו נוהגין לבדוק שמוליך אצבע! על הסכין ואין קפידא רק כפי האדס כאיזה אופן שנות לו לבדוק
 הרפות נירי וכ״כ האחרונים ז״ל • ועוד כתב מ״ש פטור לרי״ף אס מסוכסכת נאמצע הסכין ועוקן כלפי
 הלאש כשר כהולכה ואש עוקד כלפי הקתא כשר נהנאה והקשה הנ״י הא איפכא הוא ותירץ לאחורי העוקן
 כלפי הלאש קאמל והוא ז״ל נתכוין לל״א עם הב״ח דה״ק לכצ אוגרת יש לה נ׳ עוקצי; ומסוכסכת הושח!
 עוקן אמר וקאמל לאס נשאר עוקן לצי הראש כשר בהולכה כו׳ ־• (ן״) כולן • עט״ז לבעל העיטול מכשיר
 נהלגה מסוכסכת וגיייתא דתניא סכין שיש בה פגימות הלכה תיון כמגילה אמת אוגלת פסולה מסוכסכת
 כשילה וע״כ הלנה אפי' מסוכסכת פסולה לאל״כ מאי איריא הלנה אפיי אוגלת א' פסולה לוה מילן הט״ו
 להלנפ אוגלת אפי' נשאל שיעור שחיטה נלא הפגימה אפ״ה אשור ליעבל ויש נ״מ אפי׳ לדידן לאלו הרנה
 מסוכסכת ויש שיעור שמיטה לבד הפגימות כשל ליענל ואלו אוגרת אפי׳ יש שם שיעול שחיטה לכד הפגימות
 פןול ויענו • והנן רואה מלנלי הע״ו במ״ש דלעיל סימן ו׳ כתכ למ״א דבסכין ארו־ ונשאל שיעול שחיטה
 נשר דיעבד כו׳ משמע להדיא כל שצא נשאר שיעור נ׳ צויארין דהיינו שיעור שמיטה אסור אףדיענו ומיניה
 דפגימות הרבה היינו שתים אף שיש שיעול שמיעה אשור וסנה התבייש סימן ו׳ אות וי כתג שהסמ״נ הניא
 תוספתא יאש יש בין הפגימות שיעול נ׳ צווארי! כשי ווה דלא כט״ו וכתב ייש לומר כע״ו באס אי: שיעור
 שמיטה בין ג׳ פגימות או אסור אף אומר ברי לי יע״ש ותנה מכאן תראה שאינו כן אלא צע"! אף פגימה א׳
 כל שאין שיטוי שחיטה לבי הפגימה אפי׳ ייענר לא מהר ברי לי וגי פגימות אף שיש שיעור אפייה אסור
 יעשאוהו כמגירה וננ׳ מסוכסכת שלי אי יש שיעול שחיטה לני הפגימות ושחט במקום היפה ואמי ברי צי
 שלא נגעתי כפגימה כלל כשל דיעני אף לדיין ועיין נשימן ו׳ בשייך אות ל׳ במ״ש גשם הי״מ משמע לנאויה
 יווקא לנתמלס על ירי מטלית בעינן שיעול שחיטה הא ליענל כשל ומ״ש רמ״א ויש גו שיעור שחיטה הוא
 צרנותא דאפ״ה צנממלה לא ישמוט נו מנ״ש דמגל יד ונש״ך כאן אות ׳"ר אבאר עוד : (ד,) כתב סט״י
 אפי׳ כמה עולה ויולי כשילה ולא מ״מ וכן תפסו כל פאמלוניס בפשיטות וה״ה גבוה כמה גבשושית כצ
 שאין פגם כשר תבייש:(0 אבישרא נגל הוושט ואטופלא נגד הקנה תוספת ט״ז והנה צכאולה יאמל ואף
 לעכנ בעינן אנישלא ואטופלא ולא כמ״ש הוא״ה ו״צ כבו״פ י"1 א׳ ועיקר עיכובא הוא טופרא וכר״צ לאמר
 כלי חגירת ציפורן וטופרא עיקר וגישרא למצוה מן המובחר יע״ש • ופנה מסתימת לשון הש״ע והאחלוניס
 ילאה ולאי ינויקת נישרא חיוב הוא ומ״מ ליישב מנהג העולם צ״צ כ! לצפול! מרגיש בכל שהוא וולאי
 והלכך דיענד אין נילי לאשור אש צא ביק נ״א אטופלא • ואם לא נלק מצללין כתבתי באות א׳ גשם הלמש״א
 הניאו הכה״ג נהגהות נ״י אות נ״ל לכשל דיעבד ולמעשה צ״ע ועיין ישל״ס חי״י לסימן מ״ז שכתנ מתשו׳
 ישנ״א תקצ״ל המנואל סוף הסימן כאן שלא פסל לשמעון שיכול להתנצל ולומד אלו היה שומט צא פייתי מניח לאכוצ פבפמה אין ראיה דהתש בדק שמעון ג׳ בדיקות היינו הולכה צמוד אבישלא ואטופיא: (T) בהמות
 רנות ־ עע״ו ולשונו סתום וילאה לפרש דסונר דהמחנל סוכר דיש חיוב לבלוק בין כל מלא לא עצה טונה ורמ״א לכחב ומי שרוצה כו׳ ולא כתב וי״א משום לאללנה מהמחבל לא מוכמ דחייל להא שינה מל׳ הטוי יכתנ
 ואס יוי״ו והוא ו״ל כ' שאש נשי״ן עיין בשייך אות ח״י וצזה •כתב מו״ו אף יהעחנר סובל לאף לאחי נהמה אחי ציין נייקה אחי השחיטה יצא כלאג״ל והלו״ה שלסוברים שא״צ שסלי בסעיף י״נ כסב דצרין לבדוק אמר שחיטה
 ונ״כ כאן לומר דאף כבהמות רנות יש איסור כצומל דל״ת ליסמין עצ נדיקה שלנשוף כלום קמ״ל דאיכא גל תשחית לשאר נהמות או דיכאו לאכול הראשונים קולס בייקת הסכין של אחיונה נמ״ש הנ״ח סוף הסימן יע״ש:
 ו1!נך| יש ב׳ טעמים להצריך נדיקה בין נל חדא יחדא אחל משוט נל תשחית כמ״ש נת״ה י״ז נ׳ והנ״מ נשם מתרי״צ כתב הטעם שמא יבואו לאכוצ הראשונים טלם נדיקת הסכין ואס טריפה שוה בנשירה ליכא ב״ת

 מכל מקום אינא טעמא ,דמהלי״צ עיין שמ״ח סי״א ותג״ש אות כ״ג ועיין מה שכתב באות ח׳ ובש״ך אבאר עוד :
 ךיז לנליקה אחר השחיטה אס הסכין לפנינו תיוכא היא ופן פשק הל״מ ו״ל בש״א מה״שהכ״ל והלשב״א נסה״א י״ו נ׳ ללא כלאנ״ד ולו״ה ז״ל ששוגלים דא״צ אחר שמיעה לבדוק • ויש לראות אמאי הא קי״ל בפסחים
 י ל״מ כל היכא לאפשל לגלל בקל מנלרינן ואין סומכין על מוקה ורונא ומיהו ראיתי כי הלו״ה ז״ל פליג אהא ללוב מצויץ וסוכל אף כי איתא לפנינו א״צ כאלה עיי! נל״ן פ״ק למולי! והנ״י הביאו בסימן
 א׳ ומפסחיס אין קושיא דחוקה צרין לנרורי וצא רוב ומ״מ מבדיקת שכין קשיא דצא הוה אלא חזקה לחוד יעיין במ״ה י״ג כ' וקבור אני לומר להלז״ס ו״ל סובל דנדי קת הסכין הוה טולמ ומש״ה א״צ לטלית
 ולבדוק אמר השחיטה ולפ״ז לדיון אף עצ יל׳ טילחא ואפי׳ מציגו למלדף בחליה חייבי! ולוקא נאנלה הוא לכשל וכמ״ש גש״ע סי״נ אס נאכל כו׳ וכן לאימי גשרי תואר אות י״ט דאף על ידי טירחא צריך לחוור
 אחל הסכין יע״ש והיה נלאה לי הטעם כמ״ש פנ״ח ו״צ ללא שמנינן אמזקה אלא חוקה ולוגא הקבועה מצד טבע העולה לא הקבוע מצר המנהג יטנע השכין להתקלקל על ילי עור עכ״ל הנה האיר לנו בלנריו וצא
 קשיא מח״י עייפות יסומנין עצ הלוג ואי! ציין לבדוק להתש לוג מצד הטנע הוא משא״כ נא! והלכן אף על ייי טירמא אש״ה אפשר למבללינן ־ ולפ״ו האי דשימן א׳ לוי מצויץ אפשל להכין הוא אפיי על ידי
 טיימא ומצינו למילדף אכתליה צלין לטלומ אלא דאפשל דהתה הופ מיעוטא דמיעוטא יע״ש ־ ולענין דינא יש לעיין(°) אס יש סכין בדוק מ! שומט מוממה ויש כאן שוחט יודע לשמוט אלא שאי! בקי נגייקת ספי! אמר
 שחיטה אי שלי אי לא והנה הרשנ״א בתה״אי״ז נ׳ ונמשמרת הבית ו׳ נ׳ יראה דאינו כן שכתב דההיא דמומר דלא בדק בודק אחריו הא בדק קודש אין ציין להתעכב עד שיבדוק !מיהו אי איקא לפנינו הוה

 כמעלים עין מן האיסור יע״ש לפיכן נלאה לי דאס א״א כ״א על ידי טורח גדוצ יש צצדי ולהקל בבדיקה שלאחר השחיטה ולמעשה צ״ע ונהלי פסח אגאל:
ה ששינה הממבל וכתב שאס יגעיל נתב ואס ילאה צומר והטור סובר טעם הנויקה הוא מפני הנהמה מריצה לשמיט אמ״כ והיה כיתמלש בדיקה והמתבל שינה וכתב שאס טעמא יהיב למילתיה דמש״ה צלין נדיקה מ  ו
 שאם כו׳ יצפ״ז הינא שהטריפה שיה כמו הכשירה ליכא נ״ת ואין צרין בדיקה ולהעיר צריך בדיקה • ימה שהט״ז שירש כן נונרי הממנל היא מפני שהנ״י בספרו הארון הביא לבלי לי״ו נאתלונס משמע דעתו
 יצריך לבלוק נין כל מדא צא עצה טובה ועיין לח״מ פ״א מה״ש הכ״ד שכתב ללשון לפיכן שכתב הר״מ 1"צ אין צו קשל ולא אנין דה״ק לפיכן דמיישינ! שמא בעול נפגמה צרין בדיקה שלא יהיו הכל בספק משא״כ
 ללנ חסלא נמל• צישנא במולי! אשי׳ גשלייתא כשירה כמ״ש התו׳ שס לנוהל הוא ומסתמא נפגם במפלקת נחר״תא אין צריך לבדוק ומאמל דל״מ ו״צכתנשאס בשי״ן י״ל כן דאין מובה לבלוק אלא משוס שלא יהיו
: (ח) ומי שרוצה עט״ז • ויראה לפרש דעיקר העעס דכיון דלרמ״א לאו חיונא לבדוק ני! כצ חרא אלא ע5פ טובה שנור היה שוחט שלא יפגום ופעיל אגל אי הוה  הכל ספק ועיין מ״ש בשייך אוח ח׳ ושם אנאי
 מיובא לבדוק נין כל חדא אף שספק הוא היה ח״ב דעגר יפשע והכניס עצמי לספק ומיהו מבריקפ שקוים השחיטה אין ראיה דהתם אי לא כדק פוה וייאי יסתס סכין מלא פגימות הוא ואלו היה ישוח לסמון עצ
 בדיקה של אחי שחיטה אפ״ה וודאי הוה ולא ספיקא וחייב לשלם דע״כ לא כחנ הש״ן באוח א׳ דהוה ספק ננילה אלא נסכין ביוקה לא כשלא ביק ממלה וכינעינ! למימי לקמן • אלא דאפ״ה אי הוה חיינ לבדוק נין
 כל חיא נמי היה חיינ לשלם על שהכניס עצמו לספק אף דספק הוא אלא כיון דאין חיובא אלא עצה טובה סגול היה לבטוח הוא יסכינו שלא יפגום ומאחל שעדיין ספק הוא שמא במפיקת איפגס גס גרמי לא הוה
 ומעתה מ״ש בנה״ן עליו דל״י למוגימח דהשוחט היה יודע דהלכה כלבי יוסי יש לומר רעיקר סנית הע״ו יגס כאן לא הכניס פטבח עצמו צספק יבטיח היה בסכינו שצא יפגס ומ״ש גח״מ סימן ש״ו דאס לא ניק
 בריקה ראשונה תיינ לשלם ואס ניק פעיל שמא נמפלקת איפגס ותיפול! ליה אפי׳ נעור מה הוה ליה למיעבד דהא ביק וככר הוקשה לו לססמ״ע שש ־ ולפ״י הע״ז יש צומי קשחט ב׳ נהמות וקאמל מאחל שבדקו קודם
 ראשונה אף שלא כדק בנתיס כיון דאין מיונא ואפשר נמפרקת בתלייתא איסגס יוס סייע לכו״ז כאן ונאמל שהטור סונר ג״כ דאין מיובא אף שכתנ כאן ואס שוב ראיתי לכר״ו נאומ ח׳ שכתנ ג״כ לפלש יניי הטול

 מ״מ כ! אס תפסנסימניס ולא שמט נ״א לונ מצומצם לוודאי טריפה הבהמה ח״נ לשלם אף להט״ז ודווקא תרת• נעינן שלא יהיה מיינא וגס עמה ספק הוא ויש לעיין בזה :
ח התג״ש אות ס״ד ונשמ״ח סי״א פקק לאס שניהם של אדם א׳ תיינ לשלפ א׳ ממ״נ דיאמר צו אס בדקת והיה פגום תקנמיו ניצול השניה ואש לא הוה פגום היה ניצול הראשונה ואס סש של שני נ״א מצ- ו ן ר  א
 למדתי לנ״א ויאמר שמא נשלן נפנס עד״מ למי ששתט ראשונה יאמר אם בדקתי הייתי מוצא הפגימה כשלך וצחנירו יאמר באמת בראשונה לא נעשה הפגם ונשלך נעשה יע״ש והיינו דהגרוע ישלס באדס

 א׳ ונשמט הלנה לאדם א׳ פעור מאי ושאר ישלם ובש״ן אבאר עוד מה שנוהגי! בעי״כ ננפלות :
ח לבלי הצגוש נסי״א צא פבנתי שכתנ אפ ילצפ שלא לבדוק פלשות בידו וכ׳ אח"! ואס שומט לאמליס מאמר שעובל על דברי מז״ל כוי מה עבירה דנלי מו״ל יש כאן ואולי דה״ק כיו! דמז״ל עצה טונה נתנו ושומט  ו
) ואס נגע• עט״ז ולשונו צריך תיקון קצת דוודאי הטעם פוא דלקולאלא אמרי׳ למסלקת פוגם ולמומלא אמלינןומש״ה אינן ט  לאמייש וודאי אין לו ישות לעשות להסהיזק ושפיי מיקרי עבר עצ דגלי יז״ל: (

 טליפס אלא יאיהו נמי ה״ק אמאי נאנל כשירה הראשונה נימא לעול נמי פוגש לו״א לעול אין ביול שיפגום ואוקמיה אחזקה משא״כ עצם מפיקת למומיא אמרי׳ וודאי פוגס :
ז לאס נגע נעצם מפרקת ראשונה פשיטא יהנייקה מיונית הוא לפני שניה והא מפרקת פוגם והיה כדיקה שלפני שחיטה ולפ״ז בשוחט בהמות רבות ונגע במסרקת ראשונה מיינ לשלם אף לט״ז לפשט יסנליקה חיובית י ך  ן
 י היא.ומיהו להשמ״מ אף בכאן אס תם של נ׳ נ״א ייתה לראשון ויאמל בשלך נפגמה ולשני יאמל ראשונה כשילה סימה ובשלן נפגם לאין עצש מפרקת ווראי פוגש להוציא ממוןממזקת בעלים וצמומלא אמליידאשיל(0) נ״ל:
ר השמ״מ סי״י יאש ניק ותמנ לתוך נין של ען יקשה הוא הוה כמו נגע נמפלקת וצלין בדיקה אמלת ויפה כתג: (י) הואיל • הט״ו האליך וכוונתו צתלז קושית הב״מ שכתב דהיא״שבתשובה כלל כ' כתג לראנ״ן ח  ר
 אס נאנר ואמ״כ נמצא פגום כשר הואיל ויצא בהיתר ולבינו שב״ט אוסר והשיב הלא״ש ימומלא יתילה לתלות נעול רעפי אית לומר בעצם המפרקת ולכן כשנופף עול ספק שלי וכתנ הנ״מ יזה הטעם עיקי וטעם
 הואיל ויצא בהיתי אין טעם וא״נ קשיא על הש״ע מסי׳ ט״ו יאם ספיקא אשור אמא׳ ־ והט״ו סקשה עוד משיי ט״ו מאי אליא בלק אפ•׳ לא בלק ;מי ע״כ כחנ סע״ז לש״ע שובל דעיקר הטעם הואיל ויצא בהיתי
 שהרי הממכל אומר כן וליק אהרלי • והנה כפי הנראה שכן סיא שסרי לא הזכיר המחיל כלל אס נגע נמפלקת ואלו למ״ש היא״ש בתשויס עיקל העעס לטפי אית למיתלי במפלקת והממגל סובי אפי׳ לא שמט
 אלא לוב מצומצם כל שיצא נהיתל תלינן אמ״כ נפגם משא״כ כשהוא לפנינו אמנם כן ויראי קשיא מה בכן שיצא היתר כקישיח הנ״מ וכן הפר״מ אופ כ״נ הקשה מה ככן ליצא בהיתר ׳ע״ש • גם קשיא לי אין יאמר
 ייצא נהיתי תו ליח חזקה לאיסוי יא״כ אמאי שחט ונמצא הגלגלח שמיטה וא״י אם קולס שחיטה הל"! אסור משמע אף לאחי ששהס קצת אפ״.: פיה ספק נשמיטס וכן הוא לקמן שי׳ נ״י סי"! יאסי׳ ולק העוף
 מיד! ויש רגלים לומר דעל ייי זריקה ופרכוס נשמט אפייה אסור והוא מיבלי מסלי״ל! שולש ל״ת לאשי' יש לגליה ליבל הוס כמו טבל ועלס לאפ״ נתעסק באותו מין כל היום אסור והא התם אין צלין לניוק אחל
 שמועה כמבואר סימן פ״ה ס״א נהג״ה אפי׳ הכי לא אמרי;! הואיל ויצא בהיתר ואדרנה התם יש רוב מסייע לרונן אין שמוטות נח״! מכ״ש כאן מס איכפת לן יצא בהיתר והנראה דכאן כיון דאין ריעותא בגוף
 הבהמה אלא כסכין כה״ג אמרינן שפיר סכין איתרעי ולא נהמה וכה״ג כתנ התבייש אות כ״ט יעוין שס • ועור כאן איכא מוקה לסכין מעיקרא נגל מוקה נהמה כחייה וחזקה שיצאה נהיתר נגד חזקה דעכשיו דהרי
 פגוס לפנין והיה שקו! אמרינן כשל מכת ס״ס שמא במיעוט בתלא ושמא שיבל עצמות משא״כ לקמן דליכא כ״א חזקה דיצא בתימל ופלי איכא מוקה דהשתא משמט עש מוקה דנהמה נמייה יש צאשול ולע לאס תפס
 גסימנין ושחט לק רוב מצומצם יליכא כ״א חיא קשיקא שמא שינל נס אמ״כ עצמות יש לאסור יליכא כ״א מיא ספיקא אלא יאין ירן לשמוט כ״א הרוב מצומצם מש״ה סתם הממגי כאן !הכשיר כה"ג(0) ועיין בסימן ק״׳
; נתבאר בסעיף י״ג ט״ו ור״ל דלא קשי א מכאן לשם יע״ש עיין שש נאולן: (יב) אפיי דרך שבילה • תט"! האריך ומסיק לרן שבייה אפיי במסלקת ׳חולין להקל והניא לאיס מלשנ״א נתה״א ׳ ו  גוה : (יא) אגל מספיקא נ

 ומרדכי



ת מח ע  משבצות«הב יורה דעה יה יט הלכות שחיטה שפתי ד
 ומרדני שריג״ק סכה(נעוף)[נעז]ועפוקת ודאי הוה כמו עןוהתב״ש אות כ״ט השיג על הטין והשיך והרשב״א דלטא ישחוט א׳ קורט ולפע״ר א״ש ט״ש הג״י כאן דרבינו מיירי בעוף דאלו גהמח אשור לבחחלה ואף
 כארוך י") ינתכ לעני! שומט הרגה נהמות אמרינן ורך הולכה והגאה אי( מחמירין הא שוגר מחמיוין לפשול דבטי' נ״נ כתב השוחט נטכין רעה לגבי עוף היינו בשוחט א' א' זא״ו או נקיט החפ דיענד ט?»ם
 אמרת ולא להקל ומה שהניא ראית מרינ״ק שמנה נען הא ריכ״ק (מי מתיר ירך הולכה והנאה נמפרקת נהטה דלא כדרישה םיי נ״ב אות א' יע״ש ולפ״ז לא יתיישב שפיר לישנא דרמ״א כאן ועיין לקטן
 והעלה ינהימ יש להתיר וצא נע״א יע״ש * והנה נמיושי רשנ״א עיינתי ונתנ שס נשוחט ונמצא פגימה בבהמה לטעטיט טריפה הא כאן לא א״ר• כלל כיא נעוף לז״א השייך דאינו נן אלא »ף ננהםה כשםניח
 נו״ה והלנתא דאנו אין צנו יהצכה כר״מ אלא כששיבר עצמות ולא נשינר עצם המפרקת יראה לכאורה ואייו כשר לנתתלה ושפיר נתנ רט״א דלפעטים אף דיענד טריפה . ונתב עוד השייך דהנ״ח בסי׳ כ״נ
 יכהמחגר עיקר ומפרקת אף ורן שנירה אפייה אין תולין נו• אמנם הא קשיא לי והמעיין נג״י נספרו כתב דלדידן אף בשלא שהה אסור ופהדקשה על הנייח א״כ אף בסכין יפה לדידן אין שוחטין ויצטרך
 הארון יראה להניא סיעת פושקים להממיר הוא ירן הולכה והגאה שגה״ע סובר כן גהדיא וכן ריין ולא להניח וא״ז כט״ש הפר״ח נפי׳ כ״ג וכ״ת אה״ג א״כ לא יתיישב הגהות רט״א כאן אה י״ל כט״ש התנ״ש
ן שגייה וגת״ה י״ז עמוי ג' כתג והיצכתא כששיבר עצמות יעלמא הא נגע כמפרקת לא ואמרים אומריט בפי' כ״ג דםעמא דב״ה חוא בסכין רעה אין לשער שיעור שהייה בזח הסכין אלא בסכין חד יע״ש ושם י  י
 אפי׳ יעלמא ירך הולכה והנאה צא תלינן הנה פתח בשייר עצמות יעלמא משמע הא שינר מפרקת לא ואת״נ אבאר ושייך הגיח זה נצ״ע . ולדיגא הסכים להב״ה ודרישה גם הט״ז שוה בזה דאין לשהוט אפילו עוף
 סיים הא נגע כוי ויראת לומר ישינר לאו יוקא אצא מתן תא נגע נמפרקת וע״י הולכה לא ירך הוא והדר בסכין רעה . רק התבייש בסי׳ נ״א וכ״ג הולק על זה וט״ט לדיגא העלה דאין לשחוט נלל נסנין רעה
ג שהיא כו׳ . עש״ך אפילו נטה עולים ויורדים  אמר דיש מממירין אפיי נשאר עצמות ירך הולכה לא!אין הניע ביברי!: דכטה קלקולים כאין ע״י בך ונטי' כ״נ אבאר עוד : י
 נן אני תמה על עצמי הלא נת״ה נשעי ג' גימ א' נ' נהייא וז״ל אס שחט ונמצא פגום ושיכר מותר לכתהלה לשחוט בו וכן הסכים הט״ז דלא גב״ח וכן כתב התבייש דאף לנחהלה שוהםין נו ע״ש ו
 עצמות תולין צא שיכר ונגע נמפרקת אין תו לין שאין העצם פוגם ירך הולכה והנאה הרי נהייא יד וצריך . כתב השיך דצריך לרחוץ הטבין םקידם טן הדם הנקרש כוי וצריך לחזהיר השותטים על
 לירך הולכה והנאה אף נמהרקת חולין צתתיר • וא״כ נה*מ יראה להתיר אם שיכר מפרקת 1נתנ״ש (°) : זה ומיהו דוקא גקרש יבש אנל לת לית לן בה וםש״ה אתר הבדיקה מיד אין לתוש לדם שלינ הםנין
 (יג) ואח״כ כוי־עיין סי״ג מזהט״ז ור״ל דכאן דוקא נדקו הא לא כדק! לא כיון דלא נאבד וצא יצא כהיתר ועיין תבייש ולכן לא ראיתי מי שנזהר עתה בזה אתר חנדיקה להדיח ולקנח הסכין תחלה : טו אפור
 משא״כ כשבלק שרי ונש״ן אנאר עוד מזה ע״| שם : (יד) הט״ז מיישב המנהג שלוקחים השוחטים שכר לשחוט כוי . כתב הש״ך ריעבד באומר ברי ל׳ וירע מן הפגימה די וכנר התבאר זה לעיל סימן וי״ו
 מכשירות ולא מטריפות וליכא משלא דכשגיל דבר מועט לא חשלינן ודוקא ברגר גדול משדינן ונש״ן אבאר : יע״ש. וראוי שחדע דאפילו הסכין ארוגה ביותר כטח אטום ויש שיעור (לגד) לצד חפגימח אסור וכן הוא
 (a[) הקשה העיז לגמשנה נגעים ט״כ משמע היכא דאיתחזק אסורא אשור להורות לעצמו ותי' דרוג מצוין לעיל סי׳ וי״ו אף שיש שיעור שחיטה אסור לשחוט לגתחלה וראיה טטנל יד דילטא אח׳ לטיעבד באידך
 מומחים הס ואל יולה הולאה יע״ש וצט״ז כבדיקה יורת הוראה ולוב כשיות הן וליכא תוקה לאישורא והנה גיסא ג״ש גהאי גיסא אלא שראיתי להפריית אוח ט״ו ג׳ אמ ארוגה גיוחר שרי גלא מטלית יע״ש ולא
: טז צריך גוי . עיין שיך וירצה גזה דאף דהטחגר ' י  מ״ש הט"! דרוג מצוין מומחין הס היינו ונידו צחקנו אף נאתחזק נאמן לעצמו ומ״מ אש הוא מוחזק בו ידענא לטה ודיעגד גשר נאומר נרי לי נ
 בכשרות אוכלין ממנו ולא נע״א כמבואר סי' ס״ה נפופו וע״( ל״ח סוף סרק עד כמה ונתג״ש כא( אות צ״ע סובר דאין הבדיקה חיונית םדכחכ שאם נוי ואפייה סתם ואמר שיש לגדוק גין גל חדא נדיקח ומשמע
 נקטינן מיהא דהא דאל יורה ח״ת לעצמו היינו סינא דאיתחזק איסורא כמו בכור ולאו כידו הוא הא כל שנידו או גדיגו י״ג גדיקות.והייגו עצה טוגה שאם ימצא אח״ג פגיםה מן הצד אפילו גכםר, בהמות הראשונה
 נא איחחזק יולה ולפ״ז הוראה באווזות שמלעיטיס״ונודקיס הושטות או כדומה דאיתמוה איסולא י״ל לאל יורה נ״ג טריפה דל״ח גיון דאיגא פלונחא לעיל סי' ם' אי מן הצד אוטר דיעגד אף גלא ידע עיין נ״י שט
 לעצמו שוב לאיתי דציתא דהא לוג כשירות הן אלא מטעם סמ!ך מיעוטא לחזקה ות״ל פצגא ולפ״ו מדרבנן וא״ג והוד, פ״ם קט״ל אפייה אטור גולן לאפוקי טשולטת ישיניט שאמרו דהוה הפטק גולי האי הוי וטטהרי״ל
 ליכא חזקה ויורה אמנם כן באווזות שמלעיטין ודאי לא לעינינו רואות לרוב ליכא וצ״ע נלין ז0(0) : אין ראיה דטוגד דגדיקח היוג׳' היא אגל לדידן דעצה טוגה אימא אה״ג דאין רשאי יותר ג״א החוד
 ^ (א) ולא בילו־ עט״ז והלשון דחוק שכתב דהנ״ח נתנ דמ״מ קנסינן ליה כלאנ״י !המעיין ננ״מ יראה דדרך הואילפנוט ברוב השהיטה טשא״ג מן הצד אין דרך לפגום וליגא עצה טוגה ואיכא איםורא קם״ל
 שסובל דהר״מ וראב״י לא סייגי דצאמרים אין איסור ולדידיה אסור וכי סציג הר״מ ו״ל על דגל צרגי שחיטה לאו הפסק הוא . טה שנתב הכה״ג שם בהנהוח ב״י אוח נייד בשם דטשיא אם לא בדק
 הלכות אלדד הדני לחוד ואצו הנ״י הובר דהר״מ אלאב״י נמי פלינ יע״ש : חחלה הפגין מן הצד ונאגר גשירח גבר כחגנו כזה דצ״ע : ין ואפילו הראשוגה . דהיישיגן שטא געור
» הא דכתכ הטור והמחבר השוחט צרין שיברן כוי וכתב הכ״ח דכא לומר יציית שיבין אח״נ שמא הראשונה נפגמה שייך ולאו דוקא עור ה״ד, אם היה עור קרוע גיד אפ״ח חיישינן שמא גשחיטה הראשונה ך  ן
 י תתננל השחיטה קמ״ל יע״ש ולי נלאה יא״כ היה לומל השומע מגרך קוים אבל לישכיי דהטור משמע כיי: יךן מי שרוצה , עש״ך האריך דהטחגר שינה טלשון הטור וגתג שאם גשי״ן משמע ע״ש . ומה
 דנא לאשמועינן יצלין לגין והא פשיטא והיה נראה יעל מצות ל״ת א״א מנרכין נמו ניקור מלב וג״ה כמ״ש שהביא ראיה מדכתבו הרי״ף והרא״ש ביון דקיי״ל כר״ה צריך לבדוק ביו גל הדא ואי הגדיקה חיא
 או״ה משים והיה ל״ת ואי״ה נהלי מלב אבאר וא״כ שחיטה למא! לסובל וזבחת לאו מ״ע אלא תיקון הלאו טשום שחיטה דבהטה ה״ה לרב הפרא צריך לגדוק וחמה עליו רתג״ש אות ג״נ דה״ק דהלגה בר״ה ואיבא
 עיי[ תוס' שבועות כ״ד א' ד״ה האוכל לפי ריצנ״א שם א״נ אין מברכי[ מידי והיה אכל מצות ל״ת משא״כ ג״ת או שיבואו מהנשארים לאגול טשא״ג לר״ח אף יטצא אה״ב פגום אין בגך גלום ובעגץ הנפרוח
 אי וזנחת היה מ״ע שפיר מברכי! ובפתיחה הארכנו אי וזבחת היה מ״ע ובזה מדויקין דברי הלבוש ס״א בעיה״ג שהזטן דחוק ודאי אין חיוג אטנט גשאר יטות השגה ראוי ונכון לגדוק גין גלחדא וחדא י״כ
 וכיון דשחיטה מ״ע דכתינ יובחת יע״ש • ולליצנ״א קשיא מפסחים פ״ק יע״ש ודין שוחט בן שקועה נתבאר גדיקות גדעת טהרי״ל שהביא בד״ט הביאו השייך באות י״ו ובפרט שוחטי הקהל ביוט ה׳ לע״ש :
 לעיל הימן י״ג ושומט מסוכנת נתבאר שימ! י״י יע״ש ־ ובן פקיעה אף טליפה כיון שאין פיסל גו יט להגניט גוי . גתג הש״ך גשם הלגוש ראם הכנים עצטו לספק חייג לשלט וטשטע שגן דעתו ז״ל
ל) ישחטנו נלא ברכה ואחר כן יברן • וכתב הט״ז דאס וגן השיג הנה״ך על ט״י וגגר גתגת׳ גשם התג״ש דאט שוחט לאדם א׳ ישלם לו א׳ ואם לגי ב״א  מגרן ופשוט הוא יעיין מ״ש כש״ד •־ (
 יש לו אחל יגרן ויכוין להוציא זו ועדיף טפי עכ״ל והיינו דלהר״מ כל המצות אס לא בירן קודם פפול : כ ואפילו גו׳. עש״ך דלא חיישיגן שטא נגע גטפרקת או טרוג שולטות נפגם קט״ל דלא
 אין חיישיגן י והיינו טטתטא עד שידע גודאי שנגע געצם המפרות או אטורין אתרים גטגואר גטטוך .
 והנה בענין גדיקת השכין אחר שחיטה פסק גש״ע דצריך והוא דעת הרשג״א ושאר פוסקים ובה״ט והראג״ד םובריט דא״צ ובבר גחגתי גט"! דגדיקת הסבין טורח הוא עיין שט ועיין בפיםן ג' גתב״ש
 אוח ׳"נ גני פוטר אמרינן דלא טרח לגדוק הפגין וכחבגו נשם הג״ח שם עתה ראיגו שיש עור לוטר שגהםה להוציא מחזקת איסור אלא דאיחרע חזקה זו דהרי שחוטר, לפניך ופגין לא איחרע גמ״ש
 הרא״ש א״ג נל היגא דאיגא לגמרי טגרריגן אף ע״י טורח ה״ר, רמץ גה״ג אף ע"׳ טורח צריך להודיע למשגיר גיון דםוחזק בל השנה בחטץ אלא דחוקה דרוג חגירי' אליםא טפי ונולד טלונחא חדשה גץ
 הפוםק־ס ונהלי פסח אגאר ועיין פא״ח פי' תל״ז גמ״א אוח ד׳ גתג גן רטש״ר, חפץ צריך לשואלו הוא דאיגא חזקה יע״ש ולפי ט״ש גאן הוא חיגא דליגא טורח אפילו גלא חזקה צריך לשואלו וגמורה איכא
 םלוגתא הינא דבא להוציא מחזקה ואי״ה שם וגסי שושגת העמקים אגאר גזה גאורך ועיין פר״ח שם ואין גאן מקיפו לחאריך ועיין ג״ח שט : כא ואם גגע גו׳ . גתג השייך דלההטיר אמרי' שמא עצם
 המפרקח פונט ולא לקולא לומר ראם שחם אחד ונגע דחולין ט אלא דוקא שיגר גו׳ וגהא ג״ע מודים דהוה רק טפק נגילה אף להגהות אלפסי ותפר, על הר״ט גפ״ש ונפצא פגופ דחוה ספק באן מודים
 דהוח פסק ונ״ט אי נחערג אחר גך ולא נודע עד לאחר חתערוגוח דפפיק הש״ך גסי' ק״י דיש להתיר גה״ט ה״ה גאן וגחהיא דלעיל יראה אף גה״ט אין להחיר גיון דשט יי׳ט ונט טאן י״א דהוה וראי

 אין להקל אף גה״ט :
ץ י ו ו  1^^ך| דאיתי להפרישה אות כ״ב גבאן דברים אשר לא זכיתי להגינם . גטה דקשיא ליח אטאי הראשונה גשירה ולמה תהיה טריפה אי ננע גטפרקת טה דהוה שחיטוו וגי יפסול אחייג נם פה ן
 אחר גך דעצט ושהיפה שניה ע״י עור מתקלקל אם גן נעוף דעור רך הוא אה״ג והא ודאי ליתא דודאי אף גהרגה עופות וננע געצט הטפרקח אהד טהן ונאגר השני פשול הוא טםטק ואין לומר
 דטשגתת שבתוך השחיטה נגע במפרקח קודם גטר שחיטת הרוג גי גן יארע לפעמים ועיין סימן ג״ג לענין שהייה יע״ש והוקשה לו דאטאי הראשוגד, גשירה דטשםע גגל גווגי מדטתם הטור ולזר, גתג דאין
 לאסור אלא אחרים בצירוף עור דא״נ ל״ל לומר דתלינן געצם ולא געור סוף דגר לא ידענא להולמו אפ לא שטייס גרגריו אף הראשונה תשתרי ואפאי אםרינן לעיל הראשונה אסור ונם זד, לא יתגן וצ״ע .
 ולעגיץ הדין ודאי אם נגע באמצע השחיטה נטפרקת ונאנר יש לאפור נם אותה הבהמה דלהחטיר אטוינן עצם הטפרקת פונם בלא צירוף העור(ט): כב שולטתו גשירה . השייך העתיק דגרי תשוגת
 הרא״ש כלל נ' נ' טעמים. א' דעצם מפרקת ודאי פונט אלא דטחטירין הלגך נל שיש עוד טפק טתירין ובגוף השאלח הואיל ויצא בהיתר ויש בזה קולא והומרא קולא אף אפ לא נאבד ויש טפק שמא שיגר
 םוחר אם נגע גטפוקת וחוטרא אם לא ננע במפרקח אשור אף בנאגר והמחגר נקט עיקר הטעם משום הואיל ויצא בהיתר יפיקל אף גלא גנע גטפרקת שהרי לא היגיר יח ומחמיר גלא נאגד אף דגנע
 גמפרקת אין ת׳־לין ועיין גם״ז שם תארגנו גזר, ועיין מ״ש גאוח ג״ה ן ושחיטתו גשירה . עש״ך דר^״ל דלא חיישינן שמא עם עמידתו נפנם . וט״ט גראד, ל׳ הגל לפי הזטן והטקום דודא' גל שעטד
 ימיט רבים יש להתירו ושוב מצאתי בתב״ש אות ל' דג״י יש להתיר ויותר אפור והביא ראיה טא״ה תציית בי״ט יש לבדוק מעי״מ ומשמע אף שחל יו״ט א״ב ושבת הרי ג״י ויפה ריבי •י כד ויצניענו .
 עש״ך וט״ט לכתחלד, לא ישחוט בטנין מיוחד עד שינדוק י״ב בדיקות משוס ב״ח או משום ברכה לבםלה כט״ש לעיל ועיין חנ״ש איח א׳ ולאחר השחיטה פשיטא דצדיך ייב בדיקות . והעולט אין נזהרין

 עתר, מזה ולא ׳דענא על טה . נם ני״ב בדיקות שלפני השחיטה אין נוהרין ובודקי! כמרוצה בלי גוונת הלב ובמהירות :
 M*fl דראית׳ להגייה ו״ל דין טתודש לא הניאו האחרונים והוא כט״ש הטור ד<זס מצניעו אין חוששין שפא עם עמידתו נפנם כתג נראה דוקא שגרק קודם לכן אתו שוזיטה ראשונה הא לאו הכי לא
 י הוה גהיקת בדוק שמא נעור ראשונה נפנם עג״ל וירצה אף נאגד הראשונה כשירד, ט״מ הגא אינא תרתי לריעותא עור של ראשונה ועמידתו חיישינן שמא על ידי שגיהפ יתד גפנט והכה״נ
 בהגהות ב״י אות ט״נ הגיאו והנד, השטייח מעיף ט״ז גתג הפך דגריו דאף שלא גדק אחר שחיטה הראשונה והצניעו ושהט אהר כך ונאגר כשר ונרשם תה״ק ועיינתי שם שער שני בית א' כתכ בפי'
 כן לא בדק אחר שחיטה והצניעו ושחט אתר כך ונאבד שחיטתו כשירה וזה בדברי השט״ח להפך דגר׳ הג״ך וזר, תיטא . והנה הכנה״ג רצח לייחס דין זה להרשד״ם גקיצור ה״ש סעיף י״ח ועיינתי שם וזה
 לשוט שחט גלא גדיקה ונאבד חטבי! או לא בדק הפגין לאחר שחיטה אשורה והיה אפשר להקל בסכין מיוחד ומגל מקום אין להקל ׳ע״ש הםע״ן שם יראה ברברי הגיח ולדינא צריך עיון בזח חיכא
 דגדק קודם שחיטה ולאחר שחיטה לא כדק והצניעו ושחט גן אי יש להתיר בגאגד הטנין אח״ג ומיהו גלא הצניעו ושחט מיד הרי טגואר גהטות הרגה ג״ז שלא נגע בטפרקת של א׳ טחן וגאבד גשירה
 י*״ע (°) י כה השייך האריך ככאן . והנה לטש״ג דהוד, ס״ס לאיםורא אפילו יצא בהיחו ואח״ג ידוע שיש םפק אם נפלה על חודה ולא פפק אחר דודאי לא שיגר גה גלום לא הוח תלינן לקולא דם״ם לאיםורא
 הוא ולט״ש גתי' הג׳ דעיקר תלוי גיצא גהיתר אף בטפק גפל על חודר, אפשר להתיר וכל שלא יצא בהיתר אף בספק שיבר אין להתיר ולפ״ו אין להחיר אם לא כשיצא בהיחר וגם יש לתיש לשגירח
 עצטוח ולא ספק שמא נפלה על חודה ועיין חנ״ש ול״נ גט״ש גאן וגכר הארכנו גיר, גט״י וגסי' ג״ה אגאר עוד : כו אפיי דרך שבירר,. השייך הגיח דין זה גצ״ע והט״ז צידד לדתיר דדך שנירה גמפרקח
 והתנ״ש התיר גה״ט יע״ש. וגראה אם יש ספק אם הגה גטפרקת הוה פ״ס לאיטור ואין להתיר ונרוטד, לזה גתג השייך גאות נ״י •י כן אס גדק . עש״ך והט״ז אות י״ר תירץ רגאן דווקא גדק ר,א לא גדק
 אין חולין דלא יצא גהיתר ולגאורה השייך הקשה לט״ש גתי' א' אות ג״ה דהוה ס״ס לאיםורא הקיסר, גאן לטה לי גדק גוי ואינו כן אלא דהגי קשיא ליה דלפה השמיענו זה דב״ש הוא אם כשיצא גהיתר
 שריגן כ״ש גשגדק אין לך יוצא כהיתר גדול מזה ותי׳ דכאן אף שידע וודאי שלא שיבר תילין עם עמידתו נפגם כיון שגדק ולשון שטא שיגר אין מדויק ואולי שחולין ששגח וחתג״ש החמיר אט לא גה״ם
, : כט גתג ד,ש״ף a y n וגן ראוי לעשות •י כה עש״ך ולדידן אין נ״ט גכל זה דהא טחלו כבודם עתה וגם ליכא לםיחש שמא ישחט פ״א בלא בדיקה דמטגים אגשים יראי חטא וליגא למיחש לגולהו 
 ג׳ טעמים. א׳ דלהם מחלו גגודם נם שמא יפשע וישהוט גלי גדיקה ליגא לטיחש וגט״ש באות הקדום עוד טעם דליגא עגשיו בעו״ה ת״ת והשט״ה ם״ב בתב דהיה ראוי להחזיר הדבר ליושנה יע״ש ואני
 הנבר ראה עניי געו״ה רבו המתפרצים ביותר וודאי טוב היה להחזיר הדכר ליושנה שלא ישהוט השוחט עד שיראה סכינו להגם געיר גם שיהיו שגיט אצל שחיטה גי טוגיפ השנים טאוזד : ל והרגה.
 עש״ך הראה מקום לפ״ק רתולין גיש״ש סימן ל״ט . ואעתיק לשונו שם וו״ל ואני הנגר ראיתי את עניי פ״א הייתי גוועד נקינוץ הגפים ובא שוהט דטתא וםגינו גירו והיה המעשה בעי״כ ושהט
 בפרות ולקהת' הסכין מידו ושאלתי אם בדוק והשיב בדוק ובדקתי וטצאתי רגירת ציפורן ולקה השוהט הסכין ובדק "גטהירות גהרנלו ושחק גי ואטד בשר הוא וחזרתי וגדקחי וטצאתי פנימה
 גגראשונה ומקצת אלופים נערו גי ואפרו מה לך כנטתרות ואמרתי גלויות הן דלא לחנם כתב הרא״ש הרגה ישוג ויראת שמים צריך גוי עד שהיה שם זקן א' מופלג גהכטה ובעל הוראה ובדק וטצא
 פניטה עג״ל ומעתה אין אני מתמיד, על הוצפא ונאור, שכזמנינו זה אם היה כן גדורו של רש״ל שהחציף השוחט ננד גאון ישראל והדרו שהיה תורה וגדולה גטקום א' ג״ש עתה. וגגה״נ בהגהות
 הטור אות ל״ה גשם דטש״א ט״ג ע״ר שהיה בוועד וואלין בדובנא ושר* השוחט תרנגול והנביה הסכין ונראה פנם לעין השמש והטרטנו התרנגול והעגרנו השוחט אף שהיינו מפופקין אם מרגיש הפניטה
 יע״ש והנה אף אם נאמר שלא הרגישו גפניטה ט״ט למגדר טלתא יפה עשו שהעכירו השוחט , וראיתי להכה״נ גהנהות הטור אות ט״ו שישג הסנהנ פה שאין גודקין אהר שהיפה ׳"ג גדיןית ג״א הולגה
 והבאה יע״ש בשם רטש״א והנה• כאטח אין טעם מט״נ אי פטגינן אחזקה לא לגדוק גלל וביית טורח הוא לבדוק גל י״ג בדיקות ובחור דרך לפגום ולא גצדדין הא גחגנו לעיל להוציא החיקד, אף ע"׳
 טורח נטי צריך וראוי היה לנהונ רוקא י״ג בדיקיח גטשטזנוח גל הפוסקים ומר, אעשה שבעו״ה ראיתי שטזלזליט גגדיקות שלפני חשולטה ואין טרקין גל הי״ג גשליטוח והי רטוב יכפר עלינו שלטדנו
 קטגוריא על ישראל וחייו לא על הרוב אני מדגר ני' • לא השייך הניח גצ״ע וקרא מגהג רע על טה שנהנו ליקח הגרגשתות טגשירות ילא מטריפות גשכרן יע״ש וגתג״ש אית ל״י וגיח להט יהודא גתגו
 רוודאי להתיר האיסור המפורש אין חושדין אותו ודווקא ההיא דגגורות שיש שיקול הדעת אמנם להורוח הוראה וליטול שגר ממנה ודאי אטור . ולא פוג עושי! חרגניט הנוטליט שגר על הוראתן עיין
 בה״נ בהגהות ג״י אוח ל״ג הדגנים הקונים הנאביליה מכוער הדבר כההיא דחכם שאפר אשה בנדר לא ישאנה ואם יאמרו שזה שכירתם אין זה טענה של גלום יעייש . ואני נמנעתי את עצמי שלא לחנות
 גלוט גי טכוער הדבר םאד ולהשומעים יונעם ! לב מעשיו מוכיחים כו׳ וטד, שלא קנסו לשמעון שנתן לו בלי י״ג גדיקות תי׳ הרשד״ם בסי' מ״ז דאה״ג דטעגירין לשמעון ועוד שטעון יבול להתנצל ולומר
 אלו הייתי רואה שרוצה לשחוט לא הייתי מניחו ינהג שטעשה היה דאי ידע נפניטה והגית לחבירו לשחוט גל היום ואגלו גטה אנשים ושאלו אה לטה לא הגדת והשיג שאלו שאגלו שונאים שלו היו
 והשיג הרשד״ם ראםור לו להיות שוחט עוד: לג טעגירין . השייך העתיק דגרי הרשג״א שהרי אין מקפיד גו׳ ועוד שוחט לכתדולה ואסור הוא גטגואר לעיל טיטן ו' דאף שיש שיעור שחיפה אפור !
 לד שיהיו הבליט אטורים. השייך הראה מקום לסימן א' ואפשר שכוונחו דכאן ל״ד להחם דהרי מעיד שנוהג כך חטיד וליגא לטיטר אוקי אחזקה וםש״ה אוםרין הגל לטפועטשא״ג גלא ידע היש וטג״ש

 השוד אין אוסרי! למפרע ואםרינן השתא איתרע:
W גגאן גטה חידושי דינים , הנה הפגין צריף נדיקה לפניה ולאחריה ענד ולא נדק לנתהלה ונדק בסוף נשר ולא קנםינן ליד, ווה םגואר גש״ע ם״נ גענר דגשר ואף שעגר על תקון ה1״ל מ״מ כיון H y S 
 י I דעכשיו כשר הוא וראיה טעוגדא דטגח דלא סר םנינא ולא הבינותי דהתט נדקר, ולא הראה להכס והוד, רק עבריין , ודע אט לא גדק לאחר השחיטה גמויד ותשליך פירו ל״ת רהוה גפו
 בדיקת הריאה סימן ל״מ והוד, כמבטל איסור דרבנן לגתהלר, שהרי הו״ט ז״ל בפ״א מה״ש הכ״ג כתב נפי׳ וגן אם פשע ולא גדק הפגין או שאגד גשירה הרי גפירוש דאף כפשיעה כן הוא אלא שיש לעיין
 דאי טעםא נל הינא דאינא לנרורי שפיר ואי טעטא משוס להוציא מחוקה לא סמגינן אף ע״י טורח הוד, גטבטל איסור דרגנן לדידן גפ" ל״ט וצ״ח ראטור ופר״ט יש ליישב קצת ועיין סי׳ ל״ט כמוזכר

 ונרט״א וסימן צ״ט :
 הפריית אוח ל״ג כשם תשוגת טהריב״ל חלק א' גלל תשיעי אהד שתט ונתן ניר הנער חםגין וטצא הבי פנוט אם היה נער קטן תלינן שכיר הנער גפנם ואם היה נדול הוה נטו גסם״א ענ״ל ולפי זה
 הוה גאחד אומר שחטה נראו׳ ואחד אומר לא שהטה כראוי והנה יש ם״פ שמא דגר׳ השוחט האי אמת ואת״ל שהיה פגוט שמא גטפרכןז והוא טטק דאטרי' ס״ס ער חזקה גסי' ק״י ואולי לאפור

 לאותו הנער והעד הגי דשויא אנפשיה ח״ד ואף אט יחזור כו שלא היה פגום ואף דםפק הוא כיון דספיקא דאורייתא להוטרא ודאי אף בפפיקא שייך שויא ה״ד אף בהזר וזה גרור :
ו דם״ט גנד חזקה לא אטרינן' גיח לחם יהודה גשו״ת ש״י ה״א סי׳ ג״נ אם נגע גטפרקת והפגימה אין גרגש כציפורן הוה ס״ט שפא הלי כרא״ש ושמא גטפרקת והקשה הגליי דהא פסק גה״א טי ״ ט 3 f T 3 

 יע״ש ולכאורה רציתי לומר דשלש ספיקות טהני עיי םיי ק״י גש״ך וגאן יש שלש ספיקות שמא לא תשיג פניטת ושפא גםפרקת ושפא לא הוליך גל הפגין וסוגר שזה טפק הוה לא גהש״ך סי׳ ק״י
 דדרך להוליך גל הסכין ואי חיטא גלא״ה הוה שליט םפיקית שמא געצם המפרקת ושמא גסיעומ גתרא ושמא לא הוליך י״ל עצם וטיעופ גחרא תדא הוא ואף את׳׳ל םש״א הוה ם״ס גט״ש גפתורשים מ״מ
 גקוגטרט הספיקות גתג דהוה גטי ס״ס לאיפור שמא געור ושמא גטיעוט קטא וליכא ג״א ג׳ ספיקות טה שאין גן שטא גרא״ש הוה שלש ספיקות , אלא דט״י(הוא הטוזגר ש״י) גקונטרט הספיקות

 אות ט' פשק דאף אלף ספיקות לא טהגי :
h גן נראה לי גרור דיפה פסק דע״ג לא אמרינן ס״ט במקוט חזקה לא מחני אלא בספק ע״ד הקרי וההזדטן אטריגן אוקטיגן אחזקה ולית גאן ספק אלא ודאי טשא״ג ספק פלוגתא דרגותא אי געיא lJJM 
 דלא איפשטא בה״ג לא שייך לומר אוקטיה אחזקה דבשביל חזקה לא ישתנה הדין גם״ש כה״נ כאן וטי׳ כיה בשפ הנרות אלפסי הבאתיו לעיל וא״ג ל״מ היגא ששגי הספיקות הס גםטק פלונתא
 דרגווחא הוה פ״ם אלא אפילו גנדון השי" אפייה אטרינן שמא פנימה ג״ש לא הוה פגימה דמה אתה צריך להתחיל תחלה והוד, ספק השקול ולא שייך אוקטא אחזקה וביון שבן בא ספק השני גוסף על הראשון

 אף שהוא ע״ד הקרי הוד, שפיר פ״פ (°) וחתן אמת ליעקב וגקונטרס הספקות אגאר :
ף כתב שס הנל״י על ט״ש הש״י ששוחט אמר שעמע קול קראקין ותלה לומר שע״י טפרקת נשגר הסכין וגתג נל״י דוקא שגירה ולא הולכה יע״ש והנה חמיקל גה״ט ופופך על ש״י אין להאשיפ ג״פ ך ז  ן

 י ביון .דשוטע קול קראקין לאהד שבא לעצם וצ״ע ;
ט א ןךא השייך טחיר ׳השחיטה גהזיר אפילו לעצמו ומיהו לקמן פי' ג״ה אוח ג' הגיא דאטהעם פרוצים שלא לגרך על השהיטה ועל הגסוי יש להוגיהם ולאפוד השהיטה להם ולא לאחרים עיין יש״ש  י

' דזה  פרה גיפוי הדם טי׳ י״א י ב דבר דאיחיליד . עש״ך השיג על הגייה גמה שהגין מיש״ש פרק גיטוי הדם שפופק גא״ז וכרמ״א דינרך אחייג גט״ש שפ גפי׳ ה׳ מיהו נראה געיני ט
 r לגרי
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 אין מכרן אתר כן כמו שכתכ כשי״א מהלי כרכזת ואפ״ת זכר דאיתיליד ליעותא מכרן אחר כן להוי כמו
 טבילת;ל דא״א מקודם ואף דל״ד דהתס תקנו לגנן אח״כ משא״ג נא! לא מצעו שתקנו p • יא״כ וודאי
 עדיף א0 יש צו אמל 1עןד ימנלן עוכל לעשייתן ־• (ג) יכול י עע״ז ־ הנה הנ״מ הקשה פשיעא שעשרה
 שעושי! מציה א׳ נלכה א׳ לכולן ותי׳ לה״א שמא תתנכל שמיעת מגילו ותהא נלכה לנעלה והיא ישתוע נצא
 ברכש קמ״צ דלא מיישינ! להא א״נ ללא הוה כרכה לנעלה כיון שמכירו שומע ויוצא ננרכפו כמו שכתנ לנינו
 נהל׳ שופל תקפ״ה עכ״ל מה שנתנ דלא מיישינן להא משוש דרונ שומעי! כהוגן ואי! קלקול שמיעה יוצא
 מכן דעת אמנה מת שכתנ להב׳ יוצא כנרכתו לא ידענא דהא איהו כתנ נפי' א׳ דווקא אתר שומע הא
 לאייה לא דהוה כלכת הנהני! ומה יוסיף מת נח כשניל שכילן לכתיולה על השפק כיון שעכשיו נבילה הוא
 ומ״ש כמי שכתב לניני גתל׳ שופל לגליו צריכין תיקון ילבינו נתנ שה לא׳ יוצא כתקיעת שני ותמה הנ׳׳י
' שומעים וצא  אמאי לא דתשני יוצא בברכתו יע״ש י ותנה לש״ן לעיל סי׳ א׳ אות ל״ג אתא לייוקא לווקא נ
 א׳ מנלן ואי שומע משא״נ לט״ז אות י״ז שם אף שאין חבילו שומע יכול לבלן א״כ קש־א לז״א הע״ז
 לאשמועינן דל״ת דשחינוה הוה בלכת הנהני! כמ״ש הב״ח ושאל פוסקים גשי׳ א׳ ואף יהמחבל גא״ח סימן
 לי״ג לנפילות א׳ מוציא חנילו מ״מ ישיבה בעי לקגיעות וכאן גיע דאי! קביעות משו״ה אשמועינן לשמיעה
 לאו נהנין הוא אלא בלכת המצות ילפ״ז אף שאי! שומע נמי ימש״ה לא הגיה למ״א כצום אף ינא״מ כתג
 לנפילות לא מהני אף קניעות כ״א בפת ויין ש״מ לשמיעה היה בלכת המצות ולש״ן צ״ל לשמיעה הוה

 כמו קביעות יצלין עיין :
» דג׳ מיני ברכות הן להט״ו נלכות המצות אע״פ שיצא מוציא והיינו אס מי שעושה המצוה אין ך  ן
 י יכול לשרך הא לא״ה אין לחלק המצוה ותנרכה כמ״ש סי' א' אות ׳"ז ועי הצי ציצית מ׳ גמ״א
 אות מ׳ ישם ת״ה וגע״ז תקפ״ה אות ג' והרואה שם ילאה לכאורה שמולק עם מ״א נהל׳ שבת רפ״ד אות
 ג' שמפרש לכתמלה אסור דוה קורא ווה אומר הנינות והמפעיל ולפ״ז י״ל לה״פ זה אומר הגרכת וזה אומל
 הפעלה ואין מוכלמ ליש לומר לפני קאמל התם כמו שאין, למצק הקריאה והפמלה ה״ה דאין צתצק הגינה
 והמצוה ומש״ה וודאי אין רשאי הענלן לילן על שיוצא נתקיעות השני והוה כעושה הכלכה והמצות ימד
 יע״ש ואין כאן מקומו ־ בלכת הנהנין נהנה מגלן ואמל יוצא • לדעת הממנל נפילות!לדידן יין ואפשר
 שכר ומע״ד נמי פות קביעות ואמי מוציא מכירו לכתמלה ושמיעה דומה לברכת אירושין שלכתמלה אמד
 מקלש יא׳ מכרך יא׳ מנלן וני שומע כיון להיה כלכת שכמ והודאה ־• (ד) נין י כתנ הט"! וה פשוע נכל
 מידי מועו! נלכה עכ״ל ובאמת א״י למה השמיענו תממבל נאן והתנ״ש ושמיש שיו כתב שלכממלה אין
 להפסיק בשתיקה יותר מכ״י ודיענד ש״י ושיחה אפי' ליבוי א׳ הוה הפסק וכתב בתנ״ש אות י״נ וי״ג
 דיעבד ש״י כמ״ש בא״ח ר״י ושיחה הוה הפקק אפילו דיכוי אמד מלכתנו הגיאו לשחוט לא הוה הפסק יהס
 נ׳ מלות וכדי דיבור הומ שאלת תלמיד ללב שלוש עצין יני ומולי ד׳ מלות יע״ש הנה מהביאו לשחוט אין
 לאיה לאפשר שיאמר השוחט הרגה לנליש ולאו דווקא נקטו־ והמעיין נא״ח סימ! ליו סיג וכתב נל אלו
 הנלכופ צריך שלא יפשיק ובאלון שס כתב על הטור מהא לטול נלון או גנילמשמע וודאי אף נשיחפ איילי
 והל׳׳ב עלה קאי שש יותל מכ״ד. ומ״ש דיענד ש״ד אש הפסיק בשתיקה שס כסימן ל״ו לא נתכ כן אלא
" ומ״מ צ״ע ללינא נשמ פחות מכיל י ואס שהה כלי תיצון נ״נ אמות בשתיקה אפ״ה נ  בסימן ק״מ יע״ש נ
 דיענד א״צ לחזור ולברך עיין א״מ קשיו אף שכתב למ״א אס שהה לשון ייעבל פילושו ללכתמלת אין

 לעשות כן עיי! מ״ש לקמן:
fD3 הפל״מ אית ו׳ במקומות שהישמעאלים אין מניחין לשמוט אא״כ יאמר אלצ״ה וואכנ״י פייוש אל 
 נכיל מיד המון לשמיטה א״כ הוה הפסק נין כרכה לשמיטת ישמיט עוף ויברך ייפטיל הבהמה
 או נתין השמיטה מגלן עי כאן לשיני אין מכאן לאיה יפחות מכלי יניל היה הפסק ילכתחלה יילאי אסול
 להפסיק • והנס יש להקשות מת תקנתיה יעוף יהיה שמ בין שמיטה לשחיטה ויעת הממני ס״ה סתם
 כדעה א׳ לצריך לחוור ולברן גס באמצע אין ראוי להפסיק ולנין שוב מצאתי להתבייש אות ט״ו תמת
 עליו ששתיהן והעצה דנירושלמי פרק הרואה רני יוחנן אומר מציה מאימתי מגרך עובר לעשייתן רנ הונא
 אמר כשעת עשייה והלנה נר״י ני׳ יעוד ימצוה שיש משן זמן וכל פורתא ופורתא הוה מצוה נפ״ע מכלן
 אח״כ כמו להתעטף ובדיקפ משא״כ באמצע המצוה זה תוכן כוונתו • והנה מנט״י שאחי הנטילה קולס
 הניגוב מבלכין יש לאיה והיא ׳"ל ימה זה יניגונ עיקל המצוה הוא ואיי למה ליומה לשמיטה כמיש
 ולענין הקושיא ישח ני! שחיטה לשמיעה י״ל יהפסק גמור לא הוה יהוה מעין צרכי השחיטה אצא לכתחצה
 אי! נכון להפסיק נין נלכה לשמיטה • ומ״מ להלכה יש לגטל מנהג זה וכן השית צווח נכלוכיא יהוה
' יש לעיין נזה •  כמוקת העוכיי כוננים ומי יזיע אס מכוונים לעבודת כוכבים יע״ש־ וללעמ הנ״מ סימ! י
 ומיפו הא ולאי אס תפש הקנה לניי נעיף ושחט ולא גילן ונוכל קוים ששחט רוב יברך ואף דהוה נאמצע
 שעדיין לא החמיצה המצוה יאי נעי שניק צפ וצא מיטלפא כחצי קנה פגום ועיקל המצוה המשהו והוה
 עובר לעשייה ולכ״ע שיד נ״ל(°) ועיין מ״ש נאות שאח״': (ה) עט״ז ור״ל למש״ה נתנ ימ״א טונ
 לגה״ג סובל לכיסוי גמר מצוה הוי ומשיה סונר למגלן אחל הכיסוי עשי׳ נ״ח ולאייש פושק לניסוי
 פוי מצוה נפ״ע ומברן עצ כיסוי קודם וכן סצנה לקמן סימן נ״מ ולצאת ילי שניהם עוג ליזהר לשמא הוי
 גמר מצוה ובא-מ צע המצוס אין ראוי צהפקיק אף שאס הפסיק אי! חוזר ומברן ־ ויש לראות נא״מ חל״כ
 כתנ הממכל טוב שלא לדני עי שפייה סבייקס כדי שישים אל לנו וכמ״ש הט״ז שפ אות ג' דווקא דגליס
 במילים הא ההכרחיים שלי אף שלא מעין פבייקה ואף שהממבל שינה שט מלשון הטול משימה נעילה
 צלנליס אמליס מ״מ ש״ש גלי לשוס £ל לגן מזלה כן ולמ״א לא הגיס נלןה ואין כתג כאן וטינ דנה׳ דהוס
 מצוה מלא כיסוי ושמיטה לא שיין נדי שישים אל לנו ומיסו ליינא נתנ הט״ז שש לאף הסכלמייס אי! לדבי
 באמצע המצוה וצ״י לשוכה וכדומה אי נעי לא אכיצ יותל משא״ג היכא ינעי צגמול המצוה ויע שאני
 נסתסקת׳ אס תשש הקנה לביו ישמט ממצה ושמ אי צריך למזור ולברך מי אמלינן באמצע המצוה אין צליך
 א״י דלא התחיל.עדין המצופ לחצי קנה לאו מידי• עניי ועיין א״מ קס״ז נמ״א אות ׳״ו נמה שהניח נציע
 אס שמ בשעה שלועש קייס הנציעה כיון יאי! לועס צליל לבלן כ״א על הבליעה א״כ הוה הפסק ני! ניכה
 צמה שמבלכין עליו י״ל דכאן צ״י להתס ועדיין צ"ע(°):(ו) ואפ דפוס הפסק כמו שמ נין תפלס לתפלה דהוס
 הפהק ט״ז והגיה נש״ע דיש מישור לשין וצ״ל ומברן על כיסוי ומברך על -שמיטה שנית : (t) עטי! דנרכת
 השמיטה לא הוה הפסק נין הניסייס כיון דלא שמ שימת מולין ור״ל ושייך ענ״פ לענינים אצו משא״כ
 דנליס שאין מענין השחיטה כלל אף כלס״ק סוס הפסק ־ ועיין נשמ״מ סייג ותנ״ש אות נ״נ דלסר״ן הטעם
 לשמט נמו ילא והוא מגמלא שם א״כ שומט העיף ישול ועוף דצלין לנשות דם עוף תמצה כמ״ש למ״א
 ס״ח א״צ למזור ולברן עצ ניסוי שני וללא״ש דהעעס לשמיטה לא הוה הפסק ני! הכיסויס דשוחט
 ע״מ לכסות• א״כ כה״ו. לא יע״ש !מ״מ צדינא אי עניל הכי אי! צרין לברן על כישיי שנית ולכחחלה לא
 יעשה.כ! אלא עופות בהדדי ואמ״כ השיר או השור ואח״כ עופות ועיין מ״ש בש״ן אות ׳"ג מזה י•(ד!) לחוור
 ולברן'כמו• בשח ני! השמיטות ט"! ולפ״ומליא כמי בפלוגתא למ״ל שמנין השחיטות אין צריך לבלן שנית
 ה״ה שת נין הכיסויס דינא הכי לאפ שח בין נ׳ הכיסויס אין צלין לברן שנית ואף לבה׳׳ג לסובר כיסוי
 הוה גמל מצוס שצ שחיטה קמ״צ כאן לאם פמ נין שחיטה שניה לכיסוי שני צריך לכרי: (ט) וי״א ־ נתנ
 העיז כיין דלא הכריע ספק גרנות להקל עכ״צ אף דכצל מסור בידינו להלכה כדעה א׳ בסתם כיון ולא
 כתכ י״א לק וי״א נספק נלכופ יממוי הוא אין(הכניס נספק י זהצ׳ דחוק נמה שסיים ע״כ אין להכניס
 לספק דא״נ צריו לכלך שנית אסור לעשות כן יערם נלכה שאינה צריכם ווה וודאי אסור • נסתפקתי כשוחט
 עיף במקום זה ומור ושמע עוף במקום אחר רחוק קצת !כיסה הראשון ושח מהו דהא וודאי החיונ מוטל
 עציו לכסות דס שני דמי ששחט יכסה כמנואר לקמן שימן נ״ח א״כ ימיא לשח נין תשלה לתפלה א״ד
 שאין מוזר ימנרן וצ״ע כעת יי לכאורה נראה שיברך שצית(°): (י) הט״ו הניא לשון הלא״ש כאן ולא• לעיל
 נהא דשח נין שחיטה לשמיטה דמכסה מקודם דהרא״ש כתנ דגליו כאן והנ״י הביא שם לבלי הלא״ש דנאן
 משוס יפוסק כן ישח צריך לכסות ולברך משא״כ הט״ו פיסק לעיל דשומט ואח״כ מכסה יע״ש מש״ה
 הביא דנריו כאן להלכה נאם נמלו : (יא) ממין הראשון י עט״ז דעה זו הוא דעת בה״ע ימימה לפייות
 בסימן ר״ו והקשה סט"! עצ הנ", שס דנתי ה״ה אין מינן שיין יק נרגותיסן שוות והא העיטור מחלק
 כאן נין מינם שוות ואין כאן מקומו להאריך עיין במ״א עימ! ל״ו אופ ז׳ האריך בזה י ולענין הלכה
 כתי דנה״ע הוה יחיד לגני אינך וחוזר ומברן ומה שכתוב כאן וכן עיקל אין כן בכל היפוסיס עש״ן
 אות ט׳.ישם אגאל: (יכ) הגיאו ־ פירוש ביון שעדיין יש מאותו מין לפניו אין צלין לחזור ולנלן הא לא
 היו לפניו צלעה א' בסעיף ו' אף הניאו מאותו מין צרין לברן ולי״א במין אמר ט״ז וה״ה אס כירך
 וקוים ששחט הביאו לפניו עוי אין צרין לחזור ולנלן וכן ככיסוי אס נילי על הכיסוי ולא היסה עייין
 והניאו לפניו עוי לשחוט עוף הוה כיש עליי! לפניי ואין צרין לברך עיין ניר. יושף כאן יא״ח י״י ־ ושוב

 דגר׳ הא״י והיש״ש גפימנים וגפניפ פםק להדיא נרש״י דטכיך קידם דטטהר עג״ט מידי נבילה והגיא
 הש״ך ראיה מירושלמי והגי איתא נירושלסי הגיאו הפר״וז אוח ג׳ בפרק הרואה שחיטה מאימתי מכרך
 ד׳ יוחק עיבר לשחוט יופי גן נהורא׳ פשישחוט לפה שפא חחנגל טינתה עד שתנדק חוקת בגי
 מעיים גושר עכ״ל. ומה דפריך שמא תחנגל שפיר טשא״ג גדיקת הריאה אף אם ימצא טריפה מטהר
 מידי נבילה אלא ודאי כיון שאין מציה לשהיט אלא מי שרוצה לאכול נמו דגתינ ויבחח ואכלת א״ג
 טריפה אין צריך גרגה . ולגאולה יש לומר רהא דפרייך מעתה עד שתיבדק לא אבדיקח ריאה קשיא ליה
 גט״ש הפר״ח אלא ה״ק עד שתיבדק טי״וז טריפוח דיש בהן פםיקת הגרגרת וניקג הוושט דהוה נבילה
 ולא מיטהר מידי. נבילה ומשני חזקת בני מעיים גושר גם המקש; ידע כן אלא דפריך גיון דחייש שמא
 תתנגל ואף שרוב שוחטין כהוגן ט״מ גל היגא דאיבא לברור׳ או משוט חוטר הגרגר, מחטירין יותר משאר
 ספיקות דלא בדקינן אתר ה״י טריפות וה״ד. אחר נקיגת הוושט אין גודקין א״כ לא יברך ער שיגדוק אהר
 נקי גת הוושט וטשגי הזקת גני מעיים כושר ואיכא רוב והזקה טשא״כ לשטא חתנבל וט״ט האטת יורה
 דרגו רעל בדיקת הריאה קשיא ליה ואון קיי״ל דטברך קודם שחיטה גר׳ יוחנן וכדאמר גפםחים ז' ג'
 א״ח שחיטה נטי וכ״ת על שחיטת עוף וגדיים וטלאים קא׳ א״כ אמא׳ אמר חו׳ן מן הטבילה והאינא שחיטת
 בהמה [וחיה] (ותירץ) משום בדיקת הריאה אלא ע״כ חזקת בני טעיים כושר הן גם יוסי בן נהוראי מודח
 לזד, דחיקת גני מעיים גושר הן וכיסוי שאני ראיגא לברורי משא״כ השחיטה א״א גע״א . ובזה מיושב
 קישית יש״ש דגיסוי ביון שאפשר קודם הבדיקה ודאי בל המצות טברך עליהן עובר לעשייתן משא״ג
 שוחט דגר דאיחיליד גהריעוחא א״א קורם והוה במגילת נר רמגרכין אח״כ ודייה באן ואף שיש לחלק
 קצת מ״מ דומה הוא להתם והגלל גל דגר שאפשר לגרך קורס אם עגד ולא גילך אין מגרך אח״נ
 להד״ט, וכט״ש השייך אות ג' והיבא דא״א מברך אחייג . ובגר״ו אות נ׳ הקשה דעוף הנדרט שוחטין
 בי״ט ולעדן ברנה לא והיי רבאן איפשר לברך אה״ג ולפי ט״ש השייך גשם הר״ט אין ראוי לעשות גן
 ביון דהתירו לשחוט כי״ט ה״ה הגרגר, וגל שיגול לגרך טקודם אין לנרך אח״כ אט לא רחוטר הגונה
 לא תשא גוי ועיין לקטן טי' ל״ה וגא״ח סי' תצ״ח ולמ״ש לעיל בשם ם' שאגת אריה דשהתה מעל״ע אץ
 צריך גדיקה גי אם מדרבנן וטשוט שטחה יוס טוג התירו הוד, א״ש ולפי זר, דוקא •1וף שנררט מותר
 לשוחטו ביום טוג לא טפק טריפה גטי ניקנ בקוץ וכדומה שצריך בדיקה ט״ה וה״ה כאן עוף שנדרס

 יוגל לגרך קורט כיין רהגריקה דרכנן וצ״ע ועיין מ״ש לקטן סי׳ נ״ח :
ז דהגה״ג בהגהות הטור אות א׳ גתג דאף לרש״י ודאי טריפה אין לברך וגמשוגנת למ״ד שמטהר  ןךן
 * מידי נגילה מברך עג״ל הנה ט״ש דודאי טריפה אף יש״י טירה יראה דנן הוא רלטר, לו לברך
 גיון שאין רוצה לאכול וגטפק יגרך וגרגר, לגטלד, לא הוד,. אמנם מ״ש בטטוגנת לרש״י יברך תמהני
 דהתט טטהר מידי נכילה ומסוכנת אם לא תפרנס הוד, ודאי בגילה ואיך יברך ברנה לנטלה וגגד גתגנו

 לעיל טי' י״ז טה שנראה לני גדי; הטטוגנח :
 JfllltJf לדפיאה אי לגלבים יברך אמ ירצה גיון דאי בעי אכיל מיניה ובתנאי שיש גודק הא לא״ה
 שאין בודק ולא יבוא הגשר לידי אגילר, בלל לא יברך גן גחג הכל״י והחג״ש גשם ש״א
 ואף שחוקח גני טעיים גישר מ״מ לדידן א״א לאבול בלי בדיקה הלכך לא יברך כשאין שם בודק :
 ג וכשימצא.הש״ך האריך וחוק גוונחו גד״מ כתג טריפה או בשרה אם לא בירך קורט יברך אח״כ וגהנ״ה
 השפיט גשירד, דםובר גהר״ט ז״ל גפי״א טהלגות כרכות ה״ד, רכל המצוח אם לא בירך קודש אין טהרך
 אחריה ואין לחלק נין מציח לגרוני! . יט״ש הר״ט אלא טנילח גר הוא סונר דשאר חייבי טבילות
 מגרבין קודם אשנס אנן לקמן סימן ר׳ פםקינן דה״ה שאר חייני טנילוח יע״ש , יהש״ך הניא ראיה
 מברכיה דרנינא הוה טגר טי שאגל ולא גירך מגרך אה״ג וראיה ממגילה ודחי התם נגרא לא חזי והנה
 לכאורה דרגינא היה סובר דההיא הטבילה דיעבד היא ילא לגתחלר, ומביא ראיה ראי לא טגרך לנתחלה
 מגרך אה״כ וכט״ש השייך גראיה מפסחים ודהי התם גגרא לא הזי אלטא הא חזי לא מכרך אף במצות
 ים' גרכח אגרהם איטר רהיט לשנויי שיש חילוק גין נהנין למצות גט״ש חג״א דאטור ליהנות גוי ואין
 !»גרח ד,ןזא החם קאמר הש״ם להדיא החם נברא לא חיי םשטע הא חוי אף גטצוח כן הוא דלא היה
 אומר שקר . אלא שהפר״ח השיג דאט כן טאי איריא טגילה דנקיט ליתני שאר מצות טש״ד, משני דלא
 חזי והחב״ש אוח א' נתב דרכינא.ודאי ידע דננרא לא חזי אלא דהגיא ראיה דיגרך אחייג ודחי לה
 החם א״א גע״א ופוגה נש״ך יע״ש , ולפי יה אזיל ליה הראיה מפסחים דרבינא לא הוה מפרש לה
 גלל דיענד וא״ג שפיר מוגח גפםחים דפגילר, אוסר לגתוולה אחייג , וגנראד, שמשייה העביד השייך
 הקולמוס על ראיה מפטחיט ולא הגינותי גלל טה שהשיג הפר״ח דא״ג טאי אריא טבילה דנקיט אין
 זה שייך להוגחח רגיגא• ואי לתדוצי גרייתא קאי לא תליא גהא דרגיגא ועוד דהל׳יל ולטעמיך . ועל
 רגינא ׳״ל דהיה סובר דטגל ועלה על נל הייני טבילות קאי דםחטא תנן והתט מעיקרא הוי כט״ש
 הר״ט ז״ל רק טבילת גר גוי ודחי לה לא בטבילת גר מיידי . וטיהו ההיא דפטחים וראי ׳"ל להשיג
 דטוגה שפיר דאל״ג ט״ש טגילד, דנקיט , ולענין הלגח העלח השיך ותנ״ש דלא יברך רק יהדר אחר
 ב״ח אחר ויברך ויגוין להוציא יה יע*ש . והפד״ח גתג תג״ד אחר השחיטה יגרך וחנ״ש כתב אפילו
 תכ״ד לא יברך ואט נזכר באמצע .שחיטח קורט רוב ב' ורוב א׳ דעת הפריה ריברך ודעת התבייש רלא
 יברך וראיה מציצית דמפליג ולא כשהיפה יע״ש ואין ראיה דהא נטי נתב ולא יברך אחר השחיטה ומשמע
 תוך שחיטת יגרך ואין הכרע ומיהו לאחר רוב ב' ורוב א׳ אף לחד דעה דהוו׳ו מיה לא יברך וצ״ע בג״י,־
 ף טגרך , וטוג יותר לשדצט תרנגול גשר ואה״ר יה ומיהו אם אין לו דינו של הדייג אמת לגוש ש״ך .
 וירצה מה אף להר״ט ז״ל דלא יגרך אח״ג הגא דומה לטגילת גר דדוזינן גל דא״א לגרך קודם תקנו אה״נ
 והאיח׳ להאורח מישור גתב שהש״ך לא ראה פ״ש רט״א בא״ח סי׳ קנ״ה פי״א בנטילת ידים אט לא בירך
 עד אחר הניגוב יגרך אח״ג והוא טהנ״א עג״ל ולא אגין אשא׳ לא עיין במ״א שם אות ׳"ו דעיקר הטעם
 הואיל וגגרא לא חזי דפעטים ידיו טטונפוח חקנו לגולן לאחר נטילה וט״ש שש נגמ׳ היינו הא דגרכות נ״א
 חחט גברא לא חזי וגט״י בכלל טגילה היה עי׳ חיטי פסחימ דף ג׳ ועי' שיי קס״ז אות נ׳ גם״א ובטיטן
 תל״ג ודגרי הט״ז בםימן קג״ח אוח ג' יש לעיין בהט בט״ש ראיה משבח ואגל דהג״א מחלק בין
 גהגין לפצות ואם גן אין ראיה משט לנטל ידיו ולא גירך ועיין סימן ר' ובמקום אחר אבאר עור :
 ד, וחואשיתגוין לצאת וגם תגידי יגוין להוציאו סיר ש״ך. א״י טה מלמדנו דהא הטור גתג גן ונם
 המהגר גפיריש אומר גן דט״ש אחר יגול להוציא חגירו הרי טגוין להוציאו וגן גתג הפרישה דמ״ש
 הטהבד יכול להוציא חגירי הייגי מגוין להוציאי : ו צריך לגפות, דגל שצריך לברך על שהימה שגיר,
 פגטה קודם י, ן וי״א גתג הש״ך הסגטות אחרוגיט לגרך דלא גט״ז. ומיהו משום חוטר ברנד, נתב
 התבייש אין לברך אא״כ יפסיק הרבה בדברים אהרים ואז יברך : ךץ ינפה. דנמלך הוא וכל שצריך
 לגרך על שהיטד, שגיד, טטילא צריך לגסות קורט גטי גשח נין השחיטות לדיעה א׳ ה״ה כאן כו׳ שייך :
 ט האריך השייך וגי דדיעה א׳ עיקר וזה גט״ז נ״ג ולענין דינא הומר ספק ברגר, ע״ג טיב לכוין לנל
 טה שיניאו לו ולענין גיםוי אם גירך וקודם שפיטה הגיאו לו עוד נסתפק הרוב״ש וגבר גתגנו מזה
 נט״ז י. י דלאו דייקא הרנה ה״ה אחת וקודם ששחט הביאו לו עור א״צ לברך ונראה בן טנ״י שייך
 והוא טבואר שם . ונראה דה״ה אס גאטצע שהיטח נ״ז דלא נטר שחיטה ראשונה רוב כ׳ ורוב א׳
א ליותר  דיגא חגי יאפשר אפי׳ לאתר רוג כיין דלגחחלד, צריך לשהוט גל הב׳ הוד, עוסק בשחיטה ; י
 טיב לגו־ן גל מה שיגיאו לו ושוחט דטתא טטחפא דעתו על כל מד, שיביאו שייך ופיתו אם עקר טטקוט
 למקים צריך לברך : יכ ילעגין ביפיי השני עיין לבוש כי דברי טעם הט שייך וכבר'העתקנו בט״י
 ׳ע״ש : יג שחט, גחג השייך דאינו נכון דחא צריך לכדוק הריאה קודם והכל בו אפשר דסובד דא״צ
 לבדוק עכ״ל וד״ל וא״ג הרג דלא הניד, שם גלום גסימן ג״ה אטאי הסכים גאן לדין הגלבו ועיין פר״וז
 יתבייש מ״ש גאן גדין גיח טטבחייס אם הוא בלא מחיצות והמקום מטונף צריך להרחיק ד״א ואם

 הוא גטחיצות מברך מיד ושאני ב״ה דאף שיש טחיצוח צריך להרחיק ד״א 1
 ל א עש״ך הגיא דגרי רש״ל דבה״ט דווקא גשר לא גע״א וט״ש שהב״ח כתג גה״ט יש
 לפסיק גהטהגר תטה עליו רתנ״ש אות ו׳ דהג״ח לא גתב גן כ״א למעלה מטבעת
 הגדולה הא שייר גהיטי דהיינו שחפ תוך היטי לא יע״ש .. ואמת שגן גתב הב״וז וז״ל ובה״ט יש
 להקל גשייר גל החיטי לצד הראש הרי גהדיא דלא חיקל ג״א נשייר גולן לצד הראש לא בשחט תוך
 החיטי , ומה אעשה שהדי פייט וכן מצאתי לטהריש לוריא כו׳ וגן פשק גש״ע משמע דמודד, עג״פ
 לפסקו יע״ש : כ גנף האונא השטאלית שייצא גיוחד שהיא דקה רן יטניח שהיא עגה ג״י שייך וזה
 השיעור הואלחוטרא ו J גלי שהאנוס עצטה גשעח שחיטה למשוך צווארה גיותר עג״ל השייך הוסיף
 ג׳ טלות אלו גשע״ת שהיט״ה ואין ר״ל דהמחגר גהר״ט סוגר רהא הוסיף הטחגר מלת גדרג״ה

 ראיתי בשמ״ח סי״! מסופק ככיסוי אם הניאו עוד קודם כיסוי אם חיינ לברן יע״ש: (יג) דניין שאין לפניו עוד הופ גמר וסילוק וצייד לנה״מ ט״ו : (יד) בשוחט ומתא אפילו מן הסתם דעתו על כל מה שיניאו לו
 אפילו שני מינים אין צריך למזור ולברך ט״ו נשם רש״ל והיינו אף שאין לפניו עוד מאותו שבירך אפייה דעתו על כצ מה שיניאו לו ובעי״פ ששוחטין עופות פרנה כרכה אחת לכולם ומ מ נוהגי! קצות ראש ומדברי!
 שם שימה נטילה ש(א מענ׳נ׳ שמיעה זזה אין ;נח ז«ה גנן לדעתו על הגל ע״מ פות השסק יכן גחנ נכל״י: (טו) לשמוע עוד!שכת וניסה !בירן כן הגיה «!״< • (טז) כתב הט״ז דמייב לברן על כיסיי שנית
 כיון לשכח והיה סובר שלא ישמוט עול א״כ צא נסנוין נכרכת הכיסוי אלא על זה מש״ה צריו לחוור ולברן עצ כיסוי שני • וזה לשון הלבוש ס״מ היה סגול שצרין לנרן ולכסות בין כל חדא מו ששנמ שיש עוד לשמוט א״כ
 כלכת הניפוי לא קא׳ כ״א על!ה ויראי צרין למזור וצכרן על כיהוי נ׳ משא״כ אם היה שנור שצריך לנשות תינף וננלכה נתכוין גם יגל כיסוי נ׳ א״צ לחזור ולברן על כסוי נ׳ ׳ע״ש : (V) ונו נתנ הט׳ו היינו שנהמה
 הימה בשעמ הבלכה או לאמל הנדכה קודם ששחט למיה והזה כמו היו לפניו מאותו מין המוזכר ס"! כשש פמ״ג קמ״ל כאן דמכהה תמצה דם מיה כיין ונתמה אי! צריו ניסוי אי! להפסיק נשמיעמ הגהמס
 נין כיסוי המיה אף שריצה לשמוט הנהמה נמקוס אמר צא על יש החיה ועיין ש״ן • ומ״ש סמ״ג היא דגלי הג״י ינאל הנוצה הגיה גמ״ק דנסמ״ג לא נמצא מוה נ״א כסמ״ק סימן קכ״ו ׳ע״ש ננאל פנולס ס"!:
 ד (א) הט"! הביא לשין הפל נו נשם סרב אלגלצלוני י והנה לשין המתבל שהיא לשון פל״מ ז״ל נפי׳ המשנה קושי ההבנה למשמע דמיטי סס נתון טבעת הגלולה ובגמרא משמע להם למעלה לאמל ש״ל נמיטי
 כשרה והיינו למעלה מטגעת הגדולה נס נ ש״ע גופא משמע נן דנתנ ואה לא ש״ר טריפה ונתון הטבעת וייאי כשילה ולמ״א כתנ לכתמלה ישמוט למטה מטגעת הגלולה היינו בטון טבעת הגלולה ע״כ
 ש״ל בחיטי ייא למעלת ולזה נאמי להתחלת! הוא נתון הטבעת וכמשכין (מעלה מטבעת שוב ראיתי בתנ״ש אות ד׳ הקשה יא״נ מס קאמר בגמרא לחד מ״ד פגע נמיטי מריסה והא שייר גטגעת עכיל הנס
 מגמיא אין לאיה ליש לפרש כתוש׳ שס שנע ולא נגע היינו מן הראש ושייר חיטי למטה עיין תוס׳ חולין ח״י נ׳ ד״ה או אלא לש״י פי׳ פגע וצא נגע פי׳ ששיילס צצי מעצה ובמציאות לא פליגי !מ״מ מיש ו״צ
 מגמלא מוכמ הא שלא בדקדוק • עוד נתנ התב״ש והל״מ נפי׳ המשנה כתנ לאפ שמט למעלה מחיטי אף נתון הטבעת הוי הגומה עכ״ל ועיינתי שש וכתנ וז׳׳ל ואס שחט בטבעת עצמה למעלה מחיטי! הר"!
 הנלמה יש ליישב לשונו הואיל והתחלת! נתון הטבעת נקיט הכי ־ ובכריו אוח א׳ כתב אחר העיון והחקירה לו ולנודקיס הבקיאים שבהמה נחייה כשהיא הולכת שמוח התיטים נכפפים תו־ מונעה משא״כ נשעח
 שמיטה מותמ הצוואר ולפ״ו התחלת! למעלה מטבעת ולא ימישב לישנא דשי' המשניות והתבייש כתנ אומו עצם שחוט הממוגר לטבעת קורא סר״מ ג״נ טבעת וצפ״ז שווי! המה לנרי הר״מ עס סי׳ הרב
 אלביילונ׳ ־ והכה״ג בהגהות הטור אות נ׳ נשם יאיר נתיב נתנ עני! מיטיס אלו א״א בקיאי! ומששנו ומקרנו את בודקים בקיאים ואמרו שלא הגיעי עי תכליתם יע״ש ולכן לא ראיתי לפארין נזה ־•(ב) ולכממלה •
 כתני הט״! דיענד ש״ד עד שיסוי כיבע ינ״כ מהלש״ל נה״מ יש לסקל עכ״ל הלשון דחוק דרמ״א מכשיר דיעני אף גלא ה״מ ורש״ל דווקא נה״מ ומיהו שחט נתון החיטים עצמן כשר דיעבד לרמ״א שלא הגיה

 על הממבר ומהלש״ל נמי י״ל כך :
 הינ לנמחלה יש לשחוט נטגעח הגדולה •ונסייג כ' ללנתחלה יש לשמיט באמצע הצוואר היה נראה דבס״נ אשיעור למעה קאי יי״א ששיעור היינו מקום שיש פירצי וי״א שיעי ממש וכן כעוף עי הופק
 היינו גגו משיה אמל להתרמק לשמוט רמיק מגוף באמצע סצואר ונס״א איילי לענין למעלה לצד הראש נתן שיעור בקנה למטה מטנעת ובושט י״א כו׳ ועיין ד״מ שציין שיש מ ימין שיעי וכתנ נ״י לפי׳ שא״א
 בקי* ן ע״כ ישלשחיט באמצע הצוואר א״כ יולה קצת כמ״ש אמנס המביש אות א׳ צא פי׳ כן אצא לעיל אמל לבקי ובס״נ לשאיני בקי לאין לשחוט אצא נאמצע הצוואר ולא ידענא צמה : (ג) כלי ־ עטיו הנה
 אעתיק ל׳ הגמיא מ״ה א׳ בקיצור אמל לבא מחתונה שהיא עליונה י שאני אומר כל שפושטת צווארה ורועה וגלגל שלא מאנוס געי ר״ח וא״ש ר5 חנניא אנפה עצמה מהו תיקי ר״י זר״נ אמלו אנס בסימני! פסולה •

 לש״י



ת מט ע י ר ת פ ת יע יורה דעה כ כא הלכות שחיטה ש ו צ ב ש  מ

 יידאי פיגר גתים' דיקא הדרגה תא ליפול ידק גניד לא אלא ולא ניחא ליח לפרש דגלי מתאנים
 פיויש הוא דלא צריך גיון דננו בתנ גדוגר, אלא לוטד אף שאגפח עצטד, נשעת שחיטה נפי דה״א
 דכיון דאנפה עצטה בשעת שחיטה עדיף טפי קם״ל דלא יעיין ט״ש נפ״ו : ד יגייף• עש״ך יירצה
 בזד. מה שציין ריין בשם הרא״ה טעה בתרתי דםובר ט״ש יבעוף נוישט בננדי בקנה אלטפר, קאי -ועוד
 םובר דיושט היי לקנה הוא יר״ל כנגדו כנגד הוושט היא השיעור בקנה יאין הפי' םוגל גן ינרא״ה
 איתא להדיא ראלמעלה קאי יקנה שימן ליישם יה״ק יבעוף בוושט גגגדי בקנה היינו משיפוי כובע הוא
 המקוש גוושט והדייג הוציא טט״ב רלטטה שיעיר קנה גגד חיושט עד גגו דט׳׳ש המחבר לקמן עד
 הזפק הוא נגד גוי ולפ״ז שיעורא דעוף למעלה ג קנח שיפוי גוגע יגננדי גיישט ילמטה עד גנו או
 אנפיש וננגדי נקנה. ועיין ג״י טיטן ג״ד גשם הגלבו גשם הרג אלגרצלוני דעוף לא שייך שיפוי גוגע
 ועיין תבייש אות נ׳ 1 ד, השיג השייך נכאן על הג״ט נה״ש ט״א ה״י דכתב דשחט נתורנ׳ן לא הוד,
 אלא טריפה יט״ש פ״ג טה״ש הי״ח הר״ז היה ליקה הייני אי טשים נגילר, אי טשיט טריפה והקשה עליו
 דהא גפ״ג כתכ הר״ט כ״ט שאמרנו פהולה היה ליקה טשים נגילה וע״ג גתג דהא עכ״פ מתה גלא שהיטה
 יע״ש והפ״ת גאות ו' הליץ קצת געד הג״ט דאיך גתג הר״ט שחיטתו פפולה יהא אט שחט אח״ג
 גטקום שהיטה יש לה תיקון לטחרח טידי נבילה ותי׳ דעג״פ היה לוקה או טשוט נגילה או טריפה וגין
 נגילה וטריפה לא דקדק גטגואר.גפ״ז טט״א הי״ז ויפה גתג . וט״ט פש״ך אין הגרע אי הזר ישהט
 גטקום שחיטה אי מפהר פירי נגילה והפר״ה אות ה׳ ורתב״ש באן ונםיפן ג״ז גחנו גפשיטות ראם
 שחט אח״כ גמקים הראוי מטהר מידי נגילה וראייתם מוגרהת טהא דגתג הרב גפ״נ טה״ש הג״נ
 גרגרת שנפפק רוגא במקום הראוי לשחימד, הר") נגילה משמע הא שלא גטסיפ שחיטה היה טריפה
 ונמ״ש הג״ט שן1 גהדיא . וט״ש הג״ט אטאי הוא געין קושיא שהקשה בפ״א ד,״ו, יא״׳ לטח לא
 הונח לו גטה שתי' פ״א ייעיל נט גאן. יטיהו טט״ש פ״ג הי״ט אין ראיה דהתט טקום הראוי לשחיטה
 ׳"ל אוושט קאי . ובנר״ו אות נ' ה׳ גתג ראם שרט גחורגץ ו<«ז"ג גטקוט שחיטה מטהר מידי נבילה
 ונפטק הקנח שלא נטקוט שחיטה ישחט אחייג לא מטהר דגטאן דפטק דטי וראיה טפ״ק שחט שליש
 והנדים שליש או הגריט שליש ושחט שליש גי נפקא חיותא גהגשר והא שלא גטקיט שחיטה לא
 נפיק היותא גלל ולא הוה אלא פריפה ילא נבילה עג״ל ילא הגנתי גלל דגריו טה שחילק גין נפפק
 לנשחט א״י מה הופיף תת פח גיון רכפטיק דטי לדיריה ואיזה חילוק יש וטיש דלא נפיק חיוחא א״י
 דוודאי אף בטקוט שחיטה אט שחט רוב שניט חיה היא לגל דגריח ועג״ט אין מטמאה אלא רגז־רת
 הגתוכ הוא כיון שעשה מעשה גזה שע״י טופי למות לאהר שעה אי ג' הוה שחימר, א״ב אמ נפטק
 דיג שלא גםקום שחיטה חיה היא וטחני שחיטה לטהר טידי נגילה וה״ה הנדים שליש ושהט שליש

 שעג״פ לאחר שעה אי ג' נפקא חיותיה ליי בך ובהנשירד, היא וזד, ברור :
 ןךןז מה שיש לםפק בזה היא דע״ג אמריי דטהני שחיטה לטהר טידי נגילה אלא גנשאר טועט
 י מחובר הא גל שנפסק לנטרי לא יטדין עיקיר קאתינן עליה גטגיאר טי' ב״ר אם נתלשי הםימנין
 מבשר שאין שט טריפות אמדינן גיין שנתלשי א״א להשהט גראיי בטביאר שם בר״ן וג״י ביש במקוט
 שעושה פריפה אט נפסק לנטדי שא״א לשחוט בראוי בטי' עקור לגמרי דהיה נבילה דאורייתא(o) ולקמן
 םיי ג״ד יג״י אגאר געז״ה : ן הש״ך השינ על הנייח גטה שהשיג על הב״י שכ׳ דברי הטור אין סכווניט
 שגחב אחר שיעורו של בה״ג שהיא אצבע יזה גשיר הגדול לא גחיה ועוף לפי גדלי ואלי הד״ט ז״ל
 גבהטה וחיה אין מחלק ובן הרשב׳יא בתה״א אלא געוף יהייני טסתטא יש אצבע גגל גהטה וחיה
 לתורגץ אלא לרש"׳ ד״א בהא חולק הרא״ש בבהמה לפי גודלו והגייה הגי[ דהג״י משיג על פה שחילק
 הפור געוף לפי קטנו וי״א רהא הר״מ מחלק גהדיא לעוף והנה הגיח אפשר יאטר גפ״ש הדרישה
 דהרי׳מ לאו דוקא עוף נקיט ה״ה גהמה וחיה מחלק בין קטן יע״ש ז ח ואט שחט . השיך האריך
 בכאן ואבאר , פתני׳ תנן מצרדין גשירה מעודף פסולה , תום׳ מצינו לומר דוקא דיעבד ואפי׳ החזיר
 אטי לא ההזיר יהטע״ן שם בטהרש״א יראה דה״ק דיש לפרש כיינת החום׳ כפשוטה ל״ט לא התייר ולא ידע
 דיעבד דיוקא אלא אפי׳ החזיר אטו לא החייר ולא היה גזירה לנזירח דהיא ז״ל לשיטתו בריש חולין להטעיי;
 שם באיקיטתא דרגיגא דדעח ר״י בעל התים׳ הוא דעח שלישיח לא שיטח הנאוגיס דלכחחלה מיסרי;
 ע״מ שישאלו דא״ג טישתלי לאי איםורא כמי שיראה הריאה שם חום׳ ד״ח המגיח לחד חירוצא דתיחך
 גוית לגרידי יאפ״ד, לא םימגין לגתחלר, על שיחן אחייג ועי רש״י שם גאוקימתא דרכיגא נמ״ש מהרשיא
 בשם גה״ע וגטי שגיארנו גסי ראש יוסף יגאן גסי' א' א״ג ה״ה גאן אין לשהיט לגחיזלה אף גהחויר
 אפו לא התייר ובי לא גזרינן נזירה לנזירה דיעבד ולא לגחוולה . וגתג דשיםח מרווחת היא לומר גן
 וכשיטת הר״ן ז״ל ש0 דיענד אף בלא ההזיר בםתטא נשרה וחיינו רוטיא דמן העודף דלא החזיר ולא
 שייך ידיעה רוטיא דהגי טצדדין גשירה וא״ש לישנא דאפי' דרבוחא בשליטוח הוא. ובחנייה שם
 גטהרש״א גחב להשיג על הג״י גטה שהבין לחים׳ גלא החייר פסול אלא דוקא ועזויר וידע לא מהגי
 יוה טט״ש הג״י גםפרי האריך טתו׳ טשםע אט לא החזיר פפולה יהרא״ש גחג יבלגד שירע ונראה
 מדבריו ואפי׳ החייר צריך שידע יגל שידע אפילי לא יעזוייר עג״ל גיאיר דגריי דהרא״ש הטיל תנאי
 דוקא ידע יהזרה לא ינט לא היגיר חורה וסדהגיא' דגרי הראיש יפי' גן ש״ט דפיגר דרא״ש גתרתי
 פליג אחוס׳ דלתום׳ דוקא ההייר וידע לא מהגי פדלא הזגירי ג״א ההזיר ולא אטרו ידע אמי לא ידע
 נם חחויר לא געינן ,ידע דאיל״ר אטא׳ לא אטרו אטי לא ירע והרא״ש פלינ גתךתי יגן אחה רואה
 מרגרי ל״ה קט״ד אות צ״ח שגתב על דגר׳ הרא״ש אגל מחופי גראד, דלא החויר פסולה יח״ני אף גידע
 וכט״ש ולוה אמר מהרש״א ז״ל דז״א דא״ג דהחזיר געינן וידע לא טחני ילהרא״ש איטגא ימש״ה תפס
 המחבר כש״ע הומרת שניהט אפשר יידע ואפשר טש״ה ידע פסולה דהוה שהיה אי פשום נזירה אף
 דיעגד פטולה א״ג קשיא מתני' סה אינא גין עורף לצדדין רגעירף נ״ג גשר גהחויר גדמוקי התם
 דגלא אהדריה ויה שמתחלה גתג דוטיא ובהג״ד, כתב דא״כ טאי איגא גוי ולרא״ש אין קושיא דמצדרין
 שייך יריעה וגעורף לא שייך ידיעה גט״ש הש״ך והג״ח ז״ל גחג דלתו׳ גין החזיר ולא החזיר גשירד.
 וגתנאי שידע והיינו גהרא״ש דאף גלא החזיר גל שידע גשר וה״ה לא ידע וההזיר וטהולק עט טהרש״א
 דאלו להגיה ידע או החזיר דאל׳כ טאי איגא םן העורף לצדדין וטהרש״א טפרש רגרי' התו' גפשטן
 לא ההייר ולא ידע ריעכד כשירד, רוטיא דעורף כיי גפ לטהרש״א בידע יההזיר אפשר כולי האי שדי

 לגתחלה ולהג״ח יראה דגה״ג גטי לגחוזלה אסור יע״ש ו
 fiflyjjl הגוא נגוא לגאר דגרי השייך ז״ל הגה העתיק דגרי התופי יהוסיף ג׳ טלות אג״ל לגתתליה
 * וחיפו היי״ו של ואפי׳ גדי ליישג לישנא דתים' דלא גפהדש״א שגתג לישנא דחום׳ יורה
 דגלא ההויר נסי דיעגד גשר לוה אמר דהוה גאלו גתוג גך טצינו לוטר דוקא דיעגד אגל לגתחלה
 אפיי גהחזיר לא גו׳ אטו לא החזיר ולא ידע. ועל טהרש״א השיג גפשיטות שסוגר לא החזיר ולא ירע
 גשירה א״ג לא הוה לטיניר כו׳ וגבר גחבנו פה שיש ליישב דגרי טהרש״א . ועל הג״ה גתג דםשפע
 מדגריו דגרי התום׳ גין החזיר או לא החזיר ועב״פ ידע לגחוזלה לא אטאי מדינן הוזזיר אטו לא החזיר
 הא ידע גשירד, ומה שיש חילוק בין עורף לצדדין דגאן לא שייך ידע ויד, למהדש״א ולהג״ה אין זה
 השנה אלא רהג״ה סיגר דהג״י הגין שתום׳ סוגרים ידע לא מהני והש״ך מפרש דג״י סונר שנם תופי
 סוברים ירע מהני יהחזיר גלא ידע אטו לא החזיר ילא ידע יםיגר הג״י ררא״ש חילק אתים׳ גחדא
 בחזרה דלתום׳ לא טהני או דלא פליגי גלל דרא״ש סוגר גתום' לנטרי וז״ש אח״ג מ״ש הג״י רדא״ש
 סונר החזיר לא טהני לא משמע גן מחופי דטדלא אטרי' אטו לא ידע גוי וטנלן דדא״ש חולק ־עלייחו
 וט״ש ידע דטתני׳ גלא אהדריה משום עורף וטצדדין גשרה והיינו גידע וגעודף לא שייך ידיעה וגתג
 השייך דוי״ו המחלקה היא או ידע או החזיר מהני וא״ג ישהירה גאן מספרו הארוך ששט גתב לרא״ש
 חזרה לא טהגי • אטגם גפי מה שהבין פהרש״א פדגרי הג״י תפש חומרת שניהם גש״ע תוסרת חום'
 דההזיר געינן וחימרת הרא״ש ז״ל ידע געינן ינגר גתגגי מה שהגריח לםהרש״א והג״ח לפרש גן גרגרי
 ב״י מדכתג ימשמע מדברי הרא״ש ז״ל דידע אף לא החזיר ימשמע נטי.דהוזויר לא טהני הייני ליטר
 לתיס' הילקיט אגל זה נם מהכרעתו גש״ע דחרתי בעינן יהייני גדפרישית ויהיה מלת וה״ה השיוע
 מעורף קאי לומר דידע והחזיר טהג׳ ולשייך לא קאי ג״א אהחזיר דידע להוד לא שייך מעורף • יעיין
 גה״ג בהגהות ג״י אית ט״ז נתב דהמחבר פירושי קמפרש והוא שהחזיר ויודע ר״ל שנזה יודע דחזרה
 היה ידיעה טדלא גתג יידע אלא ייודע לאו תנאי הוא אלא פריש׳ קטפרש יע״ש ויפה פי' אלא מ״ש
 וגן פי' הט״ו יש לעיין וגפ׳ ראש יוסף הארגנו גסוניא זז לט״ד מחזיר דיקא גטליקה הייני נטי דידע
 ואין כאן טקוטי לחאריך ומה שהראה הש״ך טקום לסי׳ ג״ד ס״ח לענין חותך המפרקת לאחר שחיטה
 דטוכח מגא! וכשירה דאל״כ מאי אריא טעורף אפי׳ טצואר כח״נ נטי יא״כ יש שפיר נ״ט לדיגא כזמן

 היה . ומיהו לענין דינא' יש להחמיר רחרח׳ געינן החזיר וידע ועיין שט״ח וחג״ש :
. עש״ך גשם טהרי״ו נרנדח הוא הטגעח וקנה הוא הקרוט גפנים לטגעח ולפי £ א' י ן  א ף
 שאמר גשחיפח פימגיט מאי אהד קנח או וושט בחולין גי׳ה א׳ ש״ט רקנה בעינן
 לטישחטי׳ רוב ולא הטבעת ; ויש לעיין בהא דאמר חולין ח״י אבל שאר טבעוח לא הואיל ואין מקיפוח
 גי׳ וגטבעת הגדולה הוד, רוג הפגעח דוג הקנה יאטאי יצ״ל דטגעח הגדילה שוה טבל צד ושפיר הוה
 דוג הטנעח ריג הלל הקנה טשא״ג שאר טבעות , וגחג התג״ש אית ג׳ ח״ה אם שהט ריב החלל ילא
 דוגי עוגי הנרנרח נטי פסילה מספק דהייני שנהפך הסיטן מצד המפרקת יע״ש , ילענין טרפה גנפםק
 רוב הגרגרת יראה מדבריי חום נפסק ריב תללה ילא דוג עיניו נס כן הוה רק טטק טרפה יטטתימת
 הפוטקים משמע דנפםק דוב חלל הקנח הוה וודאי טריפה ורוב עובי לחיד היה יודאי בשירה י. יבסי'
 ל״ד אגאד . ויש לראות גטשנר, דא״ט פסיקת הגרגרת אטאי נקיט גרגרת ביון דהוא לא טעלה ולא מוריד
. גתג חש״ן גשם ' פ •י ב ודוג ג י נ  אטאי לא חנן פסיקת הקנה גרוגא רהייגו דוג חללה של הקנה בפ
 מהרש״ל דאם שחפ עור החיצון גולו וחצי חלל הפנימי לא הוה שחיטה יע״ש והוה ידאי נגילה גי געינן
 ריג חלל היושט מכפנים וכיש אם שחט עור חחיצון יחתך עיר חשני געיגי פגיגיי לדיג עוני ולא הגיע
 לחלל היה גשירה ילא טריפה מיקרי יעיין חג״ש , ימיט לדידן טריפה הוה אם על לא ידי חילי :

 ישיי ו״ה שלא היאנס למשוך הסימנים (חון לחזה ניוי אוס • ודייה אנסה עצמה לפשוט מאיו צווארה
 נשעה שמיטה תיקו ופוס׳ ו״ה אנסה עצמה סששטה צווארה ליטול ירק נגור • פנה לרש״׳ יש ג׳דינין
 כל שרועה זה שיעור שמיטה ואפשר אף ליטול ירק צשירס שוהו ככלל רועה היא מולא אינעי לן אצא אנסה
 עצמה נשעת שחיטה כו׳ ואנסה אום וודאי פסולה ווה וין רנא י והאי שלא תאנוס הוסיף רש״י יו״ו שלא
 מיאנ״ס ע״י אום לא היא עצמה חה אינעי היא ־ ור״י ור״ל היינו וין ורנא ממש אנס השוחט והיינו שצא
 חיאנס ניוי אוס וא״נ לאיזה צורן אמר רבא כיון וכנר אמרו ר״י ור״ל וסשמא יתלמווא למה סיור הנך
 סר׳ ומש״פ תירשו סתוס׳ נע״א והיה ד׳ וינין רועה גורנה זהו וין א׳ הנ׳ ונלני שלא תאנוס היא עצמה
 נשעת שחיטה יותר מואי הג׳ אנסה ליטול ירק אי ה1ה נכלל מעה או רועה כורכה נעינן ור״י ור״ל והיו
 מקמיה ירנא אמרו אנס השוחט פסולה ורנא השמיענו אפילו אנסה עצמה כשחיטה ומש״ס הניא הא ור״י
 זר״ל שליית דרנא שצא תיאנס קאמר יצפ״ז כדרכה כשידה אנסי; אדס אז עצמה וודאי פסילה ליטול ירק היה
 ספק ־ והר״מ ז״ל נפ׳א מה״ש הזיית כחנ כשתמשוך הנהמה צווארה לרעות והו מקום שחיטה • אנסה עצמה אי
 השוחט ה״ז ספק השמיט מלת כדרכ״ה והשוה אנקה עצמה לשוחט דהוה רק ספק והכ״מ כתנ דאנסה עצמה
 הוה ספק ול״י ור״צ אמרו דאנס השוחט הוה ספק פסולה (ותא דלא אמרו רנותא יושר אנסה עצמה ללליליפ
 אין חילוק נין עצמה לשוחט) ורנא נעי מספק אמרה או דמינעיה ליה אי ונא להתחלה י אמרה או אפילו
 דיענד וכן פי׳ הלח״מ נפ״י ה״נ • והנן רואה דהר״מ ז״ל כרש״י ונמ״ש • והפריח אות ד׳ דמה דנרי הר״מ
 !"ל ואייו למה • דהא הכ״מ והלח״מ פירשוהו כהוגן • ומוור נתנ וו״ל כשתמשון הנהמה צווארה לרעות
 כדרכה ונלכד שלא תאנוס היא עצמה לפשוט צווארה יותר ממה שרגילה לעשות כשהיא רועה ועיין נ״ח
 שפי׳ ינלנד שלא תאניש הייני נשעת שחיטה והקשה אמאי לא אמר נמי אנס השיחט יתי׳ דנ״ש היא יע״ש •
 והט״1 נפי דעתי פי׳ כן דהתו׳ מיאנו נפירש״י משוט דמה מינעיא ציה כיון דרועה נעינן פשיטא אנסה
 עצ«ה יותר מדאי פסולה אלא מינעי ליטול ירק אי הוה נכלצ רועה או כדרכה בעינן וסוכר נמי הא דאמר
 ובלבד שצא תאנוס היינו נמי ציטוצ ירק דאי כשעת שמיעה צ״צ לומר דכנר אמר כצ שהיא רועפ ומינעי ציה
 אי לכשמלה אמר ובלבל כו׳ הא דיענד ליטול ירק נמי נשירה אי לעיכונא אמר כן וכעין פי׳ הכ״מ בר״מ
 והשתא ה״ק הטור כשתמשון לרעות כדרנס ונלכד שלא תאנוס הי״א א״ת עצמ״ה נג׳ מלות אלו כצל פירש״י
 דנלנד שלא תאנוס דאמר רנא לאו השורט אלא היא עצמה והיינו ליטול ירק בבור וו״ש ממה שרגילה
 הייני כשהיא רועה כדרכה ול״ק אמאי לא כתנ לאין מילוק והטור השמיט כלל נין אנסה עצמה בשעת
 שמיטה ינין אנס השוחט ילאלי ננצל רועה כירנפ הן • ילפ״ו ני! ליטיל ירק יבין אנסה עצמה ואדם נשעת
 שמיטה היה הפק ולא וודאי ונ״מ לאי״נ ושאר דנריס וכבר ביארנו גפתימה ונסי׳ כ״ו אבאר עוד :
 (ד) כשמוממין • עט"! דפי׳ תורנז נשאר המצל מגולה יושט עצמו ממכסה החלל ונעשה כעין שנצין • ולפ״י
 תורנן מלשין הרניצא ואנסררה שהוא מקום רמנ • ועיין פנים מאירות מ״א ש״א דוושט מכירו נצמי
 ונחבא שיעור מה מהוושט חחת הלחי ומתמצת מקום חבורי נצמי עד ל״א תו הוה וושט עצמו לא כמכס
 א׳ שר״ל משיוצא מבין הלחיים צרין שיעור ו״א יע״ש ־ ואני אומר ויפפ כתג הכ״מ דוודאי שיעור מז״ל
 שנתנו נסתמא הנא מתמצת מגורו ואל״כ היה לפרושי וכן נתנ נשמ״מ ס״ו במקום מגורו ינה״מ נתנ
 התנ״ש שס אות מ׳ וגודל א׳ די ני! נהמה ומיה דקה י ועוף כשיעור הקנה נ! שיעור הוושט צמעצה נוי
 יצכתמלה ו׳ גייצין ששתס אצנעית גולצי! ואנו נוהגי! נאמצע והוא שמיטה נכונה א«נס כן נמה
 שמשמע שט ממרי השואל ששמט באלכסון והגלמה היה נמיעיט נתרא ואף זה ספק היה וקאמו דסשק
 בשחיטה פסילה (0) בזה יש לעיין הואיל ושהיה והגלמה במיעוט נחרא הוה חומרא לליון איפשר לאין
 מחמירין נשפיקו ונהצ׳ שהייה אנאר בעז״ה : (ןק) יאין • לנגמרא אמל יונה אמל ל״ו על מנצעשה ויש
 מי ששי׳ והיק יונה שהוא עוף אמר ר״ו וין אחל יש לה עו מנלעתה וו״א אלא יונה שם אמורא אמר
 משוס לי! כ״כ ד״מ לש״ל ט״ו ועיי! נ״י : (\) עו הוסק ־ עט״ו וילצה לנ' עולות יש לוושט מיצי!
 אלום ופנימי לנ! יממקיס שמתמיל גגו של ופק אי! שם אלא עור א׳ הלבן והחלום כלה שפ ומ״מ מצוי
 יומר האדום מושט עצמו ועול הלבן ארון יותר שהאווס כלה בגגו ועוף שאי! לו זפק כמו אווויס ממקום
 התמצת אגפיים נגיף ינכו! לישמט נאמצע צוואר ועיין מ״ש מ!ה נסימן מ״ט יע״ש ־ (T) ויידע י הט״ז
 האריך ותוכן כוונתו דהמחבל נתנ תלחי החזיר וידע דלא כמ״ש הש״ן אית ת׳ דוי״ו הפירוד הוא כיי ילפ״ו
 מאיש ותו׳ פציגי דלתו' עיקל נתחזיר כשר ואף נלא יוע מדלאכתנואטו לא ידע ירא״ש פליג עלייהו וזה
 דוחק לסרא״ש נמשן ע״פ הרוב אחר התיש' צז״א שרא״ש נמ• אי החויר או ידע קאמר דהמזיר נמי יוע קרינ!
 ביה ומיהו התו׳ מקמו מצינו לומר דיעבד ואף החזיר אטו לא החזיר ולא כחנו ואף ידע אטו. צא ידע אין
 להוכיח וידע לאמהני דמוא מינייהו נקטי ומ״ש לדיון אי! נ״מ דאי לאחל שמיטה מצא ממוך לוב המפרקת
 נצא״ה פסול נמנואר לקמן סנ״ד •• ואשתי סתם נה״מ נשירה ולא הוה אלא חומלא בעלמא ואלו כאן הוה
 ספיקא לאורייתא ־ ומ״ש עוד דהנ״ח רצה צומר דכל ששחט באמצע השמיטה נבשר מ״שינ! לשהייה אין נראה
 וכן העלו כל האחרוניה ללא הוה שהייה אלא נכגניפ השכין קצפ צא נפ״ג ־ יל״ל נמי לנמצא גמי בוושט
 דפוסלין להחס לאו מעני! עסק השחיטה הוה ואף שס מומרא בעלמא הוא משא״נ כשעוסק לרן שחיטה
 אף שמושן בנשר לא הוה שהיה אף לדידן דפופלין שסיה גכ״ש ולאים משוחט וגי מקומוח ומה שיש

 עיד לעיי! ננ״י ובמחנל אנמיכ נשייך באורן נאות מ׳ נעזה״י :
 (א) עט״ז. ראשונה צרין לברר אי שנים נעוף לכתמצה מ! התורה או מדרננ! ואס הגי נאמד ורוב
 השני . הנה גגמרא השוחט דיעגד אין אגע״א אא׳ געוף ואנע״א ארוגו שצ א' כמוהו ויש שלש
 פירושים עיין פית אות א׳ ותג״ש אוח א׳ דיש לומר צלישנא קמא להתחלה געינ! שנים נעוף וגרוב שניס
 סגי ולצינ בעינן כצ פשי׳ ונא' סגי נמצא לגיא קולא ותומרא כמבואר. ויש לומר לל״ק נמי בעינן.כל
 השנים אלא לניחא צמימר אא׳ נעוף דיענל אמה דפמין ציה קאי ובעינן לכמחלה כל השנים ולל״נ נסי' א׳
 פגי ומה קיצא-לל״ג יי״ל דלא סליגי כיון דאנע״א יאנע״א קאמל י״ל לפלישי מתני׳ ל״ל או אא׳ נעוף קאי
 או משוס רוב נקיט דיענד והלי״ף מפלש דפליגי ול״נ מיקל ופסק לקולא ופל״מ יהלשב״א ילא״ש ול״ןכולס
 פסקי אף נעיף בעינן כל השנים אמנם עדיין יש חילוק ניניהם ני להר״מ נעיף {לין מ״ה לוב ב׳ שהרי
 הכ״מ נפ״א מה״ש ה״א כתנ למש״פ הניא הר״מ ו״ל דלשא לכי יציד ציד חיפ ועוף היקש שפיכת לס העיף
 למיס ופסק כתלי לישני דהשימט למומרא דסוה פפיקא דאורייתא וכן כתב בהלכה ט׳ לפסק למימרא כתלי
 לישני ול״ל לסוגר הר״מ ו״צ דהני תלי לישני סליגי וצ״ק סובל לכתחצד בעינן כצ השנים בעוף יל״ב סיבו
 יעוף סגי נסי' א׳ ופסק נל״ק וסוס מ״ה. וצמומלא מהיקשא ופסק נ«י דנעינן כל השנים דנהא ל״פ צ״ק
 ול״נ ונלאמלףומ״ש הנ״מ דפסק כחומלת שניפס ל״ל כל״ק לנעי לוג שנים בעוף וכל״נ רבעי נל הסימן
 ול״ק מודה אלא דהוזכר המומלא נפי׳ נל״נ אמל הכי ועיין תנ״ש אות א׳ ונלא״ש אין מנואל אי סובל
 לכשחלה נעי לוב שנים מן התולה או מללננן ומדכתנ ארי״ף דפסק לקולא דהוה דרבנן וי״ל לאיהו סובל דהוה
 מ״ה יפסק לחומרא יהלשצ״א נחס״א ליש שער נ׳ נית ש>י אין הבלע שם נדנליי ושנור פיית• לומר למש״ה
 כתב סנ״י שרא״ש ולשנ״א פוסקים כר״מ ושביק צר"! משוס לסובר מללבנ! ומש״הסני לכמחלה נרונ א' בעוף
 יע״ש אלא דלא ניחא לי לומר נן דהרי הניא הלא״ש ללשא לנל קפלא הטיל הכחונ גי! יהמה ללגיס ולא הביא
 כצל דלשא דששינש דם העוף כחיפ ועיי! נחיושי הלשנ״א וע״! ׳ש״ש ל״פ השומט סימן א׳ כתנ דהלא״ט פסק
 לחומרא למלאמל אגע״א ואבע״א סובר ללא סליגי כלצ אלא לפרושי מתני׳ וכמ״ש הל"! ולשנ״א נחלושיו
 ומש״ה סייס ועת הלשג״א ולאייש ול״ן כר״מ היינו לצכתחצס בעינן כל השנים בעוף אמנם 'הר״מ מה״ת
 קאמר ואילו הס מללננן ואפשר גס הו״מ מולגנן קאמל ופליג היש״ש על הכ״מ ־ ועיין לש״י ל״ס השוחט ו״ס
 אא׳ נעוף לנחחצה אצרכוה לגנן חלוייהו משמע לסליא דסוה לק מדרבנן וסיים וצמא לא יעביו לוגו לחל
 ועל לונו של איכ לא פי׳ אי הוה מדרבנן ונפ״ק כ״א ג׳ פירש״י דאינו מנדי( נפי׳ א׳ דכל הסימן היה
 מצוה לנתמצה וסימן נ׳ אף מצוה לכתחצה לינא וסתוש׳ ל״ה ואינו מבדיל מקשו דהא ללתחצה בעינן נ' ותירצו
 לסימן א׳ הוה עכ״פ כמצות שחיטה יע״ש ולש״י אפשל סוכל דלכתחלה כעינן כל הסימן מ״ה ושימן הנ'
 לק מילננן והר״מ יפרש נסי׳ התוספות . !מ״ש הנ״י מרש״י כ״א היינו לומר שזה ללא כהר״מ לסובל מ״ה

 .בעינן עכ״פ לוג שנים יאייש ועיין פיית וכל״ו ותנ״ש:
 ftfWS בוא נגוא לגאר וברי הע״ו הניא קושית הפרישה והסר״ח בסימן כ״ג אות י״א הקשה ומה בכן
י הא מיעוט נתרא וקמא וסימן נתרא שווי!. המה וליכאשפייפ והתבייש שם אות ח״י נתב דל״ק  י
 קובל ווי לנתחלס גלונ נ׳ נעוף יע״ש ולט״ש אי! צורן להר״מ לוה אלא מ״ה הוא שהיה ומיעוט נתרא
 לקמא א״צ מ״ה וסי׳ נתלא נעי לכתחלה מ״ה וכאמור. יתי׳ הפרישה יינימ שניהם נשוה יאי! ח־ליק בין
 נהמה לעוף ללא כנ״י לכתב ללי! הטול לכתב שוחטי! נסכין רעה כסימן ח״י מיילי נעוף יהט״ו חולק עליו
 יהנ״י שפיל קאמל ינסמה גזיינן ילמא לא יחתוך נשוה משא״כ נעוף יא״נ לא יחתוך נשוה ליעגל ש״ל
 זצינא למיגזל. יחלק עס הש״ן נשימן ח״י לסינר דאין חילוק נין נהמה צעיף וע״ש והתבייש בסימן כ״ג
 אוח י״ז תמה עליו דמה בכן שיקדים קצת א׳ למנילו כיון שהממיל בסימן שני קודם שיתחיל מיעוט נתרא
 לקמא מילי והוה אחותן מפלקת וסימן נימל המגואל נסי׳ כ׳ עכ״ל ויש ליישב לה״ק שאי( לסמיך לכממלה
 בנהמה ע״ז לשמא יחחון גמיעיט נשלא לקמא ילא יחתון נשי׳ השני כלל כי לוב פעמים אין מוליך הסכין
 על שניהם נשוה משא״כ נעוף ש״ל כשמונחיס גשוה. כתג הכל״ו אות א' לקמן סי׳ ל״ג כתגתי לנעל נפש
 יובל לשחוט הקנה צנד באווזות שמלעיטין ובודק הוושט ללמא במקום שחין שחט . והנה יש ליישב ניי! זה
׳ כימאים הס אמרו  נשלמא א״א מדרבנן נעינ! נעוף נ׳ סימנים א״ש דכמו דהט אמרו להתחלה נעינן נ
 למיעוט מצוי כמו סירנות הריאפ נעי בדיקת פ״ה וושט באווזות שמלעיטין ויכול לעשות ופ ולבעל הא
 מקמי הא להוה נייעני כמו אווזא דר״א למסמס קועה. למה משא״כ אי אמרינ! מ״ה בעינן נ׳ סימנים
 כמ״ש הכ״מ בס״א מה״ש ומיעוט המצוי תופ רק מדרבנן לכתחלפ ולא דיעבד יהא גס בריאה אי נאניה
 כשירה אף דאנ! קי״ל לאשור מ״מ נה״מ כשירה וא״כ י״ל דלא שבקינ! תתלה דאורייתא וענדינן תחלה ררבנ!
 ועיין תג״ת כאן אות א׳ העלה ומלרננן בעינן נעוף נ׳ לכתחלי• יO ""5• (ב) הט״ז כתב מדברי רש״י
 משמעדנעינן לונ גלול לא לוג מצומצם. כיון לכתב לוב'הניכר וכיכר וודאי משמע ממש לא גמדידה
 עוי הניא יאיה ממ״ש נהצ׳ ציצית סימן יו״ל ס״מלנעינ! לונ הניכר וע״נ הנלאה לכל דאל״כ אנתיאינא
 מראית העין אלמא רוב ניכר היינו ממש ה״ה כאן ומ״ש ראיה ממייכי. ע״י הנוצה יש לעיי! מ־ כוונתו ,

 והגיא לאיה מהא דלעני! טריפה אמרי ינעינ! ריב הניאה ואי ס״י ייוב הניאה המווכל נכ״מ הוא יונ גדול אמאי אמרו מצי קנה פגוש כשר והא ביוב משהו נמי כשי והעלה באין ה״מ יש לאסור 'ונה״מ יש
 להתיר זפר״מ אות ג׳ העצה למ״ס נרוג משכו הוה דוג בין לעני! עריסה וגי! לעני! שמיטה ומירכנן בעינן נשחינןס לוג מיכל דלמא לא יעניי רוב נ״א ממצה. והנז מה שהניא ראיה מרש׳׳י שפי׳ רוב הניכר ואטייפוח

 פירש נן הרי מוכח ומ״ה בעינן רוב הניכר בעריסות כ״ש בשמיטס וצ״ל לפי ינריו צא קאי הכי נמסקנא אלא כ מ״ש נת״נ וכמה נ״ש מוט השערה ומ״מ להחמיר אנו אומרים נשמיטה בעינן מדרבנן רונ הניכר



 98 שפתי דעח יורה דעה כא כב כג הלכות שחיטה משבצות זהב
 יונ משהו סגי הוה שהה כמיעוט נתוא ולא הוה אלא ייכון לרוב הפוסקים ואי רוכ הניכר בעינן א״צ לא
 מיטרפא נרוג משהו ומ״מ הונרים נראין כמ״ש הפריית ומיה כ״ע מוייס ורוב משהו סגי גי( לענין עריסות
 וכין לענין שחיטה ומירננ! בעינן בשחיטה רוב הניכר • וברייתא ישחט מזאת בשבח נחון דמוקי בחטאת
 עוף אין ראיה יאי בעינן רוג הניכר מיירי שהיה רוב משהו פגום ואי רוב משהו מיירי שהיה ח!י פגום
 ולקמן הימן ל״י אבאר עוי גזה נעו״ה : (ג) נקולמיס . עט"! והנס באלכסון יש נ' פירושים או שהניח
 הסכין באלכסון או שחתך עובי הסימן באלכסון וזה כשר אף ליידן אמנם כשיני המסרק פי מהרי״ן חכי״נ
 שמתן נעוגי הסימן יאלגסון סעס לצי ימין ופעם ללי שמאל וזה בשיני המסיק וגפיישה הקשה יא״א שלא
 יעשה עיקור בסימן כשיחפוץ להטות הסכין צצי שמאל ומגביה נתון עובי הסימן א״א שלא יקיע הסכין
 השי' וע״כ פי׳ הוא יה״ק שמותן ש״א לצי ימי! ונועל הסכין מן הסי' וחוחן חכינ זה המקום שחתן אצלו
 לצו שמאל וזה נשיני המסיק ולפ״ז לדידן ליתא להאי יינא ישהייה פיסל במשהו מיי שנטל הסכין מן הסימן
 אבל מ״ש המחבר גס״ג הניח זה המקום היינו שנדחף הסכין ממקוס למקום כפר אף לדידן ועיין תבייש בכאן
 והנכון כט״ז: (ל) דלדיין אסור בכל גווני וא״א בקיאי! ומיהו ע״י חולי אף הט״ז יודה דאין חוששין

 וינה״ן השיג על הט״ז אף נחפש הקנה לניו לדידן ישר ועיין סימן ל״ג ושם אבאר :
 ר*ל (א) נשעה. עט״ו הניא דברי הי״מ שכתב הי״ן י״מ אם לא שחט נצ נ׳ סימני( נעוף שציין ענ״פ
 בשעת שחיטה ישעה שהרס חס כמו ווריד! וכתנ הי״מ שא״א נוהרים מפני שלא הזכייו שוס א׳
 מהפוסקים ועוי יגס נוורייין לא נוהגי! כמו שאבאר למטה . וכתב אמ״נ הטעם ימה שמסירי! הראש
 מהעוף הוה כא״א כסברת ר״ת . ולפ״ז הינא שרוצי! לנשל העוף שלם עס הראש כמו שעושי! בשטויות
 גדולות כמ״ש תט״ז אות ז' צריף צנקב הוורידים ישעה שהוס חס ה״ה כל ב' סימני! לא ורן חיתוך דהוה
. ומיהו צמ״ש פד״מ שלא ראה לאחד מהפוסקים שהוכיר  שהיית נמיעוט נתרא אצא לקרוע ניד או ע״י קון
 זה יש להקל והנס הט"! השמיט !ה יק סייס חי׳ האחרון יי״מ ינוורייי; גיפא לא נוהגין נ; והייני שסומנין
 עלסנית י״ת בהסרת הראש ה״ה רוב ג' נעוף . ועיי! פימ! ע״ו פ״ג ובט״ז אוח ח׳ שגיולי המוייס הס
 רנינו משולם והראנ״ד דאף לרבנן דלא בעי וורידי; מ״מ השימנין מעכנין דיעני ובעי א״א ועיין תה״א ס״ח
 א' וכקצר בית שלישי שער ג׳ כ״ז 3׳ דפוס קרימונה הניא דעת גדולי מורים יע״ש ואפשר שמשייה
 השמיט הט״ו תי' האי מ״מ שצא ראה צא׳ מהפוסקים שהזכירו שהרי התה״א ונקצר הניאו ובטור ע״ו יע״ש
Q כדי נעילה. ענן"! שהראה  וא״כ כל שלא חתן השנים נעוף אף שחתן הוורידי! צרין להסיר הראש: (
 מקוס לסימן ס״ה אות ג' ושם הניא דברי הד״מ ששאר חוטי! שאסורים משום דם סגי נצלי נ״ק דעניס
 סט ואי! טילטי! נ״כ בכשר משא״נ וורידי הצוואר צרין כ״נ. ומ״ש הט״ז שס דכא! מבואר והקליפה צא הוה
 אצא חומרא צא הגינותי דכא! עיי מליחה קאמר דהוה רק חומרא ונצצי משמע דמדינא צריך נטילה ושם
 בצצי איירי ואיצי פגרת! כמ״ש הש״ן כא! אוח 1׳ דאף גצצי הוה חומרא בעלמא למוש לדעת סרשג״א ומש״ה
 היקצ נמלימה דאי מדינא היה צריך בצליה כ״נ ה״ה במלימפ עכ״פ כ״ק אלא וודאי ני! מליחה וצלי פוה יק
 מימרא געצמא דמיינא אמרינ! ביה נננ״פ ולא הוה רק יפ פליטה יגש״ך אבאר: (J) כעיני אצכע רוחש
 אצבע. ט״ז ועיין סימן ק״ה וי״לרוחב אגודל דכ״מ שנוכר בפוסקים אצבע הוא אגודצ כמנואר: (ד) יעה
 קמייתא סוברת ומליחה קל מצלי ואמרינן כבכ״פ ויש מחמירי! סוברים יהוס דם בעין וננעין לא אמיינ!
 כבכ״ס כמבואר ישי׳ ס״ט ומ״מ אף לדיין די בקליפה אף יאנו אוסרים מלימה נס׳ כיון דהוה רק חומרא בעצמא
: (ה)עט״ו יכתב ציידן בעינן ס׳ באופו העוף ואייל נעינןס' נגד כל העוף יאמיי'  ועש״ן אות ה׳ י' ונסי' ט"5
 איסיי דבוק והביא יאיה מסי׳ ס״ל סי״ב יירצה נזה יצ״תינאן היורידי! מפסיקין ואין ממהר צנלזע נמ״ש
 הש״ן אות ח׳ לו״א רהא יקרוס יותרח המבואר לקמן ס״י וק״ה ש״ח ילא קיי״ל כן והוא מכתני מהרא״י
 ז״ל נ״מ ללא סעניק אהאי שינייא ניליא נמלנא פ״ה דיירייין אין מפסיקין יהש״ן מולק ומילק נין קיום
 יאי! מפסיק ידק הוא ועור טעמא אמרינא ילמא נקרע ע״י משמוש יד משא״כ וורידי! דמפשיקין ישם
 אבאר עוד: (ן) כדי. כחב הט״ו יאפי' ליש מחפירי! יציין קציפה במציחס אפייה א״צ לשעי אמ״כ ס׳ נגי
 הקציפה וצא הוה אלא חומרא בעלמא כמבואר בשימן ע״נ בהג״ה כע״ש רמ״א מייי דהוה אדם שנחוטין
 דהוי רק ום פציטה וא״כ משמע ווואי דצא הוה רק חומרא געצמא ומש״ה צא בעינן רק נגד סחיטין וצא
 כג״ח שפסק לחוערא במליחה נטילה וננישול ס׳ נגי החוטין והנעילה . והנן רואה וסובר הט״ז ננירור
 יאף ובר שנאסר כ״ק מיינא ציין אח״כ ס׳ כבלו וחכ״נ ומ״ש בסי' צ״ו וכ״נ לא אמרינ! חנ״נ היינו
 ילא אמרינ! שכ״ק תאסור שסמוך לה עי הכל יאי! הנאסר יכוצ לילך יותר מהאישי יניל לילן שם וה״ס
 כ״נ שאי! אוסרת חכיתה בסמוך לה אגצ הא וויאי יכ״ק או כ״נ שנאסר מדינא אמרינ! חנ״נ וצריך ס׳ נגי
 כל הקליפה והנעילה ועיי! ש״ן שם ושם אגאל ועיין כאן ש״ן אות יו״ד ומיהו בצלי' ינאסי כ״נ יש לעיין
 ועיין מ״ש כש״ן אוח יו״ד: (ן) הט״ו האריך ומסיק דוודאי אס לא נחתן הוורידי! אסור לאכול העוף
 שלם עס הראש כמו שעושי! בסעודות גדולות אף שגד״מ נחנ עוד טעס דאפשר דהלכה כרבנן דסליגי על
 ר״י מ״מ גהג״ה גא! השמיט זה יוויאי הלכה כר״י אף דיעגד נמ״ש הרא״ש ועיקר ההיתר הוא דסומכין
 על י״ת ינהסרת הלאש הוה כאבי אבר ולכן וודאי כשראש שצם אסור . ומיהו אי שאלו להשוחט ואמר
 שחתן הוורידי! וולאי מותל הוא ע״כ יש לעשות נסעווות גדולות כן אלא ימן הסתם אי ציתא לשומט
 לא אמלינ! סתם עוף נשמטו !ולידיו דוס הוה נימיהס שהיו צולין העוף שלס עם פלאש משא״נ לדידן
ן כצל בזמנינו לצלות שלם הלכך י  דנוסגין צהסיל סלאש וע״ז סומכי! השוחטים שלא לחתוך הוויייי! לאי! י
 בסעודות גלולות צריך לשאול פי השומט וכאמור: (ף!) הט״ו מיישב קושית ב״י על נה״ג דעוף הואיל ולונ
 שעמיס צוצהי כאחי אף בלילה לנתמי א״א ציין חתיכת וזרייין ילמא מימלן ובנהמת בלילה לנתחה א״א
 א״צ הא מ! השסס אף בהמה צריך. ומ״מ אנ! קיי״ל כפסק הש״ע לבהמה מסחס א״צ חחיכח וילידי! אף
 גדיים וטצאיס עיין נ״י ומיהו אם ריצה צצלית שלס גדייס ומלאים צלין א״א ואף למנהגינו שצילי! בצא
 הראש אס״ס נהמה שצוואלה ענ אף בגליים וטצאיס צריך למחון הצואל לשניים חיישינ! דצמא מישתלי
 כיו! שרוצה ,לצלות שצם ועש״פ צריך חתיכת וורידי! בגדיים וטלאים אס רוצה צצלות שצימיס . והנה
 גומניני ות לא ראיתי מי שנזהר לשחוט סווריויס והטעם כמ״ש דא״א נוהגים כלל לצלוח עס הראש הוה
 כבהמה ומנתחה א״א ומ״מ א״י מה היתר יש לעבור לכתחילה ולשחוט רק לוב א׳ געוף ולהר״מ ז״ל הוס

 ואורייתא להכ״מ גפ״א מס״ש גס בבהמה בגויים וטלאים יש למוש לגוולי המורים ;
. עט״ו. הנה נמ״ק הארכנו ועתה ראיתי כי טוב לקצר ואעתיק לן ינרי הטור נקיצור י י  (א) נ
 מתחלה תניא יעת יש"׳ שחיטח גסה לגסה ודקה ליקה יעיף לעוף נשיעיר שמיטה יאפשר נמי הגנתה
 והיבצה כ״א ייליף והיינו כרנ ור״י נר חכינא נמערנא חולין ל״נ א׳ והביא יעת הל״ס ז!זל נש״ג מה״ס
 הב״ג גסה לגסה כשיעור הגנהה והרבצה ושחיטה. ויקה יעוף כשיעור הגבהה והינצה ושחיטת יקה והוא
 כעין פשרה לשיטח הרא״ש וטור. אמנס סר"! וכ״מ שם וב״י כאן פירשו רפשק כיי יוסי נר ח:ינא ללא
 אירכר רק גסה ולקה ועוף כשיעור לקה . אח״כ הביא הטול לעת הרי״ף ח״ל ולרב אלפס לרקה ועוף
 משעלי! כלי שחיטת גסה והגבהה והלגצה ולוה הסכים א״א הלא״ש ז״ל אלא שכתנ אע״ג למשעלין כוי
 שחיטת גסה והגבהה ותלגצתת דווקא לבהמה אגל לעוף לא משערי! אלא כדי סחיטת בהמה לשוד ללא

 מסתגל

 ג גנון. דלדידן מיידי שלא שהה אפילו משהו ש״ך והיינו שנדחף הפגין ממקום למקום : ד או בשיני
 חטםרק. עיין פירושו גג״י ופרישה שיך ולפי שאין דגר מצוי השמיטו ועגשיו ראוי ונגון שלא לשחוט
 גשינ׳ המסרק גלל והשוחטים גקיאים הם לשחוט שחיטה הנונח ! ך, ויודע . העלה השייך ראם תפט
 הקנה לגד ושהט אף לדידן יש להפשיר והיה ע״י חולי והט״י יורה ע״י הולי וודאי גשר והחליש פסק
 דאם תפפ הקנה לגדו גשר . ויראה לי ה״ה אם חיה חקנה נקוב ע״י חולי פצר פנים לצד המפרקת
 והוא שהט משהו מצד הצוואר אף שלא נפפק דוג חגיגית במקום אחד גיון דע״י צירוף נפשק רונ
 בהיקף א' גשר הוא ימה לי ע״י שחיטה שחם גהיקף או הצי פגוט מצד א' והיא הופיף ג״ש מצר א'
 דגשר והא דנקיט היח נקוג נאמציעחו ופנע ננקב לאו דוקא הוא וה״ה גנוונא דגחיבנא והוא פשוט.

 (0) נראח לי גוח :
 3^ א בערה. הש״ך העתיק דגרי חוא״ש ושאר פוסקים דעוף צריך חתיכת וורידין אף אם רוצח
 י I לנחחו א״א דלםא מימלך וילפי לה מדאטר רג חטדא הואיל וצולהו ולא אמר אם
 צולהו אלא גיון דדרך לצלות גא׳ אף מנתחה צריך גו׳ ולדידן אין נ״מ ביה דנוהגין להםיר הראש וחוח
 גנהסה כט״ש בט״ז. חן אמת שיש לומר שהש״ך ו״ל לדינא העתיק כן וסובר אף לדידן דלמא מיםלך
 זצולהו עם הראש או דע״ב אמרינן הפרת הראש מהני היינו דיעבד םוטגין על ד״ת אגל לגחהלה ראוי
 לחתגן גשעח שחיטה ום״ש רט״א נוהגין להסירו מעופות השלטים היינו אם ידוע שלא נחתכו הוורידי!
 או ע״צ היותר טוג . וט״ש רט״א סתט עוף נשחטו וורידין קאי נטי לדידן דאין לסמוך על הסרת הראש
 וגאמור . ודע שהנ״א והד״ט וג״ה גטרדגי והל״ח גר״פ חשוחט דאנו סומכיין על ר״ת ודי גהסרת הראש
 ואין צריכים גוי והטיי אות ז' הוסיף ג' תיגות להחיכ״ת וורידי"; וידאה דפרושי קםפרש דא״צ לתתיגת
 וורידין היינו אף לכחחלה אגל השייך יפרש א״א צריגים לחתיגת אגר אגר וגראטדן •י 2 הוורידין.
 עש״ך ולליל; דמפילין הלאש א״צ לגל זד, >טיד,ז מאן יגעי לטיטוייגד׳י גדלי רישיד, גטי ש׳גוישין גטעוליח
 גדילות עיין תגיש שהחמיר יאימר רגעי למישחפ לגוליה וורידין ולפי שאין מצוי לא רציתי להאריך
 בו : J שעדיין . עש״ך ודגריו צ״ע . דע דהטחנר גסי׳ ע״ו ם״ג הביא אם לא חתך וורידים אסור
 לאגלו צלי גולו גאחד או גשר חי עד שיחתך א״א ויצלה או יטלח ואם גיקר הדם שרי וי״א גוי היינו
 דלא מהני ניקור , והמעיין גתה״א ג״ח ום״ח וגקצו גיח שגי שער ג׳ ובית שלישי ש״ש יראה לגאורה
 דבל הוטי הגיף צריך ניקור ונדולי המורים שהביא גדף ס״ח הט רגינו משולם והראג״ד ושלש מחלוקוח
 בדבר . הרא״ש טובו־ דטעטא דוודידים הוא משום דם שבוורידין עצפן ואם ניקר וחותך קצת גשר
 שסביבותיהם מטעם דכלע קצת ולא כ״נ געינן אלא קצת די והרשג״א סונר בפי הנראה דטעם הוא דגל
 חיטי הנוף שיפנים דרך היורידי; ואי לא ניקב הוורידים בשעת חיטים נשאר הרם בכל חוטי הגוף וצריך
 לנקר גל החוטים יראג״ד ורגינו משולט סוגדים דאף ניקור כל החוטים לא םהני דדם נשאר בנשר הניף
 יאםור אפילו באוטצא דהיח דם שפירש ממקים למקים ואין תקנה אלא לחתוך א״א לצלי אי א״א
 במליחה לקדירה והשתא הפחגר גע״ו סתם גדעה א' גרשג״א א״ב אין מועיל ניקור הוורידי! יבעי ניקור
 גל החוטין שבנוף יאיך גתג השייך גאן דעת הרא״ש י״ל יהדי הר״ג לא הניה שם גלום וא״ת דהש״ך
 יפרש דט״ש המחבר ניקור החוטים היינו וורידין לחוד א״ג היד, לו להיגיר ההוא דפי' ע״ו ם״ג ולמח
 חלד, ברא״ש דבריו ודוהק לומר דהש״ך פשוקי פטפקא ליה בהבנת המחבר שם . וראיה שהביא מהפרת
 הראש אינו מגי; בלל רהא החט א״צ כלל חיחיך בשר סביב הוורידי; אלטא דעדיף הוא מניקור הוורידין
 דגיין דהטיר הראש יש מקופ רחג לדם לצאת ואין ראיה טיטפ.וראיתי להתבייש אות ג' והי שהדגיש קצת
 במה שגתבנו וגם דבריו שט גאות ה' צריגין ישוב קצת ועיי גאות ד׳ הראה מקום לטי' ע״י טדין חטיטח
 שאר וווטין הרי להגין פלגרי דטהגל דגיקי גל ההוטין שגגיף ואיך הגיא גאן דגיי הדא״ש :
 ד ויחתוך . עש״ך דאף לדידן די בנטילה והיינו טשומ דוזופרא געלמא הוא רהוח דפ פליטה ונגג״פ
 גטו שיתגאר עוד וטד, שהראח טקוט לפיטן פ״ה חוא דשאר חוטין א״צ ג״א ג״ק ומה שהראה מקום
 לטי׳ ע״ו לא ידענא מה ענין לגאן דשם קאםר אפ לא התך היודידים צריך לנקר גל התיטין שבנוף ונבר
 נתבאר זה באות ג' ואין ענינו לגאן: ך, עש״ך הראה מקום לסי' ס״ה דיש הילוק גין הוטים רעבים
 ואין פולטים ג״ג נגשד משא״ג וורידין צריך ג״ג והשיג על הנייח : ( ואפ , השייך האריך ותיבן בוונתו
 להקשות על הר״ב שהביא ג׳ דעות גטליחר, גוורידין והם האגור גשם טהרי״ל ואויה גלל י״ט גט״ש
 גח״ח גלל ל״ד דין נ' ותטה השייך דלא פליגי דאגור מיידי בחוטי וורירין דגצלי ב״ג ובטליחה ב״ק
 ואו״ה בשאר חוטין מיידי דהם עגים ואין פולטין ג״ג וטש״ה בבב׳ים וחיי דםברת הר״ב היא דווראי
 מדינא גס יירידין גבג״פ אלא מטעם םברח הרשג״א דלאחר שהיםר מאש גולע ולא שייך גבג״פ ביון
 שאין אצל האש ואף ראנן לא קיי״ל גן עיי םיי ע״ו םי״ד מ״ט חשש גאן לחומרת הדשב״א גציריף פברא
 דם יורירין הוה קצת דם געין איפוי! ג״נ וזה לא שייך גטליהה . והאנור וודאי שהחמיר אף גםליחה
 לדידיח אין חילוק ג׳( שאר חיטי( ליירידין דחא הומרא געלטא ויראי יש להחמיר אף גשאר חוטין
 ימש״ר, גתב הת״ה דפליני האגיר יאו״ה ואיש דבחב הת״ח שט משמע באו״ר, יהלא להדיא טביאר אלא
 דליית דיש חיליק גין וורידין לשאר חוטין ועיין גמנחח יעקב שם אוח ד׳ כתב על דברי השייך דדיחק
 הס יע״ש . ילענין דינא גצלי' יש חילוק בוורידין בענין נטילח לחוטרא לחוש לדעת הרשב״א שמא
 גשהופר מאש בצירוף דהוה קצת דפ געין ודי בנפילה אף לדידן דטשערין בם' אף בדבר גחוש , יגשאר
 חוטי! די בקליפה בצלי דעגים ואין פולטין ג״ג יגטליחה אי; חיליק גי; וורידין לחוטין ופדינא הגל
 שרי אלא לחוטרא געלטא געינן קליפה גוורידין זגחופין ואף שנאן לא גילה הדייג דעתי ט״ט גח״ח גלל
 ל״ד ד״נ גתג דאף גמליחה צריך קליפה ועיי שייך פי' ס״ח אוח ה׳ ועי׳ גת״ה שט : ן לקלוף . השייך
 העלח דיודאי אין לאפור גאן גפליחח ג״נ דלא גג״ח וגגר גחכנו גאות הקדום דאפילו קליפה הוח
 הוטרא געלמא ועי' פי' ע״נ : ך| ככל. עש״ך . יהנה ראיתי לחקדיט הקדמה אחת והיא זי דגשאר
 איסורי! יש דעות אי הנ״ג או לאו נמ יש דעות אי אמרינן איסור דבוק אי לאו והנה מאן דםוגר חנ״נ
 אפ״ח פצי טפר לא אמרינן איפיר דגיק שחרי הר״ן גטפג״ה פסק גר״ח דחג״ג גשאר איפור׳! ואפייה פסק
 גר״ט השוחט דגל הקדירה טצרף לגטל החיטין דלית ליח איטור דגוק שאין טטהר לגלוע יותר משאר
 חתיגות יטאן דאית ליה איפיד דגוק מצי פגר גרי אפריט דאין חנ״נ בשאר איטורין ואפייה נ״ט בדבוק
 בשאר איסורין שאותה חתיכר, נשארה באיסורה כטביאר בטחבר פי׳ ק״י. יהנח באיפור דגיק יש ג'
 טעמים. א' דהתיגד, זו מטהרת לבלוע יותר פאחרות ונאסרה ולדידן דקיי״ל חנ״נ צריך פ' אח״כ ננד כל
 החתיגה ופעט ג׳ דהיישיגן שמא פ״א היה החיבה זו חוץ לרוטב ונאסרת ואוסרת אהרים ועי׳ בסי' ע״ג
 אות יויד ושט.אגתוב באורך בעיח״י דבאיטוד דרבנן ליכא פוט השני דשמא היה חוץ לדוטג דלמה
 . נחליק איםיר בדרבנן יםפיקי להקל (ו&יהו באיפיי הייה גיון דחתיגח נאסרה מספק דאו׳ תו ע״י גלגול
 לא אמריי םפק דרבנן לחקל אף דחנ״נ טדרבנן), אבל טעט א' שייך דטטהר לבלוע , ירט שבישלו היה
 דרגנן ואף דנקצח םפיקוחיו מהמירין גיה מ״מ במח טעמים טקילין ביר, יאטדי' פפק דרבנן להקל עסי'
 פ״ם גט״ז ט״ק ג״ר עוגד נוגגיפ מליח וגשאר דיגתי.ועחה אגיא לגאר דגרי השייך הנה הוא חולק עס הפ״י
 אות חי דלדידן צריך ט' געוף גיפא טשוט דגוק וגן פי' הפרישה דלטור מצטרף דלית ליה חנ״נ וה״ה

 דבוק לית ליה . יטיהי להר״ן ע״ג הטעם דלית ליה דגיק יבאמוד . ויש להבין בט״ש השייך א״נ דםובר לא אמרינן חג״נ גשאר איטירין הא עג״פ איתה התיגח נאםרה יטיהי דבריי גגיט דחטיר פיט! ק״ו סיגר
 החיבה עצמה טיחרח שהשיג על הישג״א ובחג ואיגו טגין גוי וגסי׳ צ״ג גתג דהחיגד, המרת להיות מיתרת יע״ש. . וט״ט לשוגי לחיק שגחנ דוזפרישד, גחג גם״ש הטור ובל הקדירה מצטרף דאזיל
 לטעמיה והמעיין גטור יואר, דגחג אם יש בו משפע לגאורה אעוף קאי יע״י קאמר הפרישה דע״ג אמה שיש גקדירד, קאי והא הטיר גי' (ושייך לשון יבר בעוף ובקדירה הול״ל בה), ילא והטור לשיטחיה
 גי' . אמנם לעני! דינא פחב השייך פדסחם הר״כ כאן ש״ט דאידי אידי להטהגר יהייני דיירידין קשימ ילא שייך ממהר לגלוע ימה שלא חש לטעם ג' שמא היח פ״א חוץ לרוטג דם שגישלו דרגגן לא
 טתויקין איפור ולפ״י היגא דידוע שהיה ט״א הוץ לרוטג יודה השייך דצריך ס׳ נגד גל העוף ועוף אפור ופשוט, יהגיא השייך ראיח טפהקי מהרא״י פי' צ״ח דגתג דלא פמגיגן אשינייא דקרטא טפפיק א״נ
 שמא נקרע הא באן דוודאי מפפיקין לא טטהר לבלוע , ועוד ראיה מלב םיי ע״כ אות ז' ראם בישל הלב בלי קריעה אסור הלב אף שיש ם׳ ננד הלב רדפ טתיבש גתוכו כן בתב טהראייי בהגהות ש״ר וקשיא לטח

 לי האי טעמא חיפוק משום איסור דגיק יתי' מהרא״י דשיעתו של לב טהני דלא טטהר לבלוע ה״ה גא! דמפשיקין ימה רגעי פ׳ געיף עצטו הוא משום דמ שגלג עצמו בן הצעת דברי הש״ך באן ו
1 דגמי הנראה ד.א דפםקיגן גטי׳ ע״נ ט״ג דגעי ם' געוף עצמו גנד הלב היינו בלא נמלח הלב שאז יש גבשרו דם אמרי׳ דחחיגח גולע החלה מלב הא נמלח הלב מצד חוץ דאין בו דם ש״ע גטנואר ךן  ן
 י גש״ף שם אות ה׳ רל״ר לחתיגה שנמלחה מצ״א דגיון שהלב אין פחוח די טציא עיין ח״ח גלל ג״י דין ו׳ יע״ש א״ב א״צ בעוף גופא ם׳ דלב שיע ואין מטהר לבלוע יוחד משאר גט״ש הש״ך גאן להדיא
 אלא שיש לחמיה ראם גן איך גחג שם חש״ך גאית ח״י דאף גי איגא ם׳ הלג אסור והא ע״ג גלא נטלה איירי יגלא״ה אסירח גדין חתיגח שנתגשלה גלי מליחה המבואר כפ״ט פי״א וכ״ח שלגגוד אורחים מותר
 הא לג אץ^איגלץ גלל דקשד. לשגחה . יג״ת לענץ אם נפל לקדירה אחרת דאף גשר שנחגשל גלי מליחה דטותד לעת צורך אס נפל לקדירח אחרת איטר שמא תפלוט עתה ילאוגלה גך מותר טט״נ אי לא פלטה

 צריך לשער עד גל ההיטין עג״ל יהנך ריאה שגירפ׳ הל״ה יהש״ך לא היה גטו שהיא גתיגה לפגיני יז״ל גוםהח ת״ח שגידיני גלל ל״ד דין נ׳ וגחג הטור אם יש ם' עד גל החוטין טיהר וד\ן גתג
 דטשערין בבל דם שבהוטין ופשוט הוא שגן הוא דעת הטור אלא ולא ידעינן גטה דטא נפיק מיניה ולפ״ו אין פתירה מגלל ט״ז לגאן אלא שכגיפחת הל״ת יש״ך היה כתוב ופשוט היא שגן הוא דעת הטור דהא
 לא ידעינ! גטה דמא נפיק טיניח גלא טלת אל״א יירצה גזה שהטיר סיגר נ״כ דנגד גל דם חיטי! משערי! לא ננר היוצא דהא לא ידעינן גטה נפיק וע״ז הקשה הל״ה אדרגר. א״ג צריך נגד בל ההוטין ולא נגד
 דם לחוד יהש״ך מגיה דגצ״ל יפשוט הוא שגדעת הטור הוא דהא לא גוי ו״ל דעת הר״ט גטור הוא רהא לא ידעינן פי' יסינר אף דס הגנום גחללו א״א לעטור עליי גט״ש השייך גסי' ע״ג איח ה' יגט״י
 שם אות ח׳ חטה על הש״ך לפח הניח גאן ואיי פתישג על לשון דר״ג היינו כעי הגיפחא שגילינו אל״א אגל לפי גיסהחם שפיר עגיל להגיה אפגש גן גפיטן >נ"ג הניח נצ״ע וכאן וגפיט; ס״ה גחג הר״ב
 בטשיטיח צריך ש׳ גגד גל החוטץ והיינו אף גחלל א״א לשער וטיהו חנ״ג לא שייך גא; דחוטים קשי; ואין טםהרין לגלוע אלא שהחג״ש אות ו' גתג דבטליחח נאסרי החוטין ונ״נ יע״ש . והנה אף אס נאמר
 בו ושאגי לב גסי' ע״ג דקירעו לאחי פליחה דיש פעפ דמחינש הדם משא״ג חוטין אם לא התק קודש מליחה אטורין החוטין והגשר ב״ק עיין בסימן ס״ה בשייך מ״ט כ״ז חוח חוטרא בעלמא ולא הוה צריך
 פ גגד גל הוורידי! אי לאו משוט דלא ידעיגן גטה נפיק ואפשר טשופ זה הניה השייך גצ״ע בטיט! ע״ב ובס־טן ט״ה לא כתב גלום טשים דגטליחה גאטדו ; י שגגל . השייך האריך וגתג ויש באן גמח
 צרריט להיחרא . וראיי שתדע דהלגה ודאי קייל חג״נ אף ג״נ אי ג״ק גטבואר בכפה דיכתי ובר״ם צ״ו דבע־נן ם׳ גנר חנטילה בצנון ולא סגי בם' נגד הלהב בםגין של איפור וגן העלו הם"! והש״ך שם ונהי
 דאיטור דגוק לא אטריגן גאפשר בה״ג ט״ט חג״נ אטרינן אלא לטניף אפוה דיש בלא״ה טעם דבמליחר, לא אטרינן חנ״ג והקליפה לא הוה אלא חוטרא געלטא ולפ״י יש לעיין אי נצלה מקודם ואח״ג נחגשלו
 אי געינן ט' ננד הנפילה אי גפי ננד הוורידי! די דגאן ליגא טעטא משיט לתא דגג״ח דבצלי' נמי יש איםיר גג״ח בטגיאר סימן פ״י יעי' פר״ח שט נם נטילה יו טשטעוח דהוה טדינא עיין אות וי״ו ומגל

 מקום שה״פ יש לצרד להלגד, צ״יו(°)
^ הבר״ו אות ה׳ שלא הבין ובדי הש״ך והגיה כיון שיש ס׳ ננד הוורידי! א״ג יש פ' נגד חקליפד, לחוד ואיסורי! טגטילין זא״י בפבואר פי׳ צ״ח הנד, הרב ו״ל דבר גדול ריגר גי לפי דגריו א״ג עד״מ H D 
 אם נפל גייח חלג לבייח בשר ינאסר ואח״כ נפלו שניהט לנ״פ זיחי ירקוח הכל טותר דאין באן לא טעם חלב ולא טעם בשר אטור . ואמאי ל״ק ליה על מ״ש החום׳ הולין צ״ו נ' ד״ה אם שגתגו
 דבעינן בירך פ׳ גגד הגיד והקליטה (עיין צייה אי בשר וניד פעטן שווין) וליה י״ל רתוט׳ טובריפ איםודין אין טנסלין זא״ז כט״ש הגר״ו גמיטן צ״ח אוח י״נ דהר״מ בפוז״י מהל׳ פה״ט סביר דאיסורין אין פגטלין
 זא״ז. וטיט לפי ט״ש רתג״ש גסיטן ל״ג היבא דחליקין בטעמן ואיםורין שווי! אין מבטלי! זא״ז כפי נגד יגשר ישגיחם נגילח יע״ש דלא גפשטעית או״ה גלל ג״ד א״ג י״ל ה״ה גאן גיון שבזית גשר
 הגלוע טהלג הוה גטו חלג דטעט געיקר דאורייחא ולשיטת ר״ח גהן ליקה על גזית טגשר גהלנ אם גן הוה איםורין שוה ואין א' טבטל הגירו אלא שהגר״ו גםימן צ״ח לשיטתיה דאיטורין שווין יטעטן
 הליקין טבטלין יא״ו ולפי שהדבריפ ארוכיפ ופקומן בסיפן צייה אגאר שם חגור זה (°); יא ואם. ננהטת צריך לחתוך הצוואר לגי חתיכות שייך נשם הפופקיט והיינו שצויארה עג וה״ה גדיים וטלאיט
 אין חילוק גזה וצריך לחתוך הצייאר לגי עיין ליי •י יב הגהטה , אף גדיים יטלאיס א״צ לחתוך וורירין ג״א גרוצר, לצלות שליטים ו יג אגל. השייך הגיא דגרי הרא״ה גבייה דאף שלא יצא דם

 צריך לחתוך א״א וטיחי נראה דלגי שיל ג״ע טודיט דגעינן א״א דגצלי׳ הטעם דם שלא פירש גיי; שלא יצא דמ משא״ג גגישול צריך חתיגח א״א ושוב מצאחי להחג״ש שהאריך ג״ג גזה יע״ש ;
 הלה״ט דהלגהגש״ך דא״צ גאוחי העוף ט׳ ג״א גל הקדירה מצטרפת יהם״י גלל ט״י איתני השיג על חש״ך ממוח סי׳ פ״ה עיין גל״י והחג״ש אות ו׳ העלר, גם"!:

̂ שנין וגריקח פיטגיט לאחר שחיפה צוין לידעיע״ש . ויש ליאות למה אטוו דה׳ ה״ש זנויך ליוע והא צרין יותר  א גתג השייך עייל טי׳ א׳ ם״ג ומה שצריך לידע ושפ גהג״ד, נאמר דגדי!
 דגשלפא



 משבצות «ד,ב יורה דעח כג הלפת שחיטה שפתי דעת
 ובשלמא פכין פגומה הוא בכלל עיקור אלא בדיקת היםניס אפאי לא חשיב ואי לאפשר לפברק אח״נ הא
 וערמה .נטי טינכר הוא . ודע אם ירע ד׳ ה״ש דהיינו שהיה דרסה הלדח ועינןד דפנין אף דלא ידע
ב ח ג  עיקור םיפנין והנדמה אם בדקנו ולא הנדים ולא נעקר הסיטן נשר דיענד וראיתי להפיח אות ב' ש
ה  רחלדה נטי טינכר ע״י חתיכת הנוצה כדאיתא סי׳ נ׳ עכ״ל ולא הבינותי לטה יאטר הארק זיל בנ
ן נרפידטיפרחי רבהולכח א' שחט חחץטשא״נ בשוחט ת ׳ יונה דבדק נירא שפיר אטרינן ח  בשלמאר
 אין ראיה דלטא שחט בהבאה על הצוואר וחתך הנוצה וא״כ בהולכה דרך להחליר בין טי׳ לסי' ואף
 בעוף שלא שחט מתחלה כ״א מקצת הסימן א״כ הוה חלדה ע״כ צריך לידע החלדה אף ויעבד(°)ולכחחלה
 ליטול קבלה אף שא״י רמז הסכין ׳׳'ד אצבעות אין ליתן קבלה נמ״ש בד,״׳ שחעביר שוחט א׳ נוי ואף
 שחטר״ח בקו״א השיג עליו הא התבייש נסי׳ א׳ אות ׳״א החזיק לדברי כה״י והביא כשם יש״שפ״ק
 ותילץ סימן ט״ז דלנתחלה צריך לידע כל הריני! והיינו רה״ש טטודריט עכשיו לפניהם בדפוס א״כ
יה. חייה לא ועביה אלא אורחא רטילתא נקיט נ  חזינן שאין לימודו עולה יפה יע״ש ונכון הוא t כ וחנ
ו ' ואות טי . ולכאורה טשטע הא הוליך והביא אף שלא חתך לא הוח שהיה אטנם התבייש אות נ ך י  ש
ך טעם טעט הוה שהיה וכן דעת הפדייה אות י״א ובפיטן חיי ת  העלה אף שמוליך וטניא כל שלא ה
ך אלא הוליך והביא פסול ויש״ש פרק השוחט פי׳ ט׳ ת  אוח ׳״ב שם ביאר להריא נרי״ו ראם לא ה
נ נסכין רע שטחעםק לחחוך הסימנים משמע מדבריו אף שלא החך ניון שמתעסק וכן טשפעיח ת  נ
 השייך כאן דאל״נ מח אורחא דטלחא לאשמועינן רבותא םפי אף שהוליך ותביא ומ״מ לענין דינא וודאי

 אין להקל ובפרט שרי״ו כפירוש בתב כן וכם״ש חטר״ח וחב״ש:
 ןך«* דה' ה״ש חן נזירה הפלך דהחודר, אמרה כן ואין ליתן טעם עליחמ נ״כ התבייש בשפ הרז״ה .
ם טהר״י ש  י והפרישה אות נ' הביא ב' טעמים העתיקם הכה״נ בהגהות הטור בכפל אוח א' ודי נ
ח ניעחותא דשחיטה והדם גבלע ואין פ ח  וויי׳ל דושחפ משמע שחיטה א' ולא כ׳ ועוד שכהפד, נרתע ם
ב דנפיק מיניה וזירגא דשובד מפרקת אפ״ה י״יא ע״י חתיכה ת  יוצא לא ע״י טליהה כוי והתבייש כ
 ומליחה ונם כני מעייפ לישתרי דאין מחזיקין דם עכ״ל. הנה משוט הא י״ל דטחייז שהיה פירש הדט
 טטקוס למקום ואין יוצא בשום אופן ע״י חתיכה ומליחה ובני מעיים וודאי יש קצת דם בהן והא דאין
 מחזיקים בהם דט דאוחו המעט לא פירש בעוד שלא ירניש חום האש והטיט ואח״כ טצטת צטית לחו
 ואין •וצא טשא״כ בשחח פי' ממקום למקום ונ״ט בשובר מפרקח דאטור לאכול אף בני מעיים טה״ט
 ועיין סימן ס״ו בריין ובנר״ו ושם אבאר בעזה״יוט״ט נטיקטיניח חורבא דאיפורין טבטלין וא״ז וא״כ כזית
 מננילה וכזית מנהטה ששהח שנפלו טנטלין זא״ז דזח דם ווה נבילה ואי םעטא משום גנילר, נעינן ם' ננד
 שניהם נם דם שבישלו דרבנן ומקילין נטפק טשא״כ נבילה ראוריייוט״ש ושחט ולא בישהיטות ליתא דהל״מ
 הוא לבד דרסה טפורש בקרא ונסי׳ ב״ד אבאר ואני תמה הא אמרו בנםרא חולין ט׳ א׳ כל ספק בשחיטה
 לרבו׳ נפק שהה דהוה ספק בשחיטה דאוקט׳׳ אחזקה ואי הטעם טשום דס טה אוקטיה אחזקה שייך נם אין
 ליחן מעם דשהיה טפולה דכי שהה הוה טה דשחט ניקב הוושט שכבר הלך לו אותה שחיטה דליתא
 אלא גזירת הפלך ואפייה שהה בטיעוט קפא דקנה נשר דלאו מידי עביד מידי רהוד, אחצי קנה פנופ
. וכן שחט בוושט נחורבץ ושהה ואחייב נטר במקום ו  דשהיה לא גטירי אלא בדבר שהחיוח חלו׳ ב
) כ״ז פשוט :  שחיסה טריפה הוה ולא נבילה דכי גטירי שהיה גטקיט שחיטה ולא שלא במקום שחיטה (
 לענ״י : ג וישחוט . עש״ך והנה בכ״ט פ״ג טה״ש ה״ד כתב וז״ל וודאי אם שהה נדי שינניחנח
 וירביצנה וישחום טיעוט סיםנים וודאי כשירה דטשנד, אמרה כדי שחיטה אלא סיבעיא אי שהה פחות
 טעט טי אמרינן אפשר לצמצם או ביון דאין הדבר במציאוח א״א לצטצט והמעיין היטב שם בלישניה
 יראה דה״ק דם״יט חד״ם נתחלה שהה פחות זה •סתיטתו כשירה היינו נדי שישחוט טיעיט םיטנים
 וודאי כשירה ואם שהה כמו טהצה וחיסר רק מיעוט שהייה שהיה יכול לנוטרו וזה פי' שהה במיעוט
 סימנים מהו ר״ל ששהה כ״כ שהיה יכול לשחוט מחצר, ולא היםר רק משהו מי אפרינן בידי ארם אפשר
ט ו ש  לצמצם בי כן הלנה א״ד כיון שאין הדבר במציאות נשלמא אם היד, אהר שוהט בהמה נ״כ ו
מו  טחצה וזה שהה כמו ומן יה שפיר טשא״כ הכא שהוא באומד הדעח אטרינן וודאי א״א לצמצם נ
ה • הא נל שלא שהה רק נדי שיוכל לשחוט שליש הסיטגים וודאי ל י  בידי שטים וםש״ה הוה פפק ע
כ שם הכ״מ בפירוש ואלו בב"׳ כתב וזיל מ״ש חהלר. פחוח מנדי זה ה״גו בדי שינניהנד. ח  כשירה שכן נ
 וירביצנה ולא כדי שישחוט שחיטחו כשירה הא כדי שישחוט טיעוט סימנים אפשר שיסבור שלא שהה
 אלא נדי מיעוט ואולי שהה כדי ריבא כיון רהדבר טשוער באוטד הדעח ׳ע״ש . הגך רואה דבריו
ה נדי שוזיפמ טיעוט ולא פסל אלא בשהה נדי ה  שבב״י אינם עוליט עם ט״ש בכ״ט רשם הנשיר אם ש
רה היינו נדי שיעור הרבצה לחוד הא עם כדי  טחצה רא״א לצםצם וכאן פי' דט״ש לעיל פחוח נשי
 טיעוט כיון דדבר המשוער באומד הדעת טועה הוא ולשון שיטנור הוא לאו דווקא דלאו גזירח דרננן
נר כן ואינו אלא אפשר שהד, כדי רוב ובנה״ך משמע שמפרש כן לעצמו יע״ש והם  הוא אלא שסו
 דברי הב"' כטייש • וא״נ הש״ר י״ל הרכיב ב' הפירושים יחד שמ״ש מטלת שבחוט השערה שהיה
 שוהה יותר היה שיעור שחיטה הם דבריו שבכ״ט שפ ומן מלת ביון שהדבר משוער באוטד הדעת
 אפשר שיסבור המ דבריו בנ״י נאן • ואדונינו חש״ך ז״ל רוצה להשוות דבריו שבנ״מ עם דבריו
 שבב״י וז״ש ופי' בכ״ט וביי ולא זיכיתי להבין דבריו דהטעיין כבי המקומות היטב א״א להשוותס
. ג ה ג ט  יחד וכאטור וכבר ידעת הנ״ט בין אי הוה ספק איפור חורה ובין אי הוה רק הומרא מצד ה

 דפקילין בכפה דברים עיין ט״ש לקמן אוח י״א באורך אי בידי אדם אםשר לצמצם 1
 התבייש אות ו׳ ונר״ו אות ב' שניחמ לד״א נחכוונו דהיינו שהה כדי מיעוט הםיםן פהו דהיינו
 רוב סוושט וסשהו טקגוז ובן בעוף שהה כמו מיעוט םיי נמ״ש התה״ד קפ״ה דשיעור שהייה
 נעיף הוא משהו בחצי קנה פנום ולפ״ז אין משערין בעור כלל רהא אפשר בפציאות אפ גקרע העור והנר״ו
 היפיף לוטו־ קנה וושט בנ״א טשערין ולא זא״ז. הנה ט״ש הכר״ו דיש להוזםיר וושט וקגה נ"א,הנה ט״ש
תרא דקסא  שהה במיעוט טיטנין כוי לפי׳ הר״ר אושעי' דטטרש שהה בטיעוט סיטנין ששהה נטיעופ נ
 ושהט זא״ז ובן סחט בש״ע טשםע הא לא שהר, במיעוט אהרון דקטא אף ששהה בכל הטיםן הראשון
 בשיעור שתים כשירה ולא ניטא דהיה לשחוט בב״א אפיה כשירה ולא הגיה רט״א עליו כלום נם אין
 פוצה פה האידנא בשותט םיטגימ יא״י כמבואר וודאי דשיעור שהייה ט״ה כדי לשתוט קגה וושט יא״י
) ז ד עד. 0  ודין דתה״ד הביא התבייש באות ו׳ בשט אגודה כן וינואר לקטן באות ח׳ בדין גטי וצ״ע(
 עש״ך הנה לשון המחבר כאן הוא טטרדכ׳ פ' השוחט וברישא שכתב וחתך עד שיצא הדם וודאי
 אורחא דטלתא נקיט דאין לומר פשופ ברי לי נקיט דגי דחא עדיין לא א״ר׳ פיה אפנם סיפא דאטר
 ואפי׳ אמד ברי לי לא מהני כיון שיצא הדמ טשמע וודאי טעמא יהיב לטילתיה ולפ״י הדין בך הוא
 נטי בההיא דסע־ף ו' שחט בעוף בו׳ ושם הוא לשון הר״ט זיל וכאן לשון. המרדבי ובמרדכי לא זכר
 ש׳ שחוט במקוט אחר והטהבר הוסיף כן לומר אף שלא שהם הקנה כלל וליבא לטיחש לם״ש הט״ו
 אות ו׳ די קרע אפייה דווקא בטקוט אחר ודווקא עוף יש תקנה ולא בהמה . אלא דלא ידענא למה הביא
 אחייב דברי הר״מ דכפול ובייש הוא וי״ל דלקטן מ״ר׳ שספק אי שחט רוב הקנה או לאו וקט״ל דאף
 לכתוזלח יש ליזהר בשהייה במיעוט בחרא וח הוה דיענד ועיין ט״שבט״ז אות ו׳ דאף ששוחט במקום

 > אחר הוה שחייה במיעוט בתרא ופשוט הוא :
ך כל העור אף שלא יצא ד מ ח ח ן טעשה לדידן דא״א בקיאי! בבדיקח הוושט כך הוא נ י י ע ל  ו
 * I אטור אף כה״ט ובחתך טקצח העור בה״פ יש להכשיר ביצא דם . ולא יצא דם יש להכשיר
 כך כט״ש הר״ב בסוף הט־׳ ואט אמר ברי פהני בהחך כל העור ולא יצא דם עש״ך אוח כ״א וידאת
ך טקצח ויצא דם דטהני ברי לי דהא חתך טקצח ויצא דם קיל טחחך נל העור ולא ח  לי דכ״ש ה
 יצא דהתם בה״מ אטור ואלו בחתך מקצח ויצא היקל בה״ם בשבודק בפגים וראה שלא חתך בנ״ל,
 ייש לראוח הא באוח ו' הביא דעח טהדש״ל דנה״ט אגו בקיאין בבדיקת הוושט וי״ל דלקמן טיירי
 בבהמה דאין חקנה . וט״ש באוח כ׳ אם חלש הגוצה ויצא דם יש להקל בה״ט י״ל אף שח1 בדק
 הוושט אח״כ כשר בה״ט וט״ט לענין דינא יש להקל נה״ט בבדיקת הוושט אבאר באות ו׳ ודע דווקא
ך אות נ השי ת  בהמה שייך םקצת העוד ולא בעוף שעורו דק הוא ואם חפס הקנה לבדו ואטד נרי ל׳ כ
 מ״י דפהני כיין שנותן לב מתחלה לא שייך כל סלחא דלא רפיא לאואדעתיה זה גיל בנא[•־ ה ואפי׳.
 עם״ק ט״י שייך ישפ טביאר דווקא כה״נ דלא רסיא עלי׳ לא פדכר הא תפס תקנח לבדו בכוונה שפיר
 נאמן שלא ננע ביושט ופל שלא שחפ אלא מיעוט הקנה חוזר וגופר כאותו מקיט יא״צ כלל לבדיקת
 הוושט יטיהי י״ל דצריך לשחיט בטקיפ אחו־ הקנה לדידן אף שא״צ לתפיט הקנה לבדי ילא חיישיגן
 שפא יקרע כמ״ש הם״ז איח ו׳ מ״ט משים שמא שחט הרוב והוד, שהייה בטיעיט בתרא ולקטן אית ט״ו
 אבאר מה שכפול הדין כאן ובסעיף ו' כתבנו באיח הקדומ עור י״ל דאשמועינן לעיל דברי לא מחני
 וכאן אשמועינן רה״א שישחוט במקום הזה דמה״ת יבוא להקל נשלמא לעיל אומר נרי לי יבוא להקל
 טשא״כ כאן ולעיל נטי אשטועינן דבטקום הוד, אסור אף דלא שייך שמא יקרע כיון דלא שחט כלל הקנה
 טודד, הט״ז באות ו' דבאן חיישינן שיבוא להקל מאחר שאומר נרי לי ועיין באות הקדום ; ן ואידכ.
 השייך הביא כשם טהרש״ל דבח״מ יש לסמוך אבדיקתנו וסיים שם דש״ל ט' חשוחט פי׳ י״ד ריקבץ
 כל חנטי העיר ובטקים יריע שיש ליישט בריקה מבפנים יע״ש יעיין לקטן בםי' ל״נ בשייך אות ז'
 דנמקיפ ידוע סובר הרב דיש לםטיך אבדיקתני האידנא אלא שבאן לא היה טקוט ידוע דוישט נמיר
 יש להקל בה״ט אפ לא נטצא טפת דם בוושט טבפניט ופשיט ושטא לטעלה טזה שחט בוושט וט״ט יש להקל רה״ט אם לא נטצא טפת דם בוושט מבפניפ
 ופיהו אם שהפ ולא יצא דט כלל אפשר דהוה כאין טקוט ידוע ואין לחנשיר

קג  רנ
 וזה הוה כפקום ידוע

ס נ . והנהצה״ז משייט שרי׳׳ף סוכר ו י הגנהה וסונצת נהמה לעוף עג״ל ו  מסתכל להקל כולי האי לשער נ
 צעזף מכעלין כלי הגבהת ןסלנצח גסה זפרא״ש הסכים לינליז בלקה שמשעלין בשיעור פגנהפ והרכצמ
ר. והקשה ולישה אות ה׳ והמעיין גלא״ש י שחיטת גסה למו ו  גסה ובעוף חולק עליו ללא משער אלא נ
 יראה צהויא לנין הלי״ף ולאייש סונליס להגנפה והרבצה משעלי! לכל א׳ דיליה ונשחיעפ משעלי! לעוף
 נגסה ע״נ סי׳ הורישה וה״ק וצרי״ף משערי׳ צעוף כלי שחיעח גסה . והגבהה והרנצה של עצמן גכה
 לגסה ווקה ליקה ועוף לעוף ומלח גס״ה אשחיעס וסמיך ליה קא׳ ומש״ה הקויס שחיטה להגבהה והרנצה
י יצא משמרין כצצ נהגנהה יהרנצה אף בדיליה זה תוכן נוונחו והיינו נ ו  ירא״ש סובל בייתיה אצא נעיף ס
 לעי בלסתו נלא״ש ז״ל נעקיס נ״י יש צדקיק גירס אצ״א שיש לדקדק יהס ש;י שילישיס ובעור תיפס ג״נ פי'

 השני גרי״ף וכאמור. ומעתה אבוא לונלי הט״ז:
נ על הרי׳ף ת י שיגביה בהמה נסה יילניצנה זה לעת למנ״ס ינטיר נ י י נ י על מ״ש העחנ י י נ  הוף( ציין י
נ ילי״ף ולא״ש כל״מ ח״א אלא שגייח לשון הוא יעל מ״ש שיגביה ת י נ  ורא״ש אין כוונתו יהעי
 גסה כתב דהטור כתג כן לרי״ף ורא״ש ונכולהו ר״ל לוקה יעוף הוה שיעורא כרי הגנסה והרנצה גה״ה
 וע״ו תמה הדלישה. ואמנם לאיי שתוע ובעני! התמיה המה חלוקים כי הורישה תמה דלרי״ף ג״כ אין
 משעלין הגנתה והלנצה נ״א גטה לגספ ולקה ועוף . ונשחיטפ משעלין גסה לעוף והיינו כמסקנת הלא״ש
 נמ״ש אלא שיש ללקלק והעלה דמש״ה הניא הלי״ף להא דמערנא דלני יוסי בל חנינא שפסק נמושו בשיעור
 הגבהה והרבצת . והע״ז סונר ומשום הא לא אריא והטור תופס סי׳ א׳ שפירש הוא״ש נוכרי סלי״ף עיקל
 דפסק כל״י ושמואל לנמרי נהמה לעוף ה״ה הגבהה והרגצ? ולא הניא הא דמערבא אלא שהם מפרשים
׳ י״ה פי'טפי שיעי״ר שהוא ז״ל אינו  טפי הגנסה והלנצהול׳ תנינא צא פילש אלא הלבצה וע׳ מי״נוקמ״ו נ
י יש לדקדק אמנם הט״ו והולישה גולשים אצא שיש ציקרק  גורס אצא שיש ליקיק רק כנישחא ישנה נ
ענ וא״נ דגר׳ הלי״ף העתיק מוזר ז״ל שפיל וכעי הנ:ת הלא״ש אביו נפי׳ אי. אצא שהתמיה הוא מה ׳  •ע״ש ג
ל ומשערי ן לוקה נהננהה והוגצה של גסה וז״א ולאייש ווואי סונר להלנה נ ו ס ׳ הלא״ש אגיו כן ו  שהעתיק כו
נהה והרנצה משעוין לכ״א בויניה ובשחיטה מפערי! לנולהו נגסה וכפי׳ השני שהניא נרי״ף שהלי הניא שס הג  ו
 לא" לוה מורני חנינא ואמר כוי שיביא בהמה אחר״ת משמע כיוצא נה גסה לגסה ודקה צוקה וו״ש הט״ז
 לנאשר״י מנואל הגבהה והלנצה גסה לגסה ולקה לוקה ולא הוניל עוף משוס רנרא״ש קיימי;! לצית ציה
 נצל הרנצה נעוף וצא נרי״ף קאי וכאמור ומ״ש רק בשחיטה משערי! נסה לוקה לאו דוקא ה״ה עוף לגסה
 אצא א״ד׳ יהגנהה ופלנצה נקיט גסה ודקה סיים ק . והגיה הט״ו נטור ק אצא שכתב אע״ג ומשערי!
י הלנצח נהמה . ומחק ו י שחיטת נהמה והגנהה והרנצה היינו לנהמה וצא לעוף לצא מסתנל לשער נ ו  נ
י הרא״ש שבטור ונתב תחתיה מלת נהמה ולפ״ז הרא״ש מולק עם הרי״ף נתרתי ולרי״ף ר נ ו  מלת גס״ה נ
נרי רני יוסי נר  ללעוף משערי! כדי שחיטת והגנהס והרבצת גסה וכלבי יוחנן וכרני מנינא ולא הניא ו
נר לוינא ותגבה׳ א א.א משום שמפורש הגבהה והרנצה ונתירון א' שנרא״ש על הרי״ף ואלו הרא״ש סו ; ר  מ
. ומוויקי! י מ  יפרנצה משעלי! צנ״א בדיליה הא חלא וחולק עליו עוד לטוף אי! לו הלנצה כלל אף ש״ע נ
 לגרי הטול גמ״שאלא בכחנ יצורישההיה לומל בקוצר וגזה הפכים א״א הלא״ש ׳"צ אצא שגי נעיף אין
 משערי! הרכצה כיון שנוה לחיו חולק עליו ולט״ו א״ש לה״ק וא״א הסכים לרי״ף לעני! שיעור שחיטה ללעוף
גפה משעלין אלא של ואף ימשעלי! כוי הגבהה והרבצת נהמ״ה ל״ל כ״א כדיניה גסה לגסה ווקה לוקה  נ
 בשיעור הגבהה וזרנצה אבל עוף אי! לו שיעול הלנצה אף ויליה והיינו טעמא והרא״ש שפק כמערבאכל׳
; ס ה משמע ג  ייסי נר חנינא לעני! שיעול הגנה' והלכצה ורבי חנינא מסייע ליה נהמה אחל״ת כיוצא נ
ר חנינא אלא כרבי יוחנן ושמואל לבהמה גסה לעיף יקאמל  לגשה ולקה ללקכ ושיעור שמיטה לא פשק נר״י נ
 שפיל הרא״ש מדצא אמל לני יישי נלכי ח:ינא שיעור כ״א גשה ודקה כשיעור הגנהה !עוף לא הוניל לינא
 למימר ועוף כיי שיעור הגבהה יקה ללא מסתכל להקל כולי האי וע״כ אי! לעוף שיעול הלגצה כלל אלא
ה המגואל שס וקצרתי. והרוצה יעיין נרא״ש ונמי״ט ונל״ח שס ויבוא ס ג  שיעול שחיטה ליליס כמו שחיטה ו
׳ הט"! נכא! ל נ  על המכוון שנה ואני לאסנת הקיצול שלא ילאה עין הקולא קצלתי ולהבין ועת קדושים ו
 הוכרחתי נסארין קצת ועיי! פלישה אות וי״ו ודרישה אות ה׳ ונספר לאש יוסף אנאל נאולן ולעני! לינא
׳ דעות דעת הר״מ ו״ל דאויללשיטחיה נכ״מ וג״י להרי״ף והר״מ גחיא שיטה  הנה המחבר לא הניא כ״א נ
ף הניא דר״י נר ח:י;א שפסק לגמרי כמותו דגסה לגסה בשיעור הגבהה זהרנצה !שייטה ודקה ׳ י הי  קיימי ו
 לוקה כשיעור זה ומילא אידלל עוף ש״מ לעוף בדקה ומה שהביא דרבי יוחנן ושמואל רפס נמי גהמה לעוף
 היינו בהמה רקה צעוף והביא דעס רש״י ושמ״נ ושמ״ק ומרדני וש״פ נמו שציין נאד הגילה ועוף לעוף
׳ א״כ ו י הנראה לרש"׳ וגי׳ בגמרא מ״נ אמי ר״פ א״נ עומדח להטיצ נ פ  כלי הרנצס כלל אלא דלא יוענא נ
 לוש״י• אף בהמה נסס ווקה אין משעלין אלא בשמיטה לחול לא נהגנהה והלנצה עיין ניא״ש ונעל
 המאור ותה״א נייד א׳ וא״נ הממכל סניא סבלת לש״י במקצת ולא בכולו ואלו לויעה א׳ ננהמ״ה
 השיעול גהגכסה והרבצה. וצרש״י הלכה כר״י ושמואל כדג וצא הזכירו כלל הגבהה והרנצה . ואולם
 נשמ״נ עשי! ס״ג אין הכיע וי״ל דקאי אעיף שכן משמע דנליי שם לאפירש״י כתג ולא נשעל
ל תגינא דאמל  הגגהה והיינו געוף וכן משמע ננ״י ואולם נמלדכי ל״פ השוחט כתג ילא קי״ל נל״י נ
 כיי שיגניהנה יירגיצנה משמע אף נסמה לא משערי! רק שיעיר שחיטה ילא הגגהה ימלגצה והנה המחגר
סנלא שניה ונה״מ כסנלא ראשונה והיינו נעוף אמנם גנהמה אף נאי! ס״מ נ באין ה״מ יש לפסוק נ ת  נ
 פושקים לשיעור גשה לגסה גהגנהפ והרנצס ושחיטה ויקה ליקה ושוגל דנלש״י אי! הנלע אף רגליס א״נ
׳ מ״מ מה בכך אפייה כיו! שפיסק כר"׳ בר חנינא הלכהנמותו לגמרי.אף נהגכהה וסרנצס כן הוא כוונת י  נ
 הממכר ואף לייין אי! נ״מ לכאורה יהא שהייה נ״ש עופל אף נבלמה מ״מ יש נ״מ טונא כמו שאבאר
: (ב) עט״ו שכתב אף צייד! דווקא הגביה ילי אי שהה כן הא ניחף ידו י ו  נאות נ' ונש״ן אגאל ע
׳ וגי מקומות יהלנ לא הגיה שם כלל ש״מ לאף לדיי! נ  ממקום למקום כשל נמ״ש נסימן כ״א שומט נ
 נשל ולאוי שתדע יאנן למממילין שהייס כ״ש בנהמה ונעוף מ״מ אין המומלות שוות לאלו בבהמה כל
׳ לאפ היה נ וושט ומשהו מקנס עכ״פ יוסי שיעול שחיטת לוב נ י  ששהה שיעול הגבהה והלנצה ושחיטת י
׳ כמ״ש התס״י סימן קפ״ה נעוף ישיעור שחיטת לוג אחי הוא^׳מועט לאס היה מצי קנה סגוס ו  חצי קנס פגום נ
 והוסיף כי׳ וה״ה.בנהמה נה״ג עיין תבייש אות ו׳ ונש״ן אוח ג׳ אנאל גוה א״כ סוס מ״ה נפילה ודאית
ו אפי׳ ספק אישיר תולה כ״א איסור  וכפסק המחבל ואם שהה שהייה מועטת שהגנים ירו מעט וודאי אין נ
 דלננן מממת שא״א בקיאי! בשיעירין הנהיגי להחמיל נכ״ש . ואס שסה שיטיל שחיטה ב׳ הסימנים בלי
 הגנהה כלל מיבלי פכל״ו ייאה דהוס עכ״פ ססיקא יאורייתא ואמנם בס״מ יצילן גלול נוכל לומל ולא
ג א׳ ינתה״י ד שחיטת לו כ  הוה נ״א איסור דרבנן ונעוף אף שהה. נ״ש י״ל לסוה יאולייתא לשנלא הג׳ ל
 ומצי קנה פגום והוסיף כ״ש הוה שיעול רוב א׳ וא״כ הוה ספיקא ואורייתא ונש״ן אות מ' אגאל גוה ונ״מ
ן כה״מ היינו אס ספק שהה נ לנ  גמ״ש דאי לא שהה שיעול הגגהה והרגצה מהמ״ס י״ל רהוה לק איסור י
׳ פקפק ימפ ייו למטה שרי התבייש אות נ נ ) ומ״ש פט״ז י ° ד(  כשיעור 1ה בנהמה עש״ן אות מ׳ ושם ינואר עו
י וצכתמל׳ נ ע י : (ג) השיחט• עט״ז ייקא נהמה ולא עוף והיינו י י י ת ה  נ!ה ואמר נעוף יש לאסור יננהמה ל
ע ו ו סימן כ״א אומ א' ו י בי ו אי נ ו מנ  בעינן נעוף להניח 5׳ סימנים יתר ובנסמה אף זה אסור לכסחלס נ
ם נינזני אי נ התנ״ש אית יי״י דמשעיין נ ת  דהא ימשעלי! שיעיר שפייה מ״פ נדי שחיטת רינ הסימנים נ
 וסכין גינוני לא כאותו אדם ואוחי סכי! והביא ראיה מגוררח מדאינעיא השוחט בשני! רעה והא כאותו
 סכי! ע״כ אין שוהה נמיעוט נתלא וקמא כמו שחיטת רוב סימנים באותו סכי! אצא ע״כ לאו באותו סכי!
ה קשה הוא מוושט שיש נו נ ק ד מ י י . והכל״ו אות ג׳ ג״כ העיר גוה . ויש ללחות זה ר י נ ו נ  משעלי! לק בי
ן לשחוט הקנה תחלה ונתעכנ מיעוט נתלא של קנה ל  טנעות שהן עצמות וצפ״! אם שחט קנה תחלה כי כן ו
נ  היינו מחצה פחות משהו השיעול מחצת של וושט ותלי משהו של קנה ושל יושט כי כבל ניאלנו שיעול רו
 היושע ומשתי של קנס אס היה ימי קנה פגום כמ״ש פה״ו קפ״ה וכמו עאנאי נש״ן אית ג׳ ימש״ה נקיט
 סכין רעת לניפה חותן קנס מסר כמו וושט וא״נ שפיר הוה שהייה וכבי ייעת שיש הפיש אי הוה שהייה
 מ״ה או רק מצו המנהג שאנו מטדיםין ויש כמס נ״מ וצ״ננ: (ד) אין שסי׳ נקנה עט"! והנה מלשון המחבר
׳ והוה אמצי פגום וכמ״ש בחולין כ״ט ו  וימ״א משמע וויאי ונקנה לא שיין שס״ה נמיעוט קמא כלל מי
 מתוספחא שחט חצי גלגלמ וגמלס לאמל זמן כשר ולדידן דאשור שסייה נמימיט קמא יקנה ממשש שמא נגע
 בוושט ואס תפס הקנס לבדי כשל כמלואו ונשפה כמיעוט בתרא דפםקינן לחומלא נתנ מסלש״ל פ׳ השוחט
י א׳ מטעם גזירה אטי קידם לזג ואף בקנה נעיף לינא ״  פי׳ ט' יהזה לק מדרבנן וכן לעת פלשנ״א גחה״א נ
א כשיעיד חי  למיגוי אטו קוים לוב מ״מ לא שלוג וגזיינ! אטו וישט ילפי״ז אי יש ספק אי שסה כמיעוט נ
 שהייה גמויה נמי יש לציד להקל אף יפסקינ! למומרא אף דהוה דרככן כמו שתטה התנ״ש נאות ט׳ ציין
ן שאני הגא יאיכא נמי נ נ י  לימי הטעם יחיקו אף כדרבנן להחמיר אף יכ«ס פעמים פסקינ! לקולא נתיקו י
 מוקה נהמה נחייה אף לבספיקא לדינא או נעיא ילא איפשטא לא שיין אוקמיס איזזק- כמו שאבאר נסי׳
 כ״ט וע״ש גפל״מ מ״מ יש למילק ני! תיקו נשחיטה לשאל איסולין וא״כ יש לצלל אי ספק לו אי שהה במיעוט
נ ישהייה נמיעוע קמא ת  אחרון בשיעול שפיית לפזה נמ׳ פ״פ זמ״ע להלכה ה״י לימי כן יעיין לנישס״ת נ
ן שמיטה י  וקנה פסול אף וממ״נ אי עגיי לונא נגמל שחיטה ואי לא מייי יהוה חצי קנס פגום מ״מ הואיל י
 נעשה אסלינןלה וכן וושט במיעוט נמלא מה״ט אסול ביאור וכליו נלאה לי ומן התורה אי! לאסויאלא
ן בנהמה מיעוט קמא אטו ליב קנה והוה שפייה נין קנה ליישט ואף נעוף ממ״נ מ״מ גזוינ! אטו נהמה נ נ י  מי
 וצא הוה גוירה לגוירה וו״ש ועה״ט בוושט אסלינן גמיעוט כתנא וה״פ קנה במיעוט נתרא אלא וושט יש
 לגזור נעוף ג״כ אטי קמא כמ״ש פרשנ״א ויש״ש ליש״י ומיעוט גתלא יקנה בעוף אנןו נהמה כו׳ וראיתי
׳ כ״א ס״ס כתכ לאם תפס הקנס לבדו וחתן מחצה כשר והא תות  להתבייש שהלןשה לגלי י\נ!ש אהדדי יגס׳

ל. יעיין ש״ך רן שחיטה נקנה ותסס הינה לנד יש לעיין ניה אי שהה במיעוט קמא להחי  שהייה יע״ש ולדידי י״ל בסימן כ״א לא מיייי ירך שחיטה כמו קורים או שאל ובריס ולא גורו כ״א לרך שחיטפ ולפ״ז ו
׳ ושס נאמר וכאן לאמי ): (ף,) הט״ו הראה מקום לסימן ס״ו אות נ 0 נ האחרונים משמעות להקל וכובלילנא(  אות ט״ו ונראה באין ה״מ יש לאסור ינה׳׳מ יש לציו ילהקל אף שסתנ״ש האריך להחמיל מ״מ הלי רו
י כל קירוב מיתה אסיי וסש״ן שס אות ט׳ כתב לווקא לחחונ סכין כלב אסול רלונ למיס נגללין אחר הלב משא״כ להכות על יאשה יע״ש . ובעוף אינוי״ק שמתיזין ראשו לאחו  שמזנק ויצא כל הים שרי הא מי
ס נראה לאשור יאף למ״ש י כוכבים יש להתיל וכן כתכ סשמ״ח ותב״ש באן ועיין ש״ג ימ״מ משוס מבליע י נ ו ו נקללוס אם ע״י ישראל הוה שהייה במיעוט נתלא ועיקוי ישכין פגומה ולישה ועי" ע  שחיטה מי
 החנ״ש דחתיכס ומציתה מפני וצלי שאנו מולתין לצל׳ מהיי ע״ש מ״מ אס אוכלו שאין נצלה כ״צ עדיין יש תשש וכסימן ס״ו אבאל. וע״כ יש למנוע להתיז מיי יק אחי שמזנק הדפ היטנ נמ״ש סט״ו ימנל מקום
י והיינו שוודאי לא שחט נ״א ז העתיק המחיל מל״מ ז״ל פ״ג מה״ש הניאו נטו ׳ סימנים ללא ליסי׳ שהייה גמיעיש -גמלא או ע״׳ עזנד כוככיס וכאמור: (1) ושומע. עט"! סנפ יין ז  לרין ליזהר שישחיט ?J גג
 מיעוט קנה ושהה יספק לו אס נגע גיושט או לאי ישמיט גמקיס אמר וס״ה אס ספק אה שמט ריב הקנס או לא. והכס הנ״י נתן טעם ללא ישמוט כמקום ששחט תחלה או יינוא להקל או עצה טונה נו׳ והט״ו לא
 ניחא ליה לוודאי לא יבוא להקל מססיקא גס עצה טונה לא ניחא ליה לתפוס הקנה לביו דהא אף כשישחוט במקום אמר ציין לתפוס כ קנה לבדו יאי ישמוט גס הוושט שס משהו טיישה ימיישינן שגמיר ושמא במקום
ס חנ  נקנ הא׳ שחט כו׳ ע״כ פי׳ לאפיל לעשות נן שלא יקרע הקנה יוחל יוה יסגיר שנשחט ייגיא ליד׳ איסור יעיל עצה טינה אס הוא מסופק א׳ שחט רוב וא״כ אי יגמור כאן השחיטה וימצא נקב בווםבו יטייף נ
. ל ו ס . יה:ה אס בלי לי שלא שחט לוכ כ״א מיעוט הקנה ליכא עצה טובה י״א טעס א׳ שמא יקרע הקנה ויבוא לילי אי ל ש !רואה שנשחט במקום הא׳ הרוב אף ניקב הוושט שס כ  מה שא״כ כששוחט נמקוס אחי
ל זה ויש לראות גחפס הקנה לגיו ויודע גנירוי שלא נגע נוושט לשיטח הש״ן ס״ס כ״א ילא חיישינן לנקינת הוושט יאפשר הט״ז יודה לו א״כ מס שיג! כעוף הקנה וא״י נ  ולדידן יא״א נקיאין בגייקת הוושט אין נ״מ נ
/ אסור ע״נ ישחזט נמקזס אחי הרזנ ואח״כ ה נ או לאו כיצו עושן לגמול כאן השחיטה א״א שמא שחט הלוג והוה שהיה במיעוט גתלא ואף וספק שהיה נמיעוט נתרא יש להכשיר מ״מ וודאי לכתחלה כ  אס שמט רו

 יניול.
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» יורה דעה כג כר הלכות שחיטה משבצות זהי  100 שפתי ח

 יבדוק כאן אי שחט הרונ טריפה וסוס שהייה במיעוט בתלא ואי לא שחט במקוס הא׳ םרוב ובמקום
,0K ג׳ שחט הרוב כשירה ונ״ת שהייה במיעוט נמלא לא שיין אצא כששחט במקזס הא׳ דהוה 
 שחיטוח ולא כששחט במקום אחר הא ביתא דאסי׳ הגרמה אסור נמיפזט בחרא כמבואר סימן כ״ר נהג״ה
 רק עיקור סימ;ין במיעוט בחרא יש להכשיר וכמושאכאר שם ועוד מרלא מציגו תקנתא לעוף ששוהה למות
 עד שיכנה ולא לשחוט במקום אחר ועוד דמה טעמא לגזלינן אזו במיעוט ראשון א״כ וודאי אי! חילוק נין
 שוחט במקום א׳ או נמקוס אחרדהוה שסייה. במיעוט נתרא ע״נ יעשה נמ״ש(0)־ ווה שיין גט בנהמה ניון
 שחפפ הקנה לבדו יש תקנה זו ונ״מ טונא לדידן •כה׳׳ג יגש״ו אנאל עוד נוה ; (ך) הע״1 האריך ו&עלה
 נמריטש העצות ולא הוה אלא מעעס גוירה אין להחמיר אלא גיצא רם , ונחתך הטור כמקצת ויצא דס
 או כל העור וצא יצא דם אסור. וצפ"! מ״ש רמ״א ברישא מתן ויצא וס היינו מקצת העור עיין שץ .
 והתב״ש אות כ׳ והש״י ח׳׳נ השיגו על הט*ו מגמרא יומא מ״מ מרס הטי ולא מעורו אלמא דיש דם בעור
 'יע״ש ונה״מ דעת הניח ושאר אחרונים להקל מוצה אף שיצא וס או לצורך ולעצי נו״מ ונש״ך אבאר .־
 (ח) עטיו ננהמה יש תקנה לבדוק העור אח״כ נפנים ולא בעוף ו«״נ> אס יש שחין וגרנ על העול ישחוט
 במקום אחל ויבדוק נפנים במקום השחין אס לא ניקב מעבל לענל בשי ומשמע מדבריו לאם ניקב מעל״ע
 טריפה אף דהוה ס״ס שמא ע״י חולי ושמא לא ניקב הוושט אפ״ה אסול מטעמא יס״ס במקום חוקה לא
 מהיי וכל שניקנ הוושט נמקים שמיטה הוה פסול כשחיטה וכבל האלכנו בוה בספל גינת וולדיס נשויס
 שם ועיי! ס״ז סימן מ״ט אות ג׳ שם העייף אף בקורקבן כה״ג מטעם שנתב למ״א נל׳׳נ ש״ג אם יש ספק
 פ״י מולי או קוץ טליפה וננה״ן סימן ל״ג ומ״ט נחב שאני וושט ושכיח שינקינ נס החיצון יע״ש ולפ״ו
 מתון לפנים לצא שכיח ציכא האי סגלא אמנם כנו נתכנו שם נסי ג״י להש״ן טעמא יסינ למילתא אף
 שהנקב נתילנן או למטה ממקום שחיטה לשם לא הוה אלא טליפס מש״ה נתנ לשכיח אנל נמקים שחיטה
 אף מנמיז כל שיש גלנ מעל״ע על העול אסיל ולא מהני ס״ס נמקים חוקה כמניאלסק״י ינן אס נקלע מקצת
 העול נילי אום ל״ש בעוף לומר ונקרע מקצת כמו נשחט ולא fr«־׳p ללק מקצת חתן נעוף ואסור נ״ל(°):

 Q"* (א) מפני פיאיתי פילושים לגיס ויש בהם קושי ההבנה מוכלמ אני להאלין בכאן :
 ך£^ן חוצין צמיד נ׳ היה שוחט והתיו הנאש נביא אס יש נסכין מלא צוואר כשייההיה שומט והתיז
 I ג׳ ראשי! אם יש מלא צויאל א׳ כשילה ומסיק בגמלא מצא צוואר חון לצוואר ובעינן שיהא
 כסכין מצא ב׳ צווארי! וכשמתכוין השוחט לשחוט גסנאפ א׳ או במלכה א׳ נשירה אף ינשחט בחצי סכי!
 ניי! שיש לו ריות ־ הנה יש נזה שלשה ציולים • (0) הציול הא׳ הוא ינעינ! שיתחיל מ! ראש סכין ממש
 מצי הפנימי של צוואר הנשחט ויעניל כל הנ׳ צווארים שצ סכי! עו מון לצוואר לגמלי ולא ישאר כמון
 הצוואר כלוס הסכין חה מימרא גייצה• הציור הנ׳ שיתמיצ מ! ראש הסכין גצי הפנימי שצ צוואר ויוציא מצא
 צוואר מהפכי! לצר חיצוני לצוואר ומלא צוואר פני של סכי! ישאל נתון הצוואר ווה קיל מציור א׳ ־ הציור
 השלישי הוא שיניח מלא צוואר יסכי! על רוחב מצא צוואר הנשחט ויוציא אותו מלא צוואר ישכין צחון
 לצוואר ומלא צוואר הנ׳ של סכין יהיה נשאל תון צוואר הנשמט ווס קולא גלולה ־ הצורה השלישית פיא
 שיטת השייך נאית ג׳ כמ״ש שם בעוה״י י והט"! כפי הנראה בחל לי ציול השני כמי שאגאל ופיצכ״ש נחר
 צי לדיגא ציילא׳ ־ ילשין המשנה אס יש כסכין מצא צוואר נשירה יורה ממינה הנ׳ אי ג׳ יצצירה ראשונה
 היה לומל אט יש נסכין מלא נ׳ צוואליס אבל באומרו מלא צוואר יולה ולי כשענל תי! לצוואר הנשתט
 מלא צוואר מהשני( או שהתחיל בקצה או שהניח מלא צוואר של סכין על הצוואר הנשמט והוציא מלא

 צוואר וסנין לחון כאמור :
ץ לשון הלא״ש על היה שוחט כ׳ ראשי! אס יש כמלא צוואר א׳ שירוש כמלא צוואר חון לשני צווארי; ן ן  ן
 אבל אס אי! בשני( אלא מצא ב' צווארים אס נלי צי שהוליך ולא הניא פפנימית נשילה ינהולנת
 שחיטה היי מלא נ' צייאריס ואס לנדה היתה כשילה צא נפסלה בשחיטת אותה יאת חנלתה ואס נהנאה שחט
 החיצונה כשילפ ועיין שט בל״ח קמ״ז ישב לגני פרה אלומה יצפינן הכא בגמרא ו״צ רניני הראיש שגילת
 לישנא ופרה לאמלינן ושחט אותה ולא אותה וחנלתה נקיס נמי הכי ־ ול״ל דלא תימא כיון דאי נדלקה

 גפ סשניה פסולה וכיעח הי״ן לויא ולא נפסלה בכן • ויש בדברי פלא״ש ז״ל ששה פלושיס כמו שאנאל:
 ךצהייך״ן^ן הא׳ הוא פי׳ הב״י וכפי מה שסנין הט״ז נינייו למתחיל לשחוט כיאש הסבי! ממש נצי
 פנימי ופנימית והולין על שנא מלא צייאל לסכין דהיינו מיאש סכי! עי אמצע סכין
 גרומב צוואר לחיצונה ומלא צוואר שאצל סקתא של סכין נשאל תון לומנ הצוואר הפנימית והחיצונה
 פסולה שאין לפ אלא מלא צוואר א׳ והפנימית כשילה שהלי יש לה מלא נ׳ צווארים כפי הצורה מניה לעיל
 ואה״נ שאם הוציא מלא צוואר של סכין לצי חיצוני וחיצונית ומלא סכין של קפא נשאר נמוך צוואר לחיצונה
 שתיהן כשירות אלא אולחא דמלתא ומסתמא נשאל מלא צוואר של סכין לצי הקתא בהון הצוואר פנימית
 ובהגהות פלישה אות נ׳ הקשה אמאי הא ניד! להולין כל הסכין וכשילה ואין זה קושיא יאהינ אצא כיו!
 שהוא מחכוין גמזיל שלא יעכול על החיצונה כ״א חצי סכי! לפסולה כיו! ששמנו בהולכה לני ובהונאה לני
 הוה איפכא ואני אגאל לן מה שאנו אומליס פנימי יפנימית או חיצונה יפנימית או פנימי לחיצונה או
 חיצוני לחיצונה הוא על לין!ה ופנימית קאי על בהמה שהיא קלונה לשומט ומיצונה קאי על נהמה
 שפיא מרוחקת לצו חין וחיצוני ופנימי קאי על צל הצוואר של נהמה כמו צד ימי! וצי שמאל ננשתז.־
 ך!£ירף£} הנ׳ היא מיש נמיש(סוא ל׳ נתן שפילא נעל מנוא שעלים פילוש על שעלי דורא) הניאו
 הפלישה אות נ׳ לחיצונה קייא מה שקרינת לשוחט ופנימית מה שקלינה לכיתל אי צאשפפ
 דמסתמא אצל כותל או אשסה הוא שוחט ־ ומניח הסכין על ייחל הצוואר אס הוליך והניח מלא נ' צווארין של
 סכין על נ' צווארי הנשחטים הוליך ולא פייא שעבר נל הסכין על שסוף הסכין שאצל הקיזא היא בצד טנימי
 לפנימית י״ל אצל הנהמה שקרובה לכותל נו׳ וכפי הציור הנ׳ לעיל אז הפנימית כשירה והחיצונה שקרובה
 לשוחט פסולה שצא העניו עציה נ״א נוצא צוואר א׳ יפני! ואין כידו להעניל יותר והוא מתנוין צשחוט
 נהוצכה לנד • ושני פילושיס האלו לחה סט״ו ־ פי׳ הנ״י ימה פסקה לאם .הוליך כל הסכין היה גפ

 החיצונה כשילה ופי' הדלישה לפנימית משמע ציה ההיא לקרינה לשומע צא ההיא ליןחנה לכותל:
 ךןהייףיעז הג׳ הוא פ" הנ״מ וכפי מה שהכין הט״ו גלבליו וכפי מה שהכנתי אני נלכליהם ונמו
 שאנאר ־ לוודאי התנא שאמר השוחט שני ראשי! כאמת הייני נשעה ינלגע א' נגמל שחיטת
 לינ שניהם נשית וצפינו אס אין אלא מלא נ׳ צווארים נסכין והוליך והתחיל לשמוע בראש הסכין ממש
 נצי פנימי לפנימי א״נ נשהוליךמלא ציואלא' שלפני! על פנימית הלי נשחטה נמקצת יהמיצונפ לא נשחטה
 עריין כלום יאח״כ כשהעביר מלא צוואר של שכין על חיצונה הרי נשחטה הפנימית בהכשל כפי הצולה השניה
 לעיל ונס'החיצונה נשחטה היינ נשוה עם הפנימית היי נדרסה החיצונה ואי) לה אלא מצא צוואר א׳ של
 סכין ואי להעביר הפכי! אמ״כ על החיצונה תו לא נשחטו שניהם נשוה • ונית משמעו נשוה דהיינו לאחר
 שעגלו נל הנ׳ צווארים של סטן מהערמית מצל לצל והיינו שהוצין מראש השכין ממש נ«י«י דפנימית
 עי שהגיע סוף הסכין ממש אצל הקתא צצו חיצונו ד«ימית אכת׳ נדלקה החיצונה להא חונן להענימית
 לא היה יי לה נסכין זה כיא שהעביר עליה נ׳ צווארי הסכין לגמרי והחיצונה נשחטה בסעביר מעליה מלא
ע כפי הצורה השניה מ״ע הא  צוואי א׳ וסכין ומלא צוואר נ׳ נשאל בתוך צוואר הנשימ אף לנעלמא לי נ
 חזינן ולשנימית לא היה יי בכן וכאמור ־ וזה דווקא אס התחיל מראש הסכין ממש • 0א אס הניח מלא
 .צוואר של סכין על רומי צוואר הפנימית היו שמיה) כשירות ־ והא כל אחת מהנשחטיס העניי עליה מלא
 צוואר א׳ מהסכין מראש לסוף ווולא צוואר הנ׳ של םנין נשאי נתין השניה ומפכחת מפיר שניהם נשיזנוו
 נשוה נרגע א' נפי הציור הנ׳ לעיל ־ והזשה הע״ז איכ גשלש צווארים נמי אמאי שניהן נשירים בססמיל
 מקצה הסכין ט«ש אצל פנימי ופנימית רינ נגמר שמיטתו נשוה הלי החיצונה נשחטה נמלא צוואר א׳
 שהעביר מעליה והבי נשאל נסוכה והפנימית לא נשחטה אלא גגי צווארים ג' העגיל מעליה והשלישי נשאר
 נמוכה איכ תזיק לחיצונה נררסה • והנה מיש הנ״ח נהנלח להניא עול לחיצונה הוא לכאורה מיותל ונראה
 ליישב עס קושית הט״ז עליו לוודאי נשלש משכחת בפולין שהממיצ נלאש הסטין ממש והעגיל על הפנימית
 מצא צוואר א׳ ואז צא שחט כלל הפנימית לק העביר אותו מלא צוואר מראש הסכין על מחצה על החיצונה
 נמצא נשחטו שניה! בשיה הפנימית והחיצונה ואז העביר אותן נ׳ צווארים של סכין הנשאלים עצ שתיהן
 יחל עשא״נ נאי! לסכין אלא מלא נ׳ צווארים לא משכחת לזה דא״כ אין פונשר הפנימית י יאי תימא הא
 הוה שהייה י״ל מדינא לגמלא וודאי לא הוה שהייה אלא כשיעור הגבהה והרנצפ ורוב שנים ־ ועיי! מ״ש

 החכ״ש אוח ג׳ וינואל נשמין :
̂יףימ*} הרביעי הוא שיי חב״ש נינלי הניח צמה שפי׳ לנרי הלא״ש ו״ל למניח נ׳ לאשי! על  ךצ
 קלקע שיה וכשאין בסכין אלא מלא נ׳ צווארים נמצא כשהעביר על הפניעיח מצא צוואר
 נשחטה מקצח והחיצונה צא נשחטה עדיין כלום ואח״נ נשמעביר מלא צוואר על החיצונה ע*נ מעניל מלא צוואל
 השני גס עצ הפנימית יהא עי״( לא היה צפ כ״א מלא צוואר אחד ואס כן כשמוחן נשוה החיצונה והשממיח
 על כרמן נדרסה המיצינה למקים הסכין בפנימית נמוך הוא לחתיכה במקצת והחיצונה גנוה עדיין מקומה
 וודאי דורס הוא אף שהעביר כל השכין אמ״כ על החיצונה כיל נלרסה היא נפעם ראשון משא״כ כשיש
 נסכי! מלא שלש צוואלים אז כשהעביר מלא צוואר אמי בפנימית הוציא הסבי! ושחט החיצונה מלא צוואר
 אחו ואח״כ ננ׳ צווארים הנשאלים חותן שניהס נשוה לשהייה אי! כאן ללא הוה שיעול מדינא לגמרא
 יע״ש והנה אס נאמר שהט״ו הבין כן נלנלי הניח אצא שהוקשה לו כשלשה נמי ע״נ חותן כפנימית לאל״נ
 הזה שהייה א״כ מאי האי לנסנ העיז למה היה יי לה גחלק מועט מן המיצזנה גם יחל דבלי העיז ילאה

 לפלש נפי מיש נפיליש הג׳ נן הניא הסיז גנ״ח :
 ך!£יךמ2 החמישי בינרי הלא״ש ז״ל הוא פירוש החב״ש ו ו״ל לנעינן שיעביר כל הנ׳ צווארים של
 סכי! מצי זה לצי זה • והיינו כפי הנתינה הא׳ שנתננו לעיל ואיכ צג' צייארין שפיר
 שהתחיל נראש הסכין ממש כפנימית דענימיס והעביר הסכין עי שיצא נ׳ צווארים לצי חי*וני ייוי*ו«ית
 ומלא צוואר ג' נשאי נתין החיצונה יהשתא פנימית נשחטה הרוג נמלא ג׳ והחיצונית נמלא ב׳ נפי הצורה
 ראשונה שזכרנו לעיצ אין בכן כלום יי״ל עור והסימנים דענימית קשים מחיצונה משא״כ כמאין אלא מלא
 נ׳ צווארים עמ״נ אס כשהעביר כל הסכין מיאנימית נשחטה הרוב והחיצונה ג״כ הרי נפסלה המיצונה כפי
 הציור הא׳ ובעינן שיוליך כל הכי צווארים מצו זה צצו זפ ואס עשה כ! הרי לא נגמרה שמיטת! כא»ת והתנא
 אמר השוחט נ׳ ראשין כאחת משוס הכי החיצונה פסולה יע״ש והו הנראה לי לשרש דבריהם ועתה

 אניא לפרש דברי כעי!:
̂ש ועיקר ניינח ףד*} הששי סוא פירוש הט״ז ויש נו ינריס צייני! ניאול הנה הניח הנמה ימ״ש התנא השוחט נ' לאשי! כאמת משמע נפעם אמת עמר שמיטת הלוי של שניהם וזה אמח ויציג • אמנם כמ׳ הי  ךי
י התנא לאשמועינן לאי! מה שנתוך הצואי נחשבו! עי שיענלו ממנו לכאורה יאמר יה״ק רקשיא מה אשמועינן התנא יאם יש ג׳ צווארים יכשר פסיטא והא יש לכ*א נ׳ צואליס אלא דת״ק התנא 1 

 השוחט נ׳ לאשים כשילה אף להניח מלא צוואר א׳ על הפנימית והוליך עצ שמיהן ונשמטו יחי נשות כשרים שחיסן ולא אמיינן כנתינה השלישית ראס הניח מלא צוואר א׳ על הנשחט והוציא אותו מלא צוואר
 לחון ימלא צוואר נ׳ נשאר חון הצוואר כשירה ואז היה חיצונה פסולה ימיו שהעניר מלא צוואר אחו מהפנימית להחיצונה נשאר חון הפנימיח מלא צוואר ג׳ ונשחטה כהוגן וע״נ החיצונה נייטה שהרי נשחטה

 נשיה

 דנקב כ״ש וראי א״א בקיאין ובשטיח וחכ״ש אות כ״נ כחב דמשמעוח רמ״א להטריף אף נה״ס ׳ע״ש
 ולמעשה צ״ע 1 ן והטנהג. עש״ך דאפי' נה״ט אין להחיר שהיה טשהו דלא כלבוש והיינו בין בטיעופ
 בתרא ובין במיעוט קטא רקנד, אין שיעור ואפילו במיעוט בחרא נשחיר, כל דהו יש להטריף ונשמ״ח
 ם״ד מבואר כן דטנהנ להטריף אפי׳ שהיה משהו בטיעום בחרא ועיין סי' ח״י נש״ך אות י״א משמע
 כן ואף די״ל רחחב״ש לשיטודה דטיעוט בחרא סובר דהוה םפיקא דאורייתא אבל.פשטעוח שאר פוטקיט
 משמע דהור, רק טדרננן ט״ט אין לשנות ואפי' בה״ט טשהו למיעוט בתרא יש לאםור ועיין באות
 שאח״ז! ךן ואש נמצא . עש״ך השיג על טהרש״ל ואוסר אפי׳ עשב ארוך . ודע דלשון חה״ד םיטן
 קפ״ה טורה דוידאי א״א שלא שהה פירתא שנן נתב דמדון דידן א״א בלא שהייה משהו וראית מפי׳
 הר״ר אישעיא דאם טיעוט של קטא הוה הפסק כ״ש נטי יע״ש אטנט בלבוש ס״ו כתב השוחט וטצא
 קנה עגול כוי דיש לחיש שטא כשעה שחתך הקנה לא חתך תיישט טשטע דםמפקא ליה יטדםתפ טשטע
 אפילו בבהמה פסולה ואמאי הא חוה רק מפק שהייה משהי והיה טצד החוטרא בעלטא אי; להחטיר
 נספיקו כלל וראיתי לתב״ש איח נ' כתב דווקא עוף דשיעור שהייה משהי לדעת ריב הפופקים ולא
 בבהמה נה*פ ללא נב״ח שכתב דטעשה שהיח דלא טפתנד כן רידוע דתה״ד נעצמו הטציא השאלות
 יע״ש . והמעיין נתה״ד יראה נן שכתב דשהיות העיף נטשהו יע״ש. נללא דמלתא בעוף יש חשש
 איסור חורה שמא כדש״י דשיעיר שהיית העוף נטשהו בחצי קנח פנום ובהמה הוד, שיעור טשהו רק
 חוטרא בעלמא ואין להחמיר בה״ט בנטי אי חחך באצבע נשעת שחיטה עיין תשינת עה״נ צ״ו ובעוף
 יש להחמיר אם לא שבשעה שייסר, לא חרגיש שחתך באצבע רק אח״נ ראה יש להחיר אף כעוף .
 יאט הוושט מלא םונין ינדיטה היקל החנ״ש אף נעוף ללא בלחפ הפנים שהחטיד יכן בנח" ג נהגהית
 ב״י אות ל״נ נחכ להדיא דשדי בשפק חתך ומשמע אף בעוף, וגיל דהוד, פ״ם שטא לא חתך ושמא
 הלכה כדעח א׳ דבעוף בעי שיעורא ואף דם״ם במקום חזקה לא אטרינן זה בפפק המקדח לא נספיקא
 דפלינתא בט״ש הנה״נ בסי' ק״י וכ״ד, כשם הגהות אלפסי וכאן ספק א' חור, ספק טלונתא ועיין פר״ח
 סימן כ״ט יתבייש למ״ד ואף דםפק א' שקרה מ״מ דווקא כששניהם מקריים ועיר דכא; איכא שלש
 פסיקות שפא לא חתך ישפא לא שהה כנראה טלנוש ישמא הלכה כדעה א׳ ינשלש ספיקות דעח
 חש״ך בטי' קי׳ להחיר אף בחוקר,. אמנט ננע בכותל או בקרקע נוהנין השוחשין להטריף אף בנהמה
 וכן העיד החב״ש ואין לפרוץ גדר בזי׳ י• ט שחיטתו פסולה. פי׳ ספק נבילה שייך ואף לדידן שהייה כ״ש
 פסול יש נ״מ מה דהיה מ״ה יטה דהוד, דק מצר המנהג כפ״ש באות חקרים : י הר״ז, עש״ך וה״גו
 מדלא הגיה הרב כאן כלום משמע דטודה להטחנר ואף לדידן שיעור שהייה בכ״ש היינו שהה ממש הא
 חוחך ועוסק בשחיטה אף במיעוט נתרא דק£א אין לאסור מםפיקא אלא בשהה שיעור שחיטת ב'
 סיטנים הא לא״ח לא רלא כנ״ח וטח״ט רשאין אגו לשחום בסכין יפה ב׳ םיטנים יא״י וא״צ להניח
 שגיהן בשוהדלדידן היה לאסור.אף בסכין יפה ועיין פר״ח ועיין סי׳ ח״י אוח י״א י״ב : יאולפ״ז
 אין שהייה כקנה בעוף כלל הא ניוושפ משבחת נמיעוט קטא דטטרפא ש״ך והיינו דאטרי ננט' שיעור
 שהייה עוף לעוף ניושט וטשטע ודאי בקנד, אין שהייה פוסל בעוף כפשט' דתופפתא שחט חצי קנה
 וגטרי לימן טרונה נשר טידי דהור, אחצי קנה פגום וכן לדידן נתפס הקנה וכטי שיתנאר אית ט״י.
 ועיין תבייש שהחמיר בשהייה נפיעוט קםא דקנה נשם בה״נ. ואחה רואה נפי׳ רנטיעוט קמא רוושט
 הוה וודאי ולא ספק אף רתום' וטור טפרש בר״מ דאינעיא הוה כמיעוט קטא הרי השמיטו כאן את

 הפירוש ועיין פתיחה ט״ש ניה , וכסימן כ״ד אנאר עוד :
 אחד שחפ חצי גרנדת יהפשיק ובא אחז־ ישחט חנן שחיטה נמורר, ואח״כ חזר האי ונטר שחיםח
 אטו שחיטת הבן ראוי לאכול בו ביום ישחיטת האפ אסור בו ביום עסי׳ ט״י דאף לט״ד ישנה
 לשחיטה טחחלד, ועד טיף ינט״ש בשי' ט״ו אוח נ' ט״ש כיין ושהה אזלא שחיטה קםייתא וחוח חצי
 קנה פגוט והבי ברשות שחט והאי באיסור נטר שחיטתה וזד, פשיט יראיתי להתבייש טי׳ ט״י אות כ'
 דהר״ט ז״ל טטק דא״א לצמצם כידי אדם כדטוכח פייט טהל׳ רוצח ופיי מהלכות שבועות ויש לעיין בזה!
 פ״ט טהל' רוצח ושטירת נפש היה גטצא מנוון נין ב׳ עיירות טביאין בשותפות ונמ״ש
 הכ״ט כרבנן בבכורוח ח״י א' דא״א לצמצם וטייתי ופתנה יע״ש ופ״׳ מהלי שבועות כפרו
 שניהן ננ״א כנין חכ״ד של הכירי שניהם הייבין ט' משפע דלא יצויר שיכפרו שניהן ננ״א אם לא
 תכ״ד דא״א לצמצם וזה יורה כתב״ש . ילפ״ז דברי הליט נפ״ג םה״ש ה״ד הנאתיו לעיל אות ג'
 דמשטע דטיירי בשהה טחצח וטטופק אי הוד, כבידי אדמ ואפשר לצטצם קשיא דהא בהדיא פסק דא״א
 לצמצם והנה בתו' בכורוח י״ז ב׳ דיה אפשר כחנו ההיא רשבועות הוד, ב״ש יע״ש ור״ל דלא נתכוונו
 לכפור בב״א היה נטו ב״ש וטההיא דנטצא בין נ׳ עיירות כתב תופל טעצטו הוה ג״ש אלא דאפ״ה
 פעפיט אפשר לצטצט וטטיק שם בנטרא טהחיא דנפצא וודאי יש ראיה דא״א לצטצט בידי אדם

 וצ״ע בתופ׳ שפ !
 אשובה נא ליתר הטקיטות בר״טז״ל בה״ש פ״א בחב א' יהצי פסול תיפוק ליה דא״אלצטצם•
 י ולזר, י״ל דקאטר דלא היד, ספק אלא יידאי . ונחל׳ שבת פי״ו הח״י פרוץ בעוטד מותר
 יטשמע רבידי אדם אפשר לצטצט וט״ה טותר יבה׳ כלים פי״ז הכ״נ תניד שחלקי לשנים טטא טבלא
 של חרפ שנחלקה לשנים טהור והכ״ט הראה מקום לכלים פ״ר, ושם לא ניכר כ״א תנור וטבלא פי״ב
 משנה ו׳ ועיין חי״ט שם והטעם חניר שיש נימוח ומבלא אין גומות הרי להדיא דאפשר לצטצם בידי
 ארם , ובפ״ב מהלי בית הבחירה פסק חוט הסיקרא כו׳ ולא הוזכר דטרייח פורתא יע״ש נהיים סוף
 דבר אני ההדיוט הכותב לא מצאתי דבר ברור ביח מה הוא דעת הר״מ ז״ל . ומ״מ בפ״ט מהלי רוצח
 כתב בפירוש רא״א לצמצם בידי אדם ומשבועות אין ראיה דנקיט היותר מרווח אי אגב אורחין אשמעי'
 דינא דתכ״ד הוה כב״א ומהלי שנת והל' שמיפה יש לומר דטובר כמ״ש התום׳ תולין נ״ח ב׳ ד״ה
 לפי ועירונין היא ד״ה וםפק בשם הריר שטעון והר״ר שמעי' דאפילו איא לצמצם בידי אדם אפייה שרי
 דהור, פ״פ שמא עימד מדונה ושמא שייין ורהמגא אמר לא תפרוץ תנא יע״ש וכל זה דוהק נר״מ
 ז״ל ועוד םר, אעשה בפי״ז מהלי כלים טבלא של חרס שחלקו לשנים טהורין יכ״ת מם״ם הא כ״א פותר
 חבירו עיין תום' ביק י״א ואם נאטר דהולק על חוסי או כיון דאין נ' הספיקות םותרין וא״ז כ״א א'
 גט החוט' מורים כט״ש בטי׳ ג' וט״ט אטאי מקילין בפפק טוטאה ברה״י דלא טהני אפיי אלף ספיקות
נ • י ש ב ה י : י ח  טיף דבר הדברים ארוניט ונעת לא ׳דעגא מה אידי! ני' וצריך חלמוד ממקום א
 הש״ך על טהרש״ל דםעס שבירת המפרקת לא מטעם שהייה אלא משום דטבליע דם באבויט עסי׳ ט״ז:

 1J ולא, .כתב השיך בסכין פגום פשיטא דאטור להור, עיקור דטכין פגומה וכן דעת הנ״ח בסיפן נ״ז
 והבל״י כתב בשם ש״י לחתיר בעיף שקורין איגדיק בדיענד ואני אומר דרך שחיטה א״א להתיר בפכין
 פנוטה אם לא בקודדם דלאו דרך שחיטח ומ״ט נם זר, אסור ולקטן בדיני דרטה אנאר יה: יד שחט
 העיף דווקא ילא נהטה ש״ך וחייני כיון לצריך לשחוט הוושט אח״כ יש לחוש דכםקוט נקב שחפ
 דוישמ נטיד יפשיפ עיין נ״י יחנ״ש ולדידן אין ג״ט בזה דאיא בקיאין בבדיקת הוושט יאי תפש הקגה
 לבדו דכשר לשיך אף לדידן נמ״ש כאית ט״י א״נ אף בהטה יש תקגה כיון שחפט הקנה לכדו ילא
 גגע בוושט : JJJ" ואיגו יודע. הש״ף מכשיר בתפס הקנה וטכוין לא שייך נל טלתא דלא רטיא דהא
 רטי וטירכר ליה ופיהו היינו אט יוכל לראות שלא שחט כ״א טיעיפ הקנה הא אס ספק לו אם הוא רוב
 או לאו ישהוט במקום אוזר ורואה בטקוט הראשון אם הוא רוב פסול דהוה שהייה במיעוט נתרא ואט
 לאו בשר הוא ינט״ש בפ״ז דודאי אף בשחט במקום אחר היה שהייה יהטעם משים גזירה או מ״ה
 שייכים כאן : טן בט״א , השייך הניא דנרי הכ״י דאיםורא איכא ונס עצה טובה ומ״ש ומיידי ששחט
 הקנה לכדו לא ידענא פירושו רהא פשיטא דאח״נ שוחט הקגה לבד ועכשיו הוא טטופק אי פגע בוושט
 וטש״ה צריך בדיקה אח״כ בוושט : י| אפילו. כחנ הש״ך נשם הרוקח אט שחט הוושט והניח ושחט
 בקנה ואח״ב גמר לוושט נשר ואף לדידן יצויר זה נאפ לא הגביהה הסכין כלל סאחר שעוסק בשחיטה
 אין לחוש מה שהפסיק נין קנה לוושמ ויראה לי אפילו עוף שהנשירו בסימן א׳ אם שחט רוב הוושט
 והניח ושחט הקנה ואח״כ גמר לוושט הדין כך ופשוט הוא ז יח יאסור לטונרו. הש״ך הביא בשם
 מהרא״י ז״ל דם״ס דנוף המעשה אפור לעשות לכתחלה לטנור לעובד כוכבים דיהא פ״ם ופייט דשלוגתא
 עדיף ומוחר לכחחלה לעשות כן והשייך בחב בלא״ר, הוה ם״פ חסרון יריעה לא מיקרי ט״ס ועיין ט״ש
 בסימן נ״ז ובק״י •י יט אם היא נקיי ויש תקנה בכיא יום לא אחי לידי"תקלה ודווקא ׳"ב חודש
 ח״שינן לתקלה עטי' נ״י יעיין חב״ש נתנ נאית כ״ו שטיב למכור לעובד כונביט שהוא ימיתנו ולא
 ימיתנו ישראל לחוש לדברי בה״י שסניא ראיה טר״ש ע״ז ועיין פר״ח נקי״א י כ אס תלש. השייך
 היקל במריטת נוצות נה״מ אף שיצא דם ונן היקל בשט״ח ומט"! אין ראיה לא לאיסור ולא להיתר
 בה״ט וט״ם הטיקל בטריטת הנוצה בה״ט לא הפסיד : כא אבל . בחתוך כל העור אף שלא יצא דם
 אין להתיר נה״ם ונחתך מקצח ־ויצא רם יש להתיר נהיים ודווקא בבהמה ובעוף אפשר בהתך כל העור
 ויצא דם אפשר לדתיר נה״ט כש״ש אות ו׳ ונאוטר ברי ל׳ אפילו החך כל העור ולא יצא דם שרי .
 ויראה לי דה״ק כ״ש כשחתך מקצת ויצא דש דטהני נרי לי דהא קיל הוא מחתך כל העור . ונתפש
 הקנה לבדו אפי׳ חחך כל העור ויצא דם בשר וא״צ בדיקת וושט כלל בנרי ונתפס וננוצה בה״ט

 כשר אף שלא ברק הוושט כלל:
 א השייך הראה מקום לסי׳ ח' ושט נאשר דלנחחלה יקח בין בבהמה ועוף סכין כשלא
 נ׳ צווארים של אותו הנשחט יע״ש וכבהמה לדידן יהיה י״ד אצבעות ולא נעוף דטנניר
 על העוף וםימגיש רגיש ויבא לידי ררםר, אחרונים , ודע ראם אין בסכין אלא מלא צוואר א' והשוחט אמר
 ברי לי שלא דרפתי והםכין חד יחריף דעת הפר״ח באוח ב׳ שאין אסור אלא מדרבנן וחרוש הוא בעיגי
 ירתב״ש בטי' ח' אית ז' נתב דפטילה דאידייתא היה יע״ש ימ״מ יראה לי דטידי םפיקא לא נפקא ילא

 הוה יראי ויש לעיין אם לא נצידוף החוקה :
 ך?^ךי תואר חקר גהא חרק סכין לנועצה המבואר סי׳ ג׳ דפריך הגמרא והא בעינן מוליך ומביא
 ומשני שהלכה ובאה והא לא שייך כאן דרסה רהא לא הניח ידו על הסכין כלל יהעילר, מדבריו
 ודייל דשם אפילו לכתחלה טיירי ומשייר, בעי לאוקטיה בהולכה והובאה יע״ש והנה בברייתא לשון ריעבר
 קאפר ואף שיפה חקר טיט לענין דינא אף בזרק צריך כמלא ב' צווארים או הולכה והובאה ואף רליכא
 למיהש לדרטה שחרי הב״ח ז״ל נסי' ג' אומר כן רהא רלא כתנו הפוסקים שהלבה ובאה משום רא״ל

 נסכין
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 נכוה ולא היה לה ג״א מלא צוואר א׳ ואי להוליד ארור כן נם על החיצונה זה לא הוה ב£וה לק אמר התנא
 דכפילפ נפ״ג כיון ובעינן גם נסנימית שיעכיר כל אורך הצוואר השני כיון דהנימ מלא צוואר אמד על
 הפנימית וכיון שכן בשעה שעוברים מפנימית נ' צווארים נשמעה החיצונה כהוגן נשוה ממש עש הפנימית
 ונם לחיצונה יש ב׳ צווארים א׳ ענר מעליה והב׳ נשאר נתון צוואר חיצונה וכשירה נין כהצימ נ' צווארי
 השכין על נ׳ צווארי הנשמע ובין נהנימ מלא צוואר א׳ על השנימיח וכאמור י אגל נהתמיל בקצה הסכין נצר
 פנימי ופנימית וה לא יצויר שתהיו שניהם נשוה ובשרים שניהן כי מיו שעבר מלא צוואר אמו מפנימית ונא
 למון חיצונה ומלא צוואר ב׳ נתון פנימית איכ מיו נשמעה הפנימית כפי תגמינה הנ׳ והחיצונה עו״ן לא.
 אכל קשה ונמלא נ' צווארים נמי משכחת שניהם כשריפ נה״ג שהניח פלא צוואר א׳ על הפנימית א״כ לא
 מיתכשרא הפנימית עו שיוציא כל אורן הסכין לצו חיצוני ופנימית נפי הצורן הנ׳ א״כ גס חיצונה כשירה
 ונשחעה בשופ נרגע א׳ עם הפנימית דנשעה שעבר כל הסכין מספנימית ענד אמיצונס מלא צוואר א׳ והב׳
 נשאי נתון הצוואר . ואין לומר דע"! סוגר כפי הציור השלישי לעיל ואס הניח מלא צוואר על הנשמע
 והוציא אותו מלא צוואר לחון והשני נשאר מון הצוואר די וכמ״ש אומ ג׳ . !א״נ א״ש מ״ש הט״ו דנג׳
 צווארים לא משכמת אלא שהניח ג׳ מצא צווארים על נ׳ צווארי הנשחטים ואי בסניח מלא צוואר על הפנימימ
 א״כ מיד שעבר מלא צוואר אמד מעל הפנימית ונא למון צוואר חיצונה כגר נשמעה הפנימית ואש החיצונה
 נשחטה עמה נשוה הרי נדרסה ונמצא נ' צווארים נה״ג הפנימית כשירס כפי הכהינה השלישיס . אס כן
 קשה מה דכתנ הט״ו נמלא נ' צווארים אש הניח השכין על נ׳ צווארי הנשמטיפ שתיהן פסולות
 ואי דסניא ולא הוליך כל אזרן הסכין ליכא למימי הפנימיה כשירה והחיצונה פסולה דסא צא היה
 שמיטתן נשוה ולא שיין לומר השומע נ׳ ראשי; נאחד וקשה והא משכמת שפיר נשוה ופנימית כשירה
 והחיצונה *שולה כי מיד נעבר מלא אורן הצוואר לצד פנימי דפנימית הפנימית נשמטת כהוגן והחיצונה
 נירשה רלא סיס לה ני אפ מלא צוואר אמו שסיס בה מחמלה והעביר ולמס לא משכחת שנגמר שמיטת

 שניהן נשוה וכאמור כאן :
י הנשחט אי שמתחיל' כן צרין לומר דסובר כי מדין הוא שמניח נ׳ מלא צווארים על נ ר א ו ו צ S 2 Q ] J J 

 נקצה הסכין ממש והשתא ה״ק דגג' צווארי; משכחת נהנימ מלא נ' צווארים על צווארי הנשחטים
 וכשרים שתיכן ולא נמתמיל נקצה דא״נ בהולכה החיצונה ניהולה ובהונאה הפנימית פסילה אלא במניח ג'
 צווארים על נ׳ צווארי הנשמט . משא״כ כמלא נ' צווארים א״א צאשכוח׳ שתיהן כשירות דאי נהנית כ׳ מלא
 צווארים על נ׳ צווארי הנשחטים ולא הוציא כלצ לצד חו; שניהם פסולות ואי המחיל נקצה א״כ הוליך וצא
 הביא הפנימית כשירה ובהנאה החיצונה כשירה וקמ״ל התנא דה״א דכה״ג כשריפ שתיהן כקושית הפרישה הא
 הסכין ארון מלא ב׳ צוואליש וליהוי כשל גשמט מלא צוואר א' קמ״ל לאין מלא הצוואר מה שנתון החיצונה
 נחשנ לכלום ובעינן שיעביר ממנה כל אורן הצוואר כפי הבחינה הנ׳ וא! לא סוס נ״א כ״א זא״ז דכנל נשחטה
 הראשונה קולס השניה וכאמור משופ יכיון דבלעחו היה נשעה שיוגמל שחיטת הפנימית יהא נגמל חיצונה
 נשוה ונלגע א׳ א״כ היה נתפס הסכין גמויל גילו ולא לגמול החיצונה כ״א נעלא צוואר א׳ ומש״ס החיצונה
 פסולה וכן להיפן כהנאה כו׳ החיצונה כשירה והפנימית פסולה ־ ו!"ש הע״ז מתחלה ועיקר כוונת התנא
 לאשמעינן ואין מה שנתון הצוואר נחשנון עי שיענימו ממנה היינו שיתלו׳; השוחט שיעביר כל אורך
 צוואר נ׳ לסכין על שיבוא אורן צוואר נ׳ לחון צוואר חיצונה ואז כשילה אף אם לא נשחטה אלא נמלא
 צוואר א׳.כי לפעמיש השכין מד יחליף נמ״ש סלא׳׳ש ז״ל ומ״ש הט״ו ביש מלא ג׳ צוואריס כשהביא מלא
 צייאר א' א! נשחטו שניהם היינו לאחל שהעביר על וו עול מלא צואל א׳ ועל וו מלא א' כפי הבחינה הנ׳
 לעיל ושניהם נשחטים נשוה. ומיהו וידא׳ לאשכומי משכמת שיהיו שניפה נשמטים נשוה ושניהם נשלים נין
 נסכין מלא ג' צווארים ונין בסכין עלא כ׳ צווארים אלא דהמנא מיירי נהניח מלא נ׳ צווארים על נ׳ צווארי
 הנשמט אי שהתחיל לשמוט נקצה השני ן נ׳ כן הוא מדרן וסדר האלם ומ״ש הלמ״ש והולין ולא הניא הפנימית
 פסולה ונהניא החיצונה פסולה היינו שמתחיל בקצה ולזה קשיא ליה לט״ו והא הוה ליה לומר דומיא יג׳ שהניח
 נ' מצא צווארים על נ׳ צווארי הנשתטיש וכשפולן הל הסכין הפנימית פסולה והחיצונה כשירה ונשהניא החיצונה
 ססולפ והפנימית כשירה ולציור ינ״ש נמ״ש. והא לא ניחא ליה לט״ז לפרש כלנ״ש נמ״ש ממש לחיצונה קולא
 אנל השימט !פנימית אצל הכותל לז״א דא״כ לאפיי שניהם נשמטות נשיה וגי דומיא וגי לפיינו נשוה ואי
 כציור לנ״ש נמ״ש לא היה נשחטה הפנימית בפופ עם החיצונה וכשהולין דהרי מיד שהעליל הסכין מעל
 הפנימית נשחטה לגמרי שסלי הוליך לק פעס אחת והחיצונה לא נגמרה עד שהעביר מעליה כל אורן השכין

 > מצד לצד זהו הנלע״ד :
ן דינא פסק נש״ע לשניהן פסילות מאחל דאי נדרסה ע״כ גס השניה נללסה וכרשנ״א ור״ן עיי;  [Vry י
 י I פר״מ ותג״ש ונש״ן אגאל עול נזה נעזה״י. (ב) לוב. עט״ו שהקשה מפילש״י נשוחט מעולף
 שפירש״י גופא לפסולה שמותן מפלקת קולס משמע הא את״כ כשירה ויש להקשות ממתני׳ גופא אין יפרש
 לועת ראנ״י ומאי איריא מעולף לפא נולא אהדר מוקי לה פתט • והפרישה ודרישה באות א׳ הוקשה לו
 נארית ממשנה שלימה ואי וייל נלא מסטין לכך א״כ גס לש״י מיירי כן כמ״ש נסי' א׳ אות מ׳ י ויש ליישב
 משום ובמשנה י״צ הפסול הוה מטעם שהייה לודאי איירי ניאהור סימנים לציוים נשוה עם העורף ויכול
 למתון שניהם נשוה הסימנים והעורף נס יכול צמתו! הסימנים קודם רוב מפרקת אלא ימ״מ הסימנים יניס
 סס ונדמים ייש לחוש שמתן סייא הנשל ועצם ולא הסימנים כלל ומתני׳ נעוף מ״ל׳ לשיעול מיעוט הוא
 ללנ ואמר עוף לעוף גלי הגנסה ומשהו הופ גמצי קנה סנום עיין לעיל סי' כ״ג יעי' נסי׳ כ׳ בט״ז אית
 1׳ נמה שמחולק עפ הנ״ח ולכאורה ילאה לאס מתן הנשר שנמפלקת עם סשימניס נשוה גפ הנייח יולפ
 וכשר ופא נגמי ואוסר מה״ו היינו לוושט מתוח והגמי אין ממונר שוהה ייתר נחתיגח פגמי משא״כ עשר
 המפרקת אלא דפליגי נאי מחן בבשר לחוד לאחר מתיכת קצת וושט דלהב״ח אסול ולהט"! שלי מהראיה שהניא
 משוחט ננ׳ וגי מקומות כיון יעוסק בשחיטה הוא. ולהנ״ח אסור. אלא דיש להניא ראיה מפא דכתב הש״ן
 נשיי כ״ג אות י"! נשם הלוקח אם שחט בוושט ושביק ושחט לקנס ואחל כן גמר הוושט כשר משמע משוס
 יעושק בשמיטת הסימנים תמיד הא נשל שנמפלקת אין מענין השמיטה כלל ואין כאן מקומו לסאלין ומ״מ
 ממתני׳ לא הוה קשיא כ״כ וכדאמרן דהוה מפישינן מטעס שהייה מש״ה הקשה מפילש״י למוכח נהליא דווקא
 מחן המפרקת קולס עריפה הא חמן אח״כ כשירה . ומיהו האחרונים ו״ל כתבו רמצי לומר למשנה איילי
 נצא כוון לכך סא מחכוין לחתוך סמפרקח ואומר שע״י כן הוא תפירה אשור ואני מתוספתא הניאה סלרישה
 נסי' א׳ אות א׳ היה שומט והתיז פלאש ננ״א מס נתכוין לכן פסולה. ואני אין יורע רמז מתוספתא זו
 ואיילי נדלסה ומה לתנן אס מתכזין לכן סוא כפירוש הלא״ש ז״ל וניזוצין למול איילי ולא היה בסכין
 מלא ג' צוואלים דסשתא אפ נתכוין לשחוט נהולכס לחול טליפה הא לא נתכוין לכן אף שאילע שהתיז
 כהולכה למוד כשילה דפעמיס מליף כמ״ש מהלי"( מניב הביאו הנ״י ואפילו נאיומל כ״ש כשר וכמו שאנאל
 נשייך אי״ה ומ״ש הפלישה נסי׳ א' אות א׳ ללשון מתכוין לכן אינו מיושב א״י למה לא כדכתיננא . ולענין
 הצנה העלה הט״ו ואין להחמיר מספיקא אפילו איתא לשנינו א״צ לנווק ואי שמט רונ המפרקת היינו לונ
 סמוט נה״מ יש להקל עיי מ״ש נשייך מוה ומ״ש עצ פרשנ״א והטעם משוס דט כמנ עליו הט״ז דסוס כלא
 נשחט וגריו מגומגמיט קצת וכוונתו ומנא ליה להתיר ע״י חתיכה ומליחה כיון והתורה אמרה למגליע
ס האינריס שפירש .־ (ג) חלדה. סוא לשון הטמנה  דס אימא ולא מפני כלל מליחה אף עיי חתיכה וסוס מ
 ע״כ נקראת מילדת בלשון זה ה«טמנת עצמפ בארן כן הוא כגמרא פ״ק וחולין דף• כ׳ עכ״ל סע"! מדבריו
 ילאה ומצלה מלשון ניסוי והטמנה וע״ש כן נקרא מילדה כן לפי שהיא מעמנת עצמה בארן אמנם נוף נ׳ כ׳
 שס י״ה מלוה כמולוס סדרה בעיקרי בתים יש לומל ומלוה נגול משם חולדה ואין הכרע ו!"ש הט״ז הוא מ״ש

 לנ״ש פניאו הפלישה אות א׳ ׳מ״ש . ויש שט ט״ס וכצ״צ ויש לופ סמן ממן מה מן בגלוי:
^ אות ט״ו מקל מה הוא המללה שאסלה תורה אס שיהא השמיטה מגולה בשעת שחיטה או שיהא ״ ב ת  ה
 הסכין מגולה ונ״מ א׳ ניסז מטלית על צד העב ומקום השחיטה נלאית מצדלי הסכין וכפי
 ופא לכולן מטלית על הפגימה ורא״ס אוסר אף ננכסה ראש השכין פתס לכתמלה ופריפת מטלית לא הותל
 אלא ויעכי ועיי וכאן ליכא למיגור ויביא לשמוט במקום המטלית ואין ראוי לשמיטה וגם אינו נחשב
 מהםנין לצורך שחיטה עכ״ל הנפ הנייח פוסל אף ליענד אש לאט הסכין מכוסה בעור הביאו הש״ן אות ט׳
 א״כ אין יתרן סא לכריכת מטלית אלא שאני רואה לאלונה מהנ״ח לאיה דעיקל החללה שהשכין מכוסה
 יהא נמקוס השחיטה מגולה וע״כ לא עליגי שאר אחרונים עלה דב״ח אלא כיון לנמקום שחיטה מגולה
 הסכין הא אס במקום שחיטה הסכין מכיסה אף שביס״ש נלאה מגולה מצללי הסכין אפייה הוה חלדה ונע״כ
 כליכת מטלית כיון שהסכין קשול שם מנ׳ צללין הוה כקתא שלו. ומיהו מהא ללא יניח השומע אצבע עצ
 הסכין אין לאיס כלל ־לסא ועי' תיס' חולין כ״ג דיס משני כתבו דלא איילי בסכין לחנס משמע לעיקל
 תלדה היא מה שנכסה הסכין לא מה שאין מקום השמיטה נגלה וע״ש לשי׳ ל״ה הא מיגליא באופן שאין
 הכרע. ועיי נכל״ו גאות ג׳ השיג על הט״ז להחוש׳ בד״ה מפני שהוא ממליד כתבו דמלדה הוי מלמטה
 למעלה אף שנגלה ואנן קיי״ל הכי עכ״ל כוונתו קשה להולמו ואולי יאמל לאס אמו נשימניס והוציאן מוץ

 למפלקת וחתך מלמטה למעלה הופ חלדה נמ״ש פתוש' אף שמגולם השמיעה והסכין לסכי אגמלי' לממנא לוקא מלמעלה למטה שמיט ואף גצללין ולא ממטה למעלה ולענין לינא שניהם נספק הן דיכא ורינא ותנ״ש
. עט״! והקשה מנעיימ רנ אישעיא הושיט ייי למעי נהמה וע״כנלא הוציא ראשי איילי דאל״נ מהני שמיטה דהוה כילוד ואיכ הוה חללפ זננה״ך תי' נעיית רנ אושעיא נאת״ל לתחת מטלית ׳  צ״ע(°): נד) ויש מי כי
 כשר וכן פירשו שאר אמלוניס עול נתנ ננה״ן ללא הופ מלדפ דהוה אמו ננית שלו ועול כיון דלא יצא לאויל העולם לא פסל ניה חללה . ילאה לשיש שנתגיוין למ״ש סכה״ג כאן נהגהית ב״י אית כ״ס דניצא
 לאויל העולם כיון שאפשר לשחוט נל׳ ניכוי אסרה תולה משא״כ במעי אמו א״א נענין אחל יעי״ש . ידע דלעיל ס״ס י״ד כהכ הגייה והושיט ידו ושמנו כמעי אמו פסילה ילאה דהוה וודאי לם״ס לאיכורא שמא
 תחת מטלית פסול ושמא לא מהני שחיטה אלא נדיצא לאויר העולם ואס ס״ס להקל משוס כוודאי הימר כיש להחמיל ונ׳ נעייות הוה ס״ס נמו שיתבאר לקמן ונקונטריס הספיקות ואף לדילן במטלית פר1ש כשל
 מ״מ ממתן הלבוש בסי' י״ד טעם דהוה חלדה ע״כ סובר והופ כמטלית הקשור ע״ג צווארם !א״כ הוה ס״ס לאיכורא והא להשמיט הרימ ו״ל הן נעיא והושיט יזו למעי נהמה ולכתוב עליה דכוה וודאי י״ל יאירו
n לשיטתיה לסובר ס״ס דשרינ! יעלמא הטעפ דבכצ סשיקא מ״ה שריא ומדרבנן אסור הלכן ני איכא עוד ספק הופ פפק דרבנן להקל וזה להיתרא הא לאיהורא לא שיין זה !לא שובר דם״ס מטעם רונא וכבר המבאר 
) ויש למוש ה  גס׳ גינת יירדים ע״ש . אלא ולענין ניסוי הדס ואו״ב וודאי אין להקל ללא הוה רק ספק ו מ״מ לענין אס נתערב נשאר אין להתיר אף בה״מ כה״ג עיין בסי׳ ק״י נש״ן ושם אבאר נעניניס אלי : (
 כי׳ . ענן״ז לסעלה להלכה כש״ע ללא כג״ח שאושר ליענל אס לאש הסכין מכוסה אמנם אס במקום ששוחט מנוסה !ולאי אף ויענל אפור וכמ״ש הש״ן אות ט׳ ומש״ה צרין ליזהר לכחחלה שלא יתכסה נמקום שחיטה :
 (!) מיעוט האי • עט״ז והנה ראוי לנאד כאן קצת באורן . לע שעל נעיא והחליל במיעוט סימרס יש בו פירושים לנים ואבארם . הפי׳ האי הוא פילש״י לאחר ששחט הרוב א' בעוף ורוב ב׳ בבהמה החליל
 מיעוט הנשאל כמו בשהייה לעיל . הפי׳ הב׳ הוא פיל״ת הניאו תיש׳ מילין ל״נ ד״ס המליד דמינעיא ליה אס סמנ הסכין תמת מיעוט קמא וקנה ושמע הרוב מלמעלה למטה נחליה מינעיא ליה אפילו לאמרי
 ני רנ תמת עיר א״י הכא׳איפשל דכמאן לפשק דמי יצא כושל אייל פסולה וע״כ להעיר היה מחין. הפי׳ השלישי הוא ג״כ של ל״ת שתמנ תחת מיעוט קעא ישחט המיעוט מלמעס למעלפ בחללה מי גמילי שהייה
 דווקא ברוב הסימן ולא במיעוטי ומשכממ ליה נקנה כמ״ש בפי' א׳ א״צ ניינט שמתן מצו זה ברוחה הסימן וכן בהיקף מצי תנ׳ ואמ״כ תמנ הסכין ושמט השליש בחנוה . ולפ״ז אמאי לא פילשו כפשוטו ששמט
 מיעוט סימנים ניזלוה כגון נין סימן לשימן או תחת העול ושחט מיעוט נהליה מהו ויראה לפרש דה״ק ואף ננהיג הוה בכלל ספק ול״י! דשמא המיפוט נמאן וחתוך דמי ושמא כי גמיוי חלדה בחיוי דמננלפ
 ניה כמו לעני! שהייה אפייה נכלל הספק ולפ״ז ה״ה וכ״ש אס שדגו יין פימ! לסימן שחחנ הסכין ישחט מיעוט נחלדס הוה ספק . הפי' פדי הוא סי' הכ״י נר״מ ו״צ פ״ג מה״ש ה״י שחט מיעוט סינונים יהלוה
 וגמרי שלא נחלום הר״ז ספק נבילה ופי׳ הנ׳יי וכ״מ כפשוטו גי! סי::ן לסימן מי גמילי שהייה וחילה דווקא במידי למגבלה ביה כן׳ והנה הטור פי׳ בר״מ ו״צ כפי׳ הנ' של ל״ת ולכאורה אין נשקא מינה לדינא אלא
 שהטור מצייר כן והנ״י כפשוטו. אמנם לן לאיתי שיש הבדל גדול כפי מה שלמדתי מתון דגלי הפר״ח אות נ״ה דר״ת כפיי הב׳ ה״ק דוודאי אי החליל כי( הימן הימן אפשר דהוה חלדה ול״ו לנעיא ושהייה
 דכי גמירי במידי דמננלא משא״כ חלדה אלא דמינעיא המציד מממ מיעוט קמא ושמט ממטה למעלה מי אמכינן כיון דאין מיעוט זה מענג לאי שחט שאר כרוי בהכשר ושיק להמיעוט א״כ לא הוה ג״כ חליה
 משא״כ אי הכניסו הסטן נין סימי לשימן ושמט מיעוט נחלדה כיון להסכין מכוסה נסימן שלם או ביוב וודאי הוה מה ששחט בחלוה חלרפ גמורה. הפירוש החמישי הוא פי׳ תי״ר אושעיא שהחליד תחת מיעוט
 נמלא יקמא ושחט סיען 9נ׳ תי אמלינן והמיעוט כמאן וליתא ומי או הוה חליה . הפירוש הששי סוא פי׳ סליג״ז סי׳ קס״ז הגיאו הכ״מ נפיג מה״ש וכמו שהכיתי אני נדנליי דאם שחט לונ של סימן ראשון

 ןהחליי

 גשגין גדול. והגהיג נהגהות הטור אוח א' שם נתנ כן ויראה דנה״ג ודאי םדדננן פסולה םשום לא
 פלונ לא ט״ר, דוםיא דם״ש הטרייה ואף דשם חולק התג״ש אגל גאן אפשר יודה חד*(°) : ב שחט .
 עש״ך ולא הגינוחי דמה ראיה מחולין ג״ט רא״ר' גשגין ארוך הרכה םש״ה אטר גרישא השוחט ג'
 ראשיש ע״ג בקרשים טשא״ג סיפא דטתני׳ טייר׳ בחולין ומשום דלגתחלה בעינן מוליך ומגיא אף נסיין
 •ארוך גטו ששנינו בתוספתא מצות שהיטה מוליך וטגיא והפר״ח הניאה נאות ג' ודחק דל״ק מההיא
 דבדק גירא דאיא גע״א יע״ש ואי לית ליה להש״ך הך תוספתא אטאי לא קשיא ליה להש״ך אט״ש
 הטרובר בם״א שחמ גהולכה לבר נשר דיעבד ולא נקים לנחחלה . וט״ש השייך שנן צריך לומר גר״ט
 התש ודאי הדין עטו דלא נקיט התם בהולנד, לתור ואפיה נקים לשון דיעבד יבהלי^ה״ם פ״א מבואר
 דנחולין שרי לכחחלר, אלא שזה לא יעלה ארונה להמחנר דהרים םטך על פה״ם טשא״כ להטחבר אלא
 גט״ש דת״ח מתוספתא דווקא דיעגד ולגתחלת נעינן הולכה והנאה , וראיתי להתנ״ש נפי' ח' אות הי
 גתב דאההיא דבדק גירא אין ראיה דליגא למנזר טיפוס דרשה דבנירא לא שייך דרשה טשאיג גשהסגין
 נידו כו׳ וג״ש נם' גשר . הנה מה יעשה בהא דזרק סכין דבעיגן שיעור או הולכה והגאה כט״ש לעיל
 וטיהו גבר נתננו דטדרננן פסולה וה״ד, נירא משום לא פלוג ואם לא א״י פר, חילוק יש נין נירא לזרק
 ונס שם הסכין מסולק םיד האדם ואין טי שידרוש וגבר נתבאר גאות הקדום : J אם . עש״ך דנקיט ב'
 הקצוות דהיינו שהניח טלא ג' ראשין על ב׳ צווארי הנשחטים ובצד פגיטי דפגיטית נשאר יוצא עד
 הקתא טלא צוואר הטני; והוליך עד שבא טהטכין טלא צוואר חוץ לצוואר חיצונה שתיהן בשירות והוא כפי
 הבחינה שלישית •שזכרנו לעיל בט״ז אוח א׳ והוא קולא נדולד, ובין התחיל בקצה הפגין בצד פנימי דפגיטיח
 והעגיר בל הגי צווארים עליה דהיינו שחים עכרו וצוואר א׳ נשאר בחוכר, ועל חיצונה צוואר א' עבר
 והבי נשאר בחובה דה״א רזה גרע מחלוקה ראשונה ששם נשחטו שניהם בשור, החיצונה והפנימית כל א'
 גג' צווארי! םשא״ג באן דחפניטית בג׳ והחיצונה בבי ולטר, ד׳ לה נחלק טועט טן הפניטית וה״א דהיצונה
 נדרסה גקושית הם׳יז אות א׳ קט״ל השייך דאין לחוש דאפשר הפנימית עורה ופינזניש שלה קשיש
 מהיצונה ומשייר, שתיהן בשירות וגן בהבאה אם הניח מלא צואר חוץ לחיצונה והביא שתיהן גשירוח .
 אמנם מ״ש בחלוקה השלישית ואם הניח מלא ב' צווארים על ב' צווארי הנשחטים ושלא צוואר מראש
 הטב•! יצא בצד חיצוני החיצונית והוליך החיצונה נשירה והפנימית פסולה ובהבאה החיצונה פסולה בוי
 לא ׳דענא מה בא ללמדנו דבשניל שיצא מלא צואר.א' לצד החיצונה יהא ה״א דכיפירה בזה : ד ואם
 לאו . עש״ך ורצונו לומר דגחה״ד גתנ ראם אי; בפגין ב״א נ' צוארים הראשונה פסולה ושניה כשירח
 ע״נ בהניח מלא ג׳ צווארים על ג' צווארי הנשחטים והוליך הפגין לאותו צד שיצא ראש הסבי; דהיטחא
 הראשונה שאצל השוהם פסולה שלא היד, לה ב״א מלא צוואר א' והשניה דהיינו ההיצונה נשירה שהרי
 ענר עליה טלא ב׳ צווארים. ואט הגיח מלא צוואר הבי בתוך החיצונה לשישתיר, באות ג' גדגתיגנא
 ובציור רג״ש נם״ש שהניאו הפרישה וקורא ראשונה אוחד, שאצל השוחט ושניה מר, שחוצה להשוחט
 והבאה איפנא השניה אסורה והראשונה שאצל השוחט כשירה והא דקרי ליה נ״א היינו והתחלה וגטר
 הוד, ג״א כפי שיטתיה לעיל גאוח נ׳ והגן ! אמנם לא ידענא אטא׳ לא נהנית טקצת ובהנאה והפסיק
 באמצע . ואפעגר דניחא ליה לאוקפיה בהולכה וע״כ שהניח ב' צווארים על הנשחטים והוליך לאות,- צר
 שיצא ראש הטנין דאי רק ראש א' הראשונה כשירד, ושניה פסולה וכבר נתבנו גס"! באורך בזה . עוד
 נתר השייך דלפי טעם הביי וד״מ ראם א' נדרסה ע״כ נם השניה איכ אף דהתם מיידי שהניח ב׳ פלא
 צווארים על הנשהטיט טדנחב הושב״א י״א דהראשונד, פסולה והוסב״ן אוטר דשת־הן פסולות ובפ״ש
 לעיל ה״ה אם התחיל בקצה הפגין בצד חפניטיח והוליך וכשבא מלא צוואר לתוך השניה הפסיק דיפתיהן
 פסולות ביון שהשניה נדרשה ה״ה הראשונה , ויראה לי דר,כי קאמר לא סינעיא אש הניח מלא צואר
 על הראשונה ומשך והוליך עד שבא מלא צואר לתוך השניה דע״ג נדרסה נש הראשונה דהא גשעד,
 שהעביר מלא צואר על השניה העביר נם מלא צוואר נ' על הראשונה איג גחתך א' נדרסו שניהם אלא
 אפילו התחיל בקצה ניםא דלפעטים השכין חד וחריף וחותך במלא צוואר א׳ רוב הטימנים נפ״ש הרא״ש
 וכיון שחוא פתכוי; להעגיר גם מלא צואר הגי על הראשונה א״כ לא הוה גחופם השבץ בפויר וניטא
 שמא גמלא צוואר א' שהעגיר נשהטה הראשונה והוא לא ראה ולא ידע ונכשיר טספק קט״ל דלפי הטעט
 שכחנו דע״כ נדרסה נם השניה אם כן ליכא ספק נ׳ אם ודאי וליגא לאגשווי שטא גמלא צוואר א׳
 נשהטד, האי קודש שהניע אל השניה , וטיהו יש לעיין אי הפגין חד וחריף וראה גשחעניר טלא צוואר
 לתוך הראשונה נשחטו רוגן ואח״ג גהעגיר מלא צוואר לשניה ודעתו היה להפסיק שם דהוד, כחופש
 הסבי! נידו רלא מהני חריפות הסבי! נפ״ש החב״ש בטיט! זח וגסי׳ ח' דגל שחפם הסכין אפילי גוי
 לי לא טחני א״ג ניטא דנם הראשונה פסולה טררננן משעש דרסה נטיעיט נתרא או נאמר דלאו ודאי
 הוה כ״א ספק בט״ש בש״ע יש לחוש ולאפוד שתיהן וביון דלאו ודאי אלא םפיקא א״ג נטיעוט בחרא
 דלא הוה אלא טנהנא אין לאסור טםפיקא גפו בספק שהד, במיעוט בחרא בט״ש לעיל וכט״ש הגה״ג
 גהגהות הטור בסי' א׳ דידע דלא נמיר אין י צריך לעטור עליו מתחלחו ועד סופו דק עד רובו ונגד

 התגאד זד, לעיל ולקמן יגואר עוד :
J נאטר דרין זה גטחלוקת שנויי התג״ש והפו״ח . להפר״ח אש שהט נמלא צוואר א' והשכין ^ f f l 
 חד וחריף ואטד גדי ל׳ אפייה פסולה טדרננן ששום לא פלוג א״כ הראשונה גשירח אף מדרננן
 כיו; דהשניה נטי נשחטה כהוגן בסכין חד וחריף גטו הראשונה נמלא צוואר א' אלא דהשגיר, לא היה
 לה ג״א מלא צוואר אחד ביון דהפסיק בחצי הטבץ ולא היה דעתו להעביר הפגין יותר א״ג הראשונה
 גשירד, דטר, אמרת דע״כ נדרסה דגש השניה נדרסה דז״א רגם השניה לא נדרסה אלא דאשורה טררננן
 טשום לא פלונ דנזרינן אטו גאין הפגין חריף וישחוט בטלא צוואר אחד גהולגח להוד או גהבאה
 לחור א״ג טה״ת ליפטול לראשונה טשא״ב להתביש בטי' ח' רכל שאין בטגין ג״א מלא צוואר א' לא
 טהני ברי לי ואף טח״ ח אטור דאינו סומך על הריפותו של סגין ודורם אם כן ה״ד, הראשונה כיון דנפעם
 אהד העביר על שנ־הפ יהד והשניה נדרסה ה״ה הראשונה במיעוט בחרא והוד, פסולה או ד״ח או מדרבנן
 עגייפ כדנעינן למיטר לקשן געזה״י. ומ״ש השייך דלא גג״ח שחילק בין החוזיל גקצה הפגין דאחח
 גשירה ונין הניח פלא נ׳ צווארים וה״ה אס הניח מלא צוואר א' וגגר גחגנו פה שיש לעיין גהאי
 דינא . עוד גתב ראם התחיל נקצר, והעביר טלא צוואר לצד חיצוני. דחיצונית רעל הראשונה עבר הסגין
 מכל ובל ועל השנייה עבר מלא צוואר א׳ ומלא צוואר הב׳ נשאר כתוך השנייה שתיהן כשירות לכ״ע
 זה ג״כ לפי הגהינה הנ׳ שבחבנו בט״ז אות א' גשר והוזג״ש גתג שאין דעת חגיי גן אלא שהעגיר
 הסכין נם מעל השניה מכל וגל זה נפי הנולגר, א' שכחגגו גט״ז . וחולק על הג״ח שאוטר גה״ג יע״ש :
 ך, והמנהג . הש״ך הניא הרנה פוסקים להחיר . והנה ס״ש משנה י״ט הוא דשוחם טעודף בדלא
 אהדר פסול ומאי איריא מעורף אפילו טצואר נהינ פטול וט״ש טהרימ פ״ב מריש ה״ט הוא מ״ש שש
 דהא דנעינן הוליך והביא או בטלא ב' צווארים בחתיז חטפרקח נ״נ הא בסימנים א״צ נ״א כ״ש אלשא
 דלא טיפשל בחתיגת המפרקח וכן מוגה טרטנ״ן שקאי נשימה זו דלא בעינן מוליך וטניא נ״א נחחך
 המפרקת ופ״ש שגן טובח טטור והמחבר ם״פ ג״א אולי ט״ש הוא וצ״ל ם״פ כ' השוחט מעורף פפול כדלא
 אהדר ש״ט מצוואר גשירה גה״נ , והנה םטשנה אץ ראיה די׳יל הטעם םשופ דט וטש״ה אמר מעורף
 פסולה וחור, נגילה אטנט טר״ם !V יש ראיה דכתב הוליך והביא והתיז הראש גשר , וג״ז יש לומד
 דטיירי בלא טוזבוין הא במחבוין פשול. וטי, שלא הגיה רש״א נס״ס ג' דםטך על גאן. ולעני! דינא

 העלה השייך להקל בה״פ ובן הוא רעת הפר״ח :
 הגה״ג בהגהות ב״י אוח ג' שפחה גשוהש שהיה שוחט גישירד, יעיש , ועיין תג״ש נה״ט התיר
 בהניח אצבעו על הפגין . ונ״ל ה״ה בישיבה אין להחשיד דיעבד נה״ם ואף גלא ה״ט יש לצדד
 אפ יודע שלא דרס : ך גין . וכתב השייך וג״ש הכניס חחת ב' הסימנים או חתך התחחון ממםה למעלה
 והעליון כהלכתו. ט״ש דכ״ש רהא שחט שניהן בהלדה וגן דין השני הוד, ג״ש דהיה הםגין סגופה נרי
 הטיטניט וא״י מר, מלמדנו דפשיסא רהגין הוא . ודע דלשון הטור וחמחבר חוח זו ואצ״ל זו ראם גיסשחט
 החחחון מלמעלה למטה הוה חלדה ג״ש כששחט העליון טמפח למעלה אלא דבי; בין אין קפידא עיין
 פרישה , ועי׳ בה״נ בהגהות הטור אוח מ״י לטי ט״ש החום' חולין לם״ד ב' ד״ה הוזל׳ ד דטתני' רבותא
 אשטעינן אף דפיטן א׳ נשחמ בהגשר אפייה נל שהחליד הוד, חלדר, או אווחא דטלתא נקימ מתורציט דברי
 חפור . ולא הבינוחי דהטור אומר או שההליד משמר, לפעלה והרי העליון עדיין לא נשחט בלום ואדרגח
 המור לא ס״ל חיי א׳ של חוסי דאל״ג אמאי השטיט ד,ך רגותא דאפילו נשחס א' גהגשי־ אלא אודחא
 דםלחא נקט ואולי זה גוונת הש״ך בםייש ובייש אש תחח שניהם וחחגן משפה למעלה או תחתון מלטפח
 למעלה והעליון גחלגתו ל״ל דין המשגה שמקודם חחך עליון גהלכחו ואה״ג השגי טטטה למעלה אף
 שכנר נשחט האי גהגשר וג״ש קאי אתחלח דין דהיינו שחתך שניהם מטפח למעלה ומיה נמשך לדין

 שני
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 והחליל המיעוט נמרא של סימן ראשון מהו אף ומימונו נתיא של שגי סימנים אין פיסל ירפה תלדה כיין
׳ הכי אגמרי׳ רחמנא באס !pip לשמוע שלא  שאין זקוק שו לשמוע עוד משא״כ כאן זקוק עוד לשמוע סימן נ
 יהיה פסול 5אמ5ע שמיטה אף במיעוט נמרא דקמא והמעיין נרינ״ש יראה לדייק נהויא דא״א לשרש כדבריו
 כ״א כמ״ש ושונ ראיתי להנ"ח,בהאן שהנץ כן דגר׳ הרינ״ש כדכסיכנא יע״ש. וראיתי להככה״ג בהגהות
 ב״י אות ל״א כתב דריג״ש מפרש פי' נ' נל״מ הפירוש ר׳ אושעי׳ ואני תמס אין העביר עיניו מיו ממאי
 שכתג סריב״ש נהויא כדברי וממ״ש מריב״ש דומיא דפי' המפרשים בשהי׳ במיעוט םימניס ואי כפירוש
 הר״ר אושעי' אמא׳ לא אמר כפי׳ הר״ר אושעי׳ אלא המליד באותו מיעוט גופא ועוד דאי שחט סימן תג' תמת
 מיעוט כתרא לקמא מהו זה שכתר סר״מ ז״ל ג״כ שמט מיעוט סימנים גמלדה והא שמע רוב סי׳ ב' נמלדה .
 והנגה״ג גופא דמה דא״א לפרש כפיי א' של ר״ת והא מיעוט סימניס קאמל וא״כ מה״ט א״א לפרש כשי'
 הל״ל אושעיא ג״כ ומ״ש הי״מ ז״ל סימנים לשון רניס דקאי או אקנה או אוושט עיין גרינ״ש שמפני זה
 עשה כלומר ע״ש ואולי כוונתו כפירוש הר״ר אושעיא כשהיה דהיינו כשהין רעה ששהה כמיעוט גתרא דקמא
 הכי מפרש הרימ גהנוליו ובאותו מיעוט וז״ש הריג״ש וומיא דפי' המפרשים בשהייה נמיעוע סימנים ,
 סוף דבר הכל נשמע דבר״מ ז״ל א״א לפרש פי׳ א' של י״ת לשחט מיעוט גחלדס קאמר ולר״ת שמט הרוב
 נםלוה ומס״ט נדחה גפ פי' הר״ר אושעיא להעמיס בדברי הר״מ ז״ל כמ״ש גס פירש״, א״א שהרי גילה
 דעתו בפירוש דדרסה אין פוסל במיעוט גתרא כמ״ש •שפ סי״ג וכמ״ש הכ״מ ולמד מדין שהייה מתוספתא ה״ה
. ונמלא לא נשאר לפרש כ״א שלש פירושים  חלדה אין פישל דוודאי דלפה ומלוה שוין המה ואין למלק כלל
. ר ו מ א  פי׳ נ׳ של ר״ת כסי מס שהכין ספור אז כפיי פג״י והג״מ או כפיי סכי של הריב״ש פימן קש״ז כ
 והנס היה נראה לפרש סאיבעיא גשחט מיעוט קמא או מצי וושט והחליד מיעוט קמא דקנס מי אמריכן מידי
 דהוה אמצי קנה פגוס א״ד בתחילת שחיטה כשילה משא״כ נאמצע שמיטה ועיין בלינ״ש כתכ שזה וודאי
 נבילה משום דמפלש איבעיא נע״א אלא שאני לואס לא״א לפרש סן בי״מ ז״ל דא״כ מאי מיעוט שימנים

 לשון לכיס וגש״ן אות מ״י אבאל באולן :
1S7T |כבא א׳ פי׳ הטור נר״מ והוא פי׳ ל״ת . י ב נ לבאר דברי הט״!. הנה הממני כתב תלתא ג ו ש א r 1 
. בנא תנינא פי׳ הל״ל אושעיא . נבא שלישית הוא כפי׳ סב"׳ בל״מ למייעיא ליה ׳ ב  י גפיי ה
 מיעוט נמלדס מהו והא הוה לימיא ללאשונס לאס ממת מיעוט קמא וחתן טלמעה למעלה סות חללה כ״ש כאן
 ומי׳ לכאן תחת פעול וה״א דווקא לעיל דממן מלמטה לנועלה גרע טפי משא״כ כאן ולא הנינות׳ אמא• לא
 בהחיליד בין סימן לסימן ושמט נגיעוט קמא נחלדה מלמעלה למטה וזהו שמוסיף וי״ל יאה״נ אלא ירגיתא קאמל
. ולאישי להדרישה ק פ  לאפילו תמת העול דסוא גופא ספק אפ״ס אס גס מיעוט המליל תחת סעול כוס נכלל ס
 אות ז׳ דנבא ג׳ סוא כפי מס שהבין הניי נל״מ שהחליד בין סימן לסימן ואחריו החזיק התנ״ש אות י״א
 ׳ע״ש וכתב דקמ״ל ללא הוה אלא ספק נבילה ועל פ״ הט״ז כתכ לחלוקה וו לא נזכל בשום מקום הנה מ״ש
 דמלוקה זו לא נוכל גשום מקוס מאמת אתו ובגמרא ולאי א״א ל«ש נעיא והחליל מיעוט סימנים תחת העול
 א״כ סיס צ״ל נאת״ל תחת העור כו׳ אמכס נמ״ש לקמ״ל לאף זו הוה ספק ול״ל דליית דווקא תמת מיעוט
. אמנם תמהני  קמא דאיפשר דאין המיעוט מעכנ כ״כ משא״נ תמת סימן שלפ ושחט מיעוט נחללה הוה ודאי
 וכי המחבל וייק בלישניה ביו ספק לוולאי והלא מסתפ שתום והא לא הוניל כלל א׳ ספק הוויין כל אלי
 ואמאי לא שיי דאשמועינן אף ששחט ממעלה למטה ינבא א׳ השמיענו דליית דפמיעוט גמא[ למתן ימי
. ויש ללאות דולאי גליעי מתהת סעול  ומ״מ לרינא סכל בכלל ספק נבילה דצא גרע מתחת העול מניית הב״י
 כמו שצילל ל״ת גט לפי׳ הר״ר אושעיא תמת מעור הוה מלדס דא״א נע״א אם לא נחליה משא״כ תחת
 מיעוט נתלא לקמא להא אי גנני הופ מתן לנ' בלא חללה וי״ל ממ״נ אי האיגעיא צכ״א מהפילושיס א״כ עלתה
 בתיקו ואי איבעיא כשי' פאי א״כ לאינך צדדיפ נשאל הסנלא סמיצונה דלא גליעי מתחת העול ינשלמא אי
 הגמ׳ מצוד בזה דאיפשר וגליע׳ איכ אפ״ס הלי עלתה בתיקו משא״כ הסבלא החיצונה ודאי נותן וכל אלו

 . לא גריעי מהמת העול והוס כולסו ספק .־
 faTl/ft נסייג מה״ש הניח נצ״ע אמא׳ תמת מטלית הופ ספיקא הא הופ ס״ס שמא עור נשירה ואת״ל
 פסילה אפייה שמא מסלית כשירה . הנפ תפס נמישלס דשני בעיות ה1ה ס״ס עיין ג״י סי' נ״ט
 בגלידה ואיפשר והסם לשיטת הל״מ כתבו דסונר ס״ס משפ א' הוה ס״ס כמבואר מדבריו נפלי א״ג מסא
 לשפוי קטנה לצון הוא מחמת קושיות התום׳ נסוגיא דפ״פ יע״פ א״כ ס״ה צ' בעיית ונקינטליס הספיקות
 יבואר. ומיהי אי ס״ס במקום חוקה לא מהנ׳ וכ״ש לסל״מ לטעם ס״ס והופ ספק ורבנן וזה לא שייך במקום
ינא וגעיא ללא איפשטא מהני במקום חזקה דבשניל וה לא ישתנה סדין ו  חוקה אנא רכבל כתבנו דפסיקא ו
פו לסל״מ ס״ט מט״מ י״ל ס״ס נעיא ולא איפשטא הוה מ״ה והוכיח מי ו  ובסימן כ״ט ולמ״ל וק״י אגאל(
. ר מ נ ) ו ן  צפי' למש״א הוה ס״ס יאצ״כ אמא׳ הגיח הגמ׳ נתיקו לסא מותר הוא ח״א) ואין להאריך: (
 הט"! הניא לשון הטול דאף למאן יפוסל שסי׳ ומללס במיעוט כתלא נהגלמה מולה . ומאן ופוסצ הוא
 סלינ״ש ולאייש מכשירי! נהגלמה ללאו מקום שחיטה סוא דלא כלש״י שפוסל אף ס^רמס במיעוט נתרא
 כרבנן טלופאי ומיהו אנו נוהגי! כדעת סגס״ה דפוסלין אף סגלמה במיעוט נתלא ואף נה״מ אנו מחפירי!
 דקנילו עלייהו במדינות אלו כמ״ש התבייש אות ח״י . ומ״מ יש הבליל לאלו שהיי ללשה חצדס יש חשש
 דללא לאורייתא מבעיא ללא איפשטא לפירוש סתב״ש ולפי' הלשג״א עכ״פ מללננ! ונסלגמה לק מצד
ל. ואפ שחט רוב פימ! א׳ בנפמה והגלים אוחו המיעוט ושאל דיני דרסה וחללה אנאל על  פמנסג לחו
 נכו! נשייך אי״ה: (ח) מהלחי. עט״ז לסממני משמע דווקא שניטל התילנן או הקנה מנשר שבלחי הוא לפוםל
 כשאין המיעוט נמקים א׳ שלם הא ניטל הסימכיס עפ סגשל מהלחי אף ניטל כילו כשילס וזהו היי! נסימ!
 ל״ג ניטל הלחי התמתו! כשר ולא מילק כי! אס המיעוט מחונל וכן כתב הש״ך כאן אוח כ״א אמגס בטול
 משמע לאפ ניטל הלחי כולו טריפס . וססב״ש העלה להלכה לסחמיל ככל הפירושים לאס ניטל הסימן מנשל
 טריפה אף שהמיעוט שלם כמקום א׳ ואס ניטל מהלחי או אם נללדל שאי! המיעוט שלס במקום א' טריפה
 וסימנים שנפרקו וה מזה באורכן נרוגן או שהסימן נפרד ממקום חינולו בצוואר בלוג אורך בכל אלו
 נותני! סומלי נכיצוח וחומלי טליפות עכ״ל היטלי טריפות לעני! או״ג וס״ה כיסוי הוה ספק ט:יסה ומכסס
י לא נולי או גשמט מחנ  בלא נלכה ומוערי נבילות לעג׳! איסולין מנטלי! ־ישאל פנינים •־ (ט) וגשמט. נ
 ובטול גתב או נשמט יכתנ הפלישה בשעת שתיעת עיי שחיטתו ונשמט מעצמו וקרוב לוה פי' סטי׳ז יאי! חילוק
) אגל בחייו כו׳ י. עט"! וסתב״ש אות כ״ו והכריו אות ״יא י  ני! שעת שחיטה לקודם לכן כמ״ש בש״ך: (
 הביכו בלבליו לס״ק לאיסול ייצא לאסור מבשל בשדה המול הוא ללא מציגו ליה כלל תקנה מה שא״נ אמ״ה
 דמצינו ליס צפעמיס תקנה נשאר נהמות והקשו עליו לאשתמיט ליה ונרי סלשנ״א בחידושיו ונתס״א לאיסור
 יוצא לאו עריפה יאצ״כ מה מינעיא ליס ומלב טריפה אסור וסכר״ו תי׳ דאם אין עיקור טריפה א״כ יכול
 להיות דסדר גלי׳ יע״ש . ולא הבינותי. מ״מ כ״כ ללא הללא גליי לאו בידו לשחוט סוא יאי! היתל לאיסורו
 ומי נימא ויתלפא וע״! מ״ש בסימן י״ל והתבייש כתנ דסמחנל השמיט לחלב מותל וצא פסיקא ציה דאיפשל
 עיקול טריפה כרס״י ועיקור המצוי נה״ש היינו הכי! קנוט ולא הבינותי' להא הש״ע קמשינ בסימן כ״ג כל
ן אמל כל טבח שא״י ה״ש וא״נ לאו נ יהווה ועיני אי! עריפה ואל״כ נהי והלכתא והיה נבילה כמ״ש הר״! נשס הרמנ״ן מ״מ א״א לפרש כן ואי ל ת שאיי היש נוי ועלה קאי עיקור כיצד ומשמע ומפלש עיקור ו  טנ

: ן כ  נבילה אי א״י ועיקור טריפה אסור לאכול משמיטתו ולמה תשיג לעיקול בהו׳ אי
 דיי אמת שלכאורה ובלי סל״נ כאן קשי! עם מ״ש כסימן פיה והוא נמי פאגיל לאס עיקול המנוי נס״ש שנעקרו עהלמ׳ כנה״ג צמה חשש לנ לכן לכל ענח שא״י ה״ש ולמס לא מוקמינן אלובא ונהי דאי! עיקור טריפה
וס משאי׳כ  ו מ״מ רוב נ*ח אי! סימנים שלהם עקוריט בשיעא לבה״ג לאיהו לשיטתיה לסובל דצלין לבדוק אתר שמיטה כמ״ש הש״ן שימ! נ״ה אות 3׳ לפזה מיעוט המצוי ודמי צליאה לאופל נס״ג אש נאנ
 הליב לכתנ לקמן שא״צ לנלוק אחר שמוטה א״כ למס הצרין לב לומר דגעינ! שידע לעיקול פוסל וצמה אסול לאכול משחיטתו ולא סננכינ! אלונא לרוב אי! עקוליס . ועול פיה איפשר לומר לאף אפ נאנלה
 הריאה שרי מ״מ אשור לאכול משחיטתו יסמוך מיעוטא לחזקה והו״ל פלגא מדרבנן וכ״ת אמאי לא נוקינן אחל עריסות ניקנ סוושט ופסוקת סגלגלת נמקוס שמיטה לסוס מוקה נהמה נמייה וצא מתני שחיטס ניס
 ׳"ל לסוס מיעועא למיעוטא שליפות כמ״ש איונינו מהלש״א ז״ל בחולין י״א אי אתיא מפרה יע״ש משא״נ שמוטה הוה מיעוט המצוי ולו יהא ולא הוה מיעוטא למיעיטא מש״ה אסור לאכול משחיטתו . יא״נ הר״נ
. והכפ ( ה ״  לכאורה מזנה שטלא לני תלי דכא! כתב וחלנ שלי וע״כ משוס לעיקול המצוי נה״ש פוא שמוטה ואמאי יפא אסול לאכול משחיטתו והא פמכינן ארובא ואף א׳ איתא לפסיכו א״צ לנודק! (כמ״ש סי' נ
נ עיקול ניצי משמע שזהו המנוי נה״ש ולקמן סימן כ״ס לא כתב לצריך לבלוק אמר שמוטה י״ל למ״מ סובל לצריך לבדוק אתל שמוטס ומ״מ סובל ג״כ דסחלנ אפול להוה טליסה כלעת לש״י ת י לק״מ ינאן נ  על הממנ
. פאמנס כבל כתבנו גס׳ גינת וולדיס ן נ ב ל ל ל עליפות משא״כ כשהוא מה״ש ת! הופ ציה חזקה בהמה נמייה ופופ פלגא מ  והא להזכיר שם עיקול מה״ש לאי לאו מה״ש היה מוחל לאנול משחיטתו לסמגינן אלובא מ
 דמיעיט טריפות לא הוה מיעוטא דמיעזטא ולדברי הי״ג יש ליישב נדומק ימשתמא לא מ״שיגן שמא שחט נסימניס עקורים דא״א לשמיעה שתעשה שמזעה והזה צא שכיח משא״כ טבח שא"׳ ה״ש חיישינ! שמא תפס
 נסימניס אצא דא״נ היה לפל״נ לומר יאס תסס בסימנים צרין בריקה אמר שמיטה וצ״ע וכעת לא מצאתי ישוב לוה וע״! מ״ש בסימן נ״ה כעוה״י: (יא) פא . הט"! האריך וכוונתו ילא כג״ח לאוסר עיקול כ״ש
ל עיקור ובין במיעוט קמא יורה כביח לכל  היינו שלוב הסימן ממונל נלמ׳ ומיעוט נעקל וחילק נין שעת שמיטה אוסר בכל שהוא ולשי לגליו א״ש מ״ש למ״א ואנו כוהגי! להטריף כל עיקור גי! כמיעוט קמא הכה לפון נ
 עיקול היינו אפילי משהו שנעקל נשעת שמיטה ומיעוט קמא לאי נעקר רוב והמיעוט אין במקום א׳ אין יצויר שהמיעוט קמא יקנה נשמט לעיקול והשאר שלא בעיקול וכבל עמל בזה הסב״ש אות נ״ז ומי׳ לרמ״א
 קאי אעיקוי דסנין פגומה יע״ש וזה דומק ללא מוזכר כאן נלל כ״א בסימן מ״י . ואס היינו אומרים דהע״ז פשיג אהנ״מ למלינא אין להחמיר ננעקר המיעוט בשעת שמיטה והראיה מתוס׳ חילי! ט׳ שהוכיחו לעיקול
 לא הוה טריפה לאל״כ איך משבט נה״ש ומה קושיא והא בשעת שמיטה בכ״ש הוה נבילה . ומ״מ לדידן כתג למ״א שפיל למחמה מנהגא אנו מטריפי! עיקור כ״ש בשעת שמיטה כמ״ש השייך אות כ״ג וכמו שאבאר שס
ל לאף מנמגא לינא וגש״ן אית נ״ג אבאר ומ״ש יפסוקת הגלגלת נלונא ל״ל כמו פשוקת הגלגלת ברונא טלישה אף בלא בשעת שמיטה ג מ  לא״נ אין'השיג הט״ן על הגהות שמיטות לצמא ממנהגא אוסר אלא ש״מ ל
 ה״ה אט נעתרו ממקוס ח בורן נצמיינלנל שעושה פליסה שאין המיעוט שלפ לא כוהני ניה שמיטפ אס אילט כן נשעת שמיטה . ויש לפלש ג״כ כפשוטו ששוכר סט״ו כהל"! בשפ הימנ״ן יאס נפסק הגלגלת נלינא
. עטיו סניא לנרי הישנ״א ואף לנה״ג לאי! עיקול טריפה אלא שאי! שמיטפ מועלת נסימכים עקורים יש לחלק כן ל מי  נשעת שמיטה להוה כניצה וקורס שמיעה הוה טריפה ונש״ך אנאר וכאן אין לייאליו: (יב) ו
) הר״ז פסולה • עט"! גשם מהרי״ק שילש נ״ה לאפי׳ ע ) :  כשהמיעוט שלס במקום א׳ מינור יפה כשילה משא״כ כשהוא מדולדל הוה כאלו כולו נפסק ואי! שמיטה מועלת בסימנים עקולים מכל דסמיעוט נמאן לליתא למי

 אמי השוחט שלא הלגיש א״א לידע כיון ומכוסה נעול מלמעלס במקום מיבולי גלמי . וכל שלא בלק ותוקף אגולל א״א לילע ומש״ס סופ פסק נבילה :
ס כו׳ ואמש פלכו ל דאי! כהנ מ  דל* להלנוש סי״ז כתג למש״פ אפול לאין כת נפירכוס להשמיע הסימ! וכתב ומיהו סשוחט נאמן שלא פיס שמוטה לע״א נאמן נאיהולי! כ״ש כאן ללונ מסייע ליה עכ״ל. הנה תלה ה
מ נפילכוס אמנם כתנ וז״ל להא טבל ועלה לולא׳ הסנלא לתלות שאמל מיכן היפ אפ״ס כל להוציא מחזקה לא מסכי כ״א בלי ל׳ כ״ש כאן לכמה מפלכסים שאי! סימניהס  ״ מהלי״ק שולש ל״ה כתב לאין נ
 נשמטין הלי ומחמת נ״ש קאמי עליה וה״ה אס היה כמ היה אסול וומיא לעגל ועלה וכן היא נהדיא לסמע״ן היטב נדבליו וכן סעלס השמ״מ סכ״ב ותנ״ש אות ל״א אפי׳ משמשו ודחקו שיש לתלות אין שלין
ר תארגנו נענין כיוצא נזה נס׳ ג״י נשו״ת א' יע״ש . וגתנכי שם דמ״ט נלאה מ! התולה אית למימל לינא וחזקה לונא עליף ומדרבנן הוא יאסול ולקמן סימן נ״ה אנאר עוד נזה . אלא שיש לראות מה ראיה ג נ  ו
 מייתי כוהרי״ק מטגל ועלה זגהחש ליכא רוב נגד החזקה משא״נ כאן דלא הופ כ״א איסור דרבנן לכאורה וכבי פעיל בזה מכס א׳ בזמנינו וכתב לי כן דל״ד לטכל ועלה וכבר כתבתי כ! בשו״ת א' בם' ג יו וההיא
י שקול נ י ה  לכל שפק נשמיטהיכפי הנראה לכאורה לא הוה אלא מדרבנן ומ״מ הנן רואה שהוי! אמת שפרי מהלי״ק אומר בפירוש כ! שכל ספק בשחיטה אפיי אייא למיתיי אין תולין. ומיהו הא יש לעיין להיכא ד
׳ חזקות מוקה והשתא וחזקה לבהמה נמייה לאיפשר דעויף מיובא (עיין תוס׳ חולין"יא ונסיק מפרה והסם מד חוקה)(0)ומ״ש הלבוש וכ״ש דהרוב מסייע משמע דבלא״ה סיג  או אפיל! יש קצת לתלות מ״מ הוה תי
) מיסו . עט״ו והתג״ש אות ל״ב כתב שאין להתיר ימה ראיס שמעקילפ בא לכאן ילמא ע״י פרכוס ל י  מהימן הלש!! וחוק לע״א אין נאמן נגד מוקה היכא דאין בידו א״ל ללונ מסייע ועיין מ״ש בסמוך : (
א לכאן אלא דמהלא״י איילי שבלק השומט ומקף אגולל ואח״כ נמצא שמיט נאמן השוחט ול״מ היכא יאיתמוק ומין גילו אין נאמן . וכ״ה נמהלא״י גפסקיו סימן ל״ה וו״ל ואין לומל ללא הוה גייו ׳"ל להרינ מסייע  נ
 ליס והביא עול שם טבל ועלה באופל גלי לי אף דפיה חזקת איסור וצ״ל לרגליו וזה מיקרי נידו לנלזק מקולס ולעיין יפה ומסתמא עיין והסיר מכל חציצה והביא יאי' אף יאיכא ייעותא עכשיו וחזקת איסור
י עי׳ חוסי כתובות ג״ג ופני ו י י  נל שבידו נאמן הוא !חידזש דין הוא זה יאפילי נחלי חזקות כמו חזקת דהשתא והעמיד עמא אפייה כל שנידו נאמן היא לאל״נ אמאי מהימן ונ״ת לעצמי אים נאמן כשיודע הנ
 יהושע שס מ״מ אף אי כן אנו כיאן נוחני! לו טהלימ כו׳ ועיי! נלחם חמולות לף קמ״ח אות ל״ג הגיא לברי מהלי״ק שולש ל״ה וכתב הממס דאין כת בפרכוס להשמיט הסימן וראיה מטבל ואין הניא לאיה מטניל
: (טל) הר"! - עע״ו הניא במש מהלש״ל והאימא אפי׳ נלא ~י  והחס אפיי יש לחלות אי! תולין !ה״ה כאן אפילו היה סברא גדולה אי! מוציאי! מחזקה אלא גלאיה גלויה ועי׳ עוי שם ולקמן סימן כ״ס ול״ד אבאר כאו
 תפס אסור וצא ילענא למה הניא לנל׳ מהלש״ל והא סמחנל אומר בפי' כן ובדיקה מפני בלא תפס והאידנא אפילו לא תפס לא מהני בדיקה ו א״א בקיאי! נהקפה להקל ועיין ׳ש״ש נסלק השוחט סימן ט"! ופא״ט סימן
 ה״מ מ״ש גוה : (טז) שיביא . עט"! ול״ל דלקמן מהני הקפה גאותס נהמה עצמס היינו באומו סימן גופא אס נמצא נפסק הגיגית!א״י אס קויס שחיטס חותן עול נמקוס אחי שאם קלע הא׳ מאלים יותר הלי דודא׳
ע הא׳ לאחר שמיטה כמו הנ׳ משא״כ הכא והגלגלת ׳נמצא שמוט וא״י א״כ מה מהנ׳ אס ׳מתוך הגלגלת עול וחת־ הנ' יהי' מאלים יותר הא משוש קי  נקלע קורס שחיטה ומשיה מאדים יותל ואם שווי[ כשילה י
. והא לא קשי א אמא׳ לא מקיף להמקוס השמיט ׳"ל לשמוט אס יהיה לומה אין לאיה להכשיר נשלמא ! ו כ  שעדיין לא נשחט ועשייה היפ כו עליי! חיות משא״נ עכשיו ומש״ה צריך נהמה אחלת ונש״ן אות ל״א יבואל על נ
. הנן״ז האריך והכשיר אס הוא ספק אס הוא רוב הטבעת או צאו מחמת ס״ס שמא צא הוה לוג ופסוקת ת ל ג ל ג ה ) מ ן י ן מן שלא במקום שחיטה למקום שמיעה: ( ו נ  נקרע יש להקיף וצא למקום השמוט ועוד לאין מז

 הגרגרת

ת ו י נ  שגי דה״ח עליון טקודט בהלכתו יהג' טטטה למעלה : ן שחיטתו פםולוו. מספק ולא ודאי דג
ל החוקה לא ישתנה הדי; ולא אוקטיגן אחזקד. אלא נספק ו דגשגי נ -יילא איפשטא נינהו ש״ך. וגבר גתג
 המקרה ולא בספיקא דדינא ובעיא דלא איפשיםא וברין מטלית הכרוך על צווארה דהיינו שמסובב הרבה
 טעמים פסול כן חעלו האהרונים ודיוקא דסיפא דוקא פרוס הא כל פה שמטובנ וא״א ליטול בפ״א הוה חלדה
 מספק ואסור ו ף| וגן . עש״ך וז״ל חטרדגי חגיאו הב״י (ודיים) תהת צמר מםוגך מהו וצריך ליזהר
ג ה נ  גצםר דגבשים ולבך נהגו העט לטלוג הצואר בעופות שלא יחלידו תהת הנוצות אף שיש צער ג״ח ו
ג הגה״נ בהגהות הב״י אות ת ג  חל״ח דה״ט אף דצער ב״ח דאורייתא מ״ט לצורך אגילה התירה התורה ו
 ג״ה דהטרדגי התחיל גצטר ום״ם בנוצה וחיי דה״פ גצטר יש ליזהר שא״א למרוט שלא ינקבו הסימנים
ג שלא ת ג לתלוש הצמר וגסים; ג״ג ג ת ג דבריס פהופגים דגא! ג ת  יגנוצח יש תקנה לטרום ורט״א ג
ג שם דלא יתלוש הנוצה והש״ך ת ׳ גצטר גטי יתלוש מ״ט למה ג  יתלוש הניצה ואס סוגר דלהטודג
ג דמיניה טשטע שאם א״א לשהוט גלא זה יפרוט וצ״ע עכ״ל ולא הגינותי ראדרבה ת ג  נזהר מזה ו
 תלישת צמר קל הוא דעור הבהמה קשה וגנוצה יש לחוש דעור העוף רך הוא . והשייך נתגוין למה
נך משמע דטשום איבעיא צטר מסוכך מהו והמרדני ג דרמ״א גחב מיש ליזהר בצמד הטםו  שאכתו
 חחמיר אף בנוצה דאין מסובך אפייה אסור ול״ד למטלית פרום דהוא לפי שעה טשא״ג גוצה קגועין בנוף
 הוה חלדה אם הסכין מגופה חחת הנוצה וז״ש המדרג׳ דאף בעופות נהגו לטלוג וי׳יש הש״ך דחו־״ב
. ממילא משמע שאט א״א לשחוטבך אסור אף גנוצה, ך  סמך אט״ש שפ דלא יפרוט אס אפשר לשחוט ג
ח הגוצי אפ יש לפסול דיעגד אי דווקא לכתחלה ודוקא צמר מסובך פסול ח  ולענין די נא אם החציר ת
גך לאו דווקא ולשון רמ״א שבחג  דיעגד הנה התנ״ש אות ייג סוגר דאף גיצה אסור ריעגד וצמר מפו
 צמר טסובך וגטרדגי לא נזגר מסובך . וגפ׳ הנראה דאםור דיעבד מהמחיר למרוט הנוצה גא״א
 לשחוט כלא זה ואי נוצה לא הוה אלא גטטלית ולחוש לגחחלה להימרח הד״ט ז״ל והא צער ב״ח
 דאורייתא ואיך החירו לעבור אראורייחא משום חימרא געלטא אלא שיט דיעבד אסור ויש לוטר גיון
 שא״א מחבווין לכך שלי י*"ע : ט ויש לחיש . עש״ך דלגחחלה יש ליזהר הא גנגד מקום השחיטה
ף ריעבד פסולה אף ששאר הסגין סגולה והראה טקום ליש״ש פ״ק טיטן מ״ב ושם נאמר ראם השוחט » 
קג קטן געור אף דיעגד יש לפסול יע״ש והיינו מטעם קנטא גיון שהזיר  טנוין לגך דחיינו לעשוח נ
 גטחבוין ; י אט ההליד כל הגי הוה םטק נגילה דהוה געיא דלא איפשטא שייך. והמחגר לא דקדק
גא הנ' קטייל דלא היה גחי טיבא וכחג פסולה אף דלא הוח רק ספק ועיין תג״ש אות י״א כתכ דג דו  נ
א ושהפו,  אלא טטק וגגר תמהחי גט"! אות ו׳ דגש״ע אין זכר גלומ אי הוד, ודאי או טפק במבואר : י
ה שרצח לוטר דמיירי גתמך העור דוה צ״ל לפי' האי של ר״ח ולא לפי׳ ט  עש״ך שהשיג על הב״ח ג
. ואמת שגם לפי' חא׳ של ר״ח גחבו החוט' והרא״ש דטיבעיא אפילו לרב יהודה דטגשיר חחת י ג  ה
 העור דלטא תאי חשיכ טפי הללה א״כ אף לפי׳ חא' א״צ לוטר דחתך העור וםיחו בש״ע לא הגיא
̂ וגן דוקא כחמה ולא עוף שייך. והיינו להמחבר  בלל פי׳ א׳ דד״ח ולקטן יגואר זה על גגון בעז״ה ו י
 אגל לדידן יראי אף געיף פפיל שהייה דרטח חלדח גטיעוט גתרא ואף להמחבר אין לעשות גן לגתחלר.
 ובעינן שישחוט ב׳ הסימנים ומה שהראה מקום לסי' ג״ג אות ט' לא מצאתיו שם ואולי באות י' שם
ך. ומסיק גטו שהייה אין פופל במיעוט קפא דקגה הייה  פי׳ נעיא דהר״ר אושעיא : י3 וגן חש״ך הארי
 דרסה חלדה אין פוטל ודוקא חגרטה דלא הוה טקום שהיטה הא אלו אין פוסל והביא גטה ראיות .
 וט״ש שכן סשטע מחום' ר״ח חוזליד לא מצאחיו ואולי מדפי' ר״ח במיעוט סימנים לפי' ב' כיי ולא פי'
 בקנה טיבעיא ליח גםשוטו ופיהו י״ל גטיעוט סימנים משמע ליה דבין קנה וושט טיגעיא ליד,. וראוי
הי דלדידיר. אין חלוד, פוסל גטיעוט קמא דקנד. אס תפס הקנה לבדו זה אף לדידן כשר נ  שתדע ו
ת השחיטה הא שחט הוושט בבהמה יאח״ב החליד במיעוט קסא דקנה דעת הריב״ש ל ח ת  יס״פ דוקא נ

י דעב״ט מידי ספיקא לא נטקא ילקמן יביאר : נ נ ח  סי' קפ״ז דהיה יראי נגילה יאגי ג

ג דג"> גופא הגיא גשט שחיטות ת ג ח י״ג יגםי׳ כ״ג אוח ט' האריך גזר, ו  ללאייןתי להחג״ש או
 • אשסנזיוח אפילו סאן דמגשר שהייה במיעוט קטא דקנה אפייה פוסל דרסה וה״ה חלדה .
 ושהייה בטיעומ קמא דקנה גה״נ אוסר ושהייה במיעוט גתרא דעתו דיש בו חשש איסור תורה והנר,
 אם היינו אומרים דגסיעום בתרא היה דרבנן נט״ש הרשכ״א גתה״א ולזה הסבימו רוב המפרשיש
 וגםיעוט קטא דקנח נטי מדרבנן יש לתרץ הא התוספתא שחט חצי נרנרת 'דפ״ר, ט״ר׳ גמו שתירץ
 ׳ש״ש חוטפתא דטבשיר שהייה בטיעוט בחרא דס״ה קאמר . ולענין דינא יש לצדד גה״ט אט תפס
 הקנח לגדו והחליד ודרס במיעוט קטא להגשיר ועיין גה״ג בהגהות הטור אות ל״א הגיא בשם סהר״ר
ג שנים דחוה ט״ס עליל וד״ל דשמא ו  יהושע דלא נטיד א״צ לעמוד עליו מחהלחו וער סופו ג״א עד ר
 יפה שחט ושטא במיעוט בחרא אין פוסל דהור, 'בעיא דלא איטשפא ויש להתיישב גזה דחוה ס״ט
 גמקומ חזקה ומיהו י״ל דפוגר גדעת הרשביא רבעיא הוה רק טררבנן לא ט״ה ולבך נהי דפםקינן
 לחומרא דלא אמריי ספק דרגנן להקל היגא דאיגא חזקה מ״ט בם״ם ודאי בדרבנן פקילין ז!ף דאיגא
( 0 חנאד גקונטרים הספיקות וג״ש געיא דלא איפשטא דלא שייך לומר אוקטיה אחזקה(  חזקה גטו שי
ג מעשיו טקולקלים ול״ד לסי' א׳ גנטל קבלה  וטיהו לט״ש הט״ז טי' ט״ז אוח י״ג דגדול דלא נמיר רו
י קלקל גטיעוט אחרון גשאין גדול עע״ג ולכך א ד ג מעשיו מקולקלים א״ג ליגא ט״ט ת  ושכה דלאו דו
: יד דוג ירוג טכעת לא טני אם לא בטבעת הגדולה ש״ך. והראה מקום לר״ם ה ז  לענין דיגא צ״ע ב
ו לעיל טי' נ״ג בשם חג״ש דבעינן ריב עובי ולוב נ  ל״ד ושם טגיאר דופן הקנה עב גםקום אחד וגחג
 חללה : טך ויש. עש״ך והוא דעח חריגיש ירא״ש דאף בנרטה אין סוברים גרש״י וט״ט שהייה דרטה
ג הטחגר יה גאן לעיל גריני דרטד, חלדה היה לו ת ה פוסלים בטיעוט גתרא . וט״ט קשה לטה ג ד ל  ח
ג גאן ה״ק אף טי שפוסל שש טודה גאן דגשר גם 0ר, דטשפע מדברי המחבר ת ג ג גן והטור ש ו ת ג  ל
 דגאן אף לגתחלה אין לחוש לדגריו וזה תירוץ לקושיא א' ט״ט א״י אטאי לא יזהר לכתחלה גהנרטה
: טן ושחט. עש״ך והכלל א י ה  בטיעוט בחרא לחוש לרש״י ומיהו לדידן אף דיעגד טפול הגרימ במיעוט ב
 בזח להטחבר דבעינן רובא בשחיטה וה״ה הנריט שליש ושחט שליש ופסק מלשחוט פסול והא דנקיט
 וחזר והגריס לרגוח' אף ופשק גל הקנד, ט״ט בעיגן שיחא נפסק כמקום שחיטח הרוב וביד, חפיר הגרם׳
 דאלו דרש וחהליד גשליש א' דקנה והוסיף דוג בהכשר גשירה מידי דחוה חצי פגוט ואלו נהנריט כיון
 דאין הרוב פסיק גםקים שחיטה לאו גלום הוא . ופיהו הנריט שליש ושחט שליש ושהה והשליש
 השחיטה יראה וועד, גגילה דאורייחא כיון שריג הקגה נפסק אף שלא נטקוס השחיטה הוד, טריפה
ג דאיחי שטריפה הוה גה״נ ולא נבילה ולקמן אבאר  על גל פנים ואפ גן חו הוה ליה נגילה שו
ג  עיר בעוה״י ! ין הרי זי פסילה דהא יש ריג גהגרטח ש״ך . ילאי רוופא אלא הטעם דלינא דו
ך נטקום שחיטה בפי שבחוב באיח חקידט יחיא הדין לא הגרים שליש האחרון אלא הפסיק : ו ח  ח

 ואם



 משבצות זהב יורה דעה כד הלכות שחיטה שפתי רעת נב
 הגרגרת גרוגא ושמא אמ״כ נעשה והש״י א״א שאלה מיו והתנ״ש הקשו עליו והא כמג כסימן ק״י דס״ס יך| ואש דוש . הש״ך האריך בכאן ואבאר . הנד, הניט והר״ר יהודה בן שישאן הקשו ב' קישיית על
 נמקוס מוקה לא מהני וסא הוה pep נשמיעה יע״ש . וסנה תעיין לטעמיה נמ״ש ושמא לא סוה רוג וסוגר הר״ט ז״ל בפי׳נ מה״ש הי״נ הא׳ א-ך נתב החל־ד או דרט כשליש א' הר״ז פסולה וטשמע וודאי נבילה
 ואף גשעמ שמיעה אין פוסל משהו ולא כנ״ח ואף איית שיווה וממנהגא אשור נשננת שמיעה כמשהו מ״מ והא בחלדה וודאי ליתא דהא כתי שש בהלכה יוייד דהחליד בטיעוש םיטנים הוה טפק , ונטי הנראה
 כיון זמיס הוה ס״ס תי כורננן ספיקו לסקל וכ״ש וה ולא הוה אף ורגנן אלא מופלא נעלמא אין להממיר דה״ר, דרסה דמ״ש . וקושיא ב' מה ענין רוסה וחלדה לכותבו אצל דיני דהגרטה . אמנם הריב״ש
 נלל וגס השייך וכ״ע מיויס לוה ואם נמצא על פארן פחות מרוג או כל הסכין וכשרה והוה ספק שמא הקיגיה קישיא שלישית ויה דאפ־לו אם נאמר דשה שכתב הר״ם הר״ו פסולה הייני ספק ט״ט איך כתב
 לאחר שמיטה נעשה ונזה וראי שרי. ומה שסקשו עליו וס״פ נמקוס מוקה לא מס;י היינו אף ורוג נהמות כשליש א׳ הוה שפק והא ע״כ בקנה מיירי פדםפליג בין הגרים לדרט והחליד דבוושט כ״ש טוושס הוה
 אין קנה שלהס נפשקיס מ״מ יש לחוש מחמת ומיקת הסכין מלוי היא שיפסוק וא״כ ליכא כאן רונא ונשאל וודאי כט״ש המחבר םי״ד ובקנה נשירה נמי הוד, אם דרס והחליד שליש א' . והנר, הר״י בן שושאן
 מוקה ונהמה וחוקה דהשתא ואי משוס פא אין כ״כ קושיא עליו וסוכר לודאי מזינן רוב שחיטות דאין נפסק והכ״מ נחסיונו לדבר אחד (זה לפי הבנת השייך) וחרצו ב׳ קושיות שלהט רה״ק בהנרטה יש חילוק בין
 הקנה מחמת ומיסת הסכין ונס לונ נהמות אין קנה שלהם פסוקה וא״כ לונא וחזקה לונא עדף אלא מוובנן הנר־ם ושחט והגרים דפסולה ונין שחט והגרים ושחט וברדפה וחלדד, אינו כן כין בשליש א' ר״ל שורט
 סמוך מיעיטא לחזקה וה״ל פלנא יפלגא וא״כ כשיש עול ספק אין להחמיל ולענין לינא הנה לסייס נזה והחליד כשליש א' ושטך על ט״ש בהנרטה דהיינו דרס ושחט ודרס ונין נשליש חאמצעי ולא מבעיא
 הממיר התג״ט ושאר אמלוניפ אמנם אם נולאי לק מיעוט פוא יש להכשיר ואף להש״ך אות כ״ג כיון בשליש א׳ רוחו בהגרמה נמי פסולה אלא אפילו באמצעי רוהו בחנרמה כשירח רהוח שלא,כמקים שחיפה
 למנפג׳ לאפור עיקור משהו כשעת שמיטה א״נ נספק א׳ ודאי יש לססיל . ומעתה תלאה שמיש ננל״י משא״כ כשדרט נמקים שחיטה הוה ויראי ולא ספק ולכן העחיק המחבר האן בשליש א׳ ואמצעי בלא
 אות י״נ והנפ״ך לא חול מהפלו וא״כ מ׳יה לא השיג על הט״ז . ח״א דכיון דמנהגא הוא נספיק! אין ה״א ובריט נתיב בהייא בין בשליש הא׳ ובין ני״ליש האמצעי , וט״ש השיך דכל דבריהס רחוקים ניאר
 להחמיר נלל שמא אמר שחיטה נעקר וכדכתינ־׳א : (יךן) צריך ליזהר שילחוק לנלו נארן או נכותל או ננו של השייך ננה״ך דלפי דבריהם טיירי נוושט ילא נקנה והרים םתטא אטד ואט דרט נו׳ דאי בקנה
 יגביה שלא ינעון וינוא לילי עיקור. ועע״ז ואס לא נזהר ומצא אח״נ הסי' עקור מ״מ לא הוה אלא פסק נ אטאי בהחליד ושחט והחל־ד פטולה םידי דחוה אחצי פנוש והוסיף ס״ש דנשירח ובמיעוט נחרא אין
 או פוסל להר״ט דלא כריס"' יע״ש בנה״ך . ולפי דבריו לא תרצו הנ״ט והרי״ן שושאן כ״א לבי קושיות
 שלהם ולא לקושיא השלישיח של חריב״ש ואפח שהם לא הקשו ב״א ב' קישייח. אלא שאני חטה אם ט״ש אם דרס או החליר בוושט קאי לטח להו בל הטורח הוה לומר ריש חילוק בין החליד ודרס לתנרטה
 והא בוושט כל שהנריש ב״ש הוה וראי גבייה ואיך אמר הכ״ם דיש להלק נהנויפ ובין ההליד לוושט ואחרי העיון אין שום חילוק כין החליד להנרים בוושט ואם נאשר דמה שכתב הד״ט ז״ל נין בשליש האי
 קאי לוושט ובשליש אכצעי קאי בין לקנה ולוושט זהו קשה יותר מן הראשונות • ועוד רט״ט איך כתב בין בשליש האי דטהית להכשיר בוושמ . ואט גאםר כיון שדרס ושחס ודרט כיון דרוב נדרסה הוח
 טיפסל אף בקנה הוד, א״ש אלא דא״י אמא• דהא טעסא קאטר דלא יהא אלא חצי קנה פגום והוסיף כ״ש דבשר וה״נ כן הוא אטנם כן מיש השייך שהכ״ט והרי״ן שושאן לר״א נתכוונו אף שלכאורה יראה כן
 אמנם המעיין שם בפ״ג םה״ש לאחר שהעתיק דברי הרי״ן שושאן כתב הליט ואחר כל הדברים האלה אוטר אני טה שפרשחי חחלח הוא הנכון ואפ שניהם לד״א כיוונו למה כתב כן אמנם המעיין יראה
 שיש שינוי בין הב״ש ובין הרי״ן שושאן כמו שאומר דהנד, הביט כתנ בביאור דאי] חילוק בין דרסה לחלדד, ושניהם בין דרס והחליד שליש ושחט שליש ודרס והחליד שליש פסול ובין שחט ודרט והחליד
 בשליש האמצעי דנהנרםח כה״נ כשר כיון דלא במקום שחיטה הוא ונהחליד ודרס פשולה דחוה דרך שחיטה ובמקום עחיטה . אמנם הרי״ן שושא; לא כתב בי אם אהלדה דרחליר שליש ראשון ושחט והחליד
 פסולה ואלו נדרט אף שלא דרס כ״א שליש א' בוושט ושחט נ׳ שלישים בהכשר הוה ודאי נבילה וטעםא דהלדה הוה שחיטה טעליא אלא דהלט״ט דנעינן שלא בחלדר, איכ טנעיא שפיר א׳ נםירי דווקא ברוב
 הסיפן פוסל איד אף־נפיעוט פוסל טשאייכ דרסה מקרא םפורש הוא ושחט ומשך בט״ש הרשב״א נחה״א דרשה מפורש נקרא אף דנחיב בקדשים ילפ-נן גטי חולין דגילוי טילחא הוא א״כ כל שדרס לאו שחיטה
 הוה אלא חילק וניקב משהו טוושט במקום שחיטה הוה וראי נבילה ואל תחמה ע״ז שהרי בשהייה נחנ הר״מ שם דשהה כםיעוט טוושפ הוה וודאי נבילה א״כ צריך לחלק בין שהייה להלדר, ה״ר, דרסה וזה
 דםנעיא ליה החליד במיעוט םימנים הא דרסה לא טנעיא ליה ובאפוד ווה שכתנ הרי״ן שושאן מפני שלא נשווה ה־לוקי חלדה עס הילוקי הגומה אמר נן ני בהנדסה שחט והגרים ושחט נשירה ואלו בחחליד
 ודרס ושחט והחליד או דרס ושהט פסולה והנה נהחליר נקט שליש אמצעי והדר נקיט רדפ ושחט דהיינו שליש הא׳ ושחש נ' שלישיפ יפר, פפולח , ואף שיש לפרש דנםר, דפייט פחח מ״מ הנבון כט״ש
 דא״כ הו״ל להקדיש שליש ראשון לשליש אמצעי . ופש״ה כחב הכ״ט ט״ש הוא הנכון דאילו לריי בן שושאן צריך לחלק שט״ש נדרס הוא בשליש אחד בוושט לבד . ונהחליד היינו החליד ושהט והחליד

 ולהביט דרטד, והלדה שןוין הטה ונם דרסה הוד, ספק לא וודאי כמו שנתבאר :
ך אני חוור אל ט״ש ננו של השיך רלהכ״ט ור״י בן שושאן הר״ט ז״ל איירי בוושט אנחי פח הועיל כיון דחחליד נטיעוט סימנים לא הוד, נ״א ספק דשמא לא נםירי חלדה כ״א ברוב א״נ מד, איכפח ן ז  ן
 י לן אם החליד עוד נטיעוט נחרא אט חאטר דטיעיט קרא לא הוה ודאי ננילה א״ב כששחט דרוב נפהרה מידי נבילה ואיך יזיק לה שליש אחרון נשלםא נהנרמה השעם דבטקיפ שחיטה לא הוה
 רונא בשחיטה טשאיכ בהחליד ודרט כיון דבמיעוט קשא לא הוד, נבילה מד, יזיק אם ידרוס או 'חליד ז)ה"ב וע״כ צריך לומר דיש חילוק כיון דרובא נחלדד, הוד, א״ב ה״ה נקנה ע״כ לא טבשיד אלא נחצי

 פנום אנל רובא נחלדר, ודרטה אין חילוק בין קנה לוושט ואף נקנה דרש ושחט ידרס פסולה ויש ליישב וצ״ע נזה ;
 השייך טי' דברי הריט ז״ל נין בוושט בין בקנה וסש״ה בחב הריימ ואם דרט או החליר נין נשליש האי נה״א הידיעה שמוזכר מקודם ור״ל שמד, שאמרנו שאט שהט והגרים ושחט כשירה ואם
 — דרס בשליש האי והנריט ושהט או בשליש האמצעי דהיינו הגרים ודרס ושחט פסולח וודאי ל״ת בקגה כשר דהגרים נטאן דליתא וטי ואם נן הוד, הב׳ שלישים במקום שחיטה ושליש א' נדרסה

 ובקגר, כשר שליש א' נדרסה נטיעוט קמא דקנר, וכן בוושמ ה״א דהוה כמיעוט קמא דוושט דלא היה כ״א ספק קס״ל רהור, ודאי פסולה והו חובן דנריו , ואטגפ ראוי שחדע שכל זד, הוא שהגרים והלך
 נאלנפון לטקום שחיטה הא הגרים מתחלה והניח זה המקיט ואה״כ התחיל מחדש בטקופ שחיטה והחליד שליש א' ושהט שליש ב' בקנה והניח כשר דפידי דחוה אתצי פנום דפד, שחוחך למעלה בהגרמה אין

 ענייגו לכאן בלל . ואף לדידן יש נפקיחא בכל אלה :
ה דבר הבל נשמע נקנה נעוף רדי נטיטן א' שהייה נטיעוט קטא והיה נטי נכל הי חלקי הלכות שחיטה אין פוסל דיענד נקנה טידי דחוה אחצי פנום וטט״נ פחות טרונ אין פופל ונטשהו טפי הוה רוב ך  ח
 I ומיהו םרונ ואילך פוסל מספק נעיא דלא איפשטא וכפי הנראה רלית ביה דררא דאורייתא וכט״ש הרשב״א בתה״א והיש״ש דמנעיא רק נדרבנן . ונוושמ נעוף כל ה' היש פיטלין נו בתחלתו
 בפיעיט קפא יק מספק ולא ודאי דלר״ת שהר, במיעוט סימנים היינו םיעוט קמא דוושט ויש בו דררא דאורייתא . אמנם יש חילוק ביניהם דשהר• כפי הנראה טשםעוח כולם הוד, ודאי ולא טפק זולת ר״ת פי׳
 והיד. ספק ולכך לענין או״ב אטור לשהופ אחריו ולענין כיסוי מיטה בלא ברנד, אטנם אט נחערב אחיינ לעשות ס״ט פהא וודאי לא רפ״ע טינריט דחוה ודאי ובן פסק הר״ט ז״ל נפיג טה״ש היו דרסה וחלדח
 נכנסין בנדר הספק . הנוטה בטיעום קשא דוושט לא הוה כ״א טריפה ולא נבילה עיין םיל״נ דחורנ׳ן הוושט לא הוי נ״א טריפה ולא ננילה . ובבהמה הדין כך הוא שחט הוושט ואה״נ שהה במיעוט קטא
 דקנה הוה וודאי נבילה דרס וההליר במיעוט קפא דקנר, הוד, עכ״פ ספק ולרינ״ש נסי' קפ״ז הוד, ודאי כיון דפשק נאטצע שחיטה אין לו לדרום וננר התבאר זר, כט״ז באורך ע״ש . וה״ה הנריט . וטיחו בקנה
ט וכן נקנה . לצד מטה דנקינתו נטשהו, שייך . והיינו טריפה הוה ולא  בעוף דרס ושחט ודרט טדרבנן אסור לדידן מטעם דרסה במיעוט בחרא ואט יש בר, דרוא דאורייתא זה ספק הוה וננר התבאר : י
 ננילר, זה הכלל כל שלא במקום שחיפה הוד• טייפר, ולא גנילה •י כ הר"> בו׳. עיין שייך ולא מלשון פםילה שכתב המחבר ד״ק ליה דהא המחבר אינו מקפיד לומר על ספק וודאי פסולה כסי בכל הנ׳ בעיוח
 דלעיל אלא פדכתב טפני שנקינח טקוטוח האלו במשהו ידאה דחוה ודאי ולאו נבילה ולשון פסולה לא משמע נבילה אלא טריפה הוה ואף להסתבר שנתנ נסי' ל״נ חורגץ הוד, נבילה ט״מ הא כ״ל נמ׳ קנה

 למטה מכנפי ריאד, ושש לא הוה נ״א טריפה אלא לאו דוקא נקים פסולה :
 ןך?ל דהטחנר דכחנ רכל אלו החלוקים בקנה ולא בוושט לכאורה קאי אטי״נ אבי חלוקים שבקנה ביער בוושט טריפה אםנם המעיין ברא״ש פא״ט אהא דה־ ניהו תורנ׳ן וביש״ש פא״ט פי׳ וי״ו והכנה״נ בהנחות
 * הטור אות ל״נ הגיאו דבנהמה אפ שחט הוושט תחילה והגרים בשליש האחרון מטנו פסולה ושן הביאו הב״ה והנה הפעם היא אף דכבר נשחט רוב הוושט וסבישוא נדיקולא דטיא ואם ניקב כנגד טח
 ששחט כגר גשירר, לאתר הלוג בטבואר גסי' ב״ו מ״ט זה דוקא במקום שחיטה הא בתורבץ שאין טקוט שחיטה עדיין יש בו היוח וה״ה אם שחט הקנה תחלה ילאהר הרוב הנריט למטה מכנסי ריאה דיש
 טריפה לחצי חיות ומשיה הוד, טריפה ופיהו לאי וודאי הוה במו שיתבאר גטי' ג״ו רפריפה לחצי חיות לאו וודאי אלא ספק ולפ״ז קאי אשי״כ נטי ששם נתנ דאט הגרים נקנה לאחר ששחט הרוב דאין פוסל
 בו כחג דגוושט אינו בן . ואין לומר דהרא״ש פוסל שטעם מיעופ בתרא רהא טבשיר בהגרטד, במיעוט בחרא . ואין לישר דטובד כריב״ש סי׳ קפ״ז דבתוך השחיטה אם שחט רוג טיטן א' גגוזפה ואחייב דרס
 והחליד טיעוט בחרא דקטא הוה ספק דבעוד שהוא זקוק לשחיטה אין לעשות שחיטה פסולה בט״ש לעיל בט״ז אות ו' באורך וא״כ ה״ר, הגרטה אפשר דיטם שחיטה פםולה עליה וגן מוכח קזנתכהטחגר ס־״ב
 דגחג בקנה לאהו הרוב וה״ה בבהמה לאחר רוב ב׳ ואטאי לא השמיעני רבותא טפי דנבהמה לאחר שחיטת רוב הקנה אין פוסל נו במיעוט לחרא הגומר, אלא וודאי דוקא געיף מיירי מקודם ואחייב אפר
 ננהטר, לא משגת־! ליה אלא אחר רוג ג' , אלא דמלשון רדא״ש וודאי לא טשפע גן שהרי נתנ רטש״ה אטר הי גיהו חורנץ הוושט דאם הנדים לאחר ששחט רוב הוושט בבהטה טשטע רווקא יויגש דגיקב
 החורבן גמשהו הוא . וא״ג שטעיגן טבאן ראפ חורב׳ן או קגח נגגפי ריאה לאחר דוג א' גיקב הוה טריפה ואגי רואה טבאן ואיה םוברחת לם״ש החנ״ש גטי' ג״י אוח ג׳ וגשט״ח ש״נ ראש ׳״•חט רוג
 טוושט ואח״ג גיקג שלא גמקום שחיטה מחורג׳ן דםריפה והגיא במה ראיות ע״י ולמה לא הביא מדברי הרא״ש פאיט וישיש שש םיי ו' דטנואר בן שכתבו ראם שחס הוושט תחלה ואח״ג לאחר ששחט
 רובו הנריפ נחורגץ נוי משמע דווקא וושט והטעם דנקיגחו בטשהו ולא גקנה גה״ג דלא שייך גיח הגרטה ואפשר אף הריג״ש טורה כה״ג ראם שחט הקנה חחלה ולאחר רוג הגרים לפעלה דלאו ש-ויטח
 פסולה גלל אלא הוה גחיחך גידה וגרנלר, ול״ד לררם וחחליד במיעוט גחרא דקטא יגעת לא טצאחי גילוי לדין יה וצ״ע(3) ועיי גדרישה שטבשיר דיניט דריב״ש ואגן קיי״ל לאיסור והג״ט גגל אלה הוא אי חוה
 וודאי דאורייתא או דרננן ונפי הנראה לדידן דסחמירין נהגרים נטיעום בחרא הוא מחטת מנהג געלטא לא מטעם דפשקיגן נרש״י גרגנן טרופא׳ ונ״מ לענין תערוגת ופייט וגגר התבאר ; כא טהלח׳
 ומהגשד . הא נשמטו מהעצם לחוד סביוא ליה דלא הוה עיקור וכשירה . שיך ועיין ט״ש בט״ז טזה י• ככ ונשמט . עש״ך ור״ל דלנהינ עיקור אין םריפר, ועוף הגיטירו נסיק א' אפייה הלט״ט רנעינן
 שיחיו ג' הסיפניט קייטין בשעח שחיטה , ודע דודא׳ טריפה הוה אף בעוף דגן מוגח טגרייחא שחט הוושט וגמצא הגרגרת שפוטה זד, היה מעשה ואפרו גל ספק גשחיטה פפולה וזה געוף וכ״ת נגד,פה
 ובדעת רש״י דעיקור לאו נבילה אלא טריפה ואין טריפה לחצי חיות וטש״ה נשחט הוושט ואח״ג נשחט חנרנדת אץ טריפח לחצי חיות אפ גן ענ״פ טובח דעיקור טריפה הוד. ואי גגה״ג ע״ג טוכח דגעוף
 טייר׳ וטונה דינו של הרשג״א : בג ואנו . עש״ך ויראה לפרש גוונתו רחרח׳ קשיא ליה חרא עיקור גפיעוט קפא היג• משיחת ליה ראם נעקרו גםיעוט קפא הרי שוחט גל השחיטה בסיטנים עקירים
 ובשלטא פיעוט בתרא פשגהת שפיר וג״ת דהר׳׳ג אעיקור דםסין פנוטה קאי הא לא הזניר חפחנר זד, גאן ג״א גםיטן ח״י שועי' הר״ב עליו יה . ועוד טהו הלשון ג״ל עיקור לגן פי׳ דה״ק דוורא׳ מרינא אף
 נשעת שחיטה געינן שגשטט דוגי מלחי וגדטוכח טדגרי הר״ן הגיאו הטייז נ״כ ואין הולק עליו ניר, אלא מצד המנהנ אנו מםריטין אס אירע בשעת שחיטה דלא גט״ז שדחיר אפילו בשעת שתיטר, אם נעקר
 ג״ש . יטיחו קודם שחיטה טוקטינן אדיגיח לה־-חבר בל שנשמט w הבשר אפילו בולו שרי ולפיד בעינן שיהא המיעוט ק״פ וז״ש רמ״א ואגו גוהגין להטריף גל עיקר ד״ל גל שהיה גשעת שחיטה ואפילו במיעוט
 קפא דקנה שנשטט כ״ש דעדיין לא החחילה השחיטה גלל שידי דהוה אחצי קנה פגוש אפ״ה משום חשש שטא ננע גיושט יהיה גשעח שחיטה תי מחםירין מצר המניע ויש לפרש עור ראף אפ תפט חקנח לבדו

 אפייה כיון שאירע גשעת שחיטה טטריטין מצר המנהג יפ״ש השייך שמא ניקב הוושט יירח גמ״ש מעיקרא והט"! יפרש שט״ש הר״ב כל עיקור גטיעוש קפא קאי אםכין פנופה :
ז דהטור הגיא עיקור םיטנין מהלחי ועיקור דסגין פנימה . והנה מהלחי הוא הלט״ט יפגין פגומה גתג הדרישה נשס הגהות פהר״י וויי״ל דנפיק מקרא ושחט ולא יעקר שהפגם קח־ע הגיאו הגר,/ ג״ב ן ך  ן
 י בהגהות המור אוח ל״ה . והגה פגם נחוד הסכין הוה נבילה ובצדדין אף רטקרא לא מונח דשוחט בחוד שפיר ט״ט ניקי הסימנים קודם הרוב הוד. נטי נבילה כיון דנטקוט שחיטה היה וגאטור . וגעוף
 אט חפס הקנה לנדו לדעח השייך בסי' ק״א ודוכחי מובא דמשמע מרבדיו דלא חיישינ; לנקיבה הוושט והסכים עפו חפר״ח יילח התבייש שהחמיר יע״ש א״ב נשחט נסנין פגום נצררין נעוף וחפס הסנה לנרי
 אס נאמר דרוב יוחר בחוט השערה די גשהיטה ובמשמעות המחבר ושאר פושקים לעיל א״ג גשר טמ״נ קודם הרוג הוה חצי קנה פנום ובמשהו יותר חו אין השש . והתבייש נטי' ח' הש-נ על פר״ח בסכין
 םלובגת ואוטר גתפס הקנה לגדי געוף רצדדין ־שורפי! גט לטטה ויד, לא שייך באן נסכי; פייטה טצרדין ועיין גסי׳ ג״ו גש״ך אות א׳ שכתב ניקג הוושט לאחר ששחט הרוג גשר ואף ראנו אוםרים בל ה׳ ה״ש
 אף נטיעוט נתרא היינו נטיעיס השלט לא גמה שננר שחם יע״ש ויש נ״מ בין התירוצים לתירוץ זה ה״ה בטכין פגום טצרו־ין בחפש הקנה כשירח יאתי' ב' שסחב שט ביון דלא נעשה דרך שחיפה א״ג גה״ג
 אסור ייש לצדד נה״ט ניין דעיקיר נטיעוט גחרא דוג מכשירין ומצד המנהג אוםרין א״ב גל שעוקר גםגין מר, ששחט גבר יש לטמיך אחי׳ א׳ שם גש״ך נה״מ . ויש עוד נ״מ כין ההירוצים שנתנ שפ
 הש״ך אפ דרס יהחליד גאיחו חרונ ששחט גגד לחיי א' גשר דדיקא נטיעופ חגשאר דגזרינן אטו קידם רוג אכל נטה ששחט ננר ליגא לטגזר ילה" הגי נל שעישה דרך שחיטה פטיל אף נטה ששהט

 . גבר , וגל זר, במקום שח־טר, אבל ניקב שלא גטקום שחיטה יגואר על נגון גם" נ״י נעזה״י :
ך נראה לי ראש נשטט טטקיפ חיגירו גלחי גאן סעט גי׳ הוד, ן ' : ע י ן החלג יהגיצים דעת הר״ג להגשיר יהאחרוניט אוסרים וככר כתבנו םזה רעיקיר הוה טריפה כשנעקד גגח גאן מעט נ י למל ! 
 י I מדולדל ועיקור ה״ה גאשצע הקנה שלא במקום שחיטה• גה״ג לא הוה ננילד, מ״מ אש מדולדל הוא המיעוט אפשר דלא נרע ממקום חיגורו גלחי ולא טחני שחישה והוד, נבילה ולא טריפר•(°) י כד אלא
 שאין השחיטה מועלח בו שמחטת עיקור מחנדנדין חםיטנים וא״א שחשחט בהנשר ר״ן גישש הרטב״ן שייך ולא ידענא למה העתיקן רהא הריין כתב גן בשפ הרטב"; רסיבר עיקור הוה טריפה יה לטיט שאם
 אירע בן נשעח שח-טח נבילה יקירם שחיטה הוה טו־פר, אף ששחט אח״כ וחולק אבה/ בתרחי רלנה״ג קידט שחיטח לא הוה טריפה ואין השחיטה מועלת נםימנים עקיריט אף שנעקרו קידט שחימר, ימ״ש
 הנ״י וא״נ כוי ה״ט לשיטר דא״נ נטי הא וגם״ש חגח״ג נחגהח הנ״י אות מ״ה וא״כ לאיזה צורך העתיק דברי הו״ן נשם הרמנ״ן דחם סוחרים לט״ש המחבר וצ״ע : כך) אבל . עש״ך גם זר, יירה קצח
 למאן דמטריף עיקור דלגה״ג לא שייך הדו נרי׳ גיון דלאו טריפה הוא אלא כיון דנדלדל א״א להשחט גהבשד ! כן שחט א' . געוף מיירי יק״ל ענ״ל שייך וא״י מה טלטרנו פשיטא דהנין הוא. והנד, להר״ן
 בשפ הדטג״ן דקודט שחיטה טריפה הוה ולא ננילד, ובשעה שחיטה הוה נבילה הא דאטריגן וא״י אם קורט שחיטח או לאחר שחיטה זה היה מעשה ואטרו כל טפק בשחיטה פסולה לאו דוקא קורט אלא קודם
 גמר הרוג דאל״ב לא שייך פסולה אם לא שיפרש כרש״י דפסולר, לאי דוקא ולא ספק בשחיטה לחוד דה״ה בל ספק השקול וכדעח רבינו ימה ז״ל יעיין גכור שור חולין יי״ד ׳ע״ש . ועיין נה״נ נהנהיח חב״י
 אוח ט״ה שהביא בשם דטש״א דהםעיין בחידושי הוטנ״ן יראה דאינה טריפה ואינ הנ״ט שגתנ הב״י אינו . אלא הג״ט הוא להדיין א״צ לבדוק קודם ׳שחיטה אם חםיטנים עקורים דאין דרך להשמט אלא
 בשעח שחיטה טפני יראח השחיטה ילנה״ג צריך לבדוק קידש השחיטה אס אין הסימנים עקורים , ולא חניגוחי דאפאי לא שייך הג״מ דלבה״נ אף קודם שחיפה היד. נבילה ולהר״ן קודם שחימר. גשריט נטי
 הוה ולזר, יש לומר שגיון למ״ש פפק קודמ שחיטה זה היה מעשר, גוי וע״ב בעוף מיידי וא״ג לנה״נ א״ש דהלט״ט שיהיו שניהן שלימין םשא״ג להר״ן גשעח שחיטה טה איגפת לן ניין שחשחיט לא נעקר
 טישחמיט שפיר איהי וגשלטא א׳ טריפה הוה שפיו פר, שאין גן אי אטרינן בשירה ולז״א דהר״ן לאו דוקא וקידם שחיטה נטי נבילה אלא אורחא דטלתא נקיט מפני יראת השחיטה עוקרת הפימנים וכל זה
 צ״ע גם ט״ש להר״ן צריך לבדוק אחר השחיטה ולגהייג קודם גם זח איגי להר״ן א״צ לבדיק גלל ולבה״נ אחר השחיטה ולא קודט ולא חיישינן לגרגר, לגטלד, ולג״ח ולקטן ג״ה יגיאר זה . וט״ט לדינא אין
 חילוק ואף קודם שחיטת חוח נבילה : כן הר״ז פשולה . פירוש ספק נבילה שייך . דעה דבריו לקוחים טחד׳׳ט י״ל פי״ג מה״ש הט״ו ם״ז יע״ש וגגר דברגו טוה גטקוטוח רביט גם גאן אדבר גטעט רגע ,
 ידוע הוא דאזלינן בתר חזקה בין גםפק המקרר, גידי אדם או גידי שטים גטו נגע דאוקי אחזקה דעחח נחשד חו בידי שמים ובידי אדם גטו נפלו לםשיש ונפל חגית עליו גי' יברוםח הרי בין בירי אדם
 יג״ש איקי אחזקה יילח ספיקא ווינא יגעיא ולא איפשטא דגשגיל החזקה לא ישתנה הדין גטו שגיארני גזר, גטקוטות דגים והגה כשמוט י״ל דאינא רוגא אלא דםטוך טיעוטא לחזקח וה״ל פלגא וגפי הנראה

 לא הוה ספק מ״ה ג״א דרבנן וטה״ט בחב רמ״א דהשוחט נאמן דלא הוה שמוט ומסייע ליח רוגא ינרבחיבנא :
 [ftW נספק שהה ודרס נטי הוה פפק ונפי הנראה נטי מדרבנן דרוג אין שוהין ודורם־; וטה״ט נוחנין למומר לשחוט וכט״ש הרשג״א וגשחיטח דוג סיפנים גתג דרורק הוא קודם שיעור שהייה , אמנט
 גחא דלא גדק הםימניש קידם שיצא טידו אם שחוטים דוג דפלוגתא ח״א טריפה וח״א נגילד, גחנ הרשג״א גחדושיו דרוג שיחטין דוג אלא כיון דהוה דובא יחלי נטעשח טש״ה הוה טריפה וי״א
 דהיח נבילה ויש לספק •בדבריו אי ט״ה לא היה רוב כיין רתלי במעשה ום״ד טריפה הנחייה לא היתח םטטאד, יט״ד נבילה כיין דממילא היה מתח או ר״ל דמדרבג; לא היה דיג יט״ה היי רוב ודי לנו שגא'
 דטריפה לא דמטמאד, וזה יורה גש״ש התום׳ חולין ט׳ א׳ ד״ה אסורה דמה״ח מותר ולכך די דאסורה גאבילה יט״ד דמטטאה דלא ליחוי טילי דרבנן גהוגא דטפילא מחד, היא וע״ג טטטאין לה , ייש לראוח
 ביון דטעטא דרובא דתליא גמעשה א״ג בשחה ודרס בםפיקן אמא׳ טחמירין וב״ח סמוך טיעוטא לחזקה א״כ ה״ה בלא בדפ והנראה דםוגר גםפק שהה הוד. מררגנן וגלא גדק הוד, ד״ת דאי טדרגנן לא חיו

 טחפירין לוטר מטמאה ומשייר, הוצרך לומר דהוה יונא דתליא גמעשה ובפי זה הצד יש להוכיח דרובא דתליא במעשה ט״ד. לא הוה רוב ובבר דברנו טיה בספר נינת וורדים :
י להטי״ט גרף קלייה אהא והגיאו הוי״ף והרא״ש פלינתא דאי מטמאה אף דאין נ״מ פלתא אגב אירחא קש״ל ולדידי יש לימד דנ״מ דטחולקין לט״ד טרפה הוה מרדגנן ודי שנהטיר גאגילה ופ״ד ^ י א ל ! 

 נגלה הוד, ד״ח או דריב אין שוהטין רוב או דרובא דתליא במעשה לא היח דוג טייה ונ״ט לגפה דברים גזה :
ן דינא כטפק שהח ידרפ י״ל דחוה םפיקא ראירייחא והטעם אף דרוב אץ שיהין ידורפין מ״מ כיון דנילד לו ספק א״כ איתרע דוגא וגשלטא מיטד אמרינן מסחטא לא אירע לי. וגלא גדק גפימניט י מ מ  ו
 * I אי רוגן שחוטים הוה וודאי גמו שיתגאה פי׳ ג״ה וכספק נשמט קודפ שחיטה הוה פפיקא דאורייחא חרא דיותר שביה לשמוט מחייט והא דאטרינן בל ספק בשחיטה הוא אף דיש לחלוח אחר גך
 גמו גזדק מידו וכדומה ועוד די״ל דאיכא הזקה רבהמה גחייה והזקה דהשחא וגה״נ אפשר דאין רובא עדיף ננד ג' חוקיח וגהר ציודנו נזה נטי נינח וורדים וכאן אץ להאליד יי כח ולא אטרינן מחטת
 זריקה נשמט , הש״ך הראה מקום לסימן ג״ה אוח ד' ועייגת׳ שש ולא מצאתי גלופ והתם גחג ראם זרק הקנה מידו יש לחוש דעייי זריקה נתרהג ולא וושש ואש נאמר דנם גאן נטי דווקא נשטפ וושט
 הא קנה חולין דרך יריקה נשטט ונאסר אף לנשפט טלח׳ הוא גן ונגר היה לי ויגוח עט חימ אחד שאמו כן ואני אמרתי שיד, א״א דכל ספק גשחיטה אף שיש לתלות לא תלינן וגהראיר. שהגיא טהרי״ק

 גשירש



עת יורח דעה כר כח כו כז חלכות שחיטה משבצות זהב  M שפתי י

 £-< (א) או. עט״ז ור״ל יל״ת דא״צ יותר ינשנ סנוור קאי אסגרמה שא״! לואויו אם לא הגרים לו׳׳א
 יאשחינוח לונן קאי ועיין ללישה אות נ' יאל״כ אין חולק מל אניו הלא״ש שהצייך לניזק אחל
 הגלעה יע״ש ונמהלי״ל משמע שאין לסמוך על לאיית עיין : (ב)גלא פגלמס.עט"ז ישטח הוא שיגריס
 והיינו גשיתט סמוך ללאש ולא לאמצע פצוואל לרחוק הוא שיגליס נ״נ התכ״ש. והשמ״ח סייס אס שתט סמוך
 לראש ולא נלק הוה סשק נבלה ולא ייעגא א«אי לא!ואי שכל סשק השקול ואיכא חזקה ולאי משוי לה והן
 כתב הוא ז״ל נאית ג׳ שס יספק השקול ולאי משוי לה וחשבתי שמ״ש שס נשמ״ח ש״ב אס צא בדק אחר
 היוני הי״ז סשק סיא סיס שבתב״ש כתב וpה ודאי וגש״ך א!ת א׳ אבאר אמנם בסעק הנימה נתנ נ״כ
 יהוס ספק נבלה מ״ה ולא ולאי ולא ייענא למה ונש״ך אות א׳ אנאר: (J) קוים. סעעס נתנ הע״ז מש1ס
 שמא ישןח ימוניח היא לפי שיעתיה לקמן אות ד׳ דאל״כ קשיא מהא ינלק גילא אס לכתחילה אסוי מסעם
 ומיישינן שמא יתיחנ אלא שמא ישכח ושם לא רויישינן כמיש הע״ז שס ילפ״ו לאו דווקא עוף ה״ה נהעס
 יש לגיוק קווס . וכמהלי״ק שורש ל״ח כתנ ואף לכתחילה מותר. או לסינר השומט כלילה לכתחלס אסור
 העעס שמא ייייס וכדומה אי יסכי קאמל למהאי עעמא שמא יתלחנ מוכח מהא דגילא דליתיה . ולפ״ז
 אומל צאחי שיזכיר אותו הנייקה אין איסיי נמ״ש האירח מישור ואין צורך לוה אלא ילמ״א יעתיה דנפשיה
 קאמל מהטעם יהשוחע נלילה ילכתר,ילה אסול שמא ישכח אח״נ מלבדוק ונפילש״י שס עסי׳ י״א א״כ ה״ס
 כאן ועוף לאו דווקא והאזרח מישיל פאלין בכאן על הנ!״! להקשיח ולפי מ״ש ינל׳ הט"! נייייס. ׳ע״ש :
 נד) ולא. עע״ו מ״ש הניח ילאיית מהלי״ק יש ללחות להתם היה ליאה שכל הסימן חתוך סגה מסלי״ק בשויש
 קמ״ו כתב ימצינו לאוקמיה כחתך כל המסיקת נ״כ ילא חיישינן לפלכוס אלא יא״כ היה לתלמויא לפיש
 ולא ליתן מכשול לסמוך אף ניוכ ולפ״ז כ״ש ואין תי׳ הכ״ח עולה . ומ״ש הט״! אמאי לא הניא מהלי״ק
 ראיה מהשוקו נלילה ילא כדק כ״א לאוו היוס הגה להנ״ח י״ל ואיירי בשמץ כל הסימגיס מש״ת מכשיר
. ולפ״ד התנ״ש והנ״ג נהגהות נ״י אות ל׳ דווקא נעיף יש למוש ע״י קפיצה ודילזג גתיחנ החתן ו ענ י  י
 ולא ננהמה וכן סוא נמהלי'!ק א״נ מש״ה ה!צלן להביא לאיה מהא דנלק;׳יא נעזפא דמן המשגה השומע
 כלילה י״ל בנהמה איירי. גס משוס לכתמ־לס הניא מה־י״ק לאיה ושלי ואלו ממשנה אללבה ליענל תגן
 ומיהו וויאי הא ייש צמלק בין עוף לנהמה ויענל אכל לכתמילה העעס שמא ׳שכת א״כ אף בנהמה
 חיישינן שמא ישכח וכההיא לשומע בלילה ואף הגלמה שצריך לנדוק הוא מיי קולס שישליך מיין מה״מ
 גופא ועיין חכ״ש ולאיתי להנה״ג בהגהות נ״י אות ל' מ״ש הג״י שנמצא בשמיעות אשכנזיה לאשור הוא
 מהגהות שסיעות מהלי"! שגחנ וז״ל שמע העוף וזלק מיד! קודם שנדק הסימן עריפה שמא עקל הסימן
 נפרכוס והוא צא שמט הרוג מא״ז ע״כ, הבין הנ״ח דסג״ה הנ״צ פליג עס מהלי״ק ואינו להגיה מיייי
 שנמצא הסימן שמוע לבוה עזיה מהרי״ק ע״כ ור׳יצ והסימן נמצא שמוע ולא חולין ע״י זריקה אלא תולין
 ע״י סיכיס בשעת שחיעה נשמנו ומצנד הדומק הגדול אשל יש נזה מה יענה נמ״ש וסוא לא שחס הרונ ואולי
 לוצס ליעל שלא שמע היוב בהכשל קויס ־השמועה לאילו במיעונן נמלא כיון ימנהגא הוא היה להתיר נספיקא
 ואין כמשמע הלשון כלל: (ד,) כשהן נקוניס.הע״< הגיא לגלי התוספות אפילו נקבים הלבה אין מוששין לקיל
 פשיעא ללא חיישינן כמו יצא גדקיגן אמי נל מ״י עייפית אצא אף דליכא קצת ליעותא ייש הלכה נקכיס
 אע״ה חולין נולהו נואנ . ןמה שקשה מכאן לאם נאכלה הליאה לגה״ג אקול ולדידן עכ״פ כאין ה״מ
 אסוי א״כ איך אמי! נא! יכשייה עיין תנ״ש בסימן ל״ו כי אף ששנימ ג״נ נקבים א׳ אין סילנא נלא
 נקג מ״מ הוה משתכמ דלדול׳ סילכא . ויאיתי להכל״ו אות ו׳ תי׳ לנאביה הליאס עייפה יעני על תקנת
 חו״ל ופשע שהיה לשומרה משא״כ כאן ונעל הזאב ומה הוה ליה למענו ולפי יבייו נאגרה הריאה כאונס
 כשירה ואינו כן ונסי׳ ל״נו גא כלב או עונו כוכבים ונעל הריאה וע״ז הגיה ימ״א ילדיין אסיו וסתימת
 הפוסקים ודאי משמע הכין ועי׳ גע"! שם דאמד אומי נסדק הימה יהוצלך לומל וצא הוה כנאכוה מכמה
 נועמים והתם מה פשע ע״כ אף נאבדה כאונס אסורה וכאן העעס דא״כ לללוצי סילבא הוה משתכת מיסו

 מכאן בלא״ה ׳״ל אין ליאה נכלל ולקמן סימן ל״ו ס״ה שם צריך לומל זה התי׳ יע״ש :
 Q• (א) ננגד. עע״ז דקלק מישיש ש״נ סימן י"! לאם לאחל לוב הוובנו ניקנ הוושע ועדיי) לא שחנו
 הקנה אף נכהמה כשרה דל״ד לגני מעייס לאבר אחר היא וכן כתג הלשנ״א נתשונס סימן שס״ז
 להיא״ש ז״ל יע״ש יהא ילא הגיא ממ״ש היא״ש פ״ק סי׳ י׳ ישס י״ל לאמי יוכ שנים קאמר וכאן פירש גהדיא
 יעי׳ פלישה אות א' נתנ ללש״י נעינן נולו ולא לובו והיינו אף לאמי ששמע רוב שנים נמי סיסצ ליש״י
 ניקב במיעוט נתלא דוושכו וכ״ש ניקנ הוושט לאחל הרוג קוים שחיטת הקנה ננהמה ולאחי ששמע נולו אין
 פוסל אף כה״ג ליש״י ונירישה אות א׳ כתנ ימרכתב הגיור ויש מכשירין נניקבס הליאה משמע הא לעיל

 מוייס יאסוי ואמאי כוי משמע ריש חזרה בלבריו ואל״כ הא יש מכשירין הם לש״י וללש״י אוסר לעיל אף
 לאמל ששמע היונ וכן הבין הכהיג גהגהות ג״י אות נ' ייש חולה נרבליו ואני אומי יאין כאן חויה .
 ונסיישה כתב ללש״י נולו הא לובו אשיי היינו במיעוט השלם הא נמה ששחט ככל יש״י מויה ישלי וכמי'
 הא׳ נש״ן אית א׳ והדיישה כתב ימ״ש העול נגל מה ששחט טרפה הא לרש״י כשל כיון ששחט יובו כיין
 שניקב נמה שחחך ננר . ולפיו ללש״י אס נאמר לאושר נשחוט לוב וניקב מיעוט השלם והטעם אפלש נש״ך
 אוח א' ס״ה שחט לוג שנים וניקג הוושט מיעוט השלם אשור ונקנה לא משכמת ינפסק היונ הוה כנגד

 מה שחתן, כגל מויה יש״י ראי! אישור וכת׳׳ א׳ נש״ן ושס אבאל נ
ז דהנ״מ הנית דין זה נצ״ע ואפילו שמט נל הוושט וניקנ קולס שחיטת הקנה נגהמה והייני יסוגי י ף  ן
 * כיון ויש טליפות לחצי מיות אפשל דאין צחלק כין ויאה לאותו סימן עצמו דלא בתשונת הלשנ״א
 סימן שם"! . והכה״ג בהגהות ג״י אות כ' כתב יג״מ מממיר לאחי הלוב גניקב ותמה איך העגיל עיניו
 מרשב״א ורי״י נט״ו אות ה׳ מ״ג ויס״ש ותי׳ ולרש״י במיעוט גתרא פוסל. והגה למה כתג כן הא םנ״ח
 הניח בצ״ע אפילו שמט נל הוושט וצ״ל יסונר יאפשר כיון ריש טריפות לחצי חיות אף נת״ג אסיר ותנה
 התוס׳ אילין ח׳ א׳ הוכיחו יאס ניקנ נגי מה ששחט טייפה ולא ייטנא הא ל׳ וייא נעי לקמן ניקנ נין
 סימן לסימן מהו מי מהנ׳ לטהיה מייי נבלת אלמא סינר יש טליפוח לחצי חיות ומש״ה פיין דיייה אייייה
 איך אמל ל״ז ליבון כשי ועכ״פ יש טייפות לחצי חיות אנל אי אין טריפות לחצי חיות אימא כיון ונשחט
 מקצת אותי מקצת אין פיסל נו נקנ אלא דסללא פשוטה סיא אף למאן לסובל יש טליפות לחצי תיות היינו
 נאגר אחר לא נאותו אנר וע״כ מוכח דניקנ נגד מה ששחט כיון שלא שחנן הרונ הוה אשורה ודאי ולא

 ספק ללא כמ״ש הנ״ח :
ה אס ניקב הוושט נגד מה ששחט כיון שלא שחט הריב יש לומר דהוה נגלה ולא טרפה כיון דהות י ה  ו
 נמקוס תלאו׳ לשמיטה אמנם אס שחט היישט לונו או כולו וניקג גמקוס שחיטה קודם שחיטח הקנה
 אף אם נאמר יש טליפות לחצי חיות כמ״ש הב״ח מ״מ טלשה היה ולא נגדר נגלה כיון לבנר נשחט הוושט
 בהגשל והיה שצס נשעת שחיעת ואת״נ ניקנ ינהי ליש נו חיות עליין מיקרי סלפה (ויש לעיין דמימ בשעת
 שמיעה שניהן שלימין בעינן כמו ניקב הוושט נעוף ושמט קנה). זמ״מ להלכה פסקו הט״ו והשיך ייש להקל
 כנפסק לוגו ונ״ש כולו אין נ״מ ותתנ״ש הממיל גאין ה״מ וכתב נעל נפש לא יאכל מענה ונש״ך אנאר :
Q קוים. עט״ז ייש לחלק נין אומו סימן לויאה . ווע ללא הוה כ״א ספק טיפה ולא וויאי נמ״ש ) 
 היא״ש ומסשקא לן בדי״ל ה׳ מינייהו יאחינייתא ועיין תב״ש נסי׳ כ"! גני מפרכסת יע״ש. ומיסו אס
 ניקנו בני מעיים לאחי שחיטת הקנה יש לעיין אי הוה ודאי טיפה או ילמא לי״א ב״י אליבא יי״ז לא
 היי גיס נפייש״י יאיגעיא יל״ז ללגייז יינא קאמל ול״ו גופא אף באכילה מחיל להמעיין שם ואף לחוס׳
 אין כן מ״מ מירי ססיקא לא נפקא וכעת לא מצאתי בפירושו ונ״מ טובא (°) . ויע ייאיתי ליש״ש פ״ג
 סי׳ י״ו נתכ לסי' התוס׳ ןהרא״ש נעיא יר״ו לא נפשטה עי שיגא אליהו ויששענה ונוראות נמלאתי איך
 נתב כן מאורן של ישראל והא אנורינן עלה לאו היינו וגעי אילפא ובעי׳ דאילפא נפשטיי נהמקשה וכמ״ש
 הר״מ ז״ל נפ״ט מהלי א״ה ה״ט אס הועיל סימן א׳ להתיי נאנילה לא יועיל לעהי מייי ננלס . א״כ
 פשיטא לנפשטה גס בעיא די״ז יללא דננילה לית ניה ולא עוד אלא אף וודאי טיפס לא הוה אלא סטק

 נפי' לשי׳׳ דסדי מינעיא יע״ש :
 רז (א) עי . עט״ז הנה איסור זה ילא תאכלו להלימ הוה מ״ה כמ״ש פ׳׳א ה״נ מה״ש דעונר נל״ת ואין
 לוקה זגסח״י מהלכות סנהדרין מנה לאוין שאין לוקין עליהם ומנה האוכל מנהמת קוים שתצא
 נפשה והוא מ״ה ולש״י חולין ס' העול ויוטנ קכ״א נ׳ י״ה ממתין יקרא אסמכתא הוא ותתנ״ש אות א'
 יהכר״ו הקשו על רש״י מנא ליה הא ילא הוה מ״ה והנה היה להם נהעלס ינר מ״ש רש״י קנ״א א׳ גשיסקא

 השומע

 גשורש ל״ה ועתה ראיתי גניף החשוגה גתג שחט הוושט וירק העוף טית ונשפט הקנה יע״ש הרי אף
 גקנח לא תלינן. ואולי איפגא קאםד השייך דקשיא ליה לטה להר״כ להגיה גאן ואפילו זרק ולא אמרינן
 דע״י ?ריקה גשטפ הא גחג בטי׳ ג״ה ואפילו להקל לא אטדינן דע״י זריקה נתרהג החתך ג״ש גאן
 להתטיר ולזה גתג ששם גקנה היישינן וגא[ אפילו בקנה לא טחני והטעם גל ספק נשחיםה אפילו יש
 לחלות לא חלינן וגאטור ואף שיש לחלק בין באמצע ובין נשטם : כט הר״ז. גיון רחפס גטיטניט
 אפשר לשטוםה שתעשה שחוטה וחוח ספק נגלה שייך : ל שיגיא ט' . חטתנר גתג דישחוט שניח
 (ויקרע) [ויעקר] רגותא הוא וג״ש אט לא (קרע) [עקר] והשייך גחב דיעשה בהיפך . וטיש גיון דשטוטד,
 לאו טריפה הוה הוא לשון הרא״ש גפרק השוחט אהא דנטצא הסיטן שטוט גתג דלט״ד שטוטה לאי
 טריפה לא סהג׳ הקפד, גאוחי טיטן עצמו ולט״ד שמוטה טרפה הוד, א״ב וודאי חתך של שחיטה שור,
 להתיך שגי ומהני הקפה גאותו סימן עצמו ויש לראות אף לט״ד טרפה מ״ט עדיין חיות גו קודם שחיטח
 דהא גתג התג״ש סי׳ ג״ו דאין לדמות שלא גמקום שחיטה למקום שחיטה והר״מ ז״ל נמי גתג גרגרת
 שנפסק גטקימ הראוי לשחיטה הוה נגלח הא שלא גסקום שחיטה מהנ׳ לטהר מידי נגלה השחיטה א״נ
 וודאי לא ישיו התמיגות להדדי וחנה נאמר שדגר זר, מחלוקת גין הרא״ש והר״ן דלחרא״ש אין גו חיות
 גלל ושוג לא טחני שחיטח ולחר׳ין דשוםק שלא גשעת שחיטח טרפד, וטרגי שחיטה אחייג לטהר מידי
 גגלד, יציע . וט״ש עוד השייך יגן משפע מחוםפות פא״ט ג״א לא ידענא טה ראיה טחחם ומראיש
 פרק השיתט חיח לי להגיא ראיה יע״ש ! לא וגן עיקר , שאפילי גטצא םגעח על הארץ אסיר ש״ך

 יע״ש יעיין נט״י מיה :
£ + עש״ף רהוה נגלה פי׳ וודאי דגל ספק השקול אוקטיה אחזקה יגן משמע מד״מ ז״ל א  א ן
 גפ״א מה״ש הי״ג הר״ז נגלה יטשמע דהיה ודאי אמנם הג״ט גתג שט דרגינו פסק
 גט״ד טםמאח גטשא לחומרא ועוד רטסחגר טעמיה וגפי הגראה דלא גרירא ליה אי הוד, ידאי אמנם
 לשין הר״טפורד, דחוה ודאי וטעפאדפוגר דרוג אין שוחטין רוג גחי׳ חגי גטרדגי חולין פיק ׳ע״ש
 וגגה״ג גהגהות הטור אות ג׳ וגי הגיאו וגתג״ש צידד שם אי הוה דאורייתא או גתי' התום׳ חולין
 ם' א' ד״ח ואסורה גאגילה דרוג שוחטין גהוגן יע״ש וחפרי תואר גתג גפשימות דהוה רק דרגנן יע״ש
 וה״ו להקל נזה ראי הוד, ספק חשקול אוקמינן אחזקח וג״ש דאיגא נטי חוקה דטעיקרא שלא היו
 חםימניס חתוגים , והתבייש גתג להר״מ הוה ודאי ננלה ולוקה משום נגלה ולא לטמא במשא ויראה
 גוונתו דגל מח שחיחה עומדת כחייה ג! עכשיו דהוה לקי משום אט״ד, ח״ר, עגשיו טשום נגלה ובחייה
 לא היחד, מפטאה ה״ה עגשיו. ינתג דלפ״ז היה טותד לשהוס או״ג גה״ג ולא ידעגא למד, גיון דטטהר
 עבייפ מירי עלה טידי דהוה אפרפר. דהוי. שחיטה לעני! או״ב : ב פיהו . הש״ך האריך ותוכן גוונתו
 דשטוטה הוה עג״פ מיעוט הטצוי גמו םירבות הריאה ומשייר, צריך לבדיק ימנל מקים מ״ש דאגו אוסרין
 דיענד הא באין ה״ט אוםרין בריאה ה״ה באן יש לאסור באין ה״ט ואולי יש לחלק . ודע דלא קשיא
 אטאי דיעבד שרי גיטא םטוך טיעוטא לחוקה יהוד, פלגא טררננן יליתפר ביון דמיעוטא דטיעוטא לא הוה
 וי״ל גט״ש גםטר גינת וורדים גשו״ת א׳ דלא חחםירו חו״ל אלא היגא שיש טקום לחול ונולד לנו הספק
 אגל להחזיק ריעוחא ליטר שפא גטיפגים עקודים שחט זה לא אטרינן וםה״פ לא גדקיגן אחר גקוגת היושט
 אף דאיגא חוקה בהריי גגיקג במקום שחיטה אלא גדאמרן וסיוע לגדוק אט רוג שחוטים או דחוה טייח
 או דטיקרי נולד הספק וגאטור . וגגר חמדתי לעיל פי' ג״ד דהר״ג פותר משם לכאן דלעיל פסק דעיקור
 לאו טריפה וצר. א״ג הא דאטר גל טגח שאיי ה״ש אסור לאכול טשתיפתו היינו עיקור דגשטט הסימנים
 יטש״ה פסק דאין טריפה דאי גפירש״י עיקור דסגין פגוטד, א״ג אטאי פיגר עיקור אין טרפה ועוד
 םט״ש חטחבד עיקור גיצד ישתק תר״ג ש״ט אודייי אידי ליה יאיך גתג גאן דא״צ לבתק אחר עיקור

 א״ג אטאי אסור לאגול משחיטתו יע״ש ו
ן ג׳יח שגחג עיקיר הוה חזקה שאיגה זבוחה ולזה י״ל דא״כ אחר גקיגת הוושט נטי יהא צריך י י ע י  ן
 י I לבדיק אלא וידאי גראפרן ימ״ש שם דא״ג ,לפה צריך לידע עיקיר ייתר משאר ה״ש יש לעיין

 גיה דהגי היד, לימד דאיזה צירך לידע עיקיר :
י להתג״ש אית א׳ דגלים אשר לא זגיתי להגינם . הקשה איך אני םומגין על הוקף אנידל ^ ף י א ף  ן
 דלטא המיעוט מתלול ולא יצא להוץ וגן הקשה גנד״ו ווה יפה דקשד, אמנם פ״ש התג״ש
 לבה״נ אין וןילוק גל שגשאר המיעוט קיים גשרה דהטעם דא״א לשחוט גסימנים עקודיט ווווקא אי עיקור
 טרפה יש חילוק אלא שבטור טשטע אף לעגין שהיטה עכ״ל ולא הבינותי דוודאי לבה״ג דאין מחלק בין
 נעקד קודם שחיטה או גשעח שחיטה הטעם גזירת מלך הוא דאין שחיטה מועלת בםיטגים עקורים
 וגשהטיעוט הוא מדולדל הוה גנעקר גולו, ולטה הגיא טטדחק להטו והא המחבר גסי' ג״ד גחג גפיי
 גן הא דעיקור פסול גשהוא פדולדל אלטא אף לגה״נ פסולה וג״ת דה״ק גשהוא מדולדל הוה טרפה
 ילאו מהמת עיקור ולא הוה גגלה ועיקור דהוה נגלה ולא טרפה גשנעקד גולו דעדיף הא נעקר גגח
 דגאיג לה היה טרפה ילא גגלה יא״ג א״צ לגדיק נ״א שלא יהיה נגלה דספיך טיעוטא להזקה ולא
 גםרפה דםםבינן ארוב הדא רזה דוחק ועור דאי הא דחלב וגיצים מותר חיינו גשנעקר גילי ולא טדילדל
 איך גחג חמחגר שם דהמיעוט הנשאר איני גלים והוה גנעקר גילי ימה בגך שנעקר גולו דנעקר גולו
 לאי פרפה הית יאלי גאן מחםח פרפר, קאתינן עליח לא טחפח נגלח וצריך לומר דמלתא דלא שגיחא
 חיח שיהא חמיעוט מדולדל וגיון דלא חוה מיעיט המצוי תי לא םהפירין •י i ייש . הגייה זי צריך
 להיות קורם ויש מי שאופר שייך לגאורח יראה דפליג אט") איח ג' דפוגד הטעם שמא ישגח םלגריק
 אחייג דלפי דגריו אין חילוק נין רוגא לחגרטח דה״ח אחר הנרפה צריך לגדוק קודט שיזרוק ייידו שמא
 ישגח וא״ג גכיון עשה רט״א כן דגתג הגייה זו גאן לופר דקאי גפי אהגרטה אלא סוגר דהטעם דלגחהלה
 חיישינן שטא יחרחב גשיטח טהרי״ו דלא שייך זח גחגרטח אלא גרוג ועיין גח״ג גהיהות ג״י אוח ו'
 גתג רגעל הטפח חטט לכתוזלח תפרח שחיטח אשגנזיס חדי דםובר דלבתחלה יש לחוש לשטא יחרחב
 החתוך ויש גזה קולא וחוטרא לפי' הט״ז שמא ישגוז מלגדוק הוה חוטרא אף גגהטה דלא שייך פרגוס
 צריך לגדוק טיד והיה חנוטה וגעןף אם שחט הוושט ג״ג הדין גן ואלו לטעט חש״ך גגהטח א״צ ועוף
 דנפיט רמ״א חיא גדקדיק יאט שחפ היישפ געיף א״צ לגדיק מקודם דווקא קנח יש חשש שמא יתרחג
 גט״ש חש״ך גשם אגיי הגאין ז״ל ייש נ״ג חיטרא לשייך אט אמר לאחר שיוגיר לי חגדיקח דלא שייך
 שישגח דשגים לא ישגוזו גטו גגי בדיקה גמיש האורח טישוד אפיח אסור שמא יחרחג ילט״ו שרי
 נהינ: ד ולא חיישינן , עש״ך וירצה דהג״ח הגיא ראיה טרש״י דהשוחם גלילה דלא ישחוט לגחחלה
 דשטא לא ישחוט חרוג וחגין דשטא אחייג יחרהג החרוך א״ג משט טוגח איפכא דיעגד שרי ורש״י
 כיון דשמא ישכח אח״ג לבדוק גט״ש גסי' י״א איח א׳ יע״ש יאף דגתגגי מקורט לזד, דהש״ך סוגר
 דהא דגעינן קודם שיזרוק חעוף אין הפעם שמא ישבח אין תפח לילד, ויום במקום אופל דחיישינן שפיר
 טשא״ב בעוטד שט אין חשש אף לאחר שיזריק אלא הטעם לגתחלח שיתרחג םקיש החחך . והנה הש״ך
 גתג גשם אגיי חגאין דיש חיליק גין קנה לוישט וטשטע אף דיעבד אסור בקנח יחייני דקשיא גגםרא
 השוהט דיעגד אין והא תגיא לעולם שיחטין גיים ינלילה ליטא הא איירי גגהפה דליגא פרגיס אי יישט
 יגאן גקגה אלא גקנח אף דיעגד אסור ופתג־תין גגהטר, או בוושט אי תפש העוף בירי או קשר דלא
 פרגפ גט״ש גגה״ך ומיהו דתג״ש םיקל אף גקנה יע״ש אמנפ הטע״ן גג״ח גאן וגדיש םיי י״א יראה
 דדגריי גגיט דח״ק אטיר לשחיט נלילח לכתחלח דאפ אחה פתיר ליה לשחיפ יגוא לסמוך לפעמיט
 גנפצא לטהר רובן שחוטים יזה אסיר אף ויעגד יריעבד מיחד בטצא גל הסיטן שחיט למחר דהרי
 גדיש םיי י״א פי׳ דגוי רש״י דאף דיעגד אטיר שטא' נחרחג החותך והרי אחה רואה גט״ש גאן יצ״ע:
 ך| הבודקיפ . הש״ך חגיא ג' פירושיפ ופיריש חגי טחמיר דאף אם ימצא אח״ג ריג אפור דשטא הנוצה
 קרעה ונעשה ווגו אטור : ל ולא חיישינן , גחג הש״ך דטלשונו טשטע ולא חיישינן שמא בסקופ נקב
 גיקג אלא אפילו הרגה נקנים שלא גטלךס שיניו תלינן גילהו נזאג והטעם לדוג אין טריפות הא ספק
 ג׳צזחיטד, טוקםינן אחזקה אף שיצא ט״א גהיתר וגגר היה לי ויגוח עם חגם אחד ואפר דייל ביון דיצא
 פ״א גחיתד אין לחוש ודחיתי דגריו, ועתר, מצאחי גפהרי״ק שורש קט״ז לחדיא גדברי דאף שיצא
 בחיחר וז״ל שם וטח שאטרת שאט זרק חעוף טידו וטצא הסימן שמוט חואיל ויצא גחיחר אינו דהא טגל
 ועלח ובין עלייתו לטגילח נתעסק גאוחו הטין אין לך חוחיק גדול טיח ואפ״ח אוקי אחזקח והביא עוד
 ראיות גרורות לזה יע״ש ואף אנו גחגנו בפי טעט ידיעחנו ומה לנו להביא עוד ראיוח מאחר שארוגינו

 0ד,ד'״ק איטר בפי' גן ט' ׳גיא אחד הפלך גוי יהדגר נדור אף שיצא גהיתר פיון' דאחיג נולד ריעיתא ואף דאיגא לטיחלי גי חתם דנתעטק אפילי הבי אזק׳ אחזקה חד, גדיי ונגד הארגנו נפטר גיגת יזוויפ
 גשוית א׳ ולקמן סי׳ ל״נ׳ בדיני וושט אגאר עוד פיה (°) געורת האל יתגדך :

 15 א ^ עש״ך ויראה לפרש גווגחו דיש לומר אס שחט רו שחט דוג הוושט וניקג אסור מחרי טעמי חרא לדידן דפםקינן גרש״י דה׳ ה״ש אטור גטיעוט גתרא משעם גיירה אטו קודש הרוג ה״ה ניקג
 • יש לגזור וזח אפילו גשהט הגי םימנימ גרוגן יש

 םדפח לא היה דרך י

- .. ,,. ו גרוגן יש לגזור גן ועוד יש לומר לם״ד יש טריפות לחצי חיות אין לחלק גץ ריאד, לאותו טיסן גופא ע״ז כחג דאףלטאן דפיסל ה׳ היש גטיעיט
 בחרא ניקג אין פוטל וחגיא ג׳ חירוציט ויש לג״א קולא וחומרא לחיי האי אם דרס והחליד גדוג ששהט גגר אין חשש דאף רש״י אין אוסר ג״א גטיעוט הנשאר שלם לא גטה שגבר שחט יחוטרא אם גיקג
 המיעוט השלט טרפד, ולחיי ג' חוטרא אם לאחר ששחט רוגן דרס וההליד גטח ששחט גבר טרפד, דחוח דרך שחימר, וקולא אט גיקג המיעוט השלם גשרה גיון דלא חיה דרך שחיטה. והא רעיקוד םיטגין
 מהלחי גטיעוט גתוא אוסר אף דלא היה דרך שחיטח ט״ט גיין רגעקר גשעח שחיטה א״א להשחט גראוי המיעוט וטש״ה פסול. והגיא ראיה טרש״י גופא דף ה' שגתג והאינא צדדין שורפ״ן קודש שחשחט
 ויונ הפיסנים יישט נקיגחי גמשהי ומדגתג קידפ דיג אלמא לאחר ריב אין קפידא אף דפיטל ב״ש גטיעיט גתרא וגט טדגחג יושט טשטע קנה ליבא קפידא . ומיהו הא אין ראיר, דאף לט״ד יש טרפות לחצי
 חיות מימ באיתו םיםן גופא אין פיסל . חרא דרש״י מפרש רוב שניט ועוד דרש״י סוגר דלר״י אין טריפוח לחצי חיות וטש״ה דקדק השייך יגתב יגן פשמע טפירש״י רק אט״ש דאף לרש*׳ דפיסל ח״ש
 גטיעיט גתרא ט״ט ננד טה ששחט לא טוגתג קודם התג טשםע עג״פ לאחר רוג שנים אין טייק וה״ט גיון דחתוך גבר לא נורינן גולי האי ודווקא גטיעיט השלם , א״נ גיון דלא הוה דרך שחיטח דנם
 ן שחיטח אין פיסל ילא גתג אחייג על ט״ש שאין טריפות לחצי חיית שגן טוגח פרש״י גי זה לא מוכח גדגחיבנא . יט״ש שנן משמע מרש"׳ משום ררייק נמוד לא חוה דלטא רש״י מפרש
 ןיעופ גחרא ים״ט משמע גן ואל״ג לטח לדש״י לפוש קודם הדיג משמע דדינא אחא לאשטועינן
 •יפות לחצי חיוח ואין לחלק גין אגר אחר לאוחו אגר גופא לוח כחג דהרשג״א גחה״א לט׳׳ד
. _ ״ ש והביא דברי הורישה דאין טריפות לחצי חיות . וט״ש ג״ש אט ניקב הוושט לאחר ששחט . . . . . . _ ._ . _ _ _ 
 גל חוושפ דלא גנ״ח שבחג למעשה צ'ע דשטא יש טריפות לחצי חיות אף גאותו טיסן גופא דז׳יא ,' ומכל מקום א״י פח טלםדגו רפשיטא דגל שכן חוא אט גגשחט דובו דטפר אם ניקג ב״ש נשחט
 כולו . ואולי דהגא קאטר גנשחט רונו עדיין אט ניקב חשלט י״ל גתי' אי דפו&ל לרשיי אגל בחתך גולו לומר יש טרפות לחצי חיות בהא ג״ע חולקין על הג״ח דשאני ריאה והוא אגר אחר מאותו סימן גופא

 דודאי אין טריפות לאחר הרוג :
 החג״ש אות א׳ אט גטגט הוושט גפקום ששהט נצו החתוך קורט הרוג טריפה והגיא ראיח טקושית והאיגא צדדין ופשוט הוא , עור גתג ראם ניקג רק עור העליון והעור הגי אין טנץ עגשיו
 דחתוך הוא או שוחט גאלגםון והעור עליון עודף על התחתון אין השש ע״ש ט״ש התבייש גהוף הספר גרף האחרון. עוד גתג גאות ב׳ דווקא אם ניקב לאהר ששהט הרוג גטקוט שהיטה הא בתורגץ

 או הקנח בגנפי חריאה הוה גאגר אהר ודטי לריאד, וספק טרפה הוה וגגר צידדנו גם־סן ג״ד ושאר דוגחי והדין נכון היא .׳
־ י לשולט עור • ״ ״ " י ־ ־ ־ ״ ־ -~ ־ — L " ־ - • — 1 • • • « ־

 גאותו
 ויה גקנה

 וושט ויש טריפות לחצי היות נעיין ט״ש לקטן גםימן ג"! לענין טגירח הגני מעיים לעוגד גוגגים :
ל ^ עש״ך דהיינו קודס שתצא נפשה אבל לאהד פיתח פותר אף פה שחתך געוד טפדגסח דלאו טשום אט״ה אסור דגי שחט פרח ליד, שם אט״ה מגיירת הגחוג אלא טלא וזאגלו על הדפ י ^  D א א

 דקושיח הנםרא הוא משומ קורט הרוג דלאה״ג טה קושיא דלטא ר״ז מיפשט פשיטא ליה דאין פוסל הי וליש גפיעופ
 וטשיה גתג גן , אחייג הביא השייך ראיה דהא נטי לא אטדינן נגהטר, אם שחט הוושט וניקג קורט הקנה דיש פריפו
 ובחשיבה פי׳ שפ״י בתב להדיא אף טאן דאיטר יאוטר יש טריפות לחצי חיוח ט״ט גאוחי טיטן נופא אין אושר יע״ש

 או הקנח בגנפי חריאה הוה גאגר אדר ודטי לריאד, וספק טרפה הוה וגגר צידדני בסימן ג״ד ושאר דוגחי והדין נבון היא .'
 ין*» דיש להסתפק היגא דשחט סימן א׳ נגהמח גולו ואח״ג דרס והחליל באותו סיפ[ החחוך גמקוט *הר מהו לפי׳ הריג״ש גםיטן קפ״י ראפ החליו גטיעוט גחרא דקמא פסילה לפי שיקיק לשוצ
 י ה״ה אם ההליד גםיפן הרחך גמקוט אחר א״ד לא פסלה בהאי נוונא ינ״ט לדידן גשנים שוחטין וגלא שהייה טשםחת לח להאי דינא. ומיהו אם שחט גל הסימן ואח'ג חזר וחתך גמקום אחר

 םיטן ישהה גדי לשהיט גל הסיפנים בסכין רעה הוה ודאי נגלה לא ספק אף לפירוש הר״ר אועעיא דהחם שחט גמיעוט השלט משא״ג באן בפד. שכנר החך ז 2 וניקבה הריאה דהיי ריאה תלויה



ב יודח דעה מ כח הלכות שחיטה שפתי רעת  ננ משבצות *
 וכי טתה אישתרי ועיין ט״ש נטי! פזר. הנא לן הא דמני מחט לה אישתיי אט״ה ולומר גזירו! הכתוב
 הוא רלםא ח״ק קרא אי תרצד. לאכול בשר דלא יהיה נבילה שחוט ואכול אחר מיתת הנהטה כיון רמתה
 ע״י מעשח שודטה לאו נבילה הוה אבל ט״מ אישור אט״ה בעודח מפרגטת אית בה ולחרי׳ט ז״ל דלא חאכלו
 הוד. דאיר״חא ניחא ילרש״י ז״ל דחוה דרבנן צ״ע : J עד . עש״ך ויראח ודאי טלשון הרשב״א וחש״ך
 דווקא ישראל בטמאה ועובד כוכנימ בטהורה אסור בעודה מפרנסת ליחן לעינד כוכבים הא ישראל בטריפה
 אף דאםור לישראל משוס טריפה דכח״נ לא שייך טי איבא מידי בטישבחוה׳ חולין ל״נ יע״ש טיט כיון
 דטהנ׳ הך שהיטה להוציא מידי אט״ה לישראל ה״ה נטי לב״נ וליכא ביה משוט לפני עור ט' וטיהו
 נל שנפסלה בשהיטה ולא מהני חך שחיטה טידי אטור ליחן הבני טע״ם לעובד כוכבים דלא קיי״ל נר״ל
 היינו משוט ספיקא או דברוב שנים חוח עכ״פ נמאן רטנתי *יקילא דמיין והעולם אין נזהרין מזה ואולי
 סומכין על דברי פר״ח דלא קיי״ל כר״ל וככר חחבאד דאינו כן ועוד אף לחפר״ח יש קצת עיון בסימן

 נופא דטודח איחו נופא דנטאן דטנחי בדיקולא דמיא :
י בן פקועה חבא על בחמה םעלייחא והוליד דאותו הוולד אין לו תקנה אם שחס ליה אטור ן  ך
 י לחישים הנני מעיים או לחתוך בשר םטפרגפח לב״נ כיון דלא אהני האי שחיפה לישראל מידי
 דהוה שהייה כמ״ש רש״י בבהמה המקשה א״כ הוה נחנבלד, בשחיטה . ובן פקועה הנולד טטריפר, ושהנו

 שהיטת עצמו ונתנבלד, עיין מ״ש לעיל בסי' י״ז ופ״ו נטי הנראה לית ביה אמ״ה ואין להאריך;
 5115 חנ״ח דנ״ט בט״ש הטור איזו נבילה ואיזו טריפה לענין איםורין טנטלין זא׳׳ן ובפרישה הקשה
 ע״ז רהא טעמן שוד, ולא אמרינן איפורין מבטלין זא״ז אלא בחלב ודם לנ״ט של היתר דבטעטא
״ הוד, ג׳ פיני! א״נ  תליא טלתא והב״ה בקו״א היזק דנריו לפי ט״ש הב״י לקמן פי׳ צ?ח דשור ואיל ו
 אין טעפן שור, ואלו היה פשום נבלה היד, אטור ועוד נ״ט יבש ביבש דאף דאינא איפור ט״פ לא הוד,
 אלא טדרבנן וניט בפפיקו לחקל עכ״ל . לא זכיחי להבין דבריו ננאן ט״ש דשור ואיל ועז הוה נ' טינין
 זח לענין שפא ולא לענין טעטא ונ״ט טאן ראזיל בתר שטא או בדברים שאץ טוזבטלים אפילו באלף
 משא״כ לענין פעט כעיקר משמע וודאי רחנך נ' םינין טעמן שוד, וםחיט כחבו ז״ל דווקא אם הס שליטים
 הוד, נ' טינין לא כשהפ חתוכים דשט בשר חד הוא ואלו חיח טעמן חלוקין וודאי אין לחלק בין שליטי;
 לחתונים ועיין בספר הארוך לשייך פימ; צ״ח ושט יבואר . נם ט״ש ריבש ביבש אט היו שלשה תתיכוח
 מגי איםורין אף דטעטן שווין בטל חוא ט״ד, ואץ איטור אלא טדרבנן חטה אני בשלטא לענין טלקית
 שייך לוטר דאין לוקה אבל איפור חורה ודאי איח בהו לא איפור דרבנן . אפנט מר. שכתב עיד דאי
 הלוקין בטעפן א׳ שפן שווין אפור יראה לי דהוד, רק טדרננן דט״וז בל שאץ פעם גרנש טוחד אלא
 כיון דחד שמא אינא איטור מדרבנן ועיין תבייש סי׳ ל״נ ולפי שעיקר הדברים טקוטן בטיטן צייה אין

 להאריך כאן ושם אבאר בעזה״׳ באורך :
 {זןל אבאר לך שבן נח מצווה על הטמאים נסהוריט ולא ישראל כטבואר כל זה בחילי[ ובשאר מקומות
 ״ ועיי סימן ם״ב בשייך אוח ג' מזה . ובשר מן חחי לבן נח אסור משום בשר מן החי ולישראל
 אפור משוט בשר בשדה טריפד, כט״ש הד״ט ז״ל פ״ד טט״א ועיין פ״ט טהלנוח טלנים טי, שחמר,
 הנ״פ שט על ד,ר״ט והלח״מ ״שב שט. ולפ״ז אם נפל לקרירה זית בשר פטריפה וזית בשר ט; החי
 לדידן דפםקינן נרי יוחנן דנטיק מקרא דבשר נשדד, טרפה חוח משט אחד אף שחלוקין בטעמן נמו
 כנד ובשר אין טנטלין נמ״ש דתג״ש ומיהו בחא נופא חולק הפר״ח בפיק צ״ח וסובר דכבד ונשר

 טעמן שווין ישם ינואר :
 א לילי שהיו טזוטניס . דפד״א כי יצוד ת״ל ציד ט״פ ש״ט שייך וכי יצוד למדה תורה דרך
 ו ארץ שלא יאכל נשר אלא בהזטנח זו עט״ז טה שכתבנו שט : ב, והכיסוי . חש״ך
 הראח מקום לסימן י״ט אוח ו' וריל דאף ששם נחבאר דחכיפוי נטר טצוח ואט שח בין שחיטה לשחיטה
 צריך לכסות דם הראשון מ״מ לעני; זה הוה מצור, בפ״ע דחשחיטה נשרה , עיין ב״י דכתב דיש ראיד,
 טנמרא דאף אם לא כיסה טוחר ונתב הל״ה קצ״ב אות א׳ טדאטרינן טרק כיסוי הדם פ״ט ולהשיב עפר
 ניפוי הדם ומשני לית ניה הנאה וטירש״י דנלא כיםוי חות טישתרי בשר והכה״נ נהנהות ב״י אוח כ״ד
 כתב ממ״ש רש״י היה טשתרי בשר ילא כתנ דנלא כיסיי טשתרי נשר אלא דהיק דאי נפי לא היה
 מצווה לכסות היח טשתרי בשר טשא״נ פחדת טמאיפ ויפה כתב : J כשרה . ואם העם טרוציפ שאין
 מכסין או אין טברנין על הכיסוי או על השחיפח יש לטנדר טלחא ולא*ר השחיטה • והתבייש כתב
 דה״ר, אט אוחו חשוהט להוד הוא פרוץ ואין טנרך על השהיטח וניסוי יש לאפור : ד על ביפו׳ דם
 בעפר . השייך הראה טקום לאוח כ״ט דאם טטצר, בבגדו דלא יאטר בעפר נ״א על ניסוי דט ולענין
 הלכחא עיין מ״ש שם 1 ך, מברך , חש״ך הגיח בצ״ע והפר״ח חסכים שלא לברך שחוזייגו בפעם ראשץ
 על הניפוי ועיין כה״ג נהנהות הטור הניח נצ״ע באוח ז' לכן •ראה וודאי דאין להכגיט עצמו בספק ברכת
 והחב״ש חטנים דטברך וצ״ע: ן דטזיק . חש״ך כתב פעם אחר דשחיטה יכול לחיות דלא ישחוט ולא
 יברך טשא״כ כיסוי דכולן טצויין אפ שהפ נבר וט״ט חא הגיח בציע אפ ״* לגר!" •י t וכלאיט . חש״ך

 העלה רטיידי בצבי על התיישר, הא איפגא וודאי טנפה עם ברכה דלזרע אם וודאי חוששץ וצבי אפילו
 מקצת דלא כב״ח ודרישה ובמ״ז כתבגו דיכםה בלא ברכה אף כה״ג, וטד. שהשיג על זבה׳ צדק דגת!
 טעם משוס חתרח חלבו אפשר דגתן טעם לנהמה הנא על חיה דיאטרו טדמנרנין וודאי חיה היא ולית
 בה כלל טקצת בהמה טשא״נ כיסוי לחוד יאטרו טדרבנ; אטרי דיכטד, בחול ולא אחי לפישרי חלבי
 בדטסיק בניצה *) : ח ואין . עש״ך ואם יש לו עוף אחר אפ״ה כיין זע״ז אסור דטבטל דם העוף
 מניסוי אלא זא״ז וכיון דבהד זיטגא לא יכול לכסות שתיהן תו הוי טירהא . ולשהוט חנופל״י בי״ט
 לכאורה יראה דטותר רהא בסי׳ רצ״ו נחב דשור הבר פין בהטח ולא הגיה רט״א בלום וכתב טר״ח בא;
 יש תקגה בקל לשחיט עוף ויברך על שחיה! א״נ יבול לשחיט בי״ט ביפל״י ילא יכסה כיון דודאי נהטד,
 כטו לעגין כלאיט דטותד עט גהטח וטיהו י׳ל דאין לעשות כן די״ל דטטך דפ״א לקטן על כאן עש״ך שט

 השוחט טמאה לעונל כוכבים כיון יישלאצ כטהורה משויה אוכלה והא לאמרי׳ אסור קודם שתצא נפשה צא
 סוס אלא מייננן עי שהלח״מ פ״א מה״ש ה״ב הוצרך ליישב זה לרעת הר״מ ו״צ כיי( לנטהויה עכ״פ מוציא
 מידי אמ״ה יע״ש . ומ״מ הא חזינן שיניי יש״י ברור מצלו דיש לו הונחה ממשנה להעור והרוטב. ועי'
 נצת^נ שנחנ דיש לרנינו הונחה מהא לש״נ חולין למייל והא חנן השוחט ומטרנשת הרי נחיה וסי׳ התוס'
 ודיין ממשנה ועור ורונןב דלא מטמאה טומאת ננלה ואי ליש״י דמ״ה מותר לאוכלו א״כ קשיא והא נעינן
 העמדה והערכה מ״ה יע״ש . ולא הנינות׳ נלל דמשמע מדבריו להו״מ הוה החיה ויש נזה דררא דאמ״ה
 א״כ נחותך ומניח לאחר שתמות תהא אסורה ואמאי לא הקשה צרש״י כפשוטו אמאי אי! מטמא טומאת
 נבילות כיון ומ״ה שריא מיו סרי סיא מתה ׳אלא וודאי ונירורן שליונליס כך סס דוודאי ני שחט נ׳
 עדיין מיה היא לגמרי אלא והתורה פתילה לנו ע״י שמיטה לגולת מצן הוא ומשיה ישראל נטמאה וליהא
 מי איכא מידי ישנס לאיגליס נין לישראל ולנ״נ כר׳ יוחנן נעור ורוטב דלא קיי״ל כמ;ר,יה התם ומיהו
 לישראל אין נוהג נטמאה אלא הנא קאמינא א׳ נתננלה נשמיט? ותתך מן מפלנסת יש ניס איסול אמ״ס
 לישראל וכונעינן למימר קמ| ועיי! תוס׳ חולין פ״ו ל״ה נעינן שנתנו נשם הר״ר שמעיה דנעמאס הוה
 נחיה לא נעמיס ה״פ כיון יהתולה התירה לאכול מיי ויצאה מידי אע״ה א״נ תו וודאי לא הזה נכלל
 םעמדס ב״כ . אנל לומר נטהולה הוה מתה מיל בשחיטת לונ ב׳ זה צא ניתן להאמי כלל יאטו עהייה
 כיפי תלה לה . ועי׳ תנ״ש אות א׳ על מ״ש סלנוש לנני טעייט מןמל צנ״נ ללא קיי״ל נל״ל לגישרא
 גיי קולא ונשחט ג' סימניןהר׳ היא נמתה נתנ התג״ש שנתנוין למ״ש התוס׳ ט״י ישחיעה כשילה משוי׳
 מתס. וננגור שור נוף'ל״ג נתנ אתיש רש״י מזמני! ישראל על נני מעיים ולא עוני נונניס משוס ליאה
 נתנ ואלו לאחל ששחט לונ שנים סונל לש״י כהל״י שמעיה נו׳ ולא אבין לה יהר״ר שמעיה נתנ כיו!
 למותל נאכילמ מ״ה ניעת לת״י נעול ורוענ לא הוה נכלל העמדה והעינה אנל ודאי מ״מ לאו מתה ממש
 סיא באופן שדבריו צ״ע ולגלי הלבוש נלא׳׳ה קשים להולמן שכתנ ומיי ששתט שנים היי כמתה נכייף הלמיון
 וצאו מתה ממש.היא אס כן גלא״ה כטהורה שרי לליכא מידי וגטמאה או נתנגלס אסור למובל נונניס
 הנני מעיים לאחל שמיטת לונ שנים הוה ככישלא נדיקוצא ועי׳ מ״ש לקמן לעני! דינא אי שרי למכור

 . הנני מעיים לטונד כוננים :
מ דינא לגאולה אין נ״מ אי הוה מ״ה או מדלגנן אי דנשצ לתבשיל כשל ממפלכסת וספק אי יש ^ ע ל  ן
 י I ס׳ או ספק א׳ נפל נצל אפילו הוה יק דרבנן אסול לאנול תתגשיל עד שתמות הנהמה דהוה
 לשיל״מ להמתין כמעט רגע ולעני( ערות אי היה פסול ט״ה מי שאכל נשר קויס שתצא נפשה הא נעינן דווקא
 ענירה שיש נה מלקות עיין נמ״מ ואף נמימול ממון נעינן דווקא מלקות וכאן אין נו מלמות דהוה צאו

 שננלצות . ומ״מ נ״מ לנויר הנאהמונר האשור באכילה מ״ה צהר״ע אסור זה נהנאה ולרש״י שרי או
 מ״מ לענין משוי לינר החמור משוי לינר הקל עיי סי' קי״ט ואס נ! יש להחמיי והוה מיס כשיטת

 סר״מ זיל ומאמר! :
 ךךן^ךן הט״ז הניא ינרי מויי ללזמן עוכל כוכניס על נני-מעייס שרי ולכאורה פשיטא אס חתך נשר שרי
 כ״ש נני מעיים לי״ל ללאו לכמאן למנחי למיא ואפילו נאמי (°) אס שחט נ' הסימנים הוה
 נמאן ימ;חי נייקולא עיין ננור שיל לף צ״נ מ״מ כ״ש הוא מחתן נשר ולזה י״ל לפעור קמ״ל אפילו
 נתנגלפ גשתיעה אש״ה מותלין הנני מעיים צמנול נשיטת השל״ח יצית הלכתא כי״ל יצאו ננישיא נייקוצא
 ימיא ואף לאחי ששמט נ׳ הסימנים יי״ל הנני מעיים «כל האינליס ינקי ונמות הנהמה מתים ג״נ המה
 ומש״ה נתנ הטול זה ונפי הנלאה מטלוצת הט״ז כן הוא דנתנ ולא אמליגן גמאן ומנמי ימיא צומי ללא
 הזה נמאן רמנמי אמנם לשיטת התירתמייס וסתנ״ש יאט נתנגלה הנהמה נשחיטה אסור צמנול הנני מעיים
 לעובי כוכניס וסשיקא הוה אי נמאן ומנחי ומי וזיל פני לחומרא והגי צחומיא ועוד לאחי שחיטת רונ
 נ' אששי לנ״ע נמאן ימגמי ימי א״נ קשה לאיזה צורן הזכיר העור נני מעיים ואפשר לומר וה״ק דלא
 תטעה לומל דווקא תתן גשי ממשרנסת שרי לחזקיה ושליג עס י״י נהעור ורוטנ ואמר אינה לאינריס
 משא״נ נני מעיים דהוה ליאה נכלל דנמנח נליקולא דמיא לאחר סימן א׳ קמ״ל דאפ״ה שלי מטעם מי

 איכא מידי ודווקא נעהילה וצא ננתננלה :
א לנו הדין שמט הקנה וניקבה הריאה צאו וודאי אלא ספק ןצצןלן הפסד גדול אי יש עיד ספק צ י 1 ! 
 יש לצדד וגלא הפסד גדול אין לצדד כלל ולונ הפוסקים סינרים דהיס וידאי דלית הלכתא נריש
 לקיש יאי נתננצה נשחיעה ססניס סתנ״ש וננר״ו ג״כ לאסור ליתן הנני מעיים לעובדי כוכבים ומיהו אי
 מלישה או קודם שתצא נפשה מותר לימן לעוגדי כוכניס לאף ללישראל אסיר משוס טיפס או משוס איסור
 לא תאכלו מ״מ כיון דאיסול אמ״ה חלף והלך לו גס לנ״נ מותר כמו שאנאר עול נש״ך. ואס נתננלה
 אמת מששה נבילות דמטמאין מחיים יתתן גשר נעולה מפרנסת שלי ליתן לנ״נ ללאו חיה הוא כיון דמעמאה
 מיד יכן נתנ החנ״ש ישמ״ח . ומיהי נהנן ששת נבילות יש לעיין נהן כי יש מהן דלאו כוודאי מתה ממש
 הוה ואין להאריך כאן . והמחני שהשמיט הא דמותך נשל מן מפרנסת וכל שנפסלה בשחיטה סיי זי נגלה
 לא ייענא למה לנ״מ טונא אי נתננלה נשחיעה הוה ננלה ואסור ליתן לעוני כוננים או חותן ממשרכסח
 גס לישראל נ״מ אי נתערנ ינש ניגש הוה אמ״ס נריה וצא נטיל ואי הוה ערפה נטיל הוא ועיין ב״י

 טה שהקשה על העור .־
י לביש כאן שנתב כל שנולי ספק בשחיעה אוקי אחזקה ואי! ענינו לנא! ולעיל נסי׳ ג״ה מניאר ל ^ ך  מ
 נהג״ס זה ויראה לננוו! כתג זה צמ״ש הטול כל שנתנגצה בשחיטה הר״ז נכצה לומר למש״ה
 כתנ נ! הטור דנלמוו מכאן ומש״ה בל ספק כשחיטה אסול לאוקי אחוקס משא״כ אי הוה רק טריפה לא
 שיין אוקי אחזקה אצא דהמעיי! בלבוש סי׳ כ״ה כתנ נהמה נמייה צאמ״ה עומדת לא שאי! ונוח אס כ!

 סוני נרש׳׳י נחולין וניצה וקשה צומי נ! והנן .־
 \M"ty הנו״ז נשס אחיו דנ״ט לניצת טיפה י״ל יספק ניצת טרפה אסורה ואף שנולדה מיי ילא עמרם
 באיסור משוס לא שלוג אס כ! יש נ״מ וננהין נתנ דיש נימ לעני! חשוד או או״נ וכני

, ״. ושוב הארכנו גזה נטקום אחר  ., ״
א לי מנא הא מלתא לאמןי יננ! החותן נשי מ! מפרנסת שלי לאחר שתמות הנהמס ואמאי לא אמרינ! כיון דשחנו רונ שנים ועליי! מסרכסח הרי נחיה לכל דנריה ס״ה יהוס אסיה ונהי שהתירה התולה י ש  מ
 י עיי שחיטה היינו לאתר שתמות עיי מעשה זו לא הוה ננלה ומימ נעוית מפיכסת הוה אמ״ה נשלמא להיימ ז״ל יצא תאכלו על הים הוה י״ת א״כ כיון יגא בקבלה ללא מאכלו קאי על מפרנסת
 נמי ש״מ טכ״פ איסול אמ״ה מלף והלן צו וצאו דלא תאכלי אית ניה וכי חתך ומניח לאחל שתמות שיד אנצ צלש״י דלא תאכלו צא קאי אהא א״נ אמאי אמרי׳ דלית ניה אנייה מיד ששתנו והא לא שאנל הנסש

 ן ויש ליישנ נעור שהנפש עם הנשר כתינ והא חיה היא ונהי יהתולה המירה עיי שמיטה היינו להמתין שתמות ניחלמ ע״י מעשה השמיטה נדאמלי׳(״) ו

 השמיעט סטמנר נסי׳ צ״א וין פסוקת החוט. ימיש יצאי ננ״מ אמיי׳ קייס שעלה מימת מכה איני קייס לא ייענא החילוק הזה אס צומי כיין שנשר ענ הוא לא אמרי׳ ניה סושי ציסתר םא נקויקנן אף יענ הוא לא
 אמוינן דהוס קרום ועור לטעם לאין פסול חוזר להכשירו אין לחלק וכמקום אחר אנאי. ומיש מהא יאמר רנ חסרא ואי אמרת ערפה הוה צא ייענא לוודאי הוה טרפם משום פסוקת החוט עניט . אמנם סטיו
 סיני לא וו יצא היה ננצס מפיקת ולונ נשל נצא החוט וזה ותאי אינו דא״כ קשיא תא ואמל אף אק נמי תנינא ומה מייתי סייעתא ואצו התם טס המיט העילי אשמועינן אף נלא המוט וכן נתב פתניש ומעתה
 ביון לנבלה לא הןה ע״נ טרפה נמ׳ לא היה יאלינ קשיא קושית התוספות בחולין שם אמאי לא חשינ הא לזעירי ואף דעל המשנה אין קושיא דייל כיון דלא הוה נגלה נ״א טיפה סופ נוה ננצל נו׳ מ״ט עצ סניייתא
 דרי ישמעאל מקשה אמאי לא קחשינ נשנלם מסרקת ורוב נשר עמס דלוה טיפה ונשלטא לאחיו הגאי! י״ל ינריימא לא קחשינ אלא אלי טלסות יצא אלי אסירית ילא חשיב נניייפא פסוקת הגרגרת ונקובה הוושט
 ולכסוף מסיק נקוני תמניא הוו או ללא קתני ננלה לטטמאה מחיים משא״כ להט״ז מגלה לא הוה מיאמי לנ חסדא וטרפה ג״ב לא הוה דאל״נ לימשניה בברייתא ישם לא קתני וה הנלל ללינוימ כמו נמשנה ולא
 ניחא ליה לומי דסוה נבלל פסוקה יהוס טריפות נט״ט ילא ננלל ננצל פסיקה רנעינן מפרקת ורוב נשי אלא ודאי משירה הוא כן נראה לפרש דבריו כקוצי. ילענין יינא נשכים מפיקת לחיל כשילה אף נלא
 ס״מ םא va רונ גשר יש לסממיר באין ה״מ ונה״ע יש להחיר ומכל מקום לא מייעינן שמא נפסק החוט ימיר ונמרפא כרמוכח לקמן נפשק השררה ולא נפסק החוט נשירפ ולא אמרינן שמא נפסק גס כן סמיט ישם

 אנאי עוי נזה ועיין נמנ״ש כאן :
א) מזומנים . עיין ט״ז הניא נלייתא לריש ניסוי הופ ומסיק שס יאני שאין גייאיס איכליס גשר ועיש״ש פיק כיסיי לס סי׳ ג׳ למ״מ לא יעדן עצמי נתטנןקיס זהעתיק דנרי סי״מ זיל אין ל״מ מתקיימין ח (  ל
 מיי שמיפה עצמו עליהן ולא נאלו שלומיין מתון טירון ומתון אכילה ושתיה אלא נמי שעמית עצמו עליהן שי׳ שמצער גופו תמיר ולא יתן שינה לעיניו ולעפעפיו תנומה אמרו מז״ל אין לנלי תורם
 מתקיימין אלא נמי שממית עצמו נאהלו של תווס ונתיב איס כי ימות באוהל. ועיין גספר המוע פ״ה ונכ״מ שם . כתג כנה״ג נהגהוח נ״י אוח וי״ו ופא יאמיינן לעולם יכני אוס אשתו וגניו יומי עמה שיש
 ונחנ נשם דמשיא יאם סוא אנינא יעתיה נרנ יוסף יכול לעדן עצמו שוה גם נ! משמירת ובליאת הגוף עו כאן לשונם העמקתי

 זה מפני שסס דנרי מוסר ושנל

 ממקיימי( .... _ ..
 לו סייע נמלנישים דרי יוחנן קרי למאגי סמדותא ולא באכילה ישחיה

 5ך1ך סל״מ ז״ל פי״ל מסל״ש ס״א עסג במזומן ואינו מזומן לא נאמר אשר יצול אלא יני הכתוב נהוה וכתוב הלח״מ שפי׳ הי״מ נתוס׳ שס הא לתנן ונוהג במזומן משוס דלית לאשר יצוד נתיב וי״ל יאלו
 לפי פייש״י דפירש מש״ה תני במזומן איידי לשלוח הקן הן׳ לא הוה לסר״מ לופל דנל הכתונ נהוה משמע להוא מפרש מה שנתנ קוים נוהג נמ״מן . ועל רש״י קשה אמא׳ לא פירש נמיס׳ והקשה
י נהיה וחי׳ יגמיא יצוי קשיא והי״מ נת! טעם לציר עכ״צ וירצה נזה וננרייסא אמרו נצודין ועומיין ת״ל ציד מכל מקום א״כ יצוד ל״ל ולא מקשה למה לי כלל יצוי ג  הלמימ וגמרא אמר למוס ו״א והוא נתנ ו
 וציי ואס נאמר ייני גהווה א״ש ויוחק . ועוי ימאי קשה לגמרא למה צי יצוד ה״א ציד דוקא אין מזומן וציד ורן לנחונ משוס וכר הכחונ נהוה ולכן נמינ יצוו ציי יאי! עיעיט אחי מיעוט אלא לדגות
 ועול אימא יצול למלה ל״א וציל לוקא אין מזומן יאי יצוד למוד לא יועינן למדה ד״א ועוד מסתנו ונוהג במזומן ואל״נ צמה כי יקרא סרט למזומן ניליף מק״ו מניסוי שנוהג ננקינוח וזכרים אינו נוהג נמזומן
Q מצוה . עיין ט״ו ובתפילין הטעם יאסי להפסיק שציין לנרן על של ראש שתים לליין א״ג הוה נינת שא״צ ומניח תפילין יריית או נחש״מ למאן ולא מנרן ודאי לענות  כ״ש שילוח הקן עיין תוס׳ י״פ או״נ : (
 קדיש א1 צימר קדושה שיי ונלא נן אסור נמו נין שמיטה לכיסוי טונ שלא ליני ה״נ ימ״מ הגהית רמ״א היה להגיה אמי כן אמ״ש המחנר וינרן קוים כיסוי ולא אח״נ ננה״ג : (ג) ניסוי. סט"! נתן טעט
 להודית נ׳ גיסוין ואף אפ ננלע ורישומו ניגר ילית ליה אצא כיסוי מלמעלה אי יס מיה אי.וס נהמה ולינא עשי צמטה אס״ה נוסח הנרגה חדא הוא והחנ״ש נתנ טעם יכתינ כמקום אמר וכסינו את ימו לשין
 העלמה ול״ת וה״נ ה״ט לכן אנו אומרים,מופר לימד דמציה היא לגסות נעפר ונכון סוא ואס שנח לנרן קווס הכיסוי פל״ח נחנ ינלן אחייג כיין וגה״ג סונר ועיקר הנרפה אח״כ והתנ״ש העלה ראי! לניך
 אח״כ לחוש לדברי הר״מ ז״ל גתל׳ נרכית יכן ראוי להורות יספק גרנות להקל. מ״ש תתג״ש אות י״ג על מ״ש הלבוש מלכתיב בעפר נסגי״ל ילא נשי״א נתנ א״י היאך משמע כן. וסנה גס הפרישה כתג כלבוש
 והיינו משוס לאותיות נצ״נ המשנישין הס נשי״א יהיכא שנא איח הגרון אח״כ נסת״ח נשמטה אוח הגרון והיטל המטעה על שלפניה נמו נשמיס וכדומה יה״נ כאן נעפר היויע יהשמיט הה״א יגא סגו״ל. נמקים
 פת״ח : (ן״) הנא. עט"! נשם רש״ל דחייש הנא על סצניה ודאי חיה ומנסה ננרנה ישימנו׳! ני״ט יאף דאמרינן אתי להתיר מלבי הייני ניי שהיא ספק אמרי אי ס״ו סטיקא לא אטרחוה רבנן ני״ט אלא ש״ננ

 ומלנס חלנ גמיר יעניש כרת אס אנל נ׳ זיתים וסייגו נצני על התיישה הא תייש הנא על הצניה ספק היה דשמא אין מוששין ופוס גולו צני ולקמן נס׳ התערוגוח אנאר נזה(°) •י (ה) לשחוט. כתנ הט״ו היינו אצל
 הנוסל׳׳י לא ע״ג ללפעמיס יהיה נטל ושמא אין דם הנופל״י עטין כיסוי . ולא ידענא אעאי לא נתנ הטעם דאין עפל צמטס תחת העוף דדם הנופצ״י מפסיק . ושוב ראיתי התנ״ש אות ח׳ נתנ זה הנןעס !כתג
 רסש״ן נאות י״א רמז לזה ושם ינואר . ומכל מקום יש ליישב למ״ש הלבוש הגיאו הט״ו אות י״א ימיה ע״ג גהמה אס יש עפר למסה א״צ גרירה ואס צאו ציין גרירה ואף שהט״ו השיג עליו היינו מטעמים אמליס
 אלמא כ״ע מוייס למין נמינז אינו חוצן א״נ י״צ ימש״ה היצרן לטעס זה לאי משוס הפסק מין נמינו אין חוצן . ולשחוט כוי ני״ט אם יש לו עוף לגאולה שלי למנשה נשניל העוף וע״מ כיון לכתנו לא ישחונו
 זע״ז אצא זא״ז א״נ צריך טירת לנשות שתיהן תי אתי למשרי מלבו יאסור וה״ה חיה עס כוי אסול נמ״ש נטמון יניפל״י אסיר לשחוט ני״ט עיין מ״ש לקמן: (ן) למטה עפי תיתוח . יכתיב נעסר משמע שיהא
 עטוף בעטרט״ז. ועפר ולמטה צריך שיהא נמו עפר ולמעלה בכל הלכותיו ינר שמצמיח או שיהא נקרא עפר: (f) בשכין. היינו בקמא לא בלהג שמא יפגום ט׳׳ז . ושיחכו שמכסה נלהנ יש להעביר אותי שנוקל
 הוא כמבואר בתשובת הישנ״א עיין לעיל יעיין פיישה •־ (ח) חיינ . עט״ו הקשה קושית הפרישה יחי׳ יע״ש ומ״ש ומ״מ ציין (פייסו והיה אס חפס לא מפקינן מיניה וכגון שאמר הברכה בלמש שלא שמע
 מנירו הא לא״ה שומע יעונה אמן יוסר מהמנרך ואי צא ענה איהו יאפסיר אנטשיה וגזה צריך עכ״פ לפייסו שניטל מנילי מהמציה יה״ה נשפיקיח נמו ספק טריפה וכיומה ימנסה נלא נינה מ״מ ציין פיוס
. ובאמת כיון מוסגין הפולט אף שאני הנן ו  שמבטל מנירו מספק מציה ועיין נטור ונדאערן. ואס רשאי השוחט לכנר נמצוה וו לאחר לנסות להש״ן ח״מ שפ״נ משמע לאסור והתנ״ש אות י״י נעלה ירשאי לכנ

 מוהל

 *) [לתרן לגרי מלבוש י״ל לסנה נגמ׳ והטור נא״ח תצ״ח מלנריש מ! סיוי שהוא ספק «יה וגזרו ח״ל שלא לנסות נדי שלא ימיר חצנו. אנל ננלאיס לא מצינו וגזרו רז*צ שמא יתיר מלגו. תלע להא מנסה
. ולכן נתנ הלבוש פס הטעם שמא יעלעל עפי ניו״ט שלא לצורך משוס כלאים . אנל משוס נוי לנל בנר כתנ נא״ח הטעם משוס שמא יסיר מלגו]: ׳  ,נרכה ולא צוו ח״ל לעשות היכר ס! יתיר חלבו ונמ״ש הש״ן נס״ק ז
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 מוהל מכבי לאחי ס״ס נא! יישאי לגני עיין לקמן סי׳ לס״ו בו״ט יע״ש: (ט) רם. עט״ז ואין דיחוי
 אצל מצות ומיסו הגן שוי דנים אין שיין יאלו ים לחון המיס מסעם דאין דיחוי מכסה נלא ניכה כמ״ש
 הפריח ותכ״ש אות י״ז ינסוכה ל״; וע״ז ט״! תוס נעיא ילא איסשטא אי יש דיחוי או לאו ומספק מכסה
 ואף טפה אחרונת לא גטלת מס ככן כיון יראשוניס נטלו תו הוה אחרונה כמו ליין איום או ים נהמה
 משא״כ מיס להון דט מכסס נגינת ועיין פ״ת אות ע״ז יוקא נלאה ונימה גוה נעיא ילא איפשטא אכל
 דיחוי מעיקרו לא הוה דימוי וא״נ מיי שנפל כיסה היוח דלא סיס ראוי שום פעס לכיסוי ונתגלה מגסה
 נכרכה יע״ש ולפ״ד ס״ה רם לתוך מיס ואמ״כ נתרנה הוה דיחוי מעיקרו וחווי ונראה ומ״מ יש לעיין מיד
 ביציאתו מצוואר עוף נראה מיקרי ע״כ יכסה נלא כרכה נם מ״ש נאות י׳יז דם לתוך מיס צריו שיעור יושר
 מן המיס לתוך ים לאו ימים לתוך ים לא כעי מיאה יס אלא דנקנ יש לו מראה ים משא״כ להיפך ומ״מ
 מראה ים בעינן: (י) שחט . עט״ז ויש כמקצת יפוסים ט״ס וז״ל העור כתנ נסייע תאי מאן ישחט ציפרא
 או חיותא ושחט נהמה פטור . בהמה ואח״ג מיה חיינ . בפשוי הזכיר עוף ובחיוב לא הזכיר רק חיה
 והמחבר שינס וכתב נחייב נ״כ עוף ראויל לשיטתיה שהקשה כג״י לאיוה צורך הניא זה בשם נה״ע והלא
 ניייתא שלימה היא והנ״ח תי׳ ימבה״ע שמעינן נסיפא תיה ולא עוף וכן סוני עהרש״ל וז״ש הט״ו כאן
 והיינו ועוף מועט ימו נשקע ונטל אף שהיא למעלה עש״ך אות כ' ומיהו חיה ואמ״כ נהמה עומי סוא
 למעלה ולא נתעיג ומבושה נדם נהמה והט״ו הקשה ע״ו דצאו ודאי הוא ילוהוי ים ציפור נטל ולאו כל
 הצישריס שווין וע״נ שי׳ ונגמיא משמע ירינ״י אמר כן ות״ק סליו. עליה ומש״ה השמיטו הרי״ף ורשנ״א
 ורא״ש ינרי יינ״י (וא״י אמאי לא מנה גס תי״מ ז״ל עיין למ״מ פי״ד מה״ש הי״ד) ויש לפרש נב' פנים
 או וש״ק םובוד חיה על נהמה פטור ולא ס״ל בצ הראוי צנילת כו׳ או רסונר נהמה על חיה נמי מייכ
 נקישית התיש׳ וליגררית ולינסי בו׳ ימש״ה השמיטו הרי״ף ורשג״א ורא״ש האי גוייתא ניון ייניס פליגי
 עליה והטור סוגי יהלגתא היה מימקשה עיניה מש״ל הביא העיר זה בשם נסייע זהו תוכן כוונת הט״ז
 ומיושב הלשון . אלא שיש להקשות אי ת״ק סונר כיון שאין כיסוי למטה פעור אף למעלה א״כ מה מקשה
 צריש ניסוי סיס מיינ״י ליסייעיה מת״ק וולמא מתני' תייק ומש״ה קרשים לא אמ״כ ראיתי יתבייש אות כ״ה
 ובבכור ביר הרגיש בזה , ומיסו אתייין תני שנתנ הע״ז דת״ק אף בהמה למעלה חייב לנרד ולכסות ל״ק יה״ק
 מי לא תנן ריג״י אומר ולא מיגעיא לש״ק קשיא ליגררי׳ אלא אפילו ללי ב״י תקשה וא״צ עפר למעה ייעבר
 כמ״ש הלח״מ פי״י מה״ש הי״ל ולתי׳ ראשון קשה ולייוי משוס הא לא איריא וודאי מתחלה תקשה מרינ״י
 יהיה סביר אף ררגיס סליגי עליה אפייה הצנתא ניזתיה מתא יתנן יס הניתז ושעל הסכין חייג לנסות
 והלכה כסתם משנה והיה סונר נלא גרירה ומכסה במקומו אצמא דאין מעכנ עפר למט־ ופריו שפיר
 מלינ״י ודוחק לומל ימשנה זו פליגא על משנה ולס הניתז וכ״ת א״כ אמאי צא מקשה מיו ממשנת דט
 הניתז. הא נלא״ה נמי תקשה הית להקשית מיד ממשנה נצא גיייחא ירינ״י ויש לנו הרהורי ינליס על
 מ״ש הל״ח קצ״ב אות נ״ה יע״ש ועי׳ תנ״ש אות נ״ה שהאריכו נוה . ואח״כ ימשני כלל"! כל הראוי לגילה
 כו׳ מקשי ליה מהא ווס הניתז ושעל הסכין דודאי גליל ליה אף ליינ״י ובמקומו אין יאוי לגילה יצא
 יצייל לס שעל הסכין שיהא עפר למטה להא צריו למישמט ניה עיין כסייג בהגהות נ״י אות ח״י שהאריך
 נזה וכמנ ימ״ש התום׳ חיי אוס הכית! אנל ים הסכין א״א נגיילה וצא ה!ה לאו׳ לניצה וא״א שישמיט ולא
 יתלכלך הסכין נדם נו׳ ולא הנינות׳ לבליו לא״כ אכתי מה תי' לקושית קדשים אמאי צא ליכסיה למעלה
 נמקומי כמו יס הסכין אף דא״א צמטה !אין להאריך. ומ״מ נאמר נפי דרכינו לוואי בסכין א״א ויהיה
 ראי׳ לגילה יע״ג יגריר יטכשה פלין שפיר יליגללי׳ ילינשיה יהא למשני שתן יכיסה מי שאין מחוסר אלא
 גרירה אפייה לא קשיא מדם הסכין והתורה לא מיעטתם אלא ים קדשים ולא וט חולין אף שעל הסכין .
 אלא שאני תמה נמ״ש ימש״ה השמיטו הברייתא יתצכה גת״ק דבאין עפר למטה אין מכסה למעלה והא ירט
 הסכין היינו לגריל ובלס נהמה ואח״נ מיה א״א נגלירס כמי שהאליכי האחרונים גוה ועיין תנ״ש א״ג איך
 כתי תרא״ס ז״ל לברייתא י׳ פ"! א׳ השוחט ונבצע דם בקרקע חייב לכסות ואוקמיה ל״ז נלישומו ניהל
 !הא אין עסי למטה לתי׳ הא׳ של הט״ז. וע״כ נלאה יה״ק תט"! למש״ה השמיט האי כלייתא מדקתוי יינ״י
 אומי ולא אמל יינ״י ש״ע יפליג על תייק ויש צומי א׳ «ב׳ פנים השן תא׳ דלת״ק בהמה יאת״כ מיה אין
 חייב דבעינן עפל למטה או יסובר בהמה ואמ״כ מיה גריל ליה והאמת הוא נא,פן ג׳ ימסתמא פלכתא
 כברייתא דשומט זננצע דם נקלקע חיינ לכסות נלישומו ניכל ומש״ה פריך ציה מרינ״י והלא״ש סונל פי׳
 הגי ועשייה לא וכל להאי גלייתא והעור סינר ינאן א״א גלילה יצייר לסכין לגליל ליה ומש״ה סונר להלנת
 היא . אמנם הא קשיא צי לא״כ אמאי מיה ואמ״כ נהמה פעור מלכסות יערבבו ויכסה נלא נלכה כמו נלאה
 ץנימה יאי דגיה נכסה! הרומ יש לעיין גס שם אי כסהו בדנר שאין מכסין אי פטור או לאו ולקמן אנאל
 נזה: (יא) שמט . עט"! לנהמה יאמ״כ מיה מכסה נצא גלילה יהתזס' באעת תניחי גתימה אמא׳ ליגריי׳
 ןהל״ח לף קצ״ג כחג דא״א נגרירה והשיג על הלבוש לכמב ומיירי ביש עפר למטה דא״כ מה מקשה הגמלא
 יהא תניא ריב"1 והתם מיירי ביש עסל צטטה ונל״מ קצ״ג א׳ וני עלמ ליישב דבלי למ״י יע״ש וכש״ו אות
 נ׳ אנאר עיד . יעי' מ״ש לעיל גט״ז אות ה' למודה צי עכ״פ דאין הפסק נין לס נהמת לחית למינו אין
 חוצן והא דדם נהמה למעלה אין מכסה היינו• לעגייפ מכיסה הוא ולמ״ש הלבוש דלסיף נבלע גם הוא נעפר
 משמע קצת נע״א י• (יב) ונתננלה . עט״ז הנה הנ״י הקשה על לכלי הגהות מיימוני שמט עוף ואח״כ
 עוף אמל ינתנללת חייג לכסות משזמט חיה יאמ״כ נהמה לפעור ימי׳ עיפא יקליל ויראה לי פילישי ילא
 סמיך יענ ומעורב עם התתתון ורואי! כאלו מיס ויש נתחתון מלאת ים ותי״מ לא ניחא ליה בתי׳ זה יתי׳
 לאס יזיע ולאי שניסה כל ים המיה שטול הא מסתמא חייג וז״ש כאן נהג״ה כוי ולא חילק בין עוסא וקליל
 ללשיטתיה אזיל . יה״ה לה״ע למגתנ ונליו אמ״ש המחבל שחט נהמה על חיה פעיל דיקא נידע הא
 מסתמא חייג אלא לנקיט לשון הגסות מיימוני ולא מצי לחלק איפכא מסתמא פטול הא ילע שלא כסה מ״נ
 יא״נ מה קמ״ל הגהות פשיעא וכפי הנלאה דמכסה נלא ביכה קאמל. והט״ז לא ניחא ליה בנך ותי׳
 נע״א דאף שידאי כיסה אפייה ממה לחמן ואין מחר וניער. ולא הבינותי לחמן מי׳ !למעלה אף יאשיי
 הוא מ״מ גטל סוא ועוו מה עני( וה לסעיף י״ג וכאן ניסה לס העליון לתחתון ואולי עיפא יקליל ממערב
 יפה משא״כ ים בהמה יסמין וצ״ע ועיין תבייש שחמה ג״כ עליו ובנה״ך והפריית האריכו בה ועיין נה״ג
 נתגהות הנ״י אות נ״ו הקשה על תי' הנ״י ע1פא לקליל א״כ אמא׳ אשמע׳' גנלייתא נהמה זאח״כ מיה מיינ
 לכסות לאשמעינן רבותא מיה ועוף ואח״נ עוף וניבלה חייב וניוחל לפלישה וב״ח ולמש״א לסם סובלים בתמה
 יאמ״נ עוף שטיל מצנשות א״כ צאשמעינ! הא וכ״ש תיה ואמ״כ נהמת לפעול מלכסות עכ״ל הנה הוא ו׳׳ל
 סובל לצסרישה ינ״מ זדמש״א יש יזתל קושיא וכפי הניאה אינו כן דאי אשמעינן נהמה זאמ״נ עיף ג״א
 הטעם דנטל הוא אמנם נהמה על חיה גדולה ישוה יס החיה כבהמה ת״א ררואין קמ״ל יעומי סיא נפ״ע
 דסמיך ואינו מתעיג אמנם צתי׳ הג׳ יעיפא יקליל יש להקשות צאשמעי׳ עוף ואח״כ עוף וניבלה דחיינ לכסוס
 נ״ש נהמה ואח״כ חיה חייג ממ״נ אי אין מתעלנ היי לס מיה למעלה יא׳ מתערנ הרי ייאין כוי ׳״ל זאי
 הוה תני סכי ה״א ומיה יאח״נ נהמה נמי חייב לכסות . ועול למאן קא קשיא ליה להנ״י ואיהו סיני נהמה
 ואמ״כ חיה אפילו אין עפו למנוה תייג לכסות ולא כלבוש יא״י אין נאן התחלת קושיא ואי היה תני עוף
י מ״ה נ ו יש לו דקר >עח . עט״ז לאף ילא ממשל אלא מדרבנן אפייה יש נח ניד מז״צ לעקול ו ל י פ א 1 ( J ) 

 ושוב מצאתי גנר״ו נפ גן שאין לשחוט נופליי ניו״ט ועיין עוד מ״ינ! לקמן נזה : ט אינו גיכסח אח
 דטו . אפילו יש לו אפר טוגן שייך עט״ש בט״ז טיח דאפילו יש לו אפר טוגן לגל םפ־קותיו אפ״ח
 אין מנפץ דינואו להתיר הלגו! י וכלילה אם רישומו ניגר . השייך הגיא דעת הניח להקל בזבזן הזח
א או ללזחוט גוי .  נאם מניח מעט עפר גגלי ולשהוט לחונו יע״ש ופ״מ לגתחלה לא יעשה ג; : י
 אצל הגופל״י לא ע״נ גדלקט; ם״ק ג׳ שייך ויש לראוח הא לקט; אדרגח חולק על חג״ח ופובר עוף
 ע״ג בהטה צריך לכסות ושוג ראיתי להגה״ג בהגהות ג״י אות ׳"ג חפה עליו ביח ולדידי אין ג״ג
 תמיהה ושם כחי דלקולא שלא לגסות וראי לא ובאן גתג דלגתחלה ראוי לחוש לדגרי הב״ח. והתבייש
 אות ח׳ גתב הטעם שלא יהיה עפר לטפה תחת דט העוף וגחג שהש״ך ומי לזה , ולא ירענא הא
 גאות כ' הסכים להלרוש לומר למיירי גיש &פד למטה ולא חוח חפ6ק וגט״ש חל״ח יע״ש ולעני! הבופל״י
 גי״ט לשחוט עליו חיה גדולה לטגרת חלבוש ליחן עפר למטה הוה שרי גט טםחמא יהיה מראה דפ
 בחיה ט״מ אין לעשות,אף בה״נ •י יב וצריך , עש״ך וסבור חייחי לומר דח״ק מצור, שיחן הוא אף
 עפר דלטפה ולא אחר וכן גחג החב״ש דאף עפר למטר, צריך שיחן חוא אלא דטתוספות ר״פ כיסוי הרם
 ד״ה עפר לא מוכח אלא דטצוה שיחן הוא ולא יטטוך שינסה הרוח או אס ביטח חרוח דרשות גידו
 לגלותו ולגטוחי לקיים הטצוה וגן מוגה מהראיה שהביאי טנסהו חרוח דאי לוטר שטצוה עליו הא גרייתא
 מפורשה ושפך ויסר, טי ששפך יגסד, אלא גט״ש דעיקר גווגת השייך נטי הנין הוא דגעינן שיאטר
 בפה אט מצא עפר טוגן או שיזמין גירו וא״צ לומר נפח ועפר למעלה ודאי נוטל גירו זה הוא הזימון
 וא״צ לוטר יפה שעושה לשם גיסי': יג או נסגין . ד״ל גקתא ש״ך . ור״ל גדלעיל םיי ח״י פ״ג דאםוד
 להשחטש גלל גםגין של שחיטה דשמא ישחוט ויאגד הסגין ויסמוך על חזקה וגאסח כיון ששיטש ניה
 חו ל־גא חזקה ועור דאסור לשחוט בסב־; שיש גה פנימה אף בראשה אף שיש גמלא ב׳ צווארין אין
 לעיטוח ג; לבתחלה יע״ש : יף טי ששחט . עש״ך וגגר גחבגו בט״ז אי רשאי לגבר לאחר לעשוח
 הטצוח והנה התג״ש אות י״ד הגיא ראיה מגטרא שבת קל״ג ואי איגא אחר ליעגד אחר אלטא דאין
 איסור גוי והנה רש״י שם פי' ליעגד אחר ולא ליקום אג החפ ויראה דאי קאי האג החש הוה שליח
 רידיה והאב עובר אף דאין שליח לדבר עגירה מ״מ היגא דהשליח לאו בר חיוגא המשלח הייב גי
 התש ושוג ראיתי נטשנח למלך פ"׳ ה״ד טהלגות טוטאח צרעת הגיא דגר' רש״י וגפ׳ הנראה מדבריו
 רכל זמן דלא עשר האב שם אף דבשליחוחיה לא עבר וא"־ מה לי אם עטר שפ או לאו וגפ׳ הנראה
 דפריך גגל רחורה אין עשה דוחה עשר, ול״ח לולי טילה שנגרחו עליה י״ג בריתות ויה י״ל נוף טצוח
 מילה משא״כ ס״ע של אג דאין גי לא כרת ילא י״ג בריתות שייך גבה קשיא שפיר כיון דבנל החודר,
 אין עשה דויזח עשר, ול״ח אף דכטילח קטן ליגא גלח מ״ט שייך גמ״ע ירח גן נלאה ליישכ שיטת
 הד״מ ופייט המנהג פשוט לפגר לאהר אף שאגי הגן מוהל געצטו וה״ח לגיסוי . ולא רא־חי נוהגי( גגיםוי
 P י• טו שחט ק' היות או חיה ועוף גיםוי אחד לכולם . ואש שח עיי; לעיל םיי י״ט גי שם נתבארו
 דיג־ש אלו. ועי׳ בתשובת פהד״פ מלובלין טה שהקשה גאן פטקינן גת״ק וגאו״ג מםיק או לחלק צריך
 קרא יע״ש שהאריך ! טן דם שנפל . דאין דיחוי אצל מצות ש״ך . וגבר גחגנו דמססר, בלא גרגח
 דגעיא דלא א־פשטא היא אס נראה ונדחה חוזר ונראה ומיהו אש יש לו עוף אחר ישחוט אצל זה ויגםה
 ויגרך על שחיה; סכל הספיקות ופשוט : ין ברט נחטה , עש״ך והטור וחטחבד השמיטו מלח חיה
 וטה שפירשו בדם חיה טמאה או רם הקזה ה״ח הטייל בדם חיח נגילה או טריפה. גתג החג״ש אוח
 ג״א ראם גתערג דם חיה גדם חיה שכיסה טקצת דמו דתו א״צ לטיגםי לגולהו רטא יש להסתפק אי
 מבטל ויש לנפוח גלא גרגר, . ודע דהא דאטרי' בטי׳ י״ט דאם שוחט דבר דאיתילר ריעיחא ישחוט
 עוף אצלו ולא ע״ג אף דראשון חיה או עוף הוא דלפא יחיה טריפה ופטור מכיסוי ומבטל דפ חבידו
ט י• יח רואין בוי ה״ב לבטוח . גחג השייך דאש לא היה מראה דש וחזר ונפל חוזר וגיער י ע '  ויייא פ
 וא״י מה מלמדנו פשיטא דהסין הוא והא וראי דנם גאן אין מגסה בגרכה ביון דגראה ונדחה הוה חו
 בעיא רלא איפשטא : יט פטור . הש״ך העתיק דגרי רש״י דמה יגסד, וירצה בזה דל״ח מין גמינו אין
 חוצק גטו בעפר ולטפה לרעת חלבוש והל״ח שהניא כאות כ' וליד, אטר דט״ט חוח כגפחו הרוח דאידחי
 טלגסות כיון דםגוטר. הוא . ולפ״ו יש לגאווה להוגיח דגסחו הרוח גרגריפ שאי; מגפ־ן אפילו חגי
 פטור מלבסות . ועיין חב״ש אוח א׳ נסתפק בזה אי נסחו הרוח בדבר שאין מגטין אי פטור טלגטות .
 ינל״ח קצ״ג נ׳ אוח נ"! אי; הכרע גגפהו הרוח אי דוקא גרברים שמגםין או אף בדברים שאין מבס־ן:
 i או עוף . עש״ך שהשיג על הב״ח ונתב טיש״ש טוגח איטגא והנח הט״ז באוח י״ר נחי נט גן
 דםיש״ש טוגח גן ויש לראות גטאי פליני ועיינתי גיש״ש פרק ב־סוי הדם טיטן י״ד על טה שהקשה
 ב"' על הטור לטה הביא בשפ בהצ׳ע והלא ברייתא שליטה היא שחט חיה ואחייב בהמה פטור טלבטות
 גתב ואני אוטר טש״ה הביא דגרי בה״ע לוטר דוקא ציפרא או חיותא ואה״ב בהטר, הא ציפור שנחנגלח
 חייב לגפוח דקליל אף שהמחר•.•; נ״כ קליל של ציפור ומש״ה דייק רה״ע גלישניה שהט ציפרא או חיותא
 זלכפיף גהטח ואח״כ חיה ולא גתג או עוף אלא דטש״ר, גחג בחחלח חרברים ציפרא לטידק מיניה דאף
 נציפור געינן אחייב בהמה הא ציפור לא דקליל וטש״ה בחב מהר״מ שאם שחט ציפור שנתננלח חייג
 לגסוח גדפרישיח עג״ל . גיאור הינריט דמש״ה הביא הטור דברי נה״ע דהוטיף על גרייתא דלא
 הזגירח ג״א חיח ואחייב בחמד, וג״ח דלאו גגוונה הוסיף נה״ע טלח ציפרא דא״ג גםיפא אמאי לא
 סיים גהטה ואח״ג ציפדא או היותא אלא דמש״ה הוסיף גרישא לומר אף שציפרא אפ״ד, דוקא נהמה
 אחריו וה״ח חיה שנחנגלה הא ציפור ונתנגל לא דקליל אף שחחחון ג״ג קליל והנ״י יודח לזד, ושגט
 הוא פי' דגרי הגהות מייסרני ג; נמו שיראה הרואה גנ״י. הגה חוא יורד, גפי חגנח השייך ביש״ש ראם
 בחטח ואח״ג עוף חייב לגסוח דאל״ב מה האי דקאמר ובסיפא לא פיים או עוף אלא טש״ה זכר גרישא
 גו׳ והא א' אפשר להזגיר לסיפא עוף' דגטל. גמיעוטו ולמר, חזר הישיש לרישא . מלנד דהו״ל לומר
 דםשוט הגי הגיא דברי גה״ע לומר דוקא גחמה ואחייב היה הא עוף פטור טלגפות ופה ענין הגהות
 מיישובי לנא! . ובהיות גי הדגרים גפשטן טראין גפי׳ הש״ך יש לראות איך הבינו הג״ח והט״ז גיש״ש
 ואין רטז כלל גרגריו דגהטר. ואה״נ עוף פטור טלגפות , וג״ת הא בהא תליא ביון דעוף קליל ואין עומד
 גפ״ע א״כ הוא גמעורג גדם הבהמה ובטל הוא , הא ליתא דחב״י נטי סגר דעופא דקליל וגהגי יישב
 דגרי הגהות מיימוני ואפ״ח סחט גש״ע גהטח ואחר גך חיה ועוף תייג לגםות וסוגר דאינו בטל וא״ג
 קשיא ואולי דגה״ע דייק לטיגחג גרישא ציפרא או היותא ואטאי לא גאטת גסיפא גן אלא דגפיפא
 פטור לנפוח יהא דגתג היש״ש ולא סייפ גםיפא אלא נקיט גרישא הגי קאפו מדלא סיים גטיפא ע״ג
 גהטה ואח״ג צ־פרא פטור וא״נ אמאי אפר ברישא ציפרא ואה״ג גהטה חא גחמח ואח״ג ציפרא נטי
 אלא מש״ה גתג כן גרישא למ־דק מיניה דוקא נהטה הא ציפור שנתנגלה חייג לגפוח וקליל אף דדם
 החחחון נטי קליל . ועתה אין קושיא למד, לא אמר דפש״ד, הגיא הטור דגרי נה״ע לומר ובהמה ואח״ג
 חיה חא עוף לא דא״ג חוה קשיא גרגרי חעיטור גופא אדאשטעינן גרישא ציפרא ואח״נ גחמה ולא

 השמיענו
 ועוף ונינלה משוט ייש עפר למטה קמ״ל נהמה ואחר כך חיה יאין עפר למעה לור״ז כל הראוי לניצה

 נשנ ואל תעשס . ואפילו יש לו עפר מוכן לכל ספיקותיו משמע לעס א׳ יאסור יכן הכריע הפר״ח אבל יעת המבייש יאית ל״נ נהרא״ה יטכסה בניכה ואף גת״ה לא פליג עליו מינמב אפילי יש לי יקר נעיז משמע
 הא עפר מוכן מכסה אלא שנמ״ה השיג עליי יכן פסק העט״! דמנהה יהגה נש״ע נתנ אפילו יש לי דקל נעיז משמע הא עפל מונן מכסה וי׳׳א אלו ל״ה מש״ה כתנ י״א ולא מצא מנואל נ״א נהרא״ס טש׳׳ס נתנ וי״א

 ןמש״ה נלאה ואי איתרמי כו יכסנו וכלכתינצא .
י להרא״ש והטיל גני אין שוחטין כוי כייס טוב כחנו ואין יכולין לקנל הלם בכלי שאין שיחטין לתוך הכלי הוי נהויא נמ״ש סנ״י נסי׳ י״א ונ״ש אס מקנל הרס לאחר שמיטה ויש איסור והמנ״ש נסי׳ י״א סלגיש ו ך  ן

 י קצת גזה ילסי יעתי לאיה גמולה היא ואי* למה עלעל ספר״ח עליו יקי״א:
ך אבאר לן ומצות כיסוי הוא נצ זמ! שירצה ינסה ילאו לוקא מיל ומיהו צכתמצה ודאי נכון לכסות מיד דחניגה מצוה בשעתה ושמא ישכח . וראיה משחט חיה לא ינסנה עד שיבדוק הריאה ואי הוה מ״ע מיו ו ז ) 
 י אין עוקר מ״ע נשניל צויקת הריאה וכ״ת יש כח ניו חז״ל לעקור יגל מ״פ הוה לתו לתקוני לנסות מיל וצנרן אח״נ או נלא בלכה כי אין הברכה מעננת וסשיט הוא וצא נמ״ש נכי״ו אות א׳ לניטצ
ח וכן חש״ו. עט"! דה״ס גדיל שא״י ה״ש והלאה טקופ לסימן ט"! אות י״ג ושס נאמל לעני( או״נ ליש להחמיר תיה כאן ינשה גלא י  מ״ע אס לא גיסה מיד יו״א גמ״ש ועיי! מ״ש עוד לקמן נדי! חיה(°) : (
 נלכה וכ״ת לכא! אין ראוי להחמיר דינואו לאכול משחיטתן נמו נחש״ו י״צ נגווצ צא שיין ולמגזר ייווע הוא וצא ישחוט עול וגס מזו השחיטפ אין לגויי ויניאו צאכוצ והמגיש הכריע דינסה נצא נינה נגדיל
 שא״י ה״ש ועיי! סימ( א׳ כידע דלא גמיל יע״ש : (טו) כדי. עט״ז תמה על מהלש״ל וא״כ שוחט ובל לאתיליל ניה ריעותא למה שוחט אחר עמו וננה״ן תמה עליי לנאמת לש״ל סינל לא״צ עש״ן סי' '"ט אות
. והנס המחבר נחג נ' דינים ואינם שווי! דאס נמצא ססכין פגוס מנשה בלא ברכה ואס נמצא הסימנים אי! שחוטי! לוב! סטור מכיסוי. אמנם כ! דברי יש״ש יש להם מקום  נ׳ גשם יש״ש פרק כיסוי הדס סי' ה׳
 לשפיר קשיא ליה לוואי הכי! היא יסייכינן איוגא ואחזקה וכל היגא לאינא לנרורי נקל צא סמכינן ומשים צא קשיא ציה ללמא ימצא הפגין פגום והופ לרנה צבטלה ללא מטהר מידי נבילה אי שמא לא ישחיט הריב
 ללונ שוחטי! לוב ואוקי סכי! אחזקה גל היכא יא״א לניויי נקצ אצא קשיא ציה מבייקח הריאה וחז״נ חששו למיעוט המצוי וכל היכא לנאגלה אסול לדיין א״כ אין צא מששו למיעוט המצוי לאיסור גלול צא תשא
 שמע שוא יחמור הוא מלאו לעייפה ע״ז תי' יא״נ טריפה מטהר מידי נבילה . וצליל! ולאי קשיא כיו! דגליקח הליאה מעכנח אף דיעני אין לא מקנו לברן בנהמה וחיה על השחיטה לאחר השחיטה ואייכא משום
 לא פלוג היה להס לתקן אף נעוף כן כמו ננט״י וכל חייבי טבילות עיין תוס׳ ר״פ וצ״ע : (טז) חתן . עט"! דמכסה נברנה אמת לשון רמ״א מורס בבירור כן שכתב אבצ חתן מפרקת משמע דוס דין אחר יש לו
 ואלו נספק טריפה מנשה כלא נלכה וכאן מלנה אמנם לא זניתי להבין לכל״מ מבואר להויא ושווי! המה ספק וחיתון מסרקת והמעיין נתרומת הישן קס״ז יראה לסייא וכל פלפולו אינו אלא אס ינסה וצא חיישינן
 ללמא אתי למיכל וע״ז גתנ יאפיל! ספר. גמוי מכסה 1נ״ש זה ומיניה מה זה נצא ניכה אף זס וראיתי להתבייש הרגיש נזה ונשב והזהיר להוציא ש״ש לנטלה אי! צגעור נו אס צא ינרן על הכיסוי . ומ״מ אף
 להנן״ז וש״ן דווקא חתן המפרקת רעתם להכשיר נה״מ הוה שחיטה ראויה משא״נ שהיה נ״ש נעוף ו י״א יהיה מ״ה וה״ה נחיה או שהית נמיעיט נתרא להוה נעיא ללא איסשטא ולאי אין לכסות נכרכה וה״ה פלומה

 אלא מכסה בלא צרכה וכאמור :
. לי נספק נרכס לנטלה אפילו איכא ס״ס לברן• אס״ה טונ שלא לברן המשל נזה שחט כוי שהוא נייה כפ״ע וספק חיה או נהמה ושמט ג״כ כלאים צכי הנא על התיישה דאיכא ס״ס לכסוח שמא נוי חיה ד ^ ל  י
 ושמא מוששי! לזרע אב אפ״ה מנסה נצא נרכס דגוול חומר לאו ולא תשא וברכות אין מעכבות כמבואר . ומיהו חיה שנולד גת ספק טריפות ויש ס״ס להכשירה כאכילה פשיטא ומברן על הכיסוי כיון
 ישמיטה ראויה הוא יתמיה מותרת אשי יאכל קריכן ניה ומלין ומנסה ווה פשוט (°): (י|) תקינו ציה רבנן. עט״ז והעלה להלכה לאין לעשות כן ומי שאין צ! עפר שיאוי לנשית נו לא ישמיט נצל משינטל מ״ע
 לכיסוי נ׳ הכיסוי ננגוו אינו ניסוי כלל וצפי יבייו אף בכוי וכדומה שמנסה נלא ניכה אין לעשות כן כיון יהייסוי בבגדו או בסנדלו לאו כלום הוא ע״כ אין לנטל ספק ״מ״ע יכישוי . אמנם לא ייענא אס
 יווע ודאי שהדס יהא נשמל עד שיבוא למקום עטר ודאי דלשא׳ לשחוט כי המ״ע דכיסוי אינו מיד כמו שהוכחתי לעיל מלהחילו לו לבדוק הליאת מקודם ואח״כ מכסה והמחבר מולה נה והא מנעל מ״ע לכסיי
 ולדידיה אי כאבדה הריאה כשירה אף גצא ה״מ כמבואר סי' ל״ט יע״ש יצ״ע: (יךן) הנזרעים בהם מצמימיס לאסוקי עפר שמצמיח עשנים שגולו כנר. לכאורה היה נלאה להגיה ושגדלו כגל יתלתי קאמי יהמעיין
 בתזס׳ חילי; פ״מ ב׳ י״ה אלא ועפר המוגר המגול עשגיס מאיליהן אלא שאין מצמית ומגיל ורעים שזולעי! נו וכ! אס גולו תולעים ושתל! שס ינחיספיס לא מהני אלא צעינ! שהלנר הנזרע כתוכו יצמימ ויגול ועיין

 סעיף נ״ז יע״ש : (יט) ובחרסית הוא מין סיד ואין ציין כתישה נ״י ועי׳ פירוש ינרים אלו צט״ז כאן מה הן היבריס תראוין לכסות בהן אי מצמיח אי נקיא עפר :
 ׳ט״ש. טמון מנסין נו להוה מין ען כנסורת מלשים למיא ובאיש נ״ג ינ״ל גפלימ ומצח אין מנסין נהם וה״ה פלפל טחון להוא מין פלי יהיה כקמח טחון ואין מיסין נו י׳

 P . מ״שהו״מ

 > עתה . והכה״ג

 פרישת אות כ״ג וכן העתיק השמלה חלשה
 הנהיג נהגהות הטור אות נ״נ קנמי! טמון מנסין נו להוה מין ע!

ל לגר השרוף מנסי! גו אף קמח וסוגי! ששרוך מכסי! נהם ושלג ושחיקת ברזל אי! מנסין נהפ והא דצא הגיה ל«"א לאין מכסי! גשחיקח נרזל למבואר הוא נמחגו דאי] מכסין כ״א בזהב שחו? ר  ר
 הנועם דאין מכסי! גשלג ללמחר יתמחה ויהיה למיס לאו לומר רנעינן שיכסה ניסוי הראוי להיות עולם להא נוהגי! העוצם לכפות בשוק אף שודאי יחוור ויגלה כלומר אלא ללאו ניסוי כלל אף >

 בהגהות נ״י אות מ״מ גשם מהר״י זויי״ל וספר יאיל נתיב דגשעת הדמק יכסה גשלג בלא גרסה וצ״ע וסג״מ מתיר גשעת הלמק בשחיקת גלול :
י מכסין נרגני אומה וצאו דוקא מחונתא און למה ה״ה וה כיו( וצאו נפרד ובפרך ונעינ! אס יוכל איש צמנוח עפר הארז שיהא ראוי למנוח . המחבר השמיט עפר עיר הנדמח דלא שנית ומ״מ היה צהציא  St י
 I דנ״מ לענין איסורי הנאה אפל ממן בפסח ואפ־ עגוות כוכבים למכסין כסס למצות לאו ליהנות נתנו וכתיתי לא שיין בהא וכל כמה ומיכתש מעלי טשי שוב ראיתי להגה״ג בהגהות נ״י אות נ׳ תמה נזה על
ב נתנ״ש כל הני ואין מכשין נהם אס עיר וכיסה צריך לגלות ולנסות בלא ברכס והאריך שם ונש״ן אבאר .־ ת  הממכר ומשמע שם לכתתצה נמ׳ ולא דמי לשושי יצכתתצס לא עיין בלמ״מ שי״ו מה״ש ואין להאליו ז כ
ף בית לתם יהודה נאות י"! העתיק ושהיה כ״ש י אפילו נתמלת השמיטה יכסהו ויברך יע״ש ואני אומר בעוף וראי יש דעות ושיעור שהיה מועטת הוא כמ״ש ח״ה דחצי קנה פגום והוסיף עליי כ״ש וראי ה ן ף  ר
U ואיור לברך אצא אפילו נחיה אי! לבין נע״ש לעיל עור הניא שם נאות כ״ד בשומט שסעבירו עפ״י עי אמי והיה רגלים לינר והוא יורע נעצמו ששקר ענה נו או ששוגג היה אס יש לומר במקום שאין L U 

 מכייין או בכיתי מותר צשמוט יע״ש שצייד ואסור דמה כששצומ הקהל כמבואר סי׳ א׳ וג׳ ואין רשאי! לשמוט יה״ה כאן ועוו ועיקר בזמן הוה הקבלה שניטלין כמבואר סי׳ א׳ וכיו! והקהל פסלוהו אי1 לו לשחיט
 בנקים שאין מכירי( אותו או כביתו צצורן עצמו גס זה אסיר ועיי[ שו״וו חות יאיר ;



ת ע י יורה דעה כה הלכות שחיטה ד ת פ  נד ש
P'm ועיינתי בנייה נפיפן זד, וז״ל כיון דלא יצאה טחזקח כוי ונפ זה הוה גכלל אשר יאכל יראה לי 
 לו דהוה פשק השקול עפ תחיקה ולא וודאי פ״ם כיון דאשר יאבל פםעפ שחיפה שאינה ראויו! טה״ט
 טבעטינן פפק פריפה לא טיבעיא לט״ד טפיקא דאורייתא פן התורה אםור א״כ לאו בכלל אשר יאבל הוא
 אלא אפילו להר״ט ז״ל דטררננן אטור טיט הא נתכ בשורש האי דבל פירי דרבנן הוד, ד״ת םלאו דלא
 תפור כפו שאנו עתידין לבאר בם' שושנת העפקים א״נ פטועט טאשר יאכל, תדע שהרי בפיטן ח״י
 כתב הב״וז גופא דטש״ה כתב הפור דנטצא פגום הר״ז נבילה אף דלא הוד, רק פפק כדי לפטור םניטוי
 ואיך יסתור דבריו תכ״ד כיון דםפק איך יפטור טכיטוי אלא כדאטרן . ופ*ש שט דלטא אתי לטיכל ה״ק
 דאין רשאי להחמיר . וסובר נ״כ הא דכתב הטור א׳ טישתכה סירכא כו׳ אינ אופא לדופן היינו אותן
 שא״א נקיאין יטשופחוטרא טש״ה מכסה 'עיש. מ״ש הטר״ח על א״נ אוטא לדופן ואה״נ לדידיה כל
 ספק טריפות אין םכסה וטש״ה בשהיטה ד״ל דהוה עכ״פ ספק טייח דאלו בשאר דברים אזלינן בתר רובא
• ^ ב  (ואפילו להר״ט אפשר דטפק כי הא בשהיםה היה ט״ה) ואיך שיחיה דברי השייך בנא! : כח א
 עש״ך וטיש דטשטע לא ידענא הא מבואר הוא םדכחב אבל דבר כוי והלא נספק טריפה םטש טבטח
 בלא נרבה לדעת המחבר וא״כ נחכרח נחתך הטפרקח מכסה נברכה ולענין דינא נבר כתבנו בטיז וכן פייט

 דתג״ש הזהיר להוציא ש״ש לבטלה אין להכריח אותו לברך ועיין ל״ח כףנ״א א' נט״ש שט:
ז ראם שחט הוושט בחיה ואח״כ ניקב דחיובץ דיש טריפות לחצי חיות טכםה בלא ברכה דםפק ן  ך
 י היא אי יש טריפות לחצי חיות כטו שהתבאר בטי' כ״ו ואף דטחחלר, היה דם ראוי לכיסוי ט״ס
 אינלי טלתא לטפרע דלאי אשר יאכל היא . ונן אם שרט אי״ב ביים א' לדעת נהינ דאםיר ני ביום ט״ת
 לחד דעה מלא תאכל נל תועכה (אי אפשר כל טלתא דאטר רתפגא לא תעביד ייש לאסור בי ביום
 עכ״פ) ט״ט אשר יאכל ק־יגן ביה דהא לטחר וליוטא אוחרא טותר דהא טפרכטת נטי מיד אטור מ״ה
 לרעת .הרים ז״ל . טגעיא לי בן פקוע שהפריט ע״נ קרקע ייש ב׳ תטיחות שאף טררבנן א״צ שחיטת
 אט נחרו ועקרו טי אפרינן ושפך וכיםח חייב לכסות וח״נ כן היא וודאי־ דטו דט הנפש קרינן ביה
 נטבואר דח״נין על דטו כרת והא דנוחרו או עוקרו פטור דלאו אשר יאכל והא קרינן ביה אשר יאבל
 שוב ראיתי לא זו דנהינ פטור אלא אף שוחטו כראוי פטור דבין לטאן דיליף טשהוטי הוץ יטטבוח טבח
 בעינן כי התם דשהיטה אהני יכאן לא אהנ׳ כלל דשחוט ועומד הוא״וטיהו כהטרים ואין בו תר׳ תטיהי
 רטעין שחיטה מדבריהם וודאי טעין ביטוי טדבריהם וכפי הנראה טכםה בברכה כםי בשהיטה דטברך
 כה״ג עסי' י״ד ו*"ע (״)! כט חקינו. עש״ך דטסיק להלכה כן דבנטרא איירי דהעוף שוד, לו יותר
 דליכא ביית וכיון דאפשר לטיעבר הכי לא התירו לו שיתטצר, בבנדו טשא״כ כשהבנד שוד, יותר כיין
 דא״א בע״א התירו שיתטצד. בננדי יעל קישיא שניה כתב דלא יאטר בעפר דק על כיסוי הדם . וט״ט
 לא הביניתי ביין דהםציה איני אלא בעפר איך יברך עכשיי יל״ר לביעור חמץ דא״א בלא בריקה טשא״ב
 כאן ודבר• הלבוש נ״כ קשין אפאי לא כשטתטצה טבנדי אח״כ ייש מראית רס אטאי לא יברך אי יאפשר
 שכבר נדחה. וראיתי לתב״ש שמפיק ג״כ דטכרך אה״כ , שוב עיינתי בלבוש כתב דהיכא שטבבס אח״כ
 ויש טראח דם דםברך אלא היכא שאין טראח דם אי; טברך אח״נ וא״כ קשיא קצת על השיך ט״ש םתטא
 בשם הלכוש דאין טברך אח״נ . ולעגין דינא וודאי טי שאין לו עפר יוכל לשחוט לחוך סנדל של עור
 ואין גזה ביזוי טצוה נט״ש החנ״ש יםכםח כשמגיע לביתי דידאי טציח כיפי׳ לאי מיד הוא כפו שחינחחי
 לעיל וכן הוגיה חחג״ש דגו׳ אין שוהטין בי״ט דהקשה הרא״ש יקבל הדם גגלי וגן גתג הנייח לדידן
 דאין עוגדין עבודה כוכבים בגך שרי ע״י טעט עפק אלטא דראוי לאגול וחגיטו• הוא גיוטא אוחרא וה״נ
 ג; ויפה גתג נזר, התג״ש וגן ראוי לעשות : ל השוהפ גוי. עש״ך ום״ש דם האיגרים שלא פירש
 אפשר דה׳/ק דה״א דפי' ממקום למקום קם״ל דלא הוה פי' טפקוט לטקום. ויש שלשה פירושים . א'
 דליית דלא נתקיים מצות כיסיי ואי דלית מתים הט ואי דליית דט האברימ גי' ולגאורר. גילהו צריגי
 דבמשנה תנן השוהט היה ועוף וגחמה ולא נאמר םתטא השותט ולא יצא דם יכ״ת היה אשמעינן דלא
 איירי גקדשיט זח ידעינן טגח שאר קושיח שם גגמרא אלא חיה קחני משום גיםוי ועוף לוטר דצולהו
 גאהר אפייה יוצא גל הדס ובהמה אשטעינן מיחורא דטחנ•' דא״צ פרגוט ילא ח״שינן שטא טחיס אי
 לאו יתורא ח״א דאיירי גפרבוס או יאטר עוף נקיט משום ר״ש רהונשרו בשחיפח ונפירש״י לגן נח פשיט
 אט״ה ואף גשוחפ טריפה וה״א עוף אין ג״נ טוזהד עליה קט״ל נהי דאין נתרנ עג׳יפ מוזהר עליה עיין
 גר״ם פ״ט פחל' סלגים . ויש לראות הםחבי דנקיט חשוהט ולא יצא דם טותרין טה אשטעינן גזה הא
 איהו הסגיט גספרו הארוך אפילו הזיד ולא גיסה דשרי השחיטח ג״ש גאן ורט״א אטאי לא חניה עליו
 גלוש יריחק ליטר דרביחא היא דליית רייקא הזיר דהיה ראיי לקיים טצית גיסוי טשא״ג גאן דגעיגן קרא
 גדנתיב זה דוחק : לא הגורעים. דווקא שזורעים בחובו וטצטיח ,הא גשגדלו גגו־ לא ש״ך. וה״ה אפ
 טעלה עשג טעצטו גטי לא רעפר,הטדנר גטי טגדל עשנ הוא : לב גהרםית . פי' גערוך טין סיר
 שחופרין אותו טן הארטד, שייך : לג טגופא גו׳ . האי שגחשן קא• נטי אלגינח דנלאו גתישה אין ראוי
 לגםוי בלל דבעינן שיהא הדם נבלע בו ועוד דבעינן שיחיד, ראוי לטנות גט״ש אס •וגל איש לטגות ואף
 שהיד, מתחלה עפ^עגשיי היה ניש שייך ! לך וגנעורת . עש״ך חגיא גםח פירישים ע״ז וגשיחור ג'
 פירישים יע״ש י לד, אם . זה הגלל,גגל הדברים שאטרי שאץ טגסין גהט חייני געינייהו חא גשרפי
 וודאי טגפץ בכולט ועש״ך בזד, : לך ולכן . הרט״א כתג ולגן טשםע הפעם דנפתוגתא אין טגםץ
 דאין ראוי לזריעה והקשר, השייך טפסחים פרק אלו עוברין דאטרי' ט״י ג' יש חורש ביי בטתוגתא טירש״י
 דראוי ליריעה ואץ ראוי לגותשה יע״ש אלא המעט דבעיגן אס יוכל איש לפגות והאי ולכן ט״ס הוא .
 ועיין ג״י שהעתיק דגרי רש״י ואינה,ראויה לזריעה ט״ס הוא וצ״ל וראויה ליריעה . גרגגי אדטה אין
 טגטין גט״ש התג״ש מה״ט נופא : לן געפר להד, ובייש בטיט ש״ס שיך ודיל דאטרינן פא״ע ט״ז ג'
 וטינא גר זריעה הוא וגיון דאין טגדל צטהיט לאו גגלל עפר הוא והלגך אפילו יגש ונםרך עד אשר רק
 אפייה אין םגסי; גי ונארץ לחה דהוא טתונתא הטעם דאץ נפרך ובעינן אם יוגל איש גוי וז״ש וג״ש

 נטינא דאין לו תקגה בלל יאלי בפתוגתא יש תקנח :
 הכה״ג בהגהות הטור אות י״ר יט״י ראטים שלט טין בהטה הט יבסי' •י אבאר. עטי' רצ״ג

 גש״ך שתמה על רם״א גשור הגר יגס' ג״י הארכנו בפרט זה :
 ן^ן גסהי הרוח פטור טלגסות חזר ונתגלה הייג הא גפהו געצטו וחזר ונתגלה פטור ועיין תגיש
 I אית ט״י האריך אפשר דאף שגיטח הרוח גרגרים שאין טגשין אפייה פטור ילפיז יש לגסית גלא
 גרגר, גי הזר וגתגלה יה״ה אפשר אס געצטי גיסה בדבר שאין טגשין יפנלהי אין טגרך דיש דיתיי הוד.
 געיא דלא אפשטא גדאטרן . וחשוהט וגגלע דם אם דישוטו גיגר מגפה גגרגה אף רלטפד. לא אפשר
 ט״ט טקייט הטצוה בתיקונה טיקרי ומברך . אט רשאי השוחט לגבד לאחר גםצוה זו גגר גתגגו לעיל
 דעת התג״ש דרשאי לגנד אמנם לא יטגור המצור. ברטים גרבתיב אפת קנה ואל תסבור ו»יי1 נחלי

 מילה טיטן דפ"! וגגו־ האדגנו נס״י טזח יע״ש :

 השביענו רגותא טפי גהטה ואח״ג ציפרא לא אלא דטש״ה הגיא העיטור גרישא גן לטידק טיגיה הא
 ציפור שנתגבלה תייג גגיסוי ותרהי שטעה טיגיה ועיין גגה״ג גהגהת הטור אות ל״ג האריך מה

 וגפי ט״ש נחגאר הגל על נגון :
 ןף^ן^ נקושית הג״י על הפור תי' דוודאי קושית התום׳ על הגרייתא אטאי לא יגרור גין גרישא ובין
 גטיפא וטוגריט הפוםקים דהגרייתא טוגרת דא״צ נרירה וה״ד. דט הניתז.א״צ גרירה וא״ג אגן
 דטוברים דם הניתז בעי נדירה דהייב לעטות טשמע גדיניה גט״ש הרשג״א ז״ל כחדושיו א״ג לית הלגחא
ש איירי דתני ברישא פטור תני ׳ ^  בברייתא . ואף דגגרייתא גטי קתגי חייג לגסות לק״ט כם״ש ר
 בסיפא ח״ב וברייתא לית לח גרירר, מרישא שמעינן לח וטש״ה חשטיטו הפוסקים חך ברייתא וחמור
 סוגר דחלבתא הוא וגרישא היה ואח״ג גהפה אין קושיא ליגרריה וליגט• ביון שמגופה בדם בהטח טח
 יגסד, ודייל דהוה גגםהו הרוח וט״ש דטעורג הוא ר״ל ראם היה טעורג ורואין גאלו טיט לא היד, פראה
 רט תדחה היא יגא; נרע טפי דהוה גטו גסהי הרוח יאפשר דטובד בגסהו הרוה אף נדברים שאין טגםין
 פטור טלגםות ועיין תג״ש ול״ה קצ״ג ג' גטה שהאריך גגרייתא זו יהגאתיו לעיל גט"! אית יי״ד יע״ש .
 ונהמה ואחד גך חיה טיירי ריש עפר למטר. גט״ש הלגוש והל״ה . הגד, ט״ש הל״ח גבר תטה עליו
 חתג״ש אות ג״ח דאדרנר, הל״ח חולק על חלנוש טטעם דפר, טקשד, חגטרא רהא טיירי ניש עפר לטמה
 יע״ש . ואגי אופר לא זו גלגד אלא גגיף הדין הולק הל״ח עפ חלגוש דאלו חלנוש סונר גל שיש עפר
 לפפה אף שרט גהטה טפסיק ש״ר יהל״ח טיגר כל שמפסיק איני גלום . וטייפ שט ודברי רמ״י יש לרפ
 קיופ ימיים גורר רק דם חיה ילא גהטד. גהטר, עטה'עיש וא״ג יש לתםוח על השייך ז״ל איך הרגיג דעה
 לגוש ול״ח יהד ודט רהוקים מקצה אל הקצה . ויש ליישג דט״ש גמ״ש דלגוש והל״ה יש לפרש מלת והל״ה
 חיזר אמ״ש גדש גהמה למעלה דפטור ולא יגררגי דמגוטה היא יהיה גגםהו הרוה עיין קאי- והל״ח גוי
 ילביש קאי אנחטח יאח״ג חיח ילצדדין קחני. יבחב עיד א״ג בחטה ואח״ג חיה יגםנו אף בלא עפר
 תיחוהלמפה טוטג שיהיה גךמנרירה ויתערב הגל ושמא יחיח דיהה טדארע וגן נראה הםגםתיגחיריץ
 זה הגי דטגסה בלא גרירה וגט״ז אית יו״ד ועיין גט"! אית יו״ד מ״ש דאין גל העופות שוין . ועיי תום'
 חולין פ״ו ד״ה רואין מ״ש דיהה מראהו אין ראוי לוריקה ויש לעיין לענין גיסוי אם דיהה מראהו אט
 הייב לגסוח גגרגח אי געינן םראד, דם גמור ו בא וחייג . השייך בתב על עמי! דגתג דגרים טגוטגטים
 וא״י גיון דגאות ג' הודה לדבריי לתיריץ האי דבהטד, ואח״ג חיה מכסה אף דליסא עפר לטפה בין דט
 חיה לבהטה כיון דאיכא לטפה ש״ר א״ג אף דגתירוץ הב׳ בתג דגאן א״א גנרירד. אעפ״ג אין לגתוג
 גשגיל זח דבריו טגוטגמין ואולי גט״ש הלגוש דאי ליגא עפר לטטה יגרור הגל דפ ההיד, עם כההה
 וי תן עפר למטה םוגר השייך גל״ח קצ״ג ג' גיון דנורר יגרור דם החיה לחוד יע״ש . וט״ש השייך
 אע״נ רליבא בינו לדם החיה עפר תיחיח חידה לני בזה דלטעשד, אץ לםםוך על ט״ש הלבוש גיון דיש
 עפר לטטח אף שטפםיק ש״ר דאין לעשות גן ושאני הבא דא״א בנרירה וגתירוץ הגי באות ב׳ דאט
 יטקין עד דחתיגש גוי והלגך טסםר, גטקוטו . ולפ״י ט״ש גאית י״א כט״ש גם״ק ב' היה נראה להניח
 ג״א יגמ״ש גאן דלסעשח אין לסמוך אף שיש עפר חיחוח לטטה אי; לשחום חיח ע״ג גחמד.. יטיחו
 הא ודאי דאם שחט גהמה ופיזר עפר הרגה על הדם רשאי לשהיט היה אדר גך דיש עפר למטה. ופח
 שהביאו לזר, הוא דבש״ע ודאי משמע גחטה ואח״כ חיח אף דאי; עפר לשפה גלל גקרקע וע״כ הטעם
 דא״א גנרירח וא״ג נאמר דגעינן עפר תיחוח גינו לרפ חוויה ובאן םשום דא״א בגרירח משיה טגטח גך :
 התג״ש גאוח ח״י דאין לשחוט עוף גרה״ר גמקום שוודאי עתיד לגלות דגל העומד לגלות
 גגלוי דטי והגיא ראיה טט״ש הראייה זיל גג״ד, דם הטגין הגי פריך דא״א שיגטה גטקוטי
 דודאי מגלה אחייג לא הוה כיסיי יגם בש״ה לא חשיג עליי יהביא דגר' ת״ח. ולפ״ו הא דנקיט גש״ע
 םט״ו דש הניתז ושעל הםגין הייג לגסות וגורר וטגסהו גדי שיתן עפר למטה האי פעטא לרם הניתי
 רעל הטבין גלא״ד. געי גרירה דגל העומד להגלות אטנם הפר״ה היקל בבל ענין ולפי דבריו אף הוא
 נעצמו רשאי לנלות אם צריך לדם וט״ש בתולין השוחט וצריך לדם ניהרו ולא אמר דיכםח ייגלה יש
> ; כב ובלילה . השייך הראה מקים לאות יו״ד ושם ו א  לומר דצויך לצנוע ויתלנלך נעפר ולא יהיה ד
 נאמר ריחן מעט עפר גגלי וגאן אם 'ש לו עפר מונן יחן חרבה דכא; לא שייך התרת חלבו ואם אין לו
 עפר ישתוט גך לתוך תגלי גיון דאין עתח עינדין עגידת גונגים גכך גדלעיל יע״ש : ואין . עש״ך
 דגאיגי יודע לאמן ידיי גיון דאיגא דעות אף גאחרים ריאין פסול טש״ה מכסה גלא גרגח וחשינ על
 הלנוש דגתב מגטד. גלא גרגר.. וסגור הייתי לומר דעשו היגר שלא יגואו לאגול טשחיםתן שיתני להפ
 אחייג אלא «לן הא והתבייש פסק דטבסה בגרגח , שונ עיינתי נלבוש טכ״ב וו״ל שם אם אחרים עע״ג
 וראו ששחטו גהונן ח״גיט לנסות ואפי׳ שחטו הם עצטם ונלא נרגה דחא עג״פ שחיטה ראויה היא
 יראה דה׳יק אפילו שחטו החש״ו עצמן וטסתטא גלא ברגר, על השחיטה אפ״ח טגםה גגדגח דט״ט
 שחיטה ראויה היא דאפילו הייד ולא גירך שחיטתו גשירח גן נראה לפרש דבריי •י כד ופטור . גש״ך
 נחנ דאפילו איםורא איבא דלטא אתי למיכל ומה שהביא ראיה טתוש' דיה סיפא אף דלטסקנא לא קייטא
 הגי מ״ט המעיין גתים' דבור המתחיל ט״ט יראה דםנרי לםנרא פשיטה דגל הינא דפטיר אשור לחחטיר
 דאליג לא הוה מקשי מאי טעטא דרגנן ראיטא משוט חומרא ופליגי ארישא גטי אלא דאין זה טברא
 דםש״ה חקשו דאטילו יהא מותר לשהוט אתריהם גקים ועשה ובייש דאין צריך לגסות י מהאי טעםא .
 אםגש טה שגחג התג״ש דחיכא דלגקר ושאי לכסות לא הבנחי גלל דאדרבה גנטרא משמע דםשוש
 שחט באשפח לא פלונ והטילו בחצירו אטור וגן מוכח מג״ח כקו״א דנתג רלא חלינן לקולא לנקר דגעחט
 גאשפה ליגא לטיטר הגי וד, יירה גט״ש באן : כד, וצריך , הש״ך הראה מקום לטיםן חי׳ וג״ה וחגר,
 אם נאבד הסגין פשיטא דטגטה גגרגד, גיון דעוף וההיה גשירה דאיקטיה אחייך, יאשר י אגל קרינן ואש
 לא גדק גםיטנים ינאגד או חתך ראשו דא״א תו לגדוק יראה לי דטבםה בלא ברגה אף שגפי הנראה
 הוה וודאי נבילה ט״ט טתום' הולין ט' דיה ואסורה משמע דחוה רק איפור דרבנן וגם להר״ט ו״ל לא
 גרידא ג״ג טש״ה מגסה בלא ברבה ועסי' נ״ה ט״ש טוה (°) : בן עד שיבריק. עש״ך ועיין ט״ש
 נט"!. ולענין נדיקוח חוושטות באוווות שטלעיטין שיש תקנה לבדוק יגםה טקודט ול״ד לריאה שהשוחט
 הוא הגודק טשא״ג גזה צ״צ םיטן ק״פ וגן גתנ חתג״ש ודגו־ דאתיליד ריעותא וודאי אין טנסין עד
 שיגדוק ונ״ש הוא מריאה דלא הוה אלא סדרננן ג״ש ריעותא דהוד. טן התורה : בן גנון . עש״ך
 חשינ על הבית יטטרוצת דבריו נראה רחבי; מב״ח משעש אוקמיה אתיקה קאתינן עליה ודחי לח מחולין.
 הנה טד. אעשה שלא זכיתי להבין דבריי גגאן דווראי סיקלין ושורפין על חחזקות ונטרא חולין אדרגה
 התום׳ שט ד״ח ט״ט כתבו אי לרבנן טחצד, על םחצה הוה וודאי דאיגא היקר, ומה שאטרי לר״ט רובא
 דאי מהזיון עגיפ מדרגנן הוה מצריך גיםוי ניון דלא אזיל בתר רובא פדרננן ג״ש כתר הזקד.. שוב
 ראיתי גטהרש״א ז״ל גחג לר״מ פש״ה אמר רוגא רעם הזקד. חוח טיעוטא דשיעוטא וזה גרגרי . אמת
 שגםנין פנופ לא הוד. אלא ספק וגגר גתגנו גםיט; ה״י טעם לזה דהור, םטיקי טוגי או שאד טעטים .

 סליק הלכות שחיטה בעזרת השם יתברך

 (יו״דח״א) יד
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. כחב לטור בשם הומב׳׳ם ׳ ) שמונה מיני טריפות כו א ) ט . כלומר וכל הטריפות כפללין כ ׳ ט א *) שמונח מיני טריפות הן כו 2 ש״״'ס כ » 5 ! * נ £ 
 «יגיטייסות והמנ״ם «״, בכלל אלו השמונה: ב דרוסה . היינו שדרסה ארי יכה״ג אע״פ שכולם הלכה למשה מסיני אין לך בפירוש אלא דרוסה
בה. היינו נקיבח קרוס של מוח שבסימן ולכן החמירו בה וכל ספק שיםהפק בדרוסה אסור ושאר מיני ז׳ טריפות ן ויתבאר בסי׳ ג״ז: ג נקו מ » £ ד  א£׳ש י ״
» שאחר זה ונקיבה הוושט ותורבץ הושט שבסימן ל״ג ונקיבה' הקנה יש בהן ספק שמותרין ותמה ב״י שלא מצא שום ספק טריפה שיהא ס  יומר הוללים ופוי שאמי י
י י מותר כו׳ עכ״ל ונ״ל דאספק ספקא  ־~־־ ־־־ ־ י
 קאי דבשאר טריפוה .יש היהר
 בס״ס ואילו בלרוסה מצינו איסור
 אפילו כסייס דהיינו בהוא שיהק
 והן מקרקרין אסרינן בסי׳ נ״ז סעיף
 ס' משוס ספק דרוסה אע״ג שיש
ע  שס ס״ס ספק שמא לא ע

 הלכות טריפות
 במקום שמחפשט לריאה ולכבד למשה מסיג׳ מס:

 נקודות הכם״ שבסוף סי׳ ל״ד ונקיבה הריאה
 (הגיח) אימא נג«׳ י״פאיט וסמפוניה בסי׳ ל״ו ונקיבה המרה
א בסי׳ מ״ב ונקיבה הטחול בסימן  (יף«׳׳ג ע׳׳י׳) י׳״י עי!
 שמונה טייפות גאמיו ל1 ״ ,' , ״ י
ס אל,״׳ מ״ג ונקיבה האס בסי׳ מ״ה ונקיבה ה ׳ י 5 מסי,. ״ ש מ  ל
 שפט«ול הלמן עריו וקאמי הדקין בסימן מ״ו ונקיבת קיבה
M י־ילי״י J«> , t לאפיקי לקיחא יגיליא ' מ » 
א ו0<׳ יש», וכרס והמסס וביה המסות בסימן 0 פ ר י ש נ > ־ ל  ן

 לאפיקי לקוםא
 עליי וממה הניי
 «״ה מה״ש שמגר.
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שמונה(א) מיני טריפות הן וסימנם ] א א ) א נ א )  א
) נקובה נ ) ) דרוסה, נ א )  ד״ן הנ״ק נפ״ש , ב

) קרועה , בהם טדיין אלא' שמחמת מורא הס ה )  וא לעילא פליג מ״מ ונקיבת הקורקבן בסי׳ מ״ט ד 1ט W הסרה, ה (י)(ט נטולה ו
 וכיוצא בהן: ד חפרה . היינו צועקים ואת״ל נגע בהם שמא לא
 שהרי למאן לפסק לקיתא היא. בהחלה ברייתה והיינו חסרו האונוה שבסימן ל״ה וכיוצא בהן וכן כל הטיל בהם ארס ואת״ל הטיל ארס דילמא הכה אותם למטה מן החלל
: ה נטולה . היינו של הגוף במקום שאין הארס ממיתה ואפי׳ הכי אנו אוסרים זהו שאמר ׳ " שניקב טרפה ה״ה אס חסר טרפה וכדלקמן סי׳ נ j y , ^ T . J ' >£5 
 ילפעל״ג ללא קשה מילי ניטל לחי התחתון והעליון בסימן ל״ג ונטילת הכבד שבסי׳ מ״א כל ספק שיסתפק כלומר אפילו אס יש בה הרבה ספיקות בפעם אחת
 ^llf^%tfrf וניטלו צומות הגידין שבסימן נ״ו וכן כל אבר שניקב טריפה הוא אסרינן ואין כן בשאר טריפות דכללגדול בס״סדמוחר ואע״ג לאנו
' הדין אס ניטל כדלקמן סי׳ נ׳ וסירש״י דבללל נטולה היינו גלודה מקילים גם,בדרוסה בס״ס כמבואר סימן נ״ז סעיף י״ג היינו כשיש י ׳ ״ ״  ־
 שבסימן נ״ט שניטל עורה ודלא ככסף משנה פ״י מה״ש שכתב ספק אס היה שס הדורס או• לא אבל אס היה שם בודאי לא מהני
 דגלודה היא בכלל קרועה: ן קרועה. היינו נקרע רוב בשר החופה שאר ספיקות ועוד נראה לתרץ מ״פ דברי התוספות• צפא״ט דף מ׳׳ג
, את שהקשו אמאי לא נימא לעניןםפק דרוסה נשחעה הותרה ותירצו דדרועס י נ י ו ג n ו . p n 0 [ י  ר

׳ דהא כתיב 'לכלב תשליטן  י«°י"׳?V'w^)%1«"™ שכיחי טפי לאיסור מלהיהר ולזה כוון גס כאן בספק לרוסה להחמיר. בעור כתוב וא״א לומר בטריפה בעלמא ס
״£א י״י י1י־״הי אוהו קשה למה לא יליף ממה שמצינו בגמרא מנא לן דטריפה אינה חיה דכתיב זאת החיה כו׳ מיה אכול ושאינה חיה לא תיכול ש״מ דבחיות ע מ £ ; נ

 שי
ת דוקא תליא מילתא וכ; קשה להיפך מ״ט לא יליף בגמרא מקרא דלכלב והו קשה במ״ש הטור דכי היכי דגני נבילה כו׳ הא גבי נבילה אין לימוד ו פ י מ ן  מ
 הםהל״מ לאפיקי צ«מא ללכיש ע״ז אלא מסברא אמר לעיל מה לי נבילה כוי א״כ נימא גסכאןמכח האי סברא ומאי אולמי' האי סברא דנבילה לסברא זאה מטריפה

 נל ספא והוא אמדה ולא
 מוכרה כמשנה

 ולא 'יןאמיר סתמא לאפיקי
 לקוסא אלא ולאי סנירא ליה
 לתלמולא לפו לקותא להלכמא
 היא ןליכא מאן לסליג עלה
 והייני לסתמא ותלמילא פריך
 התם את;א לכי לני ישמעאל

י£ וכ״ת שיש איזה סברא טובה בזה בנבילה מנ״ל באמת לומר כי היכי דגבי נבילה כו׳ ונ״ל דהא דקאמרלעיל דמה לי נבילה לאו אסברא ל  ה

 £א וללא ללש״׳ שעילש לעילא קא סמיך מה אלא כיון דקראאמר נבילה שפירושו מחה הרי שם של מתה כולל הן מתה מחמת עצמה הן מממתאמריס נמצא להוה כאילו
^ נכתב בפי׳ שאין חילוק בזה בנבילה וע״כ א״א לפרש הטריפה שכבר מתה אלא ע״כ שהיא חיה עדיין אלא שיש עדיין לנו לומרשבטריפה $ , V ^ ^ S 
 יש חילוק כיון ללשון עריפה פירושו על ילי ארי ומשמעותו אפילו טריפה כל שהוא וא״כ תקשה לך במה שמצינו בפסוק זאת החיה שפשוט
 לכל שמשם יליף דבחיות תליא מילתא וקשיא אהדדי ומחמת קושיא זאת הייתי מוכרח לומר דיש חילוק בין טריפות ארי שהוא אפיי בכל
 שהוא בין טריפות שמחמה עצמו שהוא תלוי דוקא בחיות ע״כ כתב הטור דגם כן טריפה הזהיר הכתוב שלא תפרשו על כל שהוא מדכהב
 אצלו לכלב בו׳ ממילא גס כאן אי אפשר לסי על כל שהוא ומפרשינן ליה להלי בחיות וע״ז אמר כי היכי לגבי נבילה כו׳ פירוש כיון שגס
 כאן תלוי בחיות ממילא הוה דינו כמו בנבילה שמפורש בפסוק דאין חילוק. וא״ל למה לי תרי קראי לכלב וגס זאח החיה יש לומר לאי
 לאו זאתגזיה ה״א למ״ש לכלב שהוא ראוי לכלב לא תלוי בחיוה אלא במסוכנת לאיהי נמי לא חזיא לאדם אלא לכלב ואי לאו קרא לכלב הייתי מוכרח

 הגר״א למלה
 לקותא כיו' וק״׳ל גרגיש נטש״ש נ״ה ב' ט״ס בכלל י חפורח הוא לפי׳ הרי״ף שהוא נטו
 נתפפטם ואע״ג לניפל הנוליא כיפרה . לקתה גרוע נטו נולייא שהקטיגד, ואע״ג דאפר
 לאפיקי לקיתא הייני לטערבא דאטרי כל חפיםל בריאה כשר נכוליא וע״כ לאו נכלל
 הטרה היא דא״כ נם בריאה יטפול כטי ניקבה אכל לטפקנא דנם בריאה פפולה בגלל
 חפירה היא כםי לקיתא דריאה וכן בל התטםטסה דטריטית (ע״כ) י• [ב] חפרה . הייגי
 הריאה שחפרה אע״ג דשם ט״ז ב׳ אטרי דדוקא אליגא דר״ש ואנן לא קי״ל גר״ש גטש״ש
 ט״ט א' לאי דיקא אליגא דר״ש דנם לרבנן טשגחינ; גטש״ש טין א' חפיר בי׳ יעיל טי׳

 ל״ח
טב ר הי א  ב

. פי׳ נקיבה ה ב ו ק ) נ ג ׳ נ״ז: ( ה נסי ל . פי׳ שדרסה ארי ו ה ס ו ר ט (א) ד  כ
׳ שאחר זה ימילכז הוושמ כשי' ל״ג ונקיבת הקנה  קרום של מוח גסי
 בשימן ל״י ונקיבת הריאה בשי׳ ל״ו ונקיבת המרה בסי׳ מ״נ ונקיבת הלב בסי׳
 מ׳ ונקיבת המחול בסי׳ מ״נ ונקיבת האס נסי' מ״ה ונקיבת הלקין בסי' מ״ו

 ביאור
 [א] שטנה גוי'.. אע״נ דגטתני' תנא ח׳יי טרפות נבללין כאלו השטנה גםש״ש
 דגל נקיגי השגיגן גתד והן עשר יאע״ג דגגט' אפרי גקוגי תטגיא הן היינו אם
 חשביגן להטםט יבית חגיםות לחד ואפקיגן טרה ופסוקי תרי חשגיגן ג״ג לחד גטש״ש
 ינשארים אלי חשטנח יגגט' חשיג שט בפדד שאטרי בםתגי' לבד דריפה יבא[ חשיב
 לפי הסיטן והיא טדברי הפט״ג יכן נפג״ר ישב שטעחא נבללין בהן לגד לקיתא גטש״ש
 וערש״י שם אבל אנן קן״ל גרגיש וי״ש שם ג״ח כ׳ חלבתא כרכיש לאפוקי טעולא וגגר
 הרגישו ביה ג״י ודייט ע״ש ושט ; (ליקוט) שטגח גוי . ואע״ג דאטרינן שט לאפיקי

 פתחי תשובה
r (א) טיני טריפות. ע׳ נמשורת אא״ו פנים מאירומ מ״נ סי׳ מ״א ובוולק ג' סימן j ^ 
 י״טשכתג נאמו שאכל עוף ואפ״כ מצא נו אמו מי״מ טריפומ שאין צכ־יך נפלה על

 מה שאכל רהוי אונס והביא יאיה ממשנה דפסמיס ד' ע״א יעמוס׳ דניצס דף נ״ה י״ה אירא
 אלעא ע״ש. [ועיי נמ׳ חמדת שלמה סי׳ א׳ מ״ש נזה]: (ב) נטולה. עש״ו סק״ה ועיין

 נתשונת

 צ שוקלקו
 ח' מיני טופות הם הנ״מ נו׳
 יהש״ע שצא כמג הצ״מ אזיל
 לטעמיה שתיין ננ״י לצקוסא
 סוי ננלל מסלה נן נ״ל :

 מטה יהונתן
 (פיםן כ״ט) שמונח פיני
/ הג״קגס״ש . '  טריפות י
ן נמנ הימנים ע״ש . וסקי  נ
 םנ״י על הימנים יהא אמלי'
 נגמרא על מימיא יעוצא
 לאהי לאפיקי לקימא לרגיש
 נר פפא הלכו קמשינ שמונה
 מיני טלישות ותו לא . אנל
 סלמנ״ט ומניא לנלירכיש
 להלכה הייצ צמימי ט' מיני
 טריפות . ועיין נטור נאולך
 צישנא ונ״י . וי״ל .יהנה
 לשיטה זו ויוצין (ומי גני
 צומת הגידי! ואס נחתך
 נצומת הגידין טריפה ואס
 הלו ומתן למעלה תחזור
 לנשיותה ׳״צ ג״נ ה״נ גני
 נוליא יודאי יאף אס לקתה

 לגושי שרד הלנות טריפות עצטות
 גליון מהדש״א

 ופייט גפתיחה . ועי

. לה טו ק ל״ה: (ל) נ י ס . היינו בתחלת ברייתה והיינו חפרו האונות נ ה ר ס לו ונקיבת קיבה וכיס והמסס ובית הכוסות כסי' מ״ח ונקיבת הקורקבן כסימן מ״מ: (נ) ה  גכיליא טריפה אגל אט 8
. ה ע י ך * היינו נישל לחי התחתון והעליון בסימן ל״ג ונפולת הכבל בסימן מ״א ונימלת צומת הגידי! בסי׳ ליו ובכלל נפולה הוא ג״כ בלידה שבסימן ג״ע': (ה) י j j f ^ נ ל י ל ו ז מ  פ
 א״ש ועולא שממעט לקתה בכוליא היינו משוס ולא קמשינ p הגי עייפות ונשאלו נטליפות לעולם אנל נוייפות ויכול למזוי לנשיותה לא קמשינ אגל נאמת יגוא מורה ילקתה נכוליא טריפה אס לא ניטל הכולי׳
 אמ״כ וה״ה סלמנ״ס נמי חשינ כה״ג נח׳ מיני טריפות דאסרינן לעולם איל לקתה ננוליא לא משיג כהני גלל !נאמת לקותא כולי׳ טריפת אס לא נטל כולי׳ זדז״ק . [אמי המגיה מה שיישג גזה יניי סימנ״ט תמות
 ימלא לנראה לסימנים צא ס״ל גלל יטייפות לצומת הגילין יוכל למזול לכשלותו. ועול להא סלמנ״ט כמנ נס״ח הלנה ט״ז נטולה ניצי וכוי ואלו הן צומת סגייין אצמא דחשינ גס הדנריס גשמוזר לכשרותו. ע״כ הגה״ה
 מהיג הג׳ טהר״ש נ״י 'מיז יקיק ווילנא]: גאופן אמי י״צ ע״פ תא יאמיינן כסיק אלו טייסות יף נ״י ע״אאתמר או״י אלו טייסות דווקא וי״ל אמי אלו כשיות לווקא וכ׳ תוש׳ ל״פ ללרג מתנה וא״ת ואמאי מיקי
נ מתנה לוקמי גליכיז! וכו׳ וי״צ יקיס להו למסדי גמ׳ יסציגי נירנ מתנה ע״כ!הנה י״ל להלמנ״ם והציור לא ניחא להו לדוחק ולתרץ כמ״ש רק יס״ל לתלן יסש״ס ס״ל וליכא מאן ימכשיי ירגיש ופא י י  סלונתייהו נ
 יאמיינן לאפוקי ירגיש היינ! ללא הוי טריפות מצל עצמו אלא מכוס לסופן של נני מעיים צנקוג והוי נכלל נקובה ונהא סליגי עולא ולכיש ייניש ס״ל הוי טייפות מצו עצמו ויש לחושבו נתון• הי״ת טייסות ועולא
 ס״ל ילא הוי טייפות מצי עצמו ולא יכול למיחשיי׳ תוך הי״יז טייפות צס״ז א״ש יעת סלמנ״ס והטיל ינחנו להא יעולא ואף ופסקו ללקחה־. גכולי' טלישה [אמל המגיה גס וה שמוה למנ״ל להש״ס ללכיש

 סני להוי עייפות מצי עצמו וטפי הויל לומר ילא פליגי כלל יק הא יעולא לא חשינ לה משוס שאינו עייפות מצל עצמו וצ״ע]׳:

 דגול מרבבח
ן ד׳ ם״נאפרעולא ששטוגד.טריפות׳נאטרולטשה טטיגי. ולכאולמ  (פיטן ג״ט ש״ך ם״קא') *)כחולי
 צמה הוצרך דרוסה לומ׳ הלכה למשה 'הלא מפולש נתולה ונד״מ הלגיש גוה ונדחק עיי קשה לי על כילס למה
 הוצרך לסצנה למשה והלא כתינ זאת המיה וכוי שאינה חית לא תאכל וא״כ דגר !ה מה שאיננה יכולה לחיות
 היה יכול משה יגינו לייע נמכמת הטנע אלא נראה לע״ד ואנן פסקיגןסי' לטריפה יניח מיהו היינו לספק

 טריפה אגל ויאי טייפה לא ממני י״נ מורש כמגואר לקמן(סי׳ נ״ז סעי׳ י״ח גהג״ה) ואומר א׳ משוס קיא"
 לזאת החיה כוי אמינא נאמת שאס מיה י״נ מולש אפילו תאמל שהוא ילך נס מ״מ הלי היא חיה והוה אמינא
 שכשירה והוצרך הצ״מ ששמונה טריפות סללו לחלוטין הם טליפה אפי׳ יחיה ימיס ושנים רנות וא״כ גס ייוסה
 הוצלו לימי למשה מסיני לומי שאס ודאי נייס׳ והיינו שרואין פארס ששלט נאגרים השנימיס שוב טריפה
 לחלוטין אפילי יחיה י״ג חייש וע״ו אמיו נגמלא ולאפוקי לקותא ויכיש לימי שאינו נכלל שמנה מינים• הללו ולא
 נאמל טליתות זי(מסה מסיני ומ״מ טליפת הוא מכת פשוק זאת החיה שאינה חיה לא תאכל. וכני העיי יכיש
 שלקותא 11 אינה חיה ינפקא מינה שאס ׳איע לקזתא ירניש וימיה ׳"נ חודש הלי היא כשילה אנל מן הסתם
 גם לקותא ורניש טריפה ונזה מתורן הרמנ״ם שפסק להן יעולא ששמונת טריפות נאמרו ופסק להא ייכיש

:  ולו״ק: (שם ט״קנ) ונקיבת הטרה גטי׳ ט״ג . צריו להוסיף ונקינמהלנ נסימ! מ׳
 והטוי

 (שה סק"ה) היינן ניטל לחי התחתון והעליון . ניטלו
 אם ניטל.

 תרי קולא גה״ט לא אפרי', ט״ז טסי׳ זנ״א
 ס״ט א׳ זולת בגידוף סעודת נמוד,. אס הטחבר אי הרב םביא• דעה א׳ בטחס ואה״ג י״א דעה
 א' עיקר גל שאין הוגחח פפקים אחר שסחט שס כי״א • גשגותגים י״א וי״א פסקיגן בד״ח להוטדא
 וגדרגנן לקולא . גשכיתכ חרג על דעת הטחבד וייא ולא גי- וגן עינך , דעח א' עיקר . וגפ״ם גהקדטה
 אוח נ׳ חוגך לחחטיר גדאודייתא גי״א . גת' צ״צ טע״ו צידד להחיד גדין א׳ אך טפני שחי׳ דגר חרוש
 שלא נראה גפיה געיני ההטון הטריפת. גרש״י גיצה ג' א' גחא רהתירא עדיף גח האוסרין אינו ראיח
 שהגל יגולין להחטיד אפילו גדגר חטוחר ולשון חחים' שם אדם יגיל להחסיר עליי בלא טעם , היגא
. ל״ש ספק דרגנן לקולא פ״ק דגיצח דף  דאיגא ג׳ לשינית גאיםור דרגנן יגגל צך יש קולא«אחדת .
 י״ד א׳ גחום' ד״ה איגא גינייהו יגאשרי יהר״ן שם . הפםר טריגה אם חיא יתד טשתית גקרן יגעני
 י״ל בל שהוא יותר טכבד של תרנגולת טקרי הפייט ח' ג״ש בגא״ה סי׳ ל״ח סק״ה . ג״פ שגשר
 בהפסד סחבה אם יש ספק גשר נם גלא ה״ט דהוי ספק פפיקא , ספק א' דלטא גהטחירים פ״ט
 בפתיחה יאם חפי םחפח חסרון ידיעה ע' לבישי שרד בפחיחח לטריטית עצטות אוח פ״ז :
 (סימן כ״ט סעיף א' שיו פק"ג) ונקיבת הישט יתורבץ חישט . הפיר טנאי אבל רטב״ט כ' ניקב
 חורג•) הישט יעי חב״ש רם״י זד' דטש״ה לא כ' ניקב הישט יכן נכי פסיקה לא ג'

 פסוקת הגרגרת ג״א חוט השדרה טשופ דלדיד׳׳ חגי ג׳ נגילח נינהו : (ש°) ונקיבת הקורקבן נטי׳ ט״ס. ינקיגת הלב וניקב גגי של זפק
 אגרי' שא״א להיות גטו לג ושט קנה מוח גגלה ללקות ולא לםטא שפתי דעת סק׳׳ט דיה ודע ו (שם) חוא היי

 צבי לצריה
 (טיטן ג״ט פיק א' גק״ז ט"? אי) שמונה פיני טריפות וגי' ונ״ל יאס״ס קאי כוי ולולי רגליו נ״ל לנשאר
 טריפות אמרינן נשתטה הותרה. אגל נספק ילוסה שנולי מתייפ לא מוקמי׳ על חוקת היתר וכמ״ש הימ״א
 נפימן נ׳ דגל שנעשה ליעזתא מחייס ל*א נשחטה הזתיה אגל צט״ז ואיסור שכיח וה שייך גם כשאל טריפות:

 יד אברהם
 (סיטן כ״ט סייף אי) שמונח מיני טדיפות הן וטיםנט דיין חנ״ק נפ״ש . יש כאן מנוכה לנה ננ״י
' "לקי: גרסימ נש״ס ל״פ א״ט אמר עילא שמונה מיני טריפות נאמרו לו  יבי״מ ואמלתי אטנה גם א־
י פפא יאמי לקתה ננוליא  למשה בסיני. והס אלי שמנה הש״ע כאן. וקאמי הש״ס לאפיקי לקיתא ייכיש נ
 אחת טריפה ופלש״י וסליג עולא עלי׳ לסי שאינה בנלל אלו . וכתג עוי וא״מ יש:ה נכלל נקוכה כיי הא
 ניקבה הכוציא כשרה . ותמה הנ״י על הימביס והטור שמנו לק אלו השמונה שהרי פסקו כלכיש וא״כ ה״ל למימי ט׳ מיני טריפות, יש. ותירוצו יחוק מאי כמ״ש גר״מ ע״ש : ולפעד״נ ליישב על נכון דס״ל
 להרמנ״ס והטור דלקתת כוליא ככלל נטילה . שהרי לקתה קיי״ל ר״ס מ״ד דהיינו נתעסמס יקיי״ל נתמסמס הגשר יזאין אותו גאלי איני נלאיתי נש״ס'סא״ט (יף נ״ג) ופסקוה הפיסקיס והט״ו סי׳ מ״מ ס״ה יס״ס נ׳
 ושי׳ נ״ה ם"׳ ינצ מקוס יטליפה נניטזל נתמםמס הלי היא באילי איני יניטל ע״י חילי. יא״כ שתיל היי נחמסמסת הניליא ניטיל עיי חילי י וכן קיי״ל בסימן מ״ד ס״ה י' להקטינה •הכוליא אי ניטלו לגמרי עיי
 חולי מליפה וא״כ שסיר הוי לקתה דהיינו נתמסמסה נכלל ניטול ע״י חולי שהרי הוא כאילו ניטול ואינו. וזה נ״ל נכין מאד •־ אמנם הש״ם ייין שפיל לעולא סלינ אלכיש שהיי אין לקתה נכלל א׳ מהן יליכא לצוימר
 דנכלל נטולה דאמר הוא דהא תנן(רף נ״ו) נטלן תכליות כשירה ותאיו התש עולא דנטלו הכליומ טריפה ואי קאי אלקתה דהיינו נתמסמסה דהויא נטולה זה לא השמיענו עולא נשום עקוש !ה״ל לשלש יק״״ל אמורא צריך לשלש
 לגליו(!נהי׳ג נתיספות מנחות(דף צ״ט.ע״ג) דאמר דשליגא משוס שאמורא צריך לפלש דגייו). וס״צ צתצמויא יטולא ימנה נטולה קאי טל שאי אגייס שנטישיס ינטולס כגון גני י״ס מ״א אגל לא קאי כלל אכוליא
 דאיך סתס היפו המשנה ואי ס״ל לטריפה גלקתה ה״ל לומר גהדיא ולא לכלול טליפוש שלה נכלל נטולה גםתס . אלא ש״מ דלא! קאי אכוליא דשליג ארגיש . וגס מוכח גנ״י ורטג״א לצ״ל יש״ל לתלמודא לעולא צא ס״ל
 פוס טריפות נכוליא דהיינו גס הקטינה דאי הוה ס״ל יטריפפ א״כ כשמנה נטילה קאי גם אכוליא שאט הקטינה הרי ניטלה וא״נ גס לקתה בהלל ומנ״ל ימתיק לקתה . אלא מוכיח וס״ל להש״ס דא״א שיכלול שוס טריפות
 הנוליא ננטולה לאמי והיינו מטעס יכתיגנא רה״ל לפרש ולא לסתום היפך העשנה . אנל הימניים ותטוי והש״ע שפשקו נהייא סימן מ״י להקטינה טריפה ולקתה יטייפה . א״כ שפיר הוא נכלל נטולה י וניר פירשו
 הא ותק ניטלו הכליות נשיה היא ננניא נן כמ״ש סי׳ מ״ד ס״ו: טיף דגי כיון ונכלל שפיל נכלל אלא לחלמויא לייק לעולא לא ה״ל לסתוס.אנל הימג״ס והט״ז היי שירשו נהייא שליפות סכוליא ישפיל כללו אותי יאן נמיש:



ן נה באר הגולה ה י כ ת פ ל הלכות טריפות ש ט ב יורה דעה כ ה י ז ר ו  ט
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 ־כתיב לכלב נםסר הפירוש שלכל שהוא ושפיר אמרינן דגם סימן נ״ח: ח פסוקה, הייכו פסוקה חוט השדרה שבסי׳ ג״כ שס ולא נפשטא וצחומיא

ו *w'6™*61 מימראילי? נ י י ה י ה ר י ב ' י־ ט ש ה א ב 5 ו י כ ז 1׳"י ו מ י ס ב ת ש י ג ר ; ן 1C?D1 P ה P 1 נ י ר מ ה א ז  מעצמה הוי הדין כמו בארי כיון שאין לך קושיא המכי״יז ל
 טפימסהבר לדמותו לנבילה נמצא הטור לא הוצרך להביא זאת החי׳ נשברה רוב צלעוחיס שבסי׳ נ״ד ולפי׳ רס״י נדלדלו הסימנין ברובן י

 לחלק בטריפה
כפ  אבל השתא ו

 שש דף ג״י כפי׳ יש״י
 (שבסימן כ״ד סט״ז) וחביסת שס'וכ״ש הימכ״ס שס יניס
i f t ״rהגולגולה(שבסי׳ שאח״ז) ועקירת ^ ״״ויישא שם 
ע לש׳׳ה: ״  (שבסי׳ נ״ל) בכלל שבורה ודלא מ״מ יביש ומרכ״ש ״

 שם שכתב דנללללו סימנים היא גקודות הכסח
 בכלל נפולה וכן משמע לשון הרמב״ם (פי׳ ל> ש״ר ט״ק ה׳)*כי1נתי
 פ״ט מה״ש סימנים שנדלדלו ברונן שצייר עיו! לסי שנמשכתי לי׳

 טריפה ואפילו שלא מחמה נפילה
 עכ״ל ומדאיצטריך רש״י לפרושי
 דסימניס שנדלדלו הוי בכלל

 שבורה אלמא סבירא ליה לסימנים יצליך שיעיר יישל מכסלע ואי
^ & ד * £  שנדלדלי ברובן טרפה ממש ליי £
 וכן משמע לשון הרמב״ס ועיין מה סיכא יתיג ואם כ! כשיש
ג : קלילס יתר מכםלע -הייני ׳ / ק ע ״ 7 ס ״ ן כ מ י ס , נ ת ב ח כ  ש

 סדוישס ועכשיו עיינתי דדבלי
 הנ״י וש״ע נכיניס רה״ק
 הרא״ש פי׳ חוש המקיף אס
 הקוילה כלומר המקיף הקייר'
 מנפגיס והיא ממש כשלע אלא

 ז(י) נפולה ח 0) פסוקה . ט(ח) נ0 שבורה :
:(  (שימן זה הוא נסמ״נ דף קמ״א ע״נ וב״י לא הניאו

: ם י פ י ע ׳ ס , ובו ב ת ל ו ג ל ו ג ם ה צ ע ה ב כ ן מ י  ל ד

ה נא] או היה. א (א) שנהרוצץ רוב עצם מ ה ב  א א
) ברוב גבהה בין ברוב א  גולגלתה נ בין (
אע״פ שהקרוםW קיים:  הקיפה(נ) טריפה ב נ-] נ
 ב זג] י נפההה והסר ממנה ג כסלע (י) טריפה
 ״ ני] ואם ניקבה ־ד נקביםנה1 שיש בהן הסרון אם
 בין כלם כסלע ה ני] שהוא שליש טפה(?) (א) טריפה:

 שהוא פשוט ובגמרא לא הוצרך להביא
 קרא דלכלב כי היה פשוט להס
 דמשמעות הפסוק מיירי בראוי
 לכלב ולא במכה כל שהוא והכל

 ניחא בס״ד:
) ברוב גבהה. בטור ז״ל בין א )  ל
 ברוב היקיפה דהיינו מאמצעיתא
 ולמעלה שהוא למעה מעיניה בין
 ברוב גבהה דהיינו ממקום׳ שמתחיל
 לשפע והוא למעלה מהמינים עכ״ל
 נראה פירושי שמתחלה נותן סימן
 היכן מהחיל מקום הטריפות ואמר
 מן האמצעית של גובה הראש

£סק ת מאותו מקום ולמעלה ל א שנתרוצץ. היינו שנחבסה פירש״י שהוכתה מכוה רבוה ולא own הוא'אול^מפחי א  ולמעלה להוא למטה מהעיניס "לצד ה
 :שמניח אותו
 נ כששתו
 :לע נמצא

 עד הקרניס בכל מקום שיהיה חביסה בהיקף בעיגול אותו מקוס נפחתה : ב אע״פ שהקדוש קיים. ר״ל אע״פ שגם קרוס העליון היי סמשנסלעלכש
 אפי׳ קייס: ג כסלע. וכי הוי כסלע מצומצם דינו טהר מכסלע וטרפה ממש״יק^את

פ שיש בהן חסרון כו׳ . ז״ל ב״י בגרגרת אמרינן בסי׳ ל״ד כו׳ עד כמו שיתבאר בסי׳ ל״ל ה״ה בגלגלת לוחנהשלע עצמי שליש ^עפמ י ב ק נ  ש״ס ופוסקים : ל
ר ^ וזהנרוידלאנהייישהויוק: ב ח ס מ כ ד ״ ל כ ק ה ן לן ל י נ , מ ת ע ד ת ,לא י ל ג ל , מ ל ס א לא פ 3 , מ ו ו ה ה ה ל פ ר 1 נ 5 י מ ן Dft,׳ כ ו ר ס  עכ״ל ולדבריו כקצים שאין ^ מ

 דאה״נ דין הגלגלת בשיעורין לידיה שיה לגמרי לדין הגרגרת *) והטור אעו כי רוכלא ליחשוב וליזל ולא כתב אלא מקבים שיש בהם פרי הדש
 חסרון מצטרפין לכסלע וה״ה אין בהן חסרון מצטרפין לרובא. מיהו כשתמצי לומר דס״ל כמ״ש התוס׳ פרק א״ע רף מ״ב ע״3 לחסרון (סי׳ ל׳ סעיף נ׳) *שהוא
י ^ ^ י ? ס - ^ פ ^ ל  הגלגלת לאו מצד עצמו טרפה אלא משוםדסוף הקרוס ליפסקאפשר כיון דאין בהן חסרון• אין סופוליפסק ול״ד לגרנרת ועמ״ש בר״ם ל״ב ״
. ז״ל ב״י ובסימן מ״ח יתבאר דרוחב סלט הוי שליש טפח עכ״ל וצ״ע לבסי׳ מ״רו ס״ל כתב המחבר יעיגיל של יתר מנסלע הייי  ודו״ק: ה שהוא שליש טפח
ע m נם״ק דשונס ועירוני! דכל ״ ״ דהיויוווי עפרו א״כ לפי מאי דקי״ל ה ק ד ״ ע , ר ש ״ י א ח ״ ר ג ר ה ו א י  ב

 ל״ה ט״ו(ועייל סי' ל״ו ס״ק י״י) אלא דבלא״ה שפיר טשני וביה ניחא חפוגיא שט ט״נ (סימן ל׳ ש״ך סק״ד) אלא טשים דשוף הקרום ליפםק. תמוה לי הא אדרנח טנואר נתוש' שיש נרחנו ספח יש נהקיפו
 ילא *דיך לרחוקי בר״ש כט״ש תום' שם ד״ח אפיק נוי יעש״ך-ט״ק ד' וכן טשנחת שט ונפחתי לא חשיכ לה כיון דהוא רק טשום דסיף הקרום ליפפק וא״ב טדפרני' לחשוב ג״ע א״נ . סוי יוחנ הסלע

 חפרון בשדרה ונילנולת ו עחופ' (שס י״ה ואמר) שדחקו מטן בנילנילת (ועלמנ״ן ילשנ״א): נילנילת שנחבשה ברינה טיכח דוה טריפת טצד עצטות׳ יא״נ אם כאני להטריף הגילנילת
 S [א] אי חיה. שהוא בכלל נהטה כטשיש ע״א א' בהטה נכלל חיה טנלן דכתיב נקכיט שאין בהט חפרון ע״כ טדין נחנטה הוא וא״נ הוא טצד עצטו וצע״נ (אחר כך

 זאת כוי וטאיתי הפי יליף לטרפות שט טייב א' לם״ד אינה היה יהכי קי״ל שם נ״ח םונאתי
 יא״כ בכ״ט שאטוו טרפות בבהטה ה״ה לוזיר• •י [ב] אע״ט כוי , דאל״כ לא הוי פריך שם ט״ב ב' דנכלל בניקב הקרים יעתופ' שט! [ג] נפהתה בוי . עירוני! יי

 פחות משליש טפמ ינראה לי
 ציישנ זה עם מה דאמלינן
 נפרק אלו שליפות גני כרס
 החיצונה דף נ׳ עינ אמר ל׳
 אמי נקדרה כסלע טרפה אר״ח
 נר אנא לדירי מפרשא לי
 מיניה דגנינא כסלע נשרה
 יסר מנסצע ערפה פי' דכסלע
 דתאמר רנ אשי דערסה ר״ל
 סלע מדיית דהשתא כסצע
 מצומצם נשרה ינתנ הראין
 ואס;קדרה יסר מכסלע טרפס

 מטה יהונתן
 (טיסן ל׳ םעיף א׳ )בין נדיב
 נובה נין ברוב הקיפה . סי'
 ויג הכמית של הגינה או מן
 סהקיפה אנצ אס נמנס וציעס

 יבם״ש בבכורות ל״ז ב' ובחולין נייד ב' וערש"׳ שם ד״ח בסלע . ובן פסקו כל הפוסקים דלא כריית ודעטיח בתום׳ שט י ם"ב'.ב' ד״ה ואטד ובבכורות שם דיה נדי יעתום'
 בעיריבין שם ד״ה נגין כיי.: (ליקום) נפחתח כוי . דלא כריית שפי' דפ״ש וכן לפריפח לא קאי אלא וגשררח ילא אגילנילת ועתוט' פ״ב ב׳ ד״ח ואר״י כיי ישם גיד ב' ד״ח
p ב6לע נוי (ר״צ ימש״ה מפרש י״ס שש יצא כפירש״י) ובבכורות וש״פ אבל הרשב״א וש״פ טהרו דבריו ע״ש באריכות והביאי ראיה פט״ש ג״י ב' דתגיא ובגלגולה נוי אר״י 
, ענח״ג יעתוט' שס ד״ד. טצטרפין : [ף,] שיש בהם הסדין . ע״ש בגט׳ דפדטי לבאיטד גגלגולת '  הטשולט ני׳ אלטא דגט לעגין טרפות טתגיא עיש (ע״כ) : [ד] יאם גיקנה ט
, שם נ' ב' ובפי' תופי שט ד״ח לבשטתח נוי ולפ״ד באן ציל ט״ש שפ נסלע בשרח ני' דזנויך נחוט יתר על טפח ונפי' פ״ח ׳ ו  ושם גיש חפרון. ג״י: [ו] שהוא שליש נ

 ם״ד
 פתהי תשובה

 גתשוגת מקים שמואל סי׳ כיח : (J) שנורה . ענה״ט נשם נ״י שתמה על סימנים שלא
 מצא שום הפק טריפות שיהא מיתי . יתימא דלקמן שיס״י ל״נ נתנ הנ״י גופים יטעם
 סימנ״ס שפוסק דעד סיף פרשה שניה הוא נח חיט השורה ילא יימכ משים ־שאר מיני

 •טריפות ספיקותיהן מותרים ע״ש א״כ ששיי מצינו יספק טיסה מיתית וציע נעת
 י* (א) טריפח. ענה״ט מיש וגנקניס שאין נהם חסרון ני׳ • ועיי נינמיי שכתב שגס
 ועת הטיר כהנ״י ומנשיר נזה . אלא שלוי;א ;לאה לי להחמיר ניעת השיך ע״ש ־.

 אלא

ב ט י ד ה א  ב
. היינו ה ל ו פ  פי׳ שנקרע רונ נשר התועה את הכרס כסימן מ״ת : (ו) נ
׳ ל״ב סי ה . פי׳ ססוקת מוכ! השדרה נ ק ו ם  נעולה ממש גסי׳ נ״מ : (ז) פ
ה . סי' נשכרה רוב צלעותיה שבסימן ר ו ב  ועסוקה הגרגרת גסי׳ ל״ד: (ח) ש
ת ו פ ד ע ׳ נ״ל וכל ה סי  נ״י וחניסת הגלגולת שנסי' שאתר זה ועקירת צלע נ
 נכללין באלו השמונה שייך וכ׳ הרמב״ס אין לך נהליא אלא דרו;!? לכך החמירו
. ושאר מיני עדיפות יש בהן ספיקן מותרין ר ו ס  בה וכל ספק שיסתפק גדרוםה א

 ותמה ב״י שלא מצא שוס ספק עריפה שיהיה מותר ואני תמה ללפ״ז לא מקשה מידי גמרא לחולין דף מ״נ ע״ב ולעולא מ״ש ספק דייסה ודי״ק וע״ש כתום׳ אנה אע״ט שעלה על ריב
 וברא״ש. ועיין נפר״מ ונע״ז ועיין גב״ח שהקשה נ״כ נזה(מהרמ״ע): גינהה אי היקיפס נשירם :
ס (שט סעיף נ׳)נפחתח יחסי• . ג י ע ה ה מ ט מ א ל ו ה . וכ׳ נע״ז לגעור כ׳ בין ברוב הקיפה דהיינו מאמצעיתה ול«ע>ה ש ה פ י ר צץ. פי׳ שהוכתה מכות רנות ולא נפחתה: (ב) ט  ל (א) שנתרו
 בין ברוב גובהה דהיינו ממקום שמתחיל לשפע והוא למעלה מהמינים ונראה פירושו שמתחלה נותן סי' היכן מתחיל מקום המריסיש ואמר מהאמצעייז זהו״לשוו הטור ואס ינפחפה
 של גונה הראש ולמעלה דהוא למעה מהעיניס לצד האין ומאותו מקום ולמעלה עד הקרניס בכל מקום שיהיה חניסה בהיקף בעיגול אוחו מקוס אפילו ברוכ ומסי ממנס נסצע נתנ רש״י
 מאותו עיגול עריסה ורוב גבהה היינו שנחגס שלא געיגול ההיקף אלא דרך גובהה שלה דהיינו מן העיניס ולמעלה לצד הקרניס אס נקבה רוב אותו גובהה שהיא טליפה ונעל העיטור
ו כתג שהיא כשלה וכ! ירייט נ ״ ה  ג״כ עריסה אגל למעה ממקוס שהתחיל לשפע אין שום סברא לאסור ברוב גובהה ואס גגוגהה או בהקיפה לחוד לא הוי רוב ובשניהם הוי רוב ל
 גוגה עם הקיפה אשור להא דאיגעי לן כגמ'אי רוב הקיפה או רוב גונה אפשר לומר דזהו נמי :כלל האיבעיא ולא איששעא ועיין פר״ח וננהיג(מהייי״פ) • הנ"יייאי1ניאיז יניי ינינו
ו ״שליש ספי1 נזה שהיי כתג היא״ש הא י ו ו י . וכ׳ נשייך וכי הוי כסלע מצומצם דינו כיתר מסלע ורוחב הסלע היא פ ה פ י ר ם. וכי כשייך אע״ש שגס קרוס העליון קייס: (ד) ט י  (נ) קי
פה . וסי׳ הש״ך דצ״ל יותר מסלע דסלע יאמר ר״נ כסלע כיתר מכשלע  עיין ש״ך וסל״ח וזוקא כבהמה גדולה אכל ככריה קענה משערין לפי קוענהסר״ח בשם ל׳ ימתס(שם): (ה) טרי
 ומסתמא הוא תופס סירש״י
 ואמר מולי נ״י יקושיא וו יש ליחות ולומל להיא״ש מניאה הא יל״נ לענין טומאה לא לענין טליהות נלל אכל אי קשיא הא קשיא יהנה והו לשון היא״ש נעיפא מאי טי' יש״י נקנים יחסיו( יעוף ללינא נגלגית יילי׳
נ אלפסי ו״ל משמע וני' יקשה לשיייש יש״י יני' יעיי מאי קמגעיא ליה האי שיעולא אי משעלי! געוף עטי משאל איסולין קגון חסיון לגלגילת נמלא מקימ ולי״ה כסלע ענ״ל. היי ניאס  כאיסור נמס משערי! יכו׳ ימתין יניי י
נ אלפס היינו משוס יקשה ליס מאי קמנעי' ציה וכוי P1״׳  בפירוש מרנריו למשרוי לגולגולת עייפה וצ״ל יוויאי היא״ש סונר כשיטת כעל עיעוי יהא יכתנ סכי פירוש כלומי מאי ייחקי ליה ללש״י לפלש כן ולא כיניי י
. עיי נ״י שר״ל לנקבים שאין נה חסיון מצעיפים ללוג דומיא לגיגית ולפי מיש לעיל לנל יונה לגולגולת היינו דוג סכמות לא שייך ׳ י אם נקגה נקבים שיש בחן חסדי! נ  לשיטתו לחסרון דגלגולת טריפה; (שם סעיף ני) ו

 יד אפרים
א שליש טפה טרפה. ענהיט ועיי נמח״נ הניא ג״נ הרנס מתירין ועי׳ נשיית ו ה  (פיטן ל׳ טעיף בי) ש
 שגו״י מ״נ סימן ג״ס נתרגנוליס ואורזים העלית• נסשרי א״י ונסולת למנחה בלעת הנזקילין ופן נלפס גלה״ק
 שם ונן ראיתי נניס מוח"! ובניו וננויו הגאונים להתיר. או ואיתי נשו״ת חגיי מסנרא דנפשיה שיש ליוהל
 לנתתלה שלא לקנות אווזות כאלו ועש״ו גהגו נן איוס מורים להירית נן . יסיא מימרא כלא טעם וא״כ גס

 דגול מרבבה
 (טיטן לי שיך ט״ק די) *) והטןף אטי גי רוגלא ליחשג וליזל ונוי. ול״נ דעת הטור נהרנ״י ואי כתש״ך
 א״כ צמה כתג הטול לין ציליף הנקנים כיש נהס מסלו! שהוא דיןשאינו מיסכס לדעתי שהרי הוא שנור שמסקנת
 הרא״ש נריח דאפילו חסר כסלע נמקופ אמד כשר ייתר הוה ליה להטור לנתונ די! צירוף נקנים נאי! נהם חסרון

 לרגו , . , .
 נגני יונס מצינו כן ואמרינן נש״ס לעולם לא אשר לן יונה וכן נאי״ה כלל נ״ו נ׳ וכן תורים ונני יינה צא מצינן נמיני של איסור ואס איתא לרעת המחמילין נמצא במינו של איסור ואין לנו להוסיף עול סימן טמא
 ולא מציגו נש״ס בסימני עופות טמאיס עכ״ל ויאיימו תמוס למס עני( סימן טמא לכאן אנן מצו משרון סגלגילת אחיין עלה . ומס שנמצא במינו של איסיר ז״א ללא קאמר אלא באותן שאין נהס טריפות מייח עדיפות והני

 נליון מהרש״א
 תוץ טטהיל דניקג גטוטגי' טרפה וניטל כשר. שפתי: (שם שק״ט) ולפי' רש״י . ט׳׳ג א׳ דיה נפולת :
ה או היה. נילד בשגי ראשיט טרפח טנחית ל״י נתוס' סוף ע״א טוף הדגור מ ה  (סימן ל' סעיף א' ש״מ) ב
ה אע״פ שהקרום קיים , ילהרטב״ם רק ספק טריפה בל פ י ר  יפשוט יתר בנסול דטי הוא טריפה : (שה) ט
לא נפהתח . אגל נפרק ב״ש אף באין הפרו!  שלא נחבט דוג נגהה ורוג הקיפה ועי פ״ה : (שיין סק״א) ו
ט ניקבה נקביט שיש נח; חסרון • ואף א  נלל טרפה אף בעוף דיבשה . שפתי : (סעיף נ' ש"ע) ו

 אפ

 יד אברהם
ה או חיה שגחבט עצם נולגלתה נוי . טריפה . נהגהת אשרי פא״ט נשם מ ה ) ב '  (טיטן ל׳ טעיף א
 לאנייה נתנ ונ! נעוף (והכי איי בירושלמי שש״ג מילה) מתנסה שייישו שהונתה מכותונות ולא נפחתה
 ואפי' נקנ נל שהוא מפולש ציתא ומש״ס נשר אפילו נעוף המיס. ונ״ל יאשיל1 אס ניקנ ע״י זה נשי אס
 אין שיעור ליסריף ני ממטחי געוף ריגשה אס לא שלט התולה נלל בקרום כמ״ש סי' ל״ג ס״ו נהג״ה .
 ועמ״ש נס״ס זה. ומיהו י״מ נחגשה היינו נסיקס : (שם) בין בריב גיבהח ובין ברוב הקיפה טריפח,

 . . • בגובהה או מנואל נימנ״ס ס״י מה״ש לאינו אלא ספק טריפה. לפי שעליה בתיקו נש״ס אי הטריפות תליי ו
 נהיקפה . אטפ״י שלוב היקפה גליל מלוב גובהה כמיש יש״י ירי! וש״פ. מ״מ אפשר לעיקר החיות תלוי נגונהה. וכהיג גני מימ איכא למ״ל והטליתות תלוי נתתאה ולא נעילאה וכמ״ש הט״ו ל״ס ל״א אעש״י
: (שם) טריפה . ונמנו האחרונים  שהעליון ענ וחזק יותר וכמ״ש התיש' (דף מ״י ריש ע״נ) יהרא״ש פא״ט סימן י״א . ינימ לענין אם יש עוד איזה שפק סוי סיש ונמ״ש לקמן גש״י לעני! הצטרפות היוג דיש.להקל עס״ק ו'
 הגיצגילת הפוסלת נשנחנסה הוא מהעיגיס ולמעלה. ועננ״י שפירש נן ונרי רש״י והטור ועט״ו. וכן צ״ל נמ״ש הג׳ אשריי פא״ט . וז״ל כתג לאנייה וכן כעוף(עיין מ״ש גסמוך ליש שימן זה) ופירש לוג הגוכס
 מננגד המצמ ולמעלה עי יותי או מן העויף עי יותל מאמצע גולגולת הלא״ש מאייו עכ״ל. מנואל ממ״ש מננגו המצמ ולמעלה . ליל ישס היא נקרא גולגילת ואס נחנס שס רינ גונתה טריפה וכן מאחורי הראש כנגר
 המצח נמי שיעורא הכי וו״ש או מן העורף כו׳ ר״ל מאחורי היא״ש ויו״ק . אגל למטה מהעיניש שהתחיל כני לשסע נמ״ש נטוי לא נקיא גולגולת אלא צמייס . וכדאי' להויא גש״ס סיפ הזרוע. איזהו למי לענין מתנות
 בהונם מן הפיק של לחי. ופיוש״י אצל הצדעים שקולין שליפי״ן והוא נגד העיניס ממש ושם מתחילץ לחייס העליונים. והכי איתי להייא ני״ש קפ״א שהוא בוף היאש מקום חנויו ללחי. ומאחויי הראש נני זה ג״כ
 לא נקיא גוצגולת אלא עייף שהיא להרי שנים . וניאי׳ נש״ש ש״ק דחולין(דף י״ט) ונלתיים לא נטרפו ננחנשה יאפילי נחסרה כסלע יאטילי צהלמג״ס ז״ל שאוסר גניטיל למי העליזן היינו כולו או רונו מה שאין כן
 ננחגסה והוא פשוט ועמ״ש י״ס ל״ג גס״י: (שם) ואעפ״י שהקרום קיים . י״ל אעפ״י שגס קיים העליון קיים ש״ו . ט" לפירושו ילכאורה אפשל לשיש כוונת המתני יי״ל שהקלות התחתון שנו תלוי הסייפות
 כמ״שריסשאח״ז ואותו הוא קייס לאצ״נ נלא״ה טליפה אכצ אה״נ דצליו נקיגת העליון עם חגיסת גוייגונת ונמ״ש התוס' י״ס א״ט (יף מ״נ)' לעני! מסיה כסלע ומניאס הנ״י . וזה נא השייך לפיש יאירנה המתנר
 נא לשליל דעה זאת. וי״ל ונמנסה עייפה בלא שוס נקיבה איזה קיום שיהיה: איביא שצ״ע ילא י״ל לסממנילאשמועיק זה נימנסהילינאלמ״י יטיפותו מצו עצמו. והחוש׳ לא נ״נ אלא נמסרה . והכי מוכח לתויא
 נתיס׳ שם שהיי מה שהכריחה לימי כן היא משוס שהקשו אמאי לא שריך תלמויא אתנא יני י״י יתנא מניינא י״ח טריפות ותו לא והאינא חסרה כקלע ומש״ה תירצו יחסרס לאו מצד עצמו אלא עס נקינת קרוס העליון
 צמ״ל קרמא תתאה טריפה . או משוס וסוף הקיום ליפסק ע״ש . וא״כ לפ״ז מונח לאלו נחגםס יפייך מינה על תי* דיי י״י הוא מצר עצמו עריפה . ונחייושי נתנתי טעם לוה יי״ל ונחנםת נאיג לה יותר מחסרה
 ונמ״ש הרשנ״א ומניאו הנ״י. יא״נ עסי ה״ל לאשמיעינן זה גחסרה נס״נ וצ״ע. וצ״נ דאה״נ דנחשרה ס״ל ללא מצו ניצתה ^יפה אלא משוס דסוף הקרוס ליפסק. וכמ״ש הש״ו סיק ל' «׳׳6 ייייק : (טעיף ני) אם
 ניקגר. נקגיט שיש גהן חסרון אט גין, גולם גפלע נו׳ טריפה . וכתנסנ״י ואס אין נין נקנ לנקנ נמלא נקנ גס סי׳לס :ניניהם מצטרף . כמו גני גרגרת סימן ליד . ועיי נטור ונ״י שלא ירדו לדעת הרא״ש נדן
נ ואין לנרי רנינו נראין ליס. אגל נאמת יעט הלא״ש מנואר ממ״ש גני גרגרידנפא״ני מפיא לנעופא מאי לסרייף פי׳  זה. שהטור נתנ שמדנמו יראה להכשיר אפי׳ מסרה כסלע וכועת ר׳ יונס ונסיע. וסנ״י מ

 (ירד ח״א} דקאי
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י דהעיגול של יחר מכסלע הוי מפח אס כן לפי מאי דקי״ל בכמה אפי׳ ברובמאוהו עיגול טריפה ורוב גבהה היינו שכחבס שלא בעיגול ״ ן י ^ י י ^ ^ 
 יל: זמשנהשסייף נ״י'יפי׳ דוכחי בש״ס ופוסקים כל שיש ברחבי מפח יש בהקיפו של עיגול ג״ע ההיקף אלא דרך גבהה שלה דהיינו מן העיניס ולמעלה לצד הקרנים
 ™^TV^Jffi א״כ הוי רוחב הסלע פחוה משליש טפח (ומכ״ש לפי מה דכחב אס נחבס רוב אוחו גובה ג״כ עריפה אבל למטה ממקום שמחחיל

 : הרמב״ם בפי׳ המשנה פרק קמא דעירובין שההיקף של רוחב טפח הוא לשפע אין
 ח ניישר׳ ורנ ושמואל ולוי שס

) ובעוף המים. ב  שוס סברא לאסור שם ברוב גובה: (
 והטעם מפום דקרומו רך: (ג) אפי׳
 בעוף דיבשה. מ״מ אס יורד דס
 מחמח שנקרע העור והעצם קייס

 כשר כ״כ רש״ל:

 הגה [ז] אכל פחוח מזה יש להכשיל אפילו בזמן הזה רלא חיישינן
 בבהמה לנקיבה קרוס של מוח (כך משמע כטור וכא״ו הארוך

א [ח](וכר אויזא) ״ ו ן א ו ג ם כ ) י ובעוף המי ב ) ( לל >"י  כ

 (רשכ״א וחשיבח הרא״ש בלל כ׳ סימן סי) אפי׳ לא ניקי העצם

 (כ) אלא כל שהוא(י) טריפה ׳ ועוף היבשה ו שנשבתה חולדה נפט(ז)(ג) בשיניה
מניח אצבעו בצד הנקב ונועץ אצבעו שם N [בראשה ני] או שנגפה בעץ או באבן ניא 
 או מכניס ירו לתוך פיה ודוחק שם אם לא בצבץ המוח ולא יצא מהנקב בידוע

 שלא ניקב קרום של מוח וכשרה ואם יצא טריפה:
 הגה [יכ] ואכן אין כקיאין בכדיקש הטריפוח ז ולק יש להטריף אס ניקב עצם הגלגולח ככל שהוא כעוף

 (ג) (ד) אפילו כעוף (ח) דיכשה (כשעלים דמהיא״י שער ל״א וכא״ו הארוך כלל צייד):

 חלק השביעיה בקרוב יוחר מג״ט
ש . לפי ההשכורה וכ״כ החוספוה פ״ר! ד ן ' י י פ

 K,״ 
 שאס שמתח תעמוד על טפח , ״. , י
ס דעירובין דף י״ד סוף ע״א דאין ו ד ק ת ה  פי׳ חיס המקיף א
 לנשימחח יהיה טסמ נמצא יימי החשבון מדוקדק לפי חכמי המדו׳
כ כיון דההיקף לא הוי אלא טפח ״ א F g • ° £ 2 & 
 בסלע ובמאי וכחיננא ניחא ביוהר מסלע מכל שכן דרוחב סלע
* לא הוי שליש טפח דהיינו כסלע) י י £  ™ י
 שיעורי חכמיה צהח״יל באופן ודוחק לומ׳ דלא דק בחשבון דהח
 אמרי׳ בכמה דוכהי בש״ס אימר
 מיייח היי שליש ספח מרייח דאמרינן לא דק לחומרא לקולא מי
ק בב״י לפ׳ י אמרינן ועוד דהא ד " ' g , * *  י
 בכאן ר״ל סצע מצימצס והיא דשיעור כסלע מצומצם הוי כאן

 שליש עסח מצימצס ג״כ י«״ש כיחר מסלע ונראה דהב״י נמשך למ״ש בסי׳ מ״ח וז׳׳ל ואהא דאמרינן שאם המחח העמוד על טפח כחב הי־א׳׳ש חוט המקיף אה הקדירה
 מטה יהונתן לכשימחח יהיה טפח נמצא ריחב הסלע שליש טפח עכ״ל אבל פשוט דהרא״ש קאי אסלע דמיירי ההם בש״ס דהיינו ייחר מכסלע יכמ״ש
 צימר כצצ נקנים שאי! נהם בדרישה שס סעיף י״א וכמ״ש המחבר גופיה שם דיחר מכסלע הוי היקפו טפח ואע״ג דהחוספוח כפרק א״ט דף נ׳ ע״ב כחבו נמי כשהקיף
^ הסלע בחוט וימחח החוט יהא כארכו טפח עכ״ל היינו למאי דס׳יד דש״ס החס מעיקרא דכסלע נמי טרפה שאם חמחח העמוד על טפח מ י י ש ^ י ״ ש י סיגייח ^

 >ג
 שהוא אס הוא ליחנה ביובה אבל למאי דמסיק בהר הכי דלא מטרפה אלא בכיהר מסלע א״כ ע״כ צ״ל דדוקא ההיקף של יחר מכסלע הוי טפח או דבעינן בהיקף מעט
י יוחר מטפח א״כ לפי מאי דכחב סמחכר בסימן מ״ח *) שההיקף של יהר מכסלע הוי טפח קשיא דסא רוחב הסלע הוי פחוח משליש טפח וצ״ע: פ ־י *
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: ז ולכן יש להטריף אם א ו שנשכחה הולדה בשיגיה. דאילו ביד יש דרוסה לחולדה בעופוח וכדלקמן סי׳ נ״ז וע״ל סיי׳ ל״ד ס״קט׳ היכ  יאימ' בהו מ4ו!י כיי

 גיקכ עצם הגולגולח . אבל בנחבסה אין חילוק בין בהמה לעוף אפי׳ לדידן:
 הידושי רע״ק ביאור הגר׳׳א

] אנל פחות בוי . דלא םחטדיגן אלא בדבר הצריך בדיקה t  מצאתי בעזה״י שעמדו בזח חאחדינים): (סעיף נ' סגי״ה) דל״ךן בבהפה לנקינת ם״ד לא נ' כן ועש״ך 1 [
 קרום של טוח . יט״ם בעי בדיקה בטדאית עץ היטב שלא גיקב הקרים . תנ״ש : טשום דאגן לא בקיאי! בבדיקח נט״ש לסםה אבל באן א״צ בדיקה טס״ש יאלי טיפות
 (שט נהג״ה ני) א£י' בעוף דיבשה . וט״ם איגו דוטה טסש לעוף הטיס דנעוף חטים יש בעוף נוי חכתה נוי וחייגו דצדיך בדיקח כטש״ש בגט' ובבהפד. אטד שם ג״ד א׳ יאלו
 לוםד כשרות נוי גפחתח בו׳ וחיינו פחות טכםלע : [ח] ובד אווזא • שג״ב גקרא אוווא והוא
 יותר במים : [ט] בשיגיה . דאילו בידה בנ״ט טרפח טשוט דדוםח . רש״י שם ועגט' שט ג״ג א׳ : [י] או שגגפח נוי. טור וטעם אחד לחם םשוס קרום : [יא] טגיח נוי
 או נו׳ . ב' פירושים אלו פי' הרייף וכ״כ תרסב״ם והפור •־ [יב] ואנן נוי . ערש״י שם ג״ב א׳ דיה נ' נה״נ נו׳ והפנים עם בח״ג הטרדני בםוף פ״ד ונ׳ ולא אםדינן

ה פ ח ש  פתחי חשובה •״־ ־
 (ב) אלא נ״ש טריפה . ענה״ט לעני[ אווווח שנמצא נקג נעצט גוצנוצחס כשוליה ועיין
 נתשונת שנויי חינ סי' ס״ה שיעחו ניעת המקיצין והעיר נן נשם חמיו הגאון מהר״ש ז«צ
 וכל ביתו ונכייו הגאונים הורו להחיי וצא נמ״ש נחשונח שינון נ״י שיש צי והי לנשהצה
 שלא לקנות אווווח כאלו יהיא חומיא יתייה ע״ש ועיי גתשונת ט״נ חלק יו״ר סי׳ כ׳ שהעצה
 ג״נ להכשיר אט הנקג היא קטן שאין לספק נו שיהיה לפ״ע שיעוי סלע ננהמס אגל אס
 הוא גדול שיש לספק גו מצי חסרון גצגולח אין להשיי יק נספ״מ ע״ש ועי׳ גתשינת פרי
 תנואה סי׳ ע״א שכתב רמקינצ מרבותיו ינקנ יק שאין נכנס גו יק תוע השעיה שצ ארס
 אין לספק עליו יוואי אין נו כסי ערך שיעור סלע נגהמה יבזה אני נוהג להכשיר גפשיטית
 אף גספק אס שהו יניח . ונשסו יניח אני נוהג להתיר אף גלי בדיקה ע״ש וע׳ כנו״נ
 תניינאתי״י סי׳ י״נ ישי' י״ח יי״טיגתשיגת שחי הלחם סי׳ מ״געיי מזה • [יעיין גתשוגת
 ח״ס ס״ס נ״ה שהעלה רסני עופות וינשה כנין תרנגילים שיש נקנ מחחלת ניייתם וניבי
 גבשושית שבראשן שקורין שעפלין ואפי׳ נימא לפ״ט קוטנן יש ננקנ כשיעור חסרון גלגולת
 מ״מ מותרי! כיין שאינו ניטל מן החי רק שסר מתחלת ברייתו רק כפר״ח כשנ שראוי להחמיר
 לעצמו וכן אנו נוהגי! אכל מעיקי הרין נראה להתיר ואמנם עופות המים נגי! איויות שקרומן
 רך והעצם יגן על הקרום ואם אין סעצס שלס סיף סקרים לינקכ עייפה אשי׳ הוא מחחצת
 נרייתו ואפי׳ ירכה כחול ימים ייטיל ביצים ינהי יהשתא מגיל ניציסכיון שעדיין לא ניקכ
 הקרום מ״מ פיון שסוף הקיום לינקנ אפיי אחי נמה שנים ננר נטרף היום ונינ נשמ״ח ופן

 באר היטב
 לא הוי שליש טפח ע״ש שמביא לאיה לדבריו וכשאין בין נקב לנקב כמלא נקב
 השלם שכיניהם נידון כנקב ובנקבים שאין כתם חסרון מסופק השייך אי מצערסין
. והעעס מפני ה פ י ר  לרוכא כמו גרגרת . וסר״ח מכשיר בכל גווני ע״ש: (ו) ט
 שקרומי רך . יש מיני אווזות דלאחר שמסירין הניצוח מראשיהן נראה על
 הגולגולת גומא והעור שלם רק שהסוף לתתצז ונראה כעין גימא וכאשר מחחילין
 לחתוך העור נראה כגלגולת סדק המגיע עד קרוס המוח והקרוס קייס כשירות
 דהכי רכיתייהו. וכן יש עופות דיש להן גבשושית ותחתיו יש בעצם נקבים דקים
 עשויס ככברה כך רביתייהו(תשוכמ צ״צ סי׳ ע״א) ופר״ח מחמיר . תרגגולת שיש
 בעצם גלגולת חטוטרות גס הנוצה שעליה גבוה משאר נוצות שעל הגלגולת עיין
 שר״ח סי׳ נ׳ רמסיק אס לא שהה יכ״ח או שלא הטילו ביצים יש להטריפס ואס לאו
׳ בשם אחרונים גס הגאון מוה׳  יש להקל בה״מ ע״ש וכתשובת חכ״י שאלה ל״א נ
ד דק״ק סס״ד פל אווזות ל  שמואל קאיימויר העיד ששאל להגאו! מ׳ נפתלי כ״ן א
ת וכ׳ בשייך דאלו ביד י נ י ש  הנ״ל ואמרדהכי רביתייהו עיין שם. (מהרמ״ט): (ז) ב
 יש לאסור משוס דרוסה ייש דרוסה לחולדה בעופות . תרנגולת שניקב עצס קדרות
 המוח ועלה עצס ננקב או נתחבר סדק ישבר ונסתם כבראשונה בשל ישראל יש
 להקל דאלו ניקב הקרוס לא היה עצס נתגדל ונתחבר עד שאינו ניכר. הריק״ש
. וכ׳ כט״ז נשס רש״ל מיהו ה ע ב י  נחשוב׳ סי׳ קכ״ה וער״ח חולק עליו: (ח) ר

 אס

 וגרגרת השצפ שניניהם ניונו
 כנקוב ה״ס סכא אמו״ל
 ומהוא׳׳ש שהגאתי לעיל
 נסמון מוכת וע״כ גגולגולת
 אי! השלם שביניהם מצטרפין
 מוכי ועוו מאי קמנעי' ליה
 הכא טפי משאר איסורין בגון
 מסר וגלגצת הלכך נראה
 נפירש״י ומנעי' ליה נעוף כי
 משערין שיעור מסי שלו ננגו
 איסיי בנהמה קטן מאי
 שיעיי חסייני אי מחמירין
 שיעיר ניה לצרף השלם עם
 החסרון יא״א כמיש הנ״י
 רגם בגלגלת מצטרסין השלם
 עם החסרון גט לפירש״י קשה
 למס לא מנעי׳ גט חסרון
 רגלגצש כי שס ג״כ מצטרף
 השלם עס החסרון ואיל כיון
 יסצע גדול משיעור איסר
 א״כ י״צ ישם גגי עוף אף
 שמצעיפין השלפ עס החסיון
 אין כצ כך קטן מאי א״כ
 גס עצ סי׳ יכ אצפס צק״מ
 כיו! יגגלגלח שיש נה
 שיעוי גיול פשיטא להגמיא
 יינו ל לשער קטן לפי קטנו
 משא״כ כשאי איסויים יאינה
״ נוהגי! נאן ונק״ק נ׳ש וס״פ ימיין וננל קפלות ישראל וולא ננו״נ נוס ע״ש]: (ג) כשיגיד.. כ״כ שיעור גדול קא מכעי׳ נ  ג״ג שי״יי ניי> P" מ

. עי׳ גתשיגת נו׳׳ג שניינא חלק יי״י סי׳ י״ט גתשונת ׳ י י ענתיע ומ״ש תינגילח שניקב נ  ליה נעופא מאי אע 5 5
B מנהמ״ח שהעלה ג״נ דאין להקל נזה חיא שאביו ו״צ ננו״נ קמא סי׳ ה׳ לא הכריע אי טריפות P 1* ח ׳ ג ; ג 1 מ י* 1 1 

־ ״ הגצגוצת מצי עצמה או משוס שסוף הקיום לינקנ ואם כן אס הוא מצי עצמו פשיסא וצא ,'BA י2י1.ף כ נ? ״  ־

! ג״נ נראה ולא מהני מת  . ׳•ו •י י י ־ mv 1311^ חו מ&י» .1שוד הייאוש ;ינקו- up \j urn הוי י
י צ.פ< 8י1 מהני מה שחזר ונתרפא ואפי׳ אט הוא משוס שסוף הקרום ליפסק י ° ""י "  י=ג

 ס.ע ננהמה ג ׳פ תוגין 8 מ שחור ונחרפא ע״ש : (ד) אפילו בעוף דינשה . ןענה״ט ועי׳ נששונח ח״ס סי׳ נית ונ״ט אודות מתרנגול אשי ענני גדול שקורי! ואעין נשכו על ראשו וקרע כרבלתו וכחנ והא
 פשיעא ליה להגמ' ימשערין י

 ולא מנעיא ליס שיעור סלע הוא קטן נעוף יק בגיגית ווו״ק: (עם סעיף נ׳) אפי׳ לא גיקב העצם אלא נל שהוא פריטה. והנה אותן אוווות ונו אווזות סמצוייט נמוינוחינו שיש על יאשם נוצות שקייין(שעשליך)
 מרבבה דגול

 לרבו שהיי נחנשה הגצגוצת הוא מוסכם צכ״ע אצא ודאי שיעת הטור ילענין צייוף נקנים שאין נהס חסרון
 לא יצפינן גלגולת עגרגית ועוד יהדי הרשג״א כתכ יליעת י״ח יש להשתפן ואפי׳ נפתתה יונ סגלגוצת
 אינו טריפה יאולי נתנסה כאיג יותר מנשמתה עיין כנ״י ומכל מקוש ליינא נלע״י להחמיר נועת הש״ן:

 (שפ ה״ק יי) *) שההיקף של יתר טכטלע. צ״צ שההיקף של טפח יתר יכי׳ :

 יד אפרים
 כיו! שיש חסרון נגצגציתה הם טריפיש שבמקרי וע״י קלקול היצירה נתהוה נהם עריסות יה מחוצים כמו אם
 יש מסרו! כאני אחר משוליה שנערף כו ועי׳ מ״ש לעיל על רנרי הנ״כ גזה . וכתנ כנ״נ סי׳ ה' באווזות
 שנמצא נקנ נעצם גלגלוחם וניני שהיא מחוליה א' אש הנקנ קטן שאין לספק נו שיהיה כי לפ״ע שיעיי סלע
 בנהמה אני מכשיר אנל אס נבר הוא גייל שיש לספק נו מצי חסרון הגלגולת אני שולחו למויה אחי
 שמכשירו וכשאין שם מורה אחר שמזיקק להכשירו אם א! נהס״מ גס אני מכשירו כיון שהוא משחלת ברייתו

 י״ל שעריפוס ניקנ עצס הגלגולש היינו ניקנ גנח. גס יש לצרף נזה שי״ל העיר שיחס הנקנ אף ילש״ן שיי מיי כיש שיעיר לחסריני איני סיסס מ״מ חוי לאצטרופי ככהייג ע״ש ועיין מ״ש נספרי ניח אשריה סי' ניג

 יד אברהם גליון מהרש״א
 יקאי אחיסרון נמקופ א׳ והקשה היאי׳ש וזיל וקשה לפירושו יהא נעיא ימאי מנעיא ליה האי שיעור האין אם אח״ג גתחגר הסדק . ואיגו דופי. לטיטן ג״ה טי״ג פיון דהטריטות איגוטשום שנר או גקנ גולגולת

" י ״ ־ ־ " " י " "  נטערין נעוף טפי מגשאר שיעורי! כיוצא גו כגון גני חסרון הגולגולת שהוא נסלע לג״ה ושיורא וכני ־־"' ־־־־ ־ י
 שהוא כשני וישים כו׳ אלא ודאי מילתא ופשיעא היא וכל רני שיעורי! ננהמה גיולה וננריס קט:ה משערי!
 לפי קוטנה . היצכך נראה כפייש״י ומנעיא ליה נעוף יכי משעיינ! שיעוי חסיי! שלו כנגד אישי כנהמה
 גדולה אי מחמרינן כשיעור קכןן כיה לצרף השלם עם החסרון כו׳ ענ״ל היא״ש . היי מבואי יעתי וס״ל
 ועייפה נחסרה נסצע בנהמה וגנריה קטנה לסי קוטנה ואס יש נקבים מצטרסין הנקגים יכמ״ש ישיס (יף
. ינמ״ש; התיס' שם וה״ה ׳ י  מ״ה נ"!) ובגולגולת שיש נה נקנ א׳ ארון אי אפילי יש נה נקנים הרנה נ
 צשיעורא ינ״ה . וכ״נ הש״ע והר״מ . אכל מונח להייא ניא״ש שהנאתי יס״ל שאי! השלם מצטרף . רא״כ
 גם לפירושו תקשי יאמאי מנעיא צי׳ אי מחמרינן נעוף לצרף השלט נגרגרת טפי מנגולגוצת . אלא מוברח
 יס״ל רסשיעא שאי! שיין צירוף השלם בגולגולת אפילו ננהמה וילא נהנ״י. וכן יעח כפ "ח והכיו״פ.
 ומיהו נשנ״ש כחכ יי״ל ילא קמינע׳׳ ליה אלא בשיעור יאישר קט! אבל בשיעור נכלע פשיטא ימצעיפינ!:
 ומה א״ש מה שהקשו החוס' שם על מימרא יי״י'נ! לוי יאמר ניטלה ממנה יצועה לאיכה מצטרפת לכאיסר
 והקשויהתיש׳ שם (רף מ״ה) תימא לאשמועינ! ניקבה וכ״ש רצועה ענ״ל. ויש להבין מפני מה לא הקשו

') ואט אי! י  כ״א םצד גקיבת הקרום וראי׳ םםוף ם׳ ג״ו וםםיסן ג״ה ס״כ נהגה״ר, פ״ח : (הגה״ה ש:
) ולכן c : ב : ( ת ח ־ " ׳ י ז ת י < א ת פ יו"ש מ  בקיאי! בבדיקת חטרפות . אפילו חזר וגקשד העצם לא כהיי
 יש להטריף אם גיקב . ועי׳ חולין שגיק= ליח לגקיבת קרום שפתי אות י' ויוקא בעוף דיבשר, משבצות

ם הגולגולת ככל שהוא בעוף . ואווזות שעירן שלפ וגגולגולת םדק וגיקב סתחלת ברייתו . צ ' : (ש°) ע  ב

 בפ״ח פ»ף ט׳ נ' אוגד אט לא בחיר, יב״ח או ילדה או בהפסד טרוגר, דלא כצ״צ ובחי חינוך בית יהורא
 םיי ל״א הביא דעת רבים וגדולים להתיר • וכן אותן שנוצתן גבוהים רק לכתחלה אין לקנותן ע״ט ועי
 שפתי םפי' זד, דכגיקב עצם אווזות שיש להם נוצות י״ל אוויא איגו עוף חטים וטייפ פייט לאפור וע׳
 טשכצות ב' . וכפלתי םפי׳ זה פתיר דגברא שאני : (שה) אפילו כעוף דיבשה . טיהו כ״א יום והטילה
העצם קיים כשר . אף געוף  ביצים ע׳ ט׳ נ״ו םי״חטהני כאן שפתי דעת אות ה׳ ד״ה אמנם: (ט״ו סק״ג) ו
 של פיט פ״ח .־ (שין טק״י) אפילו גי טצו־טת להם הוי דובא לא פשלי בגרגרת . ע' שייך ד״ם ל״ג :
ל בגחבםח . ב  (שט) אלא כיון דאין בהן חשתן. וג״כ חפ״ח דפפיקת רוב בגרגרת בשר : (שט O'TC א

״ v .״.״ ., , ...., אץ חילוק בין בהטח לעוף. ואין פרק ג״ש ע׳ גליון םק״א : M 

 התוש׳ כן תמצה אנרייחא יצמה צי׳ למחני כלל נקנ א׳ ארון הא כיש הוא מנקבים הרכה. ונמיש ניחא
 דאתא לאשמועינן ינקע נקנים הינה יומיא ינקג א׳ שאין שיין שס צירוף נ! ננקניס הרנה צא מצוסינן השצס . וכה״ג מדייק הנייח נרנרי הטיי י״ס ל״נ גני פסיקת החוט ינקנו העור שנפסק עורו שצ המוט כולו או
 רונו. ודייק מוס סג״ח ונקט ריני וכולו לומר שאין נטרף כנקניט. וכן נ״ל לומר כאן כברייתא לעני! השלס . וכן יש לדייק מדנרי רש" שש ר״ה מצערסין נקנים הקטנים. משמע הנקנים עצמן. וכאן שדעת יש״י
ם שיש בחן חםרון מססקא ציה להש״ן נאי! בהן משרון אי מצטרפי לרונא יה״ל נתנסה. ינכו כחנחי נסי' יה לעיל דנחנסה כיונ גונתה לחיו י ב ס  ותוספות והרא״ש והפר״מ שאין השלם מצטרף יש להקל: (עיר שם) נ
 או ברוב היקפא צחור הוי ספק וא״נ כאן הוי ס״ס ויש להקל: יגלע״י יהיי״ו שהוכתה מכות ונתרוצצה כסירונין מעט מעט . אכל נקביה ממש אפילו אס שצרפנו לרוב ה״ל נפסקה הגולגולת ולא מצינו איסור פסיקה
 יק כגיגית וחוט . כיאישא נש״ס י״פ א״ט (וף מ״נ) ששוקי תיין הוי . סירש״י גרגרת וחוט. ואפילו בחוט יעח הניח ומניאו הש״ןי״סל״נ יצא מעיפינן בנקבים . ודברי הש״ן צ״ע ימשמע יאיייי ננקניס ממש
 ואי איירי ננחנשה מאי קאמי כסוף דבריו. ומיהו כששמצי לומר יש״ל כמ״ש הח1ס׳ י״פ א״ט וחסיון הגולגולת לאו מצי עצמה עריפה אלא משוס יסוף הקרוס ליפסק. וכיון שאין ננקגיס חסרו! אין סופו ליפסק עכ״ד
ל פחות טיח יש להגשיר בו׳ דלא חיישינן בגהםה לנקינת קרום של םוח . משמע דהיינו אפילו נקנ שע״י קון ב  ע״ש ואי ננחנסה הא ודאי מציע טריפה כמה שכחנחי לעיל סיף סעיף א׳ וצ״ע .־ (שם בהג״ה) א
 ומחט שהרי יימיא למ״ש גכי עוף ס״ג דאסרינן ככל שהוא ננשגחה חולדה בשיניה והיינו כמחט. ווומיא והכי גני נהמה לא חיישינן לנקיבה הקלוש וצ״ע שהג״ה נמסך אחר אויה ולא.שת לני לעיין נפרש״י ור״ן ורע״ב
 כמשנה ואלו כשרוח כנהמס (דף נ״י) נפחתה הגולגולת ולא גיקנ קרוס של מוח . ונתנו וו״ל העצם נפחת ורואי! אנו שלא ניקכ קרוס של מוח . עכ״ל אלמא יצרין לראוח שלא ניקב כוי יהמשנה איירי כפחיח מסלע וכמ״ש
 כטור וכ״מ נפירש״י דף נ״ח . ייש להביא ראיה מכא דאמל נסוטה דף מ״ח שתיו חונטי! אותו במקלות ני! קרניו א״ל עד מתי אתס מאכילי! טריפוש שמא ניקב קרוס של מוח. ועוד היי קיי״ל ו״ס נ״א נקון עו
 שחנקנ' צחצל, ואס ניקנ לחלל חיישינ! שמא ניקג א׳ מתאיגרי! שנקיכתן כמשהו. והיה ככל האינריט שאס ניקב לחללו חיישינ! שמא ניקב יוסר וכמ״ש הישכ״א וכיש הרב נהג״ה נשימ! ל״ג ס״ח לעני! צווארו מלוכלך
 נוס וכן בסימן כ״ג ס׳ שאס חתן רק העור חיישינ( צשימנין. וכן כתולעת הנמצא בגולגולת מיישינן כסי׳ שאמ״ושנוא ניקכ הקרוס וא״כ פשוט ואש ניקכ כממט וכה״ג לחלל הגולגולת חיישינ! שמא נגע בקרום וכיש
 לקרוס עציו! שהוא דבוק לעצם מבפנים . ואס ניקב טייפת צימת הינ נהג״ה נרים שאח״ז וסרנה מהאמיזנים . נמצא ניין יציין נייקה ואין אנו נקיאין נזה נמ״ש סי' שאח"׳ ש״ג יסי' נ״׳ סי״ח יש צהטריף יוש״י לטעמי׳
 אויצ יס״צ דמהני נויקא אפינו האימא כמ״ש(ו׳ נ״נ) מה שאי! כ! לייון ועוד נ״ל לומר דרש״י איירי שהפחת גדול יריאין אנו שצא נגע בקרום ונזה מכני אפי׳ לדידן כמ״ש ס" נ״א שינ . ואמר ומ! וכ שכתנתי זה מצאתי
 לא׳ מהאמרוניט שכתנ נשם תנ״ש שגט בנהמה ציין בדיקת ראי׳ ודייק ממתניתין נפחתה כו׳ וסרש״י ורואי! אנו כו׳ ע״ש . ולא ייותי צשוף יעמו ואעו גנייקת יאי׳ אנו נקיאין יאי גקיאי! גם נעיף ה״ל לאסמיכי
 עלה'שהיי אימא גש״ה (יף ניו) ייג שייני כדק נשימשא סיש״י נגר השמש מסמכל אם ייאה כקב. ומביאי ננ״י אלא ש״מ ילא מהני כנלע״ו ווו״ק אס לא שניקכ ע״׳ מולי ורואי! שלא שלנו המולי כצלגקרוש יש להכשיר וכמ׳יש
 כג״ה שימן ל״ג ס״י ע״ש : (שפ בהג״ה) ןא^ אין בקיאי! בבדיקת הטריפית לג! יש להטריף אט גיקנ עצם הגולגולת בכל שהוא אפילו בעוף דיבשה. עמ״ש נס״ק הקייס יגס ככהמה היי! כ! וכתגשי שס יע״י חולי
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 אפי׳ במקום הפסד מרוכה דספק דאורייתא הוא ובפרט שבה״ג י״א משמע דחף כמקום הפסד מרוכה יש להטריף וכן פסק הספדיט שלפניי״ חולי|י?ף
V% י " י י ! מ י ״ , אבל אס המוח שלם בכל הב״ח ע״ש: ב המוח עצמו שנרקב מעט ממנו כי׳. היא לשי! מ ׳ ו ) ונחסר מהמוח כ ב  מן האוסרים: (
ם י ש ^ ס ש ^ ו ^ ^ ש ׳ ל  צדדיו ואחר שמחט הראש והוציאו המוח נמצא בגלגולה מים קצה אין הרמב״ם והטור כחב ואם חסר מן המוח מעט כגון שנרקב ט' ט
 ובספרי הוכחה, דדעח כל הפוסקיס יהישג״א ־חידושיו: נ שט
r ^ f ־ r  שוה בזה דאפי׳ נרקב או נהמעד ^
י״ף: ה הרא״ש שס נשם י  שנחסר מעט כמכין שאם היה כיוצא ד ה
ח סימכין ינה";: ו ־;״א שט: ט מ ן י ח ן ן א י ( ח ו ה א ר י ש ע ה י ח ן ב  נ

 הריקן למעלה מידו היה עומד ולא פרי חדש
ר נסי׳ A13 ייתי מכסלע היי ס מ ס נ ל א ר א ש  היה נכסה כ
 ״ טפח י״צ טפח מרוימ . אמנס
 הרבה שאז כיוצא בו בחוט השדרה דאיתי להש״ן• נס׳ נקודות
ו הנטף שחיה שמוט המקיף ד ו  אלו היה יוצא הרבה למעלס מ
א ״״ו ש?5י ייתי ל א ^ מ ־  היה נכפף טריפה וכן גבי מ
 השדרה נמי דינא הכי ולכן כתכן עכס!ע לאי בוי נשלע ממש
. לא הוה נדי שיכנש נו סלע ! נ ״ ״ \«« - ״  ״
 הט ו בסימן ל ב ס״ד דנאסר קצה דאמתא נאמתא הינא -תינ
 מהמוח ונהרוקן כשר לאפיקי אם ינו׳ יסיים שהוא נייד ע״נ

 נחסר הרבה שאז עריסה כיו! שאס
 היה מעמידו בידו היה הריקן שחון
 לידו שוחה אבל כשנהמסמס כדונג

 ד׳ סעיפים
 בזה איסור דעיקר האיסור במים
. ובו הוא משוס דאמרינן שהמוח נממשמס ו י מ ו ר ק ח ו ו מ ת ה ב י ק ן נ י א ד  ל
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 ממקום יאחר' אכל במים שחוך
 השלחופיה שהיא מונחה בין מוח
 לקרוס או בין קרוס לגלגולה אפי׳
 אם ממוח שלם טריפה דאנו רואים

 ואינו כלום יהחוטאינו מקיף
 נפניס אלא א-.ן משערינן נוף
 הקוירה והקיפה סנינ סנינ
 ואינו אלא טפח ובגמרא וכ!
 נשיע לקמן סי׳ מ״מ לא הוזכר

 מטה יהונתן
 וכשמסירין העור והנוצות יש
 נקנים נעצס הגלגלת וככר נל

מפולש טריפה אבל אם ניקב  התההון נא) נקב ב
 העליון לבדו בשרה :

ה [כ] ויש ממריפין ג״כ מיקב העליון לנד (נה״נ הניאו הגהות  הג
 אשיר" י ות״ה סימן קס״ו והגהות ש״ל סימן ש״א) והכי נהוג

 (א) א אס לא במקום (ב) הפסד(א) מרינה (לעת עצמו):

ה עצמו שנרקב מעט ממנו או נתמעך והקרוס קיים(י) כשרה ג ואם המו  ב ב 1ט נ
אם נמצאו נ£ים בתוך הקרום(ב) ונהסר ו  נשפך כמים או י כדונג(ג) טריפה ניש ח
 מהמוח כשיעור המים אם המות מקיף המים םביב שלא היו מגולים כלל אפילו
 לקרום כשרה ואם לאו טריפה י והוא הדין אם היו חמים מונחים בתוך שלחופית
 (פי׳ כעין עיש) קטנה שאם היה המוח מקיפה שלא היתה מגולה אפילו לקרום

ה : לא חילקו לא כאן ולא בסימן פ י ר ו ט א ם ל א ה ו ר ש  כ

 ל״ב בין מעט להרבה לפי שדרכו להחמסמס הרבה ואין חילוק אלא בין נימוס היטב או לאו שכשנימוס היטב כדונג
 אז הוא שוחה וערפה ואם לאו כשר וכן הוא דעה ר׳ ירוחם שכהב נהמזמז כלומר נתרוקן ולא כ״כ כמו נחמסמס כשרה עכ״ל

 מאל
 קצה

ר רניתי׳ והמעיין גת:וכת ש מ א נ מ  :יו וכן דעה הרשב״א בה״ה הארוך(דף ל״ט ע״א) ומעחה מ״ש הרמב״ס והמחבר שנרקב או נחכנעך כו׳ היינו ע״י חסרון למסה
צ» י  : כשנרקב או נתמעך וכמ״ש המחבר בסי׳ ל״ב בהדיא וכן משמע ממ״ש והקרוס קיים כו׳ משמע כל שהקרום קיים אפי׳ נחסר המוח עצמו שנימה מריהסק יאיןי
א צמית מלגנו היי־ו יניתיףו ה ש ה ש ד ״ מ  ע״ירקיבה כשר וכל זה ברור בעיני דלא כהב״ח שהאריך והרבה מחלוקת בין הפוסקים וחשב לשפוך סוללה על הע״ו ולפננל״כ כ
 כל הפוסקים בחדא מחהא מחתינהו ואין כאן מחלוקה ודו״ק: ג ואם נשפך כמים או כדונג טרפה, פי׳ בענין שבחוט השדרה כיוצא בו אס הואייעיתא^מימ'!נים יצית

 לסו מיה ילא נמצא נשום א׳ מעמידין
 מהן משא״כ אס יש נינייהו
 ילית לסי הך ייעותא כלל
 אף שמצוי כייתר אין
 להתיר לייון משוס היינו
 ייגתייהו א״ג אי!להתיי אות!
 אווזות משים האי טעמא
 ולארמז״י נראה למציא היתר
 יהא יקי״ל נעוף המיס :שני
 העצם טריפה היינו ווקא
 ננשנר ומכח שגירת עצס נפל
 הולשא נקרוט ותו לא קאי
 קרים משא״נ גני״י יננרא
 נך י״ל ינס נעוף המיס קאי
 קרוש ונ״מ נסייש״י וףנ״ו
 ו״ה וקיומו יק הלכך כי
 נשגר העצם מו לא קאי קרום
 טכ״ל משמע ויקא ינשנר יצא
 כנכרא כך ועוו נינל לימר
 יהא׳ ומטריטי! נשכר עצם
 נעוף המיס לאו יוקא יהוא
 וודאי טריפה אלא והוא ספק
 טריטה . וא״כ יחוינן כאותן
 אווזות ישהייה י:; חווש
 וחיים וגם טענו ניציס ע״כ
 נננרא לינא למימש למי וי
 וכ״מ ממייגי ומרגיי רמ״א
 גגנכוח שני ואכן אין בקיאין
 ולכך יש להטריף וכו׳ בכל
 שהוא כעוף אפ״ עוף ייגשס
 יאין מיליק כלל נין עיף
 דיגשה לעוף המים וזה יידאי
 נעוף הינש׳שאין אישור לדיין
 אלא שאין אנו נקיאין ומהני
 ׳"נ מורש או אי הוו עענו
ן  איכ גס נעיף המים היין נ
 א״נ מינח יצא היי יק ס׳

 כיאור הגר״א
 נשחטה הותרה אלא גרגר שיש לתלות גהיתר טשא״כ גחטרון וזגמומ וג״נ הגיס יכי
 גא״ו אף רש״י לא גתג אלא לדורו אגל גדורותינו נדלדלה הוגפה גוי . יגן הטגיסו

 , גל חאחרונים וע״ל טי׳ ג״ז םי״ח וע׳ ספ״ג דנדח 1
̂א [א] ניקג גוי . גגירפת הרי״ף ווא״ש קרטא עילאד. ואמרי לה קרטא תתאה ופשק ) 

 חידושי רע״ק
 לוטד דגנקג ג״ש אפילו עיי הולי טריפה ביון דליגא פני! על העור ינעוף ריגשה גיון
 דלא היה עיי הגאה ל״ה לנקינח הקרום נס געוף היבשה עיי קיץ םהני שהיית יניח
 וג״ו גנקג משהו אגל אם נפהח כשיעיד לפי ערך של טלע גגהטה טריפה ודאי אף עיי

 חולי ולא טהנ׳ יגיח :
 הרי״ף 'גלישנא נתרא גשיםתו ועור דדשנינ וריג״ל טהררי לטיהב סימנא :' (הימן ל״א ס״א נהגיה) !הכי נהוג אם לא בטקוט הפיט . היינו בניקג ע״י חולי שרואין
 (ליקוט) ניקג התחתון גוי . גגי' ררי׳יף אגל גי' שלנו עד דאינקיג קרטא תתאה וכן שלא שלט בתחתון אגל ע״י קוץ אפי׳ גגהפד, י״ל דטריפה אף גהפ״ם רשפא ניקב

 הפנים בחייה להלכה ולראיה (ולמ״ר קרמא ממאה בעינן שניהם) משוניא דשם נ״ו אף שיש התהתון
 לדחות דשם ע״ג לא ניקיח תתאר, גלא עילאה ויש שפשקו גלישנא קטא לחוטרא (ע״ג) : [ב] ויש ני' . בחב ביי דבח״נ טפרש דלישנא קטא פגר רוקא עילאי־. ולישנא בחרא
 סגר אף תתאה לחוד וכ״ש עילאה , וז״א לפי הםוגיא שם נ״ו א' הניהא גו׳ . אלא נראה שששק כשני הלשונות לחוטרא וגס״ש חוטי שם דייר, טר גוי : [ג] הטוח גוי .
 לשון הרטנ״ם יגט״ש בגם׳ טיתגי רשג״א גוי וזה נתטומז א״א לפרש גטו שפי' אצל השדרה נתנדנד שגאן לא שייך זה וצ״ל נרקכ ושם איני והא כוי ויה נתםוםז היינו
 נתמעך דא״א ליטר שנרקג תיגף גשםר״ה ולעגין רינא נתנדנד ונתמעך ונרקג הגל אחד אלא שהרטג״ם גתג גם״ש גנט׳ : [ד] ואם גוי. כטש״ש הפרכה כל וכו׳ ווהו
 גםים גם״ש גקיתון ריל םלא טיט ושם טפטפה גו׳ ופי' הוי״ף שנטש גדונג טפני חאש וגשטעםידו כוי ואצל הטיח אמרו ההיא נתטםטט איתטר וא״ג נ״ש לגתסרך ונם רפריך
 טטוח לשדרה ש״ט ששיין הן: [ה] ואש נטצאו גו׳ וחייה גו׳ יגן גו׳ . דגל שםגולה לקרום לא הדרא גריא וינקג את הקרום םשא״כ גטיח דאינו טזיק דגל פטולים דםוח

 חוא
 פתחי תשובה

 ייא• יעכגי אינו ווים(אף אס הנה ניד) אך נשיכתו נמקום גלגולת וקיע כרבלתו לגמרי ציין
 גדיקס נמקים עצס וקרים של מיח יממיי מירושה ואין להשהותו יכ״מ אלא יש לשוחטו
 מיד. ולגווק עצם כגלגולש שנו נס אנו נקיאין. ואם ניקג העצם אינא למיחש לקרוס וכהא
 אין אנו נקיאין. ומיהי נפל גיניותא כמ״ש הטוי שי׳ נ״ז גשם הישנ״א יגעי גויקה מיי
 שנולי הספק אגל אחר ימן חיישי:ן שמא הנויא וסככים כן הניי וכי״ח ואולי הנא לא

 . חיישינן לעצם שמא נתרפא כ״כ מהרה יעצס קשה הוא וצ״ע עיש]:
 ךא(א) נקג טפילש טריפה . עיי גתשיגח גית אפיים חי״ו םיי ו׳ שנשאל היות גמקוש
 אמי נמחיש עני! ששומט אחו פתח גולגולת של נהמה גשה והוציא המית מתוכה
 וראה כתוך הגולגולת יוצא מן עצם הגלגולת פנימה עצט הו יאריו כאורך שעונה גולט לצו
 המומ ונמצא וה גג׳ צדדי גגלגולת יעפ״י ר.ריג היא סמיך נגד מקים הקונים שגתון ועוקצן
 חד וניווט שדוחק נקרוס המוח לפנים וגם נמומ עצמו וכאשר הונא לפני המורה קלף

 קייס עליו! של המימ מן עצם הגלגילת ונמצא נקונ והטריף והן אחינ גרנות נהמות
 הנשמטות נמצא הע;ין הלזה מצוי הרגה . יכנה יש נזה שלש ספיקית . אמי אס יש להצריך
 גויקה לכתמלה לפתיח הגלנילת ולנווק אח״ז כיין שהיא מיעוט המצוי. ג' אם נמצא עיקצין כאלה נעצם הגלגילת אס יי כשנבדוק קרוס המוח שיהיה שלם או נאמי שאיא גקיאין נגויקה
 נ׳ אש ת״ל שמועיל נייקה מה יינו אש נאגר או נקרע הקרוס קויס שנבדק. והשיג (מנין הספק הראשון נראה שא״צ נדיקה לכממלה אף והוי מיעוט המציי מ״מ הרי אינו מצוי שיהיה
 נקב נקריס שיהיה טרסה רק מצוי הוא שנמצא הריעותא יצא דמי לסירכית הריאה ומצוי הוא שיהיה עריפה. עוד צירף טעמים לוה וסיים יאי! להממיי גזה כלל אס לא היכא שאין
 הפשר גדכר כלל שהטריפיח יכיל למכור גריוח כמו הנשירית. ילענין אס אירע תבדקו ונמצא ריעיתא 1ו אין להממיי נזה לומר שאי! אנו נקיא׳! ננדיקה כיון שהוא מקום ידוע מכוון כלפי
 השיקציס ואפי׳ אס לא יוכל לכוין המקים ג״כ אין להחמיר ירי בבדיקה גיא״ח העין נעיין יפה וקציפת קרוס העליון לא ציין . ואס ;אגי אי נקיע קרוס המוח קייס בדינןש יש
 להטריף • ע״ש שהאריך מאי גוה (ועיין בתשובת משכנות יעקנ סי' ט״ו מה שהתווכח עס הגאי( נית אפרים ז״ל נענין זה]: (כ) הפסד טדונה . עיין גתשונת הר הנרמל חלק

 טריפות כמ״ש .
ו נהוג כו׳.עי׳ שייך סק״ה ונראה מדכריי שהוא מפרש דנרי המחגר שנמצא התולע נין נ׳ הקרומים נאמת כן נמצא נהגהת אשר״י גשם ר״ח אגל דברי המחכר יש לפרש כמו שכ׳ כמרדכי דאיייי  (סי׳ ל״א העיף א׳ גהנה׳יה) והי
 שנמצא כהוננרם תוך המוח עצמו דא״ל מתון נא וכ״ננ מחוש׳ גיעין דף נ״ו ע״ש לפ״י כ׳ הרמ״א דאס היינו נקיאין גנדיקה הס מותר ומ״ש הש״ו דל״ד לתולעים שנמצא על הריאה וכו׳ י״ל וודאי אם נמצא נקנ גם
מיח י״צ לאיי שחיטה פירש אלא הכא מייר׳ שלא נמצא אלא קירט יס ידאי קידם שחיטה פייש יאחר שחיטה (א נעשה קולט דם כלל אן קישטא דמלתא דרוג פיסקיס דצא אמרינ! דלאמר שתיעה פליש אלא דווקא גני  ג

 מהרש״א

 באר היטב
 אם יולד לס מחמת שנקרע העור ועצם קייס כשר ואף נעוף של מיס יש להכשיר
 וליה אס יש בגלנולח רק נפוח ועצם הגלגולת שלס כשר אף נעוף של מים
 (או״ה). ובש״ך כ' דוקא בנקב יש חילוק בין בהמה לעוף אבל בנחבסה אין חילוק:
. ופר״ח כ׳ ה נ ו ד . ומהרש״ל והב״מ אסרי אף נהשסר מ ה ב ו ר  ^א (א) מ
. וכ׳ בשייך ואשיי ע״י ה ר ש  והעיקר להקל כדעת הגה״ה בה״מ: (ב) כ
 חסרון מעע נענין באס שהוא כיוצא בו נחוש השדרה אוחזי! אוהו ומגיח הריקן
 למעלה מידו היי עומד ולא היה נכפף כשר אגל אס נחבר הרנה שאז כיוצא בו
 בחוש השדרה אלו היה ייצא הרבה למעלה היה נכפף עריפה ודיקא במוח הסמוך
 לקרוס אבל נתמסמס באמצע שהמוח מקיף סביב כביב כשרה(מהרמ״נו בשם
. פי' לאם היה כן בחוע השדרה לא היה עומד ועייל סי' ה פ י ר ) ט נ  פר״ח): (

 יד אפרים גליון

 ן״ו: וגתכ מח״ג נשס שולחן גגוה אף שיש איזה נגע בראשו כמה שוחטים מטריפים אפילו עצם הנצגילת שלם
 וטונרס הם אלא יוציא החעיט׳ או הקליפה שיש נראשו נגעו ואס העצם שתחתיו שלם כשרה ואס לאו טריפה

 להשיב על מ״ש נשפי חידושי הוויה על ינרי אא״ז ת״ש שהעלה לאיסור ונקייה סי' מ״ח ושם גסי' ל״ט סי' (סיי ל״א סעיף א׳ נהג״ה) אם לא גטקום הפסד טרוגה . צורך גדול דינו כה״ם טנ״א סי׳ רפ״א םם״ק
: (ש״ו סקיא) דאןש נמקים חפשד סרוגה יש להטריף . הפ״ח חולק ועושק גהנה״ה ופייט אינו אלא י ו י  י
 טשום םפק אי גל״ק או כל״ב ונים נפל יית א' םניקב עילאי וזית א׳ מ! ניקב תהאי צריך רק ששים נגר
 זית א׳ גט ניקג תתא׳ לחור אשור רק טשום ם' פלוגת׳ דרגיותא משבצות אות א' •י (סעיף נ׳ ש״ע)
 ואם נטצאו מים בתוך הקרום . ואט לא נודע מאיזה גגש אין לםטיך גגדיקת חוט השדרה שאט יטצאו
 גו פיס לומר ראחוית גשרות ט״ז טוף םיטן ק״א : (נה) אפילו לקריט גשירח . אינו מדוקדק דלית גאן
 לא פיגע׳'. פ״ח ו (ט״ז סק״נ) אין גיח איטור , גפיח טטריף וע׳ טשגצות גנוונת הט״י דנפצאו נין

 טיח

 אש העצה שצם אט לאו נאבו הראש כשר משוט ס״ס
 עבה״ס ועיין גפנים מאירית סי׳ נ״י מ״ש ליישנ

 מספק ניקב קריה שצ מימ
 (טיטן ל״א סעיף א׳ גהג״ה) אם לא נםקוש הפסד טרונד.. ענה״ע ועיי

 קו׳ הג״י על יי״ו שכתג שם גשם יית דחס; ין גלגילת עס קרוס העליון נמ״ש שדבריו תמוהים שכמה שהבין
 מדנרי הג״א הוא ר״ת הלנות ;דילית ניתב יעה ששייס ה״ג היא .י״ת הלכות גיילות שכותב יטוג להחמיר
 כדברי י״וו ווה תמוה מאי שהרי נה״ג קדש כמה וילות לרי״ף ורש״י ימנ״ש צר״ת אך הוא מלת הג״א אע״פ

 שה״א אחרונה מסירה על יה צריך לרשום הציון לבסוף וכן נמצא כמה פטמים וכנר הרגיש ניה נמלז״נ ע״ש : ועיין נספיי שו״ת ניח אשריס נעיר אחת אירע שהשוחט פתח הגלנולת של בהמה גסה והוציא המוח מתוכה וראה
 גתוך הגלנילת ייצא מן עצם הגלנילת פנימה עצם תר ואריך יפעמיס כאורך שעורת ויותר נילע צצי המומ ועוקצי מי ירמנ קצת נתחתימו כמצי אצבע ונעליונו הוא מיצי יכילו ושוב נמצא נן שעמים הינה והעליתי :אין
 להצריך בדיקה אמ"! אם לא כשאין הפסד נצל שיכיל למכור הטרפות כמו הכשינית משא״כ כשיש הפסד גטריפית שע״י המיקה אמ״ז ממנעי ולא שמטי ימיישי׳ לפסיוא ויותקא יצייורא. ואס אירע שנוק ומצא הריעיתא
 אין צהממיר ולומר שאין אנו נקיאין׳ ננדיק׳ ושפיר גיקינן כמראית העין וכמישוש כיין שהיא דגר ידוע שהוא מכוון כפי העוקצים יאף אס לא יכיל לכוין המקוש כנגדו גממתין מ״מ יוכל לסמוך על בדיקה והסתכלות יפה
 גתחתון וקליפת העליון לא צריו אחר שכגר פשטה ההוראה דגניקנ העליון לגי כשר נהפ״מ יש לסמיך עכ״ש שלא להצריך נויקת העליון . אן אס ע״י עיון בתחתון נמצא נו נקנ יש להטייף ואפילו נאנו קרום של מומ קידם
אם לאו טריפה .  בדיקה יש להטריף מספק שרגילות היא שיהא ממלא כל הקדירה ויש לחוש ניי! שהעצם ארון כשעורה הגיע צתחתון וניקג נו ואף שבזה יש לציד קצת אין לעשות מעשה להקל גוה : (שם סייף יני) ו

 יד אברהם צבי לצדיק
 כשר אפי׳ נעוף ובבדיקה כמו לראות אס לא שלט החולי כלל נקרים אני נקיאין וילת נעוף המיס דאס (טיטן ל״א סעיף ג׳ בט׳יז ם״ק ני) דיה ונחשד וגי׳ ננלגולת טיט . לכאורה מולק הש״ן סק״ד על וה וכ״כ
 ניקג עצם גולנלגו נכל שגיא אפילי ע״י חילי טריפה דנקיגת העצם הרי היא כנקיגת ק: ימי לפי שקרונוו הפריע אגל גאמת יש להשוות דעתם דהט״ו דייק אמר שהוציאו המוח נמצא מיס גגלגולת. וכיו! שאחר

 רו ואינו מתקיים כמ״ש ה נ״י ע״ש : ודע ואם ניקנ ע״י מולי דנגהמה שיכונו ככלע ונעוף יינשה שיעורו שהוציא
 לפי קטני . יכמביאר נדגרי הרא״ש שהגאתי גס״ק ה' ונ״נ ר׳ ירימה . 1כ"ג הט״י שימן מ״א ש״נ גי׳ כנו יכ״כ תש״ו סימן ל״ד ש״ק ט׳ ע״ש . ידע דגעוף המיס צ״ל דמצי עצמו טריפה מיתנ• יתי עליה! עוף כיי
 ולא משיט יסיף סקלום לישטק וכ״מ נתיש׳ ם״פ המקשה (רף ע״ו ע״נ) . ושוב מצאתי שכ״כ ננ״ג סיק ה׳ וע״ש שמכשיר בנברא נך שאין ;נורה נקרא נככ״ג שננרא כך נס מכשיר נעוף המיס שעור מגי! מגחין על
 העצם : כתג גהנהת ש״ר ומניאו נו״מ ם־׳ וה וסימן ל״א ש״ק ט׳ ח״ל ש״א יא לפ;י,י נא: מן צאן והימה ליחה ייצאת מ! הראש אצל •הקר! וין השורש של הקרן והנה חלקנו וחתכנו הראש צג׳ והושמו המוח מן הראש
 יהיה העצס מן הראש שלס (כצ״צ) וככשרניהי כי הלימה לא הימה ייצאת רק מן השורש של הקרן עכ״ל. ונראה פשוט ומשוס השורש של הקרן לא מיטרפא . ואפי׳ נעקרו הקרצייס מן השורש ונעשה גומא נראפ אש עצם

 הראש שצס כשר . והכי מיכח לכדיא נשים ינכורית (דף מ״ו) ימדקאמר נעקרו קרניה! ונעשה גומא גוי מוט לגביה ש״מ דל־דיוט כשרה . יכ״פ הרמנ״ס יהטי״ד סי׳ ש״ט :
 ^סיםן ל״א טע̂י אי) הכוח יש לו ב׳ קמטיט זע״1 ניקג התחתון כי׳ טריפה. כן היא דעת הרי״ף ומשמע להר״ן שכן דעת ה־מג״ס ש״ו מהל׳ שחיטה • והעור נתנ נשם הרמנ״ס דאינה טריפס עד שינקנו



ב ה י ז ר ו ן יורה דעה לא הלכות טריפות ט ה י כ ת פ י המלח 112 ש א  כ

. פשוט דהיינו ׳ ) להשליך הראש כו ג | מעמידי! אוחו לא היה עומד כדלקמן שי׳ ל״ב כ״כ הטול ומהרש״ל שס שמן המוח באו כנ׳׳ל : ( g י « י י ° ! ^ נ " 5

ס ? ־  ן
. וכ״ש אם נמצא מיס בין.הקרוס במקום שאין ריעוחא לפנינו אבל אס יש ריעוחא דהיינו ׳  ״יעי! ננ׳ טיטיס רף ניו סי׳ י״ד:דוכן אם השלחופית מ
. כלומר דאס פחחו הראש שהבהמה בחייה היחה מנענעה בראשה שקורין בל״א שווינד״ל פשיטא ׳ ו ! להגלגולה דשרפה: ה ע״כ יש ליזהר כ י ״ י י ׳ י " , : יי2 8 ; ׳  יי' י
5 י י קודם שידעו הריעוחא באקראי עד שנפל ספק אס המוח מקיף המיס שיש לאסור עד שיהברר ההיהר בפחיחה ראשה וכ״כ מו׳׳ח ז״ל: 1 

 פרי חדש או השלחופית טרפה וכ״כ האו״ה
י בהד יא ועמ״ש׳ בסי׳ נ׳ ס״ה ג׳ י מ ע m פ ״ o f i B "י" 
 ו 1מ״מא״צלבדוקאח״זכו׳.עמ׳׳

 (ד) דתלינן שלא הגיע כו׳
 ואע״ג דפי ההולעח לגבי חו׳ן ונראין
 הדברים שהיה על המוח כבר אפ״ה
 מוהרח משעם ס״ס דשמא נחהפך
 ולא הגיע שם מעולם ואה׳׳ל הגיע
 שמא לא ניקב הקרוס כ״כ ד״מ
 וק״ל מ״ש ממחט בחלל סגוף דקיי״ל
 בסי׳ נ״א דטריפה מטעם שמא
 ניקב אחד מהמקומוח כו׳ והא נס
 שם יש ספק ספיקא זה ובא״ו הארוך
 נתן עוד שעם לזה דאין מחזיקין
 איסור ממקום למקום גס ע״ז קשה
 הא כחב ב״י בשס הרשב״א שם
 דכל שנחחב הקיז שלא בפנינו בלב

 הגה ד וכן אס השלחופית מונחח נין הקרוס נג]והגלגולח(י)מריפה(הגיא
 פ׳ א״ט) [ו] היה ספק אס היה [ד] מכוסה נמיח אי לא טריפה
 ף| על כן יש ליזהר כשפוחחין אח הראש שיפתחהי נדרך שיוכל לראות אס
 המיח מקיף אס ימצאו שס מיס אי לא ן [ז] ומ״מ אין צריך לבדוק אחר
Q להשליך הראש אי למכרו למובל ניכנים  זה דסמכינן אריכא ויכיל (

 כלא (ה) פחיחה (ל״ע) :

 y נח1 ׳ אם נמצא תולעת בקרום המוה והמוח קיים
 ואין בקרום התהתון רושם ולא קורט דם *1
ויש מי שאומר שאין אנו בקיאין בבדיקה  כשרה ני] ח
) ניא£ אבל אם נמצא ג י ט » ה י ) ( ז ) וטריפה ח ( י )  ז

 הוץ לקדירה כגוןבהוטם כשירה CD דתלינן שלא
 הגיע למוח(״) מעולם

 יש _

 «״ח ש״י אכחיב נש״י שלוע״ דמיישינ! שמח קודס שחיטה
 יש״- שיעיי סלע מיי שני וניקב קרוס התחתון ול״ד לו
 ^ffit שנמצא על הריאה לקמן סי0

 *ננסנתוןהקייי׳ימהוויתא ב״ח כאן ובס״ס ק״א: ז וטרפה
^ דחיישינן שמא קודם שחיטה פריש S ^ K 
 להולעת
 ימן ל״ו
 ס״ה דכשר משום ד״לאחר שחיטה
 פריש דשאני החם כיון דלא מיטרפא
 אלא בניקבו שני הקרומים אך לקמן
 סי׳ מ״ח משמע דאין לחלק בזה כ״כ
 בד״מ ובדרישה חירץ דשאני החס
 דהטעס כמ״ש שם דבעוד שהבהמה
 חיה א״א לתולעת לנקוב מתוך

 יין יסלע וגרונית חד שיעור
 הוא מונח ילא נוויוי׳ ייש״י
 דסתס ניונות אין נו כשני

 שלישי סשח.׳

 סטה יהונתן
 ריאה ולא נמקום אחי י.
 (שם ע״נ כהנ״ה) חיה
 ספק אם הלא פנימה נסיח

 אי לא פריטה. ולמ״ש חוס׳ - .
 טיק א״ע לף מ״נ ע״נ י״ה מרדות הריאה שמרחפה חמיד בלי הפסק וכן בקורקבן ס״ס מ״ש כמי אע״פ שלא נקבו נקב מפולש שריפה מטעם שמא ניקב אחד משאר
״ כיון שקרומיו קשים ועבים לא חיישי׳ שמחיים ניקבו *) משא״כ במוח איברים ואח״כ נחחבבלב הרי דמחזקינן איסור ממקום למקום. ע״כ ! ' ״ י B * g g 
 ע״ש א״כ הנא הי״ל לאוקמי עכ״ד ועיין בסי׳ ל״ו ס״ק י״ז: ח והכי נחוג כוי . משמע דלא נלע״ד דכאן לא החירו אס נמצא חו׳ן לקדירה אלא אחר הבדיקה
 '™ מטריף אלא מטעם שא״א בקיאין בבדיקה ובהג״א שהוא מקור דין זה שיבדקו קרוס של מוח ולא נמצא בו שוס ריעוהא ואע״ג דכחב הש״ע
 יצ״ל לנל נהמה שיש ני מיס כהב כאן ברישא שאין אנו בקיאים היינו בקדירה עצמה שלא לההיר משוס
^ הבדיקה לחוד משא״כ כאן שיש עוד חדא לסיבוהא שנמצא חוץ לקדר׳ שפיר סמכיקאבדיקה בזה אבל אס לא בדקו הקרוס נראה דיש לאסור % ? א י מ ו ו ^ ה ^ 
̂א איקמיע אחוק׳ומעיקוא! אפי׳ חוץ לקדירה דיש לחוש שהיה בקדירה ויצא ממנו כנ״ל. ועוד.יש להרץ דבמחט בחלל הגוף הרי עליך ע״כ לומר שעשחה איזה נקב  ל

ה א ב  דגול מרבבה הידושי רע״ק ביאור הגר״א י
ן ,1^ ש׳׳ף פ-//,/ חתחתין ע׳ בש׳׳ך טק״ח . ונפטיג שם : (ש׳׳1 סק״נ) כדלקמן טי׳ ל״נ . ואין אנו פ י 0 ) 

 *)יישא״ר בטוח גוי.וננן״ן גקיאי׳ גשיעור ות ואת כל שנתםעך טשהו םהטיח היישי'שטא הוא
 חיא םשוס הקרום ועי רש״י ר״ה םפני כנרי כו׳ וכל הגי כוי ! [ן] היח pea נו' .
 ולא אטרינן נשהטה חותרח כפש״ל סי׳ נ' ט״א נהג״ה ועם״ש שם : [ז] ופ״פ א״ג כי׳.
 עדש״י י״כ א׳ ר״ה פסח . ואחא כו׳ ועיש ננפ׳ י״א א' וגיחוש שפא כוי ואע״ג ררחי
. ענח״ג יעחוט' שם ׳  ריחוייא כעלטא חוא (ועייל סי' ליט ס״ק אי) : [ח] אם נטגא ט
 ר״ה וניקר כו׳ ואף שכתנו שם ועור כו׳ וכן כחנו נזנחים קי״ו א׳ נשם ריח ככר
 סתרו שם טהא רהולין פ״ג א׳ ריליף פארם לנהםח ונ״ק גיא א׳ איתניה כו׳ ועתוט'
 שם ר״ה נעכיר כו׳ וננכורות ל״ז ב' ר׳יה כרי כו׳ ונע״ז ו׳ א׳ ר״ה ורלטא נוי ונהולין
 י״א נ' ר״ח ורלםא כו׳ ושם פ״ב ד״ח יאמר כוי . וכ״כ הפ״ם בםי״ג םהל' נ־רושין הלכת
 ט״ז נשם הרפב״ן והרשכ״א ררין מארנונה ולפעלח (נמתני' וינמוח קכ״א אי) לאחר
 י״נ חרש ונט״ש כירושלמי שם ר' חגאי נעא קופי ר' יוסא לא פסתנרא נותנין לו
 שהות כרי פריעה איל אף אגא םנרי כן וענא״ע טי' י״ז םל״נ (וט״ש נגיש) :
 [ט] ואין כקרום חתהתון . בשיטת הרי״ף כט״ש נם״א . הגיא ותח״ר ע״ש .־ [י] ויש טי כו׳. כטש״ל ם״פ ל' ע״ש : [יא] אבל אם כוי. דלא טחזקינן איםורא טטקוט
 לםקוס ואטריגן כאן נטגא כו׳ ונט״ש נא״ח םיי תפ״ז ע״ש ואף שטגיו כלפי חוץ רתליגן שפא נתהפך כפו שתליגן בטחט בבית תבוסות שם ט״ט א' שטא אונלין כו׳ ועור

 רם״ט חוא שטא לא היה שם ואחיל היח שטא לא גיקב ועי נפ״א רכתיבות ם' א׳ :

 ויעירו. ב״ח. יחייגו
 נפגולה איתי פעם לקתפ אבל בפיח סקיטו םכל גר בשר ואם חוא פפק אם הטוח
 טקיפו לכאורח יש לרון דהוי טיפ שטא לא הגיע לשיעור סטטוס ואת״ל הניע שפא היח
 טכוםח בטוח ואף רהך ספק אם הגיע לטטטוט הייגו ספק חפרון ידיעה טגל טקום יש
 להקל בהט״פ כפו רפטק הרטיא בפי׳ ק״י י. (ט״ו סק״ג) פשיטא שיש לאפור ואם חי
 אחר שנעגע בראשח יב״ח י״ל רטותר בלי נריקה . ואם אחר שחיטה נטצאשאין חטוח
 טקיף הטים אפ לא שהחח יב״ח בוראי אטור החלב טן הגעגוע ואילך ואם שחתר. ינ״ח
) כ^ןן נוזוטפ נשירח. והיינו נאין '  גראח רחחלב שקירט יב״ח שרי ואח״נ ציע: (הטיף נ

 שם רושט וקודם רפ . נגה״נ :

 באר היטב
. יפסק נט״ז אס המוח שלם נכל צלליו ולאחר שהוציא המוח ה פ י ר  ל״כ: (ד) ט
 נמצא בגלגולה קצח מיס כשר להעיקר האיסור במיס הוא שמא הוא מן המוח
 שהמוח נחמסמס משא״כ כאן שאנו ריאין שהמוח שלס אין כאן איסור אכל במיס
 שכחוך השלחופית שהיא מונחת כין מוח לקרום או כין קרוס לגלגילח אע״פ
׳ נשייך לליש אס נמצא מיס נ  שהמוח שלם טריפה לאנן רואיז שמן המוח נא י
 בין הקרוס לגלגולת ופר״ח חולק על ט״ז ומסיק אם נמצא מיס או שלחופית
 במוח עצמו נין שהיא שלם וכין חסר צריך המוח להקיף סביב המיס אי לשלחיפית
 לבהכי הלר בריא ואס המיס או שלחופית מגולים לקרום ככל גווני מרשה ואס
 מינחים נין הקרים לגלגולה אף שהמוח שלם טרפה וליש בנמצא נין קרום לקרוס
. (מהרמ״ט). (ונ״ל דמיירי שנחסר קצת מהמוח כרעת י פ  להוי ערפה־ דגרע ע
. וכ׳ בשייך והיינו דוקא במקום שאין ריעיחא לפנינו . ה ח י ת  הט״ז): (ה) פ
 ואס יש ריעותא כגון שיוינל״ל שמנענעח נראשה אסור על שיחכרר ההיתר
 בפתיחת ראשה ע״ז. ועכשיו נוהגין שנחולש תמוז שלא לפחיח שוס ראש מן
 הלקות כגין גלייס יטלאים משוס לשטחי בהם מיס י א״א לזהר בפחיחחן אס
 יהיו מנוסין אס לא לכך םמבינן ארוכא בה׳׳י. פעס א׳ נא לפנינו ראש מן צאן
 וכעין ליחה תיתה יוצאת מן הראש אצל הקרן וחתכנו הראש והסרנו המוח מן
 הראש והיה העצם שלס והכשרנו כי הליחה לא כא אלא מן שירש הקרן כנה״ג
 נשם רש״ל. אס נמצא מיס נראש כנש א׳ למיערפא כיה ולא נודע מאיזה נכש
 הוא יש לבדוק בחיע השורה של כנשיס וכל כנש שנמצא כו מיס במוח שנראש
 יהיה מיס נחוע הנמשך מהמוח לשורה חולין שהראש הוא מאוח! כנש להתיר
 האחרח ב״ח ססי׳ ק״א וכע״ז כ׳ שאין כואי זה להתיר עליו ספק טריפות ע״ש
ננים קידס שנודע להן שנהמה ו כו נ ו  ססי׳ ק״א י יהוויס שלקחו נשר מקצב ע
 היה לה מיס כמוחה יאח״כ כשנודע להס היו מחזירים הנשר ואי מהן לא רצה
. הורה  להחזיר נטענה שהוא אומר שהקרום היה מקיף ולפיכך הנשר נשר
 גחשוכח נ״ש סי׳ ט״י שחייבים לנדותו מאחי שאין הדין בריר לכל וצריך שאלה
ה . וכ׳ נשיך ולא דמי לחולעיס הנמצא על הריחה לקמן פ ר ט  לחכס ע״ש ; (ו) ו

 פתהי תשובה
 יו״ל סי׳ ט״ו כמה שמכואר נהמה לונתי להקל נהפ״מ כמה נקרא הש״מ. והגיא לגתשונח
 נתלת שכעה סימן נ״ה נותן כלל גוה להפסל יותר משחוח גקין מקרי הפ״מ [הונא גט
 גכה״ט סי׳ ציה סק״ל בשינוי קלת ע״ש]. והוא ויל חולק.עליו לא״כ למשל אפ כלכר שיה
 שש והוגים ויהיה הפסר יזתר מ1הנ נתיר מעעם ויש לנעלים הפימ וגאה יהיה הלגו שוה
 ששה מאות וסונים וההפסו יהיה צ״ט והוגים נאסור ונאמר ואין זה אלא הפסו מועם ויהיה
ו קצונ נ  מלתא ווננן נחונא ושלולא . זסתי נס שאר ונרי הנ״ש שם . !העצה ואין לזה ו
 כלל והכל לפי ראות עיני המורה וצפי העת והזמן וצפי האום שההפשו הוא שלו אט לגניס
 הוא הפסו מיוכה מקרי הפ״מ ע״ש . ועיין כתשיכת מאור הגולה רכי עקינא איגר םוס״י
 מ״ג שכתג שהוא מסופק ככמה עניינים ימקילים נהפ״מ כמו נועי יסמיכי כמיס וכיס אט
 הסגח שחט ג׳ או ג׳ גהמות והיה ככולם נ׳ נועי יסמיני גמ״ו וכענין יתיא כתמה לא
 הוי הפימ רק כ׳ וגי הוי הס״מ אס והו מקיי הס״מ או צא כיון ינצ אחי געצמו לא הוי
 , הפ״מ ייש לוו! גזה להקל ע״ש גסימניס ומבואר מזה ואט היו הג׳ נהמוח של שלשה כ;י
, איס פשוט ראפילו כאי כולם ננ״א לפני המויה וצריו לפסוק על כולם וטריפה לא היי , , י י ״ ׳ * D , c 1''פ ׳ י ״  י

 כפיס ויקי[ טייפה (וכסימן
 ל״ו ס״ק י״ו לא כחג כן) :

 יד אפרים
 עגה״ט ועיין אשל אנרהס
 שכתכ שהרוכ״ו כהט״ו
 וליתא יהיינ׳ן לא מיירי מוס
 כמכואי למעיין כפיית יקאי
 אס ספק שהי! המיס מגולים
 והפריית מוצק ומחמיר . וכ׳
 מתייג שראוי לחוש שלא צעשית
 מעשה בזה . וכתנ ננ״ג סי׳
 ל״נ מצי כבש שנמלת עס עור
 כ׳ כגשיס ומצי כגש הנשאי
 נשתלח צ מקום אחי עם היאש
 ונמצא .כו מים ואלו שנמצחו
 כאן נתערכ! הנשי יחדיו וגט
 נמלתו יתו עס אווזים והמירה
 רצה לגגג קולית מטעם ספק
 טריפות שצ מיס כראש שמא
 היה המוח מקיפו ולא נהירא
 ני מאתי שכל הפוסקים
 מטריפים והרמ״א והשיך
 ומהר״מ לובלין והפר״זז
 והתיש כ״א אוסר מטעמו

 הפ״מ ואין להקל יאפשר ות״ס אשי׳ גהמה אחת והיא של שותפים ואילו היתה של אחו סיס
 הש״מ רק השסא שהיא של שוחפים אין להקל כיון ולכל אחו לא הוי הפ״מ [*ועיין גתתוגח
 ת״ס תא״ת סי׳ ס״ה שהנאתי נפיח לא״ח סי׳ ער״נ סיא מנואר שס שלא הוחר כהפ״מ אלא
 לנעל הנהמה ולנני ניתו משוס ספסיו אגל אחרים למה יקנו ממנו לכתתלה וקרונ וואי
 שמחויינ צהוייעס ואס לא הוייעם ומני סתס אסשי היה מוס נמקח וחווי אלא יאס צא
 נמצא געיי נשי אתי נשי נ״א מגהמה וו שהותי נהס״מ גותי צנל. יק לנעלי נפש
 המתמיייס על עצמפ כוי עשייה אולם מתשונת יע״ק הנ״צ מנואי ינס כטכת המוני לאתרים
 מתירין נהש״מ ורותק לומר ימיייי נצא נמצא נשי אתי יא״נ ששיטא שיש להקל משוס צוין
 הצנור אמנס הא ויאי שצריך להודיע כרגרי הת״ס הנ״ל ונכון ננה״נ להוויל מעט לעניים]:
 (J) והנלגילת טריטח . עגה״ט וליאורה נראה יהאי ננלנילת שנתנ הכז״ז נייש רנריו לאו
 ריקא הוא אלא מחיר נ״כ אפי׳ ננמצא חון הקרוס אס לא נחסי מהמית ונימשמע סוף
 לשונו ינס ניאת יהש״ך שנתנ יכ״ש אס נמצא מים גי׳ חילק על סע"! ימרנריו משמע
 ימיס חמוי משלחופית וסט״ו ס״ל ימים קיל ועפר״ת ותנ״ש וסמ״ג מיש נוה ועיין נספר
 לגושי שרי אות י״א שניאי יפה ינרי הט״ו והשייך גוה וכתב נ״נ ותאי נגלגולת לאו ווקא
 הוא וגיאי שם יהש״ך אינו תולק יעל הט״ז ומ״ש יג״ש אם נמצא מיס גי׳ ל״ל היגא ינתסי
ן היא נין צט״ז נין צש״ן ימים גיייא אם צא נתסי מהמות  מהמיח ימסיק לענין יינא נ
 נשר אף ננמצאו גתוך הקרזס וג״ש על סקרים דהיינו בין קייס צגלנזלת וננתסי ננמצאי
 תוך הקייס נשי היגא יהמית מקיף אבל ננמצאו עצ הקרים עריפה אף שתמות מקיף החסרון
 ימימהמיס וואי באו ממעט המות שנתסי וא״נ כנר נתגלה לקיום ונ״ז נמים ניייא אגל

 נליון מהרש״א
 טיח לקרוט נט״ש בסיפא
 ומ״ט נטיט נל שהטיח עניל
 ולא נחטר נשר : (ט״ו סק״ג)
 אבל אם יש ריעותא . אגל
 אין נוחני' לטחוח הראש
 גחורש תסוז גם״ש התכ״ש
 רטיעוט טצוי הוא שיים טיט
 וצריך גריקח גטו חריאח .
 טשנצות:(ש״ן פק״ד)וכ״ש
 אם נמצא םים. ולחט״ז טק״ג
 נרע שלחופית טמיפ ואין לו
 טעם . טיח טק״נ : (סעיף
 ג׳ ש״ע) אם נםצא תולעת
 גקדים הטיח . יבגטזנא גטוח
 וחטוח טקיף אותו טגל צר
 יש להתיר גה״ט. תב״ש אות

 ז׳.ועי טשגצות טיף סי׳ זח

. וכחב כט״ז ואע״ג דפי החולע לגני חין ונראין הדכריס לם ו  יוחד טרקוח חרקין.פרישה• הותרה נהי דצא סמגינן עלה צמוד אגל לס״ס ודאי מצרפי! הך פסק ייגייתא דמויי להיחרא בחחחין: (ח) מע
ו נפל גווני ע״כ ;שלהתיר גספק » יייוימ״אי' *־יו ־יי״יי׳ ילי׳ י»ייי! «יא ^ שהיה על המוח כשר ושמא נתהפך ילא הגיע שס מעילם יאת״ל שהיה שס שמא א » « נ  » ־
״ , u ״, ״ , . - i1A ״ , ״ i ״ _״״ ״,_! 1״ , , ם א עש״ה . יניאה יגמקיס שיש ציייס גלא״ה להקל בגין גתערינית יש לצוף וה]: u ״ ש י  לנולגילת ףול׳נ יאיו י
ס מיהו חין נהחיר חנח צחחר הכויקה ונח עויף י י 1 צח ניקב הקרוס והוי ס  נעליון ולא נתחתין פשיטא י י

 רנולי האי לא טי״קינן ממחט שנמצא כתלל הגוף כסימן נ״א ואינא נמי שס ס״ס ואף שיש לחלק מ״מ נכין כבדוה נקרוס מאחר שיש לעמוו על הבירור יש כאן חדא לטינוהא
 ריעותא כיון דנם נגיקג

הא גט שם יש. וי׳׳ל חגא יש גל״ז טגרא רפירש אחר שחיפח ובקושי' בש״ך סק״ז. משבצות : (שט) יען טפק טפיקא זח . אף לרעת חםחגר ריש הימו וגן לחרט״א עג״פ  עליון גשר לחמחגר . פ״ח: (ע״ו סק״י) ו
 גהםםר נחל ולהטחכר לקטן ריש סי' ל״ו הכא ט״ם איכא נ' ספיקי גיון רנטצא גתוטם את״ל רניקן הקרום ויראי ניקכ עכ״ם התחתון אכל להסוכרים רגעי ניקבו שגיהם ולרירהו כתג גא״ח כעי ג״נ גיקגו זח גנגרזח
ף םמגינן אגריקח גזה . אגל גטחט םרינא דהשים א״א לגרוק גל איגרים הפניסיט  [ועי׳ פ״ח ריש םיי] י״ל רגאן ר׳ פפיקי. פפק לא הניע . לא ניקג . רק תהתון ניקג . זה שלא גער וה : (שה) שפי

 יד אברהם
 שניהם כיעת יאנ״ן. והג״י מסופק גאמת גיעת הרמגיס. ונעלס ממנו מיש הרמב״ם גשי' המשנה נסא״ט
 גהייא נ«״ש הי״( ליעתו ומשס נלמוי טי׳ למ״ש כמייייו ואס ניקכ התחתון עייפה י״ל נס התחתון לכי.
 וכ״ה גס׳ מ״ש ונתג״ש וגס׳ איון . ווה רעת רוג הפוסקים הרמג״ס והיייף והר"( יהגה׳ אשר״י ומדיני
 ייימ והרשנ״א ור״ע מנרטנורא גפי׳ המשנה ירא״ה גס׳ גי״ה. ותני משמע להייא גש״ס והרי״ף והיא״ש
 והישג׳׳א והע׳יו גס״ס וה גגי עו הסילין נקיגת קרומי נמשה! ומשם ואילן גרונו. וכ״מ להייא נימנ״ס

 צבי לצדיק
 ואוציא שלס נמצא מיס י״ל יסמיס נתאסף ממקום אחי וגא לקיירת הגלגולת. אכל כשנמצא תתלה על מקום
 המוח י״ל כאן נמצא כאן הי׳ ימהמיח נתמצה המיס ימירה לתש״י : (שם סעיף ג׳ נם״י ם״ק יי) ד״ה
 דתליגן יכו׳ . נס שם יש ס״ס זה. ולעניו י״ל וומי לספק גיחה וחשיג ס״ס לר״א משוס והוי ספק על
 מש״ס(א מקרו שס אונם מי היא ירננן לשליני אר״א היא רק געימאה • יהצ״ל כיו! שלא ייענו גלל אי גא

 חון
 ס״ו מה״ש ומניאו הג״י סי׳ ל״ג גגי התתלת חוע השורה מן הפוצין ולחון ושיעורו גרוגו ואלו למעלה מוה נמשהו ע״ש ויו״ק: ויש לתמוה על הטור שנראה מדנייו שאינה נטיפה נתחאה לחוי עי שינקגו
 שניהם . ואס כן האין נתנ גס״ס וה הא ואמי ו״י גן ליי גש״ס (וף מ״ה) עי הפוצין וגתדא איתא ניא״ש רריג״צ ס״ל נתתאה להוי טייפס . ויש ציישנ ינפקא מינה אס ניקנ שם התחתון וטריפה אס ניקב
 נס העליון לאלו נעליו! לחוד נמי אינה טריפה ויו״ק; (שט טייף ני) אם נטצא תולעת גקריס הפוח גו׳ ואין ניןיס התחתק לא רושם ולא קורט רם גשרה. המודכי ויש״ל הניאו יאיס לוה מטיטוס שנכנם

 יתוש



ח ל ו ר מ א י p נז ב ת פ ב יורה דעה לא לב חלמת טריפות ש ה י ז ר ו  ט

נ יצחק גר ־ממגי י ה המחבר פ מימרא י ע הוא ד ו ם משא״כ כחב דאינו כשר אלא למ״ל קרוס העליון שניקב כשר(  ובאה שם א״כ שפיר יש לך לחוש שמא נקבה א׳ מהאברי
£ ף י י ל^" הי נ ן י ל ו פ י ° ר ח " ע ל ו ה א ה 5 מ ? 1 ש י י 5 כ " ה ה פ ר ה ט א ל י ) אבל למ״ד קרמא ע עהו י סי ם י ו ק מ קב ע״כ לא מחזהינן איסור מ  כאן שאין הכרח שהתולעת עשה נ
ף ש׳ כמ״ש שם וא״כ א״צ באן לבדוק בקרוס המוח העליון טרפה והוא פשוט וא״כ הר״ב שפסק לעיל » נר״תא חולי! דף מיה ו־ר׳ י ע  למקום וכן מוכח בסי׳ ל״ג ס

ל מה" "פדי( 'הג״רת פ ה נ י ה ה 1 ר י ד ב P ג ^ P ה י ' ה י פ נ א " כ ה " ה א פ ר י ט נ ן ל י י ל ע ב ה 1 ר י מ י ד י מ ע י ל ש ה א י ש ח א ס מ ו ר 1 ר 1 ב ר ו ד 5 ! ל ט נ ה י א י מ נ " ל מ ב ם א ו י ק ל ב ל  כ

ם לקמן נשי׳ ל״ד יא״צ שישתייר ע ט מ  טרפה אלא דאשמועינן ל
 ־ י י רקיל מהגרגרש
̂!׳ נו: נ משנה שם  * / י ׳uut׳!p י
נ  קרוס התחתון אסור אף בהפסד דף נ״ד: ו אמרי דני י
 דרינ״ל
 לש,׳ שם:

ס שא״א בקיאיי שים : ד. מימרא ע ט מ  מרובה א״נ ד
ס אין רושם כלל לא בקרוס י״נפי׳הרי״ף שם: ח ג־1יא ^ t__ו! ״ ... L_.L שם : ו נפ״  אף א

ה כמ״ש דרני ירמיה שם ולא נסשטי) פ ר ן ולא בעליון ט  התחתו
״ והסנמס הפוסקים למומרא ״  ד״״י• _
י שס: ט הימו נתמזמז יאמרי ו י מ מ ה ב א מ א י ד ה ת ה ב  ב

׳ י״א להתיר ני רנ שם: י מימרא דינ י  דעת מהרש״ל שס ס
^t£^SSi אם לא נמצא רושם לא צעללין 
. למומרא (=פי׳ pm השדרה  1לא 5תחהון: ט יהפילין ככלל
ד יימוליי . כשמניע עד סירנ״ס מתפלל י  וזי׳ רמ״י רווח »רי
נ I י פיצול אחד לצד ימין ואחד לצד י פ , ה י ג נ כ ח ש י D מ  פ "

ו י כלומר נקיבת שמאל ינ! נהרנה מקומות): ה ש מ ו ב ת ב י ק נ  י ו
ט ינ שס נעיא ינסשמא : ו ח ן כ דו י א נ  ינ הרמג״ס גפים מה״ש יגל' קרומו במשהו : י
 ינאי דהוא רגו דרגי שלי״ל
 וגסי גירשתי!ג״נ דעת הרי״ף

 ברובו

ף ס כ ת ה ו ד ו ק  נ
 (סי׳ ל״נ ט״י ס״ק נ׳)*ונרא'
 דד,א דגוזג דמ״א כאן מ׳ .
 אין זה נראה רמשמע דרמ״א
 פויה להמחני נהפסד מרינה
 ניעת העוי יהרא״ש ושאר
 פוסקים ומת שנתנ ני״מ
 לתחמיי מיייי שלא נמקוט

 כפסי מיונה:

ה . ונקיבת קרומי ר ד ש  ה
 כדלקמן בסימן שאח״ז :

ף עור ק י ב ה ק רו ס פ נ  לב א ש
. ה פ ר ח ט ו מ ת ה ה א פ ו ה  ה
ן בנקבים  כ' סב״מ ולא מעריפי
ם זה לזה בהיקף ובצרוף רובו כי  סמו
. ם י י ח ק ו ם ל ח כ : ב אע״פ ש ׳ ו  כ
. ד י ר ו ה ולא מ ל ע ח לא מ קת המו  דפסי
ר . ש ו כ כ ר לאד ו ע ק ה ד ס : ג נ ם ״  ש
ת הב״י דאפי׳ לא נשתייר נ ק ס  מ
 אפי׳ כל שהוא לא למעלה ולא

S T O P S ף ל ל ־ נ ג  למטה כשר וכן משמע בת״ה וכן כח= ^
נשפך היא״ש וסיימנ״א ויאי״ו  ד״מ והב״ח ופרישה : ד ו
S I S S ^ S ה ! י נ ה י ן ס מ י ה מ י ם . ואלו ה  כמי
ג . אבל פימה עייפה ומוקי נגמיא נ ו ו כד  יוצא . רש״י : ה א
ש נשלישיתאנל לשיטת סימנים ן מ ה ה י ס ,אל, ס , מ ך כ פ £ ־ ן נ נ י  א

^ ש י ״ מ א ק י ^ ש ת היי־י מ צ ה יוצא: ן נחסר ק י  נקוב לא ה
׳ איני יייע אינ נשנים עצמו י ׳ . כבר פרשתי כס ח כו ו מ ה  מ
״ _, צא נייר לי׳ ימחמייין נולי ״ _ , . ״ ״ -
ק ב דגהכי נקש קצת האייפיפישהשלישיתטריע׳ דם ס״  הקו
 משום דאלו נחסר הרבה אז וודאי יעי׳ נתיס׳ פ׳ א״ע ימיו

תן נ הו ה י ט  מ

עצם שהמוח מונח בחוט יש בו חלל גדול כמו  ד ט
 קרירה ויש על פיה כלפי הצואר כמו ב׳ פולין וכל
 מה שיש מהמוח בתוך הקדירה ער הפולין
 ט והפולין(?) בכלל נידון כמוח י ונקיבתו במשהו

א נירון כהוט(י) השדרה ל):  ימשם ואילך י

ם: פי . ובו יי סעי ה ר ד ש ט ה ו ח ה ב כ ן מ י  לב ד

ט השדרה א Hשנפסק רוב הקף עור החופה  א ת
 את המוח טריפה ב אע׳׳פ שכל המוח קיים
 ואם לא נפסק רוב העור אף על פי שנפםק כל

 המוח שבפנים (נ) כשר :
וכן אם ) לארכו W כשרה *) נ א ק העור ( ד ס נ  ב ג ב
 (א) נשברה השדרה ולא נפסק החוט נא] י או
 שנתמעך המוח שבתוך החוט ונתנדנד הואיל ועורו

 קיים הרי זו מותרת :
 ג י• הומרך המות ד ונשפך י כמים ה או׳ כדונג
 שנמס ער שימ^א החוט כשמעמידו בידו
) שהוץ לידו שוהה ולא היה יכול ב  היה המעט (
 לעםור טריפה (ל׳ילטיי) ובן אע״פ שלא נתרכך
 מבפנים אלא ח שהוא עב וכבד ואם מעמידין

 אותו אינו יכול לעמוד מפני כבדו טריפה :

 על הבירור לא (נעמוד) [נסמוך]
ק : פ ס  , על ה

ה . כתב ר ש ו כ ) לארכ א  לב (
 ב״י אפילו לא נשאר כלום
ץ ו ח ) ש ב  ובזה קיל מגרגרת : (
ד : (ג) ע ו ד י . פי׳ למעלה מ ו ד י  ל
. זה ם צ ע ת ח ב י כ ת ש ו ל ם כ ו ק  מ
ר  כתוב בא״ז בשם הרשב״א אבל הטו
ם כלות ד מקו  כתב בשם הרשב״א ע
ט ק מו ס פ ס נ  חבורן בגוף ולפ״ז א
 השדרה כנגד מקום שכיבת עצם בין
יס כשר והביא ד״מ דעות פי  האנ
ק ס ׳ ב׳ פ  אלו ובאו״ה כלל נ״ה סי
נראה להא  להחמיר כדברי א״ז *ו
 לכתב רמ״א כאן דבהפסד מרובה
 אין להחמיר היינו שאין להחמיר
ם כלות ו ק ד נגד מ  כ״כ להטריף ע
 שכיבת עצם אבל מ״מ להקל כ״כ
ס ו ק ק נגד מ ס פ  להכשיר אפי׳ אס נ
ה ע ד ן לגוף ולסמוך על ה טר  חי
ם ד התחלת-המקו  הראשונה שכתב ע
נו נראה דהא  שהם מחוברים כו׳ אי
מ כתב שיש להחמיר שלא לפסוק ״  מ
ק שיש להחמיר אפי׳ ס  כן ורש״ל פ
ם שכיבת עצם וכןפסק מו״מ ז״ל:  במקו

 חוששין
ר קצת מהמוח ונתרוקן (י) כשר: ס ח נ ט 0  ף ו נ
ועד א  ה ז י טריפות זה של הוט (יי) השררה הוא ער פי פרשח שלישית ח va י
) נח ואם נפסקו אחד משני חוטי פיצולים ראשונים ושניים טריפה ° ) ל ל כ  (י) ב
י אבל אם נפסקו הוטי פיצול השלישי כשרה ובעוף הוא טרפות החוט  י

ער בין האגפיים ני] התהלת המקום שהם מהוברים בו בגוף: ג  י

 הגה ט ש ויש ממריפיס נעוף (ג) עד מקום כלות שכיבת העצם המחובר (ז) לגוף (מוס׳ וא״ז ומרדכי ואייו
 WVJJ /עו׳.י JUUJ ׳\1j< נון 11/;וי

' • מי?וןאנגשר^וקי^ר\»מ* ו ׳ כ ד מ ז י פ י ר י י• ז ט ל י ס כ מ ס מ ת ה ט להרבה לפי שדרכו ל ע ג בין מ ג לא מפלי נ ס כדו מ ס מ ח נ ב ו ה ח ו ה הריקן שחק לידי ש י  כשמעמידו ה
. אזיל לשיטתו בב״י שדחק מאד לפרש סוגיא לש״ס לדעח-הרמב״ם נשלישיתמשמעאנלפיסרשס ׳ ו ד בכלל כ ע ח ו : ל ״ ק דם ו פות שבחוט השדרה שהזכיר מקו  קאי לכל הטרי
ע?מו^ י ננ׳ א פותי ׳ הב״ח וכן דעת התום׳ כהרמב״ס וכן פסקמהרש״ל לכל «וייל ה והדבר ברור כמ״ש מהרש״ל שס וכן פי פ ר עד בכלל ט ק דעד פי פרשה שלישית ו ס  ולכן פ
ל מקומות אלו פירש״י לפי שמשם ואילך חשש פישסהשלישי׳ נשי׳ יסניייח׳ ט השדרה ע רחו ו ע ם דשי ע ט ה יעתו נכון ו סי המלקלק בסוגיא יראה לעיניס שדעת הרמב״ס ו  ו
י נ י א יראי לא יהיה משוש? נ ״ ב ש ר ה ר מ ח ו ג להחמיר י . ז״ל הב״י והג״א הפלי ׳ ו ן כ י פ ש מטרי י : ט ו ך כ ה ב ת חה ואינה מ ן או י ל  כחחוט השדרה וירכים מעמי

ר ו א י  ב
 [א] או שנתטעך נו׳ . שם נוופזטו ינפי' העיוך וחדייף וש״פ ו (ליקופ) או
 טינתמעף כו׳ הוט־ך גוי אי נוי. כני' יזוורוף ופי' רגרס שם הוםרך טםול נחמטטס
 פטיל נחםזפז גשד וגתג הומרך פי' נשפך כקיתון נהמסטם נפם גדוננ םפנ׳ האש וא״י
 לעםיד אלא נגפף נהפזפז נתנדנד ונתקדקש הרפאים יחוללו המום אפשר דנגריא פהםזמזין
 עגיל (ע״נ) •י [ב] נחפר גוי . גפיי רש״י על נתטיטז וכ״כ הפור : [ג] ועד גכלל .
 הגעיא לחופרא . ועוד טדדחי לא פרשת שלישית שיט דאפי׳ בשלישית דוקא הפרשה
 אגל טי הפרשה גגלל איני יורע . ת״ה : (ליקוט) ועד בגלל . טטש״ש לא פרשה שלישית
 דוקא פרשה. והרפג״פ גתג דפי פרשה שלישית גשר וטעטו טדאטרינן געי ד״ט
 אח״ל עד ולא עד כוי ואם איתא תיגעי גפ את״ל עד ועד נכלל נפי טרשת שלישית

ב ט י ר ה א  ב
. פי' ונקינת קרומו נדונו ה ר ד ש . שי׳ המוח כנגד השולי!: (י) ה ל ל כ  (ע) ב

 בנהמה ונעוף יש נ״כ ב׳ פולין הללו :
. וכ׳ בשייך ולא מערפינן בנקבים סמוכים זה לזה בהיקף ם י י ב (א) ק  ל
 ובצירוף רובו כמו בגרגרת אלא דוקא בנפסק רובו במקום א׳ ופר״מ כ'
. והטעם ופסיקת המוח ר ש  והעיקר להטריף כמ ו בגרגרת (מהרמ״ט): (נ) כ

ה ב ב ר  דגול מ
 (טיטן ל״ג ט״נ) *) ימ אם
 נשגרוו השדרה גו'.ונל£"ד
 יננשנרה השורה עכ״ט צריך
 נייקה אה צא נפסק התוע
 ולדידן שאין אנו נקיאין
 גנויקה טויפה יעיין מ״ש
 לקמן(סי׳ נ״ונש״וס״ק גי)
 מיהו אס הלנה גלעיו דיש
 לסמיך על המיקה עניפ
 ועיין מ״ש למשה סעיף י׳

 הגר״א שהיא
 וגן פטק גיש״ש אבל ליתא דלא אינעיא להו שפ אלא אפ הוא מרפה ודאי או לא
 גטש״ש את״ל עד ועד בכלל גוי ואפ איתא נם את״ל ער ולא עד גגלל תיגעי ועתום'
 שם ד״ה ואת״ל עד ועד גו׳ . נם פת שריפה גיש״ש זה לט״ש תום׳ בד״ה ואת״ל עי
 ולא בו׳ אבל אפ עד ועד בגלל לא םזני גו׳ וה״ה גאן. יליתא רעל שלישית ל״ק עד גין
 (עינ) : [ד] ואט נפםקו גוי. ג״ג געיא ולא איטשיטא ובפש״ש לא שלישית : [ה] עד
 גין גי' . גניי חרי״ף וש״פ ר' ינאי אטר גין ועגה״ג! [ן] התחלת גו׳ גפיי הרא״ש
 שט דא״א לופר על שגיגת העצט דאיג טאי אינא גין ר׳ ינאי לר״ל וגי פליני גג״ש
 אגל ענשיו פליני דר'י איטר עד ולא עד בכלל י 1Tויש בוי , ע' תופי שט דיר] .

 לפטה »׳ וגי גת״ה דאזלינן להופרא :
ה ב ו ש י ת ח ת  פ

 אצל אגפים והרגלים רמוקיפ
 סרנה ממקום נמ של השורה
 ואין פסיקת סחוט מעננ
 ההלוך משא״נ ננהמס יגציה
 היאשוניס של צו סיאש סמיט

. .  הנד , . , .
 יצחק סימן אי) עוד כתנ שם ינטיף לא מהני הילוך לענין ספק פשיקת החוט דנעוף נצה
 נח סחיט למעלה אצל סאגסייס והרגלים יחוקיס הינה ממקיס נ0 השדים ואין פסיקת החוט

 עעכנ

 יד אפרים

. אפילו נשברה השדרה ורוב בשר עמה אס החוט קייס כשדה . מעשה היה לפני חכמי ווילנא שהיה חוש השירה שחור ה ר ש נ . ( נ  לא מעלה ולאמוריד: (
 מתחלה ועד סוף ומוח שנפנים היה קיים ולא היה בו שוס ריעותא״אחות והתירוהו דלא מצינו שינוי מראה דפסולבחוט השדרה. .ול״א האי שמור אדום
. וכתב הפר״ח בק״א ויפה הורה כיון שאין כאן ליקוי מחמת השינוי ושינוי מראה לחוד אינו פוסל אלא בריאה וכוליא . אבן אס העול לקוי  הוא אלא שלקה עיין בה״י

ל ־ מלילה להקל נו׳ . וגס * 3 1 , r מחמת השינוי מדאה ברוב היקף עור החוסה אח המוח טריפה ע״ש (מהרמ״ט) וכתב בשייך אפילו לא נשתייר אסילו כל שהוא לא למעלה ולא למעה כשל 
י ספי ימני כיו! משעת ק י י ה ה י ו ה ד י מ נ נ מ ש י כ א י ז י ה א ב י י ה ס ח י > ל י א ס ד ו ש ח מ ו מ ה ח מ 5 ר ק ס ח . וכתב נשייך דלהכי נקע המחבי נ ר ש  קיל מגרגרת וסר״ח חולק גס בזה: (ד) ב
א ""1 שמיע סשפק במקום אחי ל ה ד פ י י 1 ש י נ ל ע כ ה ב ר ד £ ! ט ה ״ י ס 5 י א מ 5 מ לי • יא° נ 1  שחין לידו שוחה ובנהמסמס כדונג לא מפליג ביו מעס להרבה מפני שדרכו להתמסמס 5
. ה. והאי דמקלינן משלישית ואילך שמשס ואילך חש כחידומוס היס נש״ע נלא התערובות י . סי׳ כל הטריפות שהוזכרו בסימן ז ה ר ד ש  לומר מוח מקיפו דמש״א דף צ״ב הובא בבנה״נ: (ה) ה
. והשייך חולה על זה וכתב דלא עד בכלל: (ז) לגוף . וכחב בשייך משמע דלא מיידי באוחו ונס במליחה קפה לומר כן ל ל כ  וירכיים מעמידי! אותה ואינה מחה בכך (מהרמ״ט): (ו) ב
 י v דשמא צא נגע החצי כנש
י יו״ט םחמיי ונוי! הטי! נאט היס המוח שלפ ונמצא נגלגולת הניא «ח״נ נמס אחרונים כהנו״! מו  סטריטז רק נגעופות לנד. ולוינא הנשר והעופות ומלים שנתבשלו נסס אפורים עיש ווישמפ שפ א!» שהיה ספ׳rf ו
: (םיפן ל״ג סעיף ה׳ גהג״ה) העצש הפהונו־ לגוף . עי׳ נה״ט ועי׳ מיש נשיית נ״נו החדשות סי׳ י״י נענין זם : /  וצא נהפי״ח 1נן עשו מעשה ועיי ננית יהודה דף קי״י ועיין נשי״ת פרי האומה חייג דף ע

ם ה ר ב ד א א י ״ ש ר ה  נליון מ
 ננקנ קטן : (ט״ז סייד) דגכןן לגדוק גקרופ. פיהו גנאגד וא״א לנדוק שרי ט׳טא״ה לתירוצו ראשון: יתוש במוחו יאעפ״נ חי ז' שנים . ול0«*ש התיס׳ פיק הניזקין (ון< נ״י) ויש חילוק גי! טייפיס יאים
 י ייןנ (סימ! ל״נ) דין פגה גחופהשדרהי. גהפה שנולדה גשני גנין או נ' שדראות טריפה. ע׳ פוף ס׳ מ״נ: לנהמת אין משם יאיה. גס אין יאיה מטיטוש ימעשה נסיט הוה שנתן נייהקנ״ה נח לקנל דיני «ל נקשו
 להלחם עצי ס׳ וכדאמרינן נפא״ט (יף מ״ג) גגי איוב נישא שאני יק״ל. אינוא נלעיד ואיה מהש״ס וישיי
 יי״ן יס״ע א״ט (יף ס״ו) קיקאני אסירי פיש״י תילעיס שנגני יריאס . ועי׳ ימנ״ם פ״נ מסל׳ טאהלות
 אסורות שנתנ תולעים שנמוח שניאש של נהמה. מ״ע מינם נייס וטיילי׳ לי׳ נאיסייה. פיש״י נשהנהמה
 ישינם נכנסים נחוטמה ומשם לקנה ויאה וכני עכ״ל. ומשמע נהויא שסנסמה מותית כיין תולעים שנננד
 סי׳ מ״א והוין מורנא שנריאס סי׳ צ״ו ס״ס . והלא התולעים ודאי היו נגילגיצת כשנכנסו ייך חוטמה
 יכ״ש למ״ש סרטניים דנמצאו שם . אלא ש״מ ונשרה אפילו נמצא נגולגוצת לסי שנננס ירן מיטמס ולא

 ניקב
ל ט״ט להקל. ע׳ נקידוו הנטף דטגשיר נט ב  דעת הבייט רפ״ט טה״ש ותגיש כשיר : (סעיף ה׳ עין סק״ג) א

 צבי לצדיק
.  מין מי,!ס הקדירה ה״ל כנכנס לנקעה ולא יוע אי הלן כלל באומה שוס אנל מימו במלל הגיף סיי נידיע שנכנס נשום וו רק שאין יודע אס נא נמי,ום טומאה ואפילו נא אי נגע נעומאי! וודאי הוי נשם אונס מו

 ינן נקין שנמצא נלנ היי נגא נאיתה שדה שהרי היא נחלליהגיף אשר שס נל אנריפ הנטרפים ננקינה ווה נריר ודו״ק :
 (טיטן ל״ג םעיף א' נשייך טיק אי) שנפסק וגוי םטוגים וה אה נחיקף . הפר״מ נשם תניע ננפסק למעלה לפנים ולמעה לאחור עריפה נמו נשחיטה נסי' נ״א סייג עי״ש יי״ל שם טשטש צווארה ונפסק ויוצא

 חיותה אנצ נאן מינח ניית נמי שמצינו גני ניקנ זה שלא כנגד וה . יעוד נראה דגם השב״ש לא החמיר רק כשהוא באומו ענעת ונאושו חוליא אבל ממוציא צחוציא לא מצטרף. וצ״ע :
 ויו״ד ה״א^

 (סעיף א' ש״ע) חוט השדרה שגפטק . ובגתעקמה השדרה ושגרה ונתרפאה גודקין את ההוט . םשנצית
 ט״ק ג״ג ועי גלגושי שרד םוף טריפות העצטית דכנתעקטח הרכה דגיבר שהי׳ שגר גדול וגגה קיוג
 דנפםק ההוט ולא םועיל גדיקה דהיישינן שפא גתרפא והתשו' שגט"! םפי' ג״ז פיירי גלא היי השגר ג״ג,
 רהא שם ג״ב בנפטק הוזיט אינה בגילה אלא טריפה ול״ש פנרתי' שם דא״א ל״נ שנתרפא שיה עיקר
 ההיתר שם דיתר דברי היתרו תפוחים . שיגוי פראהאינו פוםל נהוס(זולת להגיש) גיא אם הפות ג״ג
מ רוב הקף . אפיי גפטק לפעלה לפנים ולטפה לאתור אם גין ם פ ג ) ש 0 B ) : י  איגו גדיא. פשגצות אות נ
 הגל רוג פריטה . חג״ש ! (שיין סק״א) ןלא טטויפין גנקגיט םטוגים זה לזה . גפ״ח חולק .

 ע' ש״ך פ״ל טק״י : (סעיף נ' שיין סק״ג) ןלא לפפה גשר , ופיח חולק וגי וגן
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) הוששין למקום הקשרים. כתב הר״ן לצריכה שהייה ובדיקה ד ^ ,יי? (שהוא כדעת היש מטריפין שכתב הר״ב) שכתבו זאותן עצמות קטנות ( * י ׳ י ן • ״ ״ ^ 
; המחוברות למפיס הס בכלל הכנסים ולמעה מהם זהו למעה מאגפים כדין נפולה בסי׳ נ״ח וכ״פ רש״ל . ונ״ל דאף שפסק רמ״א בסימן  » מההוא אי״יתא דס,׳ה נ
-נ«׳w : M fo טוי נשס עכ״ל ובמקצת ספרי הרא״ש כתב הג״ה מא״ז ח״ל ובא״ז פסק עד לממס נ״ח סעיף ו'דאין אנו בקיאין בבדיקה היינו לענין ריסוק אבל לא
) אם ה )  א משנה מיליןיף נ״ד:בהוא״ש מכנפיה אפילו במקום שאינו מחובר לגוף העוף אלא נכפל ויושב שם כאן שיש חשש משום שבירת שדרה ובזה אנו בקיאים : ,
 לא הגיע כוי . י וה״ה אם הכה
 אותה ונפסק המקל בשעת הכאה
 לפי שבמקום שנפסק המקל עושה
 חבורה כמו בראש השרכיע כ״כ
 הכל בו: (!) כשלא נודע שנפלה,
 וכחכ בהגהות מרדכי לחולין
 בשם הר״ר טוביה מווינא על אחד
 שקנה אווז מן השוק ולא יכלה
 לעמוד דמותרח כיון שלא ראינוה
 שנפל אין לאסור מספק ואומר
 שגרונא נקטה וכ״פ באו״ה כלל
 נ״ה ויש כאן טעות בדפוס דהאי
 הג״ה מקומה קודם בד״א

 שכתב הש״ע :
) הלהי התחתון כשרה. א  לן; (
 הטור כתב כאן על הרמב״ם
 ואני כתבתי כו׳ לא כתב זה דרך
 קושיא דרמב״ס מפרש הסוגיא
 בגמרא דהרוב שנעקר בסימנים
 וכשר היינו מלבד מקום שהסימנים
 חלויס בו ודין עיקור סימנים עיין
) המראה וחלוטה. ב  סימן כ״ד: (

 בבית הבליעה עד סי׳ שהוחבין נה
 יכולה לחזור נקרא

 י
 מקום שאינה

 הארוך כלל נ״ה ד״נ ותא״ו נט״ו) והכי נהוג אס לא גהפסז
 (מ) מרובה (ד״ע) :

 ו יי בהמה שהכו אותה על השדרה במקל והלך
 המקל על פני כל אורך השדרה כשרה י ולא
 חיישינן שמא גט נפסק החוט ואם יש במקל קשרים
א ובן(ה) אם לא ) חוששין למקום (ט) הקשרים י ד ) 
 הגיע המקל על פני כל השדרה חוששין שראש
 המקל במקלם שהוא כלה מכה בכח וכן אם הכה

 לרוחב השדרה *) הוששין שמא נפסק החוט:
י בהמה שגוררת רגליח אין חוששין שמא  ז ט

 נפסק החוט :
ה אלא אמרינן שגרונא והוא כאב הרגליס נקטה(גמרא) [ח] וה״ה ג  ה
 בעוף נמי דינא (י) הכי(הגהות מרדכי בחולין ואייו הארוך כלל נ״ה):

ב אבל אם  ךן [ט] =<׳ בד״א (ו) כשלא נודע שנפלה י
» חוששין: ) א) י פלה(  נודע שנ

. ט ש ו ו ה ב כ מ י ו ח ל ל ה ט י ם נ ן א י  לג ד

 ובו י״א סעיפים :

הוא ו ) הלחי התחתון(א) כשרה 00 ג א ) ל ט י נ  א א א
) המראה והלעטה: ב ) ( ° ) י ד  שיכול לחיות ב על י

 ע״כ ותו לא מידי ולא להג״ה
 זו כיון הב״י כי אלרבה משמע
 מהג״הזו כהרשב״א וסייעתו אלא
 בספרים אחרים כתוב הג״ה באשיר״י
 ממהרי״ח וז״ל ונראה לי דאותן
 עצמות קטנות המונחות בגף העוף
 והס מחוברות לכנסים ולמטה מהן
 זהו למטה מאגפים עכ״ל ומביאה
 מהרש״ל פא״ש סי׳ ט״ז ולזו כוון
 הב״י וגס באו״ה כלל נ״ה ל״ב כתב

 מנית
 יכילה

 שם גשם הגאונית
 שתומגין לה לפנים
 הבליעה למקום שאין

 מטה יהונתן
 אלא או כשיס אי עייפה יראי
 והגמ' ריצה לועי יהנרייתא
 מיירי גג׳ י״ל דווואי גס
 שנים ע5מו עריפה א״כ י״ל
 וגס פי פישה שלישית עריפה
 אגל לפי מת ומסיטק שמואל
 והברייתא לא מיירי אלא
 בראשונה ישפיר י״צ פ׳ פרשה
 שלישית נשירה וכעי! יה יש

 דבא״ז ובםמ״ג מסהפק לאסור עד
י . ם י ר ש ק  וחוששין למקום ה

 עיין פ״ח וו״ל יאפי׳ הלכה
 מקום שהכנפיס שוכבות על הגוף של
 העוף בסופם עכ״ל וע״כ מ״ש
 ובסמ״ג צ״ל ובסמ״ק. (והיינו הגהת
 סמ״ק וכן מצינו הרבה פעמים
 שהפוסקים וגס האו״ה כינו להגהות
 סמ״ג כשם סמ״ק) כי בסמ״ג לא
 נמצא דבר אלא בסמ״ק סי׳ ר״א
 איתא בהג״ה ח״ל יש להסתפק אי
 סוף' העצם קאמר דהיינו מקום
 שהכנפיס שוכבות על הגור! בסופם
 או שמא התחלת עצם קחי מקום
 חבור הכנפיים בגוף ויש להחמיר

t . i • , . , u ״ - - ״ , h r ,  שהכי תיתה ענ מימ הפריה ״
ה ״,״ מספקעכ ל הריבהדיא דעתהסמ״ק נ י ל ה 5 5 ל ו ה ל , ש א  ן

 צריכה נייקה נה״ג ואמר
 מורי ני״י יע״כ מוכח יאפי׳
 גכה״ג אף גהלכה א״צ
 נייקה יאיתא נפיק נל
 הונחיס התעיונת שנתעינה
 בעריפה יכי׳ האי עייפות
 ה״ד אי ויוטה כי׳ א״י ינאי
 דעיינ נקינת הקיז ייייסת
 הואב יי״ל אמי יאיעינ
 בנפילה ירי ירמיה אמר וכוי
 בולסו ני״ל לא אמיי קסנר
 הלכה אין צייו יייקה וכי׳
 וא״א דגכה״ג אפילו הלנה
 ציינה ג ריקה אכתי קשה
 אמאי לא מוק׳ יאיעיוג נהמה
 שהכו אותה על מומ השדרה

 אע״כ מי־מ ואפילו נה״נ כהרשב״א והאו״ה השוה דעת הא״ז לדעתו. וכ״כ בד״מ שדעת האו״ה המראה ובמקום שיכולה לחזור נקרא הלעטה פרק מי שהחשיך:
: והא״ז כהרשב״א ובב״ח הבין שהב״י כיון להג״א בשם הא״ז ולכן שניקב נ " 5 ה א ־ ל ' 

 דגול מרבבה הבין גם כן שדעת האו״ה בשם הא״ז והסמ״ק דשעור חוט השדרה הוא למטה מעצמות הקטנים המחוברים לכנפיה וע״ז סמך
; לחלוק על הר״ב ולא אוכל לירד לסוף דעתו שהרי הוא עצמו כתב שדעת הגהת סמ״ק כהרשב״א וכבר הוכחתי שזהו דעת האו״ה בשם י , ן מ ״ף י

פ א ' ל ^ , ־ י : ,

ה ש ו צ

ג ^ 
״י » על הא״ז והסמ״ק וסב״י כוון להג״א הנ״ל בשם מהרי״ח אכן שמעתי לפרש דמהרי״ח לא מיירי באותו עצם קטן שחון לגף המחובר לגוף שנראה ו ע  ההילוך לסמי
^ מבחוץ וכמו שהבין מהרש״ל שם ושאר אחרונים אלא ר״ל אותן עצמות קטנות המונחים בגף העוף המתחילים אצל הצואר והס מבפנים ׳ ' ״ פ ״ i c " ̂  "י*>? 1
 ד»ט.^f^JJ בנוף ואין נראים כלל מבחוץ והם ארוכים ואינם רחבים ודומים לסכינים והס מונחים ממש בגוף על הריאה וכן משמע להדיא בהגהת מהרי״ח שם
 שכתב ושמועת גף העוף נמי דאמרינן היינו שמועת אותו עצם כי הוא מונח ממש על הריאה עכ״ל וכן משמע עוד מדבריו למעיין שם והוא נכון :
. פי׳ שבתחלת ׳ ו א וכן אם לא הגיע כ . דכיון שהלך המקל על פני כל אורך השדרה א״א שיכה בכח: י ׳  י ולא היישי׳ שמא נפסק החוט כו
ב אבל אם נודע שנפלה חוששין.שמא עס נפילתה נפסק חוט השדרה *)ולכךגוררת רגליה שפסיקת חוט  הכאתו לא הכה ע״פ אורךכל השדרה: י
 השדרה מצוי' עם נפילתה עכ״ל טור ואע״ג דבנפולה בלא״ה חופשין כדלקמן סי' נ״ח י״ל דבנפולה בעלמא הוי שרי כשהלכה ארבע אמות וכדאיחא
 התם אבל הכא כיון שגוררת רגליה לא מיקרי הליכה וצריך לעולם בדיקה ולדידן שאין אנו בקיאין בבדיקה אסור לעולם וכמו שיתבאר בסי' נ״ח:
 לג א ניטל הלחי התתתון כשרה. היינו בענין דליכא משום עיקור סימנים וכדלעיל סימן כ״ד סט״ו וע״ז: ב ע״י המראה והלעטה.

! י י  ביאור הגר״א ע
 [h] וה״ה כוי . נטש״ש נ״ו א' טרפות שטנו כוי : [ט] בד״א נוי . חוס׳ שם ד״ה
 דהוו כוי וכ״כ בת״ה וחריין דאי בנפלה םאי אטד לא שכיח הרי שכיח ושכיח וכן
 לגי' נה״ג שגורס דגפלה מאיגרא נוי ואשתכח כרנ •יטר ואפייה הלכתא
 כרביגא חוט השדרה שכיח שגדונא לא שכיח ובנפלה ועיל םיםן נ״ה ס״ו בד״א כוי ־.
 J^J [א] והוא שינול בוי . נם״ש בטתני' רפ״ג זה חבלל נל נוי ויש טפרים

 שגורסין זאת הטינזרא גנט׳ (נ״ה ני) ו

 הידושי רע״ק
 (שימן ל״נ ע״ז סק״ד) לצריכא שהיי׳ ובדיקה או הילוך ובדיקה ואף בשהתה והלכה
^ הלוך יפה צרינה בדיקה נתוט השדרה: (ש״ן סקי״נ) לאע׳ג דבנפולה. התב״ש והנודע ״ " פ י ל ע ו '  הכה "נמהל
פ ביהודה הפביםו לדבר א׳ דהכא ט״רי בנפלה בפחות םיי וביון דגוררת רגליה ואינא י ״ א ן ^ 1 1 a ^ c א ; ל פ £ 
י כבדו טריפה . מספק איגעיא רלא איפשםא : ? ריעותא חיישי" לה : (שס סעיף גי) מפנ ר י ו א«ן ־ ן י ן ל , , ה נ ה ' מ ה (  ג

 מ״ו ואפיצו הצנה לא מס:
 גוה וצריכה נויקה והנ״ח
 פסק כוותיה ומסיים ולדין
 שאין בקיאים עייפה אבל לי
 נלאה לאיה נרורה ד;0 גזת
 מהני הלנה יא״צ נריקה
 יאצ״כ למה אמרו נמס׳ ונחים
 דףע״י ע״נ כולהו נייש לקיש
 לא אמיי שניי הלכה • אינה
 צוינה נייק׳ ואס איתא ניעת
 הריין אנמי נוקמיס יאיתערנ
 גכה״ג שלא נסלה לגמרי רק

 באר היטב
 עצס קטן שחיז לגוף מחובר לגוף שנראה מבחון וכמי שהבין מהרש״ל ושאר
 אחרונים אלא ר״ל אותן העצמות קענות המונחיס בגף הנצוף המחחיליס אצל
יס  הציאר וסם מבפמם נגיף ואין נראין כלל מבחון והס ארוכים ואינם למנ
ה . וכתב ב ו ר  ודומה לסכין והס מונחיס ממש בגוף על הריאה עכ״ל: (ח) מ
 בט״ז הא דכתב רמ״א דבהפסד מרובה אין להחמיר היינו שאין להחמיר להמריף
ד  עד נגד מקוס כלות שכיבת עצם אבל מ״מ להקל כ״כ להכשיר אפילו אס נפסק ע
 מקום חיבורן לגוף זה אינו ומהרש״ל פסק דיש להחמיר אפילו בה״מ אשי׳ במקום
ם . וכן אם נפסק המקל גשעח י ר ש ק  שכיבת העצס יכן פסק הב״ח: (ט) ה
 הגאה דעושה חבורה כמו בראש המקל(כל בו) ומ״מ א״צ לבדוק כלל אלא במקוס
 שהוכה בו עיין סר״ח. וכתב בט״ז דצריכה שהייה ובדיקה כדין נפולה שבסימן
 נ״ח סעיף ו׳ ואף שכתב שס רמ״א דאין אנו בקיאים בבדיקה מ״מ לדבר זה
. וכתב י כ  שאין מחשש אלא רק משוס.שבירת השדרה אנו בקיאים: (י) ה
 בש״ז אס א׳ קנה אווז מן השוק ולא יכלה לעמוד מותרת כיון שלא ראינוה
. וכתב בשייך אע״ג ן י ש ש ו  להיות קודס תיבת בד״א שכתב המחבר : (יא) ה
 הוי שרי כשהלכה ד׳ אמות אבל הכא כיון שגררה את רגליה לא מיקרי

. . . . . . . . * י -י• • . .*..--ן י• . ״ . M . a r i ^ -ן - ׳ - ~ - / - .  י ׳״•• - . ״
 (הטיף יי) ול״ח שםא . היינו גלא נפלה עי״י אבל בנפלה אף בפחות טי״ט
 הוי גטו זגריט םגגחים לקטן (םיטן נ״ח ם״ט) יגעי' הלגח. ואם יש במקל

 פתחי תשובה
 מעננ ההילוך ע״ש: (ב) נפסק החוט, ונתנ הר״ן הביאו נ״י ואינא מ״ד יאפילו הלנה
 לא מהני נזה וצריכה בדיקה וסנ״ח פסק ק ימסיים דלדידן שאין נקיאין ערסס ינן הסכימו
 הפר״ח והפרי חוארע״ש ועיין נוגמ״ר שהביא ראיה דגה גזה מהני הלכה וא״צ נויקה

 ודו׳׳ק ואף שגס הפ״ח ופרי
 תיאר כלס הסכימו לדעת הריין
 הנ״ל מ״מ מת שנלפ״ד נתנתי
 יעכיפ- אפילו לרעת הר"! יש
 לסמוך על הנייקה אפילו
 לייין : ׳(שם ש״ך ם׳׳ק ינ)

 :•/״,•,& י r , י הפי״ח והטרי חוחי ע״ש ועיין ניגמ״ר שהגיח יחיה יגס גזה מהני הנכס ות״צ בריקה
ע 1* י זעתזן כן כתג לעכ״ע יש לסמוך על הנדיקה אפי' לליין ע״ש זעיין נחנ״ש שנתנ גזה דאף ״ ׳ ,1, <  ״
.״«״ הנייח לא החמיי היא נהכאה גיולה״שלא נדרך הרגיצ והכי נהינין דלא נדקינן נהכאוח . ׳ . מ ן  ליר־שי״א ל
 המצויות אגל נ״ל דיש להחמיר יאנן לא גקיאין לחצק נין הנאה צה,כאה ועייף עפי לנווה
 נמוגו השדרה כוי משנחמיר שלא לנויק יעי״ו ינא קולא לחלק נין,הנאת להנאה כו׳ עכ״ל
 ועיין נשו״ת תולדות יצחק סוף סי׳ א' שכתג עציו דהמחמיר יחמיר לעצמו אגל מלילה
 להחמיר לאחייס ונפרט להפסיד ממי! של ישראל אוחה החלנ שנחלג מהנהמה שהכה יאותה
 ויי לנו להחמיר גהנאה גדולה שלא כירך היגיל אגל סמכינן על נייקח החוט שאנו נקיאיס
 נוה ע״ש: (ג) הוששין . ענה״ט יעי׳ ניגמ״ר שהקשה על פירוש וה ופירש פירוש אחי
 ימיייי שנפלה ממקום שאיני גניה עשיה יאס לא היתה יכילה לילך כלל הימה מותית והיו
 תולין שאיוה כאנ בעלמא הוא אבל כיון שגוררת רגליה גרע טפי שהדנר מראה שהיא מחמת
 ססיקח החוט ענ״ד ועיין גוה נספרו תשונת נו״ג חלק יו״ד סימן נ״ג ונשו״ת תפארת צגי
. ועיין ננו״נ תניינא חיו״ד סי׳ י"! שנתנ שאס צולעח רק על ׳  ח׳ יו״ד סימן ס״ו אות ג

 רגצ
 שנפלה אין לאסור מספק ואימר • שנרונא נקטה . והאי הג״ה צריך
 דבנפולה בלאו הכי חוששין כדלקמן סימן נ״ח צ״ל דננפולה דעלמא

 ונו
 לו צהרשנ״א לומ׳ שחוששין
 למוט דהרי מטעם נפילה
 מוששין לכל האנריס הפנימיס
 אלא נלע״ו שנפלה ממקוט
 שאינו גנוה עשרה ואט לא
 היתה ינולה לילן נצל הימם
 מותרת והיו מולי! שאתה
 נאנ נעצמא היא . אנל טון
 שגיירת רגליה גיעי טסי
 שסיני מיאה שהוא מחמס

 פסיקת החוט .־

 נ״ח הליכה וצריך לעולם בדיקה ולדידן שאין אנו בקיאים בבדיקה אסור ובט״ז כחב היכא דליכא אלא חשש שבירת השדרה אנו בקיאים בבדיקה

 יד אפרים
 (ש״ע טעיף וי) חוששין
 לטמום הסשרים . עי׳ נ״ח'

 שחוחבין לה בבית הבליעה עד מקום שאין יכולין לחזור ובמקום שיכולין לחזור נקרא הלעטה.

 נליון מהרש״א
1 יי ט"' סק״ד) דצריכה י : (ס־נ י "  כה"נ!(ש״ך הק״ט) ושמיטת גף העוף נטי. עי׳ נליון לקטן ם׳ נ״נ פ"ק ט
 שהיי' ובדיקה , ויש להחםיר כאיגא דאטרי גהר"! דכאן אף כהלכה זיריגה בדיקה . טיהו נם נלא הלנה
 איצ גדיקה גל חחלל ג״א גגד טקוט שחוגה נו, טייח. ובמשבצות כתב דנם הט״ז קאטר או שהיי׳ וגדיקה
 או הילוך וגדיקה וגגטלה ע"׳ ההכאה דוקא הילוך מוציאו מידי חשש ריסוק אגדים ולחוט לחור שוב
) בהםח שגוררת רגליי ע י  טועיל גדיקה . ואף גנפלד. פחות טי״ט דהוי גהטילוה אתרים : (הטיף יי ש

 לטקום הקשרים. עיי
ג (א) כשרה י. והוא שיכול' לחיות י בו׳ המראה נקרא הניל מ״ש נזה  ל

 יד אברהם
 ניקנ הקרוס . ונמ״ש החוש׳ נפי הניוקין (דף ני!) גני טיטיש ד״ה ונקי מוחי/ עיש

 ואוויא שקגה ואיגד. יגילח לעטור על דנליד. מותר ג״ג לשוחטה טיר . כחג׳ סח־כי . פיח : (סעיף חי)
 אבל אם נודע שגפלח חוששין . אף נפחות טעשרה טפחים .•תג״ש וחגםת אדם. וגן גהגה גטקל ע״פ
 גל אורך השדרה (לא גתי' הש״ך רזה א״צ להשטיעגו) שפתי אות י״ג .־יונס גנפלה גיין דפחות טעשרה
 ופעצטה א״צ ג״א גדיקת החוט דעלי׳ טורה הריעותא: (סיי ל״ג סעיף א׳ ש״ע) ניטל הלחי חתחתון גשרד.

 ניטוק

 ניו) גני טיטיש ד״ה ונקר מוחי׳ עיש : ואין להקשות
 דאי״כ לפי פסק הג״ס לאסור כתולעת הנמצא ניגולגולת א״נ האין מגשירינן מיינא שנריאה הא הוה ליה
 במורנא נגולגולת כיון יוראי היו שס . יש לומר דלפי המסקנא דש״ס דס״ש איט הוא סיס ספק מינה
 קגנלי ולא הגיע למוח מעולם ואפייה אשור משיס אני מ! החי נמ״ש הט״ו סי׳ פ״י סט״ו • ואת״ל מעצמא
 אתו שמא צא ניקנ הקיום וימי לתולעת נחוטס יכשייה אפילו אס פי התולעת כלפי חון משוס ס״ס גוה :
 וצ״ע יא״נ לפמ״ש הט״ו כאן לתייין א׳ יציין נייקה נקיים אסילו נמצא נחיטם א״כ יהא ציין נייקה גס
. אמנם אין נראה גס :ן  נמוינא נייאה ותולעים שגנני ולא אישתמיט שוט א׳ מן הסישקיט לומר ק
 להחמיי נתולעת נחיטס שהיי הינא יאינא סייס איצ לניייי נמ״ש הל״מ סי׳ נ״ג והג״ה סי׳ ק״י ס״י ואפי׳
 לסמ״ש הגייה סי׳ נ״ג ס״י צהחמיי משוס דהוי ספק חהיין יייעה שאין אנו גקיאין כבדיקה. מ״מ כאן
 ג״ל עיקר מירון הנ' שצ הט״ו יכאן ה״ל נמצא בחלל היותנו או הניס נמ״ש סי׳ ל״ג וסי׳ מ״מ שאין עלינו

 לומר שיעשה איזה נקנ משא״נ הינא' שי״ל שניקב י״ל שניקנ עוי . ועיין מ״ש סי׳ ל״ו ס״ק ה׳ סנרא זו נשם היא״ה ננד״ה : ודע שראיתי נדנרי סרג תוי״ט נפי׳ המשנה דאלי טייסות נעוף יגר תמוה והוא
 שנתנ דעוף נערף בנקיבה קרוס העליון לכד אפילי למ״ד גגהמה קרמא תתאה . והוא תמוה מאד דמונח להדיא גש״ס ורש״י דפא״ט (דף נ״י) והרא״ש נפא״ע סי׳ י״א והרשנ״א גת״ה הארוך(דף לי) דלמ״ו בנהמה

 דאינה טריפה נעליו! לנד ה״ה נעוף והלל תני לוי כל טריפות שמנו חכמים בנהמה כנגדן בעוף וצע״ג:
. ואס יש במקל קשרים חושש•! למקום הקשרים שמא נפסק החוט . וגן' סרש״י גש״ס (דף נ״א). וצ״ע דנש״ס מוכח דהוששין דקאמר היינו לריסוק ׳ ו  (טיטן ל״ג םעיף יי) בהמח שהגו אותה על השדרה גטקל ג
 אנריס דמוקאטר ייישא אין מוששין לריסיק אגייס ש״מ והינא ואמר חוששין היינו צר״א . ו;"כ הטור ברמזים צהייא ינרא״ש . וג״מ גהג״ת סי׳ נ״ח שכתב ואם הוכה נמקוס א' אין חוששין רק נגדו . וע״נ
 יהיינו לריסוק אותו מקוס וכל הסימן א״יי שם נהכי. ונן משמע ממאי יסיי החלמוי מימרא ררנ ימיה הכה על יאשה כו׳ נפיסקא דנסולה וצא סייו נפיסקא לפסיקת מיט השירה ניף מ״ה) וק״ל. וצ״צ
 ורש״י והמחגר איירי בהולכת נייכס ימסתמא נמאי שהכה אותה על השורה במקל יכולה להלין יניון דהוצנת צא ח״שינן חו צו״א כמ״ש סימן נ״ח . יאשמיעינן נאן יאפ״ה געיא גייקה נחוט נני הקשיים
ק אם הגה לרוחנ השדרה הוששין שמא נפסק ההוט . ינראה דגל שנן •אס נשגיה השדיה שנתג הש״ע סי׳ וה ינס״ס נ״י ינשירה . דצריןלנור;  וכמ״ש הי"! נשם אינא מ״ד ומביאו הנ״י ווו״ק : (שם) ן



 ו שם
 גגמ' רף מיג וכרכ י: ז מימרא
« ס n ג : ג  מה׳׳ש ד״ט אם נשכרה מפליקה ורוב ייגא שם יף מ
ג שם : ם נעיא י־פשעא שם: ל ה כ 3 ג ח מ ע ר ק , ן ש ה א מ ל ע ש 3 

 נקודות הכסף

ולח ח באדהנ ן נ ה י כ ת פ ב יורה דעה לג הלכות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

: י ל־וס"גמש־"ש ( י ל ת נ ס ! ע ' ס ח נ י י ' ד פ י י ם ט " כ ט ר ה  (:)שניקב לחללו. ה״ה בכל דבר הפוסל בנקיבה ויש לו חלל לא עיין בטור א״ח סימן שליו: ^ ל
 מפסלי עד שינקב לחלל ואס אין להם מלל צריך נקב מפולש תוספות לדבר שהלחי העליון נברא בבעלי חיים לכסות פי הקנה שלא למימיו"Wfi!'־מוס ™
ה. תכנס בו נשימת הרוח הקר פתאום לריאה ויקרר אותה וימיה יומי מזו: ד ס״ה הקצר ־  והרשב״א והר״ן במתניתין דאלו עריפוח: (ד) זה שלא כננד ז

ג יז משנס שם י!־ מג: ״ ס ס ״ 5 מ ר ץ ה ; # ז ן ט ב ש ו ה . ך ו א י ר ו ם > מ ם י ן י , ח ם ה ן ^ מ ם פ י 3 ( ל נ ה י ש מ ר ת מ ל ן י ג מ ה ז י \ ה , ע ש פ ן ,\ם ו , ד מ ג ח ן ו ו ר ה י  כיון דאכלה ב
) דאפשר דמתרמי ה  מתכוונים: (

 הגה וכן עוף שניטל הרעימו ויכול למיוח על ידי המראה והלעסה כשר
 (אייו הארוך כלל נ״ד ורוקח):

 ב ניטל הלהי העליון ג 1ט ג להרמב״ם טריפה
 י וראוי להוש לדבריו :

ט ה או י תורבץ הוושט(ג)(ב) שגיקב ש ו ו  ג ד w ה
לה: בי ) נ נ )[ י  נט להללו בכל שהוא נ

 ד י שני עורות יש לוושט ניקב אהד מהם בשרה
 ניקבו שניהם אסורה ״׳ואפי׳ עלה בו קרום ונסתם
(ד) זה שלא כנגד זה W אסורה ו ניקבו ל י פ א ו  ג 0
 1הז והוא שניקבו שניהם מרוה אהר גה) ראפשר רמתרמי (י) אהדדי (פירוש

 שמזדמנים להתכוון יחד) (נ״י נשם ריטב״א) :
) אגל אס יש לחוש שניקב ע״י קין אפי׳ לא ניקב נ )  הגה ז [ו] וכל זה לא מיידי אלא(ן) בניכר שהנקב בא מחמה חילי ח

 או שנפסק רוב הקנה או שניקב הושע
; ; / ׳ פ 4 ׳ ז  בכל שהיא במקיס הראי; לשיויסם י
 הרי זה נבילה מחיים ע״כ לשוט. וםטוקח הגינרתלא הו

ש ש י « ה י  ומשמע בהד׳ מיבייי ?
 הוי נבלה *) מחיים אפי׳ קודם סנייא לי׳ ־ן כמ״ש ?לס
 שנשחטה וכן משמע דעת המחבל ליעתו והבאתיו נשפתי כ־ן

 אכן צריך עיון דבפ׳ השיממ(יד ל״נ חדושי תרשוני
 ע״ב) פריך אהא דמשכי רבא דמתני׳ (טיט! ל״נ נש״ן ס״ק י׳
״ ; ל ה מ ט ף ( ^ י ם ״ י ג » ש ; י ', ו  דאלו טרפות אלי אסוייח קי1
 מהן נבילות (כלומר נקובת הושט שמיעה אם נשגוה המפרקת
ש יכו׳ מיין מה שנתנ שם י / ן ס ל , ב ו נ 3 ן ר מ 3 ר ג ר ח מ ר ן ם פ  ן

י סעיס קנוז גי־  1 1 בשימו ל

 מהן טריפות וליחשוב כמי דחזקיה נשם נקייית הכסף:
 דעשאה גיסטרא נבלה ומשני כי

. כתב רש״ל ואף אס  אחדדי
 הנקבים רחוקים זה מזה שאינו
 באפשר דגמדי כל כך אפ״ה אסור
 כי אין שיעור לדבר כמה יהיו קרובי׳
 ואין ליתן דברי חכמיס לשיעורין
 אם לא במילתא דפסיקח עכ״ל :
 (ך) בניכר שהנקב בא מחמת חוליי.
 ובחיצון אין ניכר שוס חולי כ״כ
 התוספות ר״פ השוחט וכ״כ הרא״ש

 עיין

 קתני נבלה דלא מממא מחיים דמטמא מחיים לא קתני אלמא דנקובת הושט ופסוקת הגרגרת לא הוה נבלה מחיים אלא דאם שחטם (סיס! ל״נ ש״ע בסעיף ב׳)
 אע״ג דשחט במקום שחיטה נפסלה בשחיטה קרינן בהו ואע״נ דמכמע התס דשנויא לרבא לא קיימא במסקנא מ״מ משמע התם דהאי דינא *להרמב״ם טריפה אע״ס
ב שהסוי תמה עליו אי! צהשגיס ת כ ג ש ״ מ ס ע ב מ ש ן מ כ ס ו ש  דהוי סחמא דש״ס דנקובת הושט ופסוקת הגרגרת לא הוה נבלה מחיים קושטא הוא וכן משמע מפלש״י ל

 דנקובח הושט טרפה וע״כ מיירי מחיים דלא הוי אלא טרפה בלחוד אע״נ דדעת הרשב״א בת״ה ׳הארוך דן! כ״ז ע״ב וגי דפסוקת הגרגרת ברובא מטה יהונתן
) נטל : ה או תורבץ הושט כו׳ נבלה. תימס דלא אשכחן בשום מקום (םיםן ל״נ ם«־ף ־׳  לא הוי אפילו טריפה מחיים לרבא דבריו צל״ע וע״ל סי׳ ל״ד ס״ק ג׳
ifSJTvv*"*™ ה ) מ ש ! כ ? ה ו י ז נ פ ל ו ש "י ס רק הושט נבלה אלא בש״ס ופוסקים משמע לטריפה בלחוד הוא דהוי וכן משמע מהרמב״ס שהכאה, ב  מקיבת תו
 העי טריפות בפ״י לא מנה מה להוי נבלה ומנה נקיבת תורק הושט מכלל דלאו נבלה הוי וגס המחבר עצמו תמה בל׳מ על הלמב״ס יאתיא נזה הכלל יא״ל א״כ
״ , ״ ^ w £  שכתב בפ״ג בשחט בתורבץ הושט נבלה לסלא תורבץ הושט שניקב טלפה הוא ולא נבלה אף שכתבתי בסי׳ כ׳ ס״ר, ה׳ ללא רק בזה לייאי ־אמת 1
 אע״ג שנקיגת המען הושט לא הוי אלא טרפה מ״מ כיון דשמט בחורבן נפסלה בשחיטה ואין לך נבלה גדולה מזה מ״מ מבואר שדעתו שאין נמוהי חיה א״נ לסיש
| » » ־ ^ ) ״ י י א ) » ו " נ י י ה ה ל י ב י נ ו ה  דנקיבת תורבץ הושט לא הוי אלא טרפה וכאן כתב דהוי נבלה ואע״גדדרך הט״ו בכמה מקומות לכתוב טריפה במאי י
 משום. דנבלה עכ״פ טרפה הוי אבל טרפה ודאי נבלה לא הוי ומכ״ש שהמחבר עצמו בכ״מדקדק בזה גס יש כמה נפקיתוח בין טריפה לנבילה היי נמו הותז'סיאש וה״ס
tonm Taitf י שא״ש א ו ר י כ ח י י י ; ח נ י . ול״ד לקרקבן לקמן סי׳ מ״ט דניקצ זה שלא כנגד זה כשל להיוריוב1 מ ה  אף בזמן הזה וצ״ע: ו ואפי׳ נקכו זה שלא כנגד ז
 קאי אבל ושט כיון דאוכלין ומשקין חדיר שם וגם היא מנשמת פעמים שהנקבים מתכוונים זה כנגד זה והוי מיקב ממש . שיים •־ אין יצייר לשיש נל חי״ומד
ן על יגלו:־ (שםש״ךפק״ה) ו י 3 מ ט ן פ ו 5 3 ק ט ק ש ו מ ז ע א, מ ש מ ה ד ר ש ק כ 3 א׳ מ ק י ך מ ן מ ס ש 3 ״ מ ׳ א י / _ פ ן י כ מ י נ פ ב ףק ה ק י א נ  T וכל זה לא סיירי מ׳ אפילו ל
^ מ ד נ ^ י כ מ י ל ׳ ^ מ א  חיצון כשלה עלה קאי הר״ב וקאמר דהיינו דוקא מיקב ע״י חולי אבל אס יש לחוש שניקב ט״י pp או מחט אפי׳ לא ניקב רק הפנימי לחוד (
 טריפה דחיישינן שמא ניקב גס החיצון וושט אין לו בדיקה מבחוץ אבל כשניקב רק החיצון משכחת לה שפיר דכשר ט״י.בדיקה מבפנים יגס תיינן היישע הוי נמי
' דוח? לי»ס׳ימלמימי ולא ס ו ת ח מ כ ו ה יכ1 מ ח י ד  וכדלקמן סעיף ז׳ וזה שאמר הר״ב דחיישיק שמא ניקב וושט אין לו בדיקה מבסוץ משמע הא מבפנים יש לי 3
 והלא״ש שמהם הוציא הר״ב דין זה ע״ש וכן משמע בד״מ וכ״כ בעט״ז והב״ח הבין שמ״ש הר״ב אפי׳ לא ניקב רק הפנימי טרפה ר״ל כהרמנ״ס אע״נ דקשיה לתוס׳
! פ-ץ ^ינה?'ני׳מדלמאמהא מ י ס  לאצ״ל ניקב רק החיצון טרפה ולכן נכנס בדוחקים ליישב דעת הר״ב בזה והדבר פשוט כמ״ש ואין להאריך ואין להקשות לפ״ז דהרי נ
 זה וכן בסוף סעיף ח׳ וכן בסי׳ ל״ל סוף סעי׳ ט׳ כהב הר״ב דאס נעשה מחמת קוץ או מחט לדילן ללא בקיאינן בבליית הושט ערפה דקמנ׳ א״ע סיי־י"למעלה
לס י מייס^שח^לאינויל3גיג כ ה 5 ס י י ׳ י ס ב  בכל ענין ולא מהני בדיקה מבפנים י״ל דדוקא כשניקב ע״י מחט או מוץ במקום שאינו ידוע הוא דא״א בקיאין בבדיקה ^ מ
ס בנקבי ק בסי׳ ל״ד ס״ט אבל אם תחב קוץ או מחט בושט מבחוץ במקום ידוע מהני בדיקת הושט מצד פנים דלא מחיים אע״ניצ״ל ״  מיירי בס״ס כ״ג ובסוף סי׳ ח׳ ו
ל , . ש ״ ^ ^ B ״ n « e S * M ' י א ב ק י ' ^ מ ! ש נ י ש י י ח  גרע מבית ־הכוסות שניקב מצד פנים במחט כשרה כדלקמן סי׳ מ״ח והיכא לנמצא מחט בחלל הגיף טרפה ד
 מהאברים שנקובתן במשהו ואין להן בדיקה וכדלקמן בסימן נ״א אלא ודאי כיון שהנקב בבית הכוסות הוא במקום ידוע יש לו בדיקה עי שנעשה עייפה מחיים
 והכי נמי בושמ והשתא א״ש האדכתב המחבר בסעיף ז׳ דלענין נקב נמי אין לושט בדיקה מבחוץ אלא מבפנים ובסימן נ״א כתב דממנ! שוב לא מהני שחיטה לעהיס
 שנמצא בחלל הגוף חיישינן שמא ניקב א׳. מהמקומות שנקובתן במשהו וטרפה ולא מהני בדיקה וכאן כתב דאפילו בנקב משהו יש בדיקה ה1ושע'או וישע״עצמו״כייו[
 לושט מבפנים אלא ודאי כאן מיירי שהנקב במקום ידוע (ובס״קי״ד יתבאר דהיכאדצואר מלוכלך בלס מיחשב להמחבר מקום ידועולהר״ב יקמינקנ מויגז היי טייפם
 מקום שאינו ידוע ע״ש) וכ״פ הב״מ לכשהנקב במקום ידוע מהני לושט בדיקה מבפנים אפילו לדידן יש להקל אלא היכא שהצואי שפיי'"־מ'הזלפ«ז^נ^ג2
ש לחוש שניקב ע״י קוץ נתייגן היושע נעשהננילם י  מלוכלך לא חשיב מקום ידוע: ח אבל אם יש לחוש כו׳ ^ר״לל״מ היכא דידוע שניקב ע״י קוץ אלא אפילו רק
- לא״ט ויו״ק. (שם בהנה״ח) - - - ו - ו ו  1 ו
 יכ״ן לא םיירי נוי . ש״ן

 דנול מרבבה
 (סינון ל״נ שייך ם״ק די)

 *) דנקיבות
 ננילר,. 'ונרי

 הושט הוי
 הימנ״ס סללו

 יד אפרים
') בכל  (פיק העיף ג
 שהוא נבלי• • עיין נה״ע
 ונסנ נשגויי ח״ג עני! נ״ע

 תידושי בית מאיר
 (םיטן ל״ג סעיף ג' בש״ך
 טק״ד) וכן טשטע טפידש״י.
 נ״נ וכן 1 הונית הישנ״א
 ריש אלו טרפות מכת יאל״ס
 יכי מתה עומד ושומני :

 גליון מהרש״א
 גטוק הלשון נשר . פ״ה :
 (סעיף יי ='ע) ניטל הלהי
 העליון . ואין לטדין םטגו
 לנטדק וגרחב עזים שבבטן
 והלנ ובנד טנולים ת׳ ג״ג

 חידושי רע״ק טרפה
 קשרים *דיך הלינה להוציא. טדין נפולה ונדיקוז הוט השדרה סוזטת הםקל !
 (סימן ל״ג ס״נ) בכל שהוא נבילה. קשה לי טהתוש׳ פ״ב רחולין שחט טיעוטו של
 ושט ושהה כדי שחיטה ונמרה להשחיטה או שניקב הושם יאחיכ זצחט את שניהם
 טריפה ושחיטתה מטהרת' הרי להדיא דנקובת הושט לא הוי נבילה וטםוניא לא טבואר
 ההיפוך דלא טצינו רק דפטקת חיותא םההיםן וצלע״נ: (שס ט״ז כק״ה) לאיי ליה!
 דברי חכטים לשיעורין . ואט כעור החיזיון קצת לונן לטעלר. ועור הפנימי נקובי למטה
 רחוק הרבה נעגין שלפי הנראה א״א להזדמן יחד אפשר דיש לדין לחקל כיון דאפי'

 ביאור הנר״א
. בגיל יה הכלל נוי ואין לך טי שאין נטוה.חיה נטו זו ולא שנאה '  [ב] לתרטב״ט ט
 נטתני' שאין שונה גטתני' דבר שא״א להיות נלל ביומו נטו ניטל הלנ וכיוצא וראיה
 שלא טנו אותח נכלל הכשרות נטו לחי התחתון ! [(] לחללו . עתוס' ט״נ א' ד״ה
 ניקנ ני׳ ז 1ד] נגילח . 1ט׳ שט ל״נ נ' ל״ק נאן נוי : [ה] וחוא שניקבו כוי.
. עתום׳ שט נ״ח ד״ה  ריטנ״א וכטש״ו דאפשר כוי והוא נטי שט ! J1] ' ונ״ז לא ט
 אתא . ודוחק לוםר כוי. ולדידן דקי״ל כרש״י ע״כ *״ל נן וכיכ הרא״ש נפ״נ ם״ד :

 בנקבו שניחם נה״נ אטור רק טשום דלא פלינ ^והוי רק דוגנן יש לסטוך על הפוסקים דשניהם לננים נשר דהלונן לא טקרי לקותא. ואף אם הגקנ נעגין שאפשר דטתרט׳
' י י , י  פתחי תשובה ל

 רגל אחת אין לחוש לחיט השדרה פאט מחמת השדרה הרי כיא גאמצע ומתפשט כחם נשוה
 גשתי הרגלים והיתה יאויה להיות צולעת גשתי הרנליס (ונן משמע קצת מלשון השגו״י
 ח״ג סוף סי' נ״ט אניאני לקמן סי׳ נית ס״ק יי) ינתג עוי יאם לא יאה היהודי שנפצה
 אין למוש לנטילה ומה שהננרי אומי אמי ביצאס מת״י איני נאמן יאפי׳ אמי מתחלה אולי

 , כזין להשגיח מקחי שסוגר אס ׳אמו שיה מחמת נפילה עיין< ע״ש:
ו (א) יושט כו׳. עיין ש״ך סק״י מה שתמה טל סרמג״ס והמחגר יעיין בספר ניפס  ד
 ציפיס פ׳ נמדגי מת שתיין ע״ז יעי' נת' פני אייה סי' נ״י ובתשובת גית שמואל
 אחיין חצק יו״ו סי׳ נ״ה: (ב)שניקנ. עיין גתשוגח ני״נ חלק יו״י-סי׳ ט׳ יאף אס
 ניקב סמיך לראש ששם ינוק נגשר אין הנשי סיתס !טיפה ע״ש וכן יתג נשו״ס תשינה
 מאהנה ח״א סימן ס״י ופייש נן רגיי סטור נמ״ש הילכו נל מקוט שניקנ טרפה ע״ש :
 (Q [אבל אם יש לחוש בי׳. עע״ז לקמן סי׳ מ״ט סק״ג שהקשה אמ״ש שם נש״ע סיד גגי
 ניקוב הקורקבן יסומנין נספיקו להקל ולהן העלה גס שם להחמיר ע״ט יעיין נתשונת ח״ס
 סי׳ נ״ס שכ' דננר הייתי יגיל לטין דסעק ניקנ סישס הוי שטק ננילס וסו״ל ספק נשחיטה

 כאד היטב
 כתב למש״א הובא נננ״ג אם ניטל החרעוס העליון דעוף טרפה להרמנ״ס כמו
 לחי העליון דחד טעס הוא . ופי' הש״ך שהוא גענין דליכא משוס עיקור סימנים
. וכחב הרוקח נימוק הלשין עד  דהיינו שיש נשר על הסימנים ונקרע מ! הלחי
 העולעלת היא ערלת הגרון כשר אגל עס המולטלח עריפה. ופר״ח הקשה עליו
. וכל דבר הפוסל בנקיבה ויש לו חלל ה ל י ב ה: (ב) נ רפו  מניין לנו להוסיף טל מן
 לא מיפםל עד שינקב לחלל ואם אין להס חלל צריך נקב מפולש(מהרמ״ט). והשייך
 פוסק דאף נקיבת הוושט מחייס קודם שנשחטה אינו אלא עריפה ולא נבילה והשייך
 הנימ דברי המחבל בצ״ע שססק על חורנץ הושט שהוא נבילה והוא ס״ל דאינו
. והעעס דאכלה בה וגמדה ופשטה וזימנין ח ר ו ם  אלא טריסה ולא נבילה: (ג) א
ס מכווגים. אפילו סתימה עבה אינה ממקיימי רש״י ובכל הנקבים י ב ק מ  איתרמי ד
. וכתב בט״ז בשס מהרש״ל אף אס הנקבים י ד ד ח  אין סתימה מועלת: (ד) א

 ע' גדה נ״ג סוף ע״נ ושטו נקינ נו׳ ומצאתי שעמד בזה נטי נו״פ י•(M) ופסוקת הגרגרת'לא הוי נבילה טחייט . ע' נגליון ם" פ״ו ם״ק ׳״א
r ע״י קק או דדישא עיקר ודוקז>בידוע עי׳י הולי ועי שפתי טק״ז נאן ־. (שס) שניקב על ידי קוץ. . . . . . . . 

 (סעיף ג' ש״ך סק״ד) רנקיבת הושט הוי ננילה טוזייט
 ך םי׳ ל״ד ם״ק נ' : (סעי^ד' הגיה) אבל אם יש לחוש

 טע״ו
 עי׳ ש״ן

 יא
 ונפי ל״ד ם״ט' צ״ע אי דוקיא דפיפא עיקר מעשה ו

 'יד אברהם צבי לצדיק
 החוע ; וזה כוונת התנא ונקע נמשינס ואלו כשירות גגהמה (דף נ״י) נשברה השדרה ולא נפסק החוט (פיטן ל״נ פעיף ד' ש״ך טיק זי) וכל זח ובו׳ והינא דנטזיא טחט . לא אני| האין מלמס השייך זס לנמצא

 שלה . ר״ל שריאין אני שלא נפסק המיט . וכה״ג דייק רש״י שס גני נפחתה הגולגולת וצא ניקנ קרים של
 מוח נתנו רש״י ור״ן ויע״נ ורואין אנו 5ו׳ הנאתיס סי' ל׳ ע״ש. ונ״ש לפי מ״ש יש״י יר״ן נמשנה יא״ע יאייחא ימילתא דפשיקת סחיט על ידי שבירת שדרה הוא נא ענ״ל. ואיכ כיין ואיימא הכי ודאי א״א
 לסתיי נלא ניייה . ולן מונח מע״ש נש״ס (דף נ״א) גני שגרוגא ומביאו הט״ו גס״ס זה . דלא מיישינן לפסיקת החיע יהטעס איתא נש״ס ופוסקים ישיגיונא שכיח חוט השירה לא שכיח . מוכח
 גהויא ואלו טניס השדים דשניח הוא פסיקת החוט" יש לחוש וזה גרור . ואח״כ מצאתי פכ״כ נעל נווע ניהודה נססרו דגול מיננה וכתב דהילוך מהני ננסמה לסמוך על הנויקה :
 (טיסן ל״נ ס«יף גי) ושט כו׳ שניקב לחללי בכל שהוא ננילה. עי׳ גתג״ש ושייך ונה״צ מ״ש גועת הרמנ״ס. ימינרי התוס' ננורות (דף ג׳ אי) נראה ילינא ושט שניקב לא הוי אלא טריפה עכ״ש מחייט וכ״מ נרא״ש
 פ״נ לחולין(דף לי) נשם ר״ת , וזה כמ״ש הנה״כ גדעת סומנ״ס ודלא נהתג״ש יהש״ו יעיין גחינורי לתרמנ״ס הלנות שחיטה פ״ג הלכה י״ע ני שם הארכתי : (פעיף וי) עןגי עורות יש לי לושט ניקב א'
 טהט נשירה ביי ואפילו ניקבו זה שלא בנגד זה אטווה . ינמנ הפמ״ג וניקנו שגיהס זה שלא כנגד זה לא היי אצא ספק עריסה אף אס אין רחוקים הרנה ונ״מ לספק ספיקא. ודקדק נן מלשון המחנר שכתנ אפשר
 דמימרמי אהדדי דמשמע דהוי רק ספק טריפה. ינעלם ממנו דנרי סרמנ״ס נהלנוח שחיטה ש״ג הלנה כ' שנתנ ניקנו שניהם זה שלא כנגד •זה -כבילה . וגט לשין הש״ע לא מנרע דנוונת סש״ע לומר דדוקא מרוח
 א׳ יאפשר ימתימי אהדדי טייפה ואתו לאפיקי נשניקגי מני רוחות דכשירה דאז אי אפשר כלל דצתרמי אהדדי משא״נ מרוח א׳ כיון יאפשר דצתרעי כודאי משנינן : (שם נהנ״ה) וכל יה לא סיירי אלא ננינר

 שהניצ
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. ״• ערפה ובן משמע כפוסקים לכעיק שיהא ניכר שבא ט״י חולי הא לאו עיין מה שכתבתי נזה בסי׳ נ״א בסייעחא דשמיא: (ז) רה הפנימי ' ״״1י ו ד . 6 . , ״ א ן א ר  י

. כתב מהרש״ל הא וכ״ש אם ניקב חיצון לחוד כ״כ או״ה כלל נ״א: (ח) ואם נתהלפו ׳  k הכי מסתמא בא מ״י קוץ ־. ט ואם נתחלפו ם

. הטעם דאז ודאי יש לקותא ובר״ן ריש א״ט כתב וז״ל פלש״י ׳  נקודות הכסף דהרא״ש אוסר בשניהם אדומים או שניהם לבנים פי׳ בכולו אדום או כו
מ צ״י סעיף קטן>׳ ולא בכולו לבן אבל במקצת לית לן בה ואם נתחלפו ברובה צ״ע ע״כ ומל׳ והא דקאמר דאי חליף טריפה היינו שנתחלח הפנימי באדמימר  י
0 הרא״ש שכתב אבל כאן דכולו לקוי וטריפה ד^רינ! דרוסה הי. " ׳ , ״ ה < י ־ < w ג י י ה 1 נ א  ק

ס החיצון וושט אין צו  אין מתקיים ע״י השני ודאי משמט (f) רק הפנימי טריפה דחיישיגן שמא ניקב נ
 דוקא כולו אבל לא מקצהו מיהו בדיקה (ה) מנחיז(נ״י נשס חופפות והרא״ש ימיין וע״פ):

ת אלו החיצון אדום והפנימי לבן ו ד ו ע י  ברובו ה״ל ככולו כמו בכל התורה . ה

 (ח) ט ואם נתחלפו שההיצון לבן ופנימי אדום
א וכן אם (ט) שניהם אדומים (י) או  טריפה m י

ח טריפה :  לבנים (ו) >

 ימוש
 ;ז דרוסה היא
 בדאמרינן לקמן חשכח חרי קורעי
 דדמא ומרפה ולמד מו״מ ז״ל מזה
 דאפי׳ נתחלף מקצת הפנימי לאודם
 לטריפה משום דאמרינן דרוסה
 היא ואפי׳ לא אתחזק דורס לפנינו
 וכ׳ עוד לאעי׳ נמצא שהאלים הבשר
 כנגד המעיים דטריפה מטעם זה
 ע״כ. ודברים תמוהים כתב להפסיד
 ממון של ישראל בכל מקום שימצא

 י וכ״ש אם יש לו ב׳ ושטים ב״ח
. הטעם מפורש ׳ ו ס או ב׳ קנים כ  האו״ה ננלל״נ״י' הניא' מ
 א״. לסנוייף ונןעיקי וא״מ בתמופח הרא״& דכל יתר כנטול

 פרי הדש
 על תמיהתו שהרוקיז ונעל ציה
 לדין והכל נו נולס הסכימו
 ליעמהימג״סגוהנסהושנ״א
 נתנ גמ״ה שגראין ינייו וגס

 הגה י [ח] וכל שכן אס יש לו שני וושטיס אי שגי קציס (ז) לטריפה
 (תשובש הרא״ש כלל כ׳ סימן טי) :

 אמאי« ־;.־י בחשיבת הרא״ש רכל יתר כנטול
 י״ל ימייוקא ימת־י׳ נסקא דמי וה״ל כאילו נטלו ב׳ הוושטים
* אי הקנים יכמ״ש הט״ו בס״ס מ״א ו ״ « * ™ g ™ 

 התחתון מכצצ ונצחי העליון דאס
̂אלאT™]^ 1 נקודה ארומיח בבשר שככל חלל הבהמה לומר שלרוסה היא לא״כ אומצא לאסמיק רהיינו שנצרר הלם מחמת מכה דאיתא בסימן נ״ז היאך משכחת ̂ע  מצו
 הייאה לא מני ליה ונילקמןגני לה להא איכא איסורא מחמת לרוסה לפ״ז וזה פשוט שלא מיירי שם ברוקא שראינו שהכו אותה אלא מחמת נצרר הרם אמרינן רמממת מכה היא
ח ותו רהא בסי׳ נ״ז אמרינן להאלים הבשר כנגר מעיים אסור משוס לרוסה היכא שיש ספק לרוסה בלאו הכי שראינו ארי בין הבהמות אבל בלאו ״ י ™' ס "  J*1. מ

ופים הכי לא ומבואר שס סעיף י״ל אפילו אס נקרע הצואר אין תולין בלרוסה כ״ז שלא ראינו הרורם ביניהם ק״ו בשביל אלמומית שיש בושט. ותו

ף

 *וכן' אס שניהם או
 וכי׳. כז יעיז«־א'ש יסיים רבתה״ה בביח שני שער ב; כתב בשם רש״י שאס נתחלף הא׳ כגון ששניהם אדומים כשירה שהרי לא נתקלקל אלא האחר ע״כ הרי שגס רש״י עצמו
 י לא חש בזה לררוםה מחמת האלמומית וא״כ יהיו לברי רש״י סותרים אהללי אלא פשוט להר״ן לא מיירי אלא באם ראינו שיש בלאו הכי

J ספק לרוסה שראינו ארי בין הבהמות וסמך על מ״ש כלאמרינן לקמן אשכח ביה חרי קורתי דדמאושם מיירי בספק דרוסה וכן מצאתי f ^ V T ? , ״ , B 

 יויוקא"שינקונ ק,, בהשובת רשב״א סימן רע״ז וז״לויש מי שחושש משום ספק דרוסה ואינו שלא חששו כן אלא בשיש ילים מוכיחות כו׳ עכ״ל ובאמת היה
 או׳מחע-נמקיט שאיני ייי« לי ויכוח עם מו״ח ז״ל בזמן קודם והצעתי הרבר לפני מהרע יפה ז״ל ושאר רבנים ואמרו ליש מאן לחש לה לזה כלל לחוש מחמת זה לדרושה
 כ״ג'גהג״ה ואפיילו לא M£ ומעשה בכל יוס שאנו מתירים כשיש בושט קצתארמומיח בפנים: (ט) שניהם אדומים . הטעם בטור לא״ל דהאחדלקוי וחבירו מגין
 יכי׳ ילא בקיאי! כיי;י!׳ עליו ללא דמי לנקב קטן לחבריה מגין עליו אבל כאן שכלו לקוי לא מתקיים ע״י השני וכתב רש״ל פי׳ בכולה אבל במקצת לית לן בה
 אס ?יקל'?J% וברובא צ״ע עכ״ל ויש להקשות למה אמרינן כאן לאין האחר מגין על השני מאי שנא מריאה בסימן ל״ו ראמרינן אפילו נגלל הקרום
 קיז אי מחני חיישינן ליושנו העליון כולו כשר וראיתי בררישה סימן ל״ו הרניש בזה ותירץ שאני קרומים של ושט לאכלה ושתה בהו ומתנלנלים תמיר אינה יכולה
^%ע5מ\א^ לעמוד בקרום אחל עכ״ל ואין זה נייח לי לאס כן אפילו אם נתחלף במקצת נמי נימא לטריפה כיון רבאותו מקום שאין שם אלא קרוס י  א׳׳־ ס׳^י
 ניק="ע״י קין גמקוס יה אחר לא יוכל להתקיים כשמגיע המאכל לשם ונקיבת הושט במשהו בכל מקום ונ״ל לתרץ לטפי עדיף כשאין הקרוס השני כלל כי ההיא
^ לריאה מהך להכא שישנו לפנינו והוא לקוי לטון שהלקותא גלולה כ״כ אמרינן לגם השני יהיה נלקה רהא שוכבים זה על זה ולקוחא ^ ר ^ י ^ 1 
 יצ״ל לשיטמ י הש״ו מיייי של זה לבוק בזה חמיל וזה לבר מסתבר ולפ״ז אס היה ניטל עור א׳ מן הושט כולה היה מהכשר ע״י השני כמו הריאה כנ״ל בתירוץ קושיא
 שיאיני שנכנסו נין קיציסילא זאת אבל למעשה לא נסמוך ע״ז להקל ועיין סי׳ ל״ו כתבתי תירוץ אחר: (י) או לבנים. כתב רש״ל בפא״ט סי׳ ג׳ שהרשב״א מתיר

 הידושי רע״ק ביאור הגר״א נאם
. כן פי' דאי חליף אמי׳ חד מינייוזו : (ליקום) וכן אט כו׳. אבל גע״ח ׳ ו  לחרדי עם טקוט חלובן יש לדון נח די״ל דחך םברא דוטנין דטוזרטי חוי דרך טפק [ז] ונן נ
 דשטא אתרטי וא״כ הוי ם״פ טטק לא אתוטי ופפק כחפוםקים דלובן לא טקרי לקותא . מכשיר וכן נהג״א שם ונ״נ ת״ח טדבוי רש״י אלא שכתב שחוש׳ נטתפקו ויז» לחחטיר
 וא״נ אבל בהג״א נ׳ טשטם להכשיר וכ״ט לישנא דחליף כםו בריאה שט ט״י א׳ וע׳ בברכות

 שלקה נקין רק פעם א׳ ולא
 ייחל ויומו ווחק גוול ע״כ
 אמ״ו לשרש ורמ״א לא כוון
 כאן צשסוק היי! אלא שרוצה
 לחת קושיה מיש׳ והרא״ש
 שמקשי' לפי מה ואמר רנה

 באר היטב
 רחוקים שאינו באסשר לגמלה כל כך אסורים דאין ליחן דברי החכמים לשיעורין:
ץ . וכתב בשייך אבל מבפנים יש לו בדיקה ואין להקשות מסימן כ״ג ו ח ב  (ה) מ
 וכן בסימן זה סעיף ח׳ כתב הרב דאס נעשה מחמת קון או מחט לדידן דלא בקיאים
 בבדיקת הוושט טריפה בכל ענין ולא מהני בדיקה מבפנים ל״ל דוקא שניקב ע״י
 קוץ או מחט במקום שאינו ידוע דאין אנו בקיאים אבל אס תחב קיץ או מחש
 במקום ידוע ממי בדיקת הוושט מצד פנים דלא גרע מבית הכוסוח שניקב מצד
 פנים במחט דכשרה והיכא דנמצאת בחלל הגוף דעריסה וכן פסק הב״ח דכשניקב
י לוושט בדיקה מבפנים אפילו לדידן אלא היכא שהצואה מ  במקום ידוע מ

 פתהי תשובה
 ומממרינן גספיקו טפי משאר טריפות ונשחטה היתרה ינסנרא וי הייתי מיציו חושות נכמס
 ויניס !מצאתי עתה נן נפלתי סי׳ ל״ג סק״ו !כ״כ עוי נניח הספק שלו אמנס אחר העיון
 סורנא ני וגררתי וצא נן הוא והא וספק נשחיטה להחמיר היינו ספק ימעשה השחיטה או
 שסה או ורם או נמצא הגרגרת שמוטה ונה״ג משא״כ מה שאינו תלוי נמעשה השמיטה .
 הנהמה בחזקת רונ הנהמות עומות שאין וישען נקינ ונסי דיש לה חזקת שאינו ינוח עו
 שנתנרר שנעשה מעשה השמיעה כהוגן מ״מ נל שנעשה ההוגן והספק נניקנ הושט שמנינן
 ארוגא כמו נכל העייפות ויש לי היגה ראיות ע״ז כו׳(עיין מזה שס גסי׳ י״ז ונסי' נ״ו
 יגס בסימן מ״י שסוגא קצת לקטן סי׳ מ״א סק״ר) ולענין קושימ הט״ן העיקר כמ״ש נה״כ
 שס ישאני ושט יכל הגי חייי נרייתא קיצי אנלין לפן מחמרינן טפי ותולין נמציי ע״ש] נ
 (ד) טרפד,, ענהיט ומ״ש נסם ימש״א ינחיליף ממש אפי׳ נכ״ש עריפה . הנה כ״נ גס
 סתנ״ש וכן ססכיס נתשונת נו״נ תניינא חיו״י סי׳ ט״ו אן נמג שם יאס האימימית ענר
 ע״י מיעוך נרוק יש להנשיי ויש לתלות האימומית שע״י יחיחת השחיטה נעשה אווס זה וכי
 עוד דאין צריך לנדוק אחר שנמצא אודם געור הפנימי לפשפש אס יש לונן נעיר החיצון כיין
 דליעת הגהת ייישה וצרעת רש״ל וט״ז שסוגרים דלינ[ נחו! אינו שוס לקיתא היא כשר
 לגמרי ייש להחמיר כשרואה שיש לינן אנצ צא לחפש ולנדוק ע״ש ונראה לי דאס סס משני
 רוחות דא״א נשום שנים ילחימי אהייי לנ״ע נשר נמו לעיל סעיף ר׳ נניקג ופשוט הוא
 ודע שדנרי הנה״ט של •הרנ מהרי״ט ז״ל נענין זה תמוהים שהעתיק דנרי הדעש״א אחר שנ׳
 סתם נשם רש״ל דנשניהס צנניס כשר (וגט ננה״ט זה העתיק זאת נשוף נשס ט״ו) והא

 דדינא אס
"י קין ומחט או י ע״י חוילי  ע

 תלינן שניקנ ע״י חולי דאל״כ
 עדיין קשס ניקנ זה נלא זס
 ישר היכי משנחת לה אף
 שראינו שיש בוושט חוצי ניטא
 דלמא גם סיה כאן קון או
 מחט אלא וודאי דלא חיישינן
 נסתמא לקין נ״ז שלא ראינו
 שנעשה מ״י קין אי מחט :
 (שט פ׳ניף ח) ואם נתחלפו.

 מלוכלך בדם לא הוי מקום ידוע עוד בתב השייך דלהכי נקט לישנא דאס יש
 לחוש כו׳ ר״ל לא מבעיא היכא דידוע בודאי שניקב ע״י קת אלא אפי׳ רק שיש
 לחוש מיקב ע״י קוץ עריפה עד שידוע בודאי שניקב ע״י מולי: (ו) טריפה.
 וכתב בש״ך בשם מהרש״ל הא דשניהם אדומים או שניהם לבגיס טרישה דוקא
 בכלו אדום או בכולו לבן אבל במקצת לית לן בת ואס נתחלפו ברובו צ״ע צכ׳
 השייך דלשון הרא״ש משמע דרוגו הוי ככולו כמו בכל התורה בולה וכן ססק
 הב״ח וכ׳ דמש״א דוקא בשניהם אדומים צריך כולה או רוב׳ אבל נחלוף ממש
 שזה נעשה אדום וזה לבן אפי׳ בכ״ש טריפה וכ״כ ננה״ג(מהרמ״ט) וכחב גט״ז זהג״ח בתב דאפילו נתחלף הפנימי לאודם דטריפה סוא משוס דאמרינן דרוסה
ס. וכתב עוד בש״ז ליש י  היא ואפילו לא נתחזק דורס לפנינו וחולק עליו הש״ז וכתב דמעשה בכל יוס שאנו מחירים בוושט כשיש בושט קצת אדמימות בטנ

 יפה כוון לחלק ני! איסיי להקשות מ״ש מריאה בסימן ל״ו דאמרינן אפילו הגליד קרוס העליון כולו כשר ולמה אמרינו כאן אם שניהם אדומים או שניהם למיס דאחד מהס נלקה דטרישה.

 דגול מרבבה
 סוחרים ינרי עצמי גפיק א׳
 מהלכות טימאת מת הלנה
 ט״י ע״ש ודוק וכן נהלי שאר
 אה״ט פ״נ נתנ נהמה טמאה
 שנשחטה אינה מטמאה משוס
 ננילות עד שתמות או טו
 שיתיז ראשה יההוי חדש
 הרגיש נזה אמנם נס׳ ת״ש

 יד אפרים
 בוושט הדבוק בלחיים שיש שם מכות ופצעים אפילו אט יהיו נכלל סירנן סיישס מ״« כיין שנשר לחי יאוואו!
 הוי שצם ובריא הוי נסמימה ימעיקיא וכשר. אן ננ״נ שיי ט׳ נתנ אם ניקנ הוושט שמון לראש ששם
 דנוק ננשי יש להעייף ולא אמריי שהנשי סותס שהרי שני העורות יגוקיס הרבה ואש״ס אמרי׳ וזה שלא כנגר
 זה עריפה משוס דגמדס ליה וה״נ י׳ל דלפעמיס גמדה ליה ואינו נשאר דנוק נמקומו• ואסשי ונמקוס סתוינן
 נס סנ״נ מודה דמהני סתימה. ונשנ סנ״נ מה״תנאמצע סי׳ כ״ג נעופומ שנקרו בעוף אחי עור הראש ממול
 העורף יש להשגיח אולי נהנס נעומק מן הצדדין ושמא הגיע לוושט אנל אם אין ריעומא נבשר שמן סצייין
 נעומק אין נאן חשש נחירת הוושט נצל: (שם ס9יף הי) ופנימי אדום טרפה . ענה״ט וכתב ננ״נ עסיס

 סימן

 נליון מהרש א
s בתי הינוך נ״י סי' ט״ז ננועה שבין ב׳ עורות הושט ונטזוא נה נוצה דקה נ' דאין הילוק נין יה לקו׳ן 
 (ס״ו נהג׳יה) אין לו נדיקה טנהוץ . ואם הקוץ ההונ לפנינו יש לו בדיקה שייך ט״ק כ״א וטק״י ועי גליין
 שם : (ט״ז סק״י) ובחיצון אין גיכר שום חולי. ר״ל בכולו אבל ניכר נטקזיתו כשד , ט״י לקמן פ״ס
. והש״ך דפטק שם לחתיד צ״ל '  י״ח: (שס) עוון טח שנוזנחי' מזה נפי׳ נ״א . עי׳ ט״ש פי׳ ט״ט ם״ק ג
ל אם נ  דהכא שניח 'שיגקנו שגיהם ועיי פי׳ נ״נ שייף ם״ק י״ד וע׳ שפתי באן טק״ז ; (שייך סק״י) א
 תחוב קוץ. החב״ש פירש נתהוב לפניגו וראיגו שלא פגע בטקוט אהר דלא תקשי טפי׳ ל״ד פיט והרי קו״ה
 הוא דהא החט טקנת לוושט. נ״ש בוושט עצטו ועי שפתי דבטטק ע״י קוץ (וטטילא לא ראיגו שלא נחחב
 ום בטקום אחר ט״ט) כשר בניקנ ההיוון מטעם פ״ט להש״ך . דבשלטא ניקב הטניטי הוי שכיח

: (°6) מבחוץ נטקופ י ק י פ  שאוכלין יוחקוחו לנקוב גס חחיצון' טשא״ביטבחוץ לפגים (וחט״ז לשיטתי׳ פט״ט טק״ג דגם בקירסנן אין מתירים םטעס פ״ם) ונטקוט ידוע אף דלא גתחנ לפנינו םועיל הבדיקה בתרי פ
 ידוע , ע' פלחי ם״ק י״א וחפ״ח אופר בדיקת הפגיטי מטעט שטא הבריא וב״כ ש״ך ם״ק ב״א : (סעיף ה׳ בהגייה) או שגי קניפ וטריפה . ואט טהובריט טלטעלה וטלטטח כאצבע חפ״ח טנשיר ולחנו״ט טטדיף

״ L י ״  דלא כרש״י רהיישינן לדרוטה ועי ט״ח זולת בנו אווזות הזנדיט יש נטו ב׳ גרגרת לבולט ונטוף הגרגרת נטו נפתור ונשרים ז (ט״ז ס״ק טי) אבל בטקצת לית לן בה ־L־' ־"־*' ~

 יד אברהם
 שהנקב באטוזמתחולי אבל אט יש להוש שניקב ע״י קוץ טריפה אפילו לא גיקנ רק הפנימי. כסנ סש״ך

 צבי לצדיק
 ממט נחלל הנון ישס עינ ניקנ נחו מקום דאין נא אל החלל אגל נניס״נ י״ל שנא לשם מן ממעיים נלא

 ר״ל לא מינעי הינא דיויע נוראי שניקנ ט״י קון דטריסה אלא אפיי יש לחוש נוי עד שידוע נודאי שניקב נקנ כצל ופן נוושע י״ל שלא ניקנ כלל:
 ע״י חולי. וקשס סא בחב סג״ס בסימן מ״ע ס״נ יר״ס נ״א דאס ספק אס נעשה מקב ע״י קון או חולי
 מיתר משוס דהוי. ס״ס ספק ע״י חולי ונוואי לא ניקנ יותר ואת״ל ע״י קין שמא לא ניקב יותר. וע״ש בנהיכ שנתנ והנא שכיחי שינקנ ומצאתי נט״ז שם בשימן ט״ט שחילק על היתר זה וראייתי מהו והנא.
 ונראה דנוה ייננו רנריו כאן שנתג על מ״ש סג״ה שאס יש לחוש שניקנ ע״י קוץ אפילו לא ניקנ רק הפנימי עריסה . כתנ וז״ל וכ״ש אם ניקנ החיצון לנו ענ״ל , וכתב הגאה״ט וז״ל ורניס תמהו על סכל שכן וצ״ע
 טלל. ול״נ דס״פ דנ״ש אס יש לחוש שניקב החיצון ע״י קון דעריפה שהרי אין כאן ס״ס לומר ש«א "״י "ילי יאיו״ל ט״, קין שמא לא ניקנ הפנימי יס״ס נזה אינו ס״ס יהיי ספק ממסת חסיון יייעה שאין אנו
 נקיאיס ננדיקה נלל אפילי מנפנים . ולא מסני שלא במקום הפסד מרוגס ענ״פ עיי ש״ו סימן נ״ג וסימן נ״ה. דמוינא דש״ש מהני בריקה נושט מבפנים נדאיתא נפי השוחט (דף כיח). משא׳׳כ אס יש לחוש שניקב
 הפנימי ע״י קון דהוי ס״ס גמור ספק ע״י חילי ואת״ל ע״יקיז שמא לא ניקנ החיצון ונדיקה לא מהני נישט מנתין מדינא דש״ס לדעת הש״מ ס״ז יזה נכון מאד נכיינת דיריו יקאי על אס ספק ממס נעשס
 דנ״ש יש לאסור נשניקג החיצון לנד. וין עיקר ודלא נס׳ לחס ספנים שדנריו מעורנניט שמתחלה העתיק מרי הש״ן ואח״נ כתנ דאס סשק מעה נעשה כשר. ועכ״ש נניקנ החיצון נמקוס שא״י ויש ספק יש לאסור
 מה״ט שנמנמי דאין נאן ס״ס. וזה ברור לשענ״ו ודו״ק. ואפילו למאן דמתיר סימן מ״ט ור״ס נ״א יהתס יש ס״ס גמור יספק שמא לא ניקנו האנריס מסנימיס סוא ספק גמור דאפילו מדינא וש״ס אין אנו נסיאץ
 ננייקת נל האנייה ננקנ משהו ליעת יש״י ומע״ו שם . משא״נ הנא . וזה ילא כמ״ש השמ״ג דלהש״ו מחיצין לפנימי כשר נס׳ ממה נעשה מטעם ס״ס וז״א דשמא לא ניקנ הפנימי הוי ס׳ חסרון ידיעה כמ׳׳ש :

 (טעיף הי) עורות אלו החיצון אדוט והפניטי לבן ואס גתהלפו ני׳ אם שניהס איומים או לבנים טריפה . ורש״ל מנשיר בשניהם לנניס שאין לנן לקותא . ילא צהייא ימונס נלפ״י זראיש ירשגיא וש״פ.



 טורי זהב יורה דעה לג הלכות טריפות שפתי כרן נט באר הגולה
1Sr&h-w?^ א ו י ח ם ע א א ש : י " ע  1באס נתחלף א׳ מהם למוד אלא שהתוספות מסהפקים נזה וראוי לאס נמצאו ב׳ כבלים יטייסהמס״ט ו
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 הוא נלקה אבל בשניהם לבנים מה ליקוי יש כאן ופסול המראות לא אף בעוף וכללעיל סי׳ כ״א הכא כיון שאין לו היחר אלא בסימן שם דף ־״י! (־פירוש קיף
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 בתוספות ר״י שירליי״ן שפי׳ לפני בבדיקת לרוסה לעולם וכמו שיתבאר ינ״פ סימנ׳׳ס נם׳ ג׳ «הל
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 10 י»ס׳ שם:
 נקודות הכק*

 אלא לנווונ אמי כן ואין
 םשחיעס מועלת נו ורצה לימי
 ואעיט ששחעפ אמינ סיי
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 חוששין לספק דרוסה כו׳ , עיין מגאונים: פונטי׳ ר6* שם
 בסי׳ נ״ז סי״ג ובמש״כ שם: יד אכל
. משמע ׳ ו  חוששין לספק נקוכח כ
 רעת המחבר דאפילו הנקב במקום

 שאין ילומ יש לו בריקה מבפנים ול״ד
̂ם יכ!  למ״ש בסי׳ נ״א למחט שנמצא בחלל »'ילס ולאש״זימא מ
ט אי׳י % ק י J מיסה י״ייש,׳ שייא נ  מהאברים שנקובתן במשהו ואין להם ליס מטס שכתנ סרמניס ר״פ *
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 ניקבו מקב משהו לא מינבר אבל ופייין סיא מפינסת או ששלמ
 סכא עכ׳ע ידעינן שעכבר מקום

ד מקום מהמה לשנינו אי שניטלה ילו  המלוכלך מקב ויש לבדוק ע
ג ימלל שלה fo נגלה ומטמא ״ ס כ  המלוכלך ודעת הר״ב ל־א&ילו כ
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 חין כליקה ננקב משהו אבל כשתחנ עי״! נמייםטל׳ל סיי ינשי״ז

 בדיקה מפגי שביון שהוא אדום אין אודם הארס
אם עוף הוא(יא) בודק נ  ניכר בו טז כיצר יעשה יא י
)מבחוץ [ושוחטו] ואח״כמהפך הוושט  הקנה(0
ה:  ובודקו מבפנים(מואס בהמה היא אין לה תקנ
ה : נ ק ה אף גנון׳ אין לו מ ק י ל נ ן ב ן לאין אנו נקיאי ז י י ל ה יב ו  ת

י ניז ולענין נקב נמי אין לושט בדיקה מבחוץ  ז(יב) י
 אלא(י0 מבפנים:

 ח 3יאז עוף הבא לפנינו (יג) וצוארו מ מלוכלך
יי אין הוששין לספק דרוסה ) בדם (יד) יג 9 ס ) 
 (ט״ל סימן ל׳ז) ט׳ ניב] לבדוק כל החלל יד אבל חוששין

 (0 לספק נקובה טו לבדוק מקום(י) המלוכלך;
ו י נ ף או בהמהדצוארה מלוכלך בדםלחיישינן לנקי ו ה ויש אוסרין כל ע ג  ה
: הג ת אשירי׳י פא״ט בשם א״ז) וכן המנ ו ה ג ה ) ן י א י ק מ נ  הוושט ואין א

 פירוש קורע קצת בעור החלה
 ומשם יוכל לבלוק הקנה במקום
, מי  שחיטה: (יב) ולענין נקב נ
 הטעם ברש״י פרק השומט(ר׳כ״מ)
ס טיפת דם מקב ע״כ מ  דשמא נ
 אינו ניכר מבחוץ שמלו אלום :
 (יג)וצוארו מלוכלך בדם. פרש״י
 שנקרע הצואר ממזון משמע
 דאי לא נקרע הצואר אלא נמצא
 לכלוך לם אחר שחיטה סביב הושט
 בפנים אין שוס חשש בזה וזה
 אפילו ללילן: (יד) אין חוששין
 לספק . כיון שאין דורס לפנינו
 וכמ׳׳ש סי׳ נ״ז סעיף י״ל. בטור כתוב
ם אמי אי רינ אמי לא הוי שני פירושים על הבריא ונ״מ ־ קוץ או מחט בושט במקום ידוע ג מ מ נ  ה

ך נניצה מחיים עד שתמות והוא י ר 5 ן ש ן י ע כ ו ד י י נ י י א ר ק ה מ ן א ל ל , א f ק ״ ס ש 3 ״ מ כ ר ו ב מ ״ ר ה w . ל ח ״ מ ( י ה מ ל ע ם ש ן ר ר ק ( י ה א ק י ל י 3 מ ם מ ן א י נ ע א ל נ י ד  ל

 ואינו פדי חדש

 לנקב

ו לבדוק סקופ  לבדוק כנגד כל אורך ורוחב מקום המלוכלך : ט
ה משוס יל״ל לניןניןטן יתנריס י מ ע ן נ  המלוכלך . פי׳ מבפנים כנגד מקום המלוכלך לאלו מבחוץ הא נתבאר בסעיף ז׳ דגם לענין נקב אין לושמ בריקה ממזון והמחגר אזיל ל
' ים^סש;  שהביא בב״י הגהת אשר״י בשם א״ז להאילנא אין אנוכקיאין בבליקה וכל עוף לאתי לקמן ומלוכלך צוארובלס אני אומרו ע״כ וכתב טלה ליקוי אינו מסקי
 ונ״ל דהיינו ללעת בה״ג אבל ללעת רש״י שיתבאר בסימן נ״ז(פי׳ רלרוסס איה לה בליקה אפילו בזמן הזה) האילנא נמי אית לה כליקה ע״כ ימשמע דיקא כולו או
« 9ל3*ו»^צםקשות  עכ״ל ובסימן נ״ז סוף ס״ח פסק כרש״י וכמ״ש כאן בסתם בס״ו ולק כתב ג״כ כאן בסתם לבודק מקום המלוכלך ואע״ג לרש״י והמחבר ס״ל 1ענ

 כיאור הגר״א
! (ליקוט) ואט בהפת ־גו׳. ולא כרש״י ׳ . w כ״וז נ ' י  [ט] גיצו יעשה כו׳ יאט נ
 ט״נ ג' דיה ההיא בוי ועוד מיטה אתרת יש ותביאו בח״ד. והטור וע׳ טוו ונ״י ויש
 פהלקין מי. ובקיצור שיטת רשיי יוןז ננקב אין בדיקה טבחו׳ן אלא דנדרופה יש בדיקת
 אחר וד*זיטה ויש תקנה אף כבחטח ונ״ב הטור נשם נע״ח ונינ הר״נ נשם הראית
 וב״פ בת״ה בשט י״א אנל נתנ די״א דנהטה אין לה בדיקה כלל וכתב וכן עיקר ודעת
 תישי דננקנ יש בדיקה אף טבחו׳ן אבל נת״ת ושייט תטניפו לרש״י ביה ושיטה אחרת
 ובנקב נטקום ידוע יש בדיקה אבל בטקוס שא״י א״י לבודקו(ע״נ) : [י] ולענין נקב
 בו׳ . רש*י שט ב״ח אבל לא בדבריו שנתנ דבדרוטה יש בדיקה אף לבהמה ע״ש ט״נ
: (ליקוט) ולענין כוי. בטש״ש נ״ה ת״ש דההוא נד איחא בוי ועדש״י שט דיח '  ב
 טטםםם נו׳ ודיה אין בוי ושט ט״ג ב' ד״ח ט״ש ט׳ ודלא כרינ״א בתום׳ ב״ח ר״ה אתא
 בו׳ וחא תקט ספק דרוטח אנב אורחיה קט״ל כם״ר חוששץ לספק דרוטת. ת״ה ונתב
 דלהני נ״כ נקט םפק דרופה ולא קאטר ונ״ט לרדיפה (ע״נ): (ליקוט) ט") ולענין ט'
. ודעת ריב״א בחוני דהינא דתלינן נקניא א״צ נדיקה בלל דלא היישינן י ו  ופ״ח אבל נ
 לנקיבה ובתב תקב ניני טנחו׳ן וההוא נר אותא דפ״נ נדרופח איירי ע״ש (ע״כ) •
, תום׳ ב׳*) א׳ ד״ה אתא בו׳ וי״ל ׳ ו ט לבדוק ־ י . ג״ג ב' : [ ׳ ו א] עוף כו׳ אין נ י ] 

 מסא יפריך פלמודא גני ויא'
 נדף מיו מקצתה ע״ט דמשוס
 דהיר נריא נוצס נמי הדו
 נרי דהכא לקותא היא ולא
 סדר בריא אלא ווזנריס מני!

 מטח יהונתן
 עיין ט״ז סקיח ומ״ש דהא
 נסיטן נ״ז אמיינןדהאדיט
 סבשר • כנגד הנני מעיים
 סייני סינא שראיינו ארי
 שנכנס אכל נלא״ה לא ונר
 ע״ש י״ל דמ״ע יש לפרש
 במרי רש״י כמי שמפרש
 סנ״ח יוודאי נהאדיס םנשר
 כיון ושכימ שיאיים מתמת
 דגר אמר אינ אס לא ואינו
ני אמר י  איי שנננש תלינן נ
 אנל נוושע ילא שכימ שיאדים
 מחמת ו״א אם בן כשסאויט
 ספנימי וודאי מאמת ייוסס
 האיים רק אף י׳ל דבי׳ הנ״וו
 נפי' דבלי סלין אמת מ״ע
 אליבי׳ דוינא לא קיייל סכי

 יד אפרים
 סי׳ עיו נאווז לעועס שג«צא
 נעור ספנימי קיד וננגדו
p נעור החיצון לא סיס שינוי 
 נמצא גמקוס אמר בעור
 המיצין שנהפך ללנ! והוא
 לקיתא נמקצס כמ״ש נת״ש

 חידושי רע״ק
 יא״ב עג״פ ברחוק בעני! רא״א שיירטנו ייזר יפו לרון להקל וצ״ע לדינא!
 (0עיף יי) ואחייב טהפך הושט ובודקו טגפניט . יניה לשון הטור. משפע דבדיקת
 פנים לחור טחני וטייל לחטוד דהעיקי־ נתידוצא א' דהדא״ש דהא דטהגי בדיקת פגיטי
 ולא חיישינן דשטא האדם בחיצוני ויתחלחל לפניט טשום והקילו בטפק ירוםוו חואיל
 ולא אפשר בעני! אהר . אנל לתירוצא ב' דחרא״ש רדוקא EH הארס נתחלחל לפניפ
 ולא נשאי גהיצון רק רושם טבחוץ יחי אינו טיגגי־ טבחו ץ. אבל בעור שלא נתחלחל
 ניכר חארט םבחוץ . ובעי' בדיקת טניטי וחיצוני עיי״ש. והטעם דפטק הטור נתירוצא
 קטא עיין בנ״ח. ואני נעגי לא זכיתי להבין כוונת חרא״ש דהקילו נאיא בעין אחר
 א״נ נחטה דלית לח תקנח בבדיקת פנים יוילטא בט^ט ארט קשחיט לישתיי נםפק
 דרוסה ביון דא״א בבדיקה רטח לי אט החשש שחארפ שלט גט נפניטי או שהחשש
 ששלט רק בחיצון וסופו לתתהלחל. ודוחק לוטר חמי ל"׳» שישלוט בחיצון ולא יעשה
 משט בפניטי. וגט לישנא רחרא״ש לא משמע כן. יטנידל הניה הקושי' היה נראה
 לוטר דאט חארם רק בהיצון אף דטפדפי' טשום טוטו ט״ט לא טכ»־י פטולו נשוייםה
 ביון דט״ט עתה אין הסיטן פקולקל אלא דטריפה על שם טופו טון ואין םופו להיות .
 אבל נבילה לא הוי. וא״ב בבחםה דהםפק מטא שלט נס נפניטי הוי טפס בשחיטת .

 אנל נעוף בבדיקת פניט ביון דעב״פ לא הוי ננילח וליבא ספק בשחיטה טקילין טטטיקא

 שהניא הרא״ש טקודט ישגיהס אדוםיט בשד. אנל לדינא אס 6פקי׳ ושניהם

ט טיהי׳ן אלא דלא טטלינן «ל בדיקתfvi דשטא  ועדיין צ״ע . גפ יש לעיין דאטאי לתירוצא הא׳ הניל לא םצרני לבדוק גט טנהי׳ן יני םלתא רפפיקא מדאי לא נראה האי
 טחטת איטוםית חפי׳ לא טיגבר הארפ וא״ב עב״פ אטאי נקל לגטרי פטפיקא ולא ליבעי אפילו בדיקה טבחוץ הא 0ח דאפשר לנדודי טברדינן ונצטרך לבדוק טנהוץ שטא,יהא
 ניכו רושם אדפ ואם לא יהיה ניגר אז נקל טספק. והנה בדברי הרא״ש תנ״ל נראת דלתימצא קטא הניל רהקילו נפפק דויטה טטילא נולד טוה חוטרא ובודאי רדופה לא
 טחני נדיקח פלטי ושטא חארט בחיצון. ולוח תטוח ל׳ לשון המר נטיטן נ״ז 1הטח שנדרםר. אין לה הקנה. ה» בידעינן דנדרס נ0 נעוף אין לח תקנח לפיט ינקט חטוד
 באן לעיקר גתירץ א' דחרא״ש הג״ל. וגאטת יש לע׳ גט על הוא״ש הג״ל הא הך עונוא וטפטס קועי׳ חטא הוי בבלל ודאי דרוסה לטר, דטטיס הרא״ש דנקנ יש לו נדיפח טבחו׳!
 וההוא ט• אווז טיירי טדרום וחיינו וחזי׳ דהתול רדף אהויו כט״ש הוא״ש . וא״כ לכאורה ביון דחיי׳ וחתול רדף אהויו והאווז נא מגיגו וטטטט קיעי' דטא הוי נראינו
 דנרוס וא״ב טה בעי תקנה דבדיקת פניטי . וצ״ל דטיט טקדי טפם דרוטה דשטא החתול קרע להצייאר בשיניה או ברגליה . אנל על לשון הטור בהטה שנדרםה [תא
ך דברי הרא״ט חנ״ל קשה לי בטח רטתר הראיש דברי דש״י דאט איתא דלנקב ג׳^ אין לו נדיקח טבתוץ אטאי אטדינן  בנדוטח נס בעוף אין לו תקנה] צע״ג: ומתו
 דנ״ם לפסק דרוסה ולא קאטר לטפק נקובה . הא'בפשוטו י״ל דטדאטר דנה וושט אין לו בדיקה טבהוץ אלא טבפנים ולא קאטי סחט אי! לו בדיקה טבחוין טשטע יטה דקאטר
 אלא טנטגיס זהו נ״נ ענין הירוש ואלו טייוי בנקנ פשיטא דיש לו בדיקה פנפגיפ ולזה אטרי׳ לספק דרוטה דהוי חידוש יבייקת פניט טהגי ולא הייעינן דהארט סנהו^ ונקישיוו
 הרא״ש וצ״ע, אח״ב טצאתי שגיב בכו״פ: ו^יין בפר״ח «כתנ דהעי^• בתירוצו וחד׳/ ואף אם שלט בהיצין ט״ט לא ישליט בפלטי דטיטגיט קשיפ אצל דו*טה ואינו
 שולט טעור לעור , ולענ״ד הריין כ״נ דק לשיטתו י ופטק ושניהם אדוטיס או שניהם לננים בשד דחנדיה טנין עליה טש״ת אט לא ישלוט בפניטי בשי . אבל להפר״ח דפפק
 בויאיש ושניהט אדוטיט טריפה ובנולי לקיי אין חבויה מנין עליה א״נ טה בנך דלא ישלוט נפניטי הא ט״ט טתחלחל בעור ויזי»ן צצטו גטו בנרנרת ראפרינן ויחרא טקלי
̂י ואינו טחקיים בפניטי לחוד. וחוא״ש דפתד לסברת הדין וע״ל דדוהק לוטד ר«ד שיאדיסו חטיטגיפ עצטן חייגו טבפניט • ולא טתר בקיצור דהא  קלי והו• נולו לו

 «פו להיות בל החיצון לקוי, חיינו ורצה לטנקט הקושי' אף לדעת העיטור
 אווטיט פרפת . םטילא ליתא לפנות הד"! הני״ל והפר״ח נטהכ״ת שגג מה :
ם הטלונלך. ונ״נ השיך(אות פ״ו) ת״ל פי' טנפניס ננו טקום  להויא דא״צ לנווק דק טן

 לשחום לפעלה םטקום הסלוכלך ולבווק הושט מבפניט טקופ הטלובלך, ונ״ב להדיא ננו״פ . . , ._ , . , .
 וא״י אם ניקב הוושט חוזר ושוחט תקנה לבדו בטקוש אחר, טשטע להויא דננהטה לית לה תקנה . ואטאי ההא יטל לשהום לטעלה או לפטה טאותו פקוס ילבווק. אע״ב וט״ט לונן ווי להחמיר כשיואס
 היישיגן שטא נטקוס נקב ק«וזיפ ביון דגטדה אפשר שהי׳ החתית הוושט לטעלח בשעה ששהה. וח״נ בן במלונלך וצע״ג; (סעיף מ׳ נהגים) או נהטה . tm לי הא נבהטה נם לונן . וט״ש ש5מנ אס מראם
" הימם f י),-!»י לחפהנר שנפנימי עונר 
 פחחי חשוכה ומיעוך ברוק w מויס שאי!
ג לו«ר ׳  ליתא כמניאר נתשונת נו״ב &ס ובמנ״ש ולפ״י אסילו נחיליף מ«ש לשר ננל שהוא רק סאומימוה (קותא ג
 לדידן וקיי״ל לאסור נשניסט לנניס אשילו ננל שהיא ערפה ע״ש : (ד,) [ואם בהטה חיא. שסועס לקלקל ולנקוב ויש

״ ־ ־ ־ - י ־ ־ ״ י •  עיין נמשונח מ״ס שימן כ״ז נניאור דנרי סטיו־־־״ י
 ע״ז ועיין נתשונת מעיל צדקה סימן ל״מ שכתנ 6

 (t) לספקנקונה. עייןנתשונת נו״נ תניינאמיו״ו . ״ ׳
ט אך ציריך לשקיל וטרי כדברי ישיי שסי' ה . וכנה״ג גשס ג״מ כ׳ כאןיז ענ״ע ממול עורף ונתנ להתיר כי מי סחויר הסימנים אמורי העייף למוש לינקינת ס ל ״ ׳ נ י עקנ מכשיר גס מקינוח ע״ש ס י  שג'
ס לעיין בניקור א6 לא נכנס בעומק מן הגליים!אם לא ניאה שוס ריעומא בנשר שמן סציויט ק״ו אין״ נו מנטנים. ונקו׳ ל ו כ א ל ן ק ה o ש w e ־ ו ) י י ע ה ה מ ה ה ל ע מ ל ל } פ ח ס א ל ן ״ ן ה 6 ל £ ה ־ ־ ק ה  ש

קה^ע ו ג יוושט^יןיל* נ " ע א ש י ש י י ! ה , י י 3 ' 1 י י*׳"5 י ח ה ל ' ! י ftift p ה w c י 5 י א ם י י י י א ל י כ ז ש י ח נ י מ כ י < ' נ י כ א " נ ע ' י ' ס 3 " ד 5 י ס י מ א ג מ ש . ש י ע ט ה ם י י י נ פ ב ש : (יי), ט "  ע

ז מחשש שמאנמרסא ומיש שגי י ח נ . וכמב נש״) ולוקא שנקרע הצואר מ ם ד ) ב ט  ־ אלא בסימן א׳ בדיעבד דמי(מהרמ״ט): (

 וסימ ערפה ע״ש : ;ד,) ^אם בהטה חיא. שסועס נקנקנ וננקונ ויש
 ור נום]: (ן) טלוכלך נדט. עבה״נו נשם להכשיר עיין שv'v):0 סעיף
 ; שאין להחמיר ניה וננון לפסוק כן ע״ש : וי) אין לו בויקה טנחוץ.
 יו*ו סי׳ ג״ג נעוף שנקרו עוטוס עור הראש «״הע ועיי בניב סימן «'

 היישיגן שטא נטקיס נקב ק«וזיפ ביון ו
 באר היטב

ל דומיא דשתי ק באמצע המה מחולקים הטריף רמ״א ופר״ח מתי  למעה ולמעלה ר
ם שהקנה שלהס נחסרד י ר כ זות מ ו ר או ׳ ע״י יש מיני ב ת לקמן סימן מ״ב. כ ו ר  מ
ה ף הקנ  לב׳ חלקים שמוך לנוף למטה לנל צד הריאה ויש כמץ כשחור בסו
. ובשו״ת א ו א בזכרים אורחא ה ק ח הו ו י חי י ם שמתסצל שהוא כשר דהיינו רנ ו ק מ  ב

ץ אין ח ג ׳ מבפנים דאלו מ י  ס
א כיון שאץ לו היתר נ ם ה י מנ ׳ סי ם בעוף לכתחילה צריך ג נ  . ד

ך ל כ ו ל מ ; (י) ה 'לדידן ב הוישט מבפנים אין שוס משיש בזה אפילו ם אמר שמישה םבי קרע הצואל אלא נמצא מלוכלך ד ס לא נ ה הקנה טבהוץ. ענ״סע ועיי נשו״ת ע״מ סי׳ אי וו״ל. ראשון אנאר גדין תוינן הוושט ואיתי יניס ננוכיפ בעדינה זו באותן אווזות סמלעיעי׳ אותן וכשנודקין חתיכת סוושט הנשאר לצד סראש ונראם . , . , ייקון לא חיישינן שמא נתרפא לחלק ונומן מומנו שנלע אבל א ד ו ז שני עורות שלימים ואינו ניכר שוס ריעותא נעולס מיי יינו של וושט זה (ע״ש נגיף סחשונס דמכשיר נגסיג אס לא שנשאר יישם כעין נקייה לננס כדלקמן מפומייגו והנך רבוותא . ואף שהט״ז השיג עליהם מ״מ נתנתי נפנים שאין לנרי הנן׳יו גרורים וראוי להחמיר ענ״ש לעצמי: ז) לפעמים כשקולטי! ימפרודין סשני עורות נמצא סוס נצרר נץ שני עויוח וכשגוירין no וס דלמא מממת מולי לקימת הלעטה נתהפנו . ונתנתי נפנים שיש לנוד להתיר נו) נאומן אווזות שמלעיעי! מצויה הוראה וו שנימוק הננד וסיס לוס ומרמ׳א והניח מעריטי! והיה ראוי לחוש לדנריהס הואיל ויצא ח) לטעמים השני עורוס לנניס כתכלית הלינו! ואינו ניטה קצת לאדמומית ויש לפקפק נוס יכני פסק נזה נש״ע עריפה אס שניהם לגנים ויש שרוצים לומר שעיי השמנונית נתהפך ללונ!. ואני אומר מי מסיע ונר ר) לפעמים נמצא כשמפרידין ב' עורות וה מוס ונמצא נץ ג׳ עורות אנענועוס קטנות ודקות מאוד כמו גרגרי חרדל ולנניס ואין בהס לינמ דינו ונראם לאחר שגוירין אס אין ריעומא נעיר שתחתיי יש להכשיר: שנחתך לשניס ונחלק השחין חצק א' לצד הראש וחלק א׳ לצד סגוף וניס יש למוש שמא נמקים נקנ שחס ימציני נש״ס חששא זה אלינא דכ״ע לחוששין שמא נמקום נקנ קשחיע גני נר אויזא ומסמס קועיה דמא : מונך להחמיר ברגר שרוב הגאונים החנלרי ולא מצאו נל אנשי חיל ידיסס נדנר זה ידעת המיקל סוא וטס יחיד: נ) לטעמים נמצא השחין ניישס נמקים.פימ השחיטה ונראם שנשמע בתוך אוחו השחין ונעור הפנימי ניני סידיס ועור הפנימי נקוב במקום הזה שנקלף. ויש לתקפלן נזה דהא צייך בריקה אס לא ניקנ מעני אל עני. ונלהיכא דא״א לבדוק עייפה וזה יני מציי מאוד ורניס מכשירים ואין סוצה סס נמר סז5 ומס מאוו אני מלמסשלמעסמן סמיך סוא מלל תורנן הוושט ומקום החיך מקומי יייע שאין צי אלא עור אחד ונהיר ונמוך מעט ועי׳ נפנים: ב) לפעמים נשמוציאין הוישע מן האוווא ננמ נקלףמקצס טור מן סחיצון עיי משמוש שם שחין ומנועי! שמוך ונראה למקום נית הנליעס ורנים רו5י0 לומר שזה למעלת ממורכז הוושט והלחיים סותמין הנקנ עם והוי שסימה ומעיקרא וכ״א נותן שיעור לעצמו ורניס נכשלים נזס וכסנתי בפנים יינו והעליתי ע״ש : (שפ) ב י  שעין י״ד): ח) םא לנהגו םנשיט ונעשה לסם ביזיסר לשרומ הוושע נמ!ס יוס או לילה קודם שמביאים ליד סמורס נוי שיסיט קל לקלוף םנ׳ עורות וס מום ולכאורה לאו שפיר למימני כי י&י מלעא לסא צריך לגרוס אחר נמצא חסרון קצת מהעור זה וגס מעור זס אכן נצי «ו
 נליון טהרש״א יד אברהם

) וט המנהג. ואפשר נם «זזי* דםטדפינן גניקב נל שהוא ט״ט מקרע העור ויורד דט כשר פ״ו סט״ל, עור הצואר שנמצא נצר פנימי מחמת ר״ן וח״ר והרא״ש תיי תיוו׳ן אהר! (סעיף חי) אבל חוששין לספק נקייה, טשא״ב בגולגולת אף לנוי(דף ל״ח) ובינוי! (דף ס״ח) לחיוייא נאונמא לקוחא סוי. פוש״י ותוס׳ טלאי לנן נעיר שחול ולאי (סעיף יי) ובודקו טבפנים . וליה ולםא יש ק״ו טנחו׳ן יטיפו לחלחל דפיטניס קשיס חט אצל דרוסה ולנן סוי צהותא . וכמ׳ש בריאה סימן ל״ח שימן מ״י n*p גני כוליא ולונן לקותא םיי. והבי אמר• צש״ש B 5 ) ! » ' ) ק  יג״ח לא טהני לסועד דגיקב נטקום TOW נבילה אוקי חזקת איגו זנוח נכי טיעום טרפות חיות ואפור טווננן פ״ט בשפתי םל׳׳א אות »' י״ה ווע! בועות ונפתהו והיו בחונן נוצות כפולים אשי ח׳ חב' םט״ו ולא כן ב' נחי אטונת שטואל סי׳ י״נ: סגויס) ואוו אני גקיאין. חיכא עאין םנןוט ידוע ש״ן ם
 (ירד ח״א)



ב ה י ז ר ו י יורה דעה לג הלכות טריפות ט ה י כ ת פ u ש s .באייעולל 

) ואינו החוב בו כשיירה. א״ל מ״ש ממחט שנמצא בחלל הגוף ו ט  י*«י«יא יינ,«׳>< א״א לנקב אין לו בדיקה בושט היינו מבחוץ שהוא אדום אגל מכפנים (
ף י והרמנ״פ פשיטא דס״ל דמהני בדיקה וזה פשוט אלא שבדרישה ם״א אגב חורפיה דחיישינן שמא ניקב אמד מהאברים הפנימיים כמ״ש סי׳ נ״א דכאן 4 ה ° £ל6 ש  ג

 לא עיין שפיר בזה ע״ש והר״ב ככני אזיל לטעמיה שכהב בסימן נ״ז שאני שאפשר שלא היה שוס נקב לעולם וכמ״ש בזה סי׳ ל״א סעיף
, בטור לא ם ) אם אין עליו קורט ד ז ט 4 וכאן דא״א בקיאין בבדיקת דרוסה ולכן כתב כאן כדברי הג׳יאבשם ג׳ גבי תולעת בחוטם: ( T ״ ™ S E W 
ז לארכו משמע הבי אבל בהגהת מיימוני פ״ג  לף קכ־א ע״נ> (ב^יפייק הא״ז ושכן המנהג יק״ל: ט
) ״ ואינו דה״ש כתב כן אדין נמצא לארכו ו ט ) ו כ ח י ז לאדנו או ל • ט נמצא קוץ בושט ט ה ר י ש י ב ב

ב  ו ח י ת ע א י י כ ח ר י ל p ״״"•י" א w ״  ט*0מביא ״
ס •• ח״ל כתב ר״י שאס יש קורט דם ז ניג](אס אין עליו קילס ל ) י ז ט ) ה ר ש ) כ א (י  תחוב בו
ל א ה א ת מבחיז ודאי כיקכ החיצון מספר ב ח w m א ) י ״ ״ ״ ה ע ר י י ט ) ( ז י מ 3 ) מ ג 1 ) 

 ״ התרומה עכ״ל*) ומלשון קורע לס
 ולא ננמצאיתנס״מה שמילה לאכול קוצים והלכך כל כמה דאינו תחוב בו לא מחזקינן ריעותא מבחוץ לקאיעל הושט משמט שבכ״מ שימצא על הושע קורט לס אפי׳
ז טריפה דשמא נקבה שם וחזרה למקוס זה ועוד משמע S ובכ״מ פ״ג מה״שדין כ״א כהב דדוקא כשנמצא הקרן לארכו שלא כעד הקי C t K n 
 אנל נמצא לא איצטליךיציה והיינו דרך אכילה אבל לרחבו מיישינן וצ״ל למיירי בסתם מזה דדוקא בנמצא במיז הוא לטריפה אבל בנמצא בפנים מותר וא״ל
^א שנמצא ולא ידעינן אי היה תחוב בו או לא דאמרינן מסתמא היה דכ״ש בפנים קאמר דהאי הגהת מיימוני היא קאי אליבא לספר י יא^״^סי  אכל^כץי
ז כמ״ש הג״ה אשיר״י י  תשיעא לישיש ק״ל יצא נמצא תחוב וכן משמע מדברי ר׳ ירוחם נתיב ע״ו אוח ה׳ מ״ג ובאו״ה התרומה ובעל סה״ת מכשיר אפילו מתמב הק
ן אם אין עליו קורט דם *) מבחוץ. מה שנרשם כאן בש״ע משמו פא״ט דפוסק כעולא והוא בכלל היש מכשירין שמביא רמ״א נ1)! א'״י£ שם: י

ל

 :א

 למים", משוס טור הוא טעות אלא בר״מ כתובק ע״ש הגהמי״י פ״ג מה״ש ומ״מ צ״ע בסמוך ושם אין איסור בקורט רם אלא אם נמצא במוץ כמ״ש שם
 רמ״א דאלו נמצא בפנים לחור פשיעא דכשר לדידהו להא אפילו נתחב

, ״ ! t ״ ״ . s . t . s ״ ,.״ . ״  לאסור ננמצא נו קין כשיש _
 נו קויע יס אפילו מנשניס כ כ העור וק הוח בהג״ח מחז
 והנר נמנתי נשמתי מ! ס"? ול׳כ האו״ה כלל כ״א. דין כ״ד
h ״ . . י ״ « ״ ״ , ״ - ״ , ״ ״ מ ״ ע י כ  י״י ומהנמ״' לא מ
י ק,ז והטעס חיחח בש ס לדרך הבהמות i ל P i n ״״ ״,  ״,

 שס קון נלל ליכא 5
 כלל א״כ הכי
 סלקא רעתך

 ־מצאת יע״כ נמצאת לאו הליט לגם בהגהמי״י לאמכרע מילתאילז״ל הגהמי״י שס כתב ר״י שאס

^ נלא יש קורט לם מבחוץ ולאי ניקב החיצון מםה״ת עכ״ל ולעח הרב בעור הפנימי ס״ל ליש מכשירין לכשר ולא חיישיק שמא ניקב גם עור י * ה  קיצים אנלי ו
 «צא ילל י«י«א יק״י איו שם (בד״מ) דקאי אנמצא וכמו שנרשם לשם בדפוס אבל קשה החיצון כ״ש בטיפת לס בפנימיות דיש ספק שמא מחמת דבר אחר

י ואחחוד ורו רו!ץיויו ויאה ח ר ה י א ר י ו י א רו זיחול״יז ל י ו י  מעלה ומידי ומס שהניא ייה״ז יניא י

 הל״ל ודאי ניקב הושע ודוק וקמ״ל דביש קורע דם מבחוץ ודאי חיישינן וליכא ספיקא כלל אפילו
 לפ״ז ללא י נמצא כן בםה״ת לכן נראה דקאי אתחוב וכן משמע מהאי״ס לאו מילפא היא

 יייעויוא "ת־יניסי״״נ&־יס לשון של ודאי ניקב החיצון לאל״כ הל״ל ולאי ניקב הושע וליק ו
ל ב א ח א למאן דפםקדלא מיישינן בתמוב והכי איתא בסס״ת ס״ס י״ל ובתוספות(לף מ״ג ע״יב) לבור המתחיל ישב עיי! שם וצריך עיון: י ^ ש ל מ ש מ ק  ו
 כהב סםמ״ק סי׳ ר״א וז״ל פי׳ שנתחב קצת בתוך עור ליפני הושע אע״פ שהוא שלם מבחוץ עכ״ל ומשמע מלשונו

* י פ א  כיאור הגר״א י
 רניט דאי כוי: [יג] אס אין עליו בו׳ . עט״ש לטפה:

 אם הוא תחוב בו כו׳

 חידושי רע״ק
 להטחבד אפוד דליבא תקנה לבדוק נענים דדלטא נטקוס נקנ שחט וצ״ע׳ : דניט דאי כוי: [יג] אס אין עליו בוי . עט״ש לטטה: [יד] אבל אם בו׳ .דקיי״ל

 (ע״ז סקט״׳) ובעל פחית פנשיר אפי׳ בוי. לענ״ד אין זח הכרח די״ל דנחחנ בשר נשטואל
 דאלו היה נקוב נט נחוץ טי הנריהו ונט״ש הדא״ש מם לעולא בניקב הפניםי בלא טחפ תחוב גו טריפה וא״ב י״ל דח״ג ננטצאת וק״ד בפנים נרע דקה״ד טורח דהי' ענ״פ

 החוב
 היטב

. ׳ . אגל לק״ה צידד להחמיר משוס שהייה ע״ש דף ג ו מ ים ע  קפר״מ . יל״מ הפנ
 עוף שנשמע ונמצא מאכל בין קנה לישע עריפה דא״א לנוא שם מאכל אם לא
 ניקב הושע. ואי ידעינן שנשמע מיעוט הוושט ממקום חיבורו חלינן בהכי. כיון
 שלא ראינו • שניקב היישמ . ת׳ לזב״ז סימן קצ״ג. עיין כנה״נ דף ס״ד:
ם וכ״ש י . והנה בש״זשסק אף בנמצא מונח ויש קולט דסמבפנ ץ ו ח ב  (יב) מ
 נחון נמי טריפה. וקשיא לי ממאי דעולא מיקל אפי׳ בתחונ וצ״ע(מהלמ״ע). אבל
 הש״ך מתמיה על הרמ״א ופסק דאפילו אס יש קולט דם מבחין אין לאסור אלא אם
 נתחב בודאי דאז אם נמצא קורט דם מבחו-ן יש לאסור בודאי ולא מכח ספק שמא
 ניקב מושט אלא בודאי ניקב הוושט . והא לנתב רמ״א אם אין עליו ק״ל טעות

 באר
. וכתב בש״ך ומשמע אפילו הנקב במקום עאינו ידוע ב ק  לוושע בדיקה אף לענק נ
 יש לו בלי-קה ולא דמי למחס שנמצא בחלל הנוף דמליפה דשאני התם דלא מנכר
 כלל באיזה מקום אבל הכא עכ״ש ידעינן שכעד המקום המלוכלך ניקב ודעת
 רמ״א דאסילו גכה״ג אין בדיקה לנקב משהו אבל כשתמוב קו! או מחט בוושט
. והקשה נש״ך ה ר ש : (יא) ב ׳  במקום ידוע גס לרמ״א כשר ועיין סוף סעיף ד
׳ מהלכות שחיטה פסק ללוקא אס נמצא הקיז לארכו כשר אבל  שהרי נכ״מ פרק נ
 לרחבו חיישינן וצ״ל להתם מיירי גסחס שנמצא ולא ילעינן אי תחוג בו או לא
ו משא״כ כאן לאיירי המחבר כשידוע שלא תחוב  דאמלינן מסתמא הוי שחוב נ
 בו דנשר . ואם נמצא נמלה תחובה בחוזק בוושט ויאכל חצי בשלו הכשיר

 ינ!

 חידושי הגרשוני
 ל*"'P"6 ט״י) אם אץ עליו
 קורט דם בטור לא טשטע
 הני ונוי. אכן משמע לי
 ממון הגמ׳ ייש לאסור *טי'
 בנמצא שיש קויע ים נסניס
 למוי והן ננקויפ הכסף
 סוחי ואיה זו וגס מן אי״ה
 נתנ הגאון אין ראיה ישם
 משמע להויא יריעותאסניכרת
 נפנים יקאמר היינו שממנו

 &רי חדש
 עליה משא״ב גרונא. נס א״ל
 מיין׳ ייאה יאיגלייא נאהינא
 סומקא יכשרה ומלקמן נסי
 ל״ו ס״נ משוס יאין לועות
 עייפות זו לזו ננאןנעי חיות

 עפי וצריו שיהיה שני העורות קיימים הא לאו סכי טרפה וילא לע״ז שהשוה את שני היינין וני ילקוחא שאני אגל אם ניטל לגמיי וומיא רריאה כשרה ולא נהירא גס הוא ו״ל לא נ׳ נן אלא להלנה אנל לא למעשה ע״ש :

 דגול מרכבה מטה יהונתן
 (פי'ל״נ שיך ם״ק יו *) אס אין עליו קורט דם . וגס״ח ס״ק י״ע הניא ראיס אמית לאשיי אפילו ניון ורוג פוסקים לא ס״ל לן ; (ש״ע סעיף טי) אין עליי ק״ר פבחו׳ן . עי׳ ט״י סקע״ו ומ״ש אין
נ נה:א ישב אתמר נו׳ ע״ש. והנה לפיס ייהעא נונצ להדמות  בנמצא אס יש עציו קויט וס ע״ש : משמע מדנוי סגמ'ויש צאסיר ונו׳ מיאמי י
 וגויי כיין וקיי״ל ק״י למיד איני(א מעצה וצא מוריד יצא יהיה אישיל אלא משזם שנמצא קין מיגח חין היישמ
 קאמר א״צ לאשמועינן ביון דנל הוי נרייחא קיצים אכלי אנל מינוי רמ״א ורשנ״א וצריו לאשמעי׳ נכה״ג ומותר ייוצה להוכיח בפי׳ יש״י ימיירי נאי! ק״ד מגפניס דאי אינא ק״י מאי קאמו נל הני חוי נרייתא
 סני איח להו א״: מקשי הט״ו • ששיי ויש לתין יוויאי הישנ״א והי"( מקשי׳ ששיי לשיטת תוס׳ א״נ צ״ל יהפיישל ישג קין הוא ניאינא ק״י מנפניס א״כ יגס נמצאי׳ מיייי ננס״ג אנל לשיטת יש״י דפי' דעולא לא מיירי
 ניאיבא ק״י מנסנים יא״נ ה״צ צעוצא לפרש גיאיכא ק״י מגפניס קאמר שפיי הש״ס נמצא צא אצטרך צאשמעינן ואייל ימיייי נואינא ק״ד ס״ל צעולא לפרש ניאינא ק״י מגפניט ננהיג אגל מ״מ מוכח מיניי
 סישנ״א והר"! אע״פ שק״ו לחוו נשל מ״מ אס נמצא קוןלאינו או לימבו סיי ייעיתא לפ״ו מינח ילא כהש״ך שר״ל נסקי״ו ננעצא קין אם איני תחוב אפיי נקויע יס מנתון כשי פיון יק״ו אפיצו מנמון לא מעלה
 ולא מוייי וכשנמצא קיץ לחוויה ג״נ לא כלום הוא גס שניהם נהדי מדי לא נצוס ולפמ״ש מוכח שניהם נהוי הווי יש לאסור וווקא פנימי יש להתיי ולא מנחון : (שט) אבל אס היא תהוב
 ונוי. שיין סק״נ לכאורה קשה למה הוצרך הממנר לטעמא ינתרפא ונו׳ ונראה ומ״מ הוצרך לטעם ינתרפא וכוי לטי יגייו הא וקאמי לעיל ס״ו לעני! ניקוג נטי יש לוושט נייקה מנחי! אלא מנפניס ונ! נסעיף שחוששין

 .חידושי כית מאיר יד אפרים
 (טעי!) ט׳ נט״י טיק ט״י) ןא״ל דב״ש נפנים. נ״נ י״ל ינפניס מיהוא לנ! משינ הק״י ייעותא יוחד. חושי ק״י. ונגר הסכימו האחרונים לאשוי נאם נמלח והודח גאין ספ״מ נכי מחט שנמצא נעוני גית הכוסות וס״נ
 ס״ק זה וא״ל ילא הקסיי עצ ק״י, נ״נ יננמצא אף עט ק״ד תשיג ליס לפשיטא דבשי וצא נחשוב ליה לייעיתא יכיותיה: ט) לפעמים עור החיצון נצרי נים ונא וס על ייי שהכל ממשמשים תמיי ניישס ליחי! הפיגוצי׳
 יק״י שנפנים יא״נ גס אס נמלא כמזין לא גאקזי גלומי דמל׳׳צ להי״י יננמצא חשוב הק״י שמנח!! ייעזתא : סינישיס לחןן היזשע ועזר סנימ׳ הוא שצס גצי שים ייעיתא נעזצם מה ייני אס יש לאפור . נמו נר
 או אוווא ומסמס קועיה ימא ינוהגי! לאסיר אף נמוינה זי : י) עוי יש לפקפק לפעמים נמצא
 שעור הפנימי רוגו בנולו לקוי נשחין ולפעמים הוא ממש כניקנ ואף שעור החיצון הוא שלם גלי ייעיתא מ״מ הא מציגו שנתנ היא״ש לאסיי נשניהס איומים או לגנים כיין יעיי אחו לקי׳ אינו מתקיים ע״י שני
 וכמנ הנ״מ ית״ס לרובו ננולו נמו בכל התורה א״כ קיו האן דאין צך לקוי בדול מוה שנראה כל העוי כניקנ שיש להעריף אף שעור החיצון הוא שצם נלי ריטותא .־ יא) אס נקנו זה שלא ננני וה אם שניהם מריח
 אמת אף אם הנקנים רחוקים זה מזה ויעה ססגימז השזסקיס(אשיי א״כ לפעמים נשעיי הפנימי לקר יניקנ ינעיי החיצון נמצא ק״ל ופשיעא ר»יני שים נציל געוי החיצון אף שלא ננגי הנקב יש לציו לאשור ועיין נפנים
ן שהנייא ונתרפא  מה שנתנתי נאויך המס דינים : יב) לפעמים רואיפ נוושע השקולפין אותו נשאל נעור החיצון כמין צלקת ולפעמים נמצא נמו נירים לגנים וקשים הם ייתי מגשר מישע. ונראה לעין כל שהים קרע י
 הוי כקיום שעלה מחמת מנה גוושט שאינו חשיג קרוס: יג) יש לצדי להתיר הינא שניקנ עיי אחד וניני שנתרפא ונגד אוחו מקום לא ניכר שוס ייעותא ובטור החיצון נמצא נקנ שלא כנגד מקום זה . נוס י״ל
 וחשונ קיום אף שעלה מחמת מנה כיון שעוי החיצון מנין עציו והוא שלם ונוח שס עפ״י היוג וגפנים הארכתי נזה: יי) יש(דקיק היטנ אף צאתי שנוריין השחין אס נשאר נקודה נעור הוי כאלו ניקב נקנ מפילש
 שנ״ז שניני יישס זה וניאין לעי; שתנקזית ההיא (מה יותי מעיי היישט וניכר שנתרפא ויגיס אין משגימין נזה ומושבי! שהנקודה ההיא לימ נת ייעיתא ועיעיס הס ני זה ניכר תנא מחמת מנה ונתרפא . ונ״מ אם
 . נמצא נוה נעור החיצון היי כניקנ מעגר אל ענו : טו) לפעמים ניקנו שניהם !נתרפא ועלה נהם קיום ומצד החיצון דבורן בזה הניקוה שומן וניאה ילא הוי סתימה ולא דמי לשימן הקורקבן דחשינ סתימה ינינק שם
 בחוזק אבל האי שומן עשוי נא| כמי קיטין. ועוד יאפשי ויה השומן נקלף ממפרקת ונדבק ביישנו וכשם שאין נשר המפרקת מ5י5 צנקינת הוושט דלהוי סתימה א״כ ס״ה נההיא שומן ווה פשוט וברור גט״י ענ״ל .
 ועיין נפמ״א ח״ג סי׳ י״ג נאווזזח שמצעיעין ושכיח למצוא ק״י נין שני קרומי הוישע נגר הארנתי נח״א שאין נא! נית מימזש להט״ז שמקיצ אפילו שצטה המכה נעזר החיצון כי׳ . וגדולה מזו אמרתי
 מאחי שנהגו נהט״ז א״צ לקליף העירום . והא דנהיגי לקליף שמעתי מזקני הדור שעשו ששרה ולא הקילו רק בניקנ הפנימי ולא שלטה בחיצון אכל שלטה נעור החיצון ג״נ תיו מטרישי' ולהך היו קולפין לידע אס
 שלטה סמנה יעיי החיצון אגל עכשיו שמקילין ניעת העיז א״נ טירחא ננרי הוא אלא העיקר אס אין קיו גחו! יש להכשיר ע״ש . ונ״כ נס״ס ק״ג שלפי יעח הגאונים שני חוט השני שהיו מחמייין מאוד והסכימו להכשיל
 הינא שעקנ עיר א׳ ולא שלט החולי געוי השני ואס שלט החולי נעוי חיצון היו מטיישיס ילנך היי מקלשין. ישמעתי שכך היו נוהגים נעיר פרעסנורג אגל צפי שראיתי נטרוםנוין יסגינותיי להקל ניעת הט")
 א״כ למס לני לקליף כי׳ זט״ש שנתב שהינה מנשזלים נאים מהלעעה וכבל ציית הנייח כנייניא לנטל זה• מקרנ ישלאל יכל מירי הילאית א״א לצאת נעמי נקי מהיראה זו וכ״כ נפמ״א ח״א סימן ח' ע״ש . !ע״ש
 סי׳ ק״ג ניושע שהיה נו ריעות׳והונא למורה ילא היה נניתי ומתייס נא מתיל ואבל הוושט וגני גיתו של המורה אמרי שראו שהריעותא לא אכלה נפנים יק היה מעט על העול הפנימי יש להתיי שיש לנו עמיי׳

 עולם שנסמוך עליהם אף נאי! סס״מ כיון שלא ןיקנ מנ׳ צדיין אף שלא גלק! אחי ק״ו ונאגר . ועיין נגאר הגולה סי׳ מ״ח נשם הגאון מהריי מעניל ז״ל ע״ש :

 יד אברהם נליון מחרש״א
 מחמת שחין ונגע הוא שהיה שם. יא״כ ה״נ אינא למימי והכי קיס לה! ילונן שנעיר האדום היא לקיתא (ש״ע סעיף עי) לאףגן או לרהנו ודוקא שיוצא ונבנם בלא דוחק. תנ״ש : (שס) ואינו תתונ בו

HP לשחור איום סוא אצא שלקה ונעשה מארוס שחור ימשחיי נתהפך ל לגן יוו״ק היטג: (העיף פי) נמצא 
 טונה בושט לארגו כשירה . ינחנ נהג״ה נשם הגהמי״י והעול אס אין •עליו קורע ים מנתון . והש״ך חולק ע״ז ינטיי לא מנח מידי וכ] ;הג״ה מ״מוני לא מניע מילתא. ונעלם ממנו דברי סר״ן ריש סא״ט
 יסיפנ״א נחה״א(לף לי) שנתב! נהייא לאסילי בנמצא מונח נן נלא חתיכה ויש קורע יס מגמין יטריפה , ומניאין ואי׳ מהש״ס . וגס מהע״ז איתתמיע שכל ראייתי שהניא הוא נהריא נרשנ״א ור״ן לפיכך אין להקל
) אבל אט חוא תחוב בו אסורה ני׳ וכתב בהג״ה ויש מנשייין אם אין קורט יים ט ש  ניה . ואחר בותני זמן רב מצאתי נסי תורת יקותיאל שהשיג נמי על השייך שנעלם ממני מ״ש הו^נ׳׳א יהו״ן והנאני ויש״ל •י (
 מנחון ללא מיישיגן שמא הנריא, סיא״ש . אע״ג ילעיל ס״י נתנ הגיה לאסור אם יש למוש שניקב רק הפנימי ע"' קין וחיישינן שמא ניקונ נס החיצון. היינו כשאין מחוג בו אסל השמיצאין איתי מחוג געוו
. ובחנם האריך סשין נזה עד שגא לסברא וו מעצמי ינעלם אז ממני לנרי הרא״ש ונ״מ ננה״נ ונתנ״ש: ׳  הפנימי לנד צא ח״שינן למיצזן . נן מבואר (תליא ברא״ש פא״ט שממנו מקול ונרי סג״ה כאן ינסעיף י
 ןליע שעיניי פרא״ש סא״ע מונח להייא וניי! ילא סייעינ! שמא הנייא אפילי נייקה יהיינו להפכו ילראות אפ ניקנימעגי לעגו אינה ציינה . שהרי פשק געיצא ואמו אין חוששין וכתב לעולא אפילו נויקה אינו
 מצייך. ועיי שהיי מימה ישע למחט שנמצאת בעובי נית הכוסות מצי א׳ דקיי״ל וכשרה ואפי׳ בדיקה א״צ ימ״ש הנ״י והג״ה שס כסימן מ״ח ס״ח נשם יש מכשירין. ופסק נן נהפס״מ להתיי נליענו אס א״א
 לבדוק בגין שהיות . ונראה יה״וו יה;?ה נא! שפסק כאן להחיי ילא חיישינן שמא סגריא אס אין קורט ים מנחין . יאף שאפשי שיש ק״י מנתון ואינו ניני מפני שהוא ארוס ואין טיפת ים ניכית נו נמ״ש
. או אוכלי! ומשקין ששזעפיס שס 05 מעניחהו ות״צ הויח אפ״ה כשיים ימצי א׳ נשירה אס הלנה לס הנייקה . ותיימא על תעיז שעסק שם לאסיי גגי ניה״נ אפי׳ נויעני שא״א לנייק יא״נ האיך מכשייין '  סעיף ו
 כאן נתמונ מנשניס לחוו הא א״א לניוק למי עייף ישע מניה״כ . זאירגה יש מחטייין נושט יותר סר״יף וסייעתו נמ״ש הרא״ש ע״ש. ואין להקשות לשם פסק להקל נהפס״מ ווקא י׳ל ישם אפשר אי הוה אחי קמן
 בוס מינקגס וכדאמרינן במחט נחתיכס דריאס נש״ס (דף מ״ח) משא״נ כאן שאין ליעיתא לפניני וכל מה דא&שר לבדוק נדקינן. ינה״ג כתג סרא״ש רפא״ע גני גדיקת ישע אצל דריסה. יעש״ך סימן מ״ח ש״ק
 ל"ג •י העולה מזה ואס נמצא קין מחונ בושט נעור הפנימי צריך להטנו ולגדקו מנתון ואס לא גדק נשיה. ונראה פשוע יאס ננו וה המקום שנתחב הקון נעור הפנימי שם העור החיצון לנן אף
. מ״מ טריפה יוה שנחלף העור החיצון שמא איים ללנ! מ!׳ כנקנ כמניאי בעוסקים(עיין נאה״ע ס״ק י״נ) זא״נ ה״ל ניקב מענר לענר יק״ל: ׳  והשתא לכ״ע מסני נדיקה דהוי מקוש ידו* ימי\׳ נעזר(נן. כמ"6 הש״ך ש״ק ז

 צבי לצדיק
 (סעיף 8׳ שיך טיק ט״י) לארכו והו׳ שנטצא ולא ירעינן. יזמיהס לי אם ספק חל1ו5 סוא א״כ היי ליה ס״ס «ק אפ מחוב ואתיל מחוג ספק- אס ניקנ שני עורות והיריא . ולמ״שיהסר״מ על ינרי סר״מ לפסק
 בקורט לס הוי נבלה ודאי הוא משים נהמה נחייה בחוקה איסור עומדת. ולש״ז אפשר ליישנ הכל יאם תחוב שיג הוי כוודאי . אן לפ״ז קשה נלא קווע דם w להוי ננלה ודאי אלא ידא׳ נעול דלא נודע יניקנ פנימי לא
 סוי כוודאי א״נ היק״ל על הש״ך יששק ממינ(לאי לא ילעי׳ אי ניקב כל עיי סנימי והוי ס״ס מעלי׳ שהיי ספק נגלה אס ייאי תחוג ינסשק תמונ היי ס״ס וצ״ע. וצ״ל וס״ל ילרחגו היי היראי מחוב כיון
 לאינו ןו לירד למעה הוי נויאי מחוג וקצת יאים מיאמר נש״ס ממצא לא אצעייך לעילא למימי טמא יקמ״ל לרחיו יגשר א״ו ליחגו נתחונ ימי ולמעיי יפתנ ילרמנו כאינו ימי יוה נמי פשיעא דמותי והא

 אין סנלא והוי נשם אונס חו אס ניקב זה אינו לחמלה צריך אנו ליון אם יש ליעיתא כ55 להא נמצא לא היי ייעיתא מאמרי׳ נמצאת מה למימרא ואי הוי ריעותא אינו פשיטות ע״כ:.



י Q p נקודות חכםף ת פ ב יורה דעה לג הלכות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

 1שם ט״ק -if כט״ז•) רוצה
 ללמוד היתר על ההלעטה מתו'
 והוא״ש ואי[ מונריהט ראיה
 לנא! רהט תיייי שנא ע״י
ן נא!  חולי מעצמו מה שאי!. נ
 שהוא נא על ירי היבריס
 הקשיש שמלעינףט איחס והוי
וקנ תעיר על ייי קון אי נ  נ
נ נעעט ק נ נ ק  מחט ומה לי נ
 אחת ומת לי נוקנ מעע מעט:
מ ו ן * ( א '  (הניד. נשייך שיק נ
ב רלדעת ת  לוטו־ דהתט נ
. צ״ע הלא נס״ד י ו נ  הטחנר ו
 הוא יעת הרא״ש ונא! הוא
 נ״נ יעת היא״ש וקשת אהליי
נס מי״ש וי״צ וס׳׳ל צהרנ  ו
 והאי חששא ונוי משמע
ו שאט ניקנ עור החיצון י ו נ  מי
 לא חיישי' כפנימי שמא הבריא
 ויש.צו נייקת מנסניס א״נ
 נפי' מיח •נני המסס אמאי
 לא מהני נייקה מנפניס
 יעעמאשמא הנייא היא רוקא
י החיצון שהוא  נושק נעי
י הפנימי עו  אווס משא״כ נ
 שהוא לנן והני נמי לא שנא
 נ ני המסס ומאי שנא לנן נ״ל
 לתרן קו׳ הנאמ״ו ו״ל ילא
 קשה מייי לפ־ מה שני נש״ק
׳ ימיייי שלא ניקנ עור  ו
י אל ענד  כפנימי נולו מענ
 ועל וה קאי היש מכשייין
י ׳ יניקנ עו י ׳ מ״  ובסעיף י
נוס י ו נ י אל ע  הפנימי מענ
 מתוין נ״נ קושיא שניה מ*
 שהקשה מיהי קשה צמה נתן
 נוי• כיין יאמייק שנתרפא
 הפנימי אמרינ! נמי שנתיפא
׳ יניקנ  החיצון אנל בסעיף י
 הפנימי נולו אמרינן אי א־תא
 ינתרפא החיצון ה״ל להתרפא
ס פנימי משוס הני צייך  נ
. ומ״ש ס ק י י  טעמא ואין לו נ
 נהנ״ה ונהנו נו׳ אס אינו
 נקונ משני צירים היינו משני
 צירי מפנימי יסנרא יי איתא
 נ״כ נע״ו סעיף קט! ׳״ח ע״ש.
נ ת  (אכל הראיש נעצמי נ
 סחיליק נין נשהקיז תחוב «
 לנמצא נקנ יני' נמ״ש הגאמ״ו

 ויל׳ יוי״ק :

 הידושי הנרשוני
 ני נפניס ו (שם ס״ק י״ח)
 וטו״ח 91 האריך נא ן
 יסםקנתי שלא להכשיר נלל
 יני' . אלא נראה והיא ע״ס
 ינרי תוספות .והיא״ש ונו׳
 וםש׳׳ן נספיו נקודות הנשף
 נתנ שאין יאי« מזה שהט
 מיייי שנא «״י חוצי מעצמו
 טה שאץ כ1 נא! שנא ע״י

 הלעטה :

ט אפילו אין שם קורט דם ) אסורה (יז) י ג י ) ו  ב
יז שמא ניקב הושט והבריא ט  כ דהיישיגן נ

 ונתרפא ואינו(יל) ניכר:
 הנח [טז](ת) ויש מכשירין [יז] אס אין קורט דס מבחון
 (ט) דלא חיישינן שמא הבריא. (הראנ״ן והרא״ש יהנ״א בשס סליה)
) וכן נהגו להקל בעירנו באותן אווזות שמלעימין לעשות מהן שומן ה י ) 

 לאפי׳ נתחב ולא ניקב עור הפנימי משני צללין מקרי חחוב בו וכ׳׳כ
, כלומר לא מבפנים ולא מבחוץ וכן ם ט אפי׳ אין שם קורט ד  הב״ס־• י
 מוכח ממה שפסק בית יוסף כהרשב״א וסייעתו ול״ר לבית הכוסות
 להיכא לאין שס ק״ל לא חיישי׳ כדלקמן סי׳ מ״ח לושט שאני למחוך
 שאוכלין ומשקין תדר שם עוברים
 ושוטפים הם אבל בבית הכוסות
 לאוכלים ומשקין מינח נייחי התס
 אס איתא למחייס הוה היה
 קורע לס נמצא כנכ״ל הר׳׳ן וכך
 כתב הרשב״א בתה״א לן) ל׳ ע״א
 ורבינו ירוחם ושאר פוסקים :
 כ דחיישי׳ שמא ניקב הושט
 והבריא ונתרפא. ל׳ העור י״מ הבריא ניקב וצריך בליקה למ״ד ושט
 יש לו בדקה• וי״מ הבריא מלשון בריא שמא ניקב ונתרפא ולא מהני
 בליקה לכ״ע על כאן ולכאורה קשה למה הוצרך המחבר לטעם
 לונתרפא כיון לפסק בסעיף ז׳ לאין כדקה לושט מבחוץ אס כן
 שפיר המ״ללחיישינן שמא ניקב אע״גללא נתרפא לאין לושמ בדיקה
 מבחוץ ונראה למ״מ הוצרך לטעס לונתרפא לאל״כ תיהני ליה בליקה
 כשמפריליס ב׳ העורות והאין שגס הפנימי לא ניקב מעבר לעבר
 דאז פשיטא שהחיצון לא ניקב כלל אבל אי חיישינן שמא נתרפא
א ויש םכשירין אם  ערפה וכן •מוכח ברכינו ירוחם ע״שודוק: כ
 אין קורט דם מבחוץ. פי׳ אע״ג ליש קורע לס מבפנים לקורע דם
 בפנים לא מעלה ולא מוריד ועיין בב״י כל״ה ומ״ש רבינו ואפי׳ ללבריו
 כו׳ אבל קשה להרי כתב הר״ב סס״ל לאס יש לחוש שניקב רק
 הפנימי ע״י קוץ ערפה לסיישי׳ שמא ניקב גס החיצון וושט אין לו
 כליקה מבחוץ *וי״ל להתס כתב ללעת המחבר לחוששין שמא הבריא
 וכ״ר הר״ב עצמו וכמ״ש בס״ק כ״ג ולא כתב לעת היש מכשירין
 אלא להורות לעליהס סמכו הנוהגין להלעיע האווזות מיהו קשה למה
 נתן לעיל.עעם לחיישינן שמא ניקב יושט אין לו כדקה מכחוץ הלא
 אפילו אי הוה ליה בליקה הוי חיישינן שמא נתרפא וכמ״ש המחבר
 כאן וי״ל לס״ל להר״ב להאי חששא לשמא נתרפא חששא רחוקה היא
 ולא חיישינן לה אלא כניקכ פעמי לכיון לאיכא למימר שניקב גם
 החיצון לאין לושט בליקה מבחוץ הלכך אפילו ליכא קורע לס מבפנים
 מהני לן,טעמא לשמא נתרפא לשרפה ללעת המחבר וכמ״ש בס״ק
 הקולס אבל אי הוה בליקה לישע מבחוץ לא הוי חיישינן לשמא
 נתרפא כיון שהוא אינו נקוכ לפנינו והלכך כתב לעיל עעמא לאין
 לושט בליקה מבחוץ מ״מ לאס ניקב החיצון לבל ע״י קוץ או מחט
 כמקום ילוע לכשר ע״י בדקה מבפנים וכמ״ש בס״ק ז׳ ללא חיישינן
 שמא נתרפא כיון ליש בדקה לפנים שעור הפנימי הוא לבן ונקכ
 משהו ניכר בו ודוק ועול יש לתרץ קושיא הראשונה ללוקח הכא
 שנמצא קוץ תחוב בושט הוא ליש מכשירין אס אין ק״ל מבחוץ דאס
 איתא רניקכ נס החיצון היה ניכר הלכך לא חיישינן שמא ניקב אבל
 כשנמצא נקב ואין שס קוץ אלא ליש לחוש שניקב ע״י קוץ גרע טפי

 לחיישינן
 והבריא . ותירצו שאנו האין שהנקב בא מחמת חולי וכחיצון לא ניכר

 באה וא״כ גס להאוסריס בנתחב וגס כנמצא מונח ויש קורע לס בחוץ
 נראה ג״כ למתירים בנמצא מונח ואין לס רק בפנים להא איכא ס״ס
 ספק אס כא הקורע לס מחמת הקוץ או מחמת לכר אחר ואס תמצי
 לומר מחמת הקוץ שמא לא ניקב רק הפנימי ועל כן כתב רמ״א אס

 אין עליו קורט רם בחוץ ולא כתב
 בחוץ ולא בפנים . אכן משמע לי
 מתוך הגמרא ליש לאסור אפי׳
 כנמצא ויש קורט לס בפנים לחור
 מלאמר רכ כהנא ישב אתמר אבל
 נמצא לא איצעריך לעולא לומר
 למותר לכלהו חיוי ברייתא אכלי
 קוצים ואי ס״ל אפילו ביש קורט לס

 בפנים מותר כנמצא מאי ראייה מייתי מכולהו חיוי כרייתא אטו
 בכלהו יס להו קורע לס בפנים וללמא הא קמ״ל אן! שיש כאן
 שינוי שיש להס קורט לס כפנים מותר ואייל ללא הקפיל על קורט לס
 א״כ גס אס נמצא בחוץ לא נאסר אלא ולאי בזה ה״נ לאסור ותו נראה
 לכל שיש קורט לס כפנים יש לחוש שמא יש גס כחוץ אלא שמתוך
 שהיא אלום אינו ניכר בו קורט לס זה וכן משמע מלברי א״ו
 הארוך כלל צ״א שכתב בנמצא קוץ בחלל הושט לארכו או לרחכו לכשר
 וז״ל אפי׳ לרחכו ולא נראה כו שוס ריעותא אלא מונח כבריח כו׳
 וכ״כ בס׳ הפרנס ולא חיישינן שמא הבריא אפי׳ כושש אא״כ נמצא
 בוריעותאניכר בפנים עכ״ל הרי לאסור אפילו בניכר בפנים לחול
 על כן יש לאסור אפי׳ כנמצא מונח כנמצא קורט לס כפנים וכ״ש
. זל״ל למחט שנמצא בבית ם ) אפי׳ אין שם קורט ד ז י  כחוץ מ״ל: (
 הכוסות כסי׳ מ״ח וקורקבן סימן מ״ט לאין איסור אלא כיש קורט
 לס שאני ושט מתוך שאוכלים ומשקים שוטפים שס שמא הס העכירו
. כיאור י ) וכן נהגו להקל כו ח י ס שהיה בו כ״כהר״ן: ( ל ה ת  א
 דבריו שבעירו היה מחמירין מצל א׳ ומקילין מצל א׳ להיינו שע״פ
 הרוכ אין ב׳ העורות נקובים במפולש אלא שלפעמים נמצא שהם
 נקובים ואף אס אינם נקובים מכל מקום הס נלקיס מחמת ההלעטה
 וכל מה שהוא לקוי הוי כניקכ וזה השוט ככמה לוכתי וזה [הוא מצוי
 אע״פ שאינו רוב מכל מקום מצוי והוי מיעוט לשכיח כמו כםירכות
 הריאה להוה גס כן מיעוט המצוי ע״כ החמירו לכלוק אחר זה והקילו
 מצל א׳ לבכמצא שנקוב מצ״א אין חוששין שמא ניקב גס השני
 והבריא והיינו כיש מכשירין שזכר רמ׳׳א וכתב רמ״א ע״ז עלפי לעתו
 אין לסמוך איש מכשירין כיון.שהוא איסור לאורייתא ע״כ יותר טוכ
 שלא לכלוק כלל ולסמוך על הרוב שזהו אליבא לכ״ע ממה שנקל במקום
 שיש ריעותא ולסמוך איש מכשירין כן הוא לעת רמ״א ומו״ח ז״ל
 האריך כאן ומסקנתו שלא להכשיר כלל מכח יש מכשירין ואוסר
 ההלעטה בעופות לגמרי מטעם זה, ולפי שכל המקומות נוהגין
 בהלעטה נלע״ל ללמול זכות עליהם והוא מותר אליבא לכ״ע ללכאורה
 יש להקשות על בליקה זאת להא קיימא לן לעיל לאין בדקה לושט
 בחוץ גס לענין נקב אלא נראה להוא ע״פ לברי התוספות והרא״ש
 שהקשו ר״פ השוחט לרש״י לאין בליקה לושט אף לנקב ח״כ ניקב זה

 בלא זה גבי ושט היכא משכחת לה לניחוש שמא ניקב גס השנ,

 מטה יהונתן
 לספק נקובה לבדוק נמקוס
 סמלו כ לן ימשמע ייש לושט
 גייקת מגפ:יס ולא חיי״ינ!
 ד למא הבריא ועלה גו קרופ
 צ״ל ־ימיירי שיאיט שנקונ
 לפנינו ישוחטי( אותה ואו י״ל
 ילינא למיחש שמא נתרפא
 דנומ! מועט ניה ודאי לא
ש י ) ו ח " נ ?  נתרפא : (שם נ
. שיין ס״ק נ״א  טנשירין וני'
 אנל קשה ונו׳ ולאמ״ו נראם
 לחלק דננמ*א קיז תחונ
 לפנינו אינא למיחש שמא
 נתרפא ילשמא נקונ לא
 חיישינן דידאי אס לא נמצא
 נקינ לפניני תחינ היי מקום
 שאיני ייוע משיט ייסע
 אנלי׳ ני׳ יפטי׳ ני׳ יאמרי׳
. ןאין נ יקי  ילמא חיצין נ״נ נ
 לי נייקה ילמא מה שיהיה
 ככני נקינ הפנימי נשעת
 שניקנ עלה עתה למעלה או
 למטה והוי שפי׳ מקום שאיני
 ייוע משא״נ אט קו! תחוב
 תיי מקום יייע יאי הוי הקיץ
 ני לא הית יניל לירי• למעה
י יכן נ  או למעלה יהקון מענ
ו לא חיישי׳  אס אינו תחוב נ
 לשמא נתרפא ואי נתרפא הוי
 נתרפא נוצה נס נעור הפנימי
 א״ו לא נתרפא נלוס משא׳׳נ
 הקיז תחונ נפנימי אמרינן
 שמא נמיפא יל״ל ואי נתרפא
 סיי נתרפא נילי י״ל כיון

י היי אין יכול  דהקון תחוב נ
 נט״ן-סקי׳יח שירוצה למצוא היתל

 שוס חולי וכן פסק רמ״א סעיף ל׳ *) א״כ כהנהו אווזי שאנו מלעיטים כשכולקין אותם אנו רואים שכל הנקבים שיש בעור הפנימי הוא
 מחמת חולי לקות ההלעטה וכיון שאנו רואים שלא שלטה הלקומא בעור החיצון הוא מותר לכ״ע ללא נחלקו בניקב עור פנימי אלא

ק בנקב ״ ע י ר ש ן ד י  ח

 חחוב טנפנ־ט
 (שס סעיף טי) דחיישיגן שסא ניקב הושט והבריא ונתרפא . י כתביש

י  רש״י רחבריא היינו נתרפא י חא ט״ט בל רחי״נןי׳ לניקב טטילא אסור רהא ם״ללרשי

 יריק •י
 כט״ש

 ביאור הגר״א
 כשטואל בררוםה ו [טו] (ליקוט) שטא נו׳ ונתרפא כוי , ענרש״י ב׳ פירושים על
 הבריא ונראה שתלוי בטחלוקת חנ״ל רט״ו אס אין בריקה טנהוץ אצל נקב אונ״ל שמא
ת י נ  נתרפא ובור. נסתר ראייתם של ראב״ן ורא״ש שב׳ באן בחנייה רקי״ל כעולא ם
 הבוטות רשם ניכר נסב טבחוץ טשאיכ נא! ולכן דברי ש״ע צ״ע ואף שבש״ך רחק עצםו
: [טז] ויש טבשיוין נו׳ . כעולא ולא רטי לספק ( נ ״ ע  דבריו אינן נראין ועי נטור (
ם לדבר ונמ׳ לא הש לדקדק באן ילהאריך וע״ש נ״נ דב״ע ספק על  דרוסה רשם יש תלי

׳ וכט״ש בבית הבוטות וז״ש לעיל נ״כ אם . תופ׳ שם ר״ח ישב ט ׳ ו : [יז] אט אין כ י ו  כ
 אין

. ויצא לדש״י גן טלשון חילוף םשטע ריקא נתחלפו טטש  לתריא בחח א
 א״ב י׳ל רחבי אטר עולא אין הוששין שטא הבריא היינו רניקב חיישינ

הא דפתרו תופ׳ והראי׳ש שיטת רש״ ו . . ק״ל  היישי׳ לגתרטא ו

 ומונח רחירה לאהורי׳ והוי ספק טעליא שטא ניקב נם ועייצין
 ״ ו נרחק
 ־.א ם״ל

 דישם אין לו נריקר, טבחוץ . ואם נאטת לא היישי' לניקנ הא סטילא ליבא חש&
נ רש״י ת נ  רנתרטא וחו״ל לעולא לוט־ אין חוששין שמא ניקב . ולענ״ד י״ל לטח ד
 דחליף טריפה רשניחם נטולים סטקום שחט ראויס להיות . טשםע דאין חסעם רחיותא
י רש״י בהזותא בריאה . אלא דהטעט רנחלפו חחיצון לחיות בטניט  הוי לקותא בטו דנ
' לבנים נשר וכט״ש ב  והפניטי בחוץ וכל אחר נםול טטקוטו . טטילא בכ׳ אדוטיס או נ
 וכן לם״ש הרץ נשם רש״י רשניחם ארוטיס טריפה םשום דרוסה , מטילא שניהם לבניט נשר .
ה לא ז ה לבדוק ההיצין רלא ניקנ נ נ ק  אכל היבי דידעי' רלא ניקב כנין כשניהם לבניט דיש ת
ח ראטר ב' כ חת לח . חיינו רחא י  ראם איהא רניקב אין לו בדיקה טבחוץ ניקב זה כלא זה רבשר חיני טשנ
יא ראף בושט דהיצון אדוט ניקב זר, נל״ז כשר . ומה שהקשה נחב״ש על קושיא זאת רתוט׳ לטתיר  עירית יש לי היצין ארים יפניטי לכן ניקכ יה בלא זה בשר . טשטע להו
הו יקשר, דאמאי כשר רניהיש שמא נתרפא . לענ״ד לק״ס רי״ל רתים' לא פ״ל כלל להששא ו י . נם לו א יקנ אין לו בריקה סבחוץ טהא רניקב זבל״ו נשר . ה  'רעת רש״י דנ
י רעת נח חנ  דנתרטא וםיל רהנריא היינו ניקב והוכיוצ דיש לנקב בריקה טנחוץ יההיא דלייה שמא הבריא היינו רלא בעי נדיקח רל״ח כלל שטא ניקב יפשיט . ילכאירח טי
 תום׳ רחא חקשו בשטעתין לדידן דתיש לספק דרוסה ולשטא הבריא ניםא נשהטה הותרה . ותירצו רדרוסה . שביה . והיינו ע״נ רטש״ה חיישי' הבריא רנקיבת
ב ה ינ״ב תום׳ להריא ביבמות . ואם נפרש הבריא נתרפא . א״ב לדידן היישי׳ לנתרפא ובזה אי.ן)י 1ייך לוטר רנקיבת הקוצים שביה . הא טוף סוף הזינן רהקוץ לא ק י נ  רקוץ מ
 טנחוץ «תח לפני שעה ושתי׳ אלא דנאני לחוש שמא זה יום או יוטיס שנקב טבהוץ ונתרפא והא הוי ספק שטא לא בא הקוץ לשפ רק זה םקרוב וני זה שניה שבלעה
ח נושט זטן טח ונתרפא טש״ת אינו נקוב ז נ טנהוץ וטונה רישנ הקוץ נ ק  טזטן רב הקוץ . ולזה וראי ל״ש לוטר ביון רשניהי שהקוצים ינקבו להוץ בודאי נם הקוץ זה נ
 החיצון זנתה דכי נשכיל שנקב פעם א' אינו חוזר ונוקב סוף טוף אםאי לא חזר עור עתה ונקב לחוץ וכי נשכיל שנקב פעם א׳ אזיל טבעו ואינו נוקב תו טבהוץ אייו ברור רתוס׳
 לא טפרשי הנריא נתרפא ודוק , אטנט םרכרי תוס' תולין (דף ני) וכ! נטפייכ דשנת טשםע רס״ל לר״י רהכריא היינו נתרפא י*"« : ולכאורה לפיז ק׳ דאטרי׳ היצון
 ארים דאי הליף טריפה טנ״ל לפיני' יו רלטא הליף כשירה והא דאטר רבה היצון אדום היינו דאי הוי אטד סתם ניקב יה בל״ז כשר היי פ״ד דהיינו רירעי׳ בודאי שלא ניקב
 שניהט כגון שניהם לכנים וניקב הפניטי ריש תקנה בבדיקת החיצון אבל נחיצין אדום פ״ר רניהוש שמא ניקב החיצון ולא טיגבר לזה אשטועי׳ רבה דאף בושט שהיצון אריט
 מ״ט ניקב זה בל״ז בשר יאשטיעי׳ ריש בדיקה לנקב טבהוץ . וט״ט אינד, קושיא כ״כ דייל רלםא.ס"ל להש״ם זה לחידוש ריהא לנקב בדיקה טכחוץ : (ש״ו סקנ"א)ועוד יי*
ס לעילא אסור : (ננקווית מטף ה״ק ייימ) הדברים הקשיט ני׳ . והיינו  *ורץ קישי׳ חראשינח כ״כ לחריא חרא״ש רעולא טכשיר רק כה״נ אכל באין הקיץ לפניני נ
קנ רק לקוי בשחין ואין ריעותא בחיצון נשר נ״כ בת״ח והסכים לזה בת״ש : (ט״ו סקי״מ) ב?{וד הטניטי הוא טחטת חולי ינתירת  ביש נקב בפניטי אבל אט לא נטצא נ

 באר היטב פתחי תשובה ח"°
: נעימק שיי. ע״ש.: (ח) ייש טבשירין • עיין ש״ףס״ק נ״א ועיין בתשובת נו״נ חיו״י סי׳ ן ו ( ר א אלא קאי על היש מכשירין נתתוב למודה אס.יש עליו ק״ל נ  המעתיק ט
א . עש״ו ס״ק נ״א מה שנתב ליישב דלא תיקשי מלעיל3 י י נ ) רלא היישינן שט» ה ט ) : ׳ ג . ח ן ה י ק ר ק י ס מ ד ל } י ג ש י מ מ ״ ר מ ן נ ע ק י א ־ ן ל ל י פ ך א ״ 3 ש ח נ ה _ ן ר ן ם  yj7 א

. ונתב בשייך ואפילו ס ו ר . ופר״ח חולק דלא חיישינן שמא נתרסא דאל״ההיאךסמכינן בריאה אנשיחההינא דאי כאריעותא ניחוש שמא ניקב והעלה ק ר כ י  (יד) נ

ללא ח״שינן כדלקמן סימן מ״ח שאני הבא  כשמפרידין שני העורות ורואי! גס הפנימית לא ניקב מעבר לעבר. ילא דמי לבית הכוסות דהיני דאין שס קורט לס.

ן תחינ_ לפנינן מ״שינן לשמא נתרפא לשמא ניקונ ל״ח וע ייישתקו  למרפאת לפ״ו לק״ננ ולעיל מיירי גש״ו שאין הקו! תחונ_ ל£נ;נו חיישינן שמא ניקוב ושמא נתרפא ל׳יח^ונאן מי

 לאיתן איןוית שמלעיעין ייינא שישלקיתא נושע 'יש להן לא נא מחמת הקוץ רק מחמת חולי ירניס מן האחרונים ס״ל דווקא אס לאינו פלא שלט החולי כלל אנל אס ראינו ששלע החי* כמיצינ ג״כ,עריפס ונראם מלנייתס
 יד אברהם

 להסות (שט נהנ׳׳ח) אווזות שטלעיפי! ני׳. עיין נאה׳׳ט נשט משינת ש״א יאויויח שמלעיטין יש
 גליון מהרש״א

ה נ י ח יא . ינטלח שנטצאה ת י  בערה . ונ״ח בקורקבן סט״ט ט״ז פק״ב : (6ם) שמא ניקב,הושט יהנ
1 י קוץ שטחטת דפעי בי׳ חזר אחר ימ נ  בושט ואנלח חצי נשרו . ל״ח שטא חבריא ו?״ש הסברח רנ

י  שניקב לאתודיו . ועלה קרום ולניקב נטי ליח ולעני[ ניקב סלינן דאהי־ שהיטה פירש נם בגיקנו שניהם לפנינו פ״ה יעי תב״ש : נטצא טאבל וזוך הסטנים וראי ניקב הושט אך אי נשטט טיעוט הושפ תלינן בחנ
טו נטעים בשייך פסי׳ ס״ו ובן אם נסצא בבועה נוצות ת׳ הנ״י סמ״ז: ה לחות הוח לקותא ופריפה נ  ררב״ז בפ״ח פפ״ק כ״נ . נטצא נועה טותהי׳ איחה ואם V נ



ב ה י ז ר ו י p יורה דעה לג הלכות טריפות ט ת £ < י הטלה 120 ש א  כ

י״יי״;6 רחיישינן אלו היה הקוץ לפנינו הי׳ ניקב לחוץ וע״כ צריך אחה לחלק בנקב בלא להוחא לפנינו משא״כ כשאנו רואין הלקוחא ששלמה f i w פ  יףישג׳׳א: י
° י?,?1״״ בכה״ג שהרי בס״ס כ״ג וכן בסי׳ זה סס״ח ובסי׳ ל״ד סס״ד חייש בפנימי ולא שלמה בחיצון א״כ למה ניחוש שמא ניקב והבריא כיון ? y ',5־' i4 ,״ 
א יי5״ הר״ב דשמא ניקב הושע מצד חוץ לפנים ולא ממי בדיקה מבפנים שהפנימי לא הבריא ע״כ ודאי היתר גמור יש כאן לכ״ע כשלא שלמה מי י מ  והיא״ש נ
: וכאןמהני בדיקה אפי׳ מבחוץ אף על גב דקיי״ל אין לושט בדיקה הלקוחא בחיצון אלאדעדיין אף בשלמה הלקותאגס בחיצון במקצתו 0 " < 6 מ א ־ ; י ״ נ ׳ י 0  "י ש
 ג״כ אין איסור דהא דכחבו התוספות
 והרא״ש ובחיצון אין ניכר שוס חולי
 אין רצונם שלא שלט אפי׳ במקצתו
 דניזיל בתר טעמא דמ״ש אס שלט
 בפנימי ולא שלט כלל בחיצון דאמרינן
 במה ששלטה המכה שלטה ובמאי
 דלא שלטה לא שלטה ה״נ בחיצון
 גופיה נמי לא שלטה המכה אלא
 במקצתו ומקצתו נשארה על בוריה
 ואין כאן טריפות עד שתנקב טלה
 דכל מה שנראה שאין בו חולי אין
 כאן חשש אלא כוונית התום׳ שבחיצון
 שתטרף על ידו אין ניכר שוס חולי דהיינו בכולו דאילו היה בו
 בכולו רושם חולי היינו חוששים שמא כבר ניקב מ״ה נלע״ד דכל
 שהמכה של הלעטה שלטה במקצת החיצון אין כאן איסור אפילו אס
 שלטה ברובו לא הוה ככולו כדאיתא גבי קורקבן בסימן מ״ט
 דקי׳יל להתיר אפי׳ בנשאר מעט מעור החיצון ה״נ גבי ושט יש
 להתיר אפי׳ לא נשאר רק המיעוט ממנו לפי ראות עיני
 המורה שבאותו מיעוט לא שלט כלל החולי א״כ שפיר יש ידים ורגלים
 למנהגן של ישראל וחלילה לומר שכולם נכשלים באיסור דאורייתא
 ומ״מ כל ירא שמיס יזהיר לבני ביהו שילעיטו האווזות בנחת ובדברים
) אם אינו נקוב משני ט י  קטנים שלא יבואו לשוס ספק כנלע״ד: (
 צדדין או שאין בו קורט דם . הך או הוא ט״ס וצריך להיות ואין

 בו

 שיש מקנה בעיר לבלוק אחר נקיבת הוישס משוס לשכיח יותר מסיכות
ב אס אינו נקוב משני  הריאה ונהגו להקל בישב לו pp בושט(יט) כ
 צללים או שאין קורט דס (טי) מבחיז ויש ללקלק בזה הרבה ני הוא
 איסור דאורייתא ויותר היה טוב שלא לבלוק כלל ילםמוך ארובא

 מלבדוק ולהקל במקוס (י) דאיכא (טז) ריעותא :

ט נפרר ר1שט מוזקנוז ונתרלרלו זה מזה  י ניתז י
 ברוב שיעור ארכן טריפה:

ו נקב מפולש במשהו טריפה ג ג  יא זפק שניקב נ
 ואיזהו גגו זה שימתח עם הושט כשיאריך העוף

ל שאר הזפמ שניסב מותר; ב א א  צוארו כ

ם מבחוץ שאין נקב ניכר בו כיון שהוא י ף פ ד א  י

) אדום אלא ודאי ר ״ נ ז ן ׳ ב w ״,,,ף ט ) 

י ין *) הכא כיון שנמצא נ א . — - בסופו נפקים יאיכא *) א״נ מ . . . - ׳ . . pj j j ן, י 1 א _ ־ ״ ו ״ י  ו

 גשנו״י מ״נ עי

J ניכר מבחוץ ומן הדין g g ™ ^ י״» יי °™ "ילי׳ 
 שניקב במקוס היה ראוי להיות
 שאינו ידוע וכמי מותר בלא בדיקה
 שכתב שפ יאף דלא חיישינן שמא

v u * / u ^ KWI קיטujwy |1v i v o ^ |! 
י קוץ תחוב עדיף טפי ג 5 י׳י  יי! שהקיז ח
 סמור לשליה דאלו היה ניקב היה

 י6 לאסור דחיישינן לכקיכת
 הוישט ואין אנו נקיאין
 ננליקה. ופטיש לאף נאייוא
 שאינה לטועה הלין נן :

 על גב לרי״ו נתב ניקב כיון דהקוץ
 חדושי בית מאיר

 (שט העיף טי נהנ״ה) ישב
 לו קוץ נושט • מה יש״י
 פי׳ יינא יעולא נאין ק״י
 מנשנים והטיס׳ נמנו יק״י

 נפנים לא מננלס ולא מוריי

™ תחוב בושט לפנינו ז י ק « »  י

ז אלא להחמיר הוא ' א ה מ ש

ק

ד ע ן ל  י

 נקב למעלה דמצריך בדיקה ודמי לדלעיל ס״ס כ״ד דאס נמצא
 יהאונלין ומשקין הסימן השחוט שמוט ולא תפס הסימנים בידו דכשר
ה ע״י בדיקה דא״א לשמוטה שתעשה שחוטה וכס״ג ״ מ ^ היייליהי ל , , י ^ ^ י ^ 
י מציט כ״פ דהבדיקה אינה אלא חומרא וע״ל סי׳ מ״ח ג נ ק מ א מ ש י  סני יהא ממאי יייקא״מינ .
ז ח״ר, ל״ג ול״נ • י״5 אם אינו נמוב מב׳ צדדים או י / ה פ 6 1 ! י מ י י6״, ג נ י ' יש מ א ״ £ ' א י י נ ט נקוב מב צדד ם או נ א ט א . ע ו ס ק נ בונ נ א , ג מ ס ו ד ש מ ן י m ftw ע י מ , >א ״ ״  ״
. פשוט הוא דט״ס הואוצ״ל ׳ ו כ  ״ ״ ב״ייאפש׳להר״כ שאין קורט• דם ו
 לא חי יש להא אס אינו נקוב מב׳ צדדים וגס אין ק״ד מבחוץ וכ״כ
. ׳ ו ג ויותר היה טוב כ  יס״ל לזה מירי בד״מ בהדיח וכ״כ הב״ח: כ
: פי׳ הר״ב מדבר על הנוהגים להלעיט האווזות ולהקל ע י ד יוים י  מ

 נלא ק״ל מנפניפ לאו לא
 תיישינן לשמא סנריא משוס
 דהוי ט״ט ספק ללמא כל
 עיקר ממינה זי נעשה אמר
 שמיטה ונתייס לא נסחנ נלל
 ול"* 7 &7ע&ה התחינה מחייס ו 1 * 1 1 י ואת״ל שנעשה הטמינה משייט

 שמא לא סנריא ימ״« מקשה בישב להם קוץ שיש לדקדק בזה הרבה ואין להקל דהעיקר כדעת
J ייי*! המחבר וסייעתו דאפילו לא נמצא קורט דם אפילו מבפנים ערפה * א ״!״6 ? י ף  מ

 טכ״פמויס לתחינה!י מתייט ארובא משהם מקילים כשנמצא תחוב בושט להדיא אס אינו נקוב משניצדדין ואין קורט דס בחוץ דזהוקולא יותר גדולה ויש כאן ע״ש. משאי? »ק״ל M™0 כשהקוץ תחוב בו ואס כן יותר היה טוב להס שלא לבדוק כלל ולסמוך
1 ודאי איסור לרוב הפוסקים ס״ל כהמחבר דאפי׳ היכא דליכא קורט דם לא מבחוץ ולא מבפנים טרפה וכ״פ מהרש׳׳ל פא״ש סימן ה׳ אבל דעת * מ ? ״  ס?!א ?

י דגי״רז ביאור הגר״א הר״ב מ ו ר י "מ ח י ש"° מ י מ נ מ ״ א  ייי י
״ , ״ ״ » ו ר ג ר ח  לא מקשה ריגמ׳ ומ״ש מספק הידושי ר? ק J או

 ליוסה יהא שם נאמת פי' ווייס ג׳ דאט ליכא נקב אלא דחפניטי לקוי בשחין נ«ה גשר נאין ריעותא בחיזיון אין נו׳ . כט״ש שט נניקנ טצד אחר בעובדא דד׳ שט: [יח](ליקוט) נפרד נו׳ .
 הישנ״א יאף יהיא ס״ש אבל אפ נפצא בפנים בםקום לקוי נקב אטוד וחסנים לוח נחנ״ש : עתים׳ ט״נ נ׳ י״ח טיטנין נו׳ ודייל איטווק חיינו שנפרדו«ח ם«ח דט״ד דנדלדלו נטי
, היינו טלחי ולכן פריך לשטואל וטשני חא דאטר חויב׳) כוי חיינו דאיקפל טן חלוד ו ן י ג י { ש פ א מ ״ , »  מ

׳ יעתוס׳ ט״ד א׳ פד״ה והאיכא כו׳ אבל לפי׳ הרי״ף שט שנתנ שניהן אקפל ואדלדל יטרפה טפרש דנט הטקשה ט״ל שנדלדלו חיינו«ח ט«ח אלא שפריך נטו בנדלדלו טרפה י ש י י  מנררינן הא הנא אלן מ
 להבריא הא לשני םשירושיס ברובן חינ בעיקור פיטנין ועוד טפדש להיפך טפירש״י ור״ה דאקפל טרפה ואיפרוק כשרה וערא״ש שטפרש דברי הרי״ף כפירש״י בתירוץ דאקפול ט׳ אבל הרפב״ם טפרש דברי

 טתני' בוי עד קשיא אבל א״צ לטהקו אף י ו בע״א ע״ש ונתב הרטב״ט נט תירוץ ראיניט אינוטי גו׳ אבל הרא״ש השטיטו ואינו גורס ותנא תונא עד טתקיף ונם בשלטא
 לר״ה

 באר היטב
 שאוכלין ומשקין מדיר בישע ועוברים ושוטפים משא״נ בבית הכוסית לאמלינן
 דאם איתא דמחייס הוה היה קורט דם נמצא: (טו) טבחיץ. טעות סופר הוא
 וצ״ל אס אינו כקוב מבי צדדים וגס אין ק״ל מבחיז(ט״ז). ופי׳ הש״ך אע״ג דיש
 קורט דם מבפנים לקורע דם מבפנים לא מעלה ולא מוריד. אבל ס״ז והאחרונים
 אוסרים אס<יש p"ל בסניס די״ל גס במיז היה ואינו ניכר . ולרבוחא נקע מבחון
 דאפילו לא נמצא רp בחיצון טריפה. אבל pשה דבסעיף ד׳ פסp רמ״א לאם יש
 לחוש שניקב רק הפנימי בקיז טריפה דחיישינן שמא ניקב גס החיצון וושש אין לו
 בדיקה מבחין וצ״ל דלעיל כתב רמ״א לדעת המחבר דחוששין לשמא הבריא ולא נ׳
 כאן דעת יש מכשירים אלא להורות דעליה סומכין הנוהגים להלעיט האווזים א״נ
 הכא כיון שהקיז תחוב בו לפנינו מיקרי מקום ידוע אבל לעיל מיירי שיש לחוש
 שניקב במקום שאינו ידוע אס נמצא בישס בין עור החיצון לפנימי נמו ג׳ בועות
 קטנות טריפה. גם אס נמצא בעורות של הציאר שקורין העלזלי״ך בצד הפנימי שבו
 מקומות עבים והוא כמו גשיוירלי״ך ובתוכן חתיכית קשות מעוטסיס במוגלא ואחר
 קניחת המוגלא ראו שהן נוצות מקופלים סופן בתחילתן וכאשר מתחו אותה נמתחו
 והיה אורנן כשאר נוצות עם קנה, ובצד החיצון של העלז״יל לאסיה ניכר שוס
 ריעוחא נראה לאסור בל האווזות (חב״י שאלה מ״ד): (טז) דיעיתא. וסי׳
 הש״ך דרמ״א סובר דאין להקל כדעת המכשירים ויותר טוב שלא יבדוק כלל
 משנקל כדעת המכשירים אלא יש לפסוק כדעת המחבר דאפילו לא נמצא ק״ד אפילו
 מבפנים טריפה כשקיז תחוב בו וכתב בט״ז בשם הב״ח לאיסר הלעטה בעופות
 לגמרי וחולה עליו הט״ז וכחב שיש ידים. ורגלים למנהגן של ישראל לנל מה שנראה
 שאין בו חילי אין בו חשש וחלילה לומר שכולם נכשלים באיסור דאורייתא מ״מ כל
 ירא שמיס יזהיר לבני ביתו שילעיטי העופות בנחת ובדבריסקסנים שלא.יבואו
 לשוס ספק ובחשיבח מהר״מ מלובלין סימן נ״א כתב בציבור שעשו תקנה לבדוק
 היישטיח ואח״כ אירע שהשליכו הראשים ולא בדקו היישטיח יהכשיר בדיעבד.
 ויש לכסות דמן בברכה קודם בדיקת הוושט דסמנינן ארובא ש״א סימן ס״א:
 אווזות שמלעיטין בגלגולי עיסה שמיבשין במנוד ושכיח• הוא למצא בישש כמו
 שחין ובועות ע״י שירוע אס לא נמצא בעור החיצון ריעוחא יש להכשיר . פל״מ
. וצ״צ סי׳ י״ז. וחוט השני ס״מ. ומשובח ׳  כ״ג דף ש״ח. ותשובת בי״ע סי׳ ס

 תירוץ
 פתהי תשובה

 סוף סעיף ל׳ נסג״ס ועיין בתשובת אמונת שמואל סימן ל״ו שמיר! כאופן אחר

 ררש״י צהנריא הוי לא אש6ל הוי״ף
 לנרורי ולהכי !״ע :

 (י) דאיבא
 ונש״יו מבואו ואפי׳ אט ממכס של הלעטה שלטה "במקצת עור החיצו[
 (סגה״הןלבדומ אתר נקיבת אין כאן איסור ואפילו אס שלעם נרונו לא סוי ככולו ויש להסיר אס נמיעוש משאר לא
 הו&ט . ובשטלעיטיט שלט החולי נלל ע״ש ועיין נתשוגת אמונת שמואל סימן ל״ג שחכס אחו פקפק על וגרי

 נליון מהרש״א ריעיתאלענס״ט

 םט״ז וכתנ שגם הגאון מסר״ש מפראג היס מחמיר מאו בזה והוא ו״ל השינ והעלה ואס
 נשאנו מפריויס העורות לא נמצא ריעותא נלל גתיצוו אי; לםתמיר וכן נהגו כל נעלי הוראה
 נעירו אכן אס שלט סלקותא גס נקצת עור החיצון מי שאין לנו נוקשי לסמוך נהש״מ
 ארנרי ט״« הלשות נילי ואין בילינו למתות ע״ש . ועיין נתשינת אא״ו טניס מאירות חלק
 נ׳ סי׳ י״ג שכסנ לפ״ל םע״ו למקיל אשי׳ אט שלטה המנה נעור החיצון א״כ ה״ה אס נמצא
 קורט וס נין שני קרומים של הוושט וכשר לוואי לא ינוע האי ק״ו מאס שלטה המכס גט
 נעור החיצון ואמרינן הינא ושלטה שלטה והיכא ולא שלטה לא מחוקינן ריעותא ילפ״ז מה
 שנהגו לסשףו העורות םוא טרחא ננוי נוואי לשי ועת סגאוניס שראיתי נתשונת חוט
 השני שהחמירו מאיל והסכימו להכשיר הינא שניקנ עור א׳ ולא שלט החולי נעור הנ׳ כלל
 ואס שלט נעיר םחיצון היו מעריפין לכן היו מקלשין אגל לפי מה שנוהגין נכל גלילותיני
 כועת הט״ו א״כ למם לני למיןלף וכיון שאנו רוא־ס ועור החיצון שלם ואין ק״ו מנחון וי
. וסינויס םאלס נאמרו ונשנו שם נשיף שי׳ ק״ג ע״ש . ועיין נספר שתח הנית מסג׳ ן נ  ג
 מהי״י אניסס טיקטין ו״ל.סי׳ י״א ני״סעויואיתישכתנ ויש לסשקאם באווזותסמצעיעין
 נמצא לקותא נעוי החיצון של ושט ווה נא מחמת שהאשם תופסה גייםבצואי נשעת הלעטה
 אי נאמי ג״כ יזה הוי כמו חולי ולהני אי נימא גחון גיע וצ״ע נוס ענ״י. ועיין עוי
 נתשו׳ אא״ו שמ״א תלק א׳ שי׳ א' שהאריך נענין זה והעלה הינה חייוו ייניס נייני ושע
 ועיין גתשוגת שגו״י ח״נ סי׳ נ״י שנתנ יאף נתשונח שמ״א ח״א סימן א׳ רוחה ינרי
 סנו״ז נשתי יייס(כעת אין תשינס שמ״א־ח״א לשני ויש לעיין גו מחמת יגפמ״א ח״ג הנ״ל
 מנואר ואורגא ועתו כהט״ז) אין וגריו מוכרחים כלל והשומן נהש״מ על סט״ו ופשק יאין
 לנו להעדיף אא״נ שסריעותא שלט נעור החיצון בכולו או נרונו (וה תימא והלא הט״ז כתנ
 נסויא ורונו אינו ככולו) יש לו •על מה שיסמין ונתן טעט לשנח להמקילין ולא חשו שמא
 t לו בדיקה טנהוץ ניקנ החיצון והנריא כמו נישנ pp נושע משוס וסתם ניקנ הקוץ נשעת תחינה נכח וחיישי׳

 סעיף ד׳ . ות׳ תוט שמא ניקנ אז מענר לענר ואת׳׳נ ע״י ה

 בגרעיני׳ יש לבדוק גם חלק
 הושט שנשאר אהר שתיטה
 לצד הראש טשא״ב
 בטלעיטיט בלחטיט עגוליט ת'
ח  צ״צ פי׳ י״«: (שפ) דשכי
 יותר טפרכות . ונקנריאח
 בודקי[ נם ראשי חבחטות
 משום שלפוחית של טיט
 הטצוי בטוח לראות אט הי׳
 טגוםח . ונגאלו אין לדיין
 אלא טה שעיניו רואות כפי
 טקוטו לתקן. ת׳ דבר שטואל
 אבוהב פי' ריפ : (ט״ז סוף
 ם״ק ט׳׳ו) בנטצא קורט דט
 ייי״ וכ״כ הט״ח דזה
 דהי' הקוץ תהוב
 תהוב
 (ט״י
 ם״ק י״ת) ךי״נ גבי ושט יש
 להתיר אפילו לא נשאר רק
 חטיעוט טטגו . וג״כ בפ״ח

 דבזח יש
 בדטובח

 השני טי' ט״ה בתב להפריד
 העורות ואט נםצא בעור
 הפניטי אין חנקב טבולו שרי
 ביון דרק היישינן שטא

 ^״י
 וכדוטה . ק״ל'טנודע שניקב
 עי׳ פוץ ב«ה ובתי אטונת
 שטיאל טל״ר כ' להתיר רק
 בהפריד העור ולא נמצא
 בעור ההיצוו שוט הולי ונתב
 דהטיקל בה״ט כהט״ז אין

 בפניט
 טורה

 ושוב דינו גנטצא
 ויש להקל בה״ט

 המשן הימיס נתרפא קצת משאיכ נא! שנעשה עי
 חווק הלעטה אס אימא וניקנ מענר לענר לא היה נתרפא ניון ומלעיטין עליו נכל יוס היה
 הנקנ מסרחנ יוסר ולא להתרפאות ולםעלות קרוס ע״ש. [ועיין גתשונת ח״ס סימן נ״ה
 שכסנ והעיקר כהע״ז דלקות םסלעטס הוא כמחמת חולי אע״ג שגםפר נה״כ שליג עליו.
 גםנרא נעלמא םוא ושליג והעיקר כט״ז וכן פסק שלמי . ורגיל אני למהיר למלעיטין
 ניקנ ע״י קוץ השעורים נחיטין הנקראים חיטי הסוגרמ״א לנשל אותס תחלה נוי שע״י הנישול יתרנן הקיז שבשורש
 סחטה ואותן המלעיטין נעגוליס םעשויין מעסה בלולה אני מוהיר להניפס ננפה וכברה
 להסיר ממנו המיז שירכו לתחונ בושנו ואז יש לסמוך אהט״ו ומ״מ גויענו אס לא נעשה נן
 נ״ל להסיר נאווזי ההלעטה בנמצא נקנ(שלא שלש נחון) ולא ניכר אי מחמת קון או חולי.

 וע״ש עוו נונר השאלה שנמצא נמין שערות תחוניט בושנו. וכחנ הנה נענין קין ממש התחונ נושע יהיה נל מורה זהיר נרוחו מלהתיר מו״ש אע״פ שקלף הושע והפריו העורות
 ולא שלט נחיצי( שנפנימי מ״מ״תלילס להתיר ננו רוג הפוסקים והכרעת כל האחרונים כו׳ (עיין נשפר תפארת למשה שכתנ גסויא להכשיר גוה וכן ראה נוהגים נעלי היראה ימפייייט
 , העורות ואס לא נקנ הפנימי מעל״ע מכשירים ואי ניקנ •הפנימי מעל״ע אושרי[ ע״ש ועיין גס׳ גית יהויה מ״ש גוה) אמנה ננ״י שמצא שעיה תמונה נהנקנ ולשמ״ש הרג השואל מצא
 טוחין נידו נט ת׳ נאי עשק נן נמה וכמה וגט היה קשה מאיי להוציא השיעי מהנקנ ההוא אשי מכל וה נ״ל שלא נאי מנחון בלל וגס אין כאן נקג כלל אלא שומא מגיוולי הושט ןוא כערות סרושאיס נר״ש
 םיי ט׳ טיקל : (ש״ו פ״ק המשלת הגס שאינו סימן ע״י להתיי להייא נלא בדיקה מ״מ גגייקה ולא שלט גצד החיצון שגעוי הפנימי יאשי׳ נקיץ ממש אינא הרמנ״ן והיא״ש ימנשייין ואשי׳ למאי יקיי״ל לאסור
ג ההיא ־&Ps פ״י מולי אי יויז שמנינן אהט״ז שנעשה ע״י חולי ניון שהוא מאוווי ההלעעה וכיון שלא שלט נחון נשי'(קצת !"  ני) אס כן שפיר הט״ל . מ״מ הני שערות לאו קוציס נינהו ומנקני אלא נסרכי ג
 ע׳ פלתי ט״ק י״א ד״ה והנה צ״ע ולש״ז היה לו להתיר אפי׳ אס שלט נעור הפנימי מעל״ע לטמ״ש מקיוס והעיקר כהע״ז) ולא נשאר לנו רק סנרס נס״כ ומחמיר נה בלקות ההלעטה לוה נצרף לומר שמא אין כאן
 יש: (שם ס״ק כ״א) אין נקג כלל אלא מגייולי הושט הוא וע״י צייוף נל הנ״ל אני מסכים להתיי אחי שנגיק אגל לא נלא נויקה וייקא שער אבל קין ממש ופרימה תלילה להתיר אשילו ע״י נויקה עכ״ו ע״ש־ן
. ומ״ש הנה״נו ס״ק שלפני זה גשס חג״י ננמצא נוצות נו׳ עיין נוס נתשונס אמונת שמואל סי׳ י״ג. ועיין מה שכתנתי לקמ[ סימן  לו בדיקח פנחוץ. ע׳ תנ״ש' ועיין נסשונת מסי״ס זיסקיני סי׳ י׳ וסי׳ ה׳
 פק״ה ד״ה כתב הפ״ח טק״י נ״א שקיו נוס , ומ״ש עיי נשם תשובת מהי״ס לובלין נצגוי שעשו תקנה כי׳ עיין נתשונת מהי״ם זיסקיני פי׳ י״ר שהניא נשם מסר״י יוסף אשכנז שחילק עליו ועסק יאשוי והשביס
 שהאריך נסוגי׳ ינפירש״י: עמו לאשור כשנאנלס הושט בלא כריקה וכן אט נא חמול ונטל את הושט קולס בדיקתו והחזירו כשהוא נקוב אס לא נסש״מ וכתב יאף מסרים לובלין לא סמן להתיי אלא גני
 (סעיף י״א ש״ע) זפק שניקב תיינן הושע ינלאי םכי איכא נמם טעמים לחלק נין תוינן הושט לושט עצמו ע״ש ועי׳ נת' נית אשייס תי״י סימן ו׳ והכאתי יגריי כקצרה לעיל שימן ל״א מבואר שט שיש להפשיר נלעס
 גגו. אוהא ובר •איייא מסי״מ לובלין ללא למי לערכות הריאה להסס מיעוט המצוי הוא שיהיה טרסה ולאימה שאין כן הנא אנו״ג לשניח שיהא לקותא נושע מ״מ אינו מצוי שיהיה טיישה לומא ללפעמיס

 אין להט יפק (וע׳ הנ״ט
 בגליון פי׳ ט״ט פעיף ד׳ על תיבת תולין להקל) וציין הטורה להיהר עד היגן הניע הושט (שבו נתחב בו קוץ נס מצד א׳ טריפה) דבל שכלו ב׳ עורות ונשאר רק עור א׳ תוא קורקבן וב«י

 טעט־ אל עבד (שם בפ״ט פפ״ט בשפתי) : (שט)] זןץ שיטחח עם הושט . והוא טפוף הישט עד עט טקוט שגלה שפועו של«פק רשב״א בתיה ;

 יד אברהם
 יומן קויס נייקת הושע יסמנינ! איונא . ועיין בתשובת צ״צ מ״ש לחלק גין זה למ״ש טי׳ נ״ח גני חיה ינייק סייאה ,מחלה ישט השוחט הוא הנייק משא״כ גני אוווות שאין השומע בודק הושט . ונהגםת ט׳
 נה״י כתנ טעס אמי וגני אווזות שמלעיטין אס יניוק קורם יהיה מחושל כריקה ינעיי שלא יהי׳ ממיסי יגי נין שחיטה לניסוי ניאימא גגמ׳ ינתינ וששן וניסה . ומיהי היינו ייקא גני עוף יסמין ליס אבל
 גני חיה לא קפיר קרא שלא יהא מחוסל לנר לאל״כ שוס חיה לא תצערו כיסוי לכולן ציינות נייקות הייאה • אלא ע״כ יקיא יוששן וכיסה ואמרי׳ מי שאינו מחוסר אלא שפינה ונשוי יצא .מי שמחוסר שיייה אז גיייס,
 ני׳ לא קאי רק על עוף. ואין לגריו מיווורין לאעו נליקס הריאה או הושט הוא לאורייתא לנמענו מקרא לושפן וכיסה הא א״א מלמק ומה״ת אינו מחושי לנר ואמאי נמעט להן מנסוי. ועול נלאה ללוקא כשמחוסר'
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 סימן כ״א בצבור שעשו תקנה לבלוק לאיטר הוא ארבעה גרגרי
, שעורים ועוביו כראוי וצוותו ״ ו . - , י ״ ״ ״ t _ , ״ ; - , -
 הושמית ואח כ אירע שהשליט ט״צה עפ״ק לקילושין לףי׳
 הראשים ולא נוקו הופמוה כשל סלע הוא ל׳ לינלין ולינר
׳ 5 י י « א ״ ל ם  בדיעבד יעיין שם שהאריך: 5

m ״ נ חללי׳ • ״ י ת p»w י ר ג י  לד א ג
. K i שדיפן הקנה עב מלמעלה 
 ולצד הצואר אינו אלא קרוס דק השומן לן נ״מ ע״נ נל״י־
ל אתא ני ממסמס קמי•למא ל ח 3 ה ו ר ר ס פ י  ואינה אסורה עד ש
K ן י ״ ־ ש ^ ל ק מ ״  ועובי דופן הקנה אינו משלים לרוב ן
 הכי איתא בש׳׳ס ופוסקים: ב או ע״י חולי ונמיצון אי! ־יני
י ל ז ״ י י ״ ז ^ י ׳  למעלה מזה . פירוש'למעלה מן ^
 המקום הראוי לשחיטה נמי לינא אי! לוושט נליקה מנתון אלא
5 5 6 0 א י ב י ר  סכי דפסוקת הגיגי" ב
 דלעיל בסי' כ״ד סט״ו וע״ז בעיקור ננגס נספק פלל אנל האמת
י $ ע ו ר ז  אפילו לא נסאי אלא משמי ™ מ

ם) [כ] אשי׳ סקי נ הפו ו סק שריפה (ב״י בשס ר ) [יט] נישל הז כ ה ( ג  ה
ך כ ) ן ב ק ר ו ק  נשתייר בו כלי שיובל המאכל לעבור מן הושע אל ה
 משמע מהר"( פא״ט)(בא)(יז) [כא](יא) ניקב הנשר (המעי׳) שבין

ף ש״ד ומהרי״ל) : ו ס ב ) : ה פ י ר ק לקורקבן ע פ ז  ה

. ובו י׳ סעיפים: ת ר ג ר ג ת ה כ ן מ י  לד ד

א) נ חללה במקום ת שנפסק רוב ( ר ג ר ג  א א א
) ב או למעלה מזה א  הראוי (°) לשחיטה (

) אסורה ג  ג גא< הרי זו(ב
ם ניקבה נקב שיש בו חסרון כאיםר אסורה א  ב נ
 י ואם ניטלה ממנו רצועה לארכה אי כר מעגלת
 לה הויא כאיסר אמורה י׳ ויש מי שאומר שאין אנו
 בקיאים בשיעור כאיסר ד M הלכך משערים אותו

) ברוב רוחב חלל הקנה: ב ) 
ב ו ל ת מ א פחו ) לשיעור איםר הו * ך ו מ ס ה שיתבאר ב ] ולפי מ J  הגה(3] (
ב ו ת לומר ר » ס כן מי שאינו בקי יבא להקל על כן נראה ד  א
סד ומי שאינו בקי יכריף אי ת מנ ו ח א פ ה של עוף דהו נ ב מלל ק מ ו  ר

: ( ע ״ ד ) . ן י נ ) ע ג ) ל כ  ב

 בניטל אלא למטה מן הגג והגג
 קייס ותירץ ב״י לה״ק הגאונים
 כיון דאיכ׳ מקום דאפי׳ ניקב ערפה
 סברא רחוקה היא לומר דבמקוס
 אחר כשר אפי׳ ניטל ודבריו תמוהים
 דהא אמרינן אין מדמין בטרפות
 שהרי ~ חותכה מכאן וחיה כו׳
 ונראה לע״ד פירוש דברי הגאונים
 מדאמר גגו של זפק דינו כושט ולא
 אמר ניקב טריפה ולמה תולה
 אותו בושט אלא על כרחך לדיוקא
 לומר לך דהגג חמור מאוד ודינו
 כושט אבל הזפק עצמו יש בו ג״כ
 חומרא אבל לא טשט וע״כ לומר
 דיש לו טריפות בניטל עכ״פ :
. ׳ ו ) ניקב הבשר(המעי׳) כ א ב ) 
 דיש ספק דשמא שייך להקורקבן

 ונקיבתו כמשהו:
) או למעלה מזה . אבל א  לף (
 למטה ממקום שחיטה נקיבתו

 במשהו כמ״ש י
 בזה מדמצינו
 על רוחב חלל

. היינו בסעיף ג׳ לבאין חסרון ג הרי זו אסורה . דעת הב״מ דלהרימב״ס אס נפשקה הגרגרת 1*? $2?°£**>5* ׳ ) ולפי מה שיתבאר בו ג  הרשב״א: (
ו שתתת שגישת החוג., ונדיח  י !׳ י * \# !* ׳*!׳^ י
 דקיל ברובא ולא נשחטה לא הוי אלא טריפה מחיים וכשנשחמס הוי נבלה אמיינן שלא ניקנ כלל ולא
א יפסק ייוסהניון ך י ו ה מ ר ד ר ה. ז״ל הרשב״א ונראה דמ״מ אס אין שעור ה  וז״א כמ״ש בסימן ל״ג ס״קד׳ ע״ש: ד הלכך טשעדימ אותו כרוב רוחב הלל הקנ
C אמיי׳שלא > ״ ״ " S יותר מחצי רוחב עגול פי הקנה כשרה וכדאמרינן גבי עוף מקפלו ומניחו ע״פ הקנה אם חופה רוב קנה טריפה ואס לחו כשרה אלמא 

 (פיק ל״י ט«יף ני) הלכך
 טשנדי׳ אותה גרוג רוחב

 ז*ל חקנח . עי׳ שיו סק״י
 ניאה מינריו שלולה לפרש
 רקושימ סומ״א הוא נניקנ
 שאין נסם מסיו! משטרין
 לי1נא וכשיש נהם חסיון
 לנאיסור וסקי פלי׳ מס
 שהקש׳ עיש ואמין ניי יויאי
 לא עלה על יעת הימי*

 ביאור הגר״א הדושי חן״ק טיף
 לר״ח והוי״ף (ע״כ): [יט] ניטל הוטס כו׳. שם איבעיא ננט' אי הורי נרי או לא ! (שעין י״א נהג״ה) ניל1כ הבשר ׳!ונין הזפק.ע׳ נטפי היישר לי״ח(פי׳ קיח) דנחנ דרק
 [כ] אפי׳ כו׳. דאל״ב טרפה לד״ה שא״א להיות בטש״ש(נ״ס ני) ל״ש אלא שיבול להיות בשר העב שעל הקורקנן י שהוא נטין אגוז ומ ספק שטא עייר להקודקנן אבל טח מימ

 כוי וגנ״ל b״n : [כא] ניקב בו׳. שהוא בכלל בני טעים ערש״י נ״ה ב׳ ד״ה וכנגדן ! בין הזפק לאותו בשר עב פשוט דדינו בזפק ע״ש :
ך [א] הלכך ס^ערין כו׳. ראטי׳ בעוף בשר ב״ש כבהטה דתיותה טרובה :  ל

 [ב] ולפי טד, כוי. ו״ל דנס״ו נש״ע נעיף אם פו׳ ובהנ״ח נתנ ואה נו׳ יי״א דט&ערין נו׳ והוא דעת, הראימ שנתב דבעיא דעופא טאי ליק אלא רוקא אנפה דיט
י ע מ — י  באר היטב ״

 דשמא שייך לקורקבן ונקיגחו במשהו. וכתב נה״י
 פתהי תשובת

 אין הנקג או הלקושא רק כפנימי והמילון שלט ע״ש באורך. וגיולה מזו כמנ נתשונס אא״ז
 פנים מאייות מ״א סי׳ א׳ ונמ״נ סי׳ ק״ג ואף אם לאו מתחילה שיש לקותא נעור הפנימי

ן  אן ייוע להם ננירוי שלא סיה נקב מפולש ולא לקלקו לראות אחר ק״נ ונאבד משש ליס מעולם אלא קושייתו נ
 להתיר ט״ש. [יגתשינת ח״ס סימן נ״ל נתב להטיקל נמהלים לונלין ומיניה אין לווז ואמנם ומס יש מ׳ שאומר שהג״י
 מהימ״ל לא מיירי אלא נאנו בלא בליקה אנל כשסיה נו ליעוחא ושונ נאנל נלא נליקה יש סממני הוא לעת ישגיח
\ 5 " n י w ' M C י ש ״יי2יי65 י 1 ג ״ t מ ה'״> > א י נ י מ י V3"$• ' ""I0 M פ , H ג ״ '  לאסיי עש״ן סימן מ״אם״ק
ן שפייש נעןפח מאי לא קאי  סייג וגיי שלא להלעיט אווזות גססכמס הקהל ונצייין אנ״ו והוכרז זאת נקנלס ואמר נ
 עני אחי מאנשי העיר על סקנלה והלעיט אווזות שלו והעלה ויש לאשוי אותם לסמפטס אניקגה ננפה אלא מפי
 ולנימו אנל לאתרים מיתיים מאחי שהוא נעל הנית שאינו יגיל לטוות נשטימת אווזות ליה בנחשרס כץן שאין

. ב ק י ) נ ז י ) : ע ״  ש״י שאלה מ
ה ולא נראה בו שיום נקב מוהר מכי! ס״ס שמא א ממע או קשי! במעי ז » ם נ  א
קב וכתב פר״מ בק״א א ולא מיערף בנ פק הו יקב ואמ״ל ניקב שמא מן הז  לא נ

נ & ליימייף ע״ש: י ח א ת ־ מ ס 5 י א ה י  L מ
ה אינו משלים נ ק ב עובי הדופן של ה ו כחכ בש״ך אבל ר . ו ה ל ל ד (א) ה  ל
ק ואינה ם ר ו ר ב מלמעלה ולצד הלואר אינו אלא ק ה ע נ ק ב שדופן ה  לרו
ק ס פ ס נ ) וכן א ם ש ) ב ו ר פן אינו משלים ל ל ועובי דו ל ו ב מ ו ד שיפסק ר ה ע ר ו ס  א
ה (מהלמ״ע) : פ י ר ס ע י י בי ק ב חללה אע״פ שרוב עו  מלמשה למעלה שיש רו
. וכתב בשייך להוי נבילה ואין להקשות הא קיימא לן לעיל סימן ה ר ו ס  (ב) א
ס מחוכר במקום אחד כשר עו ף מ״ו בעיקור אפילו לא נשאר אלא מי י ע ד ס י  ל
ב ו ר ם חבורו בלמי לכך לא ממריף ב ר הסימן אלא ממקו ק ע ם מיירי שלא נ ח  ה
ם השיזינוה ו ק מ בא ממרפא אבל למטה מ  אבל הכא שהקלקול בגוף הסימן לבך גרו
ף . והשייך והס״ז חולקין על זה וס״ל למשמע בכל ש ן י נ : (ג) ע  נקיבתו במשהו

ס המי׳! ״. j•י* ן — , ג ו ' ר ח ן א י נ ת השייך מ ת  ובהמה בקנה דידיה קאמר וקושיה הרמ׳׳א מ
נ ״ , ' ק ה שפ אילותנר אווזות שנמצא נשילהי ושט המון לקורקבן נמין כפתיייס אי נועיתינשנפמחיט J^JZS ״ מ ה כ ב חלל ה ו ר ק ג״כ דיש לשער בבהמה כ ס ו פ ! קושית הרמ׳יא בענין אמר ו ר ת  מ
$ למשטרי, «6 חופה יסים B W ן ו ה  יוונוזים שמוכן תולעים חיים ונמס טעמים נמצאים נקנים נגועות סללו נפנימיותפ >
m יותר חומרא א נ קי׳ סימ״א t  מת לעס. והשיב הנס כל סני לאתו לקמן מאותן נר אווזות החוש מעיו שהתולעים סללו מינייהו קא יני יצא מעלמא אתי יפששותחק ספטתוריס ההמה מונחים נתוני למאות 0
? כן שהרי המומר פסק לקמן j n M השעיה יקים ונניכיס נעיגול וכשמוציאיס אותם רומשיס ונפולים זה מזה ופן נמצאו הרבה כפתורים פאלו נכל אחר מהם ורובם הניעה בעליונה סיא בשר שהרופא גורדן א״ג 
 ציין המורם לפנות הגועה ולבדוק אס לא שלטה סמכה גט בחיצונית סגועס והוי ג״כ נשר שהרופא נוידו וה״ל כמו ניקנ מב׳ צירים וערפה אן אס הנשי מעני השני של0 ויטה וליכא סטי׳ ו׳ נשיטס יש״י יהיח״ש
ו סיבי קאמר הנא ומשעוין 5 א 3 ילא כ  למיחש לק משים תולעים הנה טלאי אי מצינו נקנים משני הציייס ע״י התולעים יש לאסור ליעת הייישה ננש״ל סימן ליא סק״ז וווקא בקורקבן יש להקל משוס שעורו 8

 אוווא אם נמצא סחוג מחט ננשי ססמוו לקויקנן לצו הושט ילא יצא לחון נשי ומגיש ויש איסוי היא גליל מאט מיפה
0 וזה ווו* ס ל _ להוי״ף ( ד י אווזות ננשר הנ״ל נמין אנעניעומ ינשמותפיס א נ  להכשיר מה שנמצאו כמס טעמים נ
B ,!!לי ומשערינן סנרול נפי נינו S W ן קולא חיל w מקן! ( ה ז£ מ ( נ ן י ו ( ״ לי ק ק (א 5 ם ר > ג 0 ל , ע 1 י ם ת כ ו ת ^ ג } מ > 

 שנאים מחמת רקנין ע״ש ילעעס זה אפשי להקל גם נעין שיט לי יסק ועי׳ פמ״נ בתשנלומ והקטן לפי קנוני יאיא
 ס״ק נ״א . ויעיין נחשונת ח״ס סימן נ״ח שנשאל ג״כ עלענין אגטגמית הלל וזיל השאלה לשיעירא איסיי הוא קטן
•.M(>s י**• **יז••? ל^י^ו** ^^, ...... t _. _י .£ _. !_ ׳ r J *  י

 שהרונ שלם לא הוי נבילה ואן שסרמנ״ם ז״ל נתב בכל ליני החםרין שהוא ננילס״ייל'מינרמיה״הוא שנתינ כן אגל ללטת סחוס׳ פא״ע לן מיג סל״ס סנן יעייפות לחסרו( יס״ל יישלסשנניסס סיי נמאן
0 ״sj!, ללימח למי׳ איכ כיין זשיעיל 0 5 ו 1 ־ ׳ ו ם מ ״ מ ה מ י> צ sj1 B שאיגו ־ » S B , ־ J ,,,״ ̂ ,m ̂ ל ע W מ M י ת ז ־ , מ ד ש א ה , ר ן נ י 1 ו p מ , ״ « n J 1 )1w v w היא לק על טס סושי לסיסי להיות נפסק רונ א״כ י״ל 
 , , איסור היא כן טעם סחוטה
 ואין משערינן הגלול לפי גרנו והקטן לפי קטע איו ניקל הוא נשיעור איסור מיו הוא ערייזס ודוחק לומר לס״ל הא למצערפין סשלס סוא רק *דרבנן והס אמרו והם אמרו אט״ג 5״ל וגם סרא״ש 0״ל לשיעור איסור
 היא שיעול גלול מעם החופה וא״ל רא״כ יהיה שיעור ומעס סחופס יוסר קטן א״כ גס נזה א״א לגנמ1י עליו י״ל הא יפתנ הלא״ש א״א לעמול עליו י11יאי אם כל א' יבא להחמיר ילהענין נניקנ כיש(נן קאמר ימשעיין
 בעם החוטם שהוא שיעור יויע ומוגבל יכ״ב הט״ו סי׳ נ״ס לפרש יניי הרא״ש נן א״נ ל״מ הרמ״א מיל׳ לאע״ט שפי׳ העמנר כרש״י וסלא״ש אפ״ה י׳ל לשיע1ר איסור סוא גלול מע0 החופה ונפי' זה מופת עינ מלגיי

 גליון מהרש״א
 (הגה"ה)נימב הבשר. בפ&טא ע״ב לא נסתפק השיר אלא אי ייגו נופק או פקורקבן יא״ג מזהוב נו מחט
 כשר אלאיררש״ל על שיר םפופק נ״ג לדמותו לוושט והטעם שיהיה הטור טקורקבן גת׳דגר שטואל אגוחב
 פי׳ רע״ה טשוט דבקווקבן אובלין וטשקין סיינה נ״חאו(שס) שבין חופק לקורקבן. ואינו דוטה לשאר
 חופק ׳טהוא «ר ודחוק ואףאס ניקנ אין הסאנל יורי להלל אבל נשו «ה היא טרווח פ״ח.ואס ניקנ ההתיתו
 של יפק נביט םטיך לטעי m פליני נת' נינת ורדים ח״איחיו״ד פי׳ ב״ג בלל א' וסיטניט שאח״וילע״ום׳יק נ״א)
 דשמא שייך להקורקנן . ובפ״ה ב' ראם אינו שייך לקורקבן הוד. נשאר טעייפ וטטנ״פ הוא טריפה ודאי 1
 אפילו הוא חי חשוב בטת וברטב״ט פ״ג טשחיטה חי״ט דה״ד. נבהטה ועוף הוי נבילה טהייס . יש אוייות
 בקנה נשירת . ט״ה: (סעין נ' ש״ט) חםרןן נאיטר אפורה. נתוט׳ ריש דף ט״נ דטדיפה חוא טעוט דפופו א»טוק:

 יד אפרים
 (שפ סעיף י״א נמ״ה) ניקב . ענה״נו ונ׳ נגינת ווידיס כלל א׳ עי׳ נ״ו דהא לקיי״ל ניקנ מועי
 ההולך מועק לקורקבן טרפה כמ״ש הרמ״א ס״ש ל״ג גם נל מה שנמתח ומתקצר צתמתיותו של והק נשאוחזין
 לצי מעה במעי ניין נמעי עצמו לאסור נו סנקנ כמו נמעי היוצא מן היושע 1זפק לפי פי' היינ״א ע״ש.
 ונלין ק״י שס חשובת מהי״י פראג להכשיר כשניקג הזפק שמון למעי נחחמייתו נניס . !המשני שי׳

 כ״ה חזר לחזק דבריו למולין נכה״ג ע״ש :

 ומ״6 ראיה «ר6״ג לחולין לוששן אמ רמו לא קאי אנזיס רק אעוף
 יד אברהם

 וכסייג איתא בסנהדרין(לן מי) יני״ן פ״נ לגיצוין

 (סימן ל״ז *<T א' נדנדת שנפסק רוב הללה . לקטן טיטן ש״ע נקרע הגנו נדג
 שבאטזנע הקנה ימא בעין קנה אהר עשוי גלול חלול ואיגו עשוי חוליות וחוזר וטתהבר־

 גמרא או טרייה קפיר קרא להוי מחוסל מעשם משא״כ נויקה לאו מעשה אלא יאיה נעלמא
 לאו לאיס סיא לשס קאי למיל לאין שמיטה לעון מס״ס ולא קי״ל סני.־ (סעיף י״א נחג״ה)! נימי חטעים שבין הופק'לקורקבן טריפה . ליש ספק ל5מא שיין להקורקבן וניןינתו נמשהו(ע״ז) נמללני פא״ט נשם
) מנואל ל גדיא יאותו מעיי׳ שיין(סקויקנן ולמעייס ונקינחו• במשהו ומניאו *ניי ואף שהנ״י כתב עליו שלנרי ימיי הס סיינו למ״ש  רינ״א נמ״ש נפיריש מה שנמתח עמו האמוי נש״ס גני גגי של ושק (יף א
 בעני! גגו של זפק אנל לא קאי למ״ש נענין המעיי׳. וכן מוכח לפאול? ממ״ש לש״י פא״ט! (לף נ״ח) גני נ׳ בבי מעיים שנננין נעוף בשיה . י״מ שבל עוף דרכו p שמן הזפק ועל הקורקבן קנה של מעיים א׳
 וההוא קרי גני מעיים ובראש הקורקבן יולאין גני מעיי׳ גמורין ענ״ל וכ״פ הרמנ״ם וה מתיקו סש״ע י״ס מ״ז. וא״פ כיון לקלי ליה גני מעיים הוא נכלל נקיבת המעיים לתגן • לסייר ניל שאין להקל נוס ולעשות

 איתי ספק נמ״ש מק צת סאתריניס יליתא שכ״י יש״י ורמג״ס זמרלכי יריב״א :
ב חלל הקנה . עש״ז וש״ן למשקי לשיעור איסר הוא יותר מלוג חלל Wpo לנסמס כלי ליישב קושית למ״ח. וינרי הש״ן צ״ננ ח  (פיט! ל״ר טעיף בי) אין אנו בקיאין בשיעור באיטר הלכך טשעדין איתי בריב ת

 1 (יו״ד ת״א) מיי״״



ב ה י ז ר ו ן יורה דעה לד הלכות טריפות ט ה י כ ת פ  באד ״גולי׳ 122 ש

ף ׳"יי עוף ובהמה בקנה דידיה קאמר ועוד למלשין הרשב״א משמע דבקנה דקיל הוא ברוב וכיש מםרון דחמיר הוא כאיסר וא״ל קושיח רמ׳׳א  ״5:15ייי): י ״י״י; ד
 ^:<^c\^׳[V• דבהמה קאמר ועוד דהרשב״א כתב שם קאמתני׳ (דף נ״ל ע״א) מגד רוב ההיקף הוה איסר זוטר מיניה אבל עד רוב רוחב חלל
 חסל״! שם(יק משמע משי׳ עד כמה החסר דאיירי בהדיא בבהמה ועוד דאי ברוב חלל הקנה הקנה איםר גדול ממנו פשוע דזה אינו דשיעור גדול יש במכסה כל
ת דעוף מיירי אכתי לא ידעינן שעורא דאיזה עוף נשער ורצו לפרש ולא שטח רוחב החלל וממלא אוחו ממס שיש בחוש המקיף סביב ההיקף ס כ ת ה ו ד מ  נ

ק רמ״א דמיירי י ע ^ m באו אלא לסחוס אלא ודאי ברוחב6w ^ של הקנה וע״כ ח ל פ  מ

 להיי־י שלשה גרעי־י תעייס חלל הקנה רבהמה מיירי (דהיינו ג ה י ניקב סביב היקפה נקבים דקים זה אצל זה כאן בחלל קנה עוף ודברי הרשב״א
: נסה לגסה ולקה לדקה) ולענין מה בנקבי הגפה אם אין בהם חסרון מצטרפין לרוב אינם משמע כן דלא הזכיר כלל " ^ O T i J g 
) שהקשה הר״ב ולפי מה שיתבאר (י) חללה ו ואם יש בהם חסרי? מצטדפין לבאיסר עוףג״כ א״ל לעיקר החומרא בסמוך ׳  ^ «׳P י
מ דנצרף סש ס עס הנקבים דא״כ קשה ה י נ י ב ' ש ם ל ש ם י ה י ב ק נ  בסמוך כו׳ לק׳ימ לפע׳יד לודאי שיעול W ׳ שאם יש ב
' ׳ ^_ היה לנו לצרף ולשער בין הכל ברוב ״ ' . . ז ״ ״ ד ! יה ילפי מס איסר מתר מריכ היקף הגרגרת M ן «  סימ״א ־

י Tw ההיקף כמו באין חסרון ממנים ל כ ן כ י כ ו מ ע (ה) אסורה נה והוא שהנקבים ס ן ח ש ל מ ״ ן מ ל ה ב ן ד ה ה ״ מ ה כ  ד

 האריך נ!ה והשיגו 'עליי הראות שהרי הוא עכ״פ יותר גדול מגרגרת דעוף ובמו שכתב רש״י ולמה ניזול באן לקולא לשער בכאיסר וראיתי רבים דוחקים עצמם לתר־
« והרא״ש והדין ושאר פוסקים בעוף דליכא בגרגרת דידיה כאיסר כו׳ קושיח רמ׳׳א בדרכים אחרי׳ ולא שוה לי והנראה לע״ד דליכא קושיא כל י * »  י»ן« *

 ימיני׳v' ™V6V׳׳מוכח ע״ש ובדוב היקף הגרגרת אינו אלא רצועה אחת מנקבים כזה(ובאיסר עיקר
י יק;״ יש כמה וכמה רצועות כזה — אלא דסיכא דאין בנקבים חסרון לעולם לא מצמרפיכן לרובא אלא כשהן עומדין סביב היקפה i s 6 5 ״ י י י ״ , 6 י י  ״
 געיףייאי משערינן ^ כזה) בענין שאס החברם יחד יהא נפסק רוב הגרגרת אבל כשהן עומדים באורך הקנה כזה אע״פ שהרצועה
ן יהיה היא כ״כ ארוכה כמו רוג היקף הגרגרת לא מצטרפין לרובא דלא יהא אלא מחוברים יחד בודאי לא גרע מנסדקס נ ם א ף י ה נ ן י  לעי ע
^ אלא משהו למעלה ולמטה כשר(ועיין בכסף משנה פ״ג מה״ש דין כ״ג ד״ה ניקבה נקבים בו׳) אבל — ־ 5 בסעיף ז׳ דאפי׳ לא נשתייר י 2 ל ^ » י ״ " ^ ו  מ
 חשעיינן נעיף ניו־ יומנ בנקבים שיש בה; חסרון לא שי.יך צירוף אלא כשהן עומלין באורך או באמצע הגרגרת לכשהןעומלין בהיקף הגרגרת סשיסא דמצמרפים לרובא
ק חסרון ולאנפקא לן מידי ביש בהן חסרון אלא ודאי מה למצטרפים נקבים שיש בהןחסרון לכאיסר ^ לודאי לא גרע מנקבים שאין כ V V 7

״ l \ w סיא״ש 
 למשעיי־ן מהמה גייגא ה״ה היינו כשהן עומדים באורך או באמצע הגרגרת במכין שאין מקיפים רוב הקנה *) וא״כ לק״מ לאע״ג לרוב הוי פחות מכאיסר וכמ״ש וכדמשמע
g *ז נמי קצת מפירש״י(לף מ״ה ע״א) ד״ה אלמא כיון כו׳ עד וגבי נקבים בעי כאיסר לשערינהו ע״ש מ״מ באין בסן חסרון טריפה כיון שהן ' י ' , ^ 
 נאיסי לא איצטרן ליה עומרים בהיקף הגרגרת להוי ממש מפסקה אס תחברם יחל אבל ביש בהן חסרון ע״כ מיירי כשהן באורך הקנה וכלפי' ולא שייך
^ «* י״יטא צירוף רובא להא אינן שמדין בהיקף והלכך כי מטרפי׳ בנקבים שיש בהן חסרון ע״כ לא מסעם נפסקה אתינא עלה אלא מטעם להוי ^ t ' ״ , 
1 כנחסרה והלכך מצערפיס לשיעור נחסרה דהיינו כאיסר והוא יותר מרוב חלל הקנה וכאשר כתבתי מוכח מלברי ר׳ ירומם שכתב וז״ל נ , ן ע ש »  «י,יגס מפה י
 השלם עס הנקנים לכאיסי יש מי שכתב שאס הוא עוף גס ויש בקנהדידיה כאיסר משערינןבו כאיסרכמו בבהמה וי״מ דעוף דאין חיותו כ״כ כבהמה לא שיערו בו
א כאיסר אפי׳ יש ברחבוכאיסר אלא משערינן ברוב וראשון נראה עיקר עכ״ל ומביאו ב״י ומדכחב דעוף אין חיותו כ״כ כו׳ מכלל דשיעורא ^ ס מ י  שסיפ! ל
 ליה נ«ף לכי משערים שיעיל דאיסר הוא יותר מאס חופה דעוף גדול וכ״ש שהוא יותר מרוב היקף גרגרת דידיה ואפ״הכחב שראשון נראה עיקר להיינו בנקבים
^ שיש בהן חסרון שמצערפין לכאיסר בעוף גלול ובאין בהן חסרון ע״כ הוא מודה דאףבעוף גדול מצטרפין לרובא א״כ יהא אין בהן חסרון י ^ מ

 ?״לה ^ י
 מסימי אי מחמיינן נשיעיי חמור מיש בהן חסרון אלא וראי נקבים שאין בהן חסרון לא שייכי אלא כשעומרין בהיקף הגרגרת ונקבים שיש בהן חסרון לא שייכי אלא
? $° באמצע הגרגרת או באורך וכדפי׳ וכן משמע מדברי שאר הפוסקים כדפי׳ ובעט״ז כתב ח״ל ועכשיו שא״א כקיאין באיסר כמה הוי אנו משערינן ־ ^ , ך י י ^ 

ו י׳־מיס ברוחב חלל הקנה וגם בבהמה אנו משערינן כן שאם הנקבים שביניהם חופה חלל פי הקנה טריפה וכן מקיבת נקב ארוך משערינן י  שיעיר אחי ת
 חסרון הרצועה ג״כ כשיעור זהעכ״ל והשמיע הנסת הר״ב ואולי כוון למה שכתבתי ומ״ש הב״ח סעיף ח׳ כזה לא ירלחי לסוף דעתו בכל

. פי׳ דוקא שניקב סביב היקפה ממש כזה) ..אגל אין הנקבים שאין בהן חסרון שבאורך הקנס ׳  אלו עס הרחגת הניאול קצת דבריו ע״ש: ה ניקב סביב היקפה כו
?" ג«יי מצטרפין לרוב ההיקף דלא יהא אלא נסדקה הלכך נקבים שאין בסן חסרון לעולם לא פסלי אלא כשהן עומדין בהיקף הגרגרת ברובם י י י ק  ^ י
 לננהמה שיעירו כאיסימ/ס וכ״כ הרא׳יש וז״ל נקבים שאין בהן חסרון מצטרפין לרובא אם עומדים בהיקף הגרגרת עכ״לאבל נקבים שיש בהן חסרון לא שייך
 פשעי ע נעו!־ לא תייצא יי אלא כשעומדין באמצע או באורך הגרגרת דאי בהיקף אפילו אין בהן חסרון פסלי דומיא מפסקה ולא נפקא לן מידי במאי דיש בהן חסרון
 Wwfo £ל ולפ״ז לשון המחבר מגומגם שפתח ברישא ניקבה סביב היקפה אס אין בהן מ׳ ואס יש בהןכו׳ משמע דביש חסרון נמי אסביב היקפה
 יקט:י יהיה שיעיר מסיייי קאי גס לשון העור מגומגם יוהר שכחב ואם ניקבה סביב היקפה נקבים דקים זא״ז כנקבי הנפה אס יש בהן חסרון מצטרפין כאיסר
S שאם יש כאיסר בנקבים עם השלם שביניהם טריפה ואם אין בהן חסרון שיעורא ברובא עד כאן לשונו ולכן צ״ל דה״ק ואס ניקבה סביב , C J״ , לי , ־ , 
 נ׳ה השלס שיש ני! נקנ לנקנ היקפה אז הדין כך שאס יש כאיסר בנקבים כו׳ עריפה אע״פ שאינם מקיפים רוגא אלא שעומדים קצת נקבים בהיקף וגם קצת באורך
K לאי אפשר כשיש הרבה נקבים ששיעורן כאישר שלא יקיפו מעט הקנה ואס אין בהן חסרון אז אינה טריפה בהיקף מעט אלא בעינן ' s W r n X S n 

 בהן חסרון שגס השלם שביניהם מצטרף לרובא מכלל לס״ל לבאין בהן'חסרון אין השלם מצטרף אפילו אין בין נקב לנקב
 «קיי° w> P(0«׳« ׳£׳ וגס משמע מדברי המחבר שאין חילוק בין בהמה לעוף לענין צירוף השלם אלא ביש בהן חסרון אפילו בבהמה מצטרף השלם לכאיסר
j כשאין בין נקב לנקב כמלא נקב וכשאין בהן חסרון אפילו בעוף אין השלם מצטרף להיקף רוב הגרגרת דדיה וכן הוכחתי בספרי שזהו U V ' ׳ ״ V לשו"! ־ ל  ע

״ דעת ״ י י י ד ו ו א י י ף יי"' י' י י ע ס נ , ל " ( *י ׳ י  מ

י א ג ר ה ו  הרי נהייא כדברי. ומה כ א

. ׳ ו ] «אס ימ בוי. נט״ש בעוף טקפלו בו׳ אלמא עט השלש מביניהם סשעיינן! [ד] והוא נ ג  שהוכיח הגאמוו״למלגרי רי״ו י׳8ער אותו ג״כ לפי גדלו וקטנו יפסל בטעט אלטא דאיסו פחות הוא מרוב : [
י היטב א  ^^^1 פת״י תשובה נ

5 c wמסרי( גרגרת היא נ״כ עילה כמי פסוקת הגרגרת ואפילו נלין לסעיף ג׳ מקנה נקנים ובספר נגמ״ג הנימ הדבל בצ״ע : (ל) חללה. יפי׳ הש׳׳ך ליקא שניקכ פנינ , ס , א ה י < ח מ ־ מ n 

״ -ז״—״ י ו afar*• ל  הוא יותר מרוב חלל פי הקנה הרנה שיש נהם מסיו! יהשלס שכיניהם מצעיף לאיסיי נמי היי נבילה אע״ג יהא יקי״ל ותשלם ,-,-י״, יי״־ו י״- / י/ול A״ דיידייז ־ואיי דדמ ח״יי

•B5;?5 מע 3 ? & * י 6 יי ״ 5 • 6 י ^ יי׳ י ״ ״ ש s י יאי ׳ ה > א ״ 5 ״ י״5 י י ״ י ש  #?ste» ^ ״י״ מ
ו אבל נקביס שיש גהס חסרון לא שייך אלא השעומדים באמצע או באורך הגרגרת דאי בהיקף אפילו אין בהס י ל  נמ״ישיי״ווישמפישיש^ןן לא הסלי אלא כשהם עומדים בהיקף מרג
ט׳ משמע לביש בהם חסרון נמי אסביב הקיסה קאי  ואין חיותו נ״נ כמריה לא חסרון הסלי ולפ״ז לשון המחבר מגומגם שנקב ואס ניקב סביב הקיפה אם אין בהם וכו׳ ואס יש בהם ו
 שיעלי גי נאיסר אשילו יפ וזה אינו וצ״ל להכי.קאמר אס אין בהם חסרון אז אינו שריפה בהיקף מענו אלא בעינן שיקפוהו הקנה ברובו אגל אס יש בו חסרון אס יש כאיסר בנקבים נוריפה
J"?S y אע״פ שאינן מקישים רובו אלא שעומדים קצת נקבים בהיקף וגם קלח באורך לאי אפשר כשיש הרבה נקבים ששיעורם כאיסר שלא יקיפו מעש הקנה עכ״ל: • ! ' * ! , 
. וסי׳ השייך שאם יש בו כאיסר אע״פ שאינו בהיקף רוב הקנה מריסה ובזה מחורץ קושיש רמ״א מה שמקשה בסעיף שלפני זה דבאמח רוב ה ר ו ס W ^ (ה) א I B נא•*• לפי שהיא 
 לשי וברי יש לומר יה״ע החלל היא פחות מאיסר והא דנעינן אס יש בו חסרון דאינו נערף אלא אס יש גו כאיסר משום דאינו עומד בהיקף רוב המלל וכן כתב הס״ז :

 לפירוש הראשון נעון) גסה
 משעלינן נמו ננסמה לצה לומל למןערין לפי ערן וקא «ש«ע לן ללא תימא כיון וגעיף ילינא לשערו נאיסר כיין שהוא קען מאיי הכי נעי גבי עין גס קא משמע לן ומשערים לפי ערל ויש מפרשיפ סינרים געו5<
 וחיותו אינו כ״כ פנהמה לא משעייס נאיסר אלא כרוחב פי חלל הקנה של עוף קטן ולא שלוג גין עוף נויל וקט( ויון : וקושיא וו הקשיתי ננמיותי להגאמוו״ל וואת תשוגחו נכתב אתמול למיתי נמה שהקשה גני
 משה יצ״ו כמו שלשה שעות בלילה וראיתי שמה שתיין חתני מאנש יצ״ו (ואף רננהמה האישי נויל מלונ נעוף הרוב גחל מאיסר שלו) זהו לימא (מישכ״א ילומי גכהמה משערים נרוג לחומרא מעיף ומניאו נ״י
 ולפי חתני קשה מנא לן לשאני עוף ויי״ק) אגל מ״תי יזצם לימי שהישנ״א יהמחני חולקים על הרא״ש ורי״י נסעיף קטן ז׳ אגל עכשיו קמת׳ נהשנמס כשני שעית ולאיתי ללא קשס מילי וגיור לי נשמש כצהרים שהאמת

 מטה יהונתן פרי הדש
ב טביג היקיפח ובו' עי שאס יש כאיטי ננקגיס עס סשלס שביניהם ק ו נ  הרא״ש דא״ל יס״ל להיא״ש לגס מיטה גזול מנאיסוי *׳כ הא ימקשי טל היי״ף ועול מאי קמגעיא לי׳ הלא טפי (םיטן ל״ד ש״ע סעיף גי) *
 נשאר אישירין כי׳ היה ליה להקשית כיין ישיער איסל היא קטן מאי קאער למשערין ?אס חיפה הלא יגא אשורה כולו מינרי הימניים' נשפיג מה״ש שכתב ונעוף כל שאלי מקפל הרציעה אי הנקנים שיש
 להקל ראס הוא רק נאיסר מיי הוא טריפה וא״ל ללא לצה להקשות כן לי״ל לס״נ להיי״ף להלנה למשה מסיני נהם החסיון ומניחן על פי הקנה מוכח גהליא יס״ל ילעילס לא משערינן אלא בנקבים עצמן נין געיף
 הוא כן נעיף אם נחסר כאיסר אינו טריפ' עו שיהיה נחסר צשיעו׳ אס חופה כוי א״כ עדיין לא מקני הרא״ש נין נבהמס נין ניש בסן חסרון נין אין נהס חסרון ונ״כ כפירוש המשניות ואי! חילוק נין נהמה לעוף
 לעת קמגעיא הנא טעי כו׳ משים דשאי הוי ידע זמשעיין הגזול לסי גילו ונו׳ אן הנא ישימוי אלא לעני! נקנים שיש נהם חסלו! לנגהמה היי נאיסו וגעוף מקש!ו ונוי וללא נהנ״מ שם שהעסיק לנרי
 איסר לא נמסל לעוף כלל לכן קמנעיא נעיסא מאי אע״כ צ״ל יגסהרא״ש ס״ל לשיעור איסר סוא גדול מאש הי״ן 1ifo הינ ז״ל יולה בסס יליתא ולאימי להיא״ה בנ״ס יף ל״מ שנסב שי״מ מעוף בין ישגהם
 חופה 1ס"ל ישיעוי איסר הוא נמסר לעוף לכן מקשי שפיר לשיטת י״א מא קמנעיא נו׳ אגל זז י״ל לשיטת חסרון נין אי! גהס חסרון משערים אם חופה יינ הקנה נין הנקזנ והשלם וכן נתנ סראנ״ן
 הרשנ״א יהא אישר הוא קטן מסלע וסלע הוא שליש טפח והוא וי שלישי אצנעות א״כ ע״כ שיעור הא׳ פחות בסימן ר״ל ואין זה מחווי יהא וויאי כשאין נהס חסרון מצטרפין ליונא לומיא לנהמה ינן לעת
 מוה א״נ אין קאמי זשיעוי איקוי הוא גזול מאס חיטה וזה הוגי החיש היאות מכחיש להיי עינינו סמפישיס וכמו שאנתונ נסטון בש״ד יע שרעת רש״י והיא״ש והישג״א ודווקא בנקבים שיש נהם חסיון

 יד אברהם נליון מהרש״א
א היניר כלל«יף . וב״ד חש״ך וחגו״ט ית״ש הטביטו עם חרט״א ; (ט״ו סק״ל) ל  ונסיק ו׳ הניא לנרי הרא״ש ור׳ ירוחם למונח מלנריסס להויא איטנא לשיעור אישר הוא פחות מרוב חלל (ט״ו סק״ג) ף
ה ונטח דמעות בזה . יא״ב יזנינא בארעא ביי דניש נו נקנים דשיעורו נאיסיר יהי' שעורו מ l ש*1 כ " • ' 3 ' י ס ^ ׳עיי' י  לנהמה שהיי כתני ננעיא לגעישא מאי הוא ננקנין הלנה זמיעיא ליה לננהמה 1
א בשה( עיטדין נאורך . ע' ש״ך ל  גגינלת ייליה כאיסר . ואס נשער לפי ערן השיעור שננהעה יכיה קטן מאל שיעור חס־ונו . ואס נצרף יותר גדול משיעור באין בו נקניס דהוא דוב הללה : (שס) א
ן לרוב הללה . יבנלנולת ע׳ שייך ם״ל סק״ד ובעיר  השלם יהיה גזה חומרא גדולה ימש״ס משמרין אותו כתפייה רוב ״חלל הקנה דירי' נמ״י . יאי אמרת סק״ה לקטן 3םטוף : (סעיף ג׳ ש״ע) מצטרפי
 לשיעור אישר יגסמס היא ייתר מלוב חללו א״כ לפי ערן שיעור זה נעוף ג״כ הוא יותר מרוכ חלל קנה חשדרהע׳ ש״ך ד״ט ל״ב : (ש״ן הק״ה) דיש בהן השרון . כנתיב טיק שלפני יה : (שם סק״י) איו
 שלי והאין כתני שאם נשעי לפי עלן השיעיי איקי שננהמה יהיה קטן מאי שיעיר חסרונו . מונח להייא השלם טצטיף ,. הפ״ח חזלק וראי׳ טדאפו׳׳ ניקנ ננפח וםוקי באין נו חסרון ולמה תפט ניפח אי לאו'

 ישיעור איטי יגהמה הוא פחות מיוג מלל שלו . וא״נ לפי עין השיעור נעיף ג״נ הוא קטן מרוג חלל םשום
 קנס שלו ועשייה משערי! אותי כתפיית יינ חלל קנה שלי שהוא פחות משיעור חס׳־יני לפי עין . יאלו בנקב א׳ משמרין לפי ערן שהוא שחות מזה נמ״ש הג״ס ס״י ישם י״א . והש״ן לא סיגיש גוז * ומ״ש



י ועולת א ב יורה דעה לד הלבות טריפות P כ ה י ז ר ו  ט

 רש״׳): ט מי מלא דר׳ יצחק
 נר נחמני שם : י מימרא
 שם

, ׳  עיקר דודאי אנו רואים דבםדק יש חילוק בין אורך לרוחב דנאורך דעה רש״י והרשב״א והרא״ש וטור ור׳׳י: ז בעוף אם ניקב בו
 אין סדק מזיק אפילו גדול מאד וברוחב מזיק ברוב היקף הקנה שזהו פי׳ נקבים שיש בהן חסרון דשיעוק בבהמה כאיסר וכעוף דליהא דרנ/״חמ! ולשי ישרש

 פסוקת הגרגרת שהיא הל״מ ברוב אלא דאס יש חסרון בנקב ובאותו בנרגרח דידיה כאיסר ואס נשער לפי ערך שיעור איםר בבהמה א״כ והתוספת שם ונ״נ םרשנ^א
IS?£U?Mפירח « 'חסרון יש בו חלק מן הרוחב ומן האורך דצד האורך שבו אינו מזיק מה יהיה קטן מאד שיעור חסרונו דכשנצטרף ג״כ השלם שביניהם יהי ה  י
 סלסנ?םנפ*גמה״ש: ינשם
 נמשנס: ינ נרני יומנן שם
 דף מ״פ: יד כפית״י שם :
 (ספי, מחמנר) : םו מהא
 דיתינ רני יוחנן וו״ל ונוי
 שש : טז מימרא זאניי ירכא

 בזה חומרא גדולה הלכך שעורו
 באם חופה כו׳ אבל בנקבים שאין
 בהן חסרון דבעיק שיהו עומדים
 בהיקף הגרגרת אין חילוק בין
 בהמה לעוף דלעולס מצטרפים כל

 חד וחד רוב היקף גרגרת דידיה
 כ״כ הרא״ש ורביכו ירוחם ־.

 ךן ומשימו על פי הלל הקנה כו׳

 נקודות הכסף
 אתי (כן תיקיקי גס אתם
 ותכוונו האמת ענ׳׳ל והגס
 דנרתי עם הנאמוז״ל שה אל

S w f S ^ S f *משמעדאף השלם שביניהם מצמק 
 כשאין בין נקב לנקב כמלא נקב מיהו חלל והכי פי׳ קטן מאוי כו׳
ן רצה לומר כיון ואין לנו ה ש ב י ם ש י 5 ק א מ ר ן ו ל נ י י & 

ף ־-׳-J)־- , י שיעור ידוע נעוף קטן נמס • ׳ 1 ' ^ 
 חסרון דבבהמה משערינן כאיסר יהיה ימרונ! אלא שמשערים

^ ז י א  ובעוף באס חיפה אבל כ
מ נהמה גלולה שיהיה  חסרון אז אין מצטרף השלם שביניהם ע
 וכמ״ש בס״ק ו׳ ומשערינן נם בעוף השיעור נעיף קטן מצומצם
A שיעור שלו ועל כרחך יהיה ״ ״ ״ ״ ״ , ' ״ ״ ״ ״ .  ״
י א ל» צייד להחמיר לשיעור  ברוב היקף קנה דידיה • ט
-דמשערין הגדול כוי . בנקבה טחות שלשי ערך פמות מאל
Sffi&gEft כנפה כולי עלמא מודו שמשמרין 
 באם חופה לפי שכשנפער הגדול סיגא ומשערי׳ ננהמ׳ נאיסל
S i T ^ S r  לפי גדלו כו׳ ונחשב השלם כ־יוי3 ^
 יהיה קטן מאד שיעור חסרונו הגאמוו״ל קשה הינא משערי׳
i ^ ^ S W וכמ״ש בס״קו׳ אבל בחסרון כמהו״ 
 אחר לעולם משערין הגליל לפי סכי געי גני אס נקנה נמקוס
י אחל ואינו ינול לשעיו יק  גדלו והקטן לפי קטנו ומבואר בדבר
S »אי S ^ S S E הרא״ש דה״ה בכל מקום דמשערין 
 בבהמה מון בחסרון דגולגולת כיין יאינקנ נמקוס אחל מה
$ £ ^ 5 ,  כסלע בסימן ל׳ וכן מטילת הכבל 8
 לבעינן שישחיילי שתי זיתים לשערו כל נך וצריו שיהיה
 בבהמה כללקמן סי׳ מ״א &
 ב משערין בעוף לפי ערך השיעור נקנ לנקנ!אם נ! הוא תלי
 * •׳< י_. . _ _ . ״ I ״ ח1*י«ה מזוזיו יי1\ו־

 בין נקב לנקב כמלא נקב אבל אם יש ביניהם יותר
 משיעור זה אין מה שביניהם(י) מצטרף:

ף אם ניקב כנפה חותך המקום המנוקב בעו  ד ז פ
 כנפה ח ומשימו על פי חלל הקנה אם יש בו

 בדי לחפות רוב הקנה(0 אסורה:
ה פ  הגה [ה] ואס נמסרה גרגרת של עוף י״א למשערין נמו בנקובה מ
 (הרי״ף והרמב״ס) ט [ו] ו־י״א דמשערין הגדול לפי גללו והקטן
 לפי קשט לפי ערך השיעור שהוא בבהמה (ח) כאי©־ (רש״י והרא״ש

 ורבי ירוחס) :

 ה י יש אומרים שאם נפחתה במו דלת שלא ניטל
 הפחת אלא תלוי ועומד וזקוף שם בדלת על פי
 הארובה ביון שהדלת סותם הנקב צריך שיהא
) איסר י דהיינו ט ) ו  הפחת גדול ברי שיכנס ויצא ב

 יותר מכאיםר ;
י״א *) שאם ניקבה נקב מפולש משני צדדים א א י  ו י
 אע״פ שאין בנקב אלא כרי שיכנס בו איסר

 לרחבו דהיינו כעובי איסר (י) אסורה.׳
נסרקה כולה לארכה אע״פ שלא חסר ממנה נ  ז י
 כלום אסורה ייב ינ ואם נשאר ממנה כל שהוא
ג למעלה ולמטה במקום הראויה לשחיטה כשרה  י
 יי מפני שכל מה שהצואר נמשך הסדק םוגר והולך

 הלכך הדר (יי׳)(°) חלים :
ו במשהו ם שחיטה ט ן ק מ ד למטה מ י ניקבה י  ח פ

 (ינ) טריפה:
 ט * מצא גרגרת שנפססה או הסר ואינו ידוע אם

 תאמר דמזיק עכ״פ מצר החסרון
 שבו הנה באותו חסרון עיקר ההיזק
 מחמת חלק הרוחב שבו ואתה רוצה
 למותחו ולעשות ממנו כמו סדק
 ולמדוד בו ברוב היקף הקנה אני
 אומר לך תמתח איתו לאורך הקנה
 ולא יפסל כלוס ע״כ נתנו רגמים
 שיעור כאיסר שאס כל מלל החסרון
 כאיסר שהוא יותר מרוב היקף אם
 תמתמ אותו ותעשה ממנו סדק
 לרמבו מ״מ בעינן דוקא כשיעור זה
 כיון שבאמת אין כל הנקב ברוחב
 רק שעם חלק האורך נעשה כך
 אחר שתמחח אוהו ע״כ אנו מטריפין
 כשיעור זה אע״פ שרוב היקף
 קייס ומיעוטו יש בו נקב בחסרון
 כשיעור איסר עם האורך וע״כ גס
 בסיפא ניחא מעעס זה דשם מיירי
 שהנקבים בהיקף הקנה ע״כ אם
 אין בהם חסרון אנו משערין ברובו
 בהקיפו כשאר פסוקת הגרגרת
 שנסדק סדק אחד ברחבו ברובו ה״נ
 בהנהו סדקים קטנים ואע״ג להנהו

 סדקים קטנים הס ארוכים מאד.
 מ״מ לאורך הגרגרת אין אנו מצערפין
 רק רוחב שלהם כי האורך ״ אינו
 מזיק כלל אי; אנו חושבין רק רוחבו
 באורך כל שהוא ואס היה רוב
 ההיקף שלם כשר אבל אם יש
 חסרון בנקבים קטנים אלו אז החסרון

״גם י לילשעי ס שאץ^ו ע ל T מ ו ל מ נ 1D ש ו י י  גורס לך שתשער גם כל האורך כיון שבכל האורך יש בו חלק הרוחב בבהמה (ומיירי בעוף ליבשה וכליץ ממצא שלא נ
 ומזיק אפ״ה אס הנקב גדול כל כך לפי ערך השיעור סלע בבהמה טרפה שללין למשינ השלם שנין
לא הנקנים גס כן ער כאן לנריו ן ל ו ם >ילש״י ,,ן-א׳^ ט י מ ל י מ מ ״ ן לא נ ל י ד ל י ל פ ל ס י 0 , ״ m r ,3 , g ל ״ ״ p _ ו ף כ ם י א ב ף 0 ת י ו י נ י י ה ד ״  ועיין 3שי׳ ל׳ ולוק) ; י

ש ד י ח ף . מדכלי פ ׳ ו א י״א שאפ ניקבה נקב ספולש כ  ידטינן שיעורא דאיסרגם בנפחתה משערין באם חופה בין בבהמה בין בעוף קצרתי : י
 הרי״ף והרמב״ם נראה דבעוףמיירי וכמבואר בב״י מיהו'נראה דגם בבהמה דינא הכי לדידהו דאם ניקבה נקב מפולש משני צדדים מצטרף הנקוב והשלש איל

מ מקנים שאי! נסם חסרון אין ״ כ ש ה ״ מ כ ל ו ו איס י 5 ו ע נ ש ק מ א ק ו ה ה ש פ ו ם ח א מ ג ו ע ף ש ן ע ה אן-ל 5 מ ה 5 א ב ק ן א ל מ לא ט ש ל ר ס ן ל א ג  משערי[ כעובי אעןך אלא ש
לרונא ומשמע זי  ספ״ג מה״ש דאם חופה קטן משיעורא דשני עבייאיסר אלא *}אוו בכנופאאין אומרים אס חופה אלא כדי שיכנס עובי איסר לרוחבו ל״למצ4פיי
 בשני הנקבים וה״ס בבהמה נמי דאס גפחתה משערין כדי שיכנס איסר בטביו בשני הנקבים המפולשים וכן מוכח מלברי הטור דלהלי״ף לאי! חילוק נין נהמה ל«יו
פל מ שי^רו מ־ ו ^ א כ א נ י  והרמב״ס נמי׳דינא הכי ובכ״מהשיגעל העור ורצונו דמדכתבו הרי״ף והרמב״ס דין זה בעוף דעתם אבל לא בבהמה וכ״כ בד״מ מיש ה

. והכיח ההיג על המחבר שדין זה תלוי נחלוף גרסאות כו׳ עייש ולפעל״נ לאף לפי הגירסא איכא לאמרי בו׳ ומ״ש הש״ך שוה לעת ׳ ו ב ואם נשאר כ  ברור: י
^״ש ״ה״שלא  י״ל דה״פ א״ד דר׳ יוחנן לא אמר .מהצו' למעלה ולמטה אלא ר׳ יהונתן אמר כך ואמרי הכי קמיה דר׳ יוחנן משמי׳ דר״י ואמי י' גלני מ

 ו"
 הממני
 י גניי
 כינרי
 יוחנן ידעין כו׳ ושבחי׳ לר׳ לנתן מ״ש וגס בלא״ה הא הרי״ף והרמב״ס ורש״י והרשב״א והרא״ש ור׳ ירוחם והכל בו ומהרש״ל פא״ט סי׳ י׳ סמ״ק ע״ש אלא משמע שיעתו
ם ל » % נ ^ » א ל ני1" מסיה י ב ה א ט מ ה ל ז נ י ח ש י ל י א מ ר י א ם ש ו « י יוי מ י פ . כ׳ ב״י דדיקא לי| ׳ ג למעלה ולמטה במקום הראוי לשהיטה בו  קיימי בשיטת המחבר: י
 שיור לצד מעלם אפי׳ במקום שאיט ראוי לשחיטה מהני להא כמקום ההוא לא מיפסל אלא ברוב עכ״ל וכ״כ העט״ז והב״מ כ׳ וז״ל אבל והנקונ גי! נעיף ני! מהמה
f I״" עפ׳ s V'\ סרמב״ם ספ״ג מה״ש כתב נסדקה לארכה אפילו לא נשתייר מן המקום הראוי בה לשחיטה אלא משהו למעלה ומשהו למטה כשר כו׳ עד נס 
קניט שאין נני  בש״עחזר בו וכ׳ כלשון הרמב״ם עכ״ל ולא ידעתי מה חזרה יש כאן שהרי אדרבה כוון ודקדק וכ׳ בהיפך מל׳הרמב״ס שהרמב״ם כתב ואוקימנא להמ
ה נהם מסימ והשתא קשה ל ע מ ל ו ה ש מ י א מ ה קא, נ ז נ , ח ש ם ל ו 1 ר מ ן ה מ א ד ד ה ע ל מ ש ׳ מ ה ט ל ע מ ו ל ה ש ה אלא מ ט י ח ש ר ל  אפילו לא נשתייר מן המקום הרא
tow * ל  דסמיך ליס והמחבר כתב בהיפך ומשמע דה״ק ואם נשאר משהו למעלה בכל מקום שנשאר דשם לא הוי נקיגתו במשהו ומשהו למטה קרוניס מ
 במקום הראוי לשחיטה כשר מיהו לענין דינאגם דעתמהרש״לשס דאפי׳ למעלה מטבעת הגדולה לא מהנישיור ועיין בסי׳ כ׳ ס״ק א׳ ־. טפי סויל לאשעעינ! שאף
£ n T S T » • * ו כמשהו וטריפה. דמשסיאילו * ד למטה ממקום שהיטה כו׳ . עיין בשי׳ כ׳ איזו נקרא למטה ממקום שחיטה בעוף וכבהמה: ט  י
 אלא משמע יאתא לאשמעינן
 ?כל שהם סמוכים זה לזה
 נניקני הנפה מצטיסין לרונא
 עם השלם שניניהם וומיא
 מקנים שיש גסס חסיון .
י פרק אלו טריפות מ  אמרי׳ מ
ף נ״י יכאיסר מצומצם הוי  י
 ניתר מנאיסר וטריפה ויש
 לתמוה טל סרמנ״ס וסרעינ
 נשי׳ משניות שנתנו יכאיסר
 מצומצם סשייס וכסיג גני
׳ יכפול נשרה יתעה  נוליא נ
 עליו הריין אע׳׳פ ששם יש
 ליישנ קצת ונמ״ש לקמן סימן
 מ״י ס״ק י׳ אגל נכא! איני

 ביאור הגר״א נידון
ף : [ו] וי״א נו׳ . נפי׳ וזרי״ן) מיפא סאי אכל חםתן דגרנרת מו י ו  בשיעור טטיכת נקני הנפח וגנפה קיימינן. דשיי •י [ה] ואפ נחסרה נ

 באר היטב פתהי תשובה
 (ו) bצטרף . וכ׳ בשייך דמשמע מדברי המחבר מאחל שלא כ׳ דין זה למעלה כידון שחי פעמים על שססוסו אפ״ה יינו כפסיקה!נ״מ אס הוא ננילה לענין או״נ ינוהג

 כפיי חס״י ורא״׳» דל״ק אלא
 אנפה

 נעייפת ואי* נוהג נננילס (נרלעילסימן ט״ו ס״ט) אכן הניציס מחרננולת כ1היינס כיין
 ניצת טיישה יאסיית מדאורייתא ילא נניצת ננילה יאיני^ אסייס אלא מדרבנן. וכן ניצת

. וגם נ ק  לנאץ בהן חסרון אין השלם מצשרף אשי׳ אין בין נקב לנקב כמלא נ
 משמלנ שאין חילוק בין בהמה לעוף לענין צירוף השלם אלא ביש בהם חסרון אפי׳

. וסי׳ השייך ה ר ו ס  בבהמה מצטרף־ לכאיסר כשאין נין נקב לנקב כמלא נקב וכשאין בהם חסרון אםי׳ בעוף אין השלם מצטרף להיקף רוב גרגרת דידיה: (ז) א
 דמשערין עס השלס כשאין בין נקב לנקב שלא כמלא הנקב ולוקא בנקבים שיש בהס חסרון אבל באין בהס חסרון אז אין מצערסין השלט שביניהם. ומשערי; נם בעוף
. ופי' הש״ך בנקבה כנפה נ״ע מודו שמשערין ביוב הקנה אבל סהרון במקום אחד ס״ל משערי! הגדול לפי גדלו ומבואר ר ם י א . (ח) כ  ברוב היקף הקנה לידה:
 בדברי הרא״ש דה״ה דגכלמקוס דמשערין בבהמה כגון חסרון הגלגולתכסלע בסי׳ ל׳ וכן בנישלה הכבל דבעינן שישמיירו שני זימים בבהמה כדלקמן סי׳ מ״א
. ובהב בש״ך לדידן ביון ללא ידעינן שיעורו דאיסל משערינן באס חופה רוב הקנה בין בבהמה בין ר ם י  סעיף ב׳ משערין בעוף לסי ערך השימור בבהמה : (ט) א
, וכ׳ בשייך בשם ב״י ומהרש״ל אפילו ם י ל : (יא) ח ן . וכתב בש״ך דכן הדין בין בבהמה בין בעוף דלא כהפוסקים דס״ל דדוקא בעוף הלין כ ה ר ו פ ף: (י) א  בעו
. והמעס דמשם ה פ י ר  oft נשאר למעלה ליש במקום שאינו ראוי לשחישה דהינו למעלה משבעת הגדולה לא מהגי ואסור יכ״ש למשה ממקום שמיתה ־. (יב) ט

, י ו ס ניקני. נקב טטולש נ א ש , W י (ש״« מגיף יי) * ' 5  וכן בסדיא מינרי סעור גני נפחתה כדלת ולן משמעות הפיסקיפ י

 יידע ליישנ דגריסס וכן
 מתנאל מלנרי רשיי יתיפ׳׳
 שס לנאיסל מצומצם טריפס
 מונרי הרנ אלפסי והימנ׳׳ס נלאה דנעיף מיילי וכס״ש ננ״י ונכ״מ ונש״ן נתנ

 מטה יהונתן דגול מרבבה
א אין איטרים, ואס כן יסיס נקב עפולש קיל יזמר מאינו פ י ' אצנעות וי״ל יס״ל(הרשנ״א אליבי׳ ייי״ף ישני (פיט! ל״ו ש״ך ס״ק י״א) *) אלא אף מ  רואות הרומב פ< קנה נשול גליל היא יימנ לקרונ י

 שיעורים־נמ£יו למשה אם לונו חופה הוא גלול משעלי׳ נאם תועה ואס איסר הוא גדיל מאס מ51ה משערין מפילש
ן ואל״נ קשה מאי קמגעי הנא טפי משאר איסור ולפמ״ש ומנעי׳ נעופאאי הו שעור נמסר גס בעוף א״נ משעיין הגדול לסי גולו(פי׳ רק שיעוי איסר א״ד  באיסר ולמרץ קושית מלא״ש על סרי״ף הוצרך לפרש נ
. י״ל טמ״ש הממכר נסעיף סוא פירוש רש״י«הא דקאטר הש״ס נשסחם י ו : (׳נו״ע סעיף הי) ןי״א דאם נפחתה בולת נ ף ו ע  שלא נמפי לעוף כלל ומשעיין נא״מ וקאמר ימשערין נאפ חופה לשיעור אישר לא נמשי כלל נ

 יד אברהם נליון מהרש״א
 הש״ן נס״ק ד שבן מוכח נר׳ ירוחם לשיעור איפר הוא יומר מרוב לימא שר\י נתנ להדיא כמיש וצ״ע : ששום דנוה פצטר!) גם השלס!(סעיף וי) ואם נ׳טארמטנה כל«1הוא.1ברטגורא הולין פ״ג ט״א ד״ה ופסוקו!

 (םוףף ד' נהנ״ה) ואם נחטדח נדנדת של עוף י״א דטשעדי' נטו נניקנח בנפה (הרי״ף וחרטכ״ס). הנרנרת
גית סעיף בלינו אחא עונוא קומי ר׳ יוסי נאי שניקב מלא מחט . ומשיב וני אין אנו יולעין איזהו רונו ע״כ . י  יש גי להניא יאיס לונייהס מהירושלמי יסס״ג מלס יגיקי׳ התם ר׳ זעירא נשם שמואל ג
ת שנפסקה וא״י אט נעשה טהייט ולא ו ג ו  וע״נ לזס היו מסופקים אם משטרי׳ גנקנ לפי ערך השיעור איפל לנהמה ואפשר לשער והשיג לאין משש גזה לגלוגו משערינן וזה אנו יולעיס ויו״ק : (סעיף טי) מצא נ

 יונל



י P 124 יורה דעה לד לח הלכות טריפות טורי זהכ «  באר הנולה מ

 שם
 מתצ׳
«» 

א יוכל ומזיק כו בזה לינוכמו שנחסר ?קב אחל גדול כשיעור כל הנקבים ^^,'*2,^,5 ל ו ז ן כריאה לאסור בנקיבה כדצקמ; בסעיף י׳ : ט ו ד י נ ! 
. משמע הא אם יכיללתלוה שמחמת אלו עם השלם שביניהם ושיעורו כאיסרוכדלעיל ממש והחומראבזה ׳ ו ן לתלות שמהמת השחיטה כ . ק מ ן ץ ס ) vyme ם י | י , 
י שמ1א המוציא ששחטבב׳ מקומות נעשה תלינן אפילו כחסרה ואע׳׳ג דלעיל בסי׳ דאע״פ שרוב היקף הקנה לא נלקה כלל ערפה כיון שיש מללכאיסר « ^ ״ « 
ד נמצא הך כאיסר אין בו חומרא טפי משיעור רוב ההיקף דתרוייהו '0 ד סעיף י״ט אם נמצא טבעת על הסכין דאע״גלי״ל שעל י ״ כ l ־ w ! » מ  י
׳ גלגול הגרגרת ששה וכמ״ש האגור חרא הם אלא ששיעור רוב הוא באם  י
 אפייה אמרינן כל ספק בשחיטה נעשה מחיים טז [ז] (ולא יוכל לתלות שמממח השמיטה נעשה אין חסרון ואין אתה מושב רק
 רוחב הסדקים לא האורך בלל ואם יש
 חסרון אתה חושב נם האורך כיון
 שיש בוחסרוןומ״מלא נאמר דהוה
 כאילו כולו כשיעור הרוחב אלא קיס
 לסו לחכמים דבחלל כאיסר יש בו
 לקיתא מצר רוחב שלו כשיעור לוב
 ההיקף אבל בפחות מאיסר כשר
 אע״פ שיש שיעיר רוב אם תמתח
 אותו ולפ״ז יפה אמרו מי שאינו בקי
 בשיעור כאיסר יחמיר לשער ברוב
 ההיקף והחומרא בזה לביש נקב
 בחסרון אנו חושבים כל החסרון
 כאלו הוא לרוחבו נמצא טרפה
 אפי׳ אס החסרון בחלל כפחות
 מאיסר כנלע״ר ברור אחר שירדתי
 לעומקו של לבר בסייעסא דשמיא
 והצעתי הדבר לפני גלולים

 זהוטב בעיניהם :

. פירושו לשון אוזן י נ  לך(א)או
 ואומה לשון אס דהיינו הגדולה
 שהאונות נפרדות ממנה והיא
 עיקר הריאה כן כתב הרא״ש
 עינוניתא דורדא פי׳ אינוניא דהיינו
 אונא קטנה דורדא על שם קלישותה

 ואדומה

) פוסקה א " נ ש  ששחט השגי (ינ) מקומות) (ב״י בשם מייישי י

 במקום אחר ורואה אם הם שוים כשירה ואם לאו
 אסורה ואין מדמין יז אלא מחוליא לחוליא או(י)
 מבר חוליא לבד חוליא אבל לא מחוליא לבר חוליא

 ולא מבר חוליא לחוליא;
ה יח ואנו אין בקיאין בבדיקה ויש להטריף ככל (יז) טנין וכל ג !  י
ת הם (ב^ייקאיט כשידוע שהוא ל מ ג בה וחסרון ב  דינים אלו מקו
ת או  מחמת (מו) מולי(ב״י ואו״ה כלל נ״א) אבל אס נעשה מחמת ק
 ממש לדידן דלא בקיאינן בבדיקת הישש מלישה בכל מנין דחיישינן שמא
אר מלוכלך בלם כמו שנתבאר  ניקב הוושפ דלא גרע מאלו היה מו

: ג ״  לעיל סימן ל

 י י׳ הקנה בסופו משנכנס החת(«!״!) מתפצל ומשם
 יפרד והיה לשלשה ראשים כ חאחד נוטה ללב
 בא ואחד (״) לכבד ואחד לריאה ושלשתן

 נקובתן במשהו:
ה מיהו בקנה הלב שהוא שומן שיורד בין ערוגות הריאה ללנ כברנילין ג  ה
 להיות גו נקבים קטנים דקים והיינו לבימייהו ולא מקרי נקבים

 (יז) וכשר (הנהומ אשיר״י פא״ט ולוקח ובשערים שער ל״א):

ו י׳ סעיפים: ה דין טריפות הריאה ואונותיה 4 ע  ל

 לאמימר ואיכא תיי לישנ
 וכתבו החום׳ יאזליק למומו׳

 ונן הסכמת ס&ושקים :
 א משנה חולין דף מ״נ :
 ג מימרא ללנא שם לן מ״ו :
 נ מההוא עונלא יקמיה ירנ
 אשי וכוי פס •י י סוף מימיא

 פסול אפילו בנחתך הטבעת מצד
 א׳ י״ל דאפשר ד-הכא מיירי שלא
 נחסר טבעת אלא שני מצאי טבעת
 דבוקים זה בזה עם עור שביניהם
1* דאין דרך עיקור שיהיו הטבעות ם ב ת ה 1 ד ו ו י  נ

 וי,שס לי על יבריו חיא נחתכים לשנים בהקיפם ומחוברים
ר רמחנירו אלא ודאי ו ט P יחד ו ע מ £ ־ fii 8 מ ׳ * י י 8 , נ י מ  י

ק חנח ולח נ ח מ ן חל בעול ה ו מ ל מ ו ה מ נ א ח ״ , ו ו ע  ו

 יכוליס ;שעי ועיי קשה בסכין לרך שחיטה שהוליך והביא
 *TV'^KT'^ נעשה ועל ילי גלגול הגרגרת
 פירוש היי״ף יעופא מאי 1 ,״ ,
 לקאיאנחסלמאיסליךנעוס׳ נחתכו לשנים בהקיפם א״נ הכא
י מיירי שנחסר הגרגרת בעקום 6 ; ילאו «5«־׳« ״ f i״ 
, . . i,״ 1 ״  משאר איסוריט כגון חסיון ״
/ א״נ שנחסר העור ' כזה « t o יח ש״איי ת >נ ל ״ ל ו  ג

 מקלח ולבית הילל כסלע ע״ש שבי! ^ הטבעית א״נ מיירי
< . » w u . >Mולשי הנאמוו״ל שאני הנא ״״״!״,-..• -״ 
י אלא ״א, שכשמותחים הקנה מתרמי החסרון 1 ־ ש  ואינו יניל ל
 ליניליס לשעי ועיי קשה מגל חתך העור וכלמשמע בהליא
״ ״ . ״ , ,V n . ו ׳ - ו י י h י ׳ ״ w r t ס יוי11י י ע  דלפי היייז «*«"״ל *
י הרשב ח לבכה ג ת,ינן ב^כין, ר ב ל מ מ נ י מ נ 7f-׳, m M ל i 

 תלמוד שיעור w עי ע״ש לטון להט הוא איכא הוכחה
 S שמחמת סכין נעשה מיהו בקושי
 >־״ל לימן לני שיעיר יש להתיר בכה״ג למי יולע למתוח
. ׳  כראוי • יז אלא מחוליא כו
 ז״ל הטור ובר חוליא הוי מחציו
 של טבעת כלפי מעה ממקום
 שמתחילין להיות דקין וי״מ חוליא
 היינו טבעת ובר חוליא היינו
 עור שבין הטבעות וטוב לחוש
 לדברי שניהם ע״כ . ומיהו כחכ
 רש״י דמוליא היינו שלשה מבעוין
 וכ״כ הרא״ש : יח ואנו אין
 כקיאין בבדיקה. כ״כ נס ק

 יותר מרונ חלל עי
 הקנה והוא פחות מכאיסי
 לעי ערכו זנן מציגו וסציגי
 נסי׳ ע״ח אי כסלע או כיתר
 מסלע וכעין יה סקפס
 הגאמוז״ל נסי׳ ל׳ ס״ק כ׳
 בשפתי כהן ע״ש (וגם לשי
 מש״ל שיעור אישר משרע
 לאישי הוא קנון מאי)

 ועדיין צייו עיון:

 פרי חדש
 מלאה לגם ננסמה דינא
 סכי ללילהו שאס נפחתה

 א א ״ ריאה שניקבה טריפה :
׳ כעין אזנים) אית(FC) לריאה פי ) י נ חמשה(א) או  ב ב
 תלתא מימינא ותרי משמאלא נא1 כשהבהמה
 תלויה ברגליה ובני מעיה כלפי. הטבח שאז ימין

ויש לה עוד בצד ימין אונה אחת קטנה ב ונקראת  הבהמה וימין הטבח אחד נ
 עינוניתא דורדא ואינה עומדת בסדר האונות אלא מרוחקת מהם לצד פנים י ואם
) מהשמאל ד או שהיו שנים מימין ושלשה משמאל טריפת נ ) ו  חסרה אחת מימין ג א

 משעוין כיי שיכנס איסל נענין הקפה בריחה בסימן נ׳יו
' סעיף ה׳ שאין אנו בקיאין בבדיקה כזו ט״ש. ובס׳ אפירברבי כ׳ מיהו אס יש עוד קצת צד להתיר ישלהקנ ע״י בדיקה: יטכשידוע , * ~ * ם ^ ^ ך $ 
ש חיל,קי,ץ שהוא מחטת חולי. א״נ שתפס הקנה לבדו בידו באופן שיודע בודאי שלא נגע בושע כ״כ ב״י ועיין בס״ם כ״א ובסי׳ כ״ג ס״ק ט״ו: ן י ו י ש  שיש»! ח
״ «י«« כ האחד נוטה ללב. והוא המזרק הגדול שיוצא ממנו לריאה: כא ואחד לכבד . היינו המזרק הגדול שבכבד והוא נקרא סמפונא י « ״ * , ״ 1  ״
: ׳ ן רבאדכבדאאבל סמפונות הקטנים שבכבד יתבאר דינם בסימן מ״א וכן הסמפונות הקטנים שבריאה יתבאר דינם בסי׳ ל״ו סעיף ו ^ ^ ש ל ל י ח ״ ל י י פ ס  נ
. וכתב הב״י ואני שמעתי הטעם שאותן הנקבים הס פיות הסמפונות ולא נקבים נינהו ע״כ ׳  מלת אתי ש°יי לפי׳ יש״י כב רגילים להיות בו נקבים דקים כו

 מנעיא'ליה««X3 ומביאו ד״מ ואינו דומה שמיעה לראיה שכן ראיתי בעיני והוא פשוט והלכך אם יש נקבים שלא במקום פיות הסמפונות טרפה :
. עיקר טרפות מקיבת הריאה יתבאר לקמן ר״ס ל״ו ע״ש: ב ונקראת עינוניתא דורדא . כמו אינוניא ׳ ו  לאי היי גיסי׳ כילת עשיטא לך; א ריאה שניקבה כ
. משמע דאפילו איכא ד׳ בימין אי חסרה א׳ בשמאל ל א מ ש ה . רש׳׳י : ג או מ ? » ^ 9 ' K אזן קטן לורלא על שם קלישומא ואדומה fi£5׳ 
 נפחתה א״י נסמן' יו׳ מ״ש טרפה וכן משמע מכל הפוסקים והכי משמע נמי להליא מלברי הפוסקים גבי השלמת הורלא ע״ש והוא פשוט בפי כל ללא כספר
; ׳ . וה״ה נמי ד׳ בשמאל ונ׳ בימין הוי חליף וערפה כמ״ש סר״ב סעיף ה ׳ ו  תורת חיים למכשיר בזה : ד או שהיו שנים מימין כ

ל  ביאור הגר״א כ
:V׳«n . ׳ ו . נטש״ש ט״ט א' : לףן [א] כשחבהטה ג  אנפת אבל בנווטרוז הוא בטו בבל שיעורי טרפות דטשעיין ביי : [ז] ולא יובל הו׳

 נילת היא הגה״ה על סי
 פרש״י ומיהו מלת לרחבי לא

 אתי שפיר לפירושם :

 באר היטב
 מטה יהונתן

 כדלת דהיינו כי ין שהפת'עיי ין
 עימד צריו קצת שיעיר גוזל

 מאם ניטל'ממנו ימ״ש הממני
 נסעיף שאח"! הוא עיי הרי״ף
 נ נפתחה כילח אס נן מרי
 המחנר מיכה שעיא לני חיי

״ל דאסשל דהכא מיילי שלא נחסר הטבעת אלא שני מצאי שבעת דבוקים זה בזה עם העור שביניהם דאז תליגן ;  לקולא יצ״ל יס״צ צהיי״ף אם ספק בשחיטה פסול אפילו בנחתך העבעת מצד א׳

. וכתב בשייך וה״ה כשתפס הקנה לבדו י ל ו . זאין מקיסין מחולית בהמה זו לבהמה אחרת (ילישה) : (טו) ח ש מממירין שלא להקיף בכל עגין וכן המנהג ל ו 6  שאס ניקבה :קנ 1י מ
ד . היינו המזרק הגדול שבבגד אבל בסמפונות הקטנים עיין סי׳ ב כ : (טז) ל '  צריך שיהיה כעיני׳ איסר באופן שידע בודאי שלא נגע גוושע ועיין בם״ס כ״א ובסי׳ כ״ג סעיף ל

. והטעם שהם פיות הסמפונות ולא נקבים והלכך אס יש שם נקבים שלא במקום שיות הסמפונות טריפה: ר ש כ לשיטפ מ״י מ״א.־ (יז) ו  ימ״מ מייס׳
ה . פי׳ אונה לשון אוזן . ואומה לשון אס דהיינו הגדולה שהאונות נשלחת ממנה והיא עיקל הריאה ועיניניחא דורדא מיקרי ע״ש א י ר ה (א) ל » טפ 6״ ™'L ?״?א ל  עי
ל . וכתב בשייך אפילו אינא ד׳ בימין ומסרה אחמ בשמאל•* שריפה דלא כמורמ מייס דמכשיל בזה : א מ ש ה  אישר טריפה: קלישותא ואדמימותא לש״י בחולין: (ב) מ

 דנול מרבכד.
« טעם למס מפולש קיל יותר והוא דחוי, קצת ועליפ מהמס(יעי׳ תנ״ש) אינו גן אלא מ שנ י  מטולש ועי׳ מ

 סמור יותר וצ״ע מס נין בהמה לעוף שגנהמה חמור נמפולש ונעוף קיל;

 חידושי בית מאיר
 (טיטן ל״ר, סעיף נ׳ נשיך סק״נ) אן טשטאל משסע ובו׳. נ״נ היינו מללא נאמר אס ספי אחת «ן כשן•
 ממשה. אלא א״נ ק״ק.למה נאמר אי שהיה נ' גימין וגי בשמאל והא מ״ל בלא טעם וחליף הוא טריפה
 מצי מסי נימין. אגל י״צ ילהט אשמועינן חליף טריפה ומזה שמעינן יזה נ«י טריפה משים מתחלף
 ממקומו יהיינו מצי שמאל לימין ועי׳ סעיף ס' ינל חליף הוא טריפה מצי חסר נמקומו המבואר נרש״י :

 יאס
. ריאה שנפזנא נ' עוונות שלד. פרודות זה ט«ה םטקוס ינוקן נעטפון היורד '  , הב*0 ל״ז. טשנ*ות ג
 ביניחט ער לפטה טדינא א״ח ע״י הפירוד לנקיבה (וראי' טסי׳ ל״נ מטרד הוושפ במעוטו טן הקנה רכשר) וסועיל בדיק' פושרים נם לדידן ת' י״ש אבוהב סי' שי״ב : (טעיף א' ש״ו סק״א) עיקר טריפות
ה עינוגיתא . ל טי׳ נ״נ טיד ואין א ר ק נ  תקינת הריאה . ונול! ט׳ נקובה הן תנ״ש , ונ״ט דלקותא וחשש נקב ולקותא רהטי־ בו׳ הוי תלר״ע דםשם אוזר הן פ״ם בפתיחתו ד״ה וחנה: (סעיף נ׳ פ**) ו

־־ L אוכלים אותה פשום מיאוס סי׳ ס״ח ט״ר יאט נמלח עפ שאר נשו מיהר באייה ע״ק ייפ ואם גיקנה אין פועיל פתיטת הביט פיח ד״ס ל״ו גשס רטנ״ם י. (שס) ןאש חסרה אחת 

 יד אפרים
ה שניקבה. ועי׳ נסערי ניח אפריס סי׳ נ' שנתנה׳ לגרר ונרי אא״י נח״ש א י  (טיטן ל״ה סעיף אי) ר
 ל״ס ל״ס דכל טריפות וריאה מטעם נקובה הס לדידן רק הרמנ״ס סונר ימסד סוג בפגי עצמו ויאיותיו

 גליון טהרש״א
 הגרגרת כו׳ אנל לאיכה כוי הוליא א' למעלה ני' וחוליא א' לטטה נוי ונטשנה ב' ד״ד. אי שנטוקה נ׳
 והוא שישתייד בקנה לטעלח ולטטה נל שהוא • שונ טזואתי נפ״ט שעבד ניה ! (סעיף ט׳ נהנ״ה)
א נרע ל ל אפ נעשה. ובם׳׳ ל״נ ט״ד ג' ברט״א אנל אס יש לחוש בוי ול שפתי שם טקי׳י: (שם) ך ב  א
 טאלו היי היגואר . צ״ע להש״ן טק״ד םיי ל״נ נרע ונדע דהא כאן המקום ידוע וע* שפחי ם׳ ל״נ שש •
 (שימן ל״ה) דין טריפות הריאה ואונות׳!*.. הריאה יש לה נ׳ ערונוח וטערונה דיטין יפח־ ג' אונות
' אונות ואוטה . האונות לטעלה והאיטוה לטטד, ואט האונות לטטה טריטד  ואוסר.. וטערונה דשטאל נ

 , להפרישה ותנ״ש פדיפח

 יד אברהם
 יובל לתלות שטחפת השחיטה נעשה ששחט בשני טקיטיה . משמע לאי יכול לתלות עגעעממממת השחיטה ששחט ננ׳ מקימות תלינן ונשילת , אע״ג ללפי מ״ש הג״ס סי׳ נ״ג לשהייה פוסלת ננל שהיא נין ננהמס
 1גין נעוף . יגן לדעת העחגר ר״ס הנ״ל שתיית העוף היא מועטת א״כ א״א להתיר נשחט נג׳ מקומית אא״כ יודע שלא שסה כלל כמיש סאחריניס ס״ס נ״א. מ״מ ניאס ינאן שיי מממת ס״ש ספק לאחי שילטם
 נעשה בלא שמיטת ישני מקומות. ואת״ל מממח ששחט נשני מקומות שמא לאחר גמר שחיטה יינ שני סימנים שחט עול נקנה למטלה או למטה. ועול לזהו חומיא יתייא לספיל שהייס משהו ונספק לא מחמייק ויו״ק,

 ועיין נאסייניס סימן כ״ג וכרש כ״א :



ן סג באד המלה ה י כ ת ע ב יורה דעה לה הלכות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

. הני דינים שבסג״ה הכלזהמקריחליף.ומהרש״לפא״טסי׳ל״למכשירכלאלוהחלופים י ) צורות האונות כו ב  וארומה.רש״י: (
 זאת הביא רש״ל וכחב עליהם וז״ל וחמה אני מה סמך יש לאלו ואינו מטריף אלא החילוף שהזכירו הט״ו והוא בש״ס ופוסקים והחילוף שסינשס»א1:יס 1:תנ הי׳׳ו
K»S5£ffiהחילופי׳ ולהוסיף טריפות על מה שלא הוזכר בתלמוד אפי׳ ברמז שהאומות למעלה וסאונות למטה שהוזכר בדברי האחרוכיס וכ"פ־ K 
ם, פירוש וכ״ס הישנ״א נת׳׳ס זנינ  דהא לא קאמר אלא ה׳ אוני איח לה לריאה נ׳ מימין וב׳ משמאל הב״מלהקל בהפסד מרובה ע״ש; ו או אם ישלה שתי

ו : ה־ויי ־ ר אפי׳ איכס עומדות זו אצל ז כ אן ד י חילוקים מ  אבל כל מ
 נקודות הכסף שמייסו שיהא נופל שם חילוף עליהם

 ואין זה אלא השחתת ממון ישראל (סימן ל״ה טיז ס״ק ני)
 ו״ל ו

 הריאה החריץ מכוון נגד החיתוך ש־י!גוש5ורוא משלמת למ־־ו

srnssss?מ? וגנה>נגי הלנ י א ל ה נ י  ש3י! א

 ופניה כננד הכליות ואס נהפכה חליףואף לש״י לשליג צא
ה פליג אלא מטעמא ולא קיימא ב ן ג ב א ל ד ה נ ז נ י ל מ ס  ש

J , , , נללא לאו;י הא אי הוי קיימא t v ! . 
 כנגד החיתוך טרפה אבל אם החרין הפוך מעע מגד החוגא חי גללא לאוני א«״ס שיש לה
ו ציית!ללא 1לא)5(ית א!;א ש ן ן פיר י ו ע מ ו ״ ד  למטה לאומה כשרה עכ״ל מהרי״ו שם הובא נ
א ת ^ ע / ^ ׳ י ש ^ ע י ל ל  בשחיטות האחרונים ומהרש״ל פא״ט סי׳ ל״א כתב מס בכך שמיייי׳ן נ
 הפוך אין זה אלא אבוד ממונם של ישראל ויש לבעל המנהג ע״כ: לו־לא שנמצאת נללי ואו־א
ת פישול אלא מ י ״ י ^ צ ת ז י  ט ובן אם שינתה תוארה וצורתה כו׳. ז״ל האגור סי׳ אלף ק״י אם א
 אין לה חריץ כתואר עינוניתא דורדא טרפה ואם היא גדולה יותר המקוש הוא ה;ולס וכן יש
F D S K S & ' S י ס שיש לכל יילא א י א  מדאי כאונא הסמיכה לאומא או שינסה ״
 שפמוהה מעלה הדס בנפיחה טרפה ל׳ תואר ר״ל צורתה הרגיל בה נה אלא כמלפ־ יאשא ?שיה
ח ' נ ה ^ נ ו " ש ה י ו א ט מ ל 1 " כ 5 ט * , י י * * P וא״כ כשהיא משוכה ומדודה כאוכא ולא עגולה 
 ומביאו ב״י ומהרש״ל שם סי׳ ל״א ומדברי ההוס׳ פא״ט (דף מ״ז נתנ י הינא לצינא הפשל
ה מלונה אין להורות היתד א ר ן ; ה ח ל ו ט א ׳ ה ת ״ ר א ב , ן ל ח כ א ד ח ו נ ו נ י  ע״א) והמרדכי גבי ע
'A אי»רא to? א נ י ו  דאס שינתה תוארה בענק שאפילו רק גדולה כאחד משאר אונות "
^ היו שנויי! ת ^אני אומר ש ו ק 3ךי  טריפה וכ״כ האגודה וסרשב״א בחידושיו שם וכ״כ מהרש״ל נ

v*h שלו שמ״כ בשם ספר איש זקן אחד מכס שאס היא גדולה אפילו כמוt*Ww>* 
 אונא האמצעית של ימין ערפה וכן משמע בסימני מהרש״ל פא״ט למלק נין סששד מועש להפשל
י ^ ttl'S W ־:אמת נ )  סי׳ ל״א שכתב ואם היא גדולה יותר מה/י שמם ומילא «
 אלמא כל שנשתנה גדלותה טרפה וכן נראה דעה הר״ב שכתב סתם שנה; נן או הנהיג כ! שעי.
y.?!ק6?״ « w L־n ה ז ! כ י ל ז י  דאם שינחה הוארה טרפה מיהו ראיתי הרבה כילית מ

) ורדות ו ) ׳ ד) W בין נמצאו נ ט להטריף(*} (  הנה [ה] ובמדינות אלו מ
 ן או אם (ז) חסרה ft 01 או (א) ששינתה (מ) מקומה
 (מהרי״ו וע״פ) והכי נהוג כי יש רבוותא סוברין כן ואין לשנות המנהג
 ט וכן אס שינתה תוארה וצורתה הרגילה בה (מ) טריפה (אגור)

 אפי׳ אינם עומדות זו אצל זו
. וכתב בד״מ ׳ ו ) [ב] צורות האונות של ימין אינן דומות לשל שמאל ואס ז או אם הסרה כ ב  הגה (
 נתחלף צורתן (נ) מריסה וכן כשאונה האמצעית שלז ימין גדולה משמע באגור דאס היא פחותה

 עכ׳׳ל וכתב מ״ו חמי ז״ל ומ״מ
 נראה היכא דליכא הפסד מרובה
 אין להורות הישר .במה שנהגו
 לאיסור אע״ג דמדינא ליכא איסורא
 עכ״ל. *וכתב רש״ל בשם בדיקות
 שאס הורדא גדולה מאונא שאצלה
 דהיינו אונא הסמוכה לאומה
 טריפה ויפה כתב להא שמה
 עינוניתא ואס היא נדולה כל כך

 אין שם הזה עליה ע״כ לשונו. עוד כתב דאם האומה למעלה והאונות
 למטה דטריפה . ונ״ל דבמקוס דאיכא עוד ריעותא אע״פ דלא
 מטריף בשבילה מכל מקום מצטרף בהדי ריעותא דלעיל וטריפה:
. הטעם כיון דיש במקצת בהמות ובמקצת ׳ ו  (ג) והורדא אם הסרה ב
ק אין להטריף בשום שינוי דורדות. שינתה תוארה וצורתה  אין ל
 כתב רש״ל פירוש כשהיא משוכה כאונה ולא עגולה דודאי באונה
 אין קפירא אם אינה משוכה ומדודה דדוקא בעינוניחא אמרינן שינתה
 הוארה טרפה דדיני טרסות תלויים בדרכי גידול הריאה וקיס להו
 לרבנן דאונה פעמים עגולה ופעמים חדודה אבל ורדא דינא עגולה
 עכ״ל האגור ועוד מ״כ שאס העינוניחא עגולה כולה בלי חריץ שהיא
 טרפה שהרי תוארה ידוע ולפי הוארה קראוה בשם זה עכ״ל :
. לכאורה קשה הא כתב רמ״א בסעיף ׳ ) בין נמצאו שני ורדות כו ד ) 
 ג׳ למנהגנו להכשיר כל יתרת מקמא ונראה דכאן אין הפסול

 משוס יתרת אלא כיון ליש יתר וכל יתר כנטול דמי חם כן חסירה שלו שמ״כ בשם ספר איש זקן אחד מכס שאס היא גדולה אפילו כמי עליפייק
 הורדא הראויה להיות וכן בשינתה מקומה דהיינו שעומדת בצד שמאל
 והטור כתב גשם הרא״ש דטרפה מטעם יתרת ולפ״ז היה לנו להכשיר
 דהא יתרת מקמא היא אלא דאנו אוסרים בזה מטעם דהוה מסרה
 הורדא במקום הראויה להיות ולפ״ז אין טריפות דורדאאלא כששניהם

 במקום הורדא ואין להם שורש אחד כעובי אצבע אחר הנפיחה ולא מטריפים אלא כשהיא גדולה כ״כ כאונא הסמוכה לאומא וכן eVtw חלוקי
fMומ״מ אם משכחת אונה יתירה בפנים אפי׳ במקום הראוי להיות דעת י:ז ״ 

 וללא אין כאן פסול רב׳ ורדית אין כאן דצורת האונה אינה דומה.לורדא כמ״ש התוספות. בפרק א״ט גבי ההוא ביני ביני כו׳ וה״האם
י מטה יהונתן כ ק ג ר מ ה א ז א ל מ ג ן ס ד  נמצאו ב׳ ורדות א׳ בימין ואחד בשמאל דלא שייך יתר כנטול דמי כיון שאין הימרת עומדת במקום הראוי ל

r? !̂לוף וטייפה סיקח ה
ע  נ י 0 מ א י מ ו י  יחרה רגל בסי׳ נ״ה סעיף ד׳ ומטעם יתרת אין פסול דהא מקמאהיא וכבר העיד עלינו רמ״א שהמנהג להכשיר בכל יתרת מ

y^J'P™.?% ' י פ ק א ל  ביאור הנר״א חידושי ח
, ניי מלל חליף! [ג] ותוודא אט הטרד.. טדטבר ד״א לטטרפ י ו  1ב] *ורות נ

 מ״ט דלאו אורהיה נהני , רש״י: [ד] או אט כוי או נוי. לא יחא אלא ׳חות ונשר
* . שמא בנלל חסיד ניון שרדנו להיות בנל  ניקטא גטי ש לקטן : [ה] וגטדינות 0
. נם״ש ניה נ׳ נל יתד ני' : [ז] או ששינתה טקוטה . שהחוט׳ ׳ ו  הנחטות: [ו] נין נ
 וחר״ן הקשו על םיש שס ההיא ביני ניני מ׳ טהא דאטרינן ביני ניגי פרפה ונחנו
 נגון שאין *וותר, חטה לוורוא או שאינה נטקוטח וויש נ״כ לסםה ונן אס שינחת

 ס נוה יש לו
 נטעית שאין לחוש
 אליו כלל ילאוי לנעלו וע״ל

 ל") מכשיר כל אלו המלועיס

 ע״כ פי׳ אס חסר או גערוגס
 אז מקרי נמי חסו או ימיר
 רלא כר״מ שכתנ וחסר או
 יתיר פי' נכל שתי עייגס
 נמ״ש הש״ו ס״ק ג׳ ע״ש א״כ
 אין לפוש חילוף היינו שיש
' יה  נשמאל ג' ונימי! נ
 מיקרי מסל נימין ויתיר
 נשעאל אע״כ צ״ל לחילוף

 חסרה הורדא . בלא״ח אף להטכשירים חסר ורדא ט״ט טריפה נ»ע0 דמוי יתדה אובא
 ונדרך ורד אף ננףנת תואר ורד לא סכשדי׳ לדעת השיך טקי״ז דהוי יתיר ודו״ק :

ש י  פתהי תשובה מ
 p״j (א) ששינתה טקוטח . פנה״ט ועיין נספר נאר יעקנ מולה לטיין נמצא מרין ספון
 וגנהמת ישראל ואינא הפסל מרינה יש להתיר אף הנהמה ימכ״ש להתיר סחלנ
׳ וסימן ג'  והסכימו עמו החנריס ט״ש ועיין מזה נשו״ח זניון יוסף חלק יו״ד סימן נ
 נאריכית . [ומ״ש הנה״ט סק״ו נשם ת׳ נ״ש הפסו מיעט היא נוי עמש״ל סימן ל״א םק״נ

 מיס

. עט״ז סקיל. ׳ , אם יש כי נ ] » נ ש ל^ק ג י , י ק פ י ק ל  הוי ה״מ. ומי שלבו גוקפו נ״ל כל מה שהפסיד בקרן קצת יתר משתות הוי ה״מ 3
אין להקשות f ולשיטת הממני ׳ ״ 3 c ב מ ־ ן p p n p ה . מ ן א ה ל כ ו מ ן נ א ה ; ו ( י ל ג ״ ה ה ד ל 5 א א ש ־ ן א ה ה מ ל ן ן א ג ן י ו ו ם ה א ל ש ״ ש כ ה ד מ ו ׳ ט כ ל ־ ו ״ נ  ע

 לה כל כך אין שם הזה עליה. וכתב עוד אם האומה למעלה וסאונות למעה לטריפה וכתב בט״ז דנראה לי דבמקום מ״ז ע״א' האי נילי וניט

 באר היטב
י חליף ושריפה: . וכתב בש״ך וה״ה נמי ד׳ בשמאל ונ׳ בימין מ ה פ י ר  (נ) ט
, וכ׳ מהרש״ל תמה אני על אלו השריפות שהזכיר רמ״א מה שלא ה פ י ר ט  (ד) ו
 נזכר בתלמוד שלנו אלא ג׳ בימין וב׳ בשמאל ואינו משריף אלא החילוף שהוזכר

5 נעמתנ מעיד ״ ותיל ־ " 5 ־ י D W W ™ 7 1 " " י י ^ י ל ״ י ע י מ ס C ל ' C ח ״ נ ג ה ת כ D י " M 

 הסר״ח וז״ל אנן מכשלינן בכה״ג. ואס האונה אמצעית גדולה מהאונה עליונה של ימין כשרה. וכן אס בצד ימין יש ד׳ אונות ובאונס העליונה היתה אונה קענה היינו נצורה כמ״ש רמ״א -
ךדא אט הטיה ו ענ היא כבד של (שט) הו  והאונה אמצעית היחה גדולה יומר מהאזנה הסמוכה לאומה יכשר עכ״ל. ועיין בס׳ ע״י מאלו הדינים . בתב בתשובת נ״ש סימן נ״ה הפסד מו

 תרנגולת ושל יונה וכל מה שהוא יומר מזה הוי
 לעשיר דאינו• אצלו ה״מ אלא ביותר משתות

 ריפה כחב דהא שמה עינוניתא ואס היא גדולה כג כך מין שס הזה עניה. וכתב עוד חם החומה נמעגה והמונית נמעה דטריפה וכתב בט״ז דנראה לי דבמקום
0. אפילו אינה עומיח זי אלל זו שייך ־ ויוקא שיש להן ב׳  יאינא עוד ריעותא אע״ג דלא ממדף בשבילה מ״מ מצמרף בהדי ריעותא דלעיל ומדיפה: (ה) שתי
. וכ׳ ת ו ד ר  כיסין אבל אס יהא׳ מונח בכיס והשני אין מונח בכים אף שאותו שמונח בכיס אין לו תואר ולד והב׳ יש לו כשר אף לדידן (י״א דף ק״ו): (ו) ו
 3ט״ז ואע״נ דקי״ל בסעיף ג׳ דיתרח מקמא נשר צ״ל דכאן מסרפינן מטעם דכל יתר כנטול דמי ולפי זה אין פריסות הוורדא אלא כששניהם במקום הוורדא

גי של ה ו  ואין להס שורש אמד כעובי אצבע אחר הנפיחה ומ״מאס משכחת אונה יתירה נפנים אפילו במקום וורדא אי! כאן פסול דב׳ יורדות אין כאן דצורת האונה ל
 אינה דומה לוורדא וה״ה אם נמצא ב׳ יורדות א׳ מימין ואי משמאל דכשרילא שייך לומר יתר כנשיל כיון שאין היתר עומדת במקום הראוי לה . דוגמא לזה היה להם עני־יתא דווווא
א ואפיהקאמיי׳איויתרתתקמא י ס ה א . וכתב נד״מ ד ה ר ס  אמריגן גבי יתרת הרגל בסי׳ ג״ה סעיף ד׳ ומעעס יתרת אין לפסול כיון דמקמא היא לכשרה אפילו שלא בדרי דאוני עכ״ל: (ז) ח
. כשר לכך סיה צ׳׳ל כל הגי מוי י נ ך ש ו ת י | ר ד ה ן ע ו ו נ ן מ ד ח ה ה ( ל י ר ה . פי׳ שדרכה לעמוד למטה מהאונית ויש לה חרין וכשניסמין ה מ ו ק  פחותה מעצה של הדס לאחר נפיחה עריפה: (ח) מ
^ מ ״ ^ ו 1 י ו ר ד הלב או גבה נגד החיתוך טריפה אבל אם החרין הפוך מעש כנגד סאונה או למטה ופ״יל ^ / ^ ^ ^ ^ v ימייי וויומ דטל פ0 אונה לאומה וגבה כנגד הלב ופניה כנגד הכליות ואס נהפכה שהחריץ ע ־ p ^ ן f ^ ^ ^ ל א ל ש ל ^ ^ י ן נ י א א ל p א f ) י ך א ן פ ־ ן י י ל ( מ 1 ה ^ ־ ־ מ n y ־ B V m _ ,»ה מהרי ר ה מ מ ו ( ל  ל

א דגול מרבבת ד ר ו ו ר ה ם האגור אס אין לה חרין כחוא  אמנונים והב״מ כתב היכא יליכא הפסל מרובה אין להורות הימר במה שנהגו איסור: (ש) טריפה. וכתב בש״ך ש
- (טי׳ ל״ח ט״נ בהנ״ה בי) ^ • ך j ״ K ׳ כ  טריפה ואם היא גדולה כאמה השמונה לאומה או שפחוהה מעלה הדס בנפיחה או שינתה תוארה שהיא משוכה ומדודה האונה ולא עגולה יש להפרישה ן
ה *)ביןנפגאונ׳וירות.היינו נ ן מ ס ה ה ג ו א כ ב »  לו דאסי׳ היא גדולה רק כמו האונה האמצעית של ימין מרפה מיהו ראיתי הרבה בודקים מקילים גענין זה ולאמטרישין אלא כשהיא גדולה כ

ר י חל» ש שמצי ח ׳ : ליליות!1י ל " נ א ע ז ר י  לאומה ונראה לאסילו למאן למכשיר ימרת מקמא סעיף ג׳ מ״מ שינתה מוארה וגדולה נ״כ טריפה דהוי במו מסרה הווריא לזה אונה היא ילא י

ת המי ניני וכיני  ע
 לאחי לקמיה לרג אשי סנר
 י״א למסרפינהי א״ל י״ס מל
נ איי׳ כל סני חיוי י י  נ
 ניייח׳ כיי יש לימי לזקיק

 אלא לשיכ י״א שהוא
 חדושי בית מאיר

יימ ושימור ט״י  (גש״ו סק״<) דאם היא טוותה סעאיז של חרט גו׳ . ג״נ נטג י
 כציפורן אגזול אוס גינוני וי״א כסלק אמצעי של גולל ואפ נ! יש להחמיר כחומר נ׳ לטוס

 טהרש״א
 קנ״ט וע״ש הלוף והפר או יתיר אי טווטיטי י(«י) ואם נתוזלף צייתן טדיפת. ד׳ ביטיו ואי שבעד
 חלפה ציותה עט יה חיתרת כשד ול״א טנ׳^ דיו היותית דתו*ן• הקלקלה נטקילקל תביש ובס׳ ל״ש
' אינית ייתר טבנ׳ • י ן ^ קולא נ מ ז ׳ מ( הי׳ •  טק״א איח נ״נ(עלח ליי ייא «״נ)םנשיר נטנהלפי נ
 0») וכן אט האוטה של יםין. פ״ט דםחיותטטיח הי׳ נגע באום . פ״א ט״ה דנגעיסוהלד לוטפיי!
 או שהלך׳ לו חאוט. עיקר חננע ־ (שם נט״ע) אן אס יש לה שתיס . והטו שקורים ביפעל אפט וי

 דונ היית חשדה יש להם שתים ונשר נה״נ ננא״ה ספ״ק ט״ו. ע׳ ט״ש ננא״ה דדוסא נ׳ נים־ו כו׳
 יןף יהטונהת אין לה תואר ייר נשר : (הגס״ה שניי) או אס הטירה , «טקה הורדא עי׳ סל״ו טיס

 י״ט נ׳ הפ״ט דהוי• נגיקנ ול״ש שט ט״ק קנ״ח טנשיר ;

 יד אפרים
 נדירים ומחיוייח כשמלה חדשה : (שם ט״נ נהניה) או ששנתה טקוטה . ענס״ט נתנ נזנרון יוסף סי׳ נ'
 נעז נח שתיסאי שילום נ״ט ואח״כ נשחטה ונמצאת םעינוניתא המוך שהים סחלין כנגי כלב נלין

 נליון
 טטעט נקנ ונט׳ ל״ש כאן פק״ז השינ ונ״ט לצי•*• לתרח׳ לריעיתא ע״ש ם״ק ׳*ב : (הגה״ה) צורות
 האונות. ואט זגודת שניהט שוין נולן כשל יטין או נשל שטאל נשר נה״ם שםל״ח ול״ש עלה טנ׳ נ'
 וק אותן הראויות גדולות אם הם שוים , ונן נשתנה לזיירח אחרת בנון שהם עמלים נשר . שם . ואס
 חתר טאונא חעטינח לאוטא ונםזנא איתח תתיגה בהאוסת וכשנופחים אותה טטלא חחשיון ושור,
 בראוי, אס ע״י צירוף היא גדולה טאטזועית בשרה ודוקא אט יש לה «ט האוטא שורש א' נעובי
 א*בע . שם . ואט חאיטח שבשטאל שוח לשל יטין ויש םשסאל ג' אונות נם בלא ה״ט טנשיר נל״ש
 שס וע״ש טיק טיח הטעם דכיון דיש נם לשטאלית ג' אונות ע״נ בטבע לא תהיה נדולח טאוטה היטנית
 ואין השיווי ריעיתא כלל, םיני חלוף שאנו טכשיריט אי הות ריעיתא לחגטרך ע' ליש עלה טיט ט״ק
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 אפילו שלא בדרי דאוני מ״ל :
 (ד,) שורש אחד. מ״כ בשס א״ז
 אע״פ שאין עובי אצכמ שם וכתב ע״ז
 מכס אחד מ״מ משך השורש בעינן
 כאצבע בין שני הורדות ולי נראה
 דשיעור גובה השורש של שניהם קודם
 שמתחלקיס צריך שיהיה כאצבע :

 וכל

ח) שורש אחד י כמוכי  וח] אם נמצאו בה כ׳ ורדות ויש להם (
א [ט] אע״ש שיש גו (יא) סדק כשר(מ״כ בנד״י)(א״ז  (י) אצבע י
ב [י] ואם אחד הפוך והשני  בשס ראבי״ה וכ״כ מהרי״ו והוא גהנ״א) י
ג הולכין אחל היותר גדולה ואס היא אינה הפוכה  אינו (יג) הפיך י
 (יג) כשר (בדיקות ישגיס). [יא] הורדא דרכה להיות בכיס יד(3) ואס
ט *) או שיש לה שני.כיסי! או שיש לה י ו [ ס ט  לא נמצא לה(0 ט
( אותה בתוכי חוזרת ויוצאת ז ואינה מונחת בתוכו ואף כשמניח,  כים ט
 ממנה כשנופחין הריאה (יד) טריפה (כל בו גשם הר״מ בר יולה והגהות
 במהרי״ו ובדיקות ישנים וקצת מפי השמועה הלכה למעשה נוירמיש׳ בשס
ן וכל אלו הדינין אינן אלא במקומות שנוהגין להטריף  מהר״ש מזיי״א). י

). אם חסל  בשתי ורדות או אין לה ורדא כלל אבל במקומות שמכשירין גס כל אלו החילוקים הס (טו) כשרים(ב״י

, בעינן ב׳ אצבעות וכן לקמן סי׳ מ״ז גבי שני מעיים היוצאים ממקום ח׳ דבעינן . . _ - . . . . .  ״.. .
ו סדק כ ש י ש פ ״ ע א א ־ שיהא לסם שורש א׳ כעובי אצבע לא מחלקי׳ בין דקה לגסה דמאחר שעובי אצבע נקרא שורש א׳ ה״ה בגסה: י ה ״  מ

 פי׳ בשורש הנשאר וכ״פ בד״מ :
. אדסמוך ׳ ו ב ואם א׳ הפוך כ  י
 ליה דיש להם שורש א׳ קאי דאילו
 באין להם שורש א׳ פשימא ראפילו
 שניהם אינם הפוכים טרפה דה״ל
 כ׳ ורדות וכן משמע להדיא בהגהות
ג הולכים אחר  הרץ ע״ש : י
 היותר גדולה ואם היא אינה
 הפוכה כו/מדלא נקט איפכא הולכין
 אחר היותר גדולה ואם היא הפוכה
 טרפה משמע• דה״ס ?ששניהם שיין

 טרפה וכן הביא בד״מ בשם בדיקות ישנים שכתבו בשם י״א דאינו כשר עד שההפוכה תהיה קטנה משאינה הפוכה וסיים
 בד״מ שם וכבר בא מעשה לידי כזה והכשרתי לפי שהקטנה היתה הפוכה עכ״ל דלא כהר״ץ שנסתפק בזה עוד משמע שם מדברי
, ומהרש״ל שס פסק דאפי׳ אין לה כיס כלל כשר ׳ ד ואם לא נמצא לה ביס בו  הר״ץ דשינתה תוארה דינה כהפוכה בזה וע״ש: י
ש ^ וכ׳׳ש אס יש להב׳ כיסים או שאינה מונחה בכיס גם בתשובת משאת בנימין סי׳ ס״א הסכים למהרש״לאלא שכתב מאחר שכבר נהגו י 8 1 j ״ y r a { 1 

י «׳ בארצות הללו לאסור כשחסר הכיס או שאינה מונחת בכיס אין לשנות המנהג דלא יהא אלא כדברים המותרים ואחרים נהגו בו איסור כו׳ אך ׳ «ייי  כיני וגיני כי
 בנמצא שני כיסים האריך להתיר ע״ש כי דבריו נכונים אלא שכל הבודקים נוהגין להטריף וכ״כ בבדיקות הר״ןומהר״מ דכןנוהגין וקשה להקל
. הר״־ן מביא לשין הר״ש מזיי״א עצמו דדוקא יתיר בצד ימין ׳ ו ו או שיש לה ב׳ כיסין כ , נגל המנהג אס לא בהפסד מרובה וכה״ג: ט נ ל ס ה ^ נ ש 1 , י ה ף 1 , י ע  מ

* י משים דכליתר כנטול דמי (אבל מצד שמאל כשר) עכ׳יל וכתב שכן נוהגין בק״ק קראקא ומביאמהר״מ בס׳ ממ״בוכ׳יפ סב״ח בס״ס זה י י י  ?1!'5י".^6'" 1
י ץ וכ׳ מסר׳ימ שס מ״ל דדוקא כשאין לכיס שבשמאל חלק ורדא דאל״כ אסור משום יתיר וררא טכ״ל ופשוט הוא ועיין בס״ק י׳׳ז מ״ש כשם הב״ח: מ - - י י
, כלומר שיש לה כיס ואינה מונחת בתוכו דהיינו שאף כשמניחין אותה בתוכו חוזר ויוצא כשנופחיס ׳ ז ואינה מונחת כו׳ ואף כשמניחין כו  ט
. ל׳ הב״י אבל לדברי המכשירים ׳  הריאה וק״ל והטעם בזה כתבו האחרונים משום שאז ודאי שינתה מקומה פורתא: ין וכל אלו הדינים ט
 יתרת בכל מקום שתמצא חון מעל גבה וכן לדברי המכשירים ב׳ ורלות כו׳ גס כל אלו החילוקים הם כשרים עכ״ל ומביאו ד״מ וכתב עליו
 וכבר כתבתי שאנו נוהגין במדינות.אלו להטריף כל יתרח שלא בדרי דאוני ממש א״כ יש לנהוג בכל הדברים כו׳ עכ״ל משמע דס״ל ג״כ
 דלמאי דמכשרינן יתרת מקמא סכל כשר ואס כן יש להמום דבסעיף ג׳ כ׳ בהג״ס דנוהגין במדינות אלו להכשיר יתרת מקמא וכאן כתב דנוהגין

א במדינות ״ ף ג ר ה ן א ,  הידושי דע״ק ב
s גהגס״ה) שרש א׳ כעובי אצבע . היינו רוחב גודל נטקוס רחבו '  (סינון ל״ס סעיף נ
) צריך שיהי' כאצבע . ונהפ״ט סגי שיחי' שדש א' נאצנע בטשכו יוכן ' n F"P ט״י) 
 ננבחו. ובאין חפ״ט' צריך שיחי' בכל המשך שיש א' בעובי אצבע בגבהו !
 (ש״ו סקט״ו) א^ל טצר שטאל נשר . פשפע דביטין אף שאין הורדא נחניח משני
 כיטין אפ״ח טריפה ודוקא כשיש לניפ שפה לטיו אבל אס אין לו שפח הוי רק דלדול
 נעלטא ולא סקרי ב' כיםין וטנל טקום אט נטצא הורדא בלא שפה לא טקרי חשד ניט

 אחרוגיט : (שם סקט"1) משום שאי ודאי שינתה םקוטה . ד״ל דאף הטכשייים חסר'כים טודיט נזה ! (שס סקי"() א£י' עוטרת היתרה נגר שטאל חיינו טקטא בצד שטאל
 אגל בדרא מטש בגד שטאל כשר . תנ״ש : (שעיף נ׳ נהג״ה) גם כל אלו החלוקים הם נשרים. קשה לי בחטר הניס דהטעפ רטריפה דהניט הוא *זנן טרחיפת הריאה עלח שלא

 תינקנ

 סי' ס״א וע״ש שס שניו!
 שנהגי לאשור אין לשנומ
 המנהג ולא יהא אלא ונריס
 סמותריס יאמרים נהגי ני
 איסור ע״כ אין זה אלא
 נלגריס שנהגו נו איסור
 מחמש סייג אגל מגויס אלו
 כתרומה לי שלא נהגו אותם
 אלא מממח טעות נלין לא
 שייך נהני חומרי כ״כ סייג
 ויזורס מסה על ממונן של
 ישראל לפינו ראוי לנעל
 המנהג וכיוצא גוה נתנ סרנ
 ננ״י נס״ס ס״ה על מ״ש רני׳
 ירומם שאסור לנשל נשל
 טתניס מפני המנה; ונתנ
 סרנ״י ול״נ ומנהג נה״ג
 בטעות סוא ונו׳ וונריס

 מטה יהונתן
 א״כ ע״נ צ״ל ומפיש ,האי

 אלא א׳ ׳והא ולא קא״ל

 יד אפרים
 גגנינות שנעשו מחלנה עיש
 ונספרי נ-מ אפרים סי׳ ל״ס
 כתנתי נוה:(נהנ"ה) ויןןיא
 טםנח נשנופחין הויאח
 טריפה . ענה״ט ועיי נשו״ס
 פרי תבואה סי׳ מ״ג גנינוס

 תוארה נוי ואף דנ״י לסברת התיםליפ יתרת טקםא ט״ט אף לחסכשירים חפרה
, ד״ל באותו ׳ ו : [ט] אע״פ נ  הורדא : [ח] אם כו׳ ויש נוי . כט״ש נני דקין נ״ה ב'
 שורש דאין חוששין בטדקין להטריף כם״ש נס״ה נהג״ר. : [י] ואס אחד כוי . קאי
 אשורש אחד . ען״ך : [יא] חווורא דרכה כו׳ . טובר דכ״ז בכלל שינתח

 ייהוח •י [יב] או שיש לה כוי . כנ״ל םשום דנל יתר כוי :

 כאד היטב
. ופי׳ השייך לאין חילוק נין בגסה נין בלקה לעולם משערינן בעוני ע ב צ  (י) א
 אצבע . סי׳ עובי אצבע ר״ל דשיעול גונה השורש של שניהם קולס שיתחלקו
. בשורש הנשאר אפילו יש בשניהם תואר ורלא ק ד  צריך שיהיה כאצבע: (יא) ס
. פי׳ ליש לריש שולש א׳ לאלו אין להם שורש א׳ ך ו פ ) ה נ י  כשר. מהרמ״ט: (
. וכתב בש״ך ר ש  אפילו שניהם אינם הפוכים טריפה דהוי כשני וולדות: (ינ) כ
 אבל אס שניהם שיים שריבה ואינו כשר עד שההפוכה תהיה קטנה משאינה הסונה
ה. אס ב' ודדות  עוד משמע שם.בדברי הריין דשינחה תוארה דינה בהפוכה בז
ה . והטעם כתבו האתרוני-ם משוס דאז ודאי שינתה הוורדא מקומה פ י ר  (יד) ט

 פתהי תשובה
(Q ואם לא נמצא לה כיס . עיין נשו״ת ארנעה טורי אין סימן י״ע ראם ניקנ סכים : ה]  מז
 נקנ משולש כ״ע מוייס ינשרה והסכיס עמי אנין הגאי! מיהר״י אלעזר רוקח ז״ל ע״ש :
) ניס . ענה״ט של הינ מהרי״ס ז״ל העמיק נמס שיין ינהפ״מ יש להקל. יניאה שהנין j ) 
 מ״ש סש״ן נסוף שיק י״ו ינהפ״מ יש להתיר קאי גס אתחלת ינריו נאס חפר הכיס או
 שאינה מונמת נכיס ולענ״י ניאה מסירור לשון הש״ן ולא קאי רק ניחר ניס אכל נהנו אין
 להסיר אף נסש״מ ונן פייש סשנניג. יעיין נתשינת טיי מגואה סימן ס״נ שהוא מסופק
 נזה אין סוא הסייוש ניניי הש״ן והוא טיסח על שסי הסעיפים והעלה ליינא ראם תימה
 הנהמה י״נ חויש לאיי להכשיי נהפימ אפי׳ גוף הגהמית וכיש המינות שנעשו ממנה ע״ש:

 חדושי בית מאיר
 נתנ ואין אנו בקיאי׳ נשיעוו
 ט״י וזה אין נראה מכל
 הפוסקים ועיי סר״ח ס״ק י״ח
 ואולי ג׳ אגודלים סיינו שיעור
 פרק אמצעי : (בש״ך םיק
 י״א) עיי נשורימ הנשאר .
 נ״נ ריל ולמעלה מהשורש
 גשרי לגמרי מ״מ נשר משים
 לאין נסוקים להטריף כדלקמן
: (נשייך 0״ק ייב)  סעיף ח'
ף ליח ונו׳ ראלו ו מ ס ד  א
 באין לחם שורש אחר
 וכו׳ . נ״נ ל״ל אף ללפ״ר
 י״ל למייל׳ באין לסס שויפ
 אחו ומ״מ אין לפסול מחמת
 יתל ולד כיין שאחל ספון
. ונחשב יתרת מקמא ולא נשאר . .  מ״ל נסרכין זה לזה ממעכין לפי המנהג שלגו שאנוממעכין אף בגנב לבודקן , י .

ד  לי&סול אלא מממש מסריו ייי פורתא וכתב בשייך בשם מהרש״ל דאפי׳ אין לו כיש כשג־ וכ״ש אס יש לו ב׳ כיסים או שאינה מיגממ בכיס אלא שכל הבודקים נהגו להעדיף וקשה להקל ע
י המנהג אלא בהפסד מרובה וגבי מי שיש לו ג׳ כיסים מביא גהנ״ה דדוקא יחר בצד ימין הוא טריפה משוס לכל יחר כנטול דמי וכתב שכן נוהגים נגן״ק קראקא * ו לא ה י ש , " ו י  א
 סכי אלא אן לתומרא לסיינ, וכתב מהר״ס שם וז״ל ונ״ל דיקא כשאין להביש שבשמאל מלק וורדא דאל״כ 06זל משים יתר וורדא אבל מדברי המ״ז לעיל משמע אף בזה כשר מאחר שאינה
. פה י . .וכתב נשייך אף למאן למכשיר ימרח מקמא מיהו בשני וולדות או מסילה אי שינתה מקומה ער ם י ר ש : (טו) כ ל  נאם אינם אלא אחת והפוך עומדת במקום הראוי לה כמו גני רג
 אמוינן וטריפה מחמת חסייו וההפרש שנדע איזה ימרמ דוורדא ואיזה יתרת מקמא . הוא כשיש לה שואל וולד ממש אפי׳ עומדת היתרה כצד שמאל הוי ימרת דוורדא אבל נשאי! לה מואר

 אגל להקל משוס זה לא מסתגר י
 לולםניכתנ טשי«א ונוי וכן wen ונוי י״ל לשם מנואל נל״מ שקאי על יש להפ שולש אחד והסתמא סיינו נעוני אצנע לאל״פ למס נקטו וששתי לעס לא הכין דרכו . ומ׳׳ס הש״ך פ״ק י״ג וה״ס

 גליון טהרש״א
ה בי ורדות . וכן נ' או ד׳ ל״ש עלה ט״ה ע״נ . נ׳ (גהגיה) אם נמצאו נ ׳  (שם) ןיש להם שודש א

פ : (ש״) אעפ״י " ש ם " ל  ורדות באופן שנשרה אי ט״ט טזוסריף לריעות' ע׳ נל הפרטים ב
) הולכים אחר ס ש ) ב : ש ל' י  שיש בו מדק נשר . בין טונחי׳ בניע אחד או בשני ניתי' ל״ש עלה ט״ה י
. ועי לקטן ט״ר ז׳ ובא״ה שט ו (שט) ואם היא אינה הפוכה . ׳  היותר נדולה . עיי גליו! לקטן ט״ג ה
 ק' להת״ש ופ״ט ודרישה רכל טריפות נייאח טשופ נקובה א״כ נהי דהקםנה אינה עקרי׳ ט״ט ודאי
: (M) כשר (בדיקת י "  ניקנה טריפה וזי״ל דהאונח עקרית דרכח להיות הפונה. לכושי השרי טיק ט
 ישנים) . ואם א' שינתה טקוטח וחי* map נתבייש תוגר דנזה אין טיעיל פיט) קטגות ליטר
 דהיא היא היתירה ונל״ש עלה טיה ע״נ טנשיר בה״ם . ונן אם הטקולקלת בא׳ האופנים אי!
 לה סטפון (אף דשוים ננייל;) הוד, טיטן דהיא היותרת ל״ש שם: (שט) הירדא דרנה להיית
 בנים . אף ואי! לו שפה כשר תבייש . ניקב הניט אף דיש אצלו עור ריעוחא נשר ליש
 עלה נ״י ב' תייק קלייה ועי .פי׳ ליט ס״ו לקטן ; (שם) אן שיש לה שגי ניטיו ׳ ודיקא שיש
 לשניהט דופן א׳ ע' באייה ט״ק ייט ועיש עור רריקא שיש לכל א' ניד בקצותיו ונה״ט
 כשר נ' כיםין שייך ט״ק י״ד , ואף לאחרוני' המחטירי' ?נ״ע ננת ינ״ה יש להכשיר ליש עלה ט״ה ע״ב
 עוד שם ראם אינו בלל בטקוט הורדא נשר נם בלא יב״ח : (ט״י טק״נ) דבמקום דאיכא עוד ריעותא .
 וט״ט ג' פיסין וגי טשפאל וגם האופה של יטין גדולה נשל ׳מטאל נשרי, ל״ש עלה ט״נ ב' 0״ק טיח :
) שעומדת בצד שטאל. ע' שיך ם״ק ייי ועי ט״י סיף טיטן יכם' ל״ש סיטן זה עלד, i* 1 * 6 6 ) 
 ל״ט ב׳ טס״ק י״ח נ' דחוה sD׳p« דדיגא יעי נליון שייך סטק״ה יעי ליש עלה פ״; טק״ם יבשטאל
 עוד גרע טצד יטין דשט איגו וררא יתירה נ״א י״ט בתואר ורדא דלאו אורחי׳ וט״ט העלה בעבר עליה
 ינ״ח לטטיך על הט״ז ניק דטדיגא גט ננ' ורדית ביון דהוי פפק טריפה טנטן ראוי שיועיל ׳ב״ח אלא
 שהטנהג לאםור וטי יודע שהטנהג גט נזיר שטאל . יע״ש םק י דאם א׳ סהן שינתה טקוטה ניטין
 בזה אין לחנשיד דסקרי נטיןס יזידא ט״פ אף דאגו טפריפיס באחת ששינתה טקוטח הוא רק טטעס
 חוטרא ולא כטשבצות דשובר ינט ביה טבשיר הט״י: (ש״ו סק״י) הוי חליף וטרי&ה. והפ״ח וכ״ט
 טנשיריט בהפסד טרינד.. ואס דפ שייפ בכל זני ע' נהנה״ה לקטן טעיף ה' : (:ט םק״ה) שהאומות

 לטעלה והאונות לטפה . והפר״ה טנשיר נס בית ובאונה א' «טה עדיף עוד ע׳ משבצות ם״ק ב׳

 (טיק ליה סעיף ב׳ בהגיה בי) אם נמצאו בה ב׳ ורדות
 אינה ססינס הולכין אחר היותר גדולה ואס סיא אינה הפוכה

 יד אברהם
 ויש ל«ס שורש א' נוי ואם א׳ ספון והנ׳
 :ין אחר היותר גלינה וחס סיח מינה הפוכה כשר. כתנ הש״ן לאיש להם שורש ח׳ קא׳
 לאי אין להם שורש א׳ נלא״ה טריפה משום נ׳ ורלומ . מוכח מלנייו לאשילו אס א׳ מסן עומות שלא
 כמקומה ה״ל נ׳ וווות ואף שהוא הפונה מ״מ סלי יש לס תואר ולר וניס. ולטעמיה אזיל שנתנ נס״ק י״ו
 לנ׳ ילליח כאי עומדת נצל שמאל טריפס אס יש לס תואר ווו כהיוייתת יאשילו נמקצס אס יש לה ניס .
 לרעתו היא מומרא ימירה לנלטע״ל מונח לתליא גאשר״י יעיר ונ״י נשם הר״י ן׳ חנינ ז״ל דעינוניתא נשמאל
 נחשנת לאונא ׳תירא זלא לוייא כיון לשינמא מקיעה. יא״כ לדיון הוי יסית מק«א לנוהגי! להנמיל נמ״ש
 הגיה סיג. ופן יש להוכיח ממרי התופי סא״ט (דף מ״ו) והל״( והמרדני שנתנו דסא יאמיינן יניני ניני
 טריפה היינו הינא דגדולה הרנה ואינו דומה לעינוניתא דורדא . אלמא דנשיש שנוי שאינה ויעה לעיניניתא
 יוודא ס״ל יתית אונא ולדיין נשיית . לכן נ״ל שאפי׳ את"( להחמיי נשני ורמת שאי עומדת כצד שמאל
 נשיש לה תיאי ולי כהווייתה מ״מ כשיש לה שנוי קצת אין להחמיי נמ״ש מיניי התיש' ותיא״ש יהר״ן
 והפרוני וטור וכ״י וי״י ן׳ חנינ ז״ל. ימנ״ש הנו״ז יפל״ח מקילים נשני יייזת שאי עימיח נשמאל, ולט״ו
 וכלי הג״ס אחי שפיר נפשטי׳ שאס נמצאי נ׳ וליית ואי הפוכה כי׳ איירי ששיר שאין להם שירש א׳ אלא
 שא׳ עומות נרחוק וניוינית כיתלת מקמא מסים שגד שהיא הפינה ולי״ק . זגשו״ת גאל יעקכ נ׳ לגהשט״מ
 יש (הסיר נהפיכה. ואם ניקנ סניס מתיר השמ״ט ינ״כ נתנ״ש ס״ס ליט . ומיהו מ״ש השמ״ג ראיס
 מסייכא סימן ל״נו אינו יאיה לנקנ כיאיתא סימן מ״א גני טיפש הכני והא ה״נ טריפות לכיס לאו מצי
 עצמה ׳אלא מפיס היידא וא״כ ««׳ סתימה וק משמט נתנ״ש . וא״כ אין יאיה לנקנ ״ אלא דנלא״ה נראה
 דציי! יגס האוסרים לא הזכירו אלא חסל ויתיל וסתמא אין נקב נכלל כימוכח סימן ני. ועיין מ״ש נסימן מיס
 ינניקנה או נסינס הקטנה אין להתיי וע״ש מןעס.וגלולת מזי אישי סתנ״ש נשינתה הקטנה מקימה כייןשטרישית
 זה הוזכי נתוס׳ פא"ט.!אין זה סותי לסימן מ״י יתשונת צ״צ גני טחול וש״מנמי מטניס נקינה קאתינן. יעיין
 נשויש ז׳ יוסף נענין החלנ של נהמה שנמצאה יידא שלה הפין יש להתיי קייס ג״י יגהשס״ט מתיל גס הנהמה.
 או ננמצא משר או יתיי יילא אישל הגניניתעי יינ חווש יקיים יינ חירש מותר ממ״נ או יאח״כ נעשה יאח״ל
 לנעשה מקולס א״כ מלחיתה ינ״ח מונח נמנשיוין לגני ספק טלוגתא ממי שהייה ינ״ןן או לידה משנולד הספק:

 אס
C.׳ ל״פ B לשם 0>!"ו) פחותה טעלה של הרם . ובבאיה ס״ק י״ח אם נתקטגח ורק שורש נינר נשו : (שס טק״ח) שדרנדן לעפוו למטה מן האוגית . ונגד אינה נ׳ יע׳ טעשה דר.ר"־ן נת״ש 
נ ט״ק י״ז: (שם) או לטטה לאוטה כשירה. וכיכ הפר״ה והת״ש םחטיר : (שט) ויש לנפל הטנהנ. וע׳ ס׳ באר יעקב פי׳ יה (ועי ל״ש עלה ט״ר פ״ק ת״י) שאף שנהגו  ובפו״ם ס!מ שי׳ זה עלה ל״ה י
 רשוחטיט לחטריף נט בבחטת ישראל אינו טנחנ ני הט לוטדיפ רק טשחיטות וכ״כ שם הנ׳ טוהרי׳ שטיינהאופ ונפופ ננהטד, נת ב' •מגיש דניון דאינא פלונתא ראוי להתיר נחי׳ י״נ חודש ננל
 ט׳ טויפה אלא דיש לחוש לטיש רש״י דנט נטי יתרת ל״ט יניח דחיישינן רלטא נעשה אח״ז היתרת וה״נ דלטא נהפך אח״כ. וע׳ ל״ש עלח ל״ח א׳ טק״ט. ועס״ש טוף ם״י אף דנם בפלונתא דחטד
 ל״ט יב״ח ט״ט בפלונתא בחסר אתא א״א דנחטד אח״ב רהי' ניכר סקוטי: (שם P*?0) שינתה תוארה וגדולה נ״כ . טשטע גדולה ויש לה תואר וורדא וקשה ל״ל לזה טעם חמר ווודא ת״ל דיתרת טקמא
̂׳מ חש״ך ט״ס י״ו . וא״ל טשום דהגודל שלה םפסיר תואר וורדא זה אינו דעכ״ס םקזית תואר אינא . ל״ש ם״ק ס״ט: (שס pD",) דטאחר שעובי אצבע , והאי עובי י״ל רוהכ  בתואר וודדא טו״פח צנ
 אגודל בינוני בטקוט רוהב שלו והחטשך ג״כ כן בח״ט ובלא חפיט צריך חטשך נל טקוס עטידחו ת׳׳ש וע׳ ט״ז סקיח ; (שפ פק׳*0 דה״ך בששגיהם שויו . ע׳ נליון לקטן טי׳ ל״ו ט״א בהנה״ה ב׳
. ואט ההפוכה או אשר שיגתה תוארה או טקוטח אין לה כיס . וכן בשניהם כתיקון וא׳ אין לה ניס יש להכשיר בה״ט ל״ש עלה ט״ה ריש ע״נ : (שפ) שהקטנה היחה ה פ ר  על תינת בועה; (שם) ט

י״״ ״״״״י• , r״״v י ״,׳ • ח שאינו אלא טגהג פוטכיט על םי׳ קטטת לוטי שהיא היתייד, אנל בטריפות גםיר לא. ל״ש פי׳ וה עלה.ל׳ו (ד״א עיא ט״ק נ״א דלא ״ נ  יפונה ורומא נורד מו
־ ~• דאולי בעברו עליו י״ב הדש לא וטפיד הטיקל אס א׳ טחן קטנה יעם״ש בשטו בגליון פ״ז פק״ד יי1׳ש אם שניהם נשורש א׳ ואי  י

 דלא נצ״צ סי' צ״ח) וע״ש דנ״ט טהש״ך כאן
 סיס י״ב וע״ש עלה פ״ג סס״ם ח' »״, , ״ ... _ . .—. — r .- - - , שינתה טקוטה אש חקסנח שינתה ני׳
ך נגטצא שני כיסים האריך להתיר . דתרי רואי׳ ל״א לופד דיתר סופו לנטל . וכל ניטל הנים טופו ש־נטל הוררא ע״ש ועט״ש בג*>»׳נ5א טעיף ג׳ בהג״ה וע׳ לבוש  עיש ט״ט י״א: (שם ס״ק י״ו) א

' טש״כ גכוגתו: (שפ ש״י־ן ט"0 כשםניהים אותה מזוכרי ״חי  השרד פ״ק י
 ולהיפוך, נשא״א להוציאה כלל ט! חכים נטי טריפה. באייה ם״ק י״ט : (שס) ויוצא׳ גשמפח״ הריאה. כי נשפתי דהיינו



ן עף נקודות הכסף ה י כ ת פ ת טריפות ש מ ל ^ יורה דעה לה ח ה י ז ר ו  ט

 לפי שנראה ליינא להקל ננצ והבאתיו נםערי ינש״ן קצרתי ועיין גרש׳׳ל שהיא מתוקן (שם ט״ק י)לשוגו טגומגם.

 פרי חדש
 גרורים הם עמ״ש נר״ס ל״ע

;  וגמ״ש נס״ק ה׳

 יד אפרים
 שנעשו מגהמה שנמצא הווררא
 מיז לכיס:(ש°) בגדיים
 ועי׳ נספר, בית אפרים מה; סיה לענין טחול נעגלים והפ״מ . ועי׳ עיש שס נסי' ואין לסקל ניאםנשעת הייזק נש״ו שמפקפק על קולא 1י , לא יניחום לגיל נו׳ יעיין סיועים נשמיגישין נחישות וגס י״ל וויאי יזוע «נסנ נמגדל סוויוא ונעשה שלם . לא נשתנה וכי שי״ל ינשגולי' ננהמות גלילות נן היא שהיי שהקשו ל1 יויאי מסתמא גס נמצא נן נגוייס יטנאיט מן הייריא נשר יצפעמיס גהג״ה אס נמצא מחינה משי מ״נ הי׳ ס' נהא ישיע פ״נ ופלאים. ענה״ע ועיי בשנויי

 מטה יהונתן
 אין לה ודי* כלל או נמצא יתית ליוייא יש״מ דא0 לימית מקמא אלא משום עייפת זלא דיינינן ליס סיא גופא דאם נמצא נ׳ ייסמז מקמא נשר לאשמעינן

: osnp נ־ 

 חדושי בית מאיר
 שינתה פוארס סכל טע«ס
! ו ״ ו שיק י  זס יעיין מנרי

 נליון מהרש״א
 בחייט לא היי נ״נ נפודור.: נשנוםהי׳ בנוז לא דדלפא נפיחה םועטת אבל DN רק
 (שם ס״י! י״׳) עומדת
̂ן וביש ק1ת תואר ודדא גפ גם אט אץ תואר וררא כלל ע״ב) טחטיר ביש לח כים ונתב״ש (יבל״ש עלה טיד (שס) אף דיש לח ניפ . ליש עלה ל״פ א׳ פיק י״ח נ פפעפ יתיר אונא לינא ועי חריאה נחי אני וע״נ נם איני םקוטו רלא מינן נל והס״י דלחטיז נל •קפא ורדוח ופעם טלוגתוז הש״ך כן ובפ״ח פגשיר לגטיי ב' ט״ז פק״ד ופ״ק י*> דלא כ' היחרח בגד שמאל . ע' מ JO עי גליו! נסיק שאח״י: (ש0 ייח) דאם נטגאו ב׳ ורדות. י׳ל נם נלא ניט: (שס סיק יש לה תואר ורד ק*ת . בם״ז טיף טיטן: (שם) אש וכ״כ חג״חט״םיה .וטונא ל״ש שט טיק פ״י: (שם) אלה יבה״ט יש לטפוק כש״ך להכשיר י״א לא היי נאופגיפ בלא נים דאילי הקנ 1 טיק י״ט) ו  היא נת יניח טנשיו בלי* שירש א׳ םייפה תביש ואט הוא שחפר) אם אין להן הודדא שלם נטקיטה יטעט נרע טיח (דחתס עיקר טיוט״קפ״נ נתפוילהלשגיט טריפה תנ״ש ובל״ש עלה שיש להחתינה ניט בפ״ע יאט נ״לקה לני חלקים או «עשה נפח •עטיט לידי, «
̂• הוא יע״נ כיו (עלה ליו ע״נ) כ׳ ג״כ ובם' ל״ש םיי יה טק״א אווו חולק לגםרי על̂טתרש״ל . וע׳ «'ז בטפוך סקיי. ופ״ת נשפת אדפ דיש גלל 0׳ בפטיני פחות טרוחב קש \r' לדיעותא . ונתנ״מ 5' דוקא לחברתה ט״ט טנן־י תרתי אף דבאץ חריעותא ס*נח בכל שהוא טגטרף , םשנמ ש° •־ (פם B״P '"י) מ״מ  נוונת טחי־ש״ל לח»ריף ! אף באין תדיעותא על חוזלוף דלאו טפעם תל

. זה לא קאי אמ״ש בנמצא חסירה או במדינות אלו כל החומרוה וכן הוא באמה המנהג בכל המדינות האלו ׳  (ו) ובל אלו הדברים בו
ח או שינתה מקומה דטרפוח ־זה הוזכר ברש״י ׳ובתום׳ להכשיר יתרת מקמא ולהטריף• ביורדות עם כל החומרות השייכים לה  שט ומו
 פא״ננ אלא אשאר דינים שזכר בהג״ה קאי. ורש״ל כהב להכשיר וכן נמצא בכל בדיקות האחרונים וקשיא הא דלעיל וכ״כרש״י פא״ט
 כדינים האסורים מחמת הכיס שזכר רמ״אדהא לא אידכר כיס בגמ׳ (דמ״ז) בהדיא דב׳ עיטניתא דורדא טרפה משוס דהוה יתרת מקמא
 ויק משמע מדברי ש״פ וצ״ל דט״ס
 הוא בד״מ דבלא״ה קשה דהיאך
 כתכ שם דנוהגין במדיטח אלו
 להטריף יתרת שלא בדרי דאוני ממש
 והרי בהג״ה ס״נ ל שנוהגין להכשיר
 וכן הוא באמת המנהג ועור
ר כתבתי ט׳ והלא מ  רהיאך כ׳ ו

ט מצי שמאל ח יש לבלוק נאונומ או באומה י  מקצין מן היליא י
 (ם״א גצי ימין) אס נמצ6ת החחיכה החסירה יש אומרים (ד) לכשר
א וכן  כ כי בן נמצא לפעמים בגלייס (טז) ומלאים (כך מצא כחוב) כ
 יש מכשירין אם יש לה תואר ורד בשורש שלה כעובי אצבע (ה) אע״פ
 שאין לה תואר ורד בראשה רק שלא תהא הפוכה ולא שינחה (יז) מקומה
 כב(() וכל אלו הדברים יש להקל מאמר לרבים מכשירים בכל >ימ) ענין:

 ובשינתה תוארה כתבתי כבר
 בסמוך בשמו רפרפה ועל דין הפוך
 שזכר רמ״א כאן דטרפה באס הורדא
 הפוכה והיינו שדרכה שיש לה
 מליץ מטון נגד החיתוך שבין אונה
 לאומי וגבה נגד הלב ופני׳ עד הכליו׳
 ואם נתהפכהכגון שהחריןעדהלב

 וגבה נגד החיתוך טריפה בן כתוב בבדיקות שלנו וכ׳ רש״ל ע״ז ולזה אין לא כ׳ שם בד״מ מקודם דגר מזס אלא אח״כ כתב בסמוך דין דיתרח
 טעם וריח מאמר שלא שינתה צורתה ולא מקומה רק שהחריץ הפוך מה מקמא ע״ש אלא ט״ס הוא וצ״ל וככר כתבתי שאנו נוהגין להטריף כל
 בכך אין זה אלא איבוד ממון ישראל ואי איישר חילי אבטליניה עכ״ל*): יתרת.דורדא א״כ יש לנהוג כו׳ וס״ל להר״ב דיתרת דורדא אינו תלוי
 דזה ביתרת מקמא וכמו שהבינו המרדכי והגמ״יי שדעת הרמב׳׳ס להטריף
 יתרת דורדא אע״פ שכתב להדיא יחרש מקמא כשר וכ״נ לעת מהרי״ו דביתרת דורד£ כתב בפשיטות דנוהגין להטריף וביתרת מקמא
 כתב דיש מכשירין וע״פ זה נמשכו כל האחרונים וטעמא נ״ל דקים להו לחז״ל דיהרתמקמא לא חשיב יתרת כלל שכך הדרך להיום בבהמות
 אכל יתרת דורדא לאו אורחייהו בהכי. וההפרש שנלע איזו הוי יהרת דורדא ואיזו סוי יתרת מקמא הוא כשיש לה תואר ורד ממש כצורתה
 ובהווייתה אפי׳ עומדת היםרמ בצד שמאל הוי יתרת דורדא דהא נרא' לעין דשתי ורדות הן אבל כשאין לה תואר ורד ממש בענין שיש
 להחשיבו ליתרת יש להכשיר כיון שאינה עומדת במקום הוורדא וכן משמע בתשובת מהרי״ו סי׳ צ״זוכ״מ בהגהות הי״ז ע״ש ומהר״מ בב״ה
 השיג עליו מלברי הטור שכ' בשסיהרא״שעינוניתא בשמאל טרפה וסיום דבריו ולכן אין לנהוג כן במקום שנהגו איסור בב׳ ורדות עכ״ל
 ולא דק דהרא׳׳ש וטור לטעמייהו אזלי דאסרי יתרת מקמא רהא בוררא מכשרי בין נמצאו ב׳ וררות בין לא נמצאה כלל ואולי אף מהר״מ לא
 השיג עליו אלא לפי מה שהבין מדברי הלץ שיש לה תואר ורד ממש ואפשר דלדינא מודה למאי ד&רישית וכן אפי׳ אינה עומדת במקומה ואין
 לה תואר ומממש ויש לה כיס בפני עצמה הרי ־ניכר ששתי ומות הן וטרפה וכן משמע מדברי מהר״ם שהבאתי בס״ק ט״ו וס״ק כ׳ אבל אס
 אין לה תואר ורד'כלל אף דיש לה כיס כשר וכ״כ-הב״מ ס״ס זה שמעשה כזה בא לידו כמס פעמים והכשיר ואם עומדת במקום הוורדא
 ממש קבלתי מפי הגאון אמ״ו ז״ל דנוהגין להטריף אס יש לס תואר ורד קצת אבל אס דומה ממש לאונה יש להחשיבו יתרת מקמא
. כ׳ רבי ליברמן שוחט מפראג בבדיקות שלו וז״ל עינוניתא צריך ׳ ש לבדוקבאונות בו י ח  ואס יש להם שורש אחד נתבאר דינו בס״ק י״ב: י
 תואר ורד ואם אין לה תואר ורד אין בכך כלום לפי דעת מהרמא״י שכתב אם חסרה הורדא קצה ואותה חתיכה נמצאה באונה או באומ׳ כשיר׳
 ואס חסר׳ חתיכה ממילא אין לס תואר ורד כנ״ל עכ״ל ושארי ליס מאריה אס כך נהג האכיל כל ימיו טרפות לישראל דהרי כבר נתבאר בס״ק
 ט׳ שכל הפוסקים וכל האחרונים הסכימו לאס אין לה תואר ורד דטרפה וכ״כהר״ב גופי׳ ואס יש להעלות על הדעת לדחות דין א'מפני
 חבירו יושר יש ללחות לין זה שלא נזכר בשום פוסק רק שמצא ק הר״כ כתוב והוא קולא גלולה גס הר״ב כ׳ בל׳׳מ על לין זה שהוא
 תמוה ואם קבלה היא נקבל ולא ללחוש לין לשינחה תוארה שהוא מבואר בכל הפוסקים והוא להחמיר אבל באמת אין רינים אלו סותרים זה
 אס זה כלל כי קבלתי מהגאון אמ״ו ז״ל כשמסר מקצת הורדא ונמצא כך באונה או באומא אז מצרפים יחד ונראה לעץ שיש תואר ורד בין
 שניהם וכה״ג כ׳ מהר״מ •בסמח״ב דאס נמצאו ב׳ ורדות בשורש אחד שאינו כשיעור טובי אצבע ואין לו הואר ורד רק ט״י צירוף מכשירים
ט מצד שמאל.  דחשיב כחדא ע״ש ועוד שגס בהנשאר יש תואר ורד וכדכחב הר״ב וכן יש מכשירים אם יש לה תואר ורד בשורש שלה כו׳: י
 כ׳ בספר תורת חייס פא״ע דט׳׳ס הוא וצ״ל מצד ימין דהא אס נמצא העינוניתא לצד שמאל טרפה כו׳ ע״ש וז״א דהא אף לדבריו אכתי
 תקשי להא פסק הר״ב דאפילו בימין אס שינתה מקומה פורתא טרפה וכמ״ש בס״ק ח' ועודדהא בד״מ ובכל בדיקות האחרונים ובעע״ז
 איתא נמי מצד שמאל אלא פשוט דל׳׳ד זה לנמצא העינוניתא בצד שמאל דהכא השורש עומד במקום הראוי אלא שחסר קצת בראש העינוניתא
. י י בן נמצא לפעמים בגדיים וטלאים בו ב  וכך סוא רגיל למצוא בצר שמאל והיינו רבותייהו וכן בא מעשה כמה •פעמים לידי .־ כ
 הלשון משמע לכאורה דאפי׳ בגסה לינא הכי כיון לאורחא להמצא כן בגדיים וטלאים אבל בגליון שהביא •הרץ איתא ולוקא בנליים וטלאים
 כי כן נמצא לפעמים בגדיים וטלאים ולענין דינא כתב הרץ שם ע״ז אבל אי! אנו נוהגין כן אלא בכל שינתה מקומה אנו מטריפין בין בגדי
 בין בעלה וכ״כ מהר׳׳מ •בס׳ מח״ב למלשון הר״ב משמע דאין ברור להכשיר ונ״ל טעמא כיון שהוא דבוק לאומא ה״ל יתרת בעלמא ואין
א ובן יש מכשירין אם יש לה תואר ורד א בפני עצמה ע״כ: כ מ  לו לעינוניתא כלום ואם יש עליו כיס א״כ ולאי ורל הוא אבל הוא ו
. ז״ל הרץ כאן ק״ק קראקא נוהגין שאם העינוניתא נתקשנה רק שורש ניכר כשרה מ׳ לעיון שהשורש הוא כעובי אצבע אגולל אע׳׳פ ׳  בו
 שאין לו תואר ורד אפ״ה כשר וכן ראיתי אני מא״מ להכשיר וכן כי״ד סימן ל״ה טכ״ל. ור״ל בי״ד סי׳ ל״ס בדברי הר״ב(דודאי אין ר״ל
 כעור י״ל שהרי לא הוזכרו שם כלל דינים אלו) ומהר״מ בב״ה שלו השיג עליו דלא נמצא בי״ד כן ע״ש שהאריך בזה ובחנם טרח גס
 האריך שס לסתור טעמו של הרץ וסיום דבריו כיון דטטמו בטל דינא נמי כטל ולא נהירא דאף שדכריו נכונים לסתור טעמו מ״מ טעמא
ב וכל אלו הדברים יש  אחרינא איכא דכיון דיש שורש הרי כל הורדא קיימת והדין דין אמת ובאמת נעלם מהן דברי הר״ב אלו: כ
 להקל בו׳. כ׳.מהרש״ל בבדיקות כל מה שכתבו להקל בין בחילופים שלא הוזכר בש״סאו בגדלות דעינוניתא דורדא היינו דוקא דליכא
 שום ריעותא בריאה במלתא אחריתא אבל אם אית גה ריעותא אחריתי אפילו במלהא שאנו מכשירים מ״מ מאחר דאיכא צד חומרא
 להטריף לאיזו מאןדהוא אפילו דלאכהלכהא מ״מ בכל שהוא,מצטרף לסייע ידי האוסרים ואמרינן לקותא היא וטרפה נ״לעכ״ל וכס״ג כ׳

 הר״ין
י י  החתיכה התפירה. בלא ניט ודונןז נהלנ^ לנ׳ אבל לגי פריפה תב״ש: (שיו שקי״ח) ע
תנ וטריפה : (סעיף נ׳ בסב"8) כעובי ותבע.  נתניאת שיר טקנ״ג נ

 היינו

 רע״ק
 החתינ

 *ירוף סנשירים

 חידושי
 והוי נקובת הריאה וונ״ע אחיכ ראיתי דעטד ביה בשפלה חדשה : (גהג״ה) אפ גפזנאת תינקנ א״נ אף לחפנשירייחטר וידא פנ״ט יש לה ורדא וחפר הכיס טגרענדע דתנקנ הורדא

 פתחי תשובה
 גארינוח •י (ה) אף על פי שאין לה מואר ויי. [עיין נמשונת ח*ס הימן לינ מנואל שס ע״ש. יעיין נתשינת נית אפיים חיייל שימן י״ג וי״י נענין זה הינה חייושי ויניס עיש (ד) ינשי. עיין נתשוגת שנויי ח״נ סיף סימן ס׳ דאין להקל אלא נשעיו סיחק או םפ״מ

 באר היטב
 וורד ממש בטני! שיש להחשיבו ליתרת יש להכשיר כיון שאינה מומלח במקום
 הורדא וכן אפיי אינה עומדת במקומה ואין לה מואר וורד ממש ויש לה בים
 בפני עצמה הרי ניכר ששני וורדוח הן וטריפה אבל אס אין לה תואר וורד כלל

׳ ורדות אלא בששנייזם עומדים במקום  אף דש לה כים בשר. וט״ז כ׳ כשנמצא ב׳ וורדומ דטריפה הטעם דכל יתר כנטול דמי ולס״ז נ״ל שאין להטריף משום ג
 הראוי להיומ ורלא ואין להם שורש כעובי אצבע אמר הנשימה . ומ״מ אס משכחת אונה יתירה בפנים אפיי במקום הראוי להיות וריא ואין לה צורת ורדא
. וה״ה אם נמצא ב׳ ורדות א׳ בימין ואי בשמאל לא רדא  שאין פסול כאן כאשר דשני ורדות אין כאן משוס לצורות האונות אינו דומה להיות ו
. מצאחי כ׳ בכנה״ג בכוי שקורץ בופו״ל דרכו להיות לו ב׳ ורדוח וכן לרוב חיות ׳  שייך מטול למי כיון שאין היתרת עומדת במקום הראוי לה עיין סי׳ ג״ה סעיף ה
 השדה וכשירין אבל לשאר דינים הן םרכא ביורדות או לתואר ווליא ורחוקה והפוכה'ולכל שאר טריפות הס כמו בהמה רק לענין יתרת דעינוניחא דאין
. וכ׳ הב״ח שמעשה כזה בא לידו במה פעמים והכשיר ואם עומדת במקום הוורדא ממש קבלתי מפי אע״ו דנוהגין להטריף אס יש לה תואר ורד קצת ם ה  להטריף ב
ף, ומ״ש רמ״א גבי מסר קצת מוולדא ליש לבדוק באומה של שמאל  אבל אם דומה ממש לאונה יש להמשיכו יתרת מקמא ואם יש לו שורש א׳ ע״ל נזה הסעי
ם . וכתב נש״ך ימזה הלשון משמע לכאורה י א ל ט ו ע״ש: (טז) ו י ר . והש״ך דוחה מ פה  •ש להגיה ימין וכן במ״מ דהא אם נמצא העינוניחא לצי שמאל טרי
. ולענין דינא כשכ הר״ז שם ה ס ג  דאשילו בגסה דינא הכי כיון שנמצא לפעמים בגדיים וטלאים אבל בגליין שהביא הר״ץ איתא דדוקא בגדיים וטלאים אבל לא כ
 ע״ז שאין אנו נוהגים כן אלא בכל שינתה מקומה אנן מטריפים אפילו בגדיים וסלאיס ונ״ל הטעם כיון שהוא דבוק לאומה הוי ליה יתרת נעלמא ואין לו
 לעינוניתא דוצידא כלום ואם יש עליו כיס א״כ ודאי ורד הוא, אבל הוא ורדא בפני עצמו ולדעת הט״ז ממ״שגסיה ד׳ משמע דכשר אם יש עוד ורד בצד שמאל
 וכ׳ עוד שהר״ר ליברמן שומט מפראג כ׳ בבדיקות שלו דעינוגיתא צריך תואר ורד.ואס אין לו תואר ורד אין בכך כצום לפי דעת מהר״ם שכתב אם מסירה הורדא
 קצת ואותה חתיכה נמצא באונה או נאומה כשרה ומסתמא אס חסרה חתיכה ממילא אין לה תואר ורד ולדעתי אם כך נהג האכיל כל ימיו טריפות לישראל שהרי
 כבר כתבתי בשם כל הפוסקים דאס אין לה תואר ורד טריפה אבל באמת אין דינים אלו סותרים זה את זה כלל כי קבלתי מאמ״ו כשחסר מקצת הורדא ונמצא
 כך באונה או באומה אז מצשרפין יחד ונראה לעין שין תואר ורד בין שניהם וכה״נ כתב מהר״ס דאס נמצא שני ורדית בשורש א' שאינו בעובי אצבע ואין
יל בשורש שלה :  לה מואר ורד אלא כצירוף מכשירין כי חשוב כחדא ועוד שגס במשאר מיירי שיש לה תואר ורד וכדכתב רמ״א דיש מכשירים אס יש לה מואר ו
. וכתב השייך בשס הריין אס יש לו שורש א' אע״פ שנתקטנה ואין שם יותר אפייה בשר וכתב עוד בשייך שככדיקוח חולק על יין זה ושעות הוא ה פ ו ק  (יז) מ
. אלא קאי אשאר דינים ' ס ו ח : (יח) ענין . זה לא קאי אגמצא חםירה או ב׳ ורדות או שינחה מקומה' דסריפוי! זה הוזכר ברש״י ו ר ק י י דברי הרמ״א הן ע  ג
 שזכר הרמ״א. p״ז. ניהגין שלא לאכול הורדא משוס מיאוס מ״מ אם נמלח עם שאר נשר מותר כ״כ דמש״א . אס נמצאת הורד נקובה אע״פ שהכיש שלה סותמה
. אבל רחוקים זה מזה דיש לכל ס י ׳ ייסין טרפה יוקא כשיש כותל א׳ לשניהם יאי אמרינן יתר כנטול דמי ליבא שום כ  טריפה ע״ש סי׳ ט״ז וכ״נ. וה6 דג
. ושמעתי מנודק מומחה דוקא כשהעיניניתא נהנית משתיהן בגון שמוגחין זע״ז והורדא מונחת בשתיהן וגם שיש לכל כים נ ״ ה נ  א' כיס בס״ע כשר כ
 ניד בקצותיו בשתה ואס מסר א׳ מכל אלו כשרה ע״ש דף צ״ה. אם הביש של ורדו) מדוחק שא״א לורד לצאת אלאע״י פתילדי אע״ג לאין שם סירכא וטעה
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. עיין מה שכתבתי בסעיף ט׳ מזה: גי ג וכשנופחיס (ן)דזה מקרי בדרי דאו 0 • הרץ גבי מעשה שבא לידו כבש עם ב׳ כיסים ע״ש: כ  ( *״׳ 6
. בבדיקות מהרי״ו הביא ע״ז ב׳ ׳ ) דדוקא למעלה מחציה כו ח ר אנל אותה כו׳ . מדברי המ״כ שהביא הב״י ומדברי המנ־דכי שהביא ( מ א י ' י ^ , 
נ הייןשכ״נ דני׳ היי״י הרץ משמע דכיון שנמצא יתרת צריך לנפחה ולראות אי נוטה לקמא פירושים הא׳ פי׳ החצייה הוא לצד מור האונה אבל אם נמצא לצד מ  י
 ״ ״״י* שורש של אונה טרפה ולפ״ז יהיה שיעור החצי ברוחב האונה. וי״א
 דאף באורך האונה משערין דהיינו
 אותה החצי ברוחב שהכשרנו לאו
 כולו אלא דוקא חצי ארכו דהיינו נגד
 הקנה אבל לא החצי הב׳ שהוא לצד
 הריאה מ״ל פי׳ דברי מהרי״ו וכן
ש להחמיר ד  ראיתי לרש״ל שפירש ק
) בבל צד נ׳ ט  כסברא אחרונה : (
 או ד׳ כו׳ . כתב רש״ל דמ״ש
 בליקוטים שאין להכשיר רק עד
 עשרה אונות בב׳ צדדים דהיינו ה׳
 בכל צד ולא יותר הוא דעת מבהיל
 ואי אתי לידי אקנה משופרי-שבו:
) מצטרף. בהג״ה אשר״י כתב י ) 
 מעשה שהיה בימין ב׳ אונות גדולות
 והג׳ ניכר בה חיתוך כדי להכשיר
 על ידו והיה שם שינוי אחר שבצד
 שמאל היו ג׳ אונות ואשר רב אחאי

 והשיב
1 

 1י

ד ואם נוטה לגבה טרפה. וכב׳יי וד״מ S או לגבה וע״לר״סל״ט: כ ^ ' f t o 11״\ 
 שם יהיא״ש שם יי״ע«י״1 בשם מ״כ דוקא בליטה יתירה אבל

 ג ניט י נתוספו האונות במנינם אם היתה האונה % נתעקמה והולכת למעלה א׳
 היתרה בצד האונות ׳ או מלפני הריאה שהיא
 לעומת הלב מותרת ואם היתה על גבה שהוא
 לעומת הצלעות הרי זו טריפה ניי] והוא שתהיה
 כעלה של הדם אהר שנפהוה ״ אבל אם היא

 פתות מזה כשרה :
 הגה [טו] ויש מחמירין לאסור כל ייןלת שאינה בלל׳ לאוני (אשיר״י
 ומרדכי וסמ״ק ומהרי״ו ושור בשם העישור וע״פ) ופן נוהגי! במקלה
 מקומות לאסור יקרי! אפילו מקמא ואין מחלקין בין מקמא בין מגבא
ג וכשנופמין אותה נוטה לקמא כשר  אלא אס היא עומדת בירי לאוני כ
ד ואס נוטה(י) לגבה(יש) טריפה(מהרי׳׳ו וב״י בשם מ״כ) *) ובמדינות  כ

ה ואין לשנות המנהג: א כ מ ו י  אלו המנהג להכשיר יחלק מ

נמצאת אונה יתרה בסוף שיפולי האומה  ך נטמ ט
ני)(ב״י): ה מקרי בדרי דאו ח ) ( |  0" כשרה (

 ה י אונה של ימין הסמוכה לגרגרת במצר התזה
 אצל הצואר ממש התהתונה שהיא עליונה

ח מפני ז כטרפא דאסא (כ) כשרה כ  הסמוכה לצואר אם ימצא על נבה כ
ויש מי נ ט אבל לא שמאלית ל י א ודוקא ימנית כ  שכן (0 דרכה ליפצל י

) ני0• דדוקא למעלה מהציה אבל למטה מהציה(ifo טריפה: ח  שאומר (
ה [יז] ה6 דמכשרינן יתרת גדרי דאוני מכל מקום בעינן שלא יהיו יותר אונות בשמאל מנימין כגון  ת
) בכל 5ד נ׳ או ד׳ אונות ועומדות ט א אבל אם הם שוה נשוה (  שיהיו ד׳ בשמאל וגי בימין (מהרי״ו) ל
ב כמי! סדק (י) מצטרף  כלם בדרי דאוני (כ3) בשר (שם בהג״ה) [יח] ואס נראה גאונה אח״ ל

א אכל אם הם שוד! בשוה בו׳ . וכתב בהגהת  ל
' מהריי״ו אם יש בכל צד ה׳ טרפה ומהרש״ל שם כתב ולפי דעתי שאינו בנמצא אבל אס הוא בנמצא יהא רעוא שיבא לידי ואיזבן 1 " ! , ״ 1 ? ^ 
ב כמין סדק מצטדן: להכשיר. כמ״ש בסעיף V י״״ מיניה דשופר׳ שופרי כי בודאי אחד מן המבהילים בדה זאת מלבועכ״ל וכ״כ הב״ח: ל T w / n r a 

 כאן
 יהרמנ״ם:ס ישכ״ס הרשנ״א בית מיחוש כיון שעומדת במקום
; הכשר בשביל שבולטת לחון לא מיטרף ף -
 יא ג״> הא״י: יב מצא נתינ עכ״ל וכן הביא הרין בשם המרדכי
 וכן משמע מל׳ הר״מ ממדלינ״נ
 , י שהביא הרץ סם וכ״פ העט׳׳ז וביאר
ו בליטה יחרה היינו כטרפא דאסא ־ ה  *ובמדינות יא* נ
׳ • קש« אט״פ שהיא משורשת בדרי דאוני כו׳ י נ !־ייי ׳*5 ץ כ ה  ל

. . ״ . ״ . ׳ - י ( ״ י , - ״ ,  טונא לכיוןילא מכשרינןיחיח .
ן מ״ש וכן פי הרץ שם וכן הוא ־ י מ ו י מ  מי!מא אלא sn,0 ו
ה ואין לשנות  ליה למיניכישא יוייא א״כ בשאר אחרונים •־ כ

. , ״ • י , ״ • - ״ , י ״ « י *  נמכ״ש עיש (הכשיל נתלת׳ ^
ו כשרה. . עיין ס ק י״ז. כ 5 המנהנ ! י ה ־ י פ י ^ ג י מ p ו m 

 למעלה כנהגו להטריף יני אפי׳ האוסרים יתרת מקמא מכשרי
 בהאי משום דהאי קיימי בדרי
 שיעתהלמנ״סלהטליףיתלת דאוני מקרי כדכתב רש״י באונה

" הסמוכה לאומא עכ״ל ב״י וכ״פ י י י ' י ' ״ מ 0 ש * ע ״ א  מהרש״ל סי׳ ל״ד ומ״ל ס״ק מ״ז: ייי,
ז בטרפא דאםא . וה״ה אפילו  כ
 יהר מטרפא דאסא וכן כתב
ח מפני שדרכה  מהרי״ו : כ
 ליפצל . מפני דוחק המזה :
ט אבל לא שמאלית . וכ״פ  כ
 מהרש״ל שם סי׳ כ*ט ומביאו
 הב״י וכ׳׳פ בד״מ וכ״כ הרץ
 דהכי נוהגין : ל ויש טי שאומר

ה. פי׳ לצד חוד של אונה וכ״כ מהרי״ו והובא בל״מ  דדוקא למעלה מחצי

 מקמא וכן יעמ ראג״ן נסי'
 לל״ע יעעעא משיה ייתרת
 מקמא לא משינ ימית ואורח•׳
 נהכי אכל יתרת ייייא לא
. יימיש ליייא ׳  אייתיה נהנ
 מיקרי כשיש לה תואי
 טינוניתא יוריא ממש ואס
 עומימ נצי שמאל כשרה יהא
 נראה לעין להוי שתי וילות
 ניון שאינן נמקים אמי אנל
 מצי ימין טיפס וכשאין לה
י ה״ל יתיס מקמא י  קואר ו
 ונשיה נל זה ליעח ההנה״ה
 אגל נאמת אין זה מחוור
 יגש״ס משמע ולאי שאין

 ביאור הגר׳יא
. נט״ש שט וח״ט טנואי אנל נוי וםדלא חילק מגואי גופא י ו  [יג] ניחוסטו האונות נ
 ש״ט דטגואי בנים נשי : [יד] והוא ני' . טטש״ש אפי' נפרפא נו׳ ומשטע דוקא
 נטרפא דאטא ונט״ש בפ״ב דברנות (ט״ו אי) ות״נ דפםחים ופ״ט דחולין ופינה פיל הוא
 דאיני חוזר נוי : (ליקוט) אבל אס היא נוי. אע״ג דקאטר אפיי דוקא קאטר נט״ש
 בפ״נ דברנוה וטינה טיל נוי ובפ״ט דנ״ב (קמ״ו אי) א״ר דוקא דינר ני' . ת״ה(ע״נ) ו
 [טו) ויש טחטירין כוי . נטש״ש אבל ביני ביני נוי ולא קאטד ולא היא דההוא ניג׳
 ביני כוי אלטא דלא הדר ניה טסברא הראשונה והא דקאטר וה״ט טגואי לא רווה
 להאריך ולהלק נגואי עזנטו וטילהא דפשיקתא נקטי• 3טז] נםזנאת נוי. אפיי להפוםליפ יתרת
 טקמא נטש״ו נהנ״ה . ב״י: [ין] הא דטנשריגן בו׳. דאל״נ הוי חליף : [יח] ואפ נראה

' י  כאד היטב נ
. וכתב בש״ך בשם מהרש״ל בבדיקות ג ״ ע י נפיחה ימש״א דף ק מ  טריפה ולא מ
 כל מה שכתבו להקל בין גתילושים שלא הוזכר בש״ס או בגדלות דעינוניתא דורדא
 היינו דוקא דליכא שוס ריעומא בריאה גמלתא אחריתא אבל אס אית ביה
 ריעותא אפילו במילחא שאנו מכשירים י!*מ מאחר יאיכא צד מומר א להטריף
ל דהו מצטרף לסייע ידי האוסרים  לאיזה מאן דהוא אפילו ללא נהלכמא מ״מ מ
. משמע מדברי הפוסקים ד6ם נמצא ה פ י ר  ואמריכן לקוחא היא וטריפה : (ימ) ט
י בש״ך ו  ימרת דצריך לנשמה לראות אס נופה לקמה או לגבה(שייך), וכתב ע
 ודוקא בליטה ימירה כס״ד אגל נתעקמה והולכת למעלה כשר כיון שעומדת
ואם נמצא יתרת כטרונה שהיא  במקום הכשר בשביל שבולעת למוז לא מטרפא(
 למעלה מהאומה כמוך לשדרה לפנים מן הריאה מצאתי כחוב יכשר) ול״נ יסריפה
. וכתב נשייך ה ר ש  דזה נכלל ודאי בכלל ע״ג שהוזכר נש״ס. ס׳-יז: (כ) כ
 והיה יחי מטייל (מ״ש שכן דרכה להתפצל פי' מפני דוחק המזה)(מהלמ״ט):
. וכתב במ״ז בבדיקות יש על זה ב׳ פירושים. האמד סי׳ המציה ה פ י ר  (כא) ט
 הוא לצד חוד האונה אבל אס נמצא לצד שורש האונא טריפה ולפ״ז יהיה זה
 השיעור החצי ברוחב האונא ויש אומרים אף באורך האונא משערין דהיינו
 אופו החצי הרוחב שהכשרנו לאו כולו אלא דוקא חצי ארכו דהיינו נגד הקנה
 אבל לא צד השני שהוא לצד הריאה וכן פי׳ מהרש״ל ויש להחמיר כסברא אחרונה
 (ואנו גוהנין שמודדין כך נזטלין אונא של שמאל וסומך אצל האונא עליונה של
 ימין ובמקום שכלה אונא של שמאל משם ואילך נקרא צד מול דהיינו לצל הראש
 וכשירה. ומן מקום שמגעת אונא של שמאל ולצד הריאה היא נקלאמ למטה ואס
ר . וכתב מהרש״ל דמ״ש בליקוטים שאין ש : (כב) כ ( י ״ ע ) ( ה פ ר  שם הפיצול ט
 להכשיר אס נמצא בכל צד ה׳ הוא שטות ואי אתי לידי אקנה משופרי שגו
 עכ״ל (ובהגהת מהרי״ו מטריף ורש״ל וב״ח מכשירין וסר״ח כחג ואני אומר דכל

 הידושי דע״ק
 היינו רוחב גודל בטקוס רהבו: (שיך סקכ״י) דוקא בליטה יתירה . ונ׳ היש״ש
 דוקא ביתרת אבל נלא״ח אף שגניה טאונה שאעלה' נט״ד נשרה . הובא נתבייש
 ואט יש בדרי דאונה ד' ואי טהם נוטה בליטה לפעלה ויש לה םטפון לאונה אחרת
 אין סטפון . או שיש שינוי באהת טהאונות טשאר האונות בנרלות ונמדוטה
 אטד׳' דהיא היא היתית אטדינן יאותה שבולט למעלה היא העקרית ונשירה
 8ר"ת (סטיא): (סעיף הי) בטרפא דאפא נשירה . שיעור ט״ד ׳"א ארנה ורחבה
 נאורך ורוחנ צפורן נודל בינוני וי״א כאורך ורוחב פרק אמצעי של גודל בינוגי לנן
 בכ״ט שנזנר ט״ד פשקי' נהגרא החטידה שנשגיהט ואין חילוק בזה נין נפה לדקה ענ״ל
ל גד ה׳ טריפה. 1"ל יותר טה׳ ננה״נ ; כ  השטלה הדשה ז (ש״ו סקל״א) ב

 קצרה
 פתחי תשובה

 אפייה יעל סר׳ עינוניתא
 דורדא קאמי נש״ס נל חייי
 ברייתא סכי אית להן :

 יד אפרים
 (העיף גי) נתוםפן האינות
 כוי . ועי׳ נשנו״י ח״נ סי׳
 ק״ג בשני נליטות נריאס
 מקמא יאונא העליונה נשי
 מיין נספיי ניס אפייס סי׳
 ל״ה עמ״ש : (טעיף הי)

 בטרפא דאטא נשירה . (ו) לגנה טריפה. [ענה״ט
 מ״ש ויוקא נליטה כוי ועיין נשמ״ח סעיף י״ג ימשמע מינריו ועיקוס הנוטה כשיעור ט״ל ענה׳# ועי׳ ננ״נ סי׳ י״א לסרמ׳׳א כאן מיירי אף אס נראשה חלודה כצורת אונה פ״ש]:

 קורא לה נליטת ועייפה . ומה שסזא טמות מזה קורא לו עיקום קצת וכשר ע״ש . והניאו
 ;״נ נפמ״ג ועיין נת' ח״ס סי׳ ל׳ שהארץ נזה ורעתו להורות דנעיקופ לית לן נה אפילו
 נט״י ויק נליטה ממש טייפה אס היא כט״י . ־והניר נזה מה נקרא נליטס או עיקום .
 נראה יכל שהיא מישישת מאז• גדיא אחי עס האינות ורק(מעלה נגונהה וחייה נוטה
 לגנה מקיי טיקוס ישריא אפילו יחי מט״י ימנואי יאי! חיליק נין ט״י ציתי מט״י. אמנם
 אס כמקום שישה היא מחענה וגולטס גס חון למקומה לגנה ואילנה למעלה היא הולכת
 ניישר ולא מתעקמח אלא למעה נטקוס שרשה נולטת לחון זה הוא נליעה וטריפה אם הנליטה
 היא נט״ר משא״נ באונה שאינה יתרת נתירה אפילי גנה״ג ע״ש שהאריך להניא ראיית לפי׳
 זה ושנן עיקר ליינא רק תמממיי לעצמו תע״נ]: (I) ירכה ליפצל. עיין נתשונת גנעת שאול
 סימן ג״ו שמעשה נא לפניו שנמצא נאונא זו על תורה ממש. נאותו צד שלצי הקנה נליטס
 קטנה פחות מע״י והימה שוה ממש לאונא שעלתה ננפימס נשוה יק שסירכא יוצא מאותה
 נליטה לשומן החוה וססילנא ענרה ע״י מיעון והכשיר וכמנ שאין לאקור משים מיתי לריעותא
 יכיון שיינה ליפצל(א מקיי ייעותא הלל ע״ש נגול:.(ח) ירוקא למע!ה מחציה. עי׳ נתשי׳
 אא״ז פנים מאירית ח״נ סימן קניי שהעלה לנתציה ולמעלה יש להכשיר נין אס היא מקמא
 או מגנה אנל מחצי ולצי מעה אס היא מנגה עיינה אגל מקמא לאיי להכשיר ע״ט שאלת
 מנס ללא כששיטות מהיין שכתנ ראף מחציה ולמעלה יכשי יוקא מנגה אגל מקמא יש מטייפין
 לפי שמתפרקת וג״נ נשתיטות גניל בנימין אנל היא טעות ואין לחוש לזה ונמנ לאין זה
 נכלל דניים סמותריס נוי ני השוחטים לומייס השתיעית וסוברים כאילי ניתן מסיני נוי
 ונתג שהסנימו עמו נל חנטי העיר להכשיר ניתרת מקמא נאשר שהרגה נהמות נמצאו נו
 ייש השסי מריגס ע״ש יעיין נפמ״ג. [יעיין נחשונת ח״ס סימן ליח שכתג נזה וז״ל אם
 היא יתיח מקמא ממש אישי גתנ״ש סק״נ . ואס עוטי על כחור ממש וע״י נפיחה נראה
 יהשייש נוטה מקמא לכאורה טרופה נמו נשארי איכות שתיתימ נוטה לנגה ם״ס הנא נמקמא
 וייקא שהשירש נושה זלא ממזל נעלמא אמנם הגייקיס מיממיס שבכאן אמרו לי יאסי׳ היה
 הפויש נוטס לקמא נאינא העליונה צריך שיונחן יה געוי הריאה גמזן הנהמה ני שם היא
 ניתקת גמיצר המזה נחייה ונשמיציאיס אותה רווח לס טלמא ועי״ז נוטס לסטמיס השייש

 למקמא

 נדן פיצול נאונא עליונה
 נאמצע חלין ינומא תתתיו
 והנאתי נססיי נ״א סי׳ ל״ה
 שיק סע״ו ע״ש: (שם) אבל
 לטטה טחציה טריפה .
 ענה״נו וכתנ נפמיא ת״נ שי׳
 קניי אונא של ימין שנמצאת
 נה יתרת למעת מחציו נו׳
 עיי גספלי נית איצים סימן

 הדושי בית מאיר
ל ב  (נשיך ט״ק נ״י) א
 נתעקטה נו׳ . נ״נ
 לענ״ל עיקל החילוק לאס
 מלמעה חשל ואינו שוס לשאר
 אונות מה שנולע מגנם הייני
 נתעקמה ילא בליטה יתירה
 להא אין כאן יתל אלא מס
 שמשל למטה אנל אס מלמטה
 היא שיה ימ״מ נילט מנגה
 זה הוא נליטה יתירה יא״כ
 צ״ע קצת מה שמנאר לבליטה
 יתירה היינו נט״י ני אפשר
 לומר יככא אף והנליטה אינה
 נט״ו מ״מ כיין לגוף האינא
 •ו״ . , ״ - , - הוא נט״י ועל ילי הגלימה

א מה אינסח לן אס יהיה יותר בצי שמאל ילא מיקרי מלוף אא״כ יש משרון בצד ימין ולפיכך המיקל גזה לא הפסיד ט״ש ג י י P' MJBB,*1 שבצי ימין איכא תלתא אזגא מ י י ' ' י י ו ו יי י ׳* ״ י״י  [נקיעת] אפשר לטריפה. שיג י 1 י
 עיינתי נהעט״ז משמע מיניה מלנתנ אבל אס אין לה נלינה נט״ל (צי חון אצא שנמעקנוה והולכת למעלה נשיה מזה מבאר ההביל שנין נתעקמה לבליעה היתירה ולכי לא נן ירמהולפילושי ע״י עיקום אפילו הנליטה כט״י
 כשר יצ״ע: (מעין־ ה׳ נהגה״ה) ד,א דנמשרינן נוי . עסר״מ נמנ עהרמנ״ס משמע יחליף אינו עייפה אלא מצי חסרון שבימין וכן נאמת כתב יש״י יף סייג שכתנ יכל הנהי עייפות דמנינן לקמן בריאה וכו׳ חליף
 הייני חסיה ממקום שיאוי להיות שם ולרעה סרמ״א נאמת קשה חליף נזה נמאי מלל וע״נ לייחח יוה נכלל נשס יחי יכל יחי כנטול ימי דהיינו חסי וי״ל כיון רשניס יתירים בשמאל סוי כחסר שנים וטריפה יכ״ח הא
 ללילן יתל גלרי לאונא נשר היינו מטעם לסני לניסייהו משא׳׳נ באופן זס קיס לסו ללאו אורחא נהני והוי כנטול יענ״ז לחיק ירש״י לא טייש הכי והיין עם ס«'ת, פסמקיל נמקופ הטסי מיונם

 (שם) יתרת
 ז' דבר שטואל

 מהדש״א
 ואס הוא פיגול ויש לו ניט עי׳ נליון ט״ה בהנה״ת על תיבות ןטומו להתפרק וטריפה
 טקשא , ואס היא לא טקטא ולא טגנה עייף עוד טיתרת טקטא דיו אינה יתרת גלי

 ואי
 יפה גס

 אנוהנ טי׳ צ״ו; (שם) מסמא . ע׳ גליון נפסוך ט״ה ע״ת גנה נ (ש״ו ס״ק נ״ג) צריך לנפחה
 לא נפחו נל שלא ראינו נופית נלל כשר אבל נטתה אם לא נפחה לראות שאינו נט״ד לגנה טרי_

 אם חיא בת ינ״ח ם׳ ל״ש עלה ליט ב׳ פ״ק נ״ד י (שס ס״ק נ״י) היינו נטרפא דאפא . אבל אט איגח
 יתירה אף שהיא עקיטה גט״ד לא אטרינן דתהחנך ותתפרק שטלה הדשה. ינל״ש עלה ל״ט ב׳ םיי יינ ז
י בסוף שיפולי האוטה נשרה . אבל אס הסר אונא אין זו שנשפולי טשלטת נדאיהא  (סעיף 7
 ס״י לקטן וע׳פ״ת שם ; (סעיף יי׳ ש״«) הסמוכה לצואר אם יפצא . ויתרת טקםא בהאי אונא הב״ח
 טיקל והתנ״ש טחטיר טפנ׳ שטחהבך בגרגרת יטנשד אם היא נסדפא דאטא: (שס) על גבה. ויתרת
 טבפניס שנםצא בזו האונה אף לדידו רםנשירים יתרת טקטא פריפה זולת גהפ״ם . טפגי שמתחכך
 בנרנרת חנ״ש ונםשנ*וה ט״ק ח' ועי ת' נ״ב פי' י״א ול״ש עלה ט״א טיף הי' נ' נפצול טקטא באונה
' לחטריף יתית באונא זו אם חיא בצפורן גודל ויש בה עוד ריעיתא  יו דנ״ב מירד להקל ול׳׳ש נ
 טריפה ל״ש עלה ט״ט ט״ק קנייה ! (הגה״ה) בעינן שלא יהיו יותר איגות נשטאל. נפ״ח כ׳ דהטיקל
ט להי^ אט הנליסוז  לא הפטיר: (שם) ועומדות נולס נדרי דאוני . 'ואס ע״י נפיחה נוטה חיתי־ת «

 נליון
 (סעיף ג' פ״ט) נתוםפו חאוגות נטניגט , נחלקו נעובו באורך ברוחב ע' ליש עלה ט״א
 םיי כיב אם יוצא טיו יתרת טקםא בשר שט עלח ט״ח ס״ק קי״נ: (שם) אם היתה חאינח
' יידית ינל״ש ט״ה נ׳ ם״ק  היתרה נצר האוגות, ואס יש תואר ורדא בתב״ש טפריף משוס נ
 ת״א טנמיר ובשטאל נם לת״ש נשר : (שס) אן טלפני הריאה. בטי ל״ש עלה ל״ט ע״א ם״ק י״ח נ'
 דלהשיך הטעם טשום דאורחי׳ הכי ולהט״ז לאו אורחי נהכי אלא דטבר דאינו טקוס האונות וליש
 כנטול דפי ועי שט פ״ק ל״נ דנ״ט נאיגא שנתפצלה בעיני ונינר דהאי דפקט׳׳ היא היתרת דהרי
-הוא נטקוש.האונות : (שס) ען־ץא לעוטת הלב פותרת . ואם היא פחות טפרפא דאסא נם ריעותא
 לא חוה תבייש ואם יש נה בועה ועטה יש נט״ד עיין ס' ל״ש עלה ל״ס ב' ט״ק נ' ובאונה חסטונח
 לנרנרת עיין בליון לקטן ריש ס״ה ו (שס) והוא שתהיי כעלה •סל הדס . שיעיר טיפא דאסא בצפורן
ל אם הוא פחות טזה  של אנודל להחטיר ולהקל צריך בצפורן ב' אגודלים פ״ה ש״ק י״ה! (שם) אכ
 נשרה . וצ״ע אי פ״ט ריעוחא הוה , חיא נ״ט פיח ובל״ש עלה ם״ח טוף ע״ב פשוט לי׳ דהוה ריעותא :
 (הנהייה) ובמדינות אלו. ואם םינה תליי' ייצאת טטנה טריפה טיהו טיעוך סהני נם בדבוקה ל״ש
 עלה ט״ז סוף ע״ב וטיגרא היוצאת כשר ובוער. בטיס זנים ע״ש •• (שם) הטנה; להכשיר . ולטעטים ט״ט
 אינו נחשב להשלים החסרון ע' %y ריש ם״ק י״י . ואף ביש לו ניס ע׳ ש״ך ט״ק י״י וט״ז סוף פיטן



ק סה באר הגולה י נ ת פ ב יורה דעה לה הלכות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

ם ומי־לי״ו: ינ עזר נשם נעל ט ו ׳ א ל ג א מ ף , דאם נמצא בצל ש י ר ט ה א ל ל ל ב ג א  ח׳ מ״ש : ל

ף ס כ ת ה ו ד ו ק ק לא הוי כל׳ אונות ומשמע לאסילו בריאה אחת מצטרפין להכשיל נ ל ס  ו
ס לא קבל מרבותיו כי נ״ל היתר גמור  והשיב ר״י לא ירעהי למה אסר א
 עכ״ל וכשב רש״ל ונראה להחמיר כרבותיו של רב אמאי *ונראה*)

p יי) w e ) : , י ״ ו ל ק ג״נ* ו ל ס ק ל ם אמרי ת ולא להטריף כגון אס יש בצל שמאל אונה וג׳ םלקי י ש ו ש ב א ג ר ק יא) נ עותא: ( ר בזה דאיכא תרתי לרי  שנס רמ״א מחמי

נ V* S*. S "לנהילא " ? ' מ נ י ר מ א א ל י - ^ ל ו ח נ ש מ ס ל י ל 1 כ ג י ת א י ר ח א ה י י י ש כ ס ל ל י ג נ י ' מ א א ו ה ס א כ ד " מ י י " ה ב פ ר 1 ט 5 3 י 5 ד 5 ה ח ז נ מ ו ל למעלה א . ואס. ה ר ש כ  ו
: ר ש  רחב למטה. ועגול למעלה כ
. משמע ה א י ר ר ה א ש ה ל ו ש ) ו ב י ) 
מא לטרפה ו ה קצרה מהג י ס ה א ל * 
ה פיצול אלא יתרת ־.  לאז לא הו
ס יש . פי׳ א ׳ ו א כ ט ק ל פ ג ) א ג י ) 
 פצול שתחתיה גומא אמרינן כיון
 שהתחיל להתפצל סופו להתפרק
ם אין שס גומא נתבאר  לגמרי אבל א
 לעיל למנהגנו להכשיר יתרה
גה תרת בערו ם נמצא י א . א מ ק  מ
ה מ ש ך ל ת סמו ו נ  שהיא למעלה מהאו
אה מ״כ לכשר ולי נראה  לפנים מן הרי
י בכלל על גבו  לטרפה שזהו נכלל טפ
: אי ו ו ה שנכלל בג מ ד מ  שאמר התלמו

ז נן מ״מ n? לפינו ' חליף לא « י  אי נחשב סדקי לאונה הו
י אלא איי נםפרי וכתנ נהגהמ אשר״י , מ י ׳ ב ג ל ן א מ ש ׳ 3 י ל ן ה ) ׳>!׳״׳-« י י נו׳ יכתנ נ״י ודבר פשוט ד ' - ׳ • ' ־ " »<"UJ ו wi 
ק היאשאי!״השום!יי)י»ר ם כלל להטריף י  חוששין בסדקי
״ ״ ^ ״ 1 ? פ ! ר י נ ׳ ׳ כ ץ ובזה א״ש י ר ע בבדיקת ה מ ש  מ
r r J T £ # f f i S ק מיטיל ד ס א דכתב הר״ב כאן ד  ה
א אך למותר סיניא דעלמא ילא מהלש״ל  להכשיר דלכאורה הו

( S ' S W & ' S י אלא א W י י הי א ו ב  דהא מ
׳ קצר״ ממו׳סא י ם ה א ד א • ל ת א ב ש ח ה נ נ י ך א ׳ : ל  כדפי

? T O & w ' j S י שי ׳ . היינו להטריף אבל להי א  ל
ק ד רע מהכשר ס  פשיטא דלא נ
. ו ש א ר ד ב ו ה נ י א ה ש : ל ׳ ף ח  דסעי
 ל׳ הב״י וד״מ בשם מ״כ ואס
 למעלה או למטה חד ככובע הוי
ץ בשם ר טרפה ע״כ וכן כתב ה  יתיר ו
: ם י נ ו ר ח א י ועיין בבדיקות ה  המרדכ
ת ח נ ד ב י ן ה י ח י א כשמנ ל ו א  ל

 דגול מרבבה
 (טיי ע״ק ״) *) ונראה
 שנם רט״א פחטיר מה .
 וננה״כ השיג עליו !ל״נ ואן
 לרעה הנו"! עיקר הריעויוא
 משוס ואף כי טצטיטת ססדק
 אנסי יש שוה נשוה נימין
 ובשמאל ולפי הגי׳ הראשונה
 שמניא ני״מ ס״ק נ׳ אס הס

) להטריף B ) ( נ כ ג אבל לא להטריף דאין מיששין בסלקי( (  להפשיל ל
) [יט] אונה בנחסצלה ויש לה שורש א׳ בעובי אצבע נ  (כך מצא כחו
ד (כד) אינה נחשבת אלא לאחת (מהר״י מילין) ולא מקלי יחרה  ל
 אלא אס יש לה צורת אונא אבל אס נמצא על גבי הריאה מקום
ה שאינו חד בראשו (יא) נקרא ת ל ל ע מ  גבוה לחב למטה וענ ל
 גבשושית (בה) וכשרה (מהריי״ו וב״י בשס מ״כ) וכן אס נמצא
 אונא על גבי הריאה וגומא תחתיה וכשנופמין הריאה כל האונ׳
 נופלת לחוך הגומא (יב) ושיה׳ לשאר הריאה (מה׳ לבינו יעקב ווייל
 וב״י) אע״פ שאינה נכנסת הוך הגומא דיך אלא כשמניחים היד בנחת
 עליה כשרה דאין זה יתרח (י) אלא פיצול הריאה ומאחר שיש לו גומא
 תחתיו לנוח בו אינו עתיד להתפרק כשאר יתרת (כו) וכשרה (ד״ע) ואין
 להכשיר. פצול כזה (יא) רק מגבה דהפצול מונח על הגומא
ז (יב) אבל מקמא הכצול נופל למטה (ינ) וסופו להתפרק  (CP ל
ה יתרת נגד חריץ הורדא  (כז) וטריפה(כך מצא כתוב) י״א דאס נמצא ל
ט ואין  דינו כמו פצול בגומא (מהר״י מולין נשם ר' מאיר שחס!) ל

 לסמוך אזה רק בשעת הדחק והפסד (כח) מרובה :

אהת מהאונו׳ שהיא מ פהות׳ מבעלה הדס אהר שנפתוה הוה לי׳ הסרה וטרפה: ג  ן1ט י
א מאי כשר בלאיכא שם גומא משום ליש לו שוס נשוה טרפה ואף ילא מ ע ט מו רוב בקיאין שבעיר ד , כ״כ בד״מ מעשה כזה בא לידי והכשרתיו וכן הסכי ׳ ו ה כ י ל  ע
א S אם הי" ״ו״ימץ ? מ י ג ד ל ר י ח י מ נ י ב י ל נ י נ י ס ה י ח ט מ ש כ ם כן כאן דהואיל ו ל להתפרק או לנקוב וכן נ י ת אה ואינו ע ם לנוח שס ואינו חוכך עצמו בלופני הרי  מקו

ל פצול אחל שהיה כמו הראשון ס עשה לפני באותה הריאה עו י א י ק נ ה א׳ מן ס הנ ה יורל לגומא וא״צ להתחכך ו מ ה ב א הלין כשיגיע בלופני ה  הו
ם י ר פ ד א ו להכשיר שזהו ברייתא עכ״ל י נ חה וירד כשנגעו בו בנחת ביד ולכן הסכמ פי ת הנ מ ח אה עלה ג״כ קצה מ ו וכשהיו נופחים הרי מא תחהי ו  והים ג

L/^ל ש־חפצל ו צ י ל פ ב ו א י ז א ח ו ה ה ו א י ר » ה ן י ג נה הוא ולא כשהצל מ ס יתרת האו ת ה א דכשר ד מ ־ ׳ . ול״ד ליתרת מ ל כו ו צ י א הפ מ ק ל מ ב ז א  K^l^ ד״מ : ל
4ע ועי׳ נכ י י י ל ע ״ ק וסופו להתפרק וטרפה « אה ואינו חז ף הרי ו אה הפצול נופל לגומא א״כ נראה שנתפצל מג ו וכפהופכים הרי אה שיש גומא תחתי ף הרי ו  מג
' פ ג י י ' מי י א א " י ג נ י י ה י א מ ' י ל מ י צ ^ פ י ט ה ל יקמא י ח י ר ת א וכן נוהגין להכשיר י מ ק ם דאוסרים יתרת מ ׳ מח״ב דכתב דהרב מיירי במקו  ודלא כמהר״ם בס

י שם" מלעיף' "לסי(. כ י צ ו א לכן ה מ ק א בד״מ וי״א אלו פסלי יתרת מ . כלומר תחת הורדא נגד החריץ וכן הו ׳ ו א כ ד ר ו ץ ה ת נגד חרי ר ת ת: לח י שי א דפרי מ ע ט  מ
א אין וטריפה ואי! צההשיר ית מ ק מ בהדיא ונ״מ במקום שאוסרים יתרת מ ״ ם הגנת החריץ והר״ב השיג עליהם דאם יתרת טרפה ה״ה זה וכן משמעבד ע ט  להכשיר מ
ת נעוטין ?שר״ש אתי״״לי* ע ש ק ב ה ד ז ך א ן לסמו י א ו ט : ל ב ״ ח ׳ מ ס ב כ ״ כ א פשיטא דגם זה כשר ו מ ק ם שמכשירין יתרת מ ק אבל במקו ח ד  להכשיר זה רק בשעת ה
ה לחוד אלא גענין שאין ע״ז שם פיצול נ א דגומא לאו משוס הג מ ע ט א בעט״ז וז״ל ד״מ ול״נ דל״ד דשאני פיצול שתחתיו גומא ד , כן צ״ל וכן הו ה ב ו ר ד מ ס פ ה ק ו ה ד  ה
^ס י א״א ג

ש ניס?ת ק ל א! ' י סי נ פ י ל י ת ח א ה מ י ג ל י י צ י ׳ פ ה א ש ע ש ש ״ מ ו כ י ת ( י א ת מ ו נ אה ולכן נשאי ה ה יתרת כלל אלא נתפצל מהרי י ה נופל תוך הגומא לא ה י  שאס ה
ד נמקום שנשר משום שדרכה י ס פ ם ומ״מ המיקל לא ה ע ט ת החריץ אי אמרינן כל יתר כנטול דמי ולכן נ״ל דאין לסמוך אזה ה נ י הג נ  ולכן כשר אבל בשאר יתרת מאי מה
Jgf י , ^ כ נ J * j 5 j ״ ק ז' § : ס • ט״ל ס״ ד ה ה ל ע ב ה מ ת ו ח : מ פ כ ״ א ע מ ק ה גאונים מכשירים יתרת מ מ  שהרי כ

 גבשושית ובשירה.
 נםפרי שי״ת
 נפיצול מגנה
 עוי ריעות׳
 יומ תייל

 וואי הוי ייעותא ולא משוס
 משש יסית אלא משוס
 קלקול ושינוי נייאה ולנ(
 נהצטרף אליו עוי ליעיתא
 סריפה:(שט) וסופו להתפרק
 וטריפה . ענה״ט ועי׳ נספרי
 נייא על טריפות הריאה נקו'
 התשובות סי׳ מ״ו הנאתי נשם
 דודי מוי הגאון מו׳^ שענויר
 בארוני וענה שצימקה מקצתה
 ועי״ו נמקטנם מהאמצעית
 ילכאויה הו״ל מריל וטימ יש
 להקל נהט״מ דנניי אין נוטל
 שוס מילוי, כלל בוי ע״ש מלתא
 נעעמא . ונספרי שו״ס נ״א
 מ״ש ננת״י נתנתי שאס יש לס
 נועא עם ריעותא ימליף אף
 נמקומיח שנהגו היתר ננועא
 של מ״ז עם עוי ריעותא יש
 למוייף נזה אף גספ״מ ועיין
 מ״ש שס למנהג העקומות
 סמנשירין חילוף כס״נ נספ״נז
 עיין שס:(סעיף יי) הוה ליה
 חטדה וטרפה. טנס״ט וכתב
 נמאיר נתיני׳ סיימיא שנרי אס
 אמס היה נמלק לשנים ניןשהוא

י רע״ק ש ו ד י ר הגר״א ה ו א י  ב
. נפשיל (ט״ו פקי״נ) הצרה מהנוטא . טקה״כ השיג יטיף םוןז ביון רנה בנוםא אין עתיר י ו  בו׳ • דאף גאיטהא טבשדינן נט״ש בםיה : [יט] אונה שנהפצלה נ
. פטש״ש אתילו נטרפא נוי להתפרק ע״שיולעד״נ בל שאגו דגין זה ליתרת אף באין סופו להתפרק טריפה פריז ' י  נפ״ב ודוקא להכשיר ננ״ל ז [ע] אתת טהאונות נ
 טשטע יתיר ינט״ש השייך בעצםו םקל״מ נשם הרט״א ובאמת לשון הרט״א וטאחר שיש לו
 גופא ומזיו לנוח בו איני עתיד להתפרק נשאר יתרת ובשירה לשון 1ה טשטע דשאר יתרת הי׳ אטור טשוט סופה להתפרק אבל נאמה הא יתרת טצד עצטוהה פסול וצ״ע י.
 (שין, נזסל״י) וכשהופכי׳ הריאה . טשטע דאט דכשהופני' הריאה נשאר הפיצול ננוטא נשר ונתב״ש נתב להחמיר : (כא״י) והיינו םטעטא דפרישית . לפ״ו יש
 לדון דאם אינו טטלא הניטא להט״ז טקי״ב דאין יה פיצול אלא יתרת הוא נשר כדין יתרת טקפא ואולט י״ל ניון דנשאר ננופא טקים דיקן דהא אין הפיצול טטלא אותו הוי
 עט היתרת מקטא תרתי לריעותא , וטח דנהנ נד״ט אפיי טטלא כל הניטא יהי קאי להטטדיפיט יתית טקטא טש״ד. באינה טטלאה הנוטא פשוט יותר דטריפה . אבל
 לטגהננו להכשיר יתרת טקטא י״ל בהיפוך דרם נטטלא נל הנוטא פריפה דהוי פיצול אבל לדעת התב״ש דהשיג על הט״ז דננל ענין הוי פיצול דפופו לגדל ולטלאות הפיצול

 טטילא

ר י א ת מ י י ב ש ו ד  ח
 לא הפסיי:(שטבהנ*ה)ושוה
 לשאר הריאה . נתנ סט״ז
 לאפיקי קצרה יטייסיוהנקוה״כ
 מולק. יאנ׳ איטר אף שספי״לן

 פתתי תשובה
 למקמא ע״כ ציין להנמין זה נטייה ננהמס נמקים ריתקה וינריט של נועם סס עכ׳׳ל] :
 (ט) להטריף . ענה״נו מ״ש מיהו נתנ נעיז נו׳ ועיין ניגמ״ר •שכתנ דאף סרפ״ל יטיז לא
 אסרו אלא נכס״ג יאף הי מצטרפת הסיק אבתי יש שיה בשיה בימין ובשמאל אבל אס היה
 נצו ימין נ׳ אונות וכי סוקיס אף שהיה נצי שמאל ג׳ אונות ממש מימ ניון שע״י םסדקיט
 יש נימין יותר משמאל אשי׳ ליעת יש״ל וט״זנשי ע״ש: (י) אלא פיצול. עיין נמשו' מאיר
 נתיגיס סימן מ״א: (יא) יק מגנה. עיין נתשונת נית אפרים תלק יו״י סימן נ״ו שנתב
 ימימ מימשנ ייעיתא יאי אינא עיי ייעותא תיי תיתי לייעיתא עיש : (יב) אגל מקמא .
 עיין נשמ״ג נשס״י ס״ק נ״ז ראם הפיצול מושרש יטה אפשר להכשיי. ועיין נתשינת שיי
 תניאה סימן למ״ו וסימן ע׳ שהיא פיסח על שמי הסעיפים ונסימן למ״י העלה מוריפת גמורה
 היא יהסניס עמו הגאון מוהר״ש מפוזנ! ועוד גוזל אחו סורס נה צאיפירא אכן נסימן
 ע' שם נהגהה ציוד להתיר נכה״ג שמושיש יפה ונתנ שמיש נםימן ל׳ לאסור לפי שכנר הייה
 מנס אנ״י ישם לאסור ולש״ש נחהוונסי לשום אלם עה יונית על צדיק עתק עניו וע׳ נתשו'
 בית אפרים מי״י סימן ז׳ וסימן ח׳ ויו״י שהאריך הרנה נזה והעלם שחלילה להכשיר ניס
 ואפילו בלא נימא רק שניכר מעניינו שהוא פיציל ימנ״ש כשיש גומא והאיץ שם לבאר הסימן
 שניע אס היא טיציל או ייתרת והתרעם שם על שחיטות זנח שמואל שכחנ להכשיר נזה אס
 הפיצול ענ יחזק שנתן מכשיל ליבים והסימן עליו הוא מאכיל טייתית נישיאל ונזכי שם
 ששלשה גאוני עולם ביורי הייו נוס ג״ה לאסור יגס התיעם שם על השובת 9״ו1 הניל
 נמ״ש ולשס שמיס נתכוונתי נו׳ ע״ש. ועיין עוי נתשונות הנזכרות ובתשונת סר סהרמל
 חי״ו סימן ו' ובתשובת מאיר נתינים שימן מ״א ט״ש עיר גענין פצול מקמא ט״ש באריכות:
 (יג) וסופי להתפיק וטיסה . עיין גתשונת נו״ג חיו״ו סימן ייא שכתנ וכסייג נאונא

 באר היטב
. וכתב בש״ך ואס נמצא בצד שמאל ג׳ אונות וסדק לא הוי ף י ר ט ה ) ל נ נ  ובב״י): (
׳ אונות ומשמע דאפי׳ בריאה אחת מצטרסין להכשיל אבל לא להטריף כגון אם יש י  כ
ק א׳ מועיל להכשיר והאחרים אינן כלום י ס ס אמרינן י קי  בצי שמאל אובא וגי םי
 לחשבו חליף לטרוף ולא אמלי׳ ממה נפשך אלא אין חוששי! גסיקיןכלל להטריף מיהו
 כתב בפ״ז אס יש בצד ימין ב׳ אונות וסדק ויש עוד ריעוחא בצי שמאל יהייני ביש
 בצד שמאל נ' אונות יש להטריף (ור״י פסק להתיר ורש״ל וב״ח אוסרים ופר״ח
ה. נ  כ׳ דאין זה עיקר אלא יש להתיר בפשיטות וכ״כ ר״י וש״ך בנה״כ): (כד) אי
. ה ר ש כ  וכ׳ נש״ך פי׳ דוקא להטריף אבל להכשיר לא גרע מסדק דכשר: (כה) ו
 וכשב גש״ך וה״ה אס נמצא עגול למעלה נ״כ כשר אגל אם נמצא למעלה או למעה
. דה״ה כשמגיע לדופני ה ר ש כ י •יתרת וטריפה ב״י וד״מ: (כו) ו  מדככובעהו
. וכ׳ בט״ז אגל  הבהמה יולד לגומא ואין צריך להתחכך בדופנה וכשר(מהרמ״ט)
 אס קצרה מהגומא טריפה דאז לא הוי פיצול אלא יתרת (וסר״ח וש״ך בגה״כ
ס דישרת היא מ״מ ס״ס אין הג  חולקים על ט״ז דלאו למעוטי קצרה מהטמא י
 עתידה להחסרק.אלא אתי למעושי כשהימה ארוכה יוסר מהגומא דאז הוי טריפה):
. וכתב בשייך ולא דמי ליתרת מקמאדכשר דהתם יתרת אונאהוא ה פ ר ט  (כז) ו
 והוא מזק אבל פיצול שנתפלל מגוף הריאה סוסו להתפרק וטרפה אגל אם אין
 גומא תחתיה מנהגנו להכשיר שזהו יתרת מקמא שייך מ״ז וכ׳ ע״י וצריך לידע

 עיין גתשונת נו״ג חיו״ו סימן
 על יינה

 שאין הפיצול מריסה אלא כשהי' כמו ט״ד' דוקא לאמר נשימת הריאה לכשהיא גדולה כ״כ אז כודאי סופו להתפרק. אבל יתרת ע״ג ערוגה טריפה אף מסנייס עמי מ״מ לעיניי הלין
. וכתב בשייך וכל זה ליעש הפוסלין יתרה מקמא אבל במקום עס םט״ז למת שנתנו אף ה ב ו ר ׳ ־. (כח) מ  כשאינה גדולה כט״י באשר שהיא מסמבך בצלעות ע״ש ביין פיצול סימן א׳ וסי׳ י
 י ליתרת סוא מס נכו סו״ס אץ
 סופו להתפרק. וז״א ליתרת לאו מעעס סיטי להתפרק טריפה אלא מטעס כל יתר כנטול רמי ומה בכך שאין סופו להתפרק וה מסני לפיציל ללא סיי יתרת משא״ג לגני יתלת ואני המס הש״ן עצמו מעתיק לשון

 tfto ס״ק ל״ט שנתנ אגל נשאר ימית מה מהני הגנת החרין וה״ה הכא. לכן לעניי אין לסקל כווחייסו כי גל״ז יין לסיציל מננא חירוש הוא ולא נזכר נגמרא ואין לן נו אלא חילושו לוקא אס שוס כרו׳ייק לשון
 ואפ לאו הכי עייפה . שינ נוטס המשבצות והב מביא נשס משמ״ח להכשיל מסעם ואין ראיה שלא ימלא הגומא והייאה גללה והפיצול לא גלל על״ן נ״ה ואין זה נועמייהו לנקס״נ ושריח אלא נונתנתי כשמס ולא
 לאי וס כראי זה והעיקל לענ״ל כהט״ו כי אין וס,אלא לנרי נניאוס וכבר כתבתי שאין נו אלא חידושי: (שם נועח״י-).אבל טקטא הפצול נופל ונו׳ . נינ נתנ גסטל נמל מימין נשם נעל עולת יצחק שאי! הפיצול

 יד אברהם
 (העיף ה' בהג״ה) אם (נפזנא אונא עינ הריאה ונוטא תחתית כו׳ ושוה לשאר הריאת
 »' השרה . דאין זה יתרת אלא פיצול הריאה ומאחר שיש לס גומא סמתיו לנוח גו איני עתיד
 להתפלת נשאל יתלמ וכשילס . משמע יתית׳ בעינן ואין זס יסית ועול לאינו עתיל להתפרק אנל אי הוס
 יתרת לא מהני מה שאיני עתיל להתפרק כגון אי היה הפיצול קציה מסנומא יטליפה . וכ״כ סע״ז וללא
 כהטל״ח ונקס״כ שהשיגו עליי כיון לסוף סוף אינו עתיי להתפרק ע״ש. ולא יללתי לסיף ועתפ. לא״כ
 אמאי ניתרת נגל חלין הולל לא מכשר הגיס אלא בשעת הלחק והמשי מיינה ומלא המיץ הוא «גי| על
 היתלת שאינו עאיל להתפרק . ונל״מ איתא לתליא ללא מכשל אלא משוט לנלאיה יש מכשירין יתרת מקמא
 אנל נ(א זס לא היה מכשיר מפום ואינו עתיד להתפרק כיין ליתרת סיא וקיי״ל נל יסל כנטול למי. וכן איי
 לסליא נמהרי״י שהיא מקיל לין יה יהינא נל״מ ח״ל וציין שתתמלא הגומא ולא יסא רחנ יומר עכיל.
 מבואי• לסויא ואס הפיצול קצלה מסגומא שאינה ממצא איתה והגומא ימבה יגבוהס ייתר לטריפה דאז לא
. ועוי נראם טעם הגון לאטילו אי לא הוה יחרש גאז הרי מי  הוי פיצול אלא יתרת ונל יתר כנטול ו
 כאן סוי גימא גליאה יקיייל מג״ס סימן צ״ו שיח לאפ החשלון כנף כשוטה ויוכל להניח בחסרון ז6

 אגודל

 נליון מהרש״א
 יתירה נטרפא יאפא פריפה . פיח ועי ט״ו פוף םיטן יה: (גהג״ה) שאינו הר ביאשו נקרא גבשושית .
 ואס חסר אוגא אינו טשלים. תביש וטי ל״ש עלה ל״ח עיב ואט חתנה חיא לטעלה יותר טתהתיתה
ב •י (פ°) ישוח לשאר הריאה . ״ ' ל", פ י : (שם) וכשרה •«' ט  טרפה חנ״ש ול״ש עלה א' טי' א
 אנל אם בולטת אף נגנשושית ואף פחות טפיד טריפת תנ״ש וליש עלה ט׳ טי' י״ח : (שט) וסופו
 להתפרק וטריפח . ואפילו בפחות טטרפא דאפ* טיפ זולת נטשורש נ״נ יפח ל״ש וין» בטונח נניט
 ראש אפרים טי' ל״ח ם״ק ע״ח בשם זנח שטואל יהניפ טנרע עוד שהוא םתהנך בשורש הפיצול ועיי
 ל״מ עלה ט״ט ם״ק קנ״ח : (ט״ז סק״מ) 5י' החציר. הוא לצד חוד האוגה . ודוקא fvt להחרי׳ן ההילך
 שם סלםעלה לטטח נאלכטון אבל טהחרי׳ן ולצד השורש לא דשס אין דוחק תניש : (שם ס״ק י״נ) ראם
' נקז״ג ונ״נ מר״ח יהתב״ש . דקצרה נשר ול״ש עלה » . ו י  היא קצרת טחגוטא . עיי שפתי אות ל
 ט״א פטקיח ב׳ רק גח״ט : (שט) דטרפד, . יאף חתנ״ש דטנשיד ט״ט אס נשאי• גנוטא בשיעור
 חט*יף גהפרון סי׳'ל״ו rrts (ד״ל הסקום שאין הפיצול טנפה אותו) נ/וטריפה וא״ת כיין יחטרין
 השהו ריעותא טיהו הוה א״נ נ0 באין שעור הטרון נעורפו של הנוטא לטרף טשופ תל״ר ז״א דטיצול

 מנבא אינו דיעיתא ועי נליון נפ״ק חטטוך לקטן 1 (טס סקייג) אבל אס אין שם נוםא . ואס הוא
 קצר פן הגוטא •יל להטיז פ׳׳ק י״נ נשר אך אולי הט״ו עשאו לספק יתרת והסא ניב פריפה ט׳ ספק דלטא פיצול הוא וכיב נל״ש עלה פיא ע״א אות ט׳ ובתי ינ״ח ודאי לא טועיל הבא יפיצול נעשה לא
. ואם הוא ארוך פועוטא דלנאורה כיון דפגנח ודאי טריפה דיתרת הוא טםילא חנא כשר (אאינ נגוטא נ״נ שיטיף ט' חפוין נייאה יניון דאינו פיצול ואין הניטא טייטוזו rm חטרון) ט״ט גם  0נפן
י של אונה , ודוקא חוץ לחיוץ ההילך שט מלמעלה למטה באלנםין אבל  נליכא שיעור טריפה טשוס תרליר דחסרון נ״ש דיעותא םיהו אינא ויתר טקטא גטי ריעותא ל״ש שם אות ״ : (ש״ו סק״ל) לצד מ
 מחו1י׳ן ולצי חשוד* לא. תביש * (שס סוף שיק ל״ג) אלא כרפי' • ע׳ שטלה הרשה פעי׳ כ״ה נפופו: (שס סקל״ט) םאי פהגי הגנת התריע. וזו״ע t"w ma גנסה״ב ט״ס י״ב יהתפ נפי גיטא הבי

ד ח״ב) ר י ) 



ב ה י ז ר ו ן יורה דעה לה הלכות טריפות ט ה י כ ת פ י 130 ש » 

א סאונות הימין. וכב״י אבל אס חסר בשמאל אף אם נמצא (יד) ש*ן לה חתוכה דאונא . כתב רש״ל בשם הג״ה אחת  מ
 כ«״ש לעיל גכעיי ג׳ שמכשיר וררא בשמאל אינה משלמת לכ״ע והב״ח חלק עליו מ״ש : מעשה •היה ברינו״ס ששחטו פרם שמינה וכשבדקוה• לא מצאו
. כתב הב״י והפרישה והב׳׳מ לטעם בריאה לא אומא ולא אונא ולא ורדאולא שוס סדק רק היהס ׳ ^ מבהורדא משלמת וי״א כו ^ * J S ^ S 
U פלוגהחן דהרמב״ס יסייעהו אזלי לטעמייהו דמכשרי יתרת מקמא כולה מלקה והיפה כחתיכת בשר אמד והיה שס בודק אמד והוא , ת א צ מ  סכ5י שמאל'5! נ

» אלמא מקמא ודרי דאוני מדא מילתא היה מגודל בין חכמי עסטרייך ולקח * » ם  מסים מצי שמאל א

ן חד וחחך בקרוס העליון פי׳ י כ ה אהה מאמאונות הימין מבהורדא ס ר ס ה ™ היאורש״י וסייעתו לטטמייהואזלי ץנפ*<* יי 0 ״ ־ s % ; , f c ס טי י  י
ש אומרים דאיגה משלמח)(דש״י באותו• הלבוש והכיסוי העליון י ו ) ככ] ן דיחרתמקמא טרפה עכ״ד ולפ״ז כ״ש (נס) משלמת(^) נ י ש ל י • : ; «  לאי־ימא ו
: שנהקרס עליה ופתח אותו בנחת וסי׳ ( ג ו ה ) נ ל ) י כ ה ו ) ( ש ״ א ר ה י אס לא נמצא וררא כלל רק אוכא ומום׳ ו ו ג  רש״י שם ל

) טריפה קולף אותו'ופשטו בנחת ומפרידו כולו ה דאונא(לי1 כ ו ה י ריאה(יד) שאין לה ה י ח " ת ג נ י י ס ו
ר  ב ח מ ה : יי סרמנ״ס מקמא דמשלמח ל ם  סרמנ״ס ש

ם ׳מטליה אז ראו aft הריאה כשאר ה ל נ י ש ב ר פ ה ה א ר ט ? כ ר ם (יד) £ א ג ט, ו ^ מ S ^ ^ S ^ J S i « P  נקודות *
י הריאו׳ והכשירוה ואמר שראה מעשה י י ר ״ ״ ״ ״ י י ״ י ״ . » L ״ ״ ״ . ״ , ז יא»ר שיש מ״ש כרש״י וסייעתו לאו מטעמייהו דאלו ר »  ל
1 כזה בעסעריי״ך והכשירוה חכמי י 1 ב ע צ ט א . ב ץ ב . £ ב בשיעור עלה ה ״ ר ה א ו מ ק ת מ י ח י י פ ר ט י מ ס נ י  א

ה • עסעריי״ך ועיין מ״ש בס״ס ל״ע : ר ש ו י•י כ פ ו ס y ס״נ כתב דנוהגיס להכשיר יתרח ב ׳ M לתוכו בצלעות וכמ״ש 
b שאילן כשרפא ״ j ד ויש מכשירין כהיהר או פדל, כל שהיא *  סעיף קטן ל״ו נשם ד׳׳מ מהמא ושאי! לשנות סמנמי הגי מ

8 דאסא (רש״י והעיטור ומום׳ וסמ״נ ורא״ש וטור ורכינו ירומם ויושנ׳ין ומרדכי נשם ה״ג ור״מ וש״ל ד י י ״ י ״ . uL, , J L . J , n והיינו טעמא ופיצול שיש 
ט האונה התחתונה של ימין נ ה ז ף*) מ י ייי£־ א״י ,*״ W וראבי״ס) ויש לסמוך עלייהו אס יש הפסל מרוגה (לנ) להטרי « י  י*יי »

ל *)לללהכשיר ינ״הננישמנקצמופושים.  פרי חדש טרפה ח״כ חס תצרף נאמה ה
״ז בשם הרב ובשם הר״ר אביגרור ולפ״ז אם היה יתרת ראוני מקמא באופן שכתבתי. בס״ק י״ז משלמת  w״« טעיף יי) *חסרה חסרה וכן מבואר בבדיקת הי
ש מיהו ק״ק לפ״ז דא״כ הא דכתב הר״ב וי״א דאינה משלמת היינו מטעמא לפסלי יחרח מקמא ואח״כ מיל קאמר והכי נהוג מטעמא ״ כ ל 4 ^ r ^ X y ™ » 
 ילעניו אשלימי לעת הגאונים אחרינא גם בל?מ לא הזכיר טעמאאסרינא כלל. ונראה רהרב לא ס״ל כמ״ש הב״י וסייעתו אלא ס״ל לטעם הפוסקים דאינה משלמת סוא
 TjSt^ihwl^ משוסדס״ל דכיוןללא קיימי בררי לאוני ממש אין להשלים החסרון וכן משמע מרברי הרב שהביא הלץ שם שכתב ליכול להיות לאין
 לא נשמאל שאי! ורנה לעמיו מצטרף אע״ג דאם חסרה הורדה כשרה עכ״ל ר״ל דמ״מ אין מצטרף ביון דלא קיימא בדרי דאוני ממש(ומהר״מ בסב״ה השיג על הרץ בזה
V*MW״5״״ שלא כדת בדברים שאינם נכונים ע״ש) וכן משמע בהדיא בעט״ז וכן. משמע באגור שהניא במסקנתו דברי הטור דכשחסרה הורדא או יתרת ׳ S ! $ » 
 שכוונת הר״ן לי«ר שאין כשר ואח״כ הביא במסקנתו לברי המכשירים יתרת מקמא ואמ״כ הביא במסקנתו לברי הסמ״ק לאינו משלים הורלא לחסרון דאונא ודו״ק
. וכתב מהרי״ו ׳ ו ג ואם סדק כ  «P» «g ולפ״ז אפילו יתרת דאוני לא משלים כגון אם הורדא כתיקונה ויש ג״כ אצלה יתרת מקמא לא משלים ללילן: מ
ד ויש מכשירין  לעמיינשמאל •אנל גיריא ודוקא כשהסדק עומד במקומו הראוי להיות אבל שאר סדקים אינם מועילים עכ״ל ומביאו מהרש׳יל פא״ט סי׳ ל״ה: מ
ר או שדק כל שהוא כו׳. ומהרש״ל שם כתב וז״ל ואני אומר כדברי הרמב״ם ולפי לעתי שאףרש״י מודה לו כי מה מועיל היכר סדק כ י ה ב " ^ l ^ ,^t^ 
 יאפילי חסיה הא״א ס״ס יש חסרון באונה בשלמא סיכא דדמיא לאופתא שכולה דבוקה א״כ היכא דהוי היכר משהו חזינן דהכי רבימייהו אבל במסר אונא א׳
 נרא׳שהירואשנשמאלמשלמפ או ב׳ אין להתיר בהיכר סדק אס לא שיש הפרש כשיעור אונא דהיינו כטרפא דאסא עכ״ל ובדברי סרשב״א ור״ן ומרדכי ואשר״י ושור
 דנול טרבבה נראה להדיא דאין לחלק בין כולה דבוקה לאונה א׳ או ב׳ וכ״נ מדברי הב״י ומדבריו כאן וכ״נ מדברי הר״ב בד״מ ובהג״ה גם לפי מ״ש הר״ן
נ׳ שיקים אף שהים דשעמא דרש״י דכיון דחיכח היכירה נראה לאין כאן חסרון אלא לסריכה בכסדרך מבואר דאין חילוק והשתא ל״ק מ״ש מהרש״ל דמה מועיל  אינימ י
״ היכר סוף סוף יש חסרון באונא דכיון דאיכא היכר נראה דהיו האונות כתיקונן אלא דנסרכו כסדרן ואין כאן חסרון גס אין סברא כלל לחלק ״ מ C ס , ק ^ ר ' ^ ״ ע ש ^ י י  כ
. ומהרש״ל שם חולה אכל זה וז״ל ואני אומר דשוס סימן לא יועיל להוכיח שדבוקות האונות ׳ ה האונא התהתונה כו  נימין יומר מנצי שמאל אי! בהכי ודוק וכן פסק הב״ח: מ

ה י  כאן שים ייעיחא והא ויש נ׳ ־ י
 כצי שמאל לא מקרי ייעומא חידושי רע״ק ביאור הגר״א י

ג י ן שאמרו נהליא גש״ס טפילא נקטא נח״ג טריפה: (שץ סקמ״ג) לחסרון דאונא ווו״ק . עריין י״ל כיון והיא טשטע הא טהוהה טוה נטאן דליתא ופי י [בא] חמיה נו׳ . עי׳ נהי י  לניח מנתח כרנא ניתרת נזנורת ויד טח״ת ניטא דחוידא חפירה והיא השלטה"לאונאדלטא באטוז היא ורדא והאונא רלשיפתו טקמא ובררי ראוני חרא פילתאהוא: |>ב] וי״א כו׳ והבי נהונ . כ!ל *
. דבנ״ז יצא טנלל אוטחא דאופתא איי לה היכר לנטרי , ומפי (לעת לש״ל וט״ז כשל: חטירח אבל אונא מקפא י״ל דפשליט .; (סעיף מ' נהניס) או טרק כל שהוא. טטעםט דאינהו ט״ל יתרת טקטא פטול והוא פופל טשוט חםרין הוורד ועש״ך ׳ ו  ואס יש טיוב' גאותו שטה השלם טטקוס לטקוט ע׳ תשו׳ טהריט״׳ן (םיי פ״ה) : [גג] האונא התחתונה נ

 r אפרים פרוח שם
, פתחי תשובה באר היטב נ מ י  נאורו או ־עיניי אי! ל

. וצ״ע שהרי פיצול מקמא טריפה אפילו אס כ ״ ן גגרגרמ ניין שגומא יש סחמיפ יע*ש שמכשירין פשימא דנם זה כשר ע ה עליונה שיי מפני שהגרנרת מחזיקו וגס אינו מתחנ א ו  לפיצול כל שהריאן י
ומא ואין ג B : ימרח כשר כמ״ש לעיל וא״כ משה על רמ״א שכתב שדינו כמו פיצול נ , K i s ( h ״ ' ז י . יכן נתכתי לעיל סק*ו נשם אא״ו נטל פנים מאילופ י״ל •־ (יי) ס ז ו . ע  לעיניה שיומה לממוני) נ«לק
ד המרי! והחריץ מגי, מליו דינו ע ׳ ואפשר דס״ל שמאחר שעומד כ מ לסמוך בזה כו י ע מ ^ י ה א י ש ח ״ ש i ״ c B f t n j י י ג פ ° h*ma״״״ f™ ל * " " B m i ^ Z " 1 < ™ * 
: ה ה וצ״ע : (כש) משלמת . וכתב נש״ך אבל בשמאל אש מסל אונה אחת אף אס ורדא בשמאל אינה משלמה לכ״ע והב׳ימ מולק.על ז נ ג  לכיס«זה וכזה הרמ׳׳א מבשיל כמו סיצול בגומא מ
. והטעם איתא נש״ך משום דאינה עומדת גדרי דאונא אע״ג דקי״ל לפשר יתרת מקמא ולפי זהיאפילו יתרמ אונא מקמא אינה משלמת גס יש להטריף ג ו ה  ואף ולא משמע נן מהר״ן (ל) נ

1 — — ו . . . . . ו . . , מ ״ ס ה  ט״מ סוי להקל 5
 שי״ל
 סוא ו

ה וכשבדקוה לא מצאו בריאה לא אומה ולא אונה ולא ורדא ולא שום נ שמי ה גרינוס'ששחטו פרה' ה . וכתב בט״ז בשם מהרש״ל מעשיה הי פ י ר ט ' ( א ל ) :  גשלימותי״עייגיול י הלאוי"ל£ כאצבע)
׳ באותו תלבוש יך ולקח סכי( חד וחתך בקרוס העליון סי ה כולה חלקה והיה כחתיכת בשר א׳ והיה שם בודק א׳ והוא היה מגודל בין חכמי עסטרי  וקצת יש להסתפק שהיה מונח סדק רק הי
י והכסוי העליון שנחקרס עליה ופתח אותו גנחת והיה קולף אוחו ופשטו בנחת והפריד כולה מעליה אז ראה אותו הריאה כשאר הריאות והכשירוהו ואמר % ' י . ^ י 1 ״ ^  ״
ם אינן מועילים עכ״ל ו במקומו הראוי להיות אבל שאר סדקי פ ו ן ע מ מ ל״ט: (לב) כשרה. וכתב בש״ך ודוקא ה ך ומיין ס״ס ' י ״ שראה מעשה כזה בפסטלי f t

p

c t | f i  ־מקומת הלל, ,
מה אם האונא שאצל האומה חסרה קצת והאומא יותר גדולה ממה שרגילה וכשנופחין הריאה אז ממלא החסרון ויהיה שוה כראוי כשרה אבל אם הי א מהר״ם ורש׳׳ל ו ו ל  לאימי מלק י»אל, ו
ף . ומהלש״ל מחלק וס״ל לאם כולה. דבוקה א״כ היכא להוי היכר משהו מזינו י ר ט ה : (לג) ל ו  כשיש חלק חסר מן הווריא משנה ממה שלגילה שריפה דמש״א דף מ״מ ע״ש עוד מדינים אל

w ויש להחלק ניס נסיע יס י 
י ויש להנשירנהפ״מ י  (החמיר מחמת ג׳ ריעותוח נמנואר נתשונס שיען ל״פ סעיף ל״י מ״מנאן שאף נלא צירוף החלק יש וירא גמורה אין כאן ריעותא יחסר וגס לא ריעותא ייחיר מחמת שאין נאוחו חלק שוס תואר ו
י סמיך לספיצול אין כאן תי״ל שהריעותוחאינס סמוכות שמפסיק ביניהם בשל הייאה חזק ובריא האי לחוויה קאי והאי למוריה קאי ע״כ . ילסענ״ו לא נהירא לימי שיומה לתמינח נחנק ש  זנאיתו ריאה סיה ג״נ יתרת «
 אס יש מקום לדונו לחתיכה מסירם מוללא שהמכס עיניו בראשו להנחץ ניניהם אט סוא זה או זה ואין מקום ליפול נו ספק כלל והתם שהחתיכה במקום נראה שאין לה שיירות לשם ואם אינו ענין לכאן,*נהו ענין להשלים
״ יינו מצטרפין כלל-וגס נגוף סלנל שכתב כל שניאה לעין שלימה לנחלק אין לחשנו לפיצול הוא תמוה . ״ . ״ ״ . . . . . ״ . . ״ . ״ . . . . » » ^ 
. ועי׳ נפוית סלי מבואה סימן ל׳ נענין ׳ י  ל טריפות סימן ל״ה ובספרי שו״ת נית אפרים חלק יו״ד ס

 ור׳ע
 ולא

 פיצול מיןמא נשורש יפה שכ לאשור וע״ש נשיי ע' ו«״ש טל לנליו נס׳ שי״ת ניא ישם גלותי הכל יפה נעזה״י: (פעיף הי) עןאין לה התיכה יאיגי טלפה . עית״ט ועי׳ נתי״ת ב״א שימן וי לנסא למטרפינן פיצול
 מקטא אין לחלק נין שולש חזק אי לא יכמ״ש בשפל׳ נ״א על נןריפומ טי׳'ל״ס מתשובת לווי מ״ו הגאון מםל״ס וצ״ל. ומ״ש אא״ז'נת״ש מחלק להכשיר. היינו כששני החלקים שוים או תלק העליון קצר. ונזה נתנ לחלק
 נין שורש אמל נאצנט «״ש. וע״ש שכתבתי לנל שאינו ניכר מענינו ט״י שהוא פיצול נגו! שיש לו גומא אי אף בלא גומא לפעמים ניכר שנתפלל כגין נ*רזכה וענת ונתפלל סלל מקעא. יניוצא . אז׳ טייפה נכל גווני אפילו
 יש שורש חוק לפנינו שהרי ממחלה סיה מחובי לגמי׳ והתחיל להתפצל ולמס לא נמוש שיתשצל עוו יותר(ולא ומי ליתרת שהוא מלט מתון הריאה והולך וגול שוס שישו חזק אפילו אם אינו ענ . מ״מ כיין שירן ניוולו
 טוא משורש יפה מארנע רוחותיו. ו׳סו שכתבנו שהיחימ יש לס שורש חזק . משא״כ פיצול שאין לתת עליו שט שילש נלל. ונא ואלאין לוגמת! נאילנזת שענף מיוצא מן הלל אף יק על יק ותלוי ועימר מלמטה אס לא מגע נו
 ביל לטשמו לא יפסוק לעולם ויהיה מתגלל והולן אגל אס הענף נ#שח קצת מ! מיק ותלוי למעה אף שמחובר עריץ הרנה מ״מ בקל יוכל להששח שם מעט מעט עי שיפסח ויפו! לגמרי. וכן היגר היה בנעל חי פשיטא
 שאין ללמימ לנל שגלל מטנע ני! יני שישיל גו מקלה שע״י יתחיל להתפצל וקייג שיהיה מתפצל יהללך. ואפילו אס נאמר שיקרה לפעמים שיתעצל נמנע. מאן מפיס . ונס אפילו אס נאמר שמתסצל נטנע ג׳נ י״ל שאח״כ
 יתפצל ממילא בדרך סירוק ולפי שהינה אינם מנינים החילוק םיטנ אמיתי לגאלו יפה) : אבל כשאין ניני שהוא פיצול ומספקא ל! אס הוא שיציל או יתית סטי יש לנו לתלית ניסית יהא להמכשירין יתרת מקמא
 אולחיה היא ע״ש . ועיש נססלי ש״ ל״ח נעגל שנמצא נו פיצול מקעא בגומא . ונס היה ההיצול כמו תיאר וללא קצת. יפשישא שיש לסעייף אפילז לממל״מ נמח״ג דמנשיל פיציל מקמא למאן למכשיר יתרת מקמא . נ^ט
 מולה הנא להטריף יאפילי אס נמצא מגנת כה״ג יש מקים להטריף שרגלים לדבר שאין זה פיצול כיון שקצת תואר ורלא עליו א״כ טפי י״ל שהיא יתרת והגומא סוא חסרון גחון ע״ש . ובסימן יו״ל נאמצע שם כתבתי עול
 באורך נעגין זה ושם העליתי סיומי לססקא סיני שנתטצ(ה ונחלקה סאוגא לשנים אף שלא התחיל חילוק ושיצול זה מראשי ממש מ״מ אס אחל הנסיקה פ׳צזל זה ממינל ומסורק ימל ונראה נאמת אע״ג לנפיציל ינימא תחתיו
 גתנ אא״י להטריף אף אס כשניפחין אותה סיא מונחת גנומא . וסרי כשנ ומלשון הש״ך ושי״ח לא משמע הכי רק מלשון הימ״א משמע כן ולכן ננהיג שאין כאן גומא רק שהוא חלוק מ״מ קורא אני עליהם יעמיו יחדיו
 ממיל מחינייס ילא ׳מפיד* ויש לסקל נסט״מ ינמגאי שאין שם כיש לפיצול. ואם נמצא כיס ל&יצול יה כאשי הוא שנימ לפעמים כשנמצא ייעזתא זז זפ׳צז( נמצא אצלי ניס שנראה שהיה מינמ בתינו נחי׳ הנהמה ואף נשעת
 נפיחת'הייאה איני נניס ננהיג יש להנוייף שהיי ניאה לעין פלא גיל כאי עם סאונא שהיא תלויה למטה . ומה שהניס מחזיקו אין זה מועיל ונשרט יהא קמן שלפעמים הוא יוצא ממנו ואין להנשיר אף נהש״מ נ״א
 כשהם מתאימות ואין כיס להפי!ול כלל. ואס אינפ מתאימות שגס אחר הנפיחס הצו התחתון הקצר מהעליון אינו מסהיק אל העליון והוא תלוי למטה ונלאה לעין שהוא.פיצ!י ולא יתלת כגון בארוכה יענה שתתחתין נימס
 >ו כסר שנצר קמא או בשאר אזנוח שלולי סחמסון אין כאן תואר אונא כראוי ונראם לטין שוס ססחהון משלימו וכשהוסכין אומה סחחחון מכוין(מלאות חסרון העליון ונושל אל מקום התחלת סשי5ול טריפה כיין נל פיצול

 גליון טהרש״א חידושי בית מאיר
f סק״ו: (סעיף ז׳ ש״ע) ןןךן־א . וחפר ב׳ אונות ונטזיא טקםא נ׳ וריות *ל גם לטחנו אינו סרישה אלא נשהוא כט״ל אף לאחר נסיווס והטעם כשהיא גלולה כ״כ אז ולאי סופו להתפרק ומסיים S 
 טשלים ועי סי' ליש סיף עלה ל״ח ס״ק י״י־: (שט) משלמת . ואית הא אינה בצורת אונא י״ל שם עליו ואח לא מעניו עונלא להכשיר נלא שאלת אנס מאחי שרמ״א לא מחלק נין גלול לקטן נניל עניל :

: (שם) ןי״א דאינה פשלטת . ע׳ בליון סעיף ד׳ : יאפי' '  בסעיף נ׳ תקא שינוי p יטין לשסאל םשנצות נ
 (שיו ס״י! מיא) ווע״ח חלק עליו. וםונר דורדא נשטאל טשלטח גט חםרון שביטין והפ״ח חעלה ושל שטאל טשליט רק חטרון שבשטאל ז (W סקמ״נ) אס לא נטצא וורדא כלל רק אונא.. בם׳ ליש
 ב׳ די״ט ודאי אינו-פשליט מחלק החיית ועיש עלה rrt ע״א ם״ק י׳ טש״נ שפ : (סעיף מ' ש״ע) ואם טדק נטראה . ויש לסדקים ג״ב דין חילוף מון אם חלקה לנטרי וניטין ב׳ סרקי׳ טורה על אופח ובי
מ נטראה . ואם אייע שבדקו ולא מצאו טטפין ני• נגנעת שאיל והפכים עסו נפי ד  אונות ונשםאל נ' סדקים . אגל ניטין נ' ונשסאל ד׳ כשר דאין ספק טועיל להטריף תנ״ש ול״ש עלה ט״ו א' : (שה) ם
 ל״ש עלה ל״ט עיא פקט״ז דהטכשיר לא הפפיד םדק שאינו נראה טבחק נ״א נגד חשטש נראה תהת העור טריפה תב״ש׳פקנ״י ונל״ש עלה ט״ו א' . נועה או שאר ריעות׳ על הפרק' ל״ט ב' לריעות׳
' ם״ק ל״ה: (פ°) בין ̂י׳ ט״ה) •י (K) הפרש ניניהם . אי דוקא סדק והפרש ברוחנ פחגי או אף בעוני האונה נפתפק בשפתי אות כ״ד ועי ל״ש עלה ט״א נ  (אפ אין נו חשש נועה על הקטפ שם םיף י
 בתופן. ואס נטצא טרנא באותו שטח חשלט אי היה נסרבא טינ" ונ" או דדנינן ליי דיש נאן אונות אלא דטרינן הן נטדרן וחוח םרכא טנב לננ ע׳ פיח םיי ליט סק׳יז י (ש°) כשרח. ואט טדק טקרי'
י פרונח. ויתד משתות ppo פקדי הפטר טרופה גפ נעשיר . באר היפב סל״ד׳ 0ק״ת וע״« דבעגי כל טח שהוא יותר פן בנד של תרנגולת ושל יונח »  ריעות׳ ע׳ ם״ז טק׳יי ונקד׳יכ י•(הנה"יי)אם י>» ה

 יד אברהם
 אנייל לטריטס וכ״ש לכאן ס״ל חרתי לליעותא יתר ואסיר ולו״ין, ואחר המגי זס כמס שנים נא לירי ס׳ תורת יקותיאל וראיתי שם כלנריט האלה והנאני ותיל ! (סעיף ח' בהגייה) האונה חתחתונה בוי .
 עיין נשיך מה שמחלק 5ין כשכל םייאם וגוקס ולא מהני היכל סי׳ אלו לאם נ׳ אונות ינוקות ימסני . ועש״ז נ״ל ליישב מס שמקשים אהא יאמי לטל0 דמיא לאופתא טריפה לל*ל ח״ל לנלא״ה חישוק לי׳ לחשו אוצא



ו באר הנילה ן ס ה י כ ת פ ב יורה דעה לה הלכות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

0 בצי א׳ נו׳ א  גראח י
 ונש״ן־ נתנת׳ נן
 מהי׳/זו ט״ש .•

 פרי הדש

שס : יי!  מה ככך אה״נ ללבוקות ה; ומ״ה פסולה דדמי לאופהא ולא יצא מכלל ו מ״״ הקצ̂י
 אופתא אס לא בהיכר סלק והיכל חיתול האונוח וכ״ש שלא יועיל י6 מ-מג״ס5 ימי־לט>ן

 מה שאומרים הבולקים המומחין שיש לכל אונא ואונא סמפון בפני שמימה :
 עצמו וא״כ רואין אחר הסמפונות אם הם כדרכן ובמקומן מכשיר,( נקודות הכסח

 אפילו בלא סלק ושוב מצאתי כן תחתיו גומא לאינו מונן
 בגליון בשם מהרא״ק ולאנהירא אה ל5ל«ות אלא ללשו״ למשייש
! ? ק 8 צ י ־ £ 5 ! י  שאומרים המימחין שכך קבלו כלפי׳ 6

 עכ״ל ואולי מהרש״ל לא קאמר
 אלא כשכל האימא לבוקה אבל
 כשהריאה כתיקונה אלא שתי אונות
 לבוקות וכה״ג אפשר להכשיר ע״י

 סמפון רהא השתא לאו מטטמא חמליוה לשי«ע0!ה דכיין

SS י ל י א V S א 5 ? ל ה א ל  ללמיא לאופשא אתינא ע
 מעעס חסר וכיון ליש סמפון נראה נימין נמקים שללנה לעמיל

S T * ^ " א ^ ל ה א מ 5 י פ ג ס מ ־ ו ה א ת י ה  ש

 דסריכס בכסדרן וכ״כ מהר״מ נלאיס שתלי כייס הל״ן שהן
H ^ ״ , t ™ ^  בסמח״ב דדברי מהרא״ק הן אמירים \
, , נמס שלמנ םומ נוגריו הוי . י י . , , , , 
 דוקא בב אונות אבנ נח בחומה מנואל נלנלי סרמנ״ס היסו
. 'פ!י! יף״י״ז״י c «  דבוקה כולה ע״כ והיינו דכתב סר״ב יי 5
S J W ק !  ע״י סמפון הרגיל להיוח באונה י
 בדברי מהרא״ק שהובא בל״מ והר״ יסוללא ל5ל שמאל טריפה
י שמאל אינה משלמת החסרון ת ס ו 1 ר ו ב י י ה ח א ש ת י  א

 כו׳ אם יש להן ב׳ סמפונות כו׳ «י»ץ ימיני ניסתנלא לאס
ה נמלאת וללא ״מאל יחסום ב ע ס ן כ ן ר א ; ד מ י ס ל י ש ה א  י

) ואם היא דבוקה לאומא לגמרי כו׳ . בהגהות הר״׳ן כתב ו ט  ו
 לחלק דדוקא באונא לאומא אמרינן כן ולא באונא לאונא דשם לא
 מהני סימנים אלו והגהות אחרות חולקים עליו ללינס שוה וכ״נ
. לפ״ז *) נראה דאם בצד א׳ יש ו ח ) דבקטנות לית ל ז ט  עיקר: (

 להם חיתוכי דאוני ובצד השני
ס היא יוסר נכוה מש;  לרכה להיות עגה וארוכה מאונה האמצעית נ
) ואס ה:א דבוקה לאימא לגמרי י רק שנראה (טו) היכר ו ט  שמאל (
 סימניס אלו כמקוס שראוי להיות האונא מיקרי היכר(לל) וכשירה(מהרי״ו)
 וה״ה אס ניכר שס סימן אחר שניכר האונא קלת ואפילו היכר על ידי
 הסימסון הרגיל להיות נאונא אם נמצא שס סימפון כמקוס הרגיל להיות
 אונא מיקרי (לה) היכר (מ״כ בשם מהרי״ק) וכל אלו הדכריס בדקינן
ו יש  ומשערינן אחר שנפחו הריאה משוס דבחיי הבהמה הריאה נפוחה מ
 אומרים דבגדייס וטלאים אין להטריף אס לא נמצאו אונות אפילו בלא
ת לית להו ו ) מקטנ ז ט  היכר וסדק כלל דהכי רביחייהו ואולחייהי (
 וכשמתגדליס גדלי האונות (לי) בהדייהו (בדיקות ישנים מסר״ש) :

ח אם בצד אהד של הריאה הפרה אונא א׳  ט נכח י
 אלא שבסוף האומא שבאוהו הצד רדתה בליטה
 גדולה כמו אונא אע״פ שדרך האונות להיות
 סמוכות זו לזג וכאן האומא מפסקת ביניהם כשרה:
ז [IfOויש נוהגין להטריף בכי האי נוונא כי כל מה(יז) *) שלמטה  הגה מ
 מן הורדא מקרי שלא בדרי דאוני וכן (לז) נוהגין במדינות אלו :

אין בל הדברים הללו אמורים אלא בבהמה פ  י י
 והיה אבל העוף אין לו היתוך אונות כבהמה

 ואם ימצא אין לו מנין ידוע:

 ני חין
 להם לטרפה לכאן אין לומר מחמת
ז) שלמטה מן י  קטנות לית להו: (
 הורדא מקרי שלא בדרי דאונא.
 לכאורה יש לאסור גם ההוא לסעיף
 ד׳ מן עעס זה אבל לא משמע כן
 לשון רמ״א שלא כתב שוס חילוק
 ונראה הטעם דלעיל כשר ממ״נ אי
 הוה שם בדרי דאונא פשיטא דכשר
 יאי לא הוה בדרי דאונא מחמת
 שהורדא מולקת ומסיימת שיטור
 האונות מ״מ כשר מטעם דהוה
 כמו יתרת מקמא כיון שאינו על
 נבה כמ׳׳ש ב״י משא׳יכ כשיש לפניך
 חסרון אונא בבירור ואתה צריך
 להשלימו בתשלומין ברור דשמא
 מיקרי שלא בדרי דאונא ואין כאן
 תשלומין של מסר וכן ראיתי לרש״ל
 שפסק בכאן לאיסור וההיא לסעיף
, , . ׳ , , * •י נשנואל אונא אחת שהיא ד׳ להיתר. כתב מו״ח ז״ל מעשה בא . , , , . , 

̂ ™ ^ לפני כמה פעמים בריאה שלא היה להשוסריעוחא אלא שבצד שמאל לקאמרי מהרי״ו והר״ב נמי בכה״ג הוא לכל הריאה היא כתיקונה משלמת לימיא לוללא נימין *fj* יצאה בליטה מן האומה בחיתוך שבין אונא לאומא ממש במקום שדרך אלא דאונה התחתונה היא דבוקה ואן) שלברי מהרש״ל מראין לאסור 
 בכל ענין שהרי פשט לשונו משמט דמשיג גם אמהרא״ק דמיירי בב׳ וכן יש לשיש כיונה הלץ יכן
. יש ללקלק מתשינת הרא״ש . . 

 הורדא להיות עומד כנגדו בצד ימין ואותה בליטה היה לו כיס גמור

י כלל ל׳' סי׳ ל״א למחשינ ג ה ' נ כ ' ו ר כ ב ו ב ס " ר ה ל י " 0 ר ה מ י ל מ ע  ומונח אונות מ״מ כיון דבהא נסתר ע
 כל הבודקים וכן נמצא בכל בדיקות האחרונים אין להחמיר אבל כשכל הריאה דבוקה בהא ודאי אין להכשיר ע״י סימפוןוכה״ג רק בהיכר עייניניתא ייילא לקיימי
ץ ימיו . וכ׳ בהמח״ב וצ״ל דהיינו דוקא כשאין לו היכר אונות לגמרי אבל אס צד אחז נייא יאיני אן־ נ ׳ ו י״א דבנדיים וטלאים כו  סרק וחיתוך וכמו שנתבאר: מ
4 מ י & ל א י ה ש א ? י  יש לו רק בצד השני אין לו נראה שיש לו דיןאופהא כמו בגדולים מ״ל שאין נקראין רכים לענין זה רק תוך ל׳ ללידתן וגם ממיץ אחר אמן ח
 שמניקתן דהא מצינו גבי בכור שאין כקראי; טלאיס לטפל בעליהם עמהס קודם שיתנו לכהניס רק על ל' יום אבל לאחר ל׳ יום אע״ס אינא ולא יייא וכן עיקי
7S10&שנגרריןאמר אמןומניקתן אפ״ה חשיבי כגמלים נ״ל עכ״ל ומן הסתם אמרי׳ להוא לאחר ל׳ יום לסיא גופא קולא גדולה היא להקל בדבר סעיף'ט ?* 
ץ להטריף. דוורדא םקי־י «ילא גירי ת ו ז ויש נ  שלא נמצא בש״ס ופוסקים והבו לה ללא להוסיף עלה אלא בילעינן בולאי להוא תוך ל׳ אבל מספק אסור: מ

ם ה ח ״ ג ה כ 3 " כ ה ו ר ש ה כ מ ו י א ל ו פ  וכ״כ מ־״ז ושאר אחרונים שכן נוהגיןוכ׳ הב״ח דל״ד למ״ש בסעיף ד׳ נמצאת אונה יהירה ^ ש
 מקרי בדרי דאונות (וכ״כ הר״ן) דשאני התם דהאונות הן כתיקונן ובמנינן וא״כ בליטה זו לא גרע משאר יתר העומד בדרי לאוכא אכל יתייא נשוף שיעולי סאומט

P בחסר ״ j n י ש ו ד י | א ך ״ ר ג ף ה ן א י  כ

"י : [כה ויש נוהנין נוי . טשטע דוקא (הגיה) סימנים אלו נטקום שראוי, ום״ט הינא דיש להריאוז אונות נראיי אינו . נטש״ל נש י ו  שט י• [כד] אש בצד נ
 נאן יעט״ז וש״ו : טזיק חפרק הםטפון , ותיכא רטכשרי' בהינד פרק א״צ לבדוק על הטםטין אנל אס נדם
 ומצא התרי; חטטפין אין להקל אלא נהפ״ט : (שה) ואפילו הניר עיי הסטפין, ד״ל
 אם אלו דיתר ננוה אי ענד, וארונה י. (שסן אם לא נטצאו אונות . ונן אס ההיתיני' פהיתים טש׳יד היי נטו שאין להט בלל אונות ובשניהם אין להקל אלא היכא רריב
: (ש"1 ס״ו«״ז) ובמנינן וא״כ . ואם נאהד םאוהן אונות אין לו טמפון ונאונא שנטוף האוטה ׳  נריים וטלאים באותי פרק ובאותו טקים נמצאו נן . פרי תניאה העיף ׳
 ישלהםטפון י׳ל דזה טורה ראותו שאין. לו םספון הוא היתר ואיתן שלפטה סאיטה הוא העיקר ואינויטשליס וטריפה . ויש לדטותו לעונדא דחר״ץ הונא כשט״וו (פליט)

 ינעת נדפס טהרש ספד פרי תבואה והאריך נזה בם״ק ט״ז :

 באר היטב
 דהכי רביחייהו אבל בחסר אונא לא מכשרינן בסדק כ״ש אלא כשהיא כשיעיד
 ט״ל והשייך מולק עליו ומסבים לדברי רמ״א דאין חילוק אלא לעולם מכפרינן
. וכיוב בט״ז דה״ה בין אונא לאונא נמי ה ד י ש כ  בסדק כ״ש וכ״כ הב״מ: (לד) ו
. ומי:רש״ל מולק על כל אלו הסימנים ואינו מכשיר ־ • י  מהני סימנים אלו: (לה) ח
 אס נלאה הפלש כט״ד וכתב בשייך דאין להחמיר אם לא כשכולה דנוקה דהוי
 כמו אוסחא אבל כשהריאה כאקיגה רק שב׳ אונות דבוקות ימד יש להכשיר ע״י
 סמפון ובהגהת מהר״ז מחלק דדוקא מאונא לאומא מועיל הסמסון ושאר סימנים

 יד אפרים
 עקמא עם גומא ולוה משכימי
 נמס גדולים נחנמס ומנץיאס
 איזה שוחטים נהגו היתר נוס
 עפ״ישטעו נפייישינריאא״ז
 נשמיח נוי ן נמלק. מנהג
 נטעות הוא ילייך לנעלו .
 וע״ש לענין השוחט נשניל
 שהוציא טריסה פעם א׳ אין
 מענילין איתי . אן שזס
 מנר ושנה שנמצא אחריו
 יתרת מקמא שאעפ״י שכשר
 «״* ז«ן &««ל ולא
 נרק נל הצילו. ומ״מ לפי
 דנרי השואל סוא מוחזק נירא
 שמיס אין להעבירו רק על
 חורש או שמים שיהיה מומחה
 עע״ג ננליקת סכין והוצאת

 פתחי תשובה
 של ימין יהיה שיק נמראה הפרש ניניהם וע״י מקרה אייע שחשנו הייאה ילא נמצא שס
 נמקים החסיון יק סעפי! אחו ייאיי היי להיות שני סמפונות כי נל אונא יש לה סמפון נס״ע
ג וזז אינו יסמפו\ לא ממי יק להקל מ ן לאו כלום הוא ו  יע״נ אונא א׳ היא והאי סי
 הינא ילא נמצא סרק אבל לא להחמיר היכא ונמצא פיק ולא נמצא סמפון עיש : (טו) הינד
 ט״טנים אלו. עיין נתשונת נ״א חיו״י סימן י״נ בריאה שהיתה חלוקה לצי ימין ונמצא סס
 סיקיס והאמצעית הניאית עיי סלק כיא גלולה מהאריכה יעגה ומבואר לעיל סעיף נ׳ נהגה״ה
 לאס האונה האמצעיח טל ימין גיולה מהחמתונה טריפה. אמנם היה שס נאמצע אונא

 האמצעית הנ״ל עיי פיק קטן פחית טנט״י ועיש שהעלה נזה לסנשיי :

טת" דו שלא י״שינ י בפלי " נ מ ת ? י והגהות אחרות חולקין עליו לדינם שוה וכ״נעיקר־ (לי) בדייייייי * י מ  ולא מאוגא לאונא דגזה לאמיאי סימנים אחרים ואפילו הסמפון לא מ
8 ד י ו מ מ ,1ו ג י ; 1 ג י 5 ־ו ל מ  ואין להתיר אס לא מוך ל׳ ללידתן בולאי וגם מרלין אחל אמם דחלוייהו בעינן אבל אחר למ״ד יום אף לנגררים אחר אמם ומניקחן משיגי גדולים ופר״ח כתב ל
ם. וכתב עוד אם בצד א׳ של הטלה יש לו אונות כללכו ובצל השני אין צו יש לייסליף אף המילים על לנר ה׳ ויחזור ו  דאין לסמוך על הגי ׳״א. אבל מן הספק אמלינן שהוא לאחר למייל י
וחגיט . וכתב בש״ך ולא למי למ״ש בסעיף ד׳ לאם נמצא בסוף שפולי אומא דכשירה דשאגי המם דהאונות הס כתיקונן והוי כיתרת כללי לכשרותו וחלילה להנותו ם וטלאים.־ (לז) נ י ד ג  ב
 נרנריס ״כי נראה שהמנשלה
 הזאת נלי יעח כו׳ עיש : (שם סעיף ה׳ בהנה״ה) דרכה להיות עבה וארונה בוי • ועיי! בספרי שי״ת נ״א סי׳ יו״ד מנתי למ״ש אא״ז נת״ש סי׳ ל״ס להינא לניבר החפר עיי סימן ארוכה זעבס לרין להטמינה לאוצא
 יהיה קצת ייתר מט״ו י״ל ואס סס שיים עריסה אפילי נהש״מ אע״ג לנסעיף כ״ו מכשיר נשויס נכס״מ היינו נאונומ פרווות אבל נזה שמסר לפנינו !אין הינר לק ע״י סימן גלע ע״ש . וע״ש עוד סי׳ י״נ נייאה שהיתס
 מלקה נצי ימין נל׳ שוס חיתון אונית יק היתה ניכית עיי סלקים גמיריס ההילך וסובב ירך שיפולי מעל״ע על שתראי משני ענריו באורך אינא הראי׳ להיית אן האינא האמצעית סנלאית עיי סלק הוא גלולה וארונה וענה
 בי היכר של ארונה היה נינר בהיכר המבואר נימיא שהיתה איינה יעבה מאינא האמצעית גס היתס גבוה יותר משל שמאל אך היתה קטנה יותי מאינא האמצעית אך היה נאמצע אמצעית עוי סיק פחות מט״י וניאה ;ס
 בן משני ענייו נשיסולי יש להנשיי נספ״מ עיין שם: (שם) דבגדיים וסלאיט . יעיין גספיי שי״ת ג״א סי׳ ייג שנמצא חשי נל העיגול יהקילשית מן היייא יהחתינ' מפירי' נמצאת נאומא השמאלי׳ נין אונא לאומא אך לא
 סיתה מקמא יק על מויי האימא כמו סירים והיה לחתיכה כיס נפ״ע גניי ששה נדרך שאר כל הכיסים 'וכשנפחוה היתה יונית לניסה יפה יפת ננעיה לצו קמא לכיסה והים נראה נת החיין שהמיין נה הגיי ששה יש
 להטריף ביון שרואי( שזה חתינת סיייא ינומונת מתיך הניס אין מקים הויוא כ״א מקמא ינשעומית נורי הו״ל כשינחא מקומה יייקא כשנמצא נמקוס שהיה רגילות שימצא ואין זה שינוי מקום כמ״ש השיך . ועי׳ מיש
 שם ניאול לנרי הש״ך סיף ס״ק י״מ נע״ש יעוי נהנשאר יש תואר ע״ש. ועיין עיל שם סימן ׳"י ייאה שהוייא חסי ממנה נל יאשה ולא נשאי רק שורש נעוני אצנט ושאר הויייא הומייה נמצאת ינוקס נאונא
 ארוכה וענה ילא. היה כל המסי יבוק נמקים אחי רק חליק לשנים עיין נשמ״ח ננחלק לנ׳ יש להטריף אף אס השורש העימי נעקימי הוא גליל נש״ל וכיין שא״צ לצלף המתינה להשלים השיעול לא אינפת לן נחלוק לנ׳ רק
 לויןא לגי.. אבל אפ כאן יק כעיני אצנע שהיא עמית מפיק אנויל בינוני שמשעיין נו נט״י אף ננחלק לשנים אין להמיי נמ״ש נסטיי נ״א טל עייפות סי׳ ליה ס״ק ה״נ וכיש שנחלק לגי ויש להטייף נמרי טעמי כוי
 ע״ש ושם םאיכת׳ לבאי יניי סימ״א ימח״נ ינו״ז יש״ך נענין שינתה תיאיה ייש שויש האצבע בביאור יפה כיי ה׳ הטינה עלי ונתנתי שם תונחת מוסי לזמיחי לנ התוקעים עצמם לינר הלכה וינעמו לאוזן שומטת המלאפ

 לס יעת ויראת ה׳ ע״ש : (שפ סעיף ט׳ בהנה״ה) ויש נוהנין להטריף. ענה״ט ועיין נשו״ת פיי מבואס סי׳ ל״מ נהיני אי;א עיי סלק ויש חסיון :

 חדושי בית מאיר נליו!
 ( שט פעיף ה' נהנ״ה) ןאפי׳ הינד ע״י הםטפון ני׳.. ק״ק לתמגואר סי׳ ל״ז נש״ך ס״ק ז' יאף אס שישנת
 להלל׳ גליו נייקס על הנסים א״כ אף הנא כשתשר אונא אפילו יש היכר סיק אכתי ניגעי נייקם על הסמשינית
 ואי לא ימצא סמפון הרגיל לא נשגיח על ההיכי כמין סיק ונטייף . יק״י הוא ומס שם ועיקל הריעיתא
 על ייי ההיני דגראה כני יכני היניק ע״י ישפכו אהייי יאחח הוא מ״מ מיינ לניוק אולי ימצא נ'
 כיסים להייות יסן שתים מנ״ש הנא דעיקי הייעותא ניייה שהיא אחת ואך היכי יש לשתים מכל שנן
 לנמיינ תנליקה יא״ל להםמפינית אינם אלא להקל יאי משתכח׳ מנילי ישנ־ס סס אנל אי נא משתכחי מ״מ
 י״ל לשתים הס ינאחת חסי השמפין ח״א יהא ססקינן סימן ל״י סעיף י׳ יניקנ הסמסין טיישה אס לא

 שנשר סותמו•.ולסגל( שנסי׳ נ׳ מלש ננלא חסל טליטה:

 י! מהרש״א
 טקיי ה״ט : (שס) ואפילו הינר על ידי הםיטפון . ובהלוקה לגפרי לא טועיל מאי הכירים יולת הינד
 סדק העדיף םכולם . ואם בכולם יש היתר שדק רק באהת לא. טועיל נס הינד סטפון תבייש וליש עלה
 ט״ו א׳ •י (ט״ז ס״ק י״י) והכשירוה הבםי אופפדייך . וצריך לנפתה ולנורקה אהר שהסיר הקרוס ,
; (שיך ש״ק מ״י) רק תוך לי ללידתן.  והקרוס הזה אף שנסדך לאיזה טקים נשר תב״ש יל״ש עלה ט״י א'
 ועי טי' ל״ט ם״ק ליה. ודוקא הינא אונות טצי אבל טיקיט טצד א' בשר תב״ש ול״ש מיו ע״א :
 (שט) אמרעז דהיא לאחר לי יום . בהיפ נס קצת אהר ל' יוס נל שנקיא גדי נטקוט יה יש להכשיר
 תב״ש ולנ״שיעלה ט״ו ע״א : (סעיף ט׳ נהג״ה) ויש נוהגים להטריף גני האי גוונא . כשהנוער. בת
! (ט״ו ס״ק י*ז)  יב״ה אפשר להצשיי . ם' ליש עלה ליה ב׳ ס״ק י״נ יעי גליון לעיל שייך טט״ק ה'
ב הנ״ה דל״ד לט״ש ת  אלא נששניהם עוטדי׳ ביטין. ובן הפנים הע״ה טיק ל״ה: (ש״ו טקמ״׳) כ
. נתניש פ״ק ייא תיי יפה דנשר טשים דהוי בדרי דאוט׳ ויתרת אוט' בירא הוא וכשד אבל אץ איטי משליט אינא.• (סעיף יו״י ש״ע) אי! בל הדברים הללו אטודיט . וטרבא »פל יולה מפרך  בסעיף די
 לצלעות פשוס שהריאה נועא שס שפתי ט״ק פיי ול״ש עלה ט״ו סוף ע״א ונועה נינרי׳ טעבר לענד טריפה נעוף ג״נ ה׳ הנ״י 0י׳ ל׳ : (שם) אין לו היתוך אונות . אבל ריאה יש לו דלא בהזפ״
 חולין ג״« דאפר אין ריאה לעוף. וע״נ נשפט הנף סנ״נ.ט״נ והיבתה נאנן גני הריאה נשיך טי׳ נ״ה טק״ד היישינן לריאה וכן שינוי מראה הפסול גנחמח סי׳ ל״ח פוסל בעוף ט׳ו סוף טי׳ ל״ח . גרטב׳׳פ

 פי״א היש ג׳ מעולם לא שטענו טי שנדק עוף אפ לא נולד נו ריעותא :

 יד אברהם
 0רי6ס. ולפמ״ש השיך לקימ לאיירי שאין לה׳ חיתוכי ואוני אבל יש היכר סימנים אלו. וכן י״ל נזה מ״ש הלמ״מ ס״י והלכות שחיטה שמנם נפניס חסרה הריאה ממנין האונוס יגמצאת סריאס נלא חיתון אונים ואט'!
 7כ״ש נזא מחשל אונא א׳; (נהגיד.) יש איפדיפ דנגדייפ וטלאים אין לר&ייף אם לא נטצאו נהם אונות נו׳ . וכשמחגולין גילין תאונות גהוייהו. ליגמא לזה איס׳ נפי אלו עדיפות (לף ס״ה) ופי אין מעמילין

 (וף ל״ט) גני סימני יגיס וחגנים וייש אעפ״י שאין לו עכשיו ומתיי לגולן אמ״ז ישיי ונ״סהנו״ו י״ס ט״ג וי״ס ט״ה:



ן יורה דעה לו הלכות טריפות טורי זהב ה י כ ת פ 1 ש 3 י*ח 2 ג י ח א  ב

 ומונח בתוכו ולא ה״ל צורת ויל כלל וגס היחה שוס לאומא מצד קמא
 כאילו היתה חתוכה ממט והכשרתיה משום לאותה בליטה לא הימה לא
 יתרת מקמא ולא ורלא יתירה ואין כאן ריעותא אלא מצל כיס ואין
 סברא לאוסרה מכח זה כו׳ עכ״ל ונ״ל אפילו היה לה צורת זלל אין
 כאן איסור למקרי יתרת מקמח וכשר
 ללילן ואין איסור שני ורמת אלא

 בחסר אונא אחת אין בליטה זו משלמת החסרון וכן מחלק מהרש״ל
 פא״ט סי׳ ל״ר ובסי מעדני מלך הניח זה בצ״ע:

. ששני הקרומים דבוקים זה בזה והלוח ה  לן א זה שלא כנגד ז
 לא יבא ביניהם על הרוב ואפילו אח״ל שנכנס הרוח בזה ויצא

 בזה כיו! שאינם מכוונים זה כנגד

 א מהק;מ הגמרא מולי( יף
 מ"? : נ מימרא ל־רבא שם :
 ג הרא״ש שם גשם גה״ג ונ״נ

 שני
 כששניהם עומדים בימין במקומם
 הראוי ואין כעובי אצכע ביניה׳ כמ״ש
 לעיל והכיס ודאי אין אוסר דלאמצינו
 שבשביל כיש יתר יהי׳ איסור מ״ל:
 כתב רש״ל אם היתרת של הריאה
 עומדת בדרי דאונא ונוטה לצד מוץ
 מעע על ילי הגפימה ערפה אבל הב״י
 כ׳ לרוקא בליטה יתרה אבל נתעקמה
 והולכת למעלה כשר כיון שמושרשת

 , במקום כשר :
 לן(א) שלא כנגד זה כשירה,
 כמו בקורקבן בסי׳ מ״ט ולא דמי

 האוסרין משוס דלפעמים הרוח נכנס
 בזה ויוצא בזה: ב אלא שצריכה
 בדיקה . כלומר נפיחה ומשמע
 דוקא בכה״ג שנגלד כולו אבל ניקב
 אמת מהן א״צ בדיקה וכן משמע
 מדברי הפוסקים: ג בועה בו׳ .
 כ׳ בסמח״ב אפילו בועה של מיס
 זכים ע״ש : ד הוי כקרוס כו׳ .
 כלומר שקרום התחתון הוי קרוס
 מחמת מכה: ה י״א שאס נפחו
g כו׳ נר׳ למיירי שנפחוה כדרכה ^ # 8 S £ 
ט אבל אם נפחוה יותר מדאי כשרה  (שם ם״ק ג׳) אבל ט״

 נקודות. הכסף
 (טיטן ל״ו ט״ז ס״ק אי) אלא
 אם שניחם טיוח אחת נוי .
 ז״א להא אינא טעמא אחלינא
 נמילשא משוט רלסעמיס הרוח
 נפגם גזה ויוצא נום וכמ״ש
 המטריפים והבאתים גש״ן :
 (שם) ורש״ל פשק ובו'.
 לא הוי ליה להגיא רעת
 מסלש״ל לפסק כימילאי להקל
 לועס הגהת אשי״י ולגינו
 ירותס נט״י אות י' לטלישה
 •ונןמסקנת שלטי גגוריס וכיו
 האו״ס גלל נ״א ופ״נ גל״מ
 גשם מהרא״ק ונ״ל הראייה
 מ״ה דף ל״א וגס׳ ג״ח וכ״כ
 נסי מתייג נהלכות גקוגה
 סי׳ י׳ שנן נוהגי! וגן נמצא
 גגייקות סאחלוניס : (שס

עכ״ל ב״י וטעם לו כמה מיני טריפות בריאה t ובו י״ו סעיפים :  זה לית 'לן בה י

 א הריאה יש לה שני קרומים *ניקבו זה בלא זה
 w או א זה(א) שלא כנגד זה כשרה עד שניקבו

:  שניהם זה כנגד זה(טור גשם לשנ״א)
ה [ב] ויש מטריפים בנקבו זה שלא ננצל זה (הגהות אשיר״י פא״ט  הג

: ג ו ה  ורנינו ירוחם ואייו הארוך וע״ס) והכי(א) נ

אפילו נגלד(פייה קלף) קרום העליון בולו  ב (ב) ג
*) אלא שצריכה (0 (א) בדיקה:  כשרה ב ג

ה מיהו אס נמצא J בועה על מקום שנקלף העול העליון יש להטריף ג  ה
 כי ד הוי [ג] כקרום שעלה מחמח (נ) מכה (כליי) ה [ח יש
 אומרים אם נפחו הריאה (ג) ונקרע הקרוס מחמת הנשגחה

) טריפה (בבדיקות) : ב ) ( ל ) 

 ™if^i'tv*"* דאמרינן בעודה בחייה לא היתה נפוחה כ״כ וכן מעשים בכל יוס לושט דםי׳ ל״ג סעיף ל׳ לסתם פ״י שהוא 'מתפשט 'מתוך האכילה
 שמכשירין ובבדיקות הרץ ושאר אחרונים כתוב וז״ל ואם נשכר הקרוס מתרמי אהדדי כמ״ש שם ויש מטריפין סבירא להו דגם כאן כיון
 מחמת הנפיחה יבשה היא וטריפה פי׳ שנשבר הקרוס בנפיחה סביב שהריאה שואבת כל מיני משקה וגמדא ופשטא ומשמעת קול אפשר
 היבש דמתרמות אהדדי וע״כ הדבר פשוט דכאן לא אסור אפי׳ליש מטריפין*)
 אלא אם שניהם מרוח אחת וכמ״ש בסי׳ ל״ג לעניןושטק״ו כאן כנ״ל *)ורש״ל פסק לקולא כדעה ראשונה וכשר כל זמן שאין מבצבץ :
. ל״ד לושט בסי׳ ל״ג כמ׳יש שם סעיף ה׳ ונראה לחלק עוד דשאני הכא שאפשר להתברר ע״י בדיקה בנפיחה שלא ׳  (ב) אפילו נגלד כו
 ניקב נס התחתון מה שאין כן בושט שאין שייך כן ועיין מ״ש בסי׳ ל״ט *) סעיף ד' דלדידן בזה אסור: (ג) ונקרע הקרום מהמת הנפיהה,
 בסי' ל״מ הביא מו״ח ז״ל דברי ד״מ שכתב דין זה וכתב עליו וז״ל ולא נהגו כן ומעשים בכל יום שנשבר מחמת חוזק הנפיחה ומכשרינן
 לה ולכן לא הביאו הר״ב בהגהת ש״ע עכ״ל ונעלם ממנו בההיא שעתא הג״ה זאת *) אבל מכל מקים כדבריו כן הוא שכל הבודקים

 הידושי רע״ק
 (סימן ל״ו ע״ז סק״א) מרוח אהת . ולפט״ש השייך סקיח נטעטא דהאוטריט גם טנ׳

 (שם ננקה״כ פק״א) וכן גסזנא בנדיקת האחרונים

 ביאור מגד״** שראינו
 קי [א] או זה כוי . נטו בקורקבן נט״ש שם ט״נ א׳ . ת״ת: [ב] ויש טסריפים
. בט״ש בטוף נרבות (ס״א ני) דריאה שואכת נל פשקח והרי הוא בוושט י ו  נ
 דנטיא ופשטא : [(] כקרום הו׳. שם ט׳יז ב': [ל] י״א אם בו׳ . בטש״ל(נסי׳ ל״ה)

 ט״ח

 רוחות טריפה : (שם ננקה״כ סק״ח) וכן נטזנא בבדיקת האחרונים , ונם בטה
 דהיקל הט״ז אם לא נקנו השיג בנקה״ב דנכל' ענין פריפה לפי הטעש שנתב השייך

 בדעת הטטריפיט דהרוח נבנם נזה ויוצא נזה : (סעיף כ' נהג״ס) אט נטצא בועה
 והיה סירנא שלא בסדרן על טקום הנלד טריפה ולא טהני טיעוך פרט״נ בטשבזוית זהב (פי' ל״פ םקי״ח) ואף טידב׳ תלויי׳ נלע״ר דטריפה: (שט) על טקו0 שנקלף. טשטע דאתי

 לאורויי ראף אם נקלף העור העליון רק בטקוט א' ושט בועה דטריפח י • - יפה ; (ש״ן טק״ג) כתב בטטח״ב. ע׳ ט״ז לקמן (טי׳ ל»1 םק״ה):
 פתחי תשובה

 דן (א) בדיקה . ענה״ט זעיין נתשזנת מקוס שמואל סי׳ ע׳ שהעלה ג״נ דגזה אנו
 גקיאין גנדיקה ללא נעיז ע״ש ־• (כ) טריפה . ענה״ט מיש להרמ״א איירי לאינא
 שוס ייעלתא נו׳ ועי׳ נתשונת נלית אנלהס מיו׳יר ס״ ט״ז אות א׳ כתג לאס הריעותא
 הוא מחמת סילנא ווקא אס אינה עונרת ע״י מיעוד הוי ליעותא ישיין ממ״נ של הש״ן
 אגל אס הסירנא עוגרת ע״י טיעון והנויקה היא לחומרא י״ל שפיר דגנפיחה יותר מדאי
 אמרינן ללא היחה נפוחה נ״כ נחייה וליינינן לה כמו קולס נפיחה אגל מה אעשה רהתכ״ש
 נסי' ליס החמיר גס נסירכא העוירח ע״י מיעון ולא ננלקה ננסיחה לאסיר אף ריענל
 א״כ לעוצם היי הן ממ״נ של הש״ך ראי הוי כמי נפיחה היא עריפה [ילפמ״ש לקמ! ל״ס
 ליט נשם משינת גנעת שאול להתיר ליענל נהס״מ יכן ועת הפט״ג שם ללא כהתנ״ש ונס

 באר חיטב
 דאוני אבל בחסר אובא אחת אין בליטה זו משלמת החסרון וכחב הנ״ח מעשה
 בא לידי כמה פעמים בריאה שלא היה לה שוס ריעוחא אלא בצד שמאל יצאה
 בליטה מן האומא בחיחוך שבין אונא לאומא ממש במקום שדרך הורדא להיות
 עומד כנגדה בצד ימין ואותה בליטה היה לו כים גמור ומונח בתוכו ולא היה
 לו צולח ורד כלל (וגס היה שוה לאומה בצד קמא) כאילו היה חתוך ממנה
 והכשרתיה משוס לאותה בליטה לא היה לו יתרת מקמא ולא ולדא ימירה ואין
 כאן ריעותא אלא מצל כיס ואין סברא לאוהלה מכח זה עכ״ל. וכתב עליו הט״ז
 שליל אפי׳ הית לו צורת ורד אין כאן איטור דמקלי ימלת מקמא וכשר לדידן
 ואין איסור שני וולדות אלא כששניהם עומדים בימין במקומם הראוי ואין כעובי אצבע ביניהן והכיס וודאי אינו אוסר דלא מציגו שבשביל כיס יתר יהיה איסור
ת של הריאה עומדת בדרי דאונה ונוטה ר ת  (ומיהו ק״ק שהרי כתג לעיל ואוסר בשני כיסין ואפשר דוקא אי קאי במקום הורדא ודו״ק). וכתב מהרת״ל אס ס

 לצד חין מעט ע״י הנפיחה טריפה אבל הב״י כתב״דדוקא בליטה יתירה אבל נתעקמה והולכת למעלה כשר ביון שמושרשת במקום כשר עכ״ל :
) נחוג. וכתב בט״ז דאף לדעה זו אינה טליפה אלא אם שניהם מלוח אחת וכמו שכתב בסימן ל״ג לעגין וושט ומהרש״ל פסק לקולא כדעח המחבר וכשר א ) ן  ל
. (ר״ל נפיחה ודוקא ־ננלד כולה אבל ניקב אחד מהם א״צ בדיקה) ה ק י ר  בל זמן שיאינו מבלנז ונה״כ חולק על מהרש״ל וכחב שהמנהג להטריף : (ב) ב
. טי׳ קדום התחתון הוי ה כ : (ג) מ ׳ ף ד ל״טסעי ׳  ונט״זכ׳ לדידן יש לאסור בזה (והשייך ם״קט׳ כתבדבזה אנו בקיאין בבדיקה וכ״פהסל״ח).ועיין לקמן סי
. וכתב בש״ך דאיירי שנסחוה כדרכה אבל אם נפחוה יומר מלאי ה פ י ר  כקרום מחמח מכה וכי בשייך אפילו אותה גועה ממיס זכים אפי׳ הכי טריפה: (ד) ט

 .ולפיכך

 פרי חדש
 דנשרה משוס ומקרי נורא
 דאוני מוכס נהויא לאף

 למאן למעליף ניתרת מקמא
 מזלה נהאי דנשלס ואס כן
 קשה אמאי מטריף הכא .
 יעול לע״נ צ״ל לס״ל וגרע
 מיתרת למקמא שהלי לעיל
 נתנ למכשילין נמלינסו יתרת
 «קמא וכאן כתג שנוהגים
 להטליף ווה_אינו קושיא כ״כ
 משוס למצינן״למימל ללא גרע
 ואע״פ שיתרת מקמא כשלם
 אפשר דמינה משלמת. וכמ״ש
 נס״ק ל״ג נשם השייך. אגל
 קישיא קמייתא ולאי קשיא

 דלעיל קרי ליה נולא לאינא
 אלמא לס הוי יתרת עקמא
 וננאן מעייף ואין סגיא
 לחלק מ״ש סנ״חורש״ל ושאני
 החס שהאינית הן נתיקנן
 אנל נחסר אונא אחת אין
 נליעס זי משלמח המשלין עו
 כאן ולא נהייא יניין יקיימ׳
 נולא ואוני מה לי חסר אונא
 מה לי שהאונומ נחקנן גס
 «ה שכתג ט״ז ללעיל מכשירין
 ממ״נ לצסתות הוי יתרת
 מקמא ע״ש לא נהילא מעעמא
 לנתיננא שהרי הגיה הרנ
 ז״ל לעיל למקרי כורי ראונא
 אלמא טשיטא ליה ללא היי
 ימרח מקמא יכן כתנ שס
 הש״ו יאיכ נכאן ה!ה ליה
 להשלים . ואפשר לס״ל להרנ
 ז״ל לשאני הכא שלא סיה
 אונא גמולה אלא נליטה
 ונמאי יני נ״י שאימי נליטה
 משונה אונא פציג עליה

 יותר ננין לימי שלעיל נתנ עיקר היין צפי ועתו וכאן כתנ ע״פ המנהג. ולעיל לא נתג שהמנהג להטריף משוס ילכשסמצא לומר שגמקוס זס מכשירין איניא ימלשינו לא משמע הכי
 אונא יסירה נסוף שיפולי אונא ליק וכן אומה יתרת מקעא משנינן ליה אלא שאינה משלמת :

 (טיטן ליו נש״ע סעיף בי) אלא שציינה בדיקה בי׳ . ייע שיעח היא״ס שלא להציין נליקה וכ״כ הישנ״א נחוישיו יכשרהלגמיי משמע יאי לא הל״ל יתגיק וכסימן ת״ה נתנ שראוי למוש לינרי נס״ג שמציין
 נליקה אעפ״י שאין ירנן של האמוראים לשתיה אלא לפרש יל״נ יכיון ינשמעתחא ננני אשכחן כשרה שיצה לימי נגייקה ינמ״ש הרשנ״א גיפיה נחלישיו לף מ״ט ע״א להא לאמרינן אי איכאמנס נלזפן תלינן ניזפן זנשרס
 מפלשי לה לנוחינו הגאונים מליקה ומניחם ליכא קושיא על נה״ג ואע״ג לנהאימנס נליפן געי לא טצלניגן נליקה וכדלקמן בסימן ציינו סעיף נ״נ נהא יש לחוש לרגליו ומ״מ נסא סמכינן אנליקם לילן יכ״כ סש״ן

 מטה יהונתן
 (םיטן ל״ו סעיף ב׳ בהנ״ה) י״א שאסנפהתו כוי. ש״ן סק״ה והרג מיירי כנו! לאיכאשוסריעותא כו׳

 לנרי הש״ו אלו סונליס שני פירושים . חיא לי״צ יייקא כשהלך רעותא מיי כשבר הקרוס יאו טליסס אנל
 אס מתחלה אזיל ליה רעותא ואח״נ נפתח יותר ונשנל הקרום נשירה לאמרי' בהמה בחייה לא סיתה כ״כ
 נפיחה או י״ל לאפילו כה״ג נמי טדפה כיין לנשנר הקרים אמרי׳ מהאי לעיחא אתיא יהריפותא לא אזצי לגמרי:

 אשי׳

 יד אפרים
 (סי׳ ל״ו פעיף בי) אלא שצוינה בדיקה. ענה״ט. ועיין נספרי שי״ם נ״א פי׳ ט״י שהיה על הריאה ננלל
 מקיום העליון מעט ונמצא ברוש! מנה היינו שהיה שנר נצצע ונקשר שנר אל שני יחייו ירובקו רק שהשבר לא
 מנוון נגל הגלי יק ימיק ממני כמו ג׳ או ו׳ אצבעות יגס אחי נפיחת סריאה היה יחוק כנ״ל וכאשר
 נוקו ננפימה נלינה ראה השוחט שהיה על מקום הגלי כמין קיום ואמל שזה הקיום שקולין השוחטים שלופליק
 שמבואר שצריך להסיר הקיום ולנזץק אמ״כ ננפימה יעשה כן יקלף מעט מעט ננחת ונמצא יטה אחר

 נויקה לק נמיקוס אחל שננו של השוחט פרק נחזק׳ ועשה נקנ נצפרנו'.' !המירה חשש שמא נחייס היה נפיחה יותר יהיה הגלל ממין נגי השני יגס הקייס סי״ל מל״ל אך סשימט אומר שזס שקייין עלזפייק זהע׳ל שאין
 מחזיקין זה לליעותא ולכן נהיות שהיה הפ״מ ולכנול יו״ט הנשיר . והשנתי לםמשש הראשי! אינו חשש ללא מחזקי' ריעותא. אך מחמת הקרום יש לחוש ומה שאמר השוחט שהוא שלושריק אין לסמוך עליו נזה לשלוסריק הוא ענינו
. ועיין נספלי שעיף ק״ס : (אמת שכל השוחטי׳ מינלא נפימייהו השלופליק סוא קלום הניכר וילוע להם שמכנין אותו שלוטויק . אך משגה סיא נילס לפי שלא עמלי  במו לנר לח ונמס נמים נמנואל נהגהת הליין נאן
 על הענין ושמרו המלה כרצונם . ובאמת המלה זו אשכנזית שקורין כן ליני המתנועע שאין לו חיזוק במקום אמו וכעין סחי וכימה שאין מתחזק על מקום אחי ומחליק מכאן לכאן . ומזה בלשוננו נמוינס וו כשלוצין
 (ומל על איזה לנל שהוא מלופה כילינו אומרים שלאבליק בנית הלגוש׳ כידוע שבערבוב הלשונות משנין הגרת המלה מוגש לרסה או להיפוך יכן בנקיות סמלה . ולפי ששמעתי שמנם יכולס שומרין מלת שלוטריק על
 קרוס והם מטעי׳ את מוריהם נינל זה שסנוייס המה שכך מקובל נייס כתלתי זאת להוייע להט שורש סהרון סמלה הואת) : אבל קרים הנאחז נסנך נקרים הייאה יציין לקלפו'נראה מענינו שהיא סלכא ממקום למקום
 ועט סנגלי סו״ל מר״ל ואף שנקלף ננחת צ״ע אס ממי לעני! ממקום למקוס אף שתט״ז מיקל בתלויה מבועא ואזלא ע״י מיעוך מ״מ י״ל ממקום למקום גיע . יכמס פוסקים מאמיוניס איסיים . אבל יש ציייס להקל
 גס בזס ומכל שנן אס הקליטה ננחת היה טל שענר מע״ס מגלי והפירוק היה קצ8 רחוק ממקום הוה והואיל שיצא בהיתר יצא וכפיט נהפ״מ ולגבור יי״ט ע״ש . ועיין נספיי ס״ס ל״מ שיק מ׳יט וסי׳ ליט ס״ק ק״צ
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 הדושי בית מאיר
 (טיטן ל״ו סעיף א׳ בהנה״ה) והבי נהונ . הט״ז מכשיל נקיי מושט היכא שניקבו » כגגל זה [שלא
 מלוח אחת] והשליח מסכים עמו לוינא ולרעתי ?מנהגנו להטריף אינו מן הטעם־שמניא הט״ז אלא מן
 הטעם שננ״י שהרוח הולך נין העויות והוא עיקי כיהוכיח הפ״ת ללא צהרשב״א א״כ הק״ו שלן סט״ז ולאי
 פיינא וליעמי אפילי נה״ס אין ללמוו שהיות נמו שנפק מלמטה למעלה כן סוינ והולך מצי לצי . ואע״ט
) אלא ' ף נ י ־ פ פ ש  שאין ואיה לוני זנו לוני סוני סוננ הולך מרוח וק״ל ותמיי יש למכוייף : (
 שצריכה בדיקה. סש״ך סק״טסעל׳ שאנו נקיאין ננליק׳ זז והסני' עמו השר״ח ולא כט״ז ויראה ומש״ה נמי
 סומס הלמיא מלמזינן ינהיג הממציא חומיא יכייקה אין לנו כמבואר סימן נ״ז כתב נויקה זו . מה״ת
 אין לנו להחמיר ילחיש חין ממנו . ואפשר יאף נזה לשיטתו אזיל הניי״ג גזשיה שסזנר לנ3 בדיקוין שמייצא
 יגמרא אין לנו וסובר יהנאמר נגמרא יאיגלי וכשר היינו אחי הבריקה נמוש הראות לבדוק אס לא
 ניקב נמשסו קרים סתמתי! [זמצינן שמציין הרמנ״ס לנועה המימית נמקזס סמפזנזת נזיקה א0 לא
 ניקנ יע״נ היינו נמוש הראות] לסינר כיון ואיכא ליעותא נזה לציטל קרוט העליון ששיטא ימינעי לניוק
 אס לא ניקנ קיום התחתון ינרירית מראשונים סיס לסט נייקה זי . יבימינו היצלל לסממיי נגפוני .
 אנלמעיקל׳ ללינא מזלה לנבליקה לעיניס סגי ולכן הואיל לנתיחה חומרא• הוא אף לליייה לבן מסכים אף
 לליין . ומיושב קצת נזה קושיפ הישנ״א נמה יקאמי הגמרא סחס כשר משמע נלא נליקה נ(בט׳יי ס״ק נ)
 משא״כ בושט לא שייך זה. נ״נ י״ל מפני שאס הפנימי לקוי באויס א״א עיקם עלה ימלחא אם לא נם
 החיצון לקוי יהא הוא נתולישו איום וכן בשניהם לגניס וק״ל: (שם נהגהיה) י״א נוי . ("נ נסשונמ

 פ״י

 שאף גשלוסליק אין לסקל אס לא נביק ע״ש ומשמע קצת מלשונות של הספרי נייקוס שם יריעות׳ מיהא הוי ונצייוף עוי
 נליון טהרש״א

 (סימן ל״י) בטךן מיני טריפות בריאה. ייני תרתי לייעותא השייבים לםיטן יה נתונים בס׳ לבושי שרר
 טוף םיי זה : (סעיף א׳ ש״ט) ניקבו זה בלא זה . וניבי ע״י ראי' וטשטוש ונריענד ע״י ראי׳ להיד
 אבל ליי טשטוש לחוד לא . בך טשםע בתביש וע׳ בל״ש סק״נ. ובניקנ עור א׳ עיי טחט בכרתי
 יטלתי טשטע דנשר ינל״ש טק״ד נם נספק עיי טח6 טטריף : (שס) או זה שלא הנגד יה נשרה .
 וריעות׳ פיהו הוה לענין תר״ל ועי ל״ש טקטיו.' (הגהיס) ויש טטריפים בנקבו זה שלא בננד יה .
 ואף שזה באונה א׳ וזה באונה ב' . אך א׳ בערוגה דיטי[ ואי בערוגה.שטאלבשר : (שייך סק״א)
 ששגו הקרנפים דביקים יה נזה . טשטע נפי הט״ח ד״ס ל״א דנם לגדולי6:;י?טעשירים שס בלא נקנו
 שני הקרוטיט טיט בניקבו שניהם ישנ״ז טרםה . ביון דאינן דביקים 1 (שם)ץאפילן אתיל שנננה הריח.
 ובל״ש הולק דע״נ בהא נם הדשביא טודה : (סעיף נ' ש״ע) אפיי עלד . ואט• נשבר צלע נננדו ונינר
 שהנלד בא על ידי השבר בנון שנגךע עור העליון. בתיקה ואין הקצויח שוות פריפה. ובתשםואל והנרעת
 0׳ ראש אפרים ושש נתשו׳ טי׳ י״ח דלולי יה אין השבר בצלע ולא הפנה טפדיף »גלד : (שם) נשרה
 אלא שצריכה בדיקה . ובושט שנגלד קרום א' עי׳ טי׳ ל״ג ט״י טק״ט : (הגה״ה) מיןזן אם נםצא נועה.
 ואם ניכר היטב שיש קרוט תהתון איום טראה ריאה והנועה יש לה ביט בפגי עצמו יש לדק בטיס
. ביעה לאו דוקא ה״ה שאד ריעיחא •י(Bt) ונקרע ׳  זגים ועי ראש אפרים עלה נ״ט פוף ע״א ועטור נ
 הקרום . ר״ל שני הקמטים תנ״ש וליש עלה נ״א א׳ פסיק י״ט •־ (ט״י סק״נ) אפ\׳ ננלד בו׳ .
r י אסור . הפייה חולק ועי . r . .ןנצות פי׳ ל״נ טק״ט באם עור עליון לקוי רובו ! (ש°) רלדיףן בזה אס 
 וק״ט •י (ש״ו סק״י) כלומף נפיחה. תב״ש טצדיך בדיקה בפושרין' ע׳ יש״ך סק״ט י: (שט) אבל

 עיי פשנצות
 ש״ך םק״ט , , , , _.

 ניקב אהת םהן א״צ בדיקה, וריעותא טיהו הוה תביש : (שם סק״נ) אפיי בועה של טיס יכיס . וזה קשה ביון רטעט רט״א טשום דהוי תד״ל א״נ לשייך ל״ז טק״נ נשר. שטתי ועי ל״ש עלה נ״א א' ם״ך
 דבננלר טעט דטיירי ני' הדט״א נט׳ש על פקוט שנקלף נשר נה״ט נועה בטיס זניט [ונן נניקב עור העליון לנד] : (שש פיז״ה) נ&חוה יותר טדאי בשדה . יפ״פ אס שני הקווטים גשניו ריעותא היה



ה ל ו י ת א ז כ ן ס ה י כ ת פ ע יורה דעה לו הלכות טריפות ש י י ז ר ו  ט

ג ש״מ: ״ ד מימרא ירנ^ושף ״ ה כ ב  שראינו אומרים כן ונראה שכן הוא מן הדין כיון שאין אט יודעים היוכש יבש הוא וא״צ בדיקה לראות אס הוא יבש טכ״ל ואפשר ד
 היאך היתה הבהמה נפוחה בהייה כדאיתא סי׳ ל״ה. סעיף ה׳ ע״כ מיירי הבדיקות ישנים והרב הגאון אמ״ו ז״ל פירש להבל״י יהר״כ משוסמדס1־![יי?סמייגויש6ר
 י בריאה כגון מראה וכה״ג לצריכה מקג כשהיה: ה: גס w שס
I SVftS'JSgJi ואס נשבר הקרוס ואין כאןריפיחא 
: ח סוס׳ שם ׳  טרפה דאמרי׳ ממ״נ אי דיינין לה ! שס יף ס

ס w שס ג ״  אין לנו להטריף כאן דאנו אומרים שהבהמה לא היתה נפוחה כל כך מיירי כגון דאיכא שוס ריעוהא בריאה כגון מראה וכה״ג לצריכה מקג כשהיה׳: ה
. פירש״י פרק א״ט(דף לנפחה לראות אס הטלה בנפיחה ואס נשבר הקרום ואין כאן רימיחא 1 מסק־ת^גמרא"וףהמ״ס יי ׳ ו ) ועלה בו קרום ב ד  כמו שמנפח הבודק: (

 כדקודס נפיחה מרפה היא יאי פרי הדש
: ז  כלאחר נפיחה הא נשבר הקרוס לקמן נס״י, מ׳ וללא ממ״

׳ . ואפילו נמצא גומא  סעיף ס״ו דברי הר״ב בסג״ה זי ט
ו נמקוס םנקב ינלמוכח לקמן ב ו ר ל נ כ  ע״ש : י ונםתם טרפה . ד
^ ^ ^ ^ ^ נשימן ל״. ס״י והכי »י־ח m 

ה םטה יהונתן ב ר י ־ ה ש א י ר ד ל ל״ א י ח ו י ל ע  מ

J ^ B W  ודופן סותמתה בסי׳ ל״ט סעיף י״ח ^
 וכן מרה שניקבה וכבד סותמתה עיניי. עיין ש״ל סק׳׳א ופי׳

 בריש סי׳ מ״א. וכן שאר סתימות יד אפרים
ה ני ל ע  דמהני דהנהו הויין םתימא דמטיקרא נ«0 ««יף ני) ו
ר קרום ונסתם פריפה עיין 3 p ל ך , י ב מ ר נ ה ה ש ע ; ל ש י  (,י״ל מ
 ! י , נה״נו ועייו ישו ס פ״י סי׳
י נ  לסתום ובדרישה סעיף ב׳ פירש יו״ל וסי״א נענין מ
 שהסתימה היא מתחל,ץ 5ריית הקרוס מחמש נפיחה וניארתי

^ היסנ נסעיי נ״א : w ^ א ל מ 2  ^ א

ה הידושי בית מאיר ״ ן א , כ ״ ס מ ש  דסלקא לאחר זמןב״י ב
 כלל נ״א דין כ״ד ורש״י פא״ננ ק־

 מ״ג סוף ע״א : ץ במים &ושיין. קמוא עילאי ונקרע הקרוס
 בהפשרת המים של ימות הקיז

 שעמדו בבית קצת לאחר שנשאבו תלינן לקרוס התחי״ן אינו
ל ימללסנולשוסלוח. ונום ן  ונתחממו קצת מחום ה^יל ע
ף ^ נ ג ל " , ־ ? ם י  ורשב״א בתיה בשם ר״ת ועיסוי אאין ש

 מ״נ) אפי׳ סתימה עבה אינה
ח ועלה בו קרום ו ונסתם(יי) טריפה: ) ה ב ק י  מתקיימת דסלקא לאחי יק יל״י ג י נ
ה ד יי ריאה שנשמע בה הברה כשנופהין אותה אם ה מ ה ו ס

 1 פ י י W ו I T O p ה א י ר  ל

 ניבר המקום שממנו נשמע ההברה מושיבין עליו
 רוק או תבן וכיוצא בו אם יתנדנד בידוע שהיא
 נקובה וטריפה ואם לא ניכר המקום מושיבין אותה
 ז במים ח(י) פושרין ונופתין אותה אם בצבץ המים
 טריפה ואם לאו בידוע שקרום התהתון בלבד ניקב
 והרוה מהלך בין שני הקרומים ומפני זה ישמע בה

 קול הברה בשעת נפיחה וכשרה:
 הגה [ה] ואס שמו אומה פעם אמת במים ממין(אלינא יכ״ע) [ו] או קרים
) ט שוב אין לה (ז) בדיקה אפי׳ בפושרין (ב״י כשם הרע) : ה ) 

 ה י נמצאת נקובה במקום שיש לתלות שנעשה
 אהר שהיטה מ כגון(ו) י שהעביר הטבת ידו
א tm ׳ *)או ^שלקחה זאב  בכה או שתלשה(י׳)בכה י
 וההזירה נקובה(ז) תלינן להקל(«) וכשרה״ ואפילו
ב תלינן  יש נקבים הרבה שלא במקום שיניו י

 בולהו (י) (ח בזאב :
 הגה ולא הליגן ביד המבמ אלא אס הגקב משוך שללכו להיות מכמ
 השבח אבל אס הוא עגול (בל׳י בשם מהרי״ל ומהר״י מולין) לא

 וסהימת הכבר במרה וירכיס
 בחלמולית רההיא סתימא למעיקרא
 היא עכ״ל ור״ל בשעה שנעשה הנקב
 תיכף נעשה הסתימה ולא היה בכלל
 נקב משא״כ כאן בקרום שעלה אחר
) שוב אין ה  שנעשה כבר נקב: (
 לה בדיקה . מ המים חמין כווצי
 הריאה וכן סמים קרים סוחמין
 הנקב ומזה הבאתי ראייה בסי׳ ע׳
 למ״ש רמ״א בת״ח להולמ הבשר
 נסתמו נקבי הפליטה ועיין סימן
 ט׳ ס״ו : (1) שהעביר הטבח
. פירש״י דהיינו במיצר החזה ו ד  י
 שמתוך הדחק היד קורעת בצפומים
 עכ״ל וכ״ל דדוקא שיודעים בבירור
 שהעביר הטבח שם ידו בכח
 ואע״ג דגבי זאב אנו מקילין
 אפילו שלא במקום השיניס שאני
 התם דהא מזינן עכ״פ נקבים מחמת
 השיניםמשא״כ הכאשיש ב׳ ספקות

 למומרא אימור לא העביר ידו ואת״ל העביר אימור לא נקב כנ״ל: ובה״ג ומביאו ב״י ג״כ בס״ס זה וע״ל סי׳ קפ״ח ס״ק י״ד נתבאר
 גליון מהרש״א

לם^קק^ ש«להנ״"ר  באבר ומביאו ב״י וד״מ והיינו דוקא בימות הקי׳ן אבל בימות החורף 4י
ה להצטרף 'לתרתי לייעיתא פ י מ ה מ י ס י ס ש מ ח ' י ב י ! י י כ ל כ ה ) ־ י 5 , י ת 5 י מ י מ מ ו כ נ , י י ' ה י י ש י ? ' ^ י י | W מ W P ב 1 י נ ה ה פ י ' ^ ב י פ ל ״ א ׳ י ^ ^ ל ) 

 טראח.
 בנקדע

ה (ש״ו הק״ה הי) כגון םי» ו ם 0 ש א ׳ ו ו  צ״לדוקא שאינו מחופה באבר כדלקמן סש״ו ע״שובס״ג דף קכ״ח ע״ג מצאתי בימות הקץ יתנם במים קרירי: הפושרים ב
. ^ י ף ^ א י ט ה ם ' י ז י ק י ה  כו׳.לשוןהש״ס בפושרים בחמימי לא דמכווצי(פי׳רש״י דכווצי לה והנקב נסתם ואין זו בדיקה יפה) ובקרירי לא דמטרשי(פרש״י מקשים ר
ה נראי, לאתיר ה״א נ״י פ״ג ט ה ד ז ן ו ״ ר ה ר 5 ק ו ״ל ע נ 3 ו ( ל ;  אותה) ואס אין נקב בעליון מותחין כשמתקשה ונעשה הנקב וכ״כ ר׳ ירוחם והר״ן כתב דמטרשי וסותמים ה

 הר״ב והעש״ז כתב וז״ל ולא יהיו המיס חמים ולא קרים מפני שהממיס מכווצים והקרים מקשים הריאה ומותחין קרום העליון ויטריפנה
 שלא כדין והלכך אם כבר שמו הריאה בין במים חמים בין במים קרים שוב אין לה בדיקה בפושרים עכ״ל ולא דק דלפי טעם זהפשיטא נפיהח הלנה לה חריזיתא
w ו £ * ד « י  למהני בדיקת הפושרים ואדרבה אפילו בדיקת פושרים לא צריך כלל כיון דלא בצק בקרים כ״ש בפושרים אלא ודאי כדפי׳ וכן מבואר בד״מ ריעיתא א
. משמע הא מעיקרא מהני אפילו האידנא וכן משמע בעט״ז וב״ח ושאר אחרונים ואע״ג דכתב הר״כ (אנל נרהיק נשירה ביו! ׳ ו  ושאר אחרונים: ט שוב אין לה ב
ה ״ ״ ג ו ^ י ה י  סט״זוהג״ח והמכרז והאחרונים גבי צמקה הריאה דמושיבין אותה לכלי במים פושרים דא״א בקיאין בבדיקה זו שאני התם דצריו ש
 בפושרים כל מעל״ע וכן צריך הבחנה איזו קרוי חזרה לברייתא משא״כ הכא מיהו צ״ע דהאגבי סרכא בכסדרןקי״ל לקמן סי׳ ל״ש ס״ר דמאחר גט בנקרע בטקום ריעותא
^ ^ ע ס נ י י י ז ס י ט מ ס  שא״א בקיאין בבדיקה טרפה והשתא הא התם לא נזכר הבדיקה בש״ס ואדרבה רוב הפוסקים והמחבר מכללם הסכימו לא״צבליקה אלא ה
 דאנן קי״ל לחומרא אפ״ה מטריפין וכן לקמן סי׳ זה סי״ו גבי ממט א״כ כל שכן הכא שהבדיקה הוזכרה בש״ס ומוסכם מכל הפוסקים וכן ועלה ביי קיים ונסתם.
מ ועןניניחא דוריא שניקב״ א ש לק ר ש לח ק ,^ל, י ו ל ר אפ,לן ל ש כ ם ד י נ ו ר ח ר א א ש כ ו ״ ר  קשיא לטיל גבי נגלד קרום העליון בס״ב שצריכין בדיקה דמשמע מדברי ה
 החס דאס איתא ליש נקב כיון שככלל היה מבצבז הרבה והיה ניכר לעין כל ובזה אנו בקיאין וכמו כן י״ל כאן כיון דםיא משמעה קול °ק״א ••טי(ש״ושסז״0'דכל
ר נקיני וטריפות. הוץ״טרפ׳א ו ט ו ^ ־ ל/ ה ד ח י ב ט  מיהו מצאתי באגודה פא״ט סי׳ מ״ו שכתב אריאה דמשמעת קול ט׳ דאנן לא בקיאין בבדיקה: י שהעביר ה

׳ . ב ^ פ

י א  כגון שהעביר הטבח ידו או שתלשה בכח והמחבר אזיל לעעמי׳ שכתב בבית יוסף תיבת בכמ קאי נמי אהעביר טבח ידו שאס לא העבירה "
. או כלכ וכה״ג שיו *די) בפושרים נל ב א א או שלקחה ז י  גכח או שלא היה המקום דחוק ודאי לא תלינן עכ״ל וכן' משמעות הפוסקים והסכמה האחרונים :
^ ^ % ל ר ק ם י ט ד ' ל * ל  וכן הוא בפוסקים ורבינו ירוחם נט״ו ח״ג כתב דה״ה עובד כוכבים ומביאו ב״י והב״ח מלק עליו דבודאיזאב וכלב דרקלעשות נקבים פ

 דםשמעי
 חדושי רע״ק '׳־ ם״ו פק׳׳ב! (שם) דאגן לא
ה דנם גנינר חטקום דאישא גפ׳ שם נחטיפי לא בו׳ ז (פ״ן שק״ה) וא״צ בדיקה . היינו דלא פתני בליקה : (ס״ו פק״ג) כמו שטנפ״ נקיאין בבדיקה . וכת׳׳ש' ב׳ ו ח 6 נ י ב ו י י פ ״א ו 0 ,ר י לד ק ו  הבודק . םשטע לכאורה דאפיא ננפהוה בדרנחפותר טדלא 0
 בדרבה •י(TW הי) שנעשה אחר שהיסה. ונעוף אט שטט הנף בפנינו אהד שחיטה. א א סופני׳ על בדיקה נס
t w אט השטיע קיל פיא ״ , א  יש לתלות דטיה נקנה הריאה. אנל בנשבר הנף אפילו פטוך להנ״ ,>y ד

 ביאור הגד״א
: [ה] ואם (שטו) נו׳ י ו  b׳rf נהג״ה ינתיי הנהטה נ

 [ft או קרים , לפי׳ חד"! בשפ אחריט דקוירי ג״ב סותטין הגקנ: [ך] בנק ביי
 רש״י י. [j־|] או שלקתה בו׳ ואפי׳ בוי. נם' 0' א' ועתות׳ שם וה״ה בריאה נפ״ש ״ נוש

 כאן יש יתיות דטיה נקנה הריאה . אנל בנשבר הנף אפילו פםוך י
ב הצלעות , ויש לעיין לנתחלה בצלעות . תנ״ש: (ש״ו סק״נו) דמאחר שא״א בקיאין בנדיקה  לקמן (פי׳ נ״נ) ! (שם נהג״ה) םבי
קה . וטייפ נאנליד קיי״ל דנקיאים ננדיקה  יד לטעלח פהציר, היינו דדנין זה נבלל שיפולי וטדינא לא טהני בדיקה: (נא״ל גפי״י) בבדי

 תפארת לטשה
 דקיי״ל שט לאפוד

 איגו טונן . הא פה ושונ אינה פשטעת טרפה
 במבואר ננסה״ב טט״נ : ועי׳ ל״ש עלה נ״א א׳ :
w (שעיף ס׳ ש*״) נמצאת

r 

 באר היטב פתהי תשובה גקיבה . ואפילו אבעבונ
. שנמצא בו נקב ש״ך ט״פ כ א ו ז ד  בשרה דאמרינן בעולה נמייה לא הימה כסוחה כל כך וכן מעשים בכל יוס שמכשירין בתשונת מינון ניח יהודה שימן מ״נ נתנ ליש לסקל סלל קס דינא: (ג) שלקח
ו yBfc, ל״ו!ft ל״ד וע״ש בגליו!: ש ־ מ ,״> עיין נתשינת מהל״מ זיסקינל סימן י״ל מ״ש נזה : (H בזאב . ענה״ט מ״ש י ׳ / א א ו י ש ה ג י ש ו ־ ן י ג ה י ב ה 0 ח י פ } ס 5 ן ל « ר ה ב ש ם נ ב א ח . כ ״ י מ ה ס י 7 נ 3  י

ק להקל ובשרה ל . ועיין גוגמיל שנתנ למלשין למ׳״א נפוף הסעיף שכחנ ללא סמכיק (פס) ח ; נלא הקפה נוי J . , J , , f t ; ״ r « ^ 
^ אהקפה הכשיל מללייק לכתינ להכשיל משמע לאיכא סקפס לסטליףא׳ינ משמע ולא כהגס יצריו לביול מגד הנקג W  פי׳ לרמ״א מייל; כאן אף שאינו נשבר סביב היובש שריפה משוס לחייי, 1
" בצלעות שאט״יטצא שט ״ " , , ג ו ו מ " " י  לאיכא שום ריעותא בריאה כגון מראה וכה״ג לצריכה לנופמה לראות אם מעלה "י י י ״

ט ח ר ר ל יד א כ ז ש " ש נ נ מ 5 ל י " כ  בנשימה ונשבר הקרום ואין כאן ליעומא פריסה ממ״ג אי דיינינן לה כקודם נשימה שריפה היא יאי כלאמל נשימה הא נשבר הקייס ע
1r^m«r*w וט«,,)נ<״ K ה ^ מ י ח ל פ • מ ה פ י י : ) נ ה ) : ה י ו כ ח ה ש ג מ י ש מ ה ב י י ח ־ ב ״ ה כ ח י פ ה נ מ י & ה ה ל מ ה ב ה ס ש ד מ י י א י א ה ל ח י ה ח מ מ ח י מ נ ס מ י ר י ש כ  oftהגיזקיס מ

 הריאה לאמהני. וכסבבש״ו ולא למי לליאה שניקבה ודופן סותם בסימן ל״ס סעיף י״מ צריך לומל משוס לשם הסתימה היא מממלה בליית הבהמה אבל הנא ולא תלינן ניי אלא
. אס הנקנ טשוך בו׳ אבל קה  הוי סתימה דלאמר הזמן: (ו).פושרים. סי׳ כממיממ הרוק והכלי בימות הממה ציריך שיהיה מחו&ה באבר ובחורף דווקא דאינו ממופה באבל. ש״ך: (ז) בדי
׳ אם הוא עגול לא תלינן י ץ ס י ע י ו ־ ק ו 5 מ  והשעס אימא בש״ז כי המיס חמין כווצי וכן המיס קלים סותמין הנקב ומזה הנאתי לאיה בסימן ע׳ מ״ש למ״א כשהולח הבשל נסח

י י*' י יי ף יי א:ז י ס ״ י ( ! ) י ק ״ 3 ן א י ( ה ל ( ל י ר , ^,קה ה נ ג ג ד ״ ע ק א ד . וכשב בשייך דמשמע מדברי רמ״א לאם לא שמוה במים חמק א1 נקלים יש לה בדיקה אתילן ל ׳  «׳ סעיף ו
ה שאגי התם לצריך שיהא פושרין מעת לעת אלא שצריך עיון לגבי סירכא כסדרן לממס מחציה קיימא לן מאחל שאין אנו בקיאים בבדיקה עריפה מכל &P נטנחיליא נתנ נשום דנר ק ד  מ
 הכא ובדיקה זו מוזכר בש״ס וצריך לומר כיון למשמעת קול היה מבצבן הרבה ובזה אנו בקיאים מיהו בספר אגודה כתב לאין אמ בקיאים בבדיקת הריאה נלנסנ נםיפא נאפ אליס
 משמעת הקול. וכן כננלד קלום העליון משמע לדעת הרמ״א דכשל אפי׳ ללילן ע״י בדיקה לאס איתא ליש נקב כיון שנגלי היה מבצכן הרבה ונזה אנו נקיאין: שנינ הנקב נו׳ לא תלינן
ג נשוס לנל לבאן אס הנקב ״ ך ח ״ ש ר ה מ ץ 5 , ע , י ״ p ן נ לי . פי׳ דווקא נכח דהיינו במקום דחוק כמו במיצר החזה ודוקא דידעינן בגידור שהשבח העביר שם ילו בכח דאל״ה לא ח ה ב ב ( ח ) 
ן עגוצ(עי ונחים לף ע נ) ל י פ ן א ״ נ מ ( י כ ס ^ י ד י ק ס מ י ? ק י ? ן י ה ז א 5 י ע ן א י ל J ד ״ ] } f t ^ ? ה ג ש ע ) ( ע ־ ן ד ס י ם א י נ כ י ד כ נ ן ה ע , ל נ ו ל ה כ ״ ה ך ו ״ ש ב ה ן י ב ה י ן ר ש כ ג . ^ ו ״ , ל י (  נ

י לצדיק  אם נמצא מומה במקום הנקג נ״כ כשל וכתב פל״מ ומסמנלא אף אס הקיפו ולא ימו כשלה משוס דבועומ עשויות להשתנות כדלקמן ס״ס ל״ז : והב״מ כתב צב
 לודאי זאב וכלב שללכן לעשוה נקבים אבל עובל כוכבים לא כי למה לעשות לו נקב ונשב בשייך דנלאה לו לאף ללעה זו למכשיר בעונד כוננים לא מאמר אלא (פיסן ל״ו ש״ך ס״קה׳) י״א
ה שאם נפחו נו׳ . יאין נאן פ ל . וכמנ מ f לכשל אסילו בלא ה - אב ל געובל כוכבים: (י) בז  כשידוע שנעשה בה נקבים וקמ״ל לאע״נ ללא ילעימ אם היו בה נקבים אס לא תלינן «
 , י ׳ 1 ליעוטא-פי׳ שהלכה סליטותא
ן למסיק דההיא סתימו מעיקלא וכאן הקלופ עלה אחר שנעשס כנר נקנ. א״נ נלא״ס טריפה לטון שנטרף  אחל סנפיחס יעיין פל״מ : (סעיף ג׳ נט״ז פ״ק יי) ועלה ונו׳. דפלקא לאחו זמן ולו׳ ק״ק «ל לשיי »
 זמן מה אין יחזור וינשל אס עלה הקרוס אחל זמן אפילו מחקים הקרוס נ״נ טריפה וצע״ק. אס לא שנלמוק לחלק נין סתימה בבה לשתימס לקה: ־(סעיף י׳ בש״ר ט׳יק טי) שוב וגוי אפ״ה מטריפין. ולולי מליו
 נ״( לשס כיון שיש נס סירכא יש לחוט שהנקב נסתם ק ססייכא ואיו יועיל נפיחה. פוט שהרי לויון כשממטן ומשיר הסירנא מהני נליקה יכמ״ש 0ט״ז שם ס״ק ו׳ לחלק כ!. אנל סכא אס הי« נקנ היה מפעשט במיס ז

 (ירד ח״א)



ב ה י ז ר ו ן יורה דעה לו הלכות טריפות ט ה י כ ת פ  באר תגולח 134 ש

ח) או אהר שחיטה כשרה. הטעס לבמיי הבהמה א״א : ונ׳ ופוסקים לכל היכא ראיכא כמחלי בזאב או בשבח כשר בלא ממיר ו׳: ( ( ס יא«י פ  >י*
< יי׳ אל,״, M הקפה וכן כחב בהגהה מרלכי פרק קמא לחולין בשם רבינו שמחה לתולעת שינקוב מחמה שררה הריאה שמרחפח חמיד בלי הפסק ג ר  ו

 ומביאה מהרש״ל פא״ט סי׳ נ׳ והכי מוכח נמי להדיא מרברי הט״ו ועול שרק־ שכשהתולע מרגיש בקרירוה הבהמה מחמה מיחהה
 ומה שכתוב בכל בו סי׳ ק״א נגר זה נראה שע״ס הוא ע״ש. עול כתוב לוחר, לצאת ומבקש חמימות וכ״כ הכלבו וכתב רש״ל סי׳ נ״א להיינו

: יא נפי׳ הלי״ף יהלמלס ׳  ג
 גע״ז מתיש והלשנ׳יא כת״ה

 רוקא אם נמצא התולע בתוך הנקב
 וכן מצאתי בבדיקה ישנים וכ״כ מו׳׳ח
 ז״ל. וכתב עוד רש״ל והרוקח כתב
 ריאה שיש בה תולעים מניחין אותה
 בשמש אם מחחממין ויוצאין לחון
 כשרה ואם לאו ערפה ע״כ וה״מ
 מאחר שאינם יוצאים א״כ כבר
 נהקשה התולע כתזכה מחייס דאי
 לאחר שחיעה פריש הוה נמי עתה
 חוזרת ויוצאת ויש לחוש לדבריו כי
 מסתמא קיבל ק מלבזתיז עכ״ל
 וכראי שזה מיירי שיש נקב בריאה ואין
 שם םולע רק בתוך הריאה עצמה:

 שבפנים

ג ינל גקנ שהוא פתוח  תלינן בטבח כ׳ אין ירכו להיות (יא) עגיל י
ד או אלוס סביב הנקב(ב״י  (הגהות מרדכי ה״ק לחולין) או שהושחל י
ב עריסה ק  בשם מ״כ) ואפילו הוא רק (ה) אדום סביב הצלעות נגד מ
ו ט וכן אם  ולא תלינן נשום דבר דבודאי מחיים(יב) נעשה(שס) •י ט

» תולעים יז שנקבוה ואין ידוע ז  נמצאו עליה ט
 אם נקבור׳ קודם שהיטה (ח) או אהר שהיטה
) כשרה נטז ואם אין מקום לתלות והדבר ספק נ י ) ח  י
 אם ניקבה מהיים י עושים נקב אהר ומקרבין אצלו
 אם הם דומים כשרה שכמו שזה נעשה אתר שהיטה
א ואין  כן נעשה הראשון ואם אינם דומים טריפה י
 מדמין מריאה של בהמה דקה לריאה של בהמה
 גסה אלא מרמה לדקה ומנסה לגסה (לי״ף ורמב״ס

 בהגהת מרלכי שם לכל היכי רתלינן
 אפי׳ *) אי מקיש ולא למי כשר
-דםמכינן אחזקה לנשמעה בחזקת
 היתר עומלת ואמרי׳ אע׳יפ ששניהם
 נעשו לאחר שחיעה זימנין ללא
 למי עכ״ל ומביאו מהרש״ל שם :
. ולא ח ו ת  ע ובל נקב שהוא פ
 מהני ליה הקפה (אפי׳ במקום
 שסומכין אהקפה) הכי איהא בהגהת
 מרלכי שם וכ״פ מהרש״ל שם
 והכי משמע מלברי הר״כ של לולאי
 מחיים נעשה והקפה לא מהני
 כשלה לסמכינןיא״י״ק׳יינש^׳ אלא כשיש ספק כדמשמע בש״ם שם
 ft^ffi (דן־ נ׳) ורש״י שם להדיא וכל
 שמימה!ימנין ילא י״יע״כ הפוסקים ולפ״ז ה״ה להושחר ואדום:
, יכתוב בהגהת ׳ ד או אדום בו J י J 
 (המין «ל יה משיה שנתי בדיקות ומביאו הר״ן קבלה על

 פרי חדש
 נפסק׳ מיס׳ וגן מימו מונלי
 רש׳יי גני אין מקיפין נגיעה
 וכינ 6ס הלשנ״א והל״ן
 ואע״ג לאינא ריעותא נה״ג
 נליאס לאינא למימל מחמת
 נועה אינקנ ומחייס תלינן
 נטנחא ולקולא ונ״נ נס׳ טין
 ינ״נ הנ״ח נס״ס ל״ז נשס
 לאני״ה והסניס עמו והכי
 נקטינן ומסתנלא לאף אס
 הקיפו ולא למי נשלה משוס
 לגועית עשויות להשתנות
 ונללקמן ס״ס ל״ז ע״ש . כתג
 נהגהמ מיוני יפיק קמא
 יחולין יכל הינא יתלינ!

 אפילו אי מקיפו ולא ימי

 ורשב״א ותוספות והנה״מ בשם ר״ח) :
] וי״א דאין מקיפין מבהמה זו לבהמה אחרת (לש״י יבה״ג ורא״ש יעוד (ואגודה) וסמ״ג וד״ן ירי י  הגד. [
 ירוחם הביאו דעת לש״י בסוף) ואפילו בנהמה אחת אין מקיפין אלא מנסה לגסה להיינו מאומא

° הנקבים אס תמצא נקב ל/דוס ורך סביבותיו אז ודאי נקב חדש הוא וחולין ביד הסבמאבל אם תמצא סביב הנקב לבן וקשה כעין שומן w ' ה י ה ״ ס א  למלמת "
 הראשון כמותי בשיהיואס הייה אז ודאי קודם השחיטה היתה וטרפה עכ״ל ומ״ש באלוס כבר למה זה הר״ב בד״מ מפני דברי המ״כ שהביא הב״י ואפשר דלא מיירי
ו וכן אם נמצאו כו׳ . מלשון הט״ו משמע לכאורה דשפיקא מיהא הוי אלא לתלינ! להקל  ביניהן ?ןים שיייי באדום ממש רק אדום כמראה הריאה: ט
י דלאחר שחיטה פירש אבל הרמב״ם ס״ו והכל בו וארס כתבו חזקה שלאחר שחיטה פי׳ וכן ראב״ן כתב ודאי לאחר שחיטה פירש וכן משמע ״, מ ו ׳  לשיןלאנ״! נסי
. מהרש״לפא״ט סי׳ נ״א פסק דדוקא כשנמצא התולעת בתוך הנקב או על הנקב ׳ ו ז תולעים ב  להינא ללא מילמי לאי מחמת מדברי שאר פוסקים וע״ל ס״ש כ״ה: ט
 ״?אי^לס עיזיעייניקנ״ני שמוכח שהנקב בח מתולעת שניקבה וצריך למצוא דוקא התולע בכל נקב ונקב או עליו ולא רחוק מן הנקב והב״מ הוםין! דבעינן שיהא התולע
 מוכח נמי מלשין הטיי שנמנ מקצתה בנקב ומקצתה חוץ לנקב ואין לכל הדברים אלו עיקר והכרח בש״ם ופוסקים ומהר״ס מלובלין בתשובה סי׳ קכ׳יז חולק אכל זה
ק להלכה דודאי אס נמצא נקב או נקבים בריאה ולא נמצא על הריאה שוס מומא (פי׳ תולעים) אי; להקל ולא להכשיר ולתלות שע״י -' י ס מ ו S * 5 w P 

 המורנא באו ואין לסמוך על הכרת הבודקים שאומרים שהן בקיאי! לידע איזה נקב בא מחמת מורנא ואם נמצאים התולעים בפנינו בין
j נמצאו בתוך הנקבים (עמ״ש ע״ז בס״ק י״ח) או בחון על הריאה יש להכשיר וא״צ לדקדק שיהיו התולעים נמצאים דוקא על הנקב או בסמוך ף ״ י  J? >,n־״ ^

 אנל אס «ול סזאנ ניל א! לו ממש כי מי יוכל לצמצם כזה אלא כיון שאנו מוצאים התולעים בפנינו על הריאה יש הוכחה גלויה שהנקבים באו ע״י מורנא גס א״צ
א לדקדק שימצאו כ״כ הרבה תולעים כמספר הנקבים עכ״ד וכן ראיתי נוהגין (והכי משמע נמי לכאורה ממאי דכתבו הפוסקים דבזאב ל - ם י כ כ י כ

 f «ילי ״ייי י 
. כתב הב״ח דוקא בריאה אמרי׳ הכי אבל בכרס ודקין וכה״ג אי חזינן ׳ ו  והפוסקים1 לומל,דלאש'ל? יש אפילו שלא במקום שיניו תלינן כולהו בזאב ודוק): p שנקטה כ
 ניןניפ «ל» ג«קי° »ייי מקובים הן כיון דאתיליד ריעותא חיישינןדלמא מבחוץ באו התולעים מחיים עכ״ל ובה״ג דן* קכ״ט ע״א ובראב״ן סי׳ רמ״ו דבכרס ודקין
 iwS אנלייאי^לא^יישע, נמי אמרק הכי וכן משמע בשאר פוסקים וכ״כ באו״ה כלל נ״א דין ב׳ דבכל אברים שהנקב פוסל בהן אמרי׳ הכי לבר במוח(וכמ״ש
ה כשרה. ז״ל ד״מ ובהג״ה או״ה (כלל נ״א ד״ב) אמנם ר״ג מאור הגולה הצריך » נ״י בסי׳ ל״א ס״ק זי) ומביאו ד״מ לפסק הלכה וע״ל ס״ס מ״ט: י א ן לא תלינן ו «  ל
" להניח הריאה בשמש עד שתתחמם אס יוצאים יותר כשר ואם לאו טרפה והיינו כשחותכין אמר כך הריאה ומוצאים בה יותר חזלעים " ^ , j S ' t o ש׳» 
 אסילו יש נקנים נמקוס הסמל שלא יצאו עכ״ל הג״ה ונראה שאין לאסור מספק(ר״ל אם לא חתכוה אין לאסור מספק שמא עדיין שס תולעים שלא יצאו) דכיון דנשחטה
אפ״המ X ^ הותרה ובחזקת היתר עומדת אין להחזיק איסור.ותלינן לאחר מיהה פירש מ״ל לדעת רגמ״ה אבל דעת הפוסקים נראה להכשיר בכל  מחייס6
 לאמלינ! כיין שנטל! יילאי י ענין ולכן כתכו סתמא דכשר ואפילו בדיקת השמש לא בעי עכ״ל ד״מ ובאמת כן הוא בהגהת או״ה אבל בהלכות עלפית. של רגמ״ה
 "צ1שיפנלא6האיאנממא^א4? גופא שהובא ברומח סי' שפ״ג איתא בזה הלשון ריאה שיש בה תולעים י מניחים אח הריאה בשמש אס מתחממים ויוצאים לחיץ כשרה
 נשו וחיל יינשך נמינשלה ואם לאו מרפה עלל ונראה דה״פ שיש כאן ריאה שהיא נקובה וניכר שהיא מנקבי המורנא שיש בתוכה תולעים מניחים את הריאה
' נמjBVi5ft כשמש אם מתחממים ויוצאים למוץ כשרה דאמרינן האי נקובה ממורנא באו דכי היכא דהשתא פירש לחום השמש לבקש חמימות 1 r L י י " 
ט ה״נ לאחר שחיטה כשהרגישו שחום הטבעי אפס במוח הבהמה דחקו לצאש ונקבוה לבקש חמימות וכמ׳יש הכל בו דה״ט דאמרי׳ לאחר שחיטה " מ^רמיילעלש נו מ ע  ו
 חוס׳ ימיית׳ יאייי יייא פירש ואס אין יוצאין לחון א״כ מאן לימא לן דפירש לאחר שחיטה להא חזינן דהשתא לא פרשי לחום השמש וא״כ ע״כ אין טבען של
ה תולעים אלו לפרוש לאחר שחיטה ואפשר שמחיים פירשו או לא נעשו הנקבים אלו ע״י החולעים כלל וכ״כ בשלטי הגבירים על שם י א י  V»M נלו׳ ^

 ביאור הגר״א ייא״י
 אנל בהו׳שחר וכדומה כאן דחא תלינן מאב : [ט] ואש אין טקיס כוי . שם נ' א׳ וערש״י ד״ה טקיפין בריאה
, נלשון שני שנרש״י ונן התנים רש״י ועתום' נייד א' ׳ ו : [י] וי״א נוי ויוסי׳ נ ׳ ו  טה נ
 ו6נרא ראשונה שיל נם״ש תופ׳ נ' א' ד״ה טרקה ותום׳ נ״ד לפי' נידפת הטפרים יביא נהטה כיי וערא״ש פ״ב ט״י וברוב ספרים

' י  באר היטב כ
 ואפי׳ מקיפו ולא דמי כשל. ואמרינן אע״ס לשניהם נעשו לאחר שחיסה זימנין
 דלא דמי וכן פסק מתרש״ל וכתב הסר״מ אי איתרמי לאקיף ולא דמי שרפה אבל
. וכתב בע״ז דלא תלינן בטבח אא״כ ל ו ג  לכתחלה לא בעי הקפה ע״ש: (יא) ע
 שיודעים בבירור שהעביר הטבח שם ידו בכת ואע״ג דגני זאב אנו מקילין אפילו
 שלא במקום השיניס שאני התם דהא חזינן עליפ נקבים• מחמת השינים משא״כ
 הכא שיש שני ספיקות למימרא שמא לא העביר ידו ואת״ל העביר שמא לא ניקב
 עכ״ל. ולא מהני הקפה אפילו במקום ששומכין אהקסה והיית להישמר יאדים.
. וכהב גש״נ דאסילו הקפה לא מהני וכתב בבדיקות קבלה על ה ש ע  שייך: (יב) נ
 נקבים אס נמצא נקב אדום ורך סביבותיי אז זדאי נקב קדש ותלינן ביד העבמ
 אבל אס נמצא הנקב לבן וקשה כעין שומן אז ודאי נעשה קודם שחיטה וטריפה.
 עוד כ׳ הש״ך מ״ש באדום כבל דחה זה הרמ״א בד״מ ואפשר דלא מייל' הריין
. והגיעם משוס דבחיי ה ר ש  באדום ממש לק אדום כמלאה הליאה : (ינ) כ
 הבהמה א״א לתילע שינקוב מחמת פלדת הליאה. וכחב השייך בשם מהלש״ל
 דהיינו לוקא אס נמצא התולע בחוך הנקב או על הנקב שמוכח שהנקב בא ממנו

 מזה התולעת וצריך למצוא דוקא מולע בכל נקב ונקב או עליו ולא לחוק מן
 ומהל״ר מאיל מלובלין מולק על כל זה ומסיק להלכה בין נמצא בתוך הנקבים או •במ«ץ על

 חידושי רע״ק
 (סעיף סי) אן אחר שהיטה בשירה . ואפילו הנקב עגול ופתוה

 ויה יביא בוי ואיח ט' וי״ל דאין טי
 פתחי תשובה

. ועיין נתשונס מתיייט מ״א סי׳ ל״ז נשאל על י״ז והשיג ג״כ להיתי והיכא דאיכא י נ י  מי
 למיתלי תלינן אפילי נצא איימי ינחנ שט יאשי׳ אס מתחלה אסייה לשי שהקיפו ילא איימי
 ויצא מתוקת נשיות נמהשאסיוה מנל מקים נשנויע להם אח״נ דאיכא למתלי במשמוש או
 נואנ מכשירים אותה ע״ש: (ף!) אדום סנינ הצלעות , ו נ״ל יציין לכתמלס נייקה בצלעות
 לנל סיכא ואפשל לנלולי מננררינן וכן נסימ! ל״ט נש״ן סק״ל (יננה״ט שס ס״ק לינ)
 לנסינא תלויה צייכה נייקה נגיה נצלעות יכן נסי׳ ל״ג סק״ח ע״ש: (ו) תולעים .
 ענה״ט ס״ק י״ג [ועיין כתשו׳ ח״ס סי׳ מ״ו איוות אילים ושכיח מאו גמוינתו שהתליע
 8כני שלהם ינמה פעמים הניאו לפניו ייאות מאותן אילים-ולאה נהם נתמיס אוומיס
 ונקויות איומות הינה וניקו סויאה ננפיחה ומיס יהיה מנצגן ונמצא על הליאות ההמה
 נמה ינמס תילעיס הניכליפ שסס מאיתן תילעים שגמל הנ״ל אש לתלות סני נקגיס באומן
 התולעים והאיץ נזה ומסקנתו לאס ימצא נקנ נמקים נקייה איימה אי כתס אויס אין
 לתלות נשום ינר ועייפה אמנם אס נמצא נקנ נמקזס מלאה ייאה ממש יש צהתיי אס יש
 תולעים על הייאס נ״כ אע״פ פניכייס שהם מתילע׳ הנני שנאו לכאן ע״ש ועיין תג״ש
 ופמיג]. ועיין נתשונת גנעת שאול סי׳ פ״ה שנשאל על נועה נייאס ובתוך הניעה יש
 מולע מה יינו והשינ יסיכא ילינא נקנ בנועה פשוט הוא ל*תיא ואין וה תיתי לליעותא
 אלא אפילו נמצא נקנ כנועה והתולע היא מקצתה גנקנ ומקצתה חון לנקנ נ״כ נראה
 להחיל אן אס התולע אינו ננקנ לק על הריאה יש לפקפק נהיתדא כיון להיש״ל וסנ״ח
 איסליס אף נצא נועה ואף לאני נוהגין להתיל מ״מ גגי נועה אפשל לומל להוי תי״ל

 יע״כ מיירי י״ס נכה״נ לאי
 דווקא נמקיס שניי נלאו האי
 טעמא משחטה היתלה נמי
 מיתי יחיישינן שניקינ אעיכ

ל מרבבה  מו
 (םיטן ל״ו ש״ך ס״ק י״נ)
 *) א2ילן אי טקיעו ולא
 דםי בשר . ומלשון למ״א
 נטוף הסעיף שכתנ ילא
 סמנינן אהקפ׳להכשיל ימללייק
 לנתוג להכשיל משמע יאינא
 סקעס להעליף וא״כ משמע

 ללא נהגהות מללני .־

 נליון מחרש״א
 אדום או שחור נידוע שנקב
 טתטת סבה ח״ש נשם ד״ט.
 ודוקא בנפל אבל לא ננתיהד
 עטו זאב או נלב ל״ש ניא
 ב׳ ס״ק ב״ז . ונםצר חהזה
 אם ידוע שטשטש הטבח שם
 תלינן נקב שנטצא נגד
 הטיצד(והיינו פחוס וטעלה)
ת  בצפורן ובשאר ריאה א

 .זולת בהעניר ידו בנח אי הנקב והב״מ הוסיף עליו דבעינן שיהא חולע מקצתה בנקב
־ י . י .  היה סכין בידו (אבל לא - - .

 תלינן בצפוק אפילו הוא
 נדול) .וא״צ לידע שהי׳ ידו
 בטקום הנקב ודי בהי' ידו
 בשטה זת תלינן דנם בםקים
 נקב היי ת״ש ול״ש עלה
 1״א נ' . אם אירע שעשה

 הריאה יש להכשיר גס אין צריך לדקדק שימצא כל כן הלנה תולעים במספר הנקבים והא ראיה מדחלינן בזאב אפילו שלא במקום שיניו וכ׳ עוד בשם הב״ח
 דדוקא בריאה אמרינן כן אנל בכרס ודקין טון דאימיליד נהו לעותא מיישינן דלמאמנחון באו התולעים ממייס אבל השייך מולק עליז וס״ל דבכל מקום שהנקב
 פוסל נהם אמלינן כן חון מבמוח. וכחב עוד הש״ך בשם לבי׳ גרשון לצליך להניח הריאה בשמש עד שיתחמם אם יוצאים יותר כשר ואס לאו טריפה .
ים. דאי לאחל שחיטה שליש הוי נמ׳ עתה חוזלת ויוצאת כך הסכמת פוסקים אחלוניס ועיין שייך ס״ק  דמאמל שאין יוצאין א״כ כבל נתקשה המולע בתוכה מחי
. וכתב גט״ז שיש לחוש לדבריו כי מסתמא קיבל כן מרבוחיו ונראה שזה  י״ח ויש להסתפק אס נמצא סירכא בתוך הנקב אי תלינן בתולעים עיין כנה״ג דף ק״ב
ה מיילי שיש נקב בליאה ואין שם חולע רק בתוך הריאה עצמו וכתב בש״ך הא ללא כתבו הפוסקים בדיקת השמש משום דאינהו מיירי בהדיא שנמצא תולעים על נ ) | ־ נ  w n ל

 ואי״ חטים'אט אין לתלות הריאה וא״כ חזינן שפירשו והלכך כיון דפירשו מקצתן לא איכפת לן באינך דלא פירשו דהרי נראה לעין דהנהו נקבים מתולעים הס כיון לפליש מקצתן זקי״ל
 השינוי באיזה טעם. ניט! דלאחר שחישה פירש אבל אס יש בה תולעים ולא פילשו כלל בזה קאמל לבינו גרשון דאס לא יוצאין ע״י חום השמש מריסה דהא לא קאמרינן בגמרא אלא
י בדיקת השמש לקולא דאס יוצאיס למק כשילה ובתשובת מ ש מומא לאחר שחיטה הליש משמע ללא כשד אלא כששריש ולא כשנמצא בתוך הנקב ולא הרשו כלל הלכך מ " י ת ' 0 ח ה ש ל מ י ו ט ש  או נ

 ולנ״ש עלה נ״נ א :
ק אם נטצאו עליו תולעיט . ואט ננלר עור א׳ ונסצא תולע לתי׳ א׳ בשייך פי׳ ל״א סק״ז טריפה . שפתי טל״א אות ז׳ : (ש6) ןאין ידוע. ואם נטצאו הנקב בטקוט שננלד קצת אימת מקרי תר״ל ע׳ ל״ש  (ש״ע) ן

 יד אברהם
. א1 גלאש האיזמל הקק או נממש וקון ן א והגהת אשי״י וש״5 ושתם קליעה היינו לאינו. משא״כ הולמים תלינן אפילו אם הנקג עגול שלינז להיות כ י נצפיניו כמ״ש רש״י ו י  נידא לןכחא הוא לנא שצינן שקולע נ



ח באר הנולח ן ס ה י כ ת פ ב יורה דעה לו הלכות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

ש בזמנינו זה עכ״ל ל י ג פ ״ ס כ ל ן ל  ,״״_ ״, ״,ד יפשוט רמ״ש השואל כ
ח בשס ריא״זאיןר״ל ו כ1 ה ח י , כ  ה

 בה״ג ריש מןכ׳׳פו ליי אור זרוע אלא
 וז״ל ריאה דאיח רני ישעי'אחרון ז״ל

) שבשנים להכירו כוי. בשור כתב לשון הרכלב״ס אפילו ט ) 
 לחבירו טריפה ויראה מלשונו ט׳ רבים מקשים לתרץ דברי רמל׳ם הרך

'1v,w 'V יי" י ישינ ל DC לא J J ׳.י״י "י• י - • j t j ״ ־ ׳ ה ש ע ! נ ת * ו ב ו נ  ולעד״נ בדרך זה לא מבעיא במקום שאין יי סתימה כ
ש מצאתי בפוסקים מ ש ס ה ו ת ח ק י ז ת ע"י ב ע ל י ת א ה צ ו י א ד כ י ה  סמפונוח שלצד מוז שאין עליהם בשר כלל רק עור הריאה פרוש עליהם ד
 בלי סתימה פשיטא דמרפה אלא דכשרה אלא מיירי שכחנו ק על שם
ט «יהו כזמן הזה אין אני שנמצא בהוך הנקכ ריא״ז כי ספר א״ז  לאומה או מדקה לדקה דהיינו מאונה לאונה י
 בקיאין ואין לסמוך אהקסה כלל (יד) (ז) להכשיר (כלבו בשם הגאונים) התולעת ואינו יוצא הגדול לא נמצא

 (ומהרי״ל ושאר אחרונים) :
ב אהר מהסמפונות(סי׳ קנים החלולים שבתוך הריאה) ק י נ נ  ו י
) שבפנים להכירו בנון במקום שמתפצלים זה ט ) 
ת קשה ואינו ב ה  מזה ואין בשר ביניהם טריפה ש
 מנין עליו כ אבל ניקב לבשר הריאה הבשר מנין

 עליו (טי) וכשרה
א ינ הריאה שנשפכה(סז) כקיתון וקרום העליון  ז ב
 שלה קיים שלם בלא נקב אם הסמפונות עומדים
ב ולא(״) נמוחו כשרה ואם נמוק אפילו  במרקמם כ
י כיצר עושים נוקבים אותה  סימפון אהד טריפה י
 ושופכין אותה בכלי(י) שהוא שוע באבר אם נראה
נות וטריפה  בה הוטים לבנים כידוע שנמוקו הסמגו
) בשר הריאה בלבד הוא שנימוק א י ) ו א  ואם ל
א שיהא מתוי המים זך אבל אם ו ה ו ו  וכשרה ני*ט פ

 הם עכורים או סרוהים טריפה:
 הגה [יב] ויש מכשירין אפילו בעכולים וסרוחים (הרא״ש והרשב״א
 והרז׳יה והר"! וטור וסה״ח ושמ״ג והגה״מ וכל בו סימן ק״א ועייל
 ר״ס ל״ז) ומי שהוא נקי לבדוק שלא מניחו הסמפונות יכול לסמוך

 טלייהו לצורך הפסד מרובה :

 פו הרי״ף והימניס 0״ו משא כן׳: יד מימרא דיג אשי שס: שס וף מ״ו ורמניס פיו' דין יעולא ונו׳ ונימוקי לה יבא מימרא נ״א שם ינ מימרא ריג
 פרי חדש

B״ ריא״ז וכדכת׳ בשלט״נ נתשונת מהיי״נו ח״א גםימן ביה מורנא נעיין שמבונה בכ״מ נשם ששונו ואחר ימים ראיתי היןע־. והגי מונח גש״ס וזה יאק׳!! אגל לנתחלה לא געי ומיהו הני מילי אי אתלמי ועלפה וגן עיקי להחמיי נידוע קוים שמיעה היה ע״נ ולשון הרוקח הוא ג׳׳כ P N. ווייו שמ > ל״ז שהסכים עם הגהות מרוני אי נפחיי '.! ,  י 1
י ס  כשר ואי לא s 1 ש

א מטה יהונתן מ ״ , ח ש אי כ מ ש  ניהלה לריאה 3
ו ׳ ^ם^ י ל י  ריאה נפקא מורנא כשרה יאי לא לא־
 נפקא ערפה עכ״ל והשחא א״ש הא אעינ לתיס׳מיילי שלא כמקום
 דלא הצריכו הפוסקים בדיקת השמש Z ?נקייפ־יטמיתלי״א"א־י
»v)':משוס דאינסו מיירי להדיא בנמצאו דאין דרך נ״א לנקונ 
^ 5 E ? ־ W יק £ כ י׳ז ״ א ה י א ד ל ה ס ע י ע ל י  מ

 דפירשו והלכך כיון דפירש מקצה ונשירה . והימנ״ם דס״ל
ש ייוקא נעריפה סותם אנל ד לא פ ך ל אינ  לא אכפת לן תן ב

א נליון טהרש״א נ ר ו י מ ב ו י י י נ נ ה ! ל י ע  דהיי נראה ל
א «קט"י •י (שעין ס׳ מ י י ק ת י צ ה ש מ ר י פ 1 ד ו י ט ס נ י  נ

״ש נהג?׳ה)ואיןלפםוךאהקתה מ ע ו (ן ש ר ו ר שמי»1ס פ ח א  לן ל
̂יליטייףיננניןניש  בס״ק ט״ז) אבל רגמ׳יס הא קאמי לם-
 ריאה שיש M תולעים ןלא פיךשו לחליח ניאב או נסבה
£ r T ׳ ; י ד . x ש מ ש ס ה ו ״י ח  כלל יאי לאי דייצאי! ע
ש דנםרא דבקיאיפ נהקתד,.  הוי שרשה דהא לא קאמרינן כש״ס אלא מורנא לאחר שחיעה פרי

w V ^ w משמע דלא כשר אלאכשפרישולא כשנמצאים בתוך הנקב ולא פלשיS^. 
 כלל וכדכתב ה״ג וריא״ז הלכך מהני בדיקת השמש לקולא דאס יוצאין טינות יש ?!יד* רק פעפ
א ממס כשימת^לבל^אד^ ל ז ב א״ י ר  למוץ כשרה ובתשובת מהר״מ שם למה דברי הרייוי׳ ו
 ורעתו להכשיר אפי׳ בנמצאיןחוך הנקב ואין יוצאין כלל והמהני עליו גס לתלות דלאי נל הנשר שור.
 מהרש״לפא״ט סי׳ נ״א כתב ליש למוש ללברי המקרן כי מסתמא ,w ילאנל הפשפוש שוה ונשר.
 ׳ ״ י , • ועי בםרדני נהיה ה פ פ
 כך מרבותיו ואני מוסיף דהרי הן הן דברי רגמ״ה ואיך נדחה דברי דהילי! ובת׳ טהרי׳ט ה״א
° לש״י ס Q ""״ד י־א? C יי י מ א ° ל י י א ס י י ר כ ° ד ה ט ש י פ 5 ל ו ל ס כ ע א ט ל ס י ל י ל ^ ל כ ' ש ב  י

 וכמ״ש ועוד שבה״ג שכל דבריו דברי קבלה נמי פסק הכי וביותר הכל נע1נדסנינ־ים.
 שר׳ ישעיה אחרון ז״ל שהיה בעל הוראה ואחרון קאי בשטשיה ־לה נ״א ב׳ העלת דיקא
̂ד . וכס׳ אפי רברבי כתב דהיכא דיש ™™אונה״םראי ׳ ט מיהו בזמן הזה בו  וכמ׳יש: י
. והב״מ פי׳ פהשש ם׳ ואא״ל בבדק! ׳  עוד קצה צד להיחר יש להקל: כ אבל ניקב לבשר כו
W'a«ta*"aת נהיהל ו ר ו ה ש ל 1 י כ ב ד ת כ  דבריהרמב״סוס״ג להטריףאפי׳ ניקב לבשי ו
 הלכה למעשה דלא כמ״ש בש״ע להקל בזה עכ״ל ואין דבריו נראין נקבים בשר: (שם סקיינ)
 כלל לפי סוגיה.הש״ס וכל הפוסקים רש״י והרשב״א וםל״ן והרא״ש הילק' וט^םנשיר?"
 וטור ורבינו ירוחם ושאר פוסקים כהבו להדיא דבניקב לבשר כשרה גליו! םע־ף ה׳ בהגיח :
ן א, pMj«0״ חזקה שלאיי ו פ מ ש ט 3 ח מ ס ס א ב 5 מ ן נ ל , פ ׳ $״3 א , 3 D ב ש  ותו דהרי השייל כ
 מסמפון למבירו כשר עכ״ל ואע״ג דמהרא״י בכתביו סי׳ רע״ו כחב שהוא נגד הש״ס בהא דמכשיר מסמפון לחבירו וכן מהרש״ל ורנ״ש ות״ש ול׳שיםיק ליט פמ
ה ליישב הנ״ט נין אם סטעס מ א 5 ״ 3 ש ר ג ע>י ה י ש ה ף ל״ג ש ה ד ״ ׳ 3 ש ה 3 ״ א ר י ה ר 3 ק ד  בא״ו שלהם דחיקא להו מילחא מובא ליישב דברי ש״ד בזה מ״מ ודאי דנעלם מ
̂איפטעםהזקה; ̂הק ׳ ^ ^ ^ ^ ^ M ׳נן י פ א ^ ^ א ע י N ^ ל ^ 
׳ בתוך הנקבים. ואפי נטצאי׳ י ה ס ב ו ש ח  ואע״ג דכל הנך פוסקים דלעיל לא ס״ל הכי מ״מ כ״ע מודו דניקכ לבשר כשר והו דהרי הריב״ש בסי׳ קפ״ט והר״מ אלשקר 3
̂תה״אי בנקליצייר ב״-ה  ו׳ מפרשים נס דעה הרמב״ס להכשיר בניקב לבשר ופסקו הכי וכן מסרש״ל פא״ט סי׳ מ״ו ועוד נ״ל להוכיח שדעת הרמב״ם ק שכהכ 
 בפי׳ המשנה אס ניקב א׳ מסמפון הריאה ומגיע לחבירו טריפה אלמא דוקא במגיע לחבירו מטריף וגם בדברי בה״נ אין הכרע כלל ע״ש!ק״ל אט ׳רהשו ל״ש ש״ק פ״ב •
̂ה*ג ל פי׳ג£׳א ח ודקי!  י ג נ י נ י י ל ל כ א ע ל ה א ר ע ה כ 5 י א הריאה שנשפכה כקיתון כו׳.משמע אפי׳ כולה וכן משמע בש״ס ופוסקים ואע״ג דבחסרה א  וע״ל סעיף ט״ז: כ
ב ולא נימוחו כשרה. ולא ש״ר םק*ז' יעי׳ םל״ג ט״ט  וכמ״ש הר״ב ס״מ צ״ל דגרע חסרה במקום אמד מנשפכה טלה כקיתון וכ״כ ממ־ש״ל שס סי׳ מ״א וכ״כ סב״ח: כ
 וזייחייו בנליין: (שם סקי״ח) ע״י
 ביאור הגר״א חידושי רע״ק י׳ שP בריף חום השטשדישרה.
̂ , והבו״פ ות״ש טהםירים יטל̂י ,0 ע,ו לםטוך על בדיקת יעסש: נו׳ וכיה ניופת הנאונים ונ״נ הרשב״א : [יא] והוא שיהא בוי . נגירםת הרי״ף שם טח דלא חליי נטנח א״א לחלות נ״כ נטורנא . ועי נתשו׳ בעי היי להכנה^  נ פ ו ״מ ט פ פ ה ם גמקו  בריאה טתטא הוא ליהה םרוחר. או עטרה וכן הני דהזו ננדי וטנרי ולא השו לבודקן אם הפ ענוריט או זניט אלא לא קאי אלא אנוליא וכ״ש לטי נירטת ספרים שלגו : עליו ונשרה. ע' שייך טי׳ טנשירין כוי . נטיש תרא״ש שט דסתם טיחוי הריאה מא עבור וכן טונלא דנשר I בדיקת (סעיף י' ש"«)ה;שר טגין נ״ה ב׳ וטיט זנים דנשדיס נאן וכאן לא אסרן נו׳ וקאי גפ אריאה : [יב] ויש (סעיף ז' נהג״ה) הפסד טרונת . אבל נ
ר ט״י פקיד : (ט״י סק";׳) 0  י ח
 באר היטב פתחי תשובה םבחשניקנההםטפיןלניטר
״ג הריאה. יא״ת הא ביט ג»» ׳ כ ן ן״, אומ ג מ ,  מהר״ם מלובלין פס ק אפיי בנמצאים תוך מקב ואין יוצאין כלל ג״כ כשר ותמימי ע״ש: (ז) להנשיר. ענה״ט ועיין יתשונת נרים אנרהפ מייי ם
, ל"די א \ ף י א ס 0  מליו דאיך ידחו דברי כל העוסקים בלא טעם כלל: (יד) להכשיר. וכ׳ ™1 0
|v ־

 היכא דיש עוד קצת 5ד להיתר יש להקל ובכנה״נ כ׳ דאין לסמוך אהקסה כלל אפילו למכניף עשרה ולהקיף אין עושין וכ״כ הפר״ח: (טו) וכשרה. וכ׳ נשייך דהליח הטגין אינ אנתי ק! 
 פוסק לאפור בזת ואין דבליו נלאין אלא העיקל כדעת המחבר אס ניקב לבשר כשלה וכתב בשין אין להקשות ממ״ט הלמב״ם בפרק י״ל מהלכות שח־טה שאם דנשד שנתהי טן הםם̂-ן

 אפילו אם ניקב לחבירו וחבירו מנין
 עליו נמי טרפה אבל בשר פשיטא
 דמגין וא״ל א״כ מכליה לתלמודא
 למוקמי מלהא דרב נחמן בניקב
 למבירו למה לא מוקי לה בניקב
 במקום שאין מגין לגמרי י״ל למצד
 שיש ספק ברבר מאיזה ענין מלבר
 רב נחמן אזיל תלמולא למומרא

 לאפילו בלחבירי אסור וא״ל למה לא
 כתב הרמב״ס רלבשר כשר י״ל ללא
 הוצרך לכתבו לנלמל מכלל הלבריס
 מללא אמר רבוהא אלא בניקב
 לחבירו ולא אמר רבותא אפילו בבשר
 וכן מוכח להליא נלברי רמב״ס
 דבניקב לכשר כשר מרכתב פרק ז׳
 דה״ש מחט שנמצאת בריאה נופחין
 אותה אס לא יצא ממנה ריח בידוע
 שזאת המחט דרך סמפונות נכנסה
 ולא ניקב עכ״ל האי לא ניקב
 פירוש שלא נכנסה דרך הוושט
 לריאה ואם איתא מיקב לבשר טריפה
 מס מועיל שנכנסה דרך סמפון אכתי
 יש טרפות מכח שניקבה הסמפון

 לבשר הריאה רהא בבשר מצינו המחט ובפא׳יט (דף מ״ח) פלש״י
 בהדיא וז״ל ונסי נמי דדרך סמפונות באה הרי לא נמצאת בסמפון
 וע״כ ניקב׳ הסמפון ויצאה לבשר הריאה עכ״ל ואין סברא לדחוק
 ולומר דהרמב״ם מיירי שנמצאת צסמפון דוקא דהא כתב ־ממט שנמצאת
 בריאה וא״כ היה לו לומר בסמפון הריאה אלא פשוט דאין טרפות
 כלל בניקב לבשר ותימא על הטור שהבין מדברי רמב״ם דבניקב
 ללשר טרפה שזה אינו כדפרישית וכן משמע לשוןבה״ג שמביא ב״י
 וז״ל מיקב לחבירו אתמר אבל דיצא לסמפון ולא ניקב למבירו לא
 עכ״ל והך דיצא מלשון דץ ביה מידי דהיינו שנתחב שס המחט בסמפון
 וניקב אוהו לבשר הריאה ולא לחבירו כשר ע״כ אין שום טריפות
 ל:״ע בניקב לבשר מ״ל וא״ל ממ״ש הרמב׳׳ם בפי״א דהל׳ שחיטה שאם
 נמצא בועה בריאה במים סרוחים חיישינן שמא ניקב הסמפון ש״מ
 דטר*פה בניקב לבשר זה ל״ק דכל שיש סביב נקב הסמפון בועה אין
 שס בשר בריא שיגין על נקב הסמפון וזה ברור ופשוט בדעתו:.
. בעור כתוב שהיא לבנה ופי׳ ב״י לפי שהלבן ר ב א ) שהוא שוע כ י ) 
 בהיר וניכר בו שורייקי חיורי מכ״ל:(יא) בשר הריאה בלבד כו׳.וא״ל

 שמא

 א' גרע טפי מנשסכה כקיתון. רש״ל וב״ח: (יז) גמוחו. וכ׳ בשייך דלא חיישי לנקב הכמפון דהא ליכא בשר למן משוס דאמרינן דאם איתא דניקבו היו נמוחו: נ׳׳ב.י(6עיף י׳ ש״ט) הריאה
 שנשפבה כקתון . אנל

 טכשירין ע' ש״ך ר״ט ל״ז : (שס) לצורך הפטר םרונה . ובקבוץ בקיאים ודוקא שאין עטרים נ״נ עד שאין להבין אט יש עטיט סטפינות . ת״ש ז (ש"1 ס״ק כ״אז דנרןן הטרח נםקיס אחד . דתםרח אבעבוע הנכרת טעבר לעבר לקק סי' ל״ו פ״ה גדע עיי שיך שט וט״ם בנשפך ל״ה לאנעבוע דאהזוקי ריעותא לא טחזקינן . אפי׳ נשפך רק טקצת צריך בדיקה תיש ועי ל״ש ס״ק ניא עלח נ״נ אי: (הגס״ה)
 עיינ) גני הריאה שניקבה אי שחסרה ישניקנה היינו שאין נו חשוון. ווה גרור • ומ״ש געמ״ג ינשל הייאה נקנ נמשהו ואפילו אין נו חסיון נמ״ש יש״י וי״ן ולע״נ וש״ט ליש פאייט . וכן מוכת לש״ס ויש״י(לף מ״ו ד;קינת הסיתש ת״צ נקיבת הנשתס כלעוכח נש״ס שם ופריך לית:ו נקונת הוופן והנגו. וכני ייעת שכל דהמש.־ון נא ע״י שהייתה כמ׳׳ש יש" ע״ש, יתמיסנ׳ יאכתי אף בלא חשיון יש כאן נקנ וא״א להגי! . !מצאתי גש׳ פע״ג גשם תג״ש שכתנ ותלינן ימיו שנקנה כמחט ענית נתוך סייאה ולא שהתה ו;א נחשדה נשיפ שם (ע״נ) וממט גייאה אינה נשירה אלא למ״י חשדון «גע:יס לא שמי׳ חסרון ועיש נפרש״י . כשיצאה סמתט מהסימשון לגשי ניקג הגשר ג״כ כננדו ואינו מגין ונפרט מחט שירן לחסל הנשל . כואיתא לוטן לאונא וסתימת כנו למרס . יצע״נ דא״כ כאין מנשרי הט״ו סעיף ט״ו מחנו שנמצא נהשל הריאה הלא היה, ניקג כנגלו אזלא לה סתימה . ינואמרינן נש״ס פא״ס (יף מ״ח) והניאו הש״ן ר״ש מ״נ גני סתימת ניפב אהד טהפטפינית לנשר טנין עליי ונשירה . !נלע״י יזה איייי שהנשו צא ניקנ ג״נ כנגדו ואי (עי׳ זנמיס שס)ודאי יינו להיית כגיל ותלינן שפיי משא״נ נסיפא.ולשין הנה״ה מדוקדק היק היטנ:(ש״ע פ״י) יד אברהם

 נוי אם הפטפונות עוטרין נטקוטן בוי נשרה . והוא שיהא טחוי הטיס זך אבל אט הם עטרים או וכו׳ אגל פשול שחוור ע״י עצמו או ע״י סמנין מוזר להכשירן.־(שסטעיף «'•) הריאה שגשסנה נקיתון קלוס לסופו לסתול. ונ״מ נחה״ל פ' המקשה שכחג יטייפה אין לה סיתל ע״י אלס נגון שיחתו־ למעלה שי׳ מ״ל הוכיח לנל הטייסות יש להן היתי ושוזיין להנשיין ע״י עצמן רק קרוס שעלס מחוות טנה אינו ולפיכן אין להכשיר מתנו נייאה נלל אפילו נמקוס ספש״מ וז!צא נהג״ה זצ״ע. ומיהו נש׳ תורת יקותיאל היתר וצ״ט . ות״ל שאח"! מצאתי קושיא זו נפמ״נ ולא אשנח לה שיירוקא . ונאמש מי קושיות עצומות סן. נויאי מתחלה נשיצאת טהסימשון לתוך הנשר היתה מקצתה ממונה ננשי וא״א להיות מותי יטריכה א־ן לה נסימפון ומקצתה ננשר טריפה . שאין הנשי מנין שהמחט מונעת. ותימא ילפ״ז אפילו נמצאת ננשי הא וקי״ל י״ש המקשה (וף ס״ח) ועייפה אין צה היתי. וגם צ״ע גמ״ש סאמווניס יאס המחט מקצת תחונה וכמ״ש הפע״ג עצמו י״ס מ״נ נענין סתימת כני נמיס יאט ניקנ כנגדו ואח״נ עלה הו קרוס לא מהני לן והלריא נייא צ״ע הא ס״ל קיום שעלה מחמת מכה שאינו קיום ככל הנקנים כין נשותס וגי! ננשתס
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א ?ך׳' '״5יי; מיישינן דלמא ניקבו לחבריה או אפי׳ שלא לחבלי׳ דהא ליכא כשר להגן שמא ניקנו הסימפון אחד לחבירו דכיון שנתקלקל כ״כ י ״ ל ״ ס ס  י
) חסר מגוף ה ב י ל^א דאם איחא דניקבו היה נימוחו . רשב״א ור״ן ושאר פושקים: הוה מימחה לגמרי כן כהב רשב״א־*: (  א°אה א«״\?ליאסק

ג כשרה. וכתבו הפוסקים המכשירים בעינן שההא עולה בנפיחה בהולדה והי״א סיא דעה רמב״ס דס״ל אע״ג לחסרון מבפנים לא שמיה ° כ 7 י w מ J יי°« מ
 fim 

 !Kmi^^vht ובספר ת״ח ל׳ קל״ד ע״א הבין דר״ל שלאחר הנפיחה יהא מקום הגומא חסרון מ״מ היינו דוקא כשאחר מפיחה העור קייס ולא נראה חסרון

 אם אינקפ
 הריאה. פי׳

 מבחוץ משא״כ כאן לה״ל כאונה
) אם ההםדון ככ״ןש ג י  חסרה מ״ל; (
 פשוטה. פי׳ בין באמצע הריאה
 בין בשיפוליה ולא כמ״ש הרץ
 בהגהה בדיקות רוקא בשיפוליה
 דאין חילוק בזה אבל אני תמה אס
 יש איסור אם הוא ככ״ף כפופה
 יקשה מה שהקשו התוס׳ פא״ט(דף
 מ״ז) על יש רוצים לאסור כשיש קמט
 בריאה כו׳ דא״כ ה״ל לשנויי הכא

 בדברי הכל אלא ודאי כל שעולה בנפיחה כשרה וא״כ עדיי׳

י הסר (״) מגוף הריאה ולא ניקבה  ח (יב) ניט פ
ד ניח ויש ״ מי שאוסר: ) כשירה כ ״ ־ ) ג  כ

) להבשיל (יג) אם החסרון ככ״ף פשוטה אבל ח ) K 0 והמנהג  הו.ה [
ן(C) ככ״ף כסופה כזה CJ אס יוכל להניח כנומא ההוא  אס החסרו
 אצבע אגולל מקרי חסרון וטריפה ואם לאו(ימ) כשרה וכל זה כשנראה
חה אבל אס היא מבחוץ כשאר ריאה אלא  החסרון מבחין לאחר מפי
 (י) שנחסר מבשרה מבפנים אפילו מחזיק החסרון עד כדי לביעית כשרה
 (יד) [טז] (יא) יחר מבאן (כ) טריפה (מהרי׳יו ובדיקוח ישנים

: ( ד ע ו  וראה מעשה וש״ס וסור ופוסקים וב״י נשם אהל מ

 שוה ולא לק רהמכשירין מכשר
 אפילו ניכר הגומא לאחר הנפימה
 והמעריפין לא ערפי אלא כשיש

 היא לימןנ יכל העומרלינקנ
 ניקוב למי: פז מסוגיא לגע'
 אהא דלי ייוזנן חסיין לנענים
 לא שמיה מסרי! וף מח מיס׳

* דרי*! • ™™ ממא לאחר נפיחה לכל מ * g 

 נריימהנגראמ חסרה קצת)
 י1 םלמנ״ם נפ״ח מה״ש

 ובב״י הכריע כהמכשירים קשה

 ל
 .״ .. יה וכן ,.

מ מוכח בדבריהם להדיא ע״ש וכן ל מ ת א <°c'״c מ ״ ־ י ; ־ " 
 נראה מדברי הר״ב בל״מ ומ״ש
 הפוסקי׳ דבעינן שתהא עולה בנפיחה
 ר״ל כיון דאית בה ריעותא צריך

 לראות אס עולה בנפיחה ולאמסקא
ד ויש מי שאוסר  זיקא וזה ברור: כ

 נקודות הכסף
 (פ״ק ׳״א*)בל לכליו ימיקיס
 כיייע למיין. ואין כאן תימה
 טל הטול : (שפ ס״ק י״ד)

• - , א ה שהקשה *אמאי ל  מ
 משני תלטייא הכי בפ»״פ וכ״פ מהרש״ל פא״ט סי׳ מ״א וגם מ״ש האחרונים להטריף בכ״ף למה לא מוקי תלמודא כדברי הכל ומיירי שהחסרון ככ״ף כפופה אנא
׳ כפופה אינו עולה יפה לפי סוגיתהש״ס ע״ש גם מהרש״לחלקע״ז ע״כ שטריפות זו חומרא בעלמא הוא וכן ראיתי לרש״ל שכתב ולא כמ״ש ^ מ ^ ה ש י ר י י ^  כ
 מקשים שפיל ללישג׳ שימייי שם במקצת בדיקות להטריף כמין כ״ף ומחלקין בין כ״ף כפופה לפשוטה כי
׳ הכל הבל ורעיון רוח כל היכא שעולה בנפיחה כשרה מה אחה בא לומר אס יש חסרון ככ״ף כפופה למיחזי כב׳ אונות מה בכך הוה יתרת בדרי י ל ^ ' ל

ה  55,^5 י
 על הלעת להא ממני׳" סחמא דאוני וכשר עכ״ל ובודאי כדאי הוא רש״ל לסמוך עליו בפרט במקום הפסד ושיטת ההלכה מוכח כן כמ״ש וראיתי כתוב למאן דמעריף בכ״ף
 ,fl™™lb^f?3^ כפופה דוקא כששניהם פוים אבל אס עוקץ א׳ ארוך מחבירו אמרינן טון דאותו צד התחיל להתרפאות גם צד השני יתרפא וכיון שטריפות
) יתר מכאן טרפה. זה כתוב בב״י בשם ספר אהל מועד וז״ל נלע׳׳ד ד י  קתני להאת־ן הייאה שניקבה זו חומרא היא ודאי יש לסמוך על סברות כאלו אפי׳ מאן דמחמיר: (
 אישנח^׳יעי״ללהאנ״«' דיותר מרביעית טרפה דהכי דייקינן גבי אפילו מיל אינו חוזר עכ״ל ומאד תמוה הוראה זאת דא׳יכ קשיא* אמאי לא משני תלמודא הכי בא״ט

• ״ . 1 י  נאמת אפילי נשפכה טלה 1
ר  חידושי רע״ק ביאור הגר״א 7

. כפשטא דפתני׳ או שהסרה ׳ . עתוט׳ ם״ז נ׳ ד״ה אבל: [יד] ויש ט ׳  בדיקת הסטטונות . ע׳ ש״ך (יפי׳ ל״י) (סעיף מ׳ בהג״ה) ־• ככןן פשיטה. ואם טנה [ינ] הפר ט
 כנגדה נרופן טריפה תשו׳ נ״ה . אםיהחםרון טעבר לעבר ונקום' העוד נתוני •X ע׳ ואה״נ דטצי לשנויי הבי אלא שטתו^ לפי דנרי הטקשח ונזה ניחא דחשינ בר״• י״ח
 לקטן סי׳ ט״ג נט״ז םק״נ ובנקח״ב שם : (ט״ז הקי״ל) נלע׳יד דיותר טרביעית . ע׳ טרפות נטתני׳ וא״צ לדהוקי כט״ש תום׳ שפ ד״ה אפיק כו׳ ועטש״ל פי׳ כ״פ :
 בר״ן [טו] והטנהנ כו׳. זו ודאי דלא נהונית הגט׳ דאי כפשטא דטתני׳ בכל עני! אטור ואי
 וכ״כ האהרוגים ־• [טז] יתד טנאן . גם׳ שם אפי׳ רביעית ונטש״ל ם" ל״ה ט״ג (נס״ק י״ו). אהל םועד :

פ י י ק  פתחי תשובח ח
 בסברת התום׳ בב״ע בשר אלא הוטרא נעלטא וטייל כתופי

ב ט י ד ה א  כ
׳ נ . ו ה ר ש : .(יט) כ ה ח י פ . וכחב בשייך אפי׳ נלאה כן לאחר מ ה ר ש  (יח) כ
 גט״ז בשם מהרש״ל שאין מחלק בין כ״ף כפופה לפשוטה וסבירא ליה כל היכא
 שעולה בנפיחה כשלה וכתב עוד בש״ז וזה לשונו ראיתי כקוב למאן דמטריף
 בכ״ף כפופה דוקא בשניהם שוין אבל אס עיקז א׳ ארוך ממבילו אמרי׳ כיון
 דאותו 5ד התחיל להתרפאות גס 5ד השני יתלפא וכיון שטליפוח זו חומלא
 בעלמא היא ודאי יש לסמוך על סברות כאלו להכשיר אפילו למאן למממיר .
 ומ״ש אס החסרון ככ״ף כפופה' פי׳ בין באמצע הריאה בין בשיפולי דלא כר״ן
 שכ׳ דוקא בשיקולי וכנה״ג הביא כמה פוסקים יש כותבים דוקא בשיפולי. ודמש״א
 דף ק״ט כ׳ דוקא באומות טריפה כמין כייף כפופה אבל באונות דנין אותו חסר
 כיותלת העומדת בדרי דאונא דכשירהעיין כנת״ג דף ק׳ וק״י. ואס גועה עומדת
. ובט״ז מולק ה פ י ר  על הקמט הוי לקותא בתר לקותא וטריפה לכ״ע: (כ) ט

 נשם ישיש פא״ט סי׳ נ״ח לנמערינזת יש לסמיך טל הקפה ע״ש : (ח) להנשיר. עיין
 נתשונת נז״נ חלק יו״ל ני׳ ה׳ גאמצע סתשזנה שהניא לאיה ללעת הרמנ״ס שמטריף ננל
 ענין ינתנ שכן נ״ל לבירית למעשה להטריף נל חסמן מנחי! נין נכ״ף כפופה נין כ״ף
 פשיטה נכל אופן שיהיס יש להטריף ע״ש ו5״ע לוינא . [ונתשו׳ ח״ס סי׳ ל״ה נתנ וז״ל נהי
 שאין הלנה נזה כהרמנ״ס גחסלון מגפניס מ״מ לא תהיה סברתו קלה נעיני המורים שאס
 יצטרפו לזה איזה שניות יש להחמיר אמנם אותן חסיונות קטנים שנפנים סנלאיס על
 הייאי^ נעין נקניס שנפנ׳ איס הישימים מחילי נלאטיי״ן פשיטא יאין, כאן נית מיחוש
 אפילי להימנ״ס ני׳ ע״ש]. יעיין מ״ש לקמן סי׳ ל״ח סק״נ נשס תשונת ג״ש סי׳ פ״י:
 (ט) נג״ף נפופה . עט״ז ושייך.ועיין בתשובת גנעס שאול סימן נ״ט מ״ש גוה :
 (י) שנהםר טבשרה מבפנים . עיי נתשו׳ נו״נ תניינא יזיו״ו םוס״י נ״ג שכתנ ואס נמצא
 סייכא על מקום זה יש להטריף אשי׳ לא מצו.סי?ל שאפילו אין החלל הזה נחשב לריעותא
 כלל היא טליפה לא מיגעיא אס הסירנא היחה ינוקה למקים את־ סשיטא ־שנוויסס שזה
 המיעוך שאנו נוהגי! היא משוס שאס היתה כירכא גמורה לא היתה עוגית ע״י מיעון וכל
 זה כשגשר הריאה שתחתיו שלם אכל אס כלה הכשר אין להסירכא גמה להתחזק ואינה

 מיקה רק נעיר לכן היא מתנתקת ע״י מיעיך אף שהיא סיי״ז גמורה . אלא אפי׳ נסירכא תלויה ג״נ יש להטליף לומיא יסייהא תלויה יוצא מן הגועה נסי׳ ל״ז ס״נ שג״נ ליעתי
 הוא הטעם הואיל ותחת הטעה נלה הנשי לכך לא היה ליסילנא יניקה וחיווק מנשניס להתאחו במקום אחי ע״ש. ולע״ל דבריו צ״« לסיי כסירכא תלייה מנועה טל מיס וניס
 כשי ליעח הש״ך נסי׳ ל״ו סק״ג יכן מניעה מליאה לוח כמכיאי שם סין״ט יאסי' ליעת ־ט״ו שס סק״ג לאישי ב«״ז. נראה ימילמ נמציאה יוח ונמ״ש הפמ״ג נשפ״י שס ס־ן״ט
 אלמא ללא חיישינן להאי טעמא לק הא יסייכא תלויה יוצא מגיעה יטרישה הוא מטעם מלתי לליעיתא . יא״כ ננ״ו 5"ע ללינא אס יש להטליף גכס״ג אמנם אס היה החסלין ניכר
 מנחזן יטליו סירכא חצויה פשיטא וטריפה משוס תי"(: (יא) יתר מכאן טריפה. [עיין גה״ט ועיין גתשוגת ח״ס סי׳ ל״ה מ״ש נזה ושם מסיק יאם החסיון מחזיק לניעיח וגס
 שיש"מי שפירש"יאפילי פחית מט״י טיפה כמיש הי״ן שיש מי שטייש כן משא״כ• הנא הילנך חלילה לנו להקל נאיסולא לאולייתא נגד ועמהלא״ס גגלק הגיתואהל מועל ינ״י ומהיש״ל ורמ״א וגית חיש ישאי אחרונים :

 *[קלינ לימי יצ״ל פ׳׳ק מי] מטה יהונתן פרי הדש
 ניקנ שנימוח נשי הריאה איני סיתפ א״פ ליאה שנשענה כקיתין אי לית ני׳ שירייקא חייילתא כשירה אמאי הנזכר והאריך להוכיח כן ולא לאיתי בדבריו שוט הניח לחוור ני מסגרתי. יעוד שהיי לקלקתי כן מהלמנ״ם
 גחיש לל«א ניקני; נטמעינימ לליכא נשל למגין עליי י״ל לע״נ צ״ל ללא שלטה לקית׳ נסמפיני׳ כלל לאי שלטה ולאנ״ן יהעול וכן יש ללקלק מס׳ סכל ני ימתשינת ת«יס לעיש- יכללקמן נס״ק י״ל ולכן העיקר לאשור;

 היי נימוחה וכיון ולא נימוחה ע״נ לא שלטה ני׳ כלל ולא ניקבה כלל : (סעיף ה׳ נהנה״ה) והמנהג
 להבשיי. ע״ ס״ו ס״ס י״ג א״כ עדיין קשה למה (א מיקי וכו׳ ואיו״ו ליישב יהא י״ל ימאי מקשה הגמ׳ מאי חסיה וכו׳ ילמא חסרה היינו חסיה אונא כי הא יאמר יגא חסי או יתיר טריפה וכמו שהקשה סכ״מ ע״נ
 צ״ל וס״ל לגמרא הא יקתני מתני׳ הריאה שניקבה או שמסרס מיירי אפיי החסרון הוא נאומה והנצ נכנס בלשון ריאה ואשיי אומה א״כ חסרון נאומה היכי משכחת ליה לס״ו י״צ הא ואמר ככן כטיפה טייפס היינו יווקא
 באונה אגל לא נאומה ואס כן אינו יכול לאוקמי כנ״ע נחסדון ינכף נפישה יל״ש באימת כלל. [היני מתמיה למאי שייך למ!ק נות נין אונא לאומי ועיין נפלתי שתי׳ כאופן היותי נכין ע״כ הגה״ה טטהר״ש הכהן נ״י
 מ״ן לק״ק וויצנא]: (שט בהנה״ה) יתר טנאן טייפח. עי׳ ט״ו ס״י! י״י ומאי תמוה הוראה הואת יאס נ( קשה אמאי לא משני מלמייא הכי בגיינא שנמנסי לעיל ע״ש נינריי יתי׳ אלט"! לי״ל לחסרון יסר מלניעימ

_ לא ״ ״ .  נליון מהרש״א ״
 היינו שנחפר ונאנד קצת בשר לנטדי. אבל ננשטך אינו הסר אלא שניטה . ויש נ״כ פעלה בהםר (שפ טעיף הי) ולא

 טטש דבוח לינא חשש קלקול הטטפונות וע׳ ל״ש עלה נ״ג א׳ טק״נ. ום״ק נ״ו בנתיוקן מקצתו < גת״ק

 נשיה וכמי שכחגתי נשיך
 ס*ק כ׳ נשם הפיסקיס
 והאחיונים ייוקא גנימוקה
 טרפה גיתי מיניעית וא״כ
 יש לומי ינימוקה לאו מטעם
 חסרה אתינן עלה יהא חסרון
 מגשנים לא שמית חסרון אצא
 מטעם לסופו הקרום גס כן
 לימק כיון לנימוקה כולי סאי
 וא״נ נש״ס לשייך ממתניחין
 א:שפנס שפיל פליך לאי נימא
 ימתני׳ מיירי נחסרה מנפניפ
 וטיפה משוס מסלון מגשניס
 ע״נ מיייי ננששכ׳ולח בנימוק
 והא מתני' קתני או שחשיה
 אלטא משיס־חסר הוא וטרפה
 וא״נ אין חילוק נין רגיעימ
 אי יומר . ומה שהקשה מולא
 טייש לנ נחמן ינויו כו׳
 נהאי גזינא אשצחן טובי
 נש״ס. ומה שהקשה מללא
 נתנו הנא הפוסקים נטיריש
 ליתר מלניעית טריפה כמ״ש
 גני ערשא לא שא לפחות מכאן
 נשי לא קשת מייי יהיתר
 צריך לשיש אגל אישויא אין
 צייך צפדש . ועוי יש לומי
 דהתט כתני כן לפי שייעו

 יד אפרים
 ענה״ט ועיי נתשוגןת נ״ח החלשות סליא נענין מוינא

 יפת נספלי נ״א סי' ל״ו ע״ש .־
 נ יקנח כשירח .
 בריאה ומגואל

 אלא יאחווקי דיעוחא לא טחזקינן . טשא״ב באבר שיש כו הלל אף בחי יניח
 וט״ט טקרי ריעותא ביון.דיש טי שאוסר . ת״ש: (שט) ויש פי שאופר. עיי

 ג״ב אט אחר הנפיחה יש קמט בעור יבשר, ובם״ס נ״י ב' להכשיר נם בנראח אחר הנפיחה קצת חפרק
ר מנוף הריאה. ע׳ בליין ש״ך םקנ״א : (שם} ולא ניקבה. ולא טשוס דא״א שהיי,נקב ונתרפא העור ס  טבהוץ : (סעיף מ' ט״ט) ה
ה ר י ש (C°) כ  ועור טקיף הנקב טייפה דחיישי׳ דגיקנ אחר שננרא ת' צ״צ 0י׳ ע״א וע׳ ט״ז םט״נ דטחול דינו כריאה לענין יי׳:

: (שס)  פ״ט בפתיחה לחל' בדיקת ריאה פד״ה והגה בנסרך סביב כשדרן: .(הגה״ה) כקש כפופה בזה . ותמונות אחרות בה״ט כשר ויש שאין דומיןיבלל לנ׳ ונטי בלי הפשר נשר תבייש ולבייש עלה נ״נ ב׳
 להניח בגומא ההיא . ונפהות מיה צריך נטיהה לראות שהעור קיים בלא נקב ונן נקטט כעין חריין יאעילו בדיעבד אשור בלא נפיחה ועי ל״ש ט״ק ס״ח : (שם) אצבע אגודל. ואם במקום א' א״י לחנית יש

 אברהם
 מבפנים לנל מאי אי אעלינן כיו( לקא פליט נה אוילא שרומי משלחי פי׳ לגמרי אפילו נחון. פיון ימנחון
 הוא ישציט ני׳ אוירא מיסיחא שם . והשתא א״ש יגעי למששט מסך ניייתא יאתיוג תפוח סלוח פסול מאי
 לאי סייח נפנים אצמא סריח נשנים לנו נמי טייפה. יית׳ לא איו׳ ואידי מנחיז . לשם הוא לעייפה
 ושם אפילי נייאה טייעה . יכיזן וצא נפשעה פסק לחומיא יםיוח פסול נין גפנים לחוי ונין גחון. אגל
 יישפך גלא סירחון כלל לא פסק גוה לתומיא ונזה לא אינעיא ליה כלל יזה נריר: נטצא מוכח מכל סנ״ל
 ובריאה נעינן שיהא נסיח נחון ינמ״ש הא״ח נשם הריי אגל לאננסלח נפנים לחיי וא״נננשפנהכקיתון
 שהמחוי הוא נפנים אף אם היא נסיח לית לן נה אי לא אסייח הייאה נחון . ואינה טייפה אלא אם
 המחוי עניי ינמ״ש הימנ״ן נמלממות ת׳ השעם ינעכיריס א״א לינויק הסימפינית אי יש שילייקי חיוורי.
 וו״ש הג״ה ימי שהוא נקי לנווק שלא נימיחז הסימפונות הו׳ ימשום ענויי! נקע הכי יגיה צריך נקיאות.
 אגל גני נועזת שהם מנחון נריאה ששיי נתכ הרי״ף יאס הס סיומי! טריפה' ולא הזכיר ענויי( כיון יאיצ
 נויקת הסימסונות נגועות כמ״ש י״ס ל״ז ללא כהלמנ״ס . ונזה נסתלקו נל מ״ש עליו סלשג״א וסרא״ש
 והל״ן והו״ה עי׳ ננ״י שהניאס . ויוק היטנ : ואגב שהזניתי הש״ס יסוכה אזכיר מה שיש לי תימא
 לנתי עלה . יהכא קא מנעי׳ ליה ליגא אי אמיינן כיין לשליט נה אוילא סיומי מיסימא או צא. ותימא
 ינטא״ע (יף מ״!) אמרי׳ גני ליאה שינשה אפילו מקצתה טליסה וכמה אמל ל״פ משמיה לרנא כיי שתהא
 ופינת נציסוין ושריך כמאן נר״י ג! המשילם דתנן איווהי ינישה לגני מימי לכוי כיי שתינקנ ואינה מוציאה
 טיסת לס . ד״א יבישה כוי שתהא נפרכת גציפירן. ימשני אשלי תימא ל׳ גני איזן ככול יקא שליט נס
 אוייא לא הילא בליא אבל ליאה ללא שליט גה אוייא הירא בריא. אלמא לסשיטא ליס ללגא לחלק גהכי
 אפילו לקולא זנ״ש למ1מלא נמו גני אתרוג וצע״ג. וניחא לי דלענין ינישית האתרוג מיפסלא כשינקונ
 ואינו מוציא לימה לה״ל כאיון גלוי לנשירי ליחה שלי ה״ל לס נמ״ש הרא״ש שסי בסוכה ׳וכיס נא״מ סי׳
 תרמ״ו, אבל מ״ש צ״ע. וצ״צ לנתל לנעיי' הלי ששטה ועיין מ״ל פ״י מהל׳ תרומות וכנה״נ איחא נכ״ו.
. יגיש סוסצין שהניא גא״ח ׳  ינ״נ חוס׳ בענוות כוננים (לף ס״ח אי) ונ״ל להחמיר נלין נוצלו נאת-ינ כי
) נחסר נשרת םבפניס  סי׳ תרמית ס״י. וע״ש נט״ז שנראה שמשכים כן יהן עיקל: (טעיף ה׳ ניע״י,
 אפילי םחויק ההפרון עד ברי רביעית בשייח יתר טנאן טריפה . מה שמחצקין הלש״ל והניח נין זה
 צנשען כקיתון להכא החסיון נמקים א' גייעי טפי . לא משמע הכי נש״ש פא״ט (יף מ״ח) גני מחט

 סרוחיט טריפח . כן הוא רעת סרי״ף יהרמג״ס . ינאמת צא נתנ סלי״ף גבי נשפכת לצריך שלא יהא נהס
 סילחין לק נתנ שלא יהא עכילי. יגני ניעית נהיפן הוניל סלימין שליטה זלא הוניל ענורין, ודע שכל
 ממשישיס צא יללו לסיף לעתו של הלי״ף נזה לכן הלני להקשות עליו. צנן אאליך קצת ! דע שהנ״י ל״ס
 ל״ז כסב נשם ס׳ א״ח שכתנ נשם סר״י יהונתן יכל םיכא ולא אשריח נחון לא חיישי׳ אי משריח מבפנים.
 ונתנ עציו סלי שאין נלאה כן מסגמ׳ והפוסקים . אכל לפענ״י שיכרי הא״ח כשם הר״י נרוייס ומוכרחים
 נש״ס לפ״י היי״ף יגיסי׳ גסוהה 'טיק לולג הגזול(וף ל״ו) געי רנא נולדו נאתייג סימני טריפה מהו נו׳
 ומסיק ני קא מגעיא ליה כלעולא אמל ל״י ליאה שנשענה כקיתון כשירה ואמי יגא והוא לקיימא קימפונא
 ה;א מאי ויצמא סתס סוא יצא שצ׳ס נה אזילא הללא נליא . אנצ הנא יקא שליט נה איילא סייחי
 מסלמא . אי וילמא ל״ש. וקאמל תיש אתרוג תפוח שרוח פסיל. מאי לאו חשות מנחין סייח מנפניס
 לא אידי זאיוי מנמון ול״ק כוי . והנה מפיש״י מוכח שהאינעי׳ ירבא איירי נשנשסך כקיתון מיהניס
 והיינו חורי הזרע שהגלעינין גחונן ועדיי( לא נשרח . והכי משמע לכאויה ממאי יאמי יבא א:ל הכא יקא
 שליט נה אוייא סרומי מסימא. משמע שעריי( לא נסיח כצל. !יש לתמוה דא״נ היאך פושט מנך ניייתא
 לנקט סלוחס טנסניס ימייי׳ שנני נסיח ונוס לא אינעיא לינא נלל. ונס׳ כיו״פ הקשה להלי״ף יהא אש
 ננר סרוח אפילו בריאה פסול ונ״ש באתרוג. ולא דק יאפילו להחולקיס על הרי״ף יס״ל לנייאה אפילו
 אסרוח נשל . מ״מ האין. מצה למיפשט מהכא כיון לוס איירי נשנסרח והאינעיא שלו הוא נשלא נסלח
 עדיין . ואין לומר להבי פישט יאלמא יאחריג חמוי מריאה ענ״פ יגריאה אפילי אסרוח כשירה . ו״א
 לא״כ מאי לחייה לנא לא אילי ואילי מנתין לתא נליאה אפילי נכה״ג כשילה ובאתרוג טרפה . א״כ ע״נ
 מונח לאתרוג חמול לאמלי׳ האי שגיא לקא שליט גה אוייא שרוחי מסרחא. ואין להקשיח דאמאי לא מנשיא
 ליס לרנא בשכבר נסלח ׳כיון לגריאה אשינו גכס״ג כשירה ובאתרוג מאי, י״צ דרנא יוע מהברייתא שמניא
 אתרוג תשויו סיוח ססוצ ולא מנעיא ליה אצא כשעדיין לא נטיח . איביא לקושיא הראשונה היא עצומה
 להאיך פושט מהניייחא . ונם יש להבין שסיי״ף שם בטוגה השמיט האיהעיא משמע יש״ל לקולא וקשה הא
 ספיקא היא נמלמולא וה״ל לסחמיל . וננל עמל שם סרא״ש נזה ומ״ש דספיקא ללננן היא הוא לחוק
: אבל האמת יולה ללט שלעת סלי״ף ז״ל ואפילו נייאה שנשפכה אי לא  למנ״ל להני פסילין ללגנן הן
 אשרוח מבפנים וגמין רק מגפניס, למיד אינה טרישה . ומבעיא ליס לרנא כאתרוג נה״ג שנשפך ינסרמ



ולה ר הג א  טורי זיע יורה דעה לו הלכות טריפות שפתי כי׳ן סט ב
? V ח הישנ׳׳א « י ר א ה 5 א P י ס ל א י י ש נ א ה ל • ו ד ב ם ל ו ר ו י ה ה כ״ף כפופה ה״נ שם יע״ש י• כ ן י ה לענ נא שהקשתי בסמוך העין) ז ו ו )כג דף מ״ז ) 
ו נ שים בגמלא: נ» מיעיא א ב צ ם ם ג ו א  קשיא כאן דלמה משני ל״צ אלא לר״ש כו׳ ומחלק בין ניקב למסר לישני כשיחתוך האשוס ושמא משם ולמטה נטמטס: כ

ה י ה ה מ ה ב י ה י ח ב . שמחמת ליחה לא עלתה בנפיחה ו ׳ חח ט י ר הריאה ל מ א ק י כ ׳ ה י ם אליבא דכולי עלמא ומתנ י ירי בחסר מבפנ  למי
: נג >שו! ננ י אי אשי שש ד!־ י ו כ ה יותר אפשר שהליחה יוצאת ובב״י וד״מ בשם הרוקח דה״ה לדם ע ר ס ם אינו אסור אא״כ ח י  שניקבה בכל גווני אבל חסר מבפנ
? / f ^^י'f י א ס ל א ה SASSWS בשר נרקב כשרה : כז י מ ה ב . שהריאה בחיי ה ה פ י ד  מ
: ס נד מימרא דלנא שש דף ״  מרחפת על הלב ואס יש בה אטו

ף ס כ ת ה ו ד ו ק  אינם יכולה להכניס רוח ולהניף . נ
ם (fea ם״ק ט״0 ונססיי סקי  רשב״א , ועוד כתבו הפו
a י נתנתי מ״( פשוט שד עיו , . , _ * ״,״ , ״ י ״ י י י . 
״ • נטוי כדעת הלשנ״א ומהר׳" * P nJ~ 3 : ע ש W-< ם י מ ע  ט
 בסמח״ב האריך מאד בזה לפרש וו״״ל דקויעים תהיום לני
» שמון ממש למקים האטום , ״ ״ * ״ .u , t  ״
ה שאם ׳נהינ גס הנשי ודאי ח י ה ה ; ' ע י־׳ ו w ה ח קנ  מחי הי
ז י<א היות ושמא משם ילמטה ע ה כ ע ב ט  לכאורה לפרש קלה ב
^ S° 530 ל ע & " ב ט ק קל הוא ב נ  שדרך ה
ס וכן פי׳ הב״ח בסי הקיום שהוא אטיס יילא י מ י ה  פנ
IfvJ^M^i ש ו ח ה ר ש ר 5 ת י נ ת א ו ט י ש פ  ל״י׳ ב

L - L L J מכחיש פי׳ זה כמ״ש הרבה בודקים 

י מ ־ ע ^ י ^ ה א ס ל י מ  שכל הריאות צפים ע״פ ה
ז נרקב אלא יהיי טרישה מחמת משש ע ז היינו כ ע  ופירשו קלה כ

א ״ ש ר ה ס : נליון מ ד י  ואמרו שכך הוא מקובל ב
פ ו  צמקה (סעיף ט׳ ש״ע) אט
 כל •סהוא . להראנ״ד נהי
 תטיס דעיט דיקא נאטיפ
 טצד לצר ויה ההפרש ני!
 טינרא (עי שיך פ־׳ ל״ז
 פק״ח) דהסלעיפ רק טצד
 , . א׳ וזהו דינשה ולא נ»רך
ך בצפורן סעיף י״ג ני״״ל ת ח ה שנהמסמסה דהיינו שנמצאה שלימה (יט) וכשתולין אותה ת א י ר ב א ־  י

׳ ( " w ה » p והפול ההיכוה חהיכוה טריפה : ;יבלה 
ך ^ ' ? : רב״״ט^יי^ ^ ו י פ ס ה שנמצאת נפוחה כמו עיקר הריוה של דקל אוסרין אוהד׳ 0 מ א י ר נ  יב נט נ
m ן בי א ?א ) מ ו8 ש י י-( ? ח יי ע ו פ צ ת ב כ ר פ א נ ה ת ש

א  ו ה ה ו פ י י ה שיבשה אפילו מקצחה ט א י ר י  יג ־
. ל״ש '׳) •י אדום/ו ילבן עקבנו ו ה ואס משלעס בציפורן על בשל הליאה ונלאה השרטוט בתוכה מקלי ינש ושליפה. (מצא כתוכ וכן הוא בבליקת האחלי5 ג  ה
 , , פיק ע״וז: (שט) אם נטצא
ד שיעור מיל משא״כ כאן דיקיס להי בו ליחה פו״ית. אף באפים נה אלא ע א אי ת ו ב ר ה ד י א ד ) [פחות ממיל אינו] מוזר אלא ו ה ס ר ד פ ע ) ו ל י פ י א פ ר רבותא ט מ א א ל ד  מ
כח מכל פראהפונלא דאז היא כמדי ת וזה מו עי עוהא שיש ביותר מרביעית ישנו ברביעית וא״כ אין רבותא מפי מרבי ת וכלרי עי  שהשיעור היותר גדול הוא כדי רבי
א דכשר טעבד לעבר נם אט ס א מרא אפילו כטרפא ל ן כג נ ר וכן הרמב״ס דאס היתרת פשות מטרפא דאסא כשר והיינו מדאמרי ׳ ל״ה כתב הטו ם שהרי כסי סקי  הפו
רק א K טריפה אבלי ס א א י פ ר ט ת מ ן אפילו פחו ה אלא שהביא שם יש מטריפי ם האי אפילו לאותו אפילו שאמרו גבי מיל כמ״ש הר״ן פא״ט מז סקי ה ודמו הפו פ ר  ט
ע מלשון אפיי אלא ע״כ דשם גכי קצתו פנצב׳ן בשד דטפגי מ פ מ ד ה כ פ ר ת ט עי ר והרמב״ם לא כתבו כאן דיותר מרבי ה העו הנ א ו ס א ט טרפא ד ק  אלא אורחא דמלתא נ
. ™ ^ / " V p V * ! יייליק ? , א כ P ל ״ א ש ה מ פ י ס לו לומר רבותא טפי אפי׳ פחות מטרפא דאסא ט י ה ם ד ע ט ׳ מ  טרפא דאסא נראה להו שפיר לדקדק מלשון אפי
עד שליטה אטוטה לא טועיל א רבעל אהל מו ק ס ם בכל גווני ע״כ לא מתיישבין כלל האי פ ה ת ולמדו זה מדברי רב נממן שאמר כשר ס עי  כלל בין רביעית ליותר מרבי
ל ־1/ ט *״שט״ק ' י ט א ^1רי י ד ה ת ב י 5 ס הביאוהו איזה אחרונים כי לא ירדו ודקדקו בזה כפי הראוי כנלפע״ד , אחר כתבי כן מצאתי להרשב״א במשמרת ה  אף א
ם 1תנדנר כשרה 1 . בטור (שס) א ם ו ט פ א ו ק ה ס א ב צ מ נ : (טו) ש ו ס כאן דוקא ברביעית ושמחתי ע״ז שכוונתי לדעת  שכתב כן בדף ל״ב ע״ב וחלק על ב״ה שר״ל ג

' ! " ״ י ^ : ה א י ס פי׳ רבעו שמשון שמשמושה קשה ומראיתה כמראית ר ו חה מן הדין אע פי ׳ ב״י לפי שא״צ נ ה שנפמוה פי ר ק  כתב שאירע בה מ
ם כ״כ ב״י בשם רשב״א ובטור לא משמע כן וב«ץ טריפה' ט׳ £־תי ו ט א ך ממש למקום ה . כ״כ ב״י בשם בדיקות וגס מ״ש כאן בש״ע סמו ד ב ם ל  (טז) הקרו

ה (טו) שנמצא בה מקום אטום(כא) כל א י ר ה ח  ט י
 שהוא (ל׳ רמב״ם פ"׳ ל״י) שאין הרוה נכנם בו
 ואינו עולה בנפיהה מביאין סכין וקורעין
ס לבד) (מהלי״ו וב״י בשס מ״כ ורשב׳׳א בת״ה) ו (הקל [» י ה [  (טז) כ

ם נמצא בו א ו ג ך ממש למקום האטום(יז) כ ו מ ס פ  י
 ליחה מוהרת שמהמה הליחה לא נכנס (יט שם
 (״) הרוה ואם לא נמצא בו ליהה נוהנין עליו מעט
 רוק או תבן או נוצה אם נהנדנד כשרה שהרי הרוה

פה: ז ואם לאו טרי  בא שם כ
 הגה [יח] ולא מקלי אפוס אלא כשמלאהו דומה לשאל ליאה אלא
 שאינו עולה בנפיחה אגל אם מראהו דומה למינלא אינו אלא מינלי
 ונשל בלא בדיקה (הגהות מיימוני וכמ״ג ונ״י בשם רש״י) ואף באטום
 יראה תחילה ליתן הריאה במים פושרין או ליתן מיס פושרין תוך הקנה
 ולנענע אותה (הגהות אשיר״י) או למשמש הרכה במקום האטום (רוקח)
 ילשפוך אמר כך מה שבתוך הקנה ואס עולה אחר כך בנפיחה כשרה
 ואפילו אס כבר נחתכה הריאה אם יוכל לבדוק על ידי שפופרת

 שיעלה מקום האטוס בנפיחה יש (כג) להכשיר (מהרי״ו וערוך ערך אפי פי' כן פחיזה דש״ס) :

ה (כד) קלה ] (וה״ה אס כ ט י ] ( ה י א ריאה שקשה כעץ במשמושה (יג) טריפה (  י נ
 נעץ טריפה) (מהרי״ו) :

׳ בגמרא אמר ת ותו ק״ל מדאי עי  מרבי
ס י  ר״נ ריאה שנמוקה וקרום שלה קי
מוקה י  כשרה תניא נמי הכי ריאה פנ
קת כדי  וקרום שלה קיים אפילו מחז
ן ו ו כ ת  רביעית כשרה ואס איתא מ
א דברייתא להשמיענו דיותר נ  ת
ת ערפה אמאי א״ר נחמן עי  מרבי
ם כשרה והא קי״ל אמורא צריך ת  ס
 לפרש דבריו הנא א״צ לפרש דבריו
א פירש ה איפכא דהחנ ת י  וכאן ה
ת ור״נ אמר עי ה ביותר מרבי פ ר ט  ד
ם כשרה וקושיא ראשונה אפשר ת  ס
עד ס״ל כרמב״ס  לתרץ דבעל אהל מו
 שהוא היש מי שאוסר שמביא הש״ע
 כאן ופי׳ בב״י דלדידיה אמרינן ה״מ
ד  לשנויי הכי אלא לפום מאי דס״
 דמקשה כוי ה״נ נתרץ על קושיא
 זאת אלא דלפ״ז קשה על רמ״א למה
 מכיאו להלכה כיון דקי״ל במכשירין
א קושיא למה  והוא מכח ההו
ס׳  לא משני אליבא דכ״ע כמ״ש התו
עד בזה  א״כ לא קי״ל כאהל מו
 והקושיא השניה ודאי קשיא על
ד גופי׳ ומה שמביא ראיה ע ו  אהל מ
וקא דאפילו מיל כו׳ אין זה  מדי
א דמיל שהוא וקא דודאי גבי ההי  די
ה קורא שפיר דייקינן שם י  בפרק ה

ס לפפר״טחציה ליש״ס׳^״ע•" ו ע ( י ס ה י ו ר מ ד ל ו מ ס ז נ 5 5 ב ס י א א י " ב ש י ח ה ע ם לי ד המו ם ו ו ט א עה גמורה וממש במקום ה ם משננע קרי ם האטו  שכתב קורעין המקו
ם (w)' ואם V טריפה.* ם הוא בא הרוח יצ״ל דס״ל כל שיש מקו ו ם האט ו ק ם שמא מן הצדדים של מ ו ט א ם ה ח למקו ה שנכנס הרו ה זו ראי  מ

ם ומ״ה ישאירני שלם ויחתוך להר״ט טשום נקב י קרע באטום ממש אפשר שיבצבץ מחמת החתך שנפתח האטו ס א״א לרוח שיבא סמוך לו ממש וס״ל דאס י  אטו
« י שי! » ' ב ל ל לעתו והוא לחוק *) וראיתי לרש״ל שכתב שהעיקר כלברי הטור שכן משמע לשון המלמול וללא כהב״י בשם בדיקוה ולא *לי ה ״ ך לו מ  סמו

אה כו׳ וזה מבואר שנחתכה לגמרי חתכה הרי ' כבר נ ר בהרי כתב ואפי ת הטו ע ר ע כ מ ש גם מדברי רמ״ח בסמוך מ  כרשב״א שזכרנו ו

 ולרשנ״א
 טרחםת
 שינפל הלב
 ונ״ט דלרשב״א גמ בתיתי

. אמת שכן הוא במקצת נוסחאות בדיקות בי^ה״על ר"*פ בשראדאץ ץ ע ) וה״ה אם היא קלה כ ה י ) אם נמצא בו ליהה. ה״ה דם עכור או בשר נרקב כ״כ רוקח : ( ז י ) 
 דמהרי״ו ואחר זה נמשך רמ״א כאן ותמוה מאד הוא דלפ״ז היה לנו לבאר מה השיעור בקלות זה להטריף דאין לך דבר קל בבהמה יותר מהריאה עדותן מנוונת יאנן קיי׳׳ל

BWM « י י ^ נ ׳ ׳ » ° פ ? ו 2 י ס ו ס ה ו ש  לאשר היא מליאה רוח ותו היאך תלה הקלות בעז והוא פירוש כגישתא הנאמר בגמרא בזה לפי זה ובאמת p הוא אינו דבר קל י
. כצ״ל אוטם לא mi טבועי, יאין ך ת ח ) וכשתולין אותה ת ט י  לא הזכיר זה *) גס בנוסח הבדיקות של רש״ל לא כתוב האי קלה כטן ואין מציאות לטריפות זה לפע״ד: (
 להכשירה ונפי ל״ש טיטן
 ל״ה ם״ק ל״ג עלה ל״ו ע״א
 נ' ג״נ להטריף זולת אטיט
 כטיצר תחזה ועי ל״ו טיטן
 זח פ״ק ע״ו דאטום בטיצר
 החיה ודופן םותטתו אי
 טנצנץ שיש עוד ריעותא
 על האטום טטנ״פ בשר
 דלדשנ״א הא אטיט אינו
 תל״ר. ולרםב״ס הא הדופן
 שיתפו. וטשופ אטום אינו
 מנצנץ , טיהו באינו
 מנצנץ היישינןלפעט רשניא
 ולדידי׳ טועיל טה שהדופן ולדידי' מחויל פה שהדו«ד
 טותטו דטיט כיון דאיגו
 טרהף טריטה:(סגה"ס) אעו
 אלא טיניי. אף שאין נו
 לחלוחית נלל שיך פי' ל״ו

ק בשם ״ ג , ״ ש ן ד י ז  ן

 בריין נפרק אלטנה גיוונית (דף קנ״ג) ועי בתשו׳ טהרי״ט (ה״נ חיו״ד טיטן ל״א) :
ה השרטוט . טדינא לא טפריף רק בנטרך בציפורן אלא א ר נ  (סעיף י״ג גהג״ה) ו
 פשוט דאין אנו בקיאים םהםידים בנראה השרטוט נתונה . פד״ח (סיי ט״א םק״נ):

ה ייי׳ ב ו ש י ת ח ת  פ
 יש קמט הרי זו טריפה אשי׳ בהפ״מ ע״ש היטג]: (יב) שם הרוח . ענה״ט נשם עולת
 יצחק נענין אם נמצא סיינא נמקים אטוס ועיין נתשוגת תפארת צגי חיו״י סי׳ ה׳ שכתב
 דוה אינו יאי נוק ולא נצנן אחר שענרה הסירנא ואה״כ כשקרע הקייס נצנן צינא ממ״נ
 וכשי יהא מוכח דתה!ס לא הימה נקונה מוצא נצנצה יהא האטום לא עינג הנצגון
 נשקיע העור . ע״נ תחלה היה שלם אן יש לקיים יניי הע״י נאם מוגלא גחונו ותלינן
 ״,״, •״ - י ׳ שהאעיס היה מתמת מונלא או אין הנפיחה ראיה דמה שלא נצנן היה אטוס ע״ש עוי

ר הגר״א ו א י  ב
 [י|] הקרופ לבד . נ״נ ננדיקות דאל״נ ע״י חחתך יצא הרוה , והרשב״א נתב שקורעין
 טטוך לםקום האסופ וכ׳׳נ בש״יי •י [יח] ולא טקרי בו׳ . ערש״י ט״ה נ׳ ד״ה טינרי
 כיי : [ישן] והיה אם בוי. בתב ל״ח שבן פי׳ דפהיזא טלשון פהז בטיס: [ב] ריאה נוי.

ב ק ט י ר ה א  ב

 (ינ) טריפה . עיין כתשובת נית יעקב סי׳ קנ״ו שצידד לומר דאינו אלא ספק
 טריפה דנא כרמשמע מיניי השו״ע וגפקא מיניה לכמה דנריס ע״ש :

 ע״ז ופוסק לאף ביתר מרביעית נמי כשר וכ׳ שכן מצא נרשב״א מפורש ובעל נ״ה
ל  חולק ע״ז ופסק דחלילה להקל נגד האחרונים באיסור דאורייתא : (כא) כ
. וכ׳ בשייך ח ו ר . שיי שמשממה קשה ומראיתה כמראית ריאה: (כב) ה א ו ה  ש
 וה״ה לדס עכור או בשר נרקב נמי כשר והנועם משוס דאמרי׳ דבחיי הבהמה
. כ׳ בהגהת פה  אפשר דהליחה או הדס היה יולאח. ומ״ש המחבר ואס לאו טרי
 מהרי״ו אס חוט אדום נמשך מעש גמקוס האמוס אז ודאי אטום הוא וא״צ
 בדיקה אחרת ושריפה אבל אס בחוט לבן אז צריך לנקוב החוט ע״כ.ופר״ח כ' ואני

 אימל דליכא פסידא בלבל ולבדוק בכל גווני דאי מבצבצא כשרה . ואס נמצא םירכא במקום אטוס שהי׳ גרוע מסירכא היוצא מן הבועה אין לה בדיקה להכשירה
. ועי כנה״ג דק״ג שנוטה להכשיל אטוס _ י ״  ממ״נ אי מבצק א״כ יש נקב בריאה דהא סירכא כשהיא מבצבן טריפ' ואס אינו מבצבן א״כ היא אטוס וטריפה עכ״ל ט

: (שם) ליתן הריאה  בריאה ומכה בדופן יסירכא ממקוס אטוס למכה תלינן שהסירכה נאה מן המכה ובודקין האטום אי בצבן כשרה ונראה שדין זה אפילי נמצא מוגלא במקום ט״ק ה׳
? ; ) כד(f,p- בטיט פושרין, ולא ישהת א , ל ה ה נ מ ׳ אן מ ס כ , ג ר ה ן ש מ > ע p ב f , WpW1c ך ן ק ח ש ; ס י ו ט ס א ו ק מ 3 ע 7 מ ש ר . וכ׳ בט״ז דנם מכאן מ י ש נ ה : (כנ) ל ד  האטום . כנה״ג דף ק״

° ם״קיע״ג״חולק •'(סעיףץ״ד) ה א " ' ה י ע המחבר בסעיף י״א ותפול חשיפות 5 ק . פי׳ כעז נרקב ובט״ז כ' שאין לטריפות זו שום סמך מהש״ס . יננ״ה הילק עליי וכ׳ פר״ח -הא ת ץ ע  ב
ה שקשה כעץ. אף א י ה ר י צ 1 ו י י י י י א 5 ה ילא י ו 5 י ח ׳ ה י מ ג י מ ל ס . מעשה שהביאו ריאה לפני ר״מ משנפחיי נ ה פ י ר  לא הפול אס הגיע ללקותא שרופא נולדו ומעמידו על בשר חי הוי ט
 לנפוח בחוזק עד שנפל בל בשר הריאה וראה שהיה בפנים הריאה קרוס תלש על הריאה ל״ל על הסמפונות והכשיר ויש לסמוך ע״ז עכ״ל הפר״ח. גס מ״ש דיש בה דט ולחית דאליב
ס . יבש פקדי. ואץ לה טראח ;י  בסעיף י״ג בהגהה ואם משרטט בצפורן כ׳ ה״ה לאס נשגר הקרום מחמת נפיחה במקום שהיה ינשה א״צ בדיקה אחרת וטריפה . אמרו
1 י פיגלא דא״נ פינרא הוא 1  ו !
י י"' ש״ט) אוםרין אותה טהפק . ואט נופחים אותה עוד יותר ו!*י| הקרופ נקרע נשר דאז יכולה להניף על הלב וזהו םיטן שלא הגיעה לשיעור הריות של דקל י ע  ובשר נם בקשה באבן ל״ש דיש עלה נ״ה : (ס
ה שיבשה .. ולא פהני םראה פונלא ל״ש ט״ק צ״ב ואפי׳ יוצא דם נטמוט״היבשת דדלטא נתיבשו רק הקרוטי' א י B J"") ר "' T  בה״ג ונלב״ש ט״ק פ״ט (והאי בתריות אין הכינה שקשה אלא רנה ונפוחה נהריות): (^1
 ת״ש ע' נליון סעיף ט׳ : (שם) אפיי טקצתהטריפה. בל״ש ם״ק צ״ב טהדש דבינש מועיל בדיקה בטו בצטקה יאל״ב ק' על הונתתט דצטקה נולה בעינן דאל״ב יבשה ל״ל שיעור נפרכה ת״ל דקודם שיעור יה
 כנר צטקה . וק׳ דלטא בעי שיעור גפרך שלא יועיל בדיקה, ונ״ט נם לדידן דע״נ לא נקיאין אלא שיהי׳ טעל״ע בפי שריט אבל אם נשעח יחזור לקדטותו טועיל גם בצטקה נם לריק בדיקה. וכתב רלטעשה מטתפינא:
 (הגה״ה) מקךו יבש.טשום דלא בקיאי׳ נחפרנת הצפורןפחםרינן פ״ח טט״א םק"נ;(שס)יטדיפה.אם חוור לקדמותו פיזנצטו אף לא טיד בהסרת הצפורן נשר ואס ע״י טשטוש או נפיהה יתירה אפי׳ לאלתר טריפה חיש!

ם ה ר ב ד א  י
,  נריאז לאמלי׳ שס ללמ״ל מסיק מנפניט לא שמי׳ משחן כשילה אע״ג לנשנמצאמ ננשר וענע הברזל לחסר הנשר כששיהס שם . ולא הוזכר שס כלל חילוק זה נין רניעית ליתר מכאן ושם החיסרון גמקום אי
 יםני משמע להייא נש״ס שם ורש״י ושיפי שמימין חיסלון יהתס לחיסרון ינשפכס וכמו שמותינ מעתני׳ גני נשפ נה ומסיק ישיי p התם ימתין יצל״ש איצטלין ולא מתיז נפשוט ימחני' איילי נחיסיו! נמקים א'

 (•ו״ר ח״א) לך,



כ ה ז י ר ו ן יורה דעה לו הלכות טריפות ט ה י כ ת פ  באר המלח 138 ש

p צמקה כולה ה נפרכת בציפורן במינן דוקא כולה ק משממ בשם רש״ל. : ( נ י א ש ׳ ט צמקה ט J0 כ
 ™ משנס לף ־ל וניייתי* 

- ואל, ^1 בש״ס וכ״כ כל הפוסקים ראשונים ואחרונים וכתב מהרש״ל פא״ט סי׳ דצמקה הוא אינו כמו ינשה ' ש ^ ׳ ג ש י ה  ו
 . ה״ה רובה כ״כ רש״ל ופי׳
 לסעיף הקולם רביבשה אפילו
° י׳י» «יי״ צ׳ לרובא ככולה ופשוט הוא והב״ח מטריף אף בצמקה מקצתה וכבר במקצתה ערפה אלא צמקה היינו קרוב ליבשה כמ״ש רמב״ם ^ «  א״ייי י
^ השגתי עליו בספרי פ״ש ומיהו היכא ליבשה אונה שלימה אע״פ ט״כ בעינן לוקא כולה. ובהג״האשיר״י בשסא״ז כתב בשם בה״ג ' r e ' : ^ ״ F E » 

א שאינה נפרכת בצפורן כתב בהג״א ה "6 א ה ס ג6"א מ ״ ג מ ר  ה

א מאז בשם בה ג דטרפה חך י ה א א, ו מ ; , raWM 

 אונא לריאה שיבשה קצת ואינה
 נפרכת בצפורן מנימין אותה במים
 וממשמש בה אי הררא בריא
 כשרה או יתן מים לתוך הקנה אולי
 תחזור לקרמותה וכשרה כשתחזור
 עכ״ל ותמה ב״י הא אפי׳ בלא
 בריקה .כשרה כיון שאינה יבשה
 להא אינה נפרכת בצפורן וא״כ לא
 הוי אלא צמקה ובצמקה במקצת
 א״צ בריקה ותיקן רש״ל דלעת ה״נ
 כל שצמקה אונא שלימה הוה כמסר
 ומ״ה טרפה ולא רמי לריאה
 דהיכא שצמקה ולא צמקה כולה
 דכשרה משום לחסרון בריאה אינו
 פוסל כשהיא שלימה מבחוץ משא״כ
 באונות ומ״ס מאחר שדברי ה״ג
 דברי קבלה והא״ז בעל הוראה היה
 אין לסור מדבריהם ואע״פ שבדקה
 זו אינה כבדיקה רגבי צמקה כונה
 ג״כ אינה דומה צמוקת אונא
 לצמוקת ריאה עכ״ל ודבריו נכונים:
) אם הדבר ספק כו׳ , זה א ב ) 
 דעת הר״ן דכל שהוא ידוע לנו
 שבידי שמים דרדף ארי אחריה
 לפנינו או ששמעה קול רעמים
 ושחטום ונמצא ריאה שלה צמו־ה
 א״צ בריקה וכשרה ללא כרשב״א דאף
 בזה ס״ל ספק וצריכה בריקה ומ״מ
 גס ללעת הר״ןצ״ל דלא שחטוה לשעה
 יולה מיל אחר שראינו שרלפה

ת מ ח ה מ ט < ם ) ־״ צמקה(לה) יי כולה א י י ) ט ) כ כ ) ד  י
 בגי אדם שחפחידוה כגון(ט״ ששהטו אהרת
 לפניה וביוצא בזה טריפה ואם בידי שמים כגון
 שפוזרה מקול רעם או ראהה זיקים וכיוצא בזה
 ננא] או מפתד שאר בריות כגון מקול שאגת אריה

 וכיוצא בזה כשרה :
) ל [כב](אס היכל ספק א כ ) ה ת ו  טו ״ כיצד בודקין א
ת הריאה ״ ייי׳יו) מושיבין א ״ ל ) ( ה א ל י י נ  מאיזה ל

 במים מעת לעת אם היה זמן הקור מושיבים אותה
י שאין המיס מתמצין ל כ ב ו ח ט ־ " פושרים מ י  במים ג
 מגבו ונוזלים כדי שלא יצוננו במהרה ואם היה זמן
 החום מושיבין אותה במים צוננים בכלי שהמים
 מתמצין מגבו כדי שישארו קרים אם הזרה לברייתה
 הרי זה בידי שמים או בידי הבריות ומותרת ואם לא
: ( י ״  הזרה בידי ארם היא וטריפה(כל הסעיף ל׳ למנ״סשס ל
ה זו כי אין אנו נקיאין ככל דכר ק ד  הגה ונראה לאין לנו לסמוך על ב
א ואס נראה שנא לה בידי שמיס אין להכשיר  שצריך בדיקה ל
 בלא בדיקה זו ובזה יש,לסמוך על (כו) בדיקתנו (כ״פ רש״ל) :

ה שהרגיש בה במשמוש היד שמחט א י ר ט  טז ־
 בתוכה אם שלימה היא נופחין אוהד. אם עולה
ן אם היא דקה או עבה י ב ב כשרה נכח ל  בנפיחה ל
׳ דרך צד העב)  בין אם נכנסה דרך הודה או דרך קופה(פי
א יש  ^ ואם היא חתוכה טריפה, לג נכי] ל
 עליה >יח) קורט דם כנגד המהט בהוץ טריפה

 אפילו היא(«) שלימה :

 הראם ישנים : לא נווי מלין שם י ש״פ משים יסמפוני לרני אמי זלז׳ : ל הרא״ש
 נקודות הכסף

 הש״ס לפיו העיון שפייש כן שנויסית זה יש צי מקיו מן
 מטה יהונתן

 שניקבו סמפונות יגשלמא

 עוביא יייאה יאתיא לקמיה מניחים אותו במים וממשמש בה
 או יתן מים להוך הקנה אם
 תחזור לברייתה כשרה וכ״פ מהרש׳יל
 פא״ט סי׳ כ״ב וכתב הטעם
 לטי! שצמקה אונה שלימה הוי
 כחסרה האונה ול״ל לצמקה ריאה
 מקצתה לחסרון מבפנים לאו שמיה
 חסרון דלא מ״י ול״מ ונראה
ה דבדיקה דהנ״א נוהגת נ״כ עכשיו ^ א * $ 
 סעיף ו׳ יע״צ לא שלניה ני דהיינו כמו בדיקה הכתב ,הר״ב
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 ניקונ הייאהייהא ניקונ שמיס כגון שנראה שפחלה מקול
 רעם או שאגת אריה וכה״ג א״צ
 בליקה וכ״פ מהרש״ל פא״ט סי׳ 5׳
 ללא כהעט״ז שהשמיט הג״ה זו:
 ונראה לאיןכו׳.ולי נראהכלהיכא
 .שאין מלים לרבר שבא בילי אלם
 תלינן ברוב וסמכינן על בדיקה זו
 (*««יף •?•!now »׳ שהרי חזרה לברייתא עכ״ל אפי
 במ! ששחטו איוית שלפניי• רברבי ודעת מהרש״ל שם כהר״ב
 וכן נראה דעת שאר אחרונים:
א ואם נראה שבא לה בידי  ל

ם 50י!' ט״י) יש עליו חיא משמונה עשיה עייפות: הסמפונות. אס כן נציה לי׳ מיכיעית היא בשביל ניקנ הייאה ינצ עייפות יתר סמיסייית היא נכלל ניקוב  קודט דם נו׳ בחוץ טריפת . (ש
 יד אפריש

 שמים כוי. ודעת מהרש״ל שס דאם נראה שבא לה בידי שמים אין צריך ארי כדלעיל דבזה כתב הרשב״א שא״א שלשעה מועטת תצמק הריאה
 בדיקה כלל מיהו ודאי היכא דבדקה ולא חזרה לברייתה לכ״ע טרפה ובודאי גס הר״ן אינו חולק ע״ז וכן נלפע״ד להוכיח מן התלמוד

ב כשדה כר״ן  למוכמא מילחא דמקודס לכן הפחידוה ג״כ בידי אדם: ל
ג יש עליה  בין כו׳ . לפי שסמפוני הריאה רחבים ואפי׳ דרך הקופה נכנסת לתוך הסמפון ומשם דוחקת ונכנסת לתוך בשר הריאה : ל
. כתבו הב״י וב״חשזה נלמד מדין מחמ שנמצא בעובי ביח הכוסות דלקמן סי׳ מ״מ וכתב הב״יו ומשמע דאס אין שם קורט ׳ ט דם כו ר ה Bf׳° מ ' י , 5 i י£' ״ 

 ינ״ח ייש סיניים צג ח י ׳ י

 כפיית שמינים העט להגיא של זה ינעיט נעי״כ נשחיטומ ממש טפחי של זה נצי טפחו ניויהם ומומרים סמוך לו אל השיחע אוחזים העיסות ההוא ויגיל שהינה נ״א נאים שציין להזהיר להשוחעי׳ ניני אפיים סי׳ כ״ו נאסצע התשוג' ני'. ועיין נספיי שו״ת נית

 חידושי רע״ק ביאור הגו״א דם
 חטים כי׳: [כד] נין אט כי׳. טדלא טפלנינן נטו ננבד שם ועתוס׳ שם ד״ה אי . ונראה כוי: [כה] ואם היא נו׳. גט׳ שם : [כו] יש עליה נו׳ . במש״ש נ״א א'; לטטה לההטיר •י [בג] ובכלי שאין בו׳ בבלי בו׳ . לשון הרפב״פ נפי׳ נ״ה שלהן באותו זטן היה הלבן טייע והארוס אינו טזיע וידוע שהנלי שהוא טייע טתקרריס נו נטדפא לודאי א״זו בדיקה או לא טהני . ריין אנל הרשביא נטחפק בדבר ולבן נתב בהנ״ח (שין סקכ״ט) הוי נחסרה האונה . ואפי׳ ברובא דטריפה . אף אט הטיעוט הנשאר הוא בן פי' דנפיחא : [נא] או טפחד שאר ני׳. כת״ק : [כב] אט הדני ני׳. אבל

 פתחי תשובה

̂יג הניאו מחמת שמיטה אחרת כפניה ולפעמים צמקה הייאה שלהם בני סרגשה נינהו שהיי מנואל גיול מזה . וא״ל יעופות לאו אלינא יג״ע ואין לן צנ״ה יאויייהא ואיםויא דרבנן  בשחיטת תגילי . ונפלט ה׳ המטנח״ס שצא יראה האחו נשקישיין הינה שוורים גבית לננז; נעופית יכן גנהמית קשה ונויענו ימי. מ״מ יש ננהמה וכ״ש בעוף שהגייקס נייי להצלין. נייקה נכה״ג עו לאין מיטא ולכן אף שאין ונע״ח אפשי שיתקלקל מיי נת״ש מוכיי נה״ג ומשמע שחיטה מיל ומכ״ש לפי מ״ש שעתילה שתצטמק ואין מועיל ואינה צומקח מיו מ״מ י״ל קאמר נו׳ וגס י״ל יאע״נ מ״ש נספיי יהישנ״א ני״ש נשחיטה מיי יש לחוש לטי שתצטמק לשעה קלת ומתיר להישנ״א שכתנ שאין למוש מממש כן לירי צמוק ואפילו לעשות זה כיון שיכול לנא נת״ש נו׳ ונם י״ל שאין נדאימא נש״ע וני
׳ נ־מ״נו דק 7 1קשיי נפשק ;יnnwj puu m\> an k מיי;׳ בז יקה v n 1 7 \~J7 ה ; (. י a 1 7 J ׳ » k7VBUU pvu ו״1וnu׳ 7vקי 7  שמעתי שהם מרגישים מאל ונעינ כסנ wo npu ׳

 נשהט מוגצין צטנח ובבואס וכ׳ נשייך מיהו ודאי היכא דבדקה ולא חזרה לברייתה לכ״ע מריסה דמונחא מילתא דמקודס לכך העמידוה נס בידי אדס וכן היכא שאין לגלים לדיבר
. והב״ח כ׳ דדוקא אס נמצא קורע דם אנל בלא״ה ה מ י ל ם שבא בד״א תלינן ברוב וסמכי׳ על בליק׳ זו שהרי חזרה לנר״חה וליד אחרונים שייך וסר״ח : (כז) ש * י ל ע , ) י w w " ת 1!6" 6 י ג  כשהשוחנו קיוא אצל נעהינ לסחיט לצוין סעולתמצוה ולפעמים מזדמן שקונעים מקים לשמיטתו אצל הנלונ מצא עוף וכוחטין מהם נפי הצורן ומשאיייס נכצונ כמה עושות לאמי זיין וכןינייי של טלאים ניאה שיש נ״נ יאיהו הוא יקמגעיח נפשיה אבל מ״מ ציין ליזהי שלא יראה האחו נשחיטת חנירו משוס צנ״מ וחשש צימיק אף ששומט׳[ מיו שיש גזה קצת קולא אלינא יהישנ״א מ״מ צלין ליזהל מעטמא לכתיגנא . אן מה שמהנים קימתה זפתל, זגזה חי! חשש ?
א נזה גשרה . עיין נס״ט יעיין נתשינח מסי״ס אלשאקי סימן זא״י מיאיי מ י ב  (חוש להציין מיקה לנתחלה טנ״פ במ״שנספיי נ״א טלסריפימ נשי׳ ל״ו ולכן יש ליזהר נכל גווני וכע״ש ע״ש : (שם) ו

 נליון מהרש״א
. צטקה חורדא אף בידי אדם ונשאר בטרפא דאפא קיים בשירש . אי לא נשאר לח . וווטקח טק*תה (סעיף י״י ש״ט) צמקה  נד״ש ללבוש שני משים דהדרא בריא נראה דטקוי ריעות' אנל י״ל דהוי בטדאה כשרוח לא טשיט היי ענ״פ ריעותא ביון דהב״ח אוסר נם נטקזנתה נט״ש נשיך ט״ק נ״ט . נ״א בלל י׳ סט״י . ועםקה בט״ד וספק אי נעשולנידי אדם גשר בחייט. ל״ש עלה נ״ז א׳ ם״ק קנ״ח : (שט) בו
ם מחטת בני אדט. ע' ש״ע אה״ע פיטן הדרא בריא שם . ובם' ל״ש עלה ל״ו ע״נ טיק נ״י הולק דזויטוק קזות ל״ט ריעות' רהא נ׳ הש״ר גא; ) א מ ש  דהוי נוזפרון טנפניט וע׳ שיך םיי ל״ז פ״ק ח' נםיפי •י (

 באר היטב יביח״י
 (כה) טלה.צמקה חינה גפרכת בצפורן כמו יבשה לסעיף הקודם דהשס אשי׳ מקצתו
 ונצמקה דוקא כולו. וכי בש״ךבשס מהרש״ל דה״ה רובה דינו ככולה אנל מקצתה כשרה
 אנל אס צמקה אונה שלימה מריסה דהוה נמסרה אונה אחת ולא דמי לריאה לשרי
 משום דחסרון בריאה אינו פוסל כשהיא שלימה מבחוץ משא״נ גאונות אך כ'
 שיש להכשיר בבדיקה דמנימין אומס גמיס יכ׳ בשייך שיש לסמוך אבדיקה אפילו
 בזמן הזה עכ״ל ש״ך וס״ז וכנהייג דף קי״ב ומ״ש כאן;נני שאגת אריה לכשירה הוא
ו . אי חזינן שצמקה נ ת ק י ד  דעת כנה״ג. ושר״ח כ׳ דנשאגת אריה טרפה: (כו) ב
 ע״י חולי כשרה ולא בעי בדיקה פר״ח וצריך לדעת היכא דבעי בדיקה הריאה
י עיין סי' ס״ט שג״כ. ל  לעולם טריפה באשר ששהה כ״ד שעות במים . ולענין מ
 טריפה אלא דמותר לשרות גו עוד ע״ש. ובט״ז חולק על זה ופוסק במקום
 שנראה שבא לה גידי אדם כגון שראינו דרדף ארי אחריה או ששמעה קול רעמים
 ושחטה ונמצא ריאה שלה צמוקה כשירה בלא בדיקה (אבל ידוע שבא לה בידי
 אדס כגון ששחט אחרת לפניה לא מהני בדיקה וכן כשידוע שבא לה מן השמים
 א״צ בדיקה. u iJi * * ו vus \ynv \>J>\ 1\*׳ ומ״מ צ״ל דלא שחטו לשעה קלה מיד אחר שראינוה שרדפה ארי
 וה״ה אם ראינו שנבעחה בידי אלם ושחטוה מיד דלא הוי טריפה דלשעה קלה לא צמקה רש״י וכנה״ג כ׳ ודאי אס רדף

ק לנתחלה יש ליוהי אך מה שנוהגין נשהשוחט קיוא אצל ג״נ לשחוט על סעוית כששוחטיס זה את״ז מיי שיש קצת קולא מחמת סגרת הרשנ״א שלא תצעיק לשעה קצה או שאין לכחמיל צתצלין נליקס מ״מ לכתתלה יש ליזהר בין.געופות נין ננהמות , וכל זה נשמיטת הכפרית ואין זה ננון ני יש נזה משוס צער נ״ח ינס יש חשש צימיק הריאה ואף יעומויס סנינ נכרי שמיר שיגמור שחיטת עופות ש; זה יתחיל גשלו ונפרט נערנ יו״כ סי׳ כיו שכמג שלא י נכון מה שהרגה בני אוס נאים, אל השוחט ואוחזים עופות ניייהס חולי כוי נבילי אלם ע״פ : (טז) ששרטו אחרת לפניה . עיין נתשונת נית אסריס חיי״ל הסכים נחשינת ח״ס סיף סי׳ צ״ט יעיין טמ״ג]:(טו) טהטת ב״א.עי׳ ס׳ תפארת למשה לע״י צמקה יוני כנילי אפ" נשאל נהאי כט״י צא מהני כיון רמתחלה לא ננראמ כן קטנה ע״ש וכן (ידןזיטקה נילה.טגה"ט ימ״ש אגל אם צמקה אינא שלימה טייטס עיין נשט״ח יאס רוב האונא  האלים הנשל ליזול אינו מזיק ע״ש והגיאו ג״כ הסמ״ג לקמן סוף סי׳ מ״ו ע״ש.־ סימן ס״ט שכתב לקורט לס סמוזכל ננל מקום היינו ממשות או לס צרור בעוני הגשר אנל על טריפות שקיננו' החשיבות סימן ן׳ באורן: (יח) קורט דם. עיין נתשינת מוט השני עקום להציין נייקה ע"ש:(יז) פישרי0.עיין פי״ח נא״ח סי' תנ״ט סעיף ה׳ ובקשי נית אפרים בכלוב כמה עיסית שאי! שחיטתן אצא אחי נמס ימים נזה יש חששא גיותי ואף נייטגי יש מתונה או מילה וקובעים מקום לשחיטתו אצל הכלונ מלא עיף ולוקחים מהם לשחוט ומבאייין א״צ נייקה י
 דא״א ללשעה מועטת חצמק הריאה ס״ז

 אחריה ארי או היכא שפחדוה בגי אלם הבעתומא כ״נ חזק אפי׳ לשעה קלה יוכל לצמקה הריאה רק כששמעה קול אריה יוכל להיות שא״א שתצמק לשעה קלה וצ״ע
ה ק ד  ע״ש דף קי״א. ומ״ש דבזמן הקור מושיבים אותן בפושרין וכו׳ והמיס צריכין להיוח פושרין כל מעייל) ודעת רמ״א צ״ע דכא[ פוסק אף בידי שמיס צריך ב
י בדיקה לדידן. מ  ולעיל כתב דוקא אם הדבר ספק משמע בוודאי בידי שמיס א״צ ובנייה מתרן דברי רמ״א דמ״ש אס הדבר ספק להורוח לאשי' בספק לא מ

 הפחידוה נס בידי

•י (׳P) שה£היחה . ואם היא לא ידעה טטי נא כנין שירח נקנה
 ד.׳ סעיף יי״ד וע"׳ חול• ע׳ נט"ח 

 שרעה ושםעה טאחורה הקול , או אף רלעיטה דנר שנרם ,לח ההלי זה ניק שיד אופ נאטצע נםת8ק

 יד אברהם
 מהניייתא יחיסיין נמקים א׳ אפיצי מחזיק יניעית נשייה . יצא נתנ אלא לין נששכס נקיתין יאי הוה משמעית סש״ס ייש״י ותוס׳ ילשנ״א נמשמיתהנימ . יכ״י הרמנ״ס שהלי השמיט מימרא.ללנ ׳:ממן גש״ס יש נחיסלין יותל מיניעימ כיין שיין הברזל לחסר הנשל נששוהס שס וצ״ע . ולכן נלע״י שיש(סמוך על ביותר מכניעים רא״נ גני ממט נריאה אמאי מנשר סתמא נססס״מ בסעיף ט״ז וה״ל לימי שיש לניזק אס ייתר מרביעית ושמי׳ חסרון. אלא ש״מ שאין חיליק נצל נין זה לנשפכמ. ותמהני על הגה״ה שיוסק לאסור
 שהמיש בח בטשטוש היד שטהס בחונה בו׳ יש עליה קורט דט בננד enn טבחו f טויטח אפי׳ היא ס״ל ייש מלוק בין זה לנשסכה לא הוה משמיט . וכ״ס הט״ז יילא נהנקה״נ נ (ש״ע ט״יף «'י) ריאה

ם טעת לעת . והריאה טריפה אט לא היי בטיס ם' ננד הריאה: בולח ובל״ש פ״ק קכ״ד חולק: (שיו פ״ק ג"ט) מיהן היכא ייבשה אינה שלטה , אבל לקולא לא אטרינן דזנטקה כהםר ר*ל ביש נשטאל ד׳ אונות ואי סד,ן צםקה אך יתרת נדרי שצטקה ויש עור צד להתיר הטיקל בת׳שיועי׳ ל״ש ם״ק קנ״א : (שי) וכיוצא ניה בשרה . ואפשר דם״ט טקיי ריעות' נ״א טוף נל;! י׳: (טיז ס״ק ני) אןלי תהזור לקדטותר. ונשרה. ובדיקת טעל״ע ל״ט דזודך לתיור ביטן קגר לבריאו׳ ביון דלא *טק שלימה י מ ) מושיבי( אותה בטיט פושרים . נ״ט שהוזנו• פושרים היינו כהטיטת הרוק שייך פי' קפ״ח 0״ק י״ר וסי' זה ם״ק ז' : (הגה״ה) ךאין לנו להפוך . בשייך םק״ט ב' טעםים ונל״ש פ״ק זנ״ה דעיקר כטעם א' ונ״ט לא הפםיד ל״ש עלה ט״ח ריש ע״ב ונשיש טיק איוה חיתית נשר נזיטקה וי״ט ש*טפה רוגא טריפה גם ניש עוד זיר להתירא : (פעיף ני״י ב ם א שחטוהו לשער, קלה. נרתזה ניד״ש ואהר יטים (5 ל א טהנ׳ בדיקה . לרשב״א תלינן דננר טקודם נא לה ביד״ש ועי ל״שם״ק ציד דהולק על הבנת אחרונים בדעת רשנ״א : (שם) כגון שנראה שפחדה . וחייה בבני אדם דוקא בניתעהל״ש ס״ק ק״ח; (הטיף ט״ז שוב בידי אדם ונשחט' טיד אם סוטנים גם לקולא ע' ת״ש דאםר ועי ל״ש ה״ק ק״ו! (שט) וכן נליפענ״ד להוכיח ט; התלטיד . ויש !וד ד' הוכהית באחריניט טנאם הל״ש 0*ק צ״ד והוםיף טן דילי' עוד אחת ; (שיך בהדר• בריא בזמן טועם שרי דדוקא פושרין נל טעל״ע ואין אנו נקיאין ואפ ע״י פיעוך ומשםוש הדרי הוה פפק טריסר. תבייש ילנ״ש עלה נ״י א׳; (ט״ז סקה״א) ד גד הטחט בחיץ . לאו לאפיקי ננסגא לטעלה או לטטה והא אפשר דירדה ע"' נעועאחי־ שנקנה אלא סק״צ) ל  !דע) יש עלי׳ קורט דם . תחונה הטהט וניקבה להוץ נס בלא קורס דם טריפח.ל"ש עלה נ״י : (שפ) בנ
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י הגולה א ן y כ ה י כ ת פ ב יורה דעה לו לז הלכות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

ננית הניסוח ל מחט «י&6 ״ ״ כ ר ע 5 ע ק ו ח  כר״ן לאמאי ל^מר רבה בב״מ אשכח כמדבר ריכרי לצמיק ריאה דידהו לס אפילו ניקב לחון כשרה לולאי אחר משחימה ד
נ פ : ״ ׳  שאיל בי מדרשא א״ל שיבדוק במשיכלי מיורי כו׳ ואילו במתני׳ לתכן ותימא להא אלרבה משמע איפכא לאס איהא כרבריו למה כתבו כל w מ־ייא״יף מ׳

 חרותא בידי שמים כשרה לא הוצרך לשום שאלה בבי מדרשא אלא הפוסקים והמ״ונופחין אותה נפיחה זו מה טיבה הלא אס יש קורט דס
 ברור דבמהני' דיש בירור מעשה בידי שמיס א״צ בדיקה רק בהנהו אפילו עולה בנפיחה טרפה ואם אין שם קורט דם אפילו אינו עולה

 א מהא לשמואל ילנ גחמן
 ולנ אמי ולנ אשי מולי! לן
 מימ : ג סרי״ף יהימנ״ס
 נפ״ז מס״ש לין י׳ ועעמס עי'
 נ«*ש בסימן דלעיל סעיף 1' :

 מפיחה כשרה אס כן הכל תלוי
 בקורט דם .ולא בנפיחה כלל וכן

 בש״ס פא״ט(דף מ״ח ע״ב) גבי הא נקודות הכסף
 איתא קמן ולא מינקבא לא משמע לפחיות כאיפתא ועיי! *לישו
U5?&).«£3?הכי ע״ש ע״כ נראה דדוקאבביח 
 הכוסות אמרינן הכי דאס אין שם מילי ללא נתנ אס הלנל ספל,
3 5 ״ « ד & 5 £ 5 < ״ «  קורט דם אפילו ניקב למיז «
 משא״כ בריאה וכ״כ הפרישה וחילק שנא לי, נילי אלס לא מתני
S ^ S t ^ S ו מ ב כ : ש  משוס דק״ד מבפנים מ
 מבחוץ ובריאה לא שייך למבדקה סמואמ״שאתרנו ילאלנס
 בפנים מפני שהמשקים משפשפים למלשיל לנמלי בלא נייקי־
 י י ״ן בועת הלני נסיס כיון
 תמיד כל מה שבתוכה עכ״ל ועוד שסדשג׳׳א ״,לק אלא למ״מ
״י נליקה  נראה לחלק משוס דבריאה מתוך סנילא ליה לסקל ע
 שהמחט הולכת תמיד בדוחק בבשי שהשיג על ה:״א נלן־' נ״ה
 הריאה ואין לה מקום מרווח א״כ ע״א נמה שהצריך לנדוק אס
ח יי" י 0 " '" ^ ג f t ־ אם נימב מחיים לא ימצא & 5 ז ^ £ ל ף ־ £  אף אם ניקב מחיים לא ימצא ?
 קורט דם ועוד אפשל דאין טבעת הנ״ל ולעעיל ?ראה והנ״א
S-^כל האברים שוה דאין אומרים ?ffii 
m בטריפות זו דומה לזו וע״ל סי׳ מ״מ לא מיילי משוס אסים 
ן משום צמקה ילבן צא מה:׳ י , ף ף  חייה ל׳ י לד ואיל דני? ד
י נויקז יו יציין נריקה מע״ל  ?I י י!* < 1 י
 שלימה, כי א״א בקיאין בבדיקת ינס הלא מילה מעי־! צמקה

ד ואין ה מרוט ל  הגה [כז1 וכזמן הזה יש להשריף כל ריאה שנמצא נ
ה דין שלימה (נ״י כשם כמ״ק הגהות מיימוני פ״ז ואייו  דנין נ
ה אז יש להקל נ מ  הארוך ומהרא״י שער לי) אם לא נמקוס הססי מ
 ולבדוק ע״י(כת) נשימה (ש״ל סימן צ״ב בהגהות ובית יוסף ומהלי״ל וכן

 משמעות בל הפוסקים).־

: ה ר ש ט שנמצא בסמפוגא רבה רריאה כ ח מ ג  יז ל
ה נכח] ואפילו בחתיכה שלא נוכל לבדוק בנפיחה יש  הגה ל
 (כט) להכשיל (ב״י נשם ר״ן וש״ד ומהלי״ו בשערים ולי ירוחם

 ולאפוקי בלבו ואו״ה):

. ובו ד סעיפיפ: ה א י ר ת ה ו ב ר כ ת ו ו ע ו ב ע ב י א נ י  לז ד

ה אבעבועוח אפילו הם גדולי׳  א *ריאה שנמצאו ב
« או מים זכים  הרבה נא] אם היו מלאים רוה נ
U או ליהה J ש וכיוצא בו נ ד  או ליחה הנמשכה ב
ם א ו ח נ  יבשה וקשה אפילו כאבן הרי זו מוחרה נ
 נמצאה בהם ליהה סרוחה או מים סרוהים או

 עכורים הרי זה טריפה:
) א ורבים מכשירים אפילו בעכורין וסרומין (הרא״ש והר״ן א  הגה (
 זהרשב״א וטור ומהרי״ל ועייל סימן ל״ו ס״ז ע״פ) וכן המנהג

 להכשיר בועות בכל ענין אם אינן (א) סמוכות :

 שנמצאים ולא נודע מה נעשה בהם
 ורש׳׳ל הביא ג״כ הוכחה נכונה
 לאי ס״ל לצריכה בדיקה א״כ הדבר
 ספק ולמה שנה התנא חרותא
 בילי שמיס בין הכשירות כיון לצריך
 בזיקה יש בו צל לטריפות ג״כ
 ואמאי לא שנאה בין הטריפות
 תחלה *אלא ללעת רמ״א צ״ע לכאן
 פוסק כר״ן משמע לבולאי נילי
 שמים א״צ בריקה ובסמוך בהג״ה
 כתב ואס נראה שבא לה בילי שמיס
 איין להכשיר בלא בריקה כיון לקי״ל
 כר׳׳ן וכמו שפסק רמ״א עצמו לבוראי
 בידי שמים א״צ בריקה ולמה
 נגרע אנחנו דבשלמא במידי דחלוי
 בבדיקה יש לנו להחמיר כיון שא״א
 בקיאין משא״כ במידי דלא תלוי
 בבקיאות כמונו כמוהם להכשיר וכן
 כתב רש״ל דבמקום שנראה שנעשה
 בידי שמיס ושחטה לאחר זמן אין

 צריך בדיקה כלל

 לוילאי הינא ולא נחחנ המחנו
 גס נעור כליאה גס הנ״ח
 מולה נלא ק״ל נמי טריפה
 אס אינו עולה ננפיחה למ״ש
 מכל נקובי לעלמא ללינא מילי
 (מיסלך והניח צא קאמל אלא
 סינא שנתחב המחט נס נעול
 דאינא טילי למיסלו לגכה״ג

 כשל נצא ק״ל :
p i (טיטן ל״ו נהנה״ה) 
 המנהג להבהיר . ש״ו סק״א

 ואע״נ ולעיל סי' ליו ס״ל
 גגי ליאה שנימיקה ני׳ פסק
 כיי תיי אמ״י לסנה החולקים
 על סרי״ף טעמא משים לקשה

»כא ל ?»רצ? י א0" 1 ' ל ^ י ג נ ת כ ש י ״ ר ע כ ח מ ה י י " י ה מ ו כ ר ס ו פ ״ ׳ מ ' D י 5 * ל 6 ״ ש ר ה מ ה י ח י פ א נ ל ל י א ח מ ו ל ו י ח ג י מ ו ב  לן (א) ורבים מכשירים • פי׳ אפי׳ ב
ע לעשה קצת'יצלינה בדיקה י  חיישי ואיני יודע מה מומרא יש בבדיקה זו ט' ע״ש ונראה להכר
ג לף י  דהיכא דנפחוה ולא הרגישו עדיין במחט רק אח״כ מצאוה בחיתוכה אז יש לנהוג כדברי הר״ף דבהכי איירי הר״ף בהגהת סמ״ק להדיא « ולאטים ימיין מ

m :מ מבלי עליה ' נ '  אבל היכא שהרגישו המחט במשמוש היל אז נראה למהני בריקה וכמ״ש בל הפוסקים ואפשרדהר״ף ואו״הגופייהו מודים בזה והטעם י
 ק״ל ומה גס ששאר הפוסקים כגון הסמ״ג וסמ״ק וכל בו והאגודה אע״פ שכתבו דאנן השתא לא בקיאין בבדיקה כתבו דין רשלימה

' עי׳ ש״וס*י ל־ג וני׳ וטימא מ ו ר ה ל מ י ל ה ש א י ר א ל ת י ' א י פ א ר י א י ב . בדברי הפוסקים מ ׳ ו ה ואפילו בתתיכה כ  בסתם וכןמהרי״ל ועוד יש צדדים בזה.להתיר ודוק: ל
. ויאאמ״ו ׳ ו  א״צ לבודקה והר״ב שלא כתב כן היינו משום דקי״ל לקמן ר״ס ל״ט דבכל מקום דאיכא רימותא צריך לנפחה גס במקצת מקומות נהגו לנפוח לאללנה מסמע נ

"~ A : כל ריאות כדאיתא לשם ובעט״ז כתב דא״צ לנופחה 
. כלומר אפילו בבועות של מוגלא שהן עכורים וסרוחים ג״כ וכן משמע מדברי הפוסקים י  לץ א ורכים מכשירין אפילו בעכורין כו
 והאחרונים ופשוט ואע״ג דלעיל סי׳ ל״ו ס״ז גבי ריאה שנימוקם פסק הר״ב דדוקא במקום הפסד מרובה יש להכשיר בעטריס

ק !סרוחים ״ ע י ר ש ו ד ד ף^ר״א ח ו א י  ב

 [כז] וניה״י כוי . דא״א בקיאין נפניחה: 1כח] ואפי' נויוינה כי׳ . דהא לרבנן נטרפא דאפא ! (שט סקל״ר) אן נראה דםהני בדיקה . בטשבצות והב לקטן (טי׳ ג״נ
 טרופאי אין חילוק נין שליטה לחתונה ואע״ה טנשרי וכן שם בםטפונא דבא דכנדא סק״ו) [כתב] דבעוף אין להקל בלל בבדיקה אף נחפ״ם :

 . טטקינן דנשר ולא חילקו בין קופא כוי :
אט נוי ורביט ו ד]  H1 [א] אט היו כוי . זהו בנדי : [ב] או מים יביט או בו׳ . והו צטחי ובטש״ש אלא שחתלטידיט ט' : [J] או ליחה יבשה כו׳ . זהו םנרי : [
. כנירםת הרי״ף והרטב״ם שם נ״ה ב' יש נשר בזה ונזה טיט זנים יש פםול בזה ובזח לקותא י׳« בשר בריאה וסםול '  כוי , ע״ל סי' ל״ו ס״ז : (ליקוט) ואט נטצאת ט
 בניליא םונלא יש מטול בריאה וכשר נבוליא נקב וטים ינים רנשריט נא; ובאן לא אטרן אלא דצילי אבל גבירי כוי אבל נירטא אתרת יש וטיט זנים לא אםוץ ול״נ כאן

 וכאן ואכוליא קםהדר ואף לגירטא הראשונה יש לפרש כן ובן הטגיס בחייה (ע״נ):

 באר היטב - . . .
ס י כ ז ^ ״ ס ^ נ ל י ר מ א ה ל א י י א ג 5 מ ז ג ט ה מ י ל  אפי׳ ניקב לחון השלה והש״ך מולק עליובזה: (כת)נצ£יהה. ומהלש״ל חולק ע3 ובחתוכה שליפה. ועכשיו, בזמן הזה ללא לייניכן לין ש
) : נשלה מציא מיגלא טריפה ש V יו'"ג "  זה ופוסק כהמחגר וכ׳ נשייך דנראה לו להכריע דהיכא דנסחוה ולא הרגישו , יבין בסמסונא רבה דייליה שריפה ע
. ונ׳ בש״ך אע״ג דלעיל סי׳ ל״ו גבי ריאה שנימוקה כ׳ הר״נ ההוא ננולי׳ אתמר ולמס לא ת ו כ ז (א) סמו  עדיין במחט רק אח״כ בחתיכה אז יש לנהוג כדברי הרמ״א אבל היכא שהרגישו ל
 המחט במשמוש היד אז. נראה דמהנ׳ בדיקה . (כ׳ ע״י אס נמצא המחט מונחת דדוקא בהפסד מרובה יש להכשיר בעכורים וסרוחים צ״ל דההס איכא נמי מוקי ההיא נריאת אתמל א״ו
ס » י ה * י » M • * ם * י ?

ע  ^ ע נ י נ " פ ס נ י כ ה ש ל ה י ע י ב י י י ' $ ־ (5 י ° ' י ' f t c ה 1 מ , " " " י 0 ׳ 7 י ש ט י י י מ נ ו י ! נ ט נ א מ ס נ נ א " מ מ
 V ־ < ה יש ^ ב ע ה י כ י י  ע״ג הריאה על אינא א

' על ליאה שנשפכה נקיתין יש י י ״ י ל י ס י י נ כ  המוגלא בסמשון. מצאתי ביעה ישנה ערפה כיצד כש«ילי1 מ
 ומתמסמסת ביד הבודק שהיא מעופשת פרסה וכן אס נמצא מין בועות כריאה לוחות 'ראייתם4לוואי לנ
 שקולפין אומה בידים והריאה נשארת שלימה במקום הבועה טריפה ולא מהני מתנת לא קאמל לנליו אלינא
 נפיחה דלמא היתה נקובה במקום הבועה וחזרה והבריא וקרום שמלה מחמת למל אמילא א״; למ״ל חסיין
 1 1 נפנים שמיי חסרי! ליאט

 שנימיקה אפילי מיס זכים טריפה משוס חסרון וריאה וליכא לאוקמיסא ורימנת״ג אבל בבועה לליכא שוםחסרין משר ריאה 1אן< שיש נתוכה מוג(׳ מ״מ לא נמסרה מנשר הריאה אלא שגלל ני העיל יהנשל מנסנים
 יש להקשית שטיל. נמי שהקשה א״ה לעיל גני ריאה שנימיקה לא לצה סומ״א לסמין על םמולקיס לגמרי פשוס ולינא סתירט ע״ו מהג«׳ ונמש״נ משא״נ הנא ס«ן על יש מכשירין ננל צו מטעמא וכתיננא • ניטעם

 סנרס החילוק נין נימוק לנוע׳ ט״כ 5*ל במו שנתנ הש״ן לננימוק איכא גס חשש דסמפוניש . ולכן המטיר נס םיננהגה״ס יומר ע״ש ע״כ הגס״ה מהרנ טהריש סכהן ניי מיין רק״ק ווילנא]:
 נליון מהרש״א

 טטעט אט המחט טצד יטין וק״ד מצד שטאל • פ״ה: (הגייייי) ולבדוק זוי נפיחה. ונדאפשו יביו^
 בפושרין ל״ש נ״ז ע״א : (ש״ן ש״ק ל״ל) כי א״א בסיאין בבדיקת נסיחח . «' לעיל טק״ט : (סעיף י״ו

 ש״ט) בסמפוגא רבח דדיאה נשרה , ואפילו איתא לריאה שליטה א״צ בדיקה . ט״ח ו
י אבעבועות ופרכות הריאה . ד״ל סרנה יוצאת מן הבועה אנל שאר דיני סרנה טקוטט  (סימן ל״י) רע
 נסי' ל״ט : (סעיף א' ש״ט) ריאך, שגטצאו נר, אבעבועות . נקלן» עור עליון של נועה טריפה ני עוד
ן הם נדוליט הרבה . ול״א דיהכך בצלעות וטופו ^  חתחתין איני עור ריאה . פ״ה ם״ק י״ח ! (שם) א
 לנקוב בל שאינו הד כאונא ת׳ חב״י םיי ל״ד ע״ש אפיי היא שלחופית נדולה טלאה טיס דביקה בריאה
 וכולח בולטת לחון : (שט) והשה אפילו באבן • עיי ש״ך םק״ח ! (שם) ואם נטצאת בהם ליחה םרוחה .
 ופייט כל שאינו בולט לתיץ אינו בועה אלא םירםא הניבר לקטן ס״נ בהגהה ואף נטלא םונלא . פיית
 טק״י: (הגס״ס) ובן הטנהנ להבשיר בועות . טיהו בריאה של עוף כ' נתשו׳ הינוך ב״י םיי ל׳ לאפור :

וכתב ר.  מעיים אי בא דרך הריאה וניקבה הליאה פשיטא לטריפה): (כט) להכשי
׳ ל״ע דבכ״מ דאיכא ריעותא  בש״ך אבל אם היא שלימה צריך לנסחה כמו גסי
 לפנינו צריך לנסחה (ופר״ח חולק ע״ז וכי דאין צריך לנפחה אפי׳ כשהיא שלימה
. אבל בכנה״ג מסיק דריאה וסימסונא דין א׳ להם כשלימה כשרה בבדיקה ן מ  ק

 יד אפרים
 לנרי הלמנ״ס שכתנ שניקב אפילו לחנימ ע״ש : (שם טעיף י״י) בסמפונא יבה דריאה נשחה . מבהיט
 וכתנ ננו״נ מה״ת סי' י״ט ננקנ משולש נאונא מעל״ע ולפי• הנלאה נלמה שהיא נתוללה יש להטליף למאן
 מפיס שהוא נחולום . ואפילו אם הוא נתוללה אין סהיתי נלול ועיי מו״נ סימן ה' וסי״ז ע״ש - וע״ש סי׳
 כ״ג נאמצע תשינס נסרנא עצ מקים מסלון ננ״ף כפופה שהתחיל נצל אחל להתרפאות . והחסרון עלה
 ננטיחה גענין שאין ני חשש אטיס אכל מ״מ נראה המשלין יש להטריף אף לרש״ל להא איכא תר״ל. ואס עצה
̂ שוה לשאר הריאה סשיטא לכשל ואין נא! ליעיתא כלל  ננפימה היענ על שלא נראה חסרון מקמיס כלל והיי
 לכשהיא נפוחה משעלינן אנל לוקא כשנחמצא נס מבפנים ילא היס גס מנסניט תחח העיר שים מצל ומקום
 ריקן כלל . אנל אס נתמלא יק מנתון ומלפנים נשאל חלל ליק! תמת העור זה טרסה בודאי ע״י הסרנא
 ולא מצל תל״ל אנו צליהיס להטריף שאפילו לא היה המצל הזה נחשב ריעוחא היה טרסה. לא מנעיא אס השרכ$
 דבוקה למקים אחל שטיפה שהמיעון ומשמוש שאנו נוהגין קולא יתילס ואף שאנו נוהגים להקל העעס משוס
 שאס סיה פרכא גמורה הימה,מחיקת יוחר . וכי! נשהנשי סחת הסרנא" שנס אבל אס נלה הנשל אין להסירנא

 נמה להתחזק ני אין לס שיס חיזיק נפנים (אינה דניקה רק נעיר, לנן היא מתנתקת ע״י מיעין אף שאינה הפשטת ליחס יק סילכא גמור' והיי היא טיפה מצי הםרגא. אלא אפילו היסס ססרנא מלזיה יש להטריף כמו סלייפ
 מנועה שג״נ לרעתי םטעס הואיל ומתחת הנועה נלה הנשר לכך לא סיה להסרכא יניקס וחיווק סנפניס ולכן לא נתאחום נמקום אחר(ר*ל רסנועא מעירה עליה ננקב ומס שלא נתאחזה מפני שאין לה מקום גשר
 ליניק משם) עכ״ל יעי' נתשונת נ״ח סי׳ ק״ל שכמנ נמסרון נריאה ונשכי הצלע כנגיו ונתרפא וסיי לקימא נסי לקויו ט״ש . ונספיי נ״א נויני תי״ל התנתי מזה ינקינטרס סתשינ' שם העתקת• מה שהשיג ייי׳ מיו
 הגאון ו״ל לנבול א״א ספיג נענין נגלי וא״א הרנ ז״ל הניא מתשינת הנ״ח יסוא ז״ל כתנ שינרי הניח בזה ממיהיס ומנהגי לסבשיר: (פיק ל״ז סעיף א׳ בהגהיה) אם אינן םטובות . ענס״ט ועיין נשיית נ״י נשלחופימ

 אברהם
 להנשיר נלל אפילי נמקוס הסש״מ יילא נסג״ס באן אס לא שנמצאת נסימסינא לנא והיא שלימה כשילה אפיי
 אס יש קורט לס או סירכא שהיא נלא״ה נשירה: (שם סעי|* י״«) מח3ן שנםצא נהיטתונא דנה דריאה
 כשירה ואפילו בחתינד,. משמע לגם נשצמה אפשל צסיגיש ואין להקשית אין אששי להיניש גמשסיש היו
 נשהיא גשימשונא יגא . ייש צומי נגון שנפצה ולן הקנה אנל היא עליין שלימה : נתנ השין נשם הנייח
 יאפילו נמצא המחט תחונ נייאה מעני לעני את״ה אי לינא קורט ים כלל אמרינן אחר שחיטה ומק ועני
 נמו מחט הנמצא נניה״כ נשי׳ מ״מ . יהש״ן הקשה עליי יהמ״י מ״שנו ע״ש . ומ״מ הניחו נצ״ע ישמא למי
 לושט םי׳ ל״ג. ולפענ״ר טעם ברול ואמרינן המשקין שטפוהו לכיין שקלוס התחתון של הליאה אלום כלאיחא
 נש״ס יפוסקים. אין טיפת לס נינלת ני וכלאימא גני ושט נשי׳ ל״ג. יהיכא שאי אסשל לנוון
 טריפה כדלקמן סי׳ מ״מ ס״מ. יה״נ י״צ שמא עדיין יש קייט לס בפנים ואיני נינל . ילי קשה טיל
 ע׳׳ו הנ״מ ונהי שאין לחיש לריאה ננה״ג לאמרי׳ ואחי שחיטה ניקנה מ״מ ניחוש לוושט נמחנו קליפתא
 אי נקיפא לנל וכיון שהריאה נקובה לא טליף מחתיכה לננלא ומטרפינן מה״ט . ונשלמא
 כשהריאה שלימה לשנינו לא ממזקינן ייעותא לומר דניקנה כנל ועצס נס קלים כלאיתא נפא״ט.

 אנל ננקונה לסנינו לא שיין זה :

 יד
 שליטה. זה נל«ל מוין מ*ו ממצא ננית כניסות מצל א׳ לקמן סי׳ מימ ס״ח . וללעמ פרא״ש שם לא״צ
 לבדוק אם ניקנ משני צללים. יכן היא נקין סתתינ נושט מנעניס ללעתי יכמ״ש גס״ל סי׳ ל״ג. א״כ כ״ש
 כאן א״צ לניוק אחר קויט דם שהוי כאן עויף מחחונ מצו א׳ שהלי המחט נמצא ננתל סליאס ואינו חחונס
 אפילו נעול הפנימי. ומיהו כתנתי שס לנושט ציין לנווק לנתחלה . וכ״מ נהנהח אשי״י ייש א״ט וריאה
 שים לישט . יטעמא לטריפס נממע ענה הנמצאת נחתינה לריאה יקוסס לנו משוס שיש לתיש שמא הנריא .
 «י׳ שמא יצא המחנו לחון ונקבה וחולה לאחילה כלחיישינן נישט לכממנל םיי ל״ג ס״ז יכ״כ סלשנ״א נתה״א
 (לף ליו) . יאף שהגס״ה פשק שם להקל ללא'חיישינן שמא הנליא נלאה יש״ה ניון שנמצאת החינה נתין
 נשי סריאס א״כ ניון שנקנה נל כן מיישינן שמא נקנס עיו. יונריס אלו משמע נסי גו״ס ליא•רw (לף ל״ג
 ע״א). ולשי זה כשנמצאת נסימסונא ינא נלא תחינה ס״ל יין נמצאת ש:תנאר נושע שי׳ ל״ג וסימן מ״וו
 יכשירה . ועיי אי אימא יכני יצאה לתון הנשי וחזיה מי מכוונה לאותו סימפון הילכו ינייס ניכרים על
 כרחינו שלא ניקנס כלל. 1ה יש ללמוו מסרש״י פא״ט (יף מ״ח). ונ״צ ולע״ז יש להקל כנמצאת נסימפונא
 לנא אפילו אס יש קולע וס או סילנא כשילה מנחון ויומה לממט ממצאת נניס . עי׳ נסי׳ מ״א ס״ח
 נהגס״ס ונאה״ט שם וטי׳ מ״ח פ״ק יו״ד עיש ווו״ק. וטמ״ט נענין מחנו נליאס נסי׳ זס סעיף ו׳ לאין



 באר הגולה 140 שפתי כחן יורה דעה לז הלכות טריפות טורי זהי

 ג מ״כ נשם היאנ״י ומקיז
. ימהיי״י ישאל אמייניפ ־. ׳ ) אם סירכה תלויה כו ב  וסרוחים י״ל דהתס נמי איכא מששא דסמפונות דצריכיס כריקה חיישי לבדיקה סמפונות וכ׳׳כ רש״ל: (

 אס לא נימוחו ועיין בס״ק כ״ו וס״ק ל׳: ב אם סירכא תלויה כו׳. פי׳ רש״ל הטעם כיון שאין סירכה כלא נקב בפרט כה״ג דאיכא
 נקודות הכסף כב״י שמ״כ בשם הראב״ד שאס סירכא תלויה ייצאה מן הבועה ריעותא לפנינו והסירכה יוצאה ממנה עכ״ל ופי׳ סירכא תלויה עיין סי׳
 (טיט! ל״י בט״י ס״ק ני) אסורה ואפי׳ באונא לא אמרינן דדופן מגין עליה כו׳ וכב״י ואיני ל״ט ס״ח. ונראה דמכ״ש אס יש סירכא גמורה דהיינו שרבוקה
ן יידע טעם לדבר דלא יהא אלא • י י ^ י י ^ , ״ , ^ 

ה ג יוצאה מן הבועה י מ ם סירבה ח א O ב ג )  ב
פה: ) טרי א ) ( נ ) 

 למקום אחר והיא יוצאת מן הבועה
י בזה מה שנוהגים מ  לערפה ולא מ
 למעך ולמשמש בסרכות כמ״ש סי׳ל״ט
 סעיף י״ג דהא סירכא תלויה מותר
 לכ׳יע ואפ״ה אסור כשיוצאה מן הביעה
 ק״ו לסירכה דבוקה שהרבה פוסקים
 אינם ממירים בשום מיעוך ומשמוש
 כמ״ש סי׳ל״ט פשיטא שיש להטריףלכ״ע במקום שיש עוד ריעותא דהיינו
 כשיוצאה מן הבועה ואפילו מן הטינרא נ״ל דטרפה ולא מהני משמוש
. מזה ׳  כמ״ש בס״ד סי׳ ל״ע ס״ח *) : (וי) וה״ה בועה העומדת כו
 למדו הבודקים להטריף בכל מקום שיש ב׳ לקותות ול״ד לםירכה
 תלויה יוצאה מטנרי דכשר כמ״ש סי׳ ל׳יט ס״ח דטנרי אין עליה כלל
 שם לקותא ובהגהות הרץ על בדיקות כתב דבסירכא תלויה יוצאת
 מבועה שיש בה מיס זכים כשירה דמים זכים לאו לקותא היא בלל
 ול״נ דטרפה בזה דהא כתבו התוס׳ בפא״מ דףמ׳יג ד״ה יפלח כו׳ דמים
 זכים לקותא היא וכשרה נמצא דהכא טרסה מכח תרתי לריעותא
 ומו״ח ז״ל כתב גס כן דכשר למאן דמכשר בשני בועי דסמיכי במים
 זכים כמ״ש סעיף ג׳ ה״ה דכשר בזה ול״נ דכאני ההם דאין כאן אלא
 חד לקותא דכשרה דכל שאתה אומר שמיס זכים לקותא לכשר הוא
 אין לך פסול גס מחמת סמיכי דהא סמיכי אין אושר אלא מחמת
 לקותא דבועה משא״כ כאן יש ב׳ לקותות כל אחד אין תלוי בחבירו
 דסירכא תלויה לקוהא בפני עצמה יבועה למיס זכים לקזחא בפני
 עצמה והצירוף מטריפס וכן ראיתי בספר מחזיק. בדק על הבליקות
 וכתב שם שהר״ץ כתב דין שלו בשם א״ז ודבר זה אינו בספר א׳יז כלל
 כיחפשתי אחריו ואינושם. *)נ״לדבועה הייצאחמןהסירכאדנין
 אונא לאונא למטה מחציין דאין זה מקרי תרתי לריעותא דהא
 למטה מחציין אין שם סירכא עליה כלל אכן אם יש שם חלון
 אע׳יג דאנו מכשירין כדלקמן סי׳ ל״ע סעיף ד' מ״מ טון שיש פזסקיס
 שמטריפים אפי׳ שם בחלון וכאן דיש עוד ריעוחא רבועה מקרי עכ״פ
 תרתי לריעותא וטרפה וכן אס בועה יוצאת מסרכא שבין אונא לאומא
 למטה מחציין אפי׳ בלא חלון כיון שיש קצת פישקיס לש״ל בהאי
 סירכה טרפה אע״ג דלא קי״ל כמותם מ״מ כחן יש לקרות בו תרתי
 לריעותא כןנלע״ר.מעשה בא לפני בריאה שנסרכה לכיסוהסירכא

ה (0 ד וה״ה בועה העומדת במקום שאר ריעותא אעפ״י לכשר ג  ה
 בלחו הכי כני! ה בנבשישית או במקוס למשמעת קול אי שהבועה

 בעצמה משמעת קול (נ)(ב) טריפה(מצא פתוב) .־

 יודע טעם לדבר דלא יהא אלא
 ניקבה . הא אמרי׳ ריאה שניקבה
 ודופן סותמתה כשרה והרוקח כתב
 כ״מ־ שיש סריכת חוט בבועה
 טורפין ואפשר דשלא במקום רביתא
 קאמר עכ״ל מיהו לקמן סי׳
 ל״מ הביא דברי הראב״ד בארוכה

 ומבואר שם טעמו דאמרי׳ בש״ס דוקא כי סביך בבישרא הוא דכשר

: (שש ס״ק גי) ׳  גש״ך ס״ק ג
 *נראה לי רבועה נו׳ .
 יפי. נזין יכן הוכיח הגאמיו

 מטה יהונתן
 (שם ט׳ייף ני) אם פיכח
 תלויה יוצאה מנועה . עיי
 שיין ט״ק ד׳ והנה אחלוניס

 דגול מרבבה
} כשדופן סותם והא לא סביך ולא סריך כי׳ ע״ש וכן פירש הב״ח וס׳ , . ג ך 0 ״ מ ז ב ״ ! ל פ י פ ) 

 *) דמ׳יז לא השיב ייעיתא ל״ח רף קנ״ה ע״א וכן הנ״י עצמו חזר מרבריו בספר ב״ה שלו והב״ח
 $ ™ • ^ ול״חלא ראו דבריו שבב״ה ע״ש ולפ״ז כ״ש ללילן לקיי״ל לעולם אין
 הרופן מגין וכמו שכתב בהג״ה סי׳ ל״ט סעיף י״ח לטרפה וכן כתב
 יד אפרים הגאון אמ״ו זכרונו לברכה בתשובה והאריך בראיות ברורות וגלולה מזו
 £.*J^S^™,!* שמהרש״ל פרק א״ט סי׳ מ״ל כתב ראפילו האידנא כשר כרסביך ופסק
 יוצאה מן" הניעה טיפה. בסימן כ״מ כהראב״ד מטעם דלא אמרינן דופן מגין והיינו רביתייסו
 ׳״ ״״' אלא על חלוקת הריאה שאז היא מהדבקת יפה משא״כ בבועה הבולטת:

 י״נ כריחה שהיה תלויה ממנה ״ י י •׳ 1
 לילק ילליולין ישלחישית ג יוצאה מן הבועה. מדסתיס משמע אפילו בועה של מיס זכים וכן
 היתה יילייי«׳n *1 ל"! משמע מדברי מהרש״ל פא״ט סי׳ כ״מ מיהו י״ל דאזלי לטעמייהו דמטרפי•
? סמיכי במים זכים וכ״כ הרץשמ״כ בשם הא״ז*) דמים זכים לא ! S t o K S 
 תעיל הרירי! עם השלחופית חשיב ריעוהא לא לענין םמיכי ולא לענין סירכה תלויה היוצאה
S ממנה ואינה דבוקה למקום אמר וכן המנהג עכ״ל וכ״בהב״ח ' S ^ i i S 
 היא . ינס אי! נוי. משוס דלמאן דמכשיר סמיכי במים זכים כל שכן דמכשיר סירכא תלויה מבועה
^ במים זכים ומהר״מ בס׳ ב״ה שלו השיג על הא״ז והרץ בזה ודעתו / ס  א
 נימייתי מהטלתה צמחים י להטריף בסירכא היוצאה מבועה דמים זכים אפיי למא; למכשיר בסמיכי
^ במים זכים וכל דבריו אינם מוכרחים כלל ע״ש גס מ״ש בשסמהרי״ב ש ״ ע י

ה ד ^ מ ש א " ה , ל

י ל  ״
 כיי! יקי״צ סמיכי' נמ׳ז נש• ומהר״ם לאסור אין ראיה דהא מבואר בדבריהם דאסרי כסמיכי
.כלומר דמנו ׳ א 3י״י׳ ועיין בתשובת בן לב ח״גסי׳ קי: דוה״ה בועהכו ?י ג , א ' ל ״ מ ה י י  1^ נ
« שסירכא יוצאה מבועה טרפה משום דה״ל תרתי לריעותאא״כה״ה ־ B K S S f B

B 6 ־ P » 
י יייא *ליק ילא מיקי בגבכושיח וכה״נ ומהו גבשושית נתבאר סי׳ ל״ה ס״ה בהג״ה:  ״
 to נס ™ ״״״״ ,\v\ ה בגבשושית . אבל משתנית למראה ריאה כשרה עכ״ל מ״כ שבד״מ
 שהיה ניה לחית נ״כ אש לאה ונ״ל דר״ל לאס עור הבועה משתנית למראה ריאה אע״ג לעומדת
S בגבשושית אושאר־ריעותא כשרדביוןדיש בו מרחה ריאה לא ה״ל ^ w W להכשיר ע״ש ועיין גססרי נ״א אלא 

״ היתה מלאה לם על שבמקום הםירכא לכיס נתמלא כל סביבו אותה מראה לס והטרפתיה לכאן גרעמתרתי לריעותא ולא מהני בזה מיעוך ^ ? ל א מ י ת ט ^ ס ^ ס כ  ״
 יגכס״ג שאי! נא( לק לירי! ומשמוש לכאן א״ל שאינו [אלא] הפשטת ליחה דדם זה בא מריאה שניקבה ויצא דם מסמפונותשלה להפשטת ליחה ודאי נעשה אע״ג ללא

ק ניקבה ״ ע  ר

 מזו דמהיש״ל וכי' א״נ אט נידון לגקנ אין נאן זנו קולא דאין טתדנקת ה׳טנ .
 ודוק : (שם) משא״כ נבועה הבולטת . יטה״ט אף נטינרא אסורה דםצד ההירבא
 עצטה *ם היא דבוקה כמו כל םירכה דבוקה יוצא טטינרא דלא םהני טיעון־ וסחיטת דופן
 ליכא דאינה םתדבקת יפה . וע׳ כטהריב״ל (ח״נ פי׳ ק"7): (שס סק״נ) אינס טוכרחיט
 כלל . מ״ט בםירבא דבוקה יוצא םנועה דםיס ינים טריפה דלא עדיף טיוצא טטינרא
 דטריפה נמ״ש הטיז םק״ד : (ש״נ נהנים) כגון בגבשושית . טסתבר רוקא בנבשושית
 טנבה אנל מקפא לאו דיעותא הוא . «ט"נ נכלל׳ רתרתי לריעותא אות ו' : (ט״ו סק״נ)
 דאין זה טקיי תרתי לריעיתא . הנה לשיטת דש״י דאין סירכא כלא נקב אלא דטהנ׳
 סתימת'האונא ששיר אטרינן דאף דיוצא מכוע׳ דהוי ב' לריעיתא ומורה על הנקב .
 הא בלא״ה ידעי' דיש נקב . אלא דהאונא פיחמת (זולת לדעת רש״ל הובא בש״ן םק״ב
 דטכח בועה הבולטת אינה סתדבקת יפה). אבל לשיטת תופי דאונא אינה סותטת אלא
 דהעירבא לא בא טהםת נקנ . א״כ י״ל דיוצא מתוך הנוער, דהיי נ׳ לריעזהא דגין לניקנ
 ואסורה . זולת די״ל דלא מקרי ודאי ב' לריעיתא דדלטא הםירכא יוצא מהאונא אחרת .
 וא״כ אט יש [בי] בועות יו בננד וו והסירכא יוצא טן ב׳ הבועות טריפה לשיטת תותי.

 באר היטב יכ!
ה . זכי בע״ז זנש״ן אפי׳ היא פ י ר ) ט נ . כנה״ג דף קי״ג): ( ם ו ר  מכה אינו ק
 בועה ממיס זכים ומכ״ש אס יש סירכא גמורה דהיינו שדבוק׳ למקום אחר
 ויוצאת מן הבועה ולא מהני בזה מה שנוהגין למעך ולמשמש בסרכות ואפי׳ מן
אט' באורות לא אמרינן דדיהן י מעוך ומשמוש ו מ  הטנרא נ״ל דטרפה ולא מ
ה . וכי בט״ז דמזה למדו הבודקים להטריף בכ״מ שיש פ י ר  מנין עליה ־. (ג) ט
נ ״ ל ' י  שני לקוחות ולא דמי לסירכא תלויה יוצאת מטנרא דכשר כמ״ש לקמן ס
 כעיף ח׳ בהגה וצ״ל דמשום טנרי אין עליו כלל שם לקותא ובהגהות הריין על
 בדיקות כתב דבסידכא תלויה יוצאת ממעה שית בה מיס ;כיס דכשל דמים
 זכים לאו לקותא היא ול״נ דנ^־יסה הוי וכ׳ עוד דבועה היוצאת מן הסירכא
 לבין אונה לאונה למטה מתציין דאין זה מקרי תרתי לדיעיחא להא למשה מחציין
 אין שם סירכא עליה כלל אבל אס יש שס תלון אע״נ דאנו מכשירין כדלק׳ סי׳
 ל״ט סעיף ד׳ מימ כיון שיש פוסקים שמטריפין שם אפילו בחלון וכאן דיש עוד

 ריעותא
 מהחילושיס יש ללון נינל ימ״מ אפשל לציי גס בזה להכשיר עיש] ועיין נונמיר שכתנ
 ומ״מ נ״ל לגמרתי נועי וסמיכי להווי גמים וניס ושירכא תלויה יוצא מאי מהס וואי טריפה משוס תרתי לריעותא אכילו כמקוס שנהגו להכשיל סמיכי לחוו גמיס וכיס. עול ל׳
 שס מראה מדקדוק לשון הו״ז שכתנ ומים וכים לא משיב ליעותא לו׳ וצא לענין סירכא תלויה היוצא ממנה יאינה יניקה למקים אחר. מכלל שאס ונוקה למקום אמר שפיל מיחשנ
 ליעזתא אף שיש גה מיס זנים ואין מועיל מיעוך ומשמוש עניו ע״ש. [ועיין •כת׳ ח״ס סי' ל״ו כהניא ונרי השמ״ח נסי׳ צ״נו סעיף מ״י שכתנ לםייכא תלייה יוצאה מכועה
 שנתנסה מישי סייאה כשייה אפיי גנוה מכשר הריאה אבל נשיכה למקום אחר טריפה אט היא גנוהה וצא עייף מסייכא על הגבשושית זנסרן למקזס אמי דפש׳טא להז* תר״צ נמו
 ניעה על גגשישיס עני- והוא ז״ל נתב עליי נ׳ ומייני של הנאו! ז״ל צא נראה לי מה ענין נועה גנוה לנגשושיח גשלמא גבשושית היא ריעיתא קצת נגיף הנשר ואס
 יצטרף לזה סירכא למקיס אחי טריפה משא׳׳כ ניעה שנתנסתה מנשר הריאה וה״ל רקחשרין נפנים יעה שהיא גניה מנשר הריאה איני מחמת הריאה עצמה לק «ח«ת המזגלא שגתזנז
 וסופו לצאת עיי שיסו! אין נזה שוס ייעותא ע״נ יעתי להתיר געי גווני ע״ש] . ועיין בת׳ גנעת שאיל,סימן מ״א שנשאל בריאה שהיה נס סירכא עוגית ע״י מיעין ומשמוש רק
 שהסירכא היה על מקוס שנקלף עו: עליון קצת יהשינ לאיסיי משים תיתי לייעותא נמו גסירנא היוצא מנועה ע״ש באריכות . יעי׳ נתשו' הר הכרמל חלק יי״י סי' נ' (סיף סימל
 ג׳ ובת׳ פזי תניאה סי׳ ליח ול״ט [ובתשובת ח״ס סי׳ ליו באורך] מה שנתנו נענין יין תיתי לליעותא ע״ש : (ב) טריפה. עגה״ט . ועיין בתשובת נית אפיים מלק יו״י סי־ ייא
 , .. _ , (שם) אע£״י דכשד נלאו הני כנין נגנשושית. לעיל סי׳ ל״ה נהנה״ה ידוקא אס הוא נטיפא דאסא (וס״ט טירטא או טינרא על
ת אי נמקים דמשמעת קול . ונבשושית טקםא לא הוה ריעותא בלל . ל״ש עלה ם״ט א׳ ם״ק קכ״ו (נמצא נ׳ הלוקיט. יתרת טקטא אף י ש ו ש ב ג  גבשושית לאי מקריי רי'«תא) תביש סשא״נ ביתרת טקטא : (שם) ב
 בפתות מצפות הוה ויעותא. ננשושי׳ מנבא דזקא בצעורן . ונכשוש" טקטא נם ניתר טזנפורן לא): (ע״ו סק״ב) ןלא פהני ביה טה שנוהג׳׳ לטעך . אגל כתלוי מהבועה פרבי טיעיך
 חנ״ש םק״ר י והוא נ׳ להחטיר זולת בהפ״ט . דין זה נתנו נם בהגיע״ע סי׳ ליט ח׳ וע׳ שס בגליון ; (:ש סק״נ) אין עליו כלל שם לקוחא . ע׳ ט״ז טי׳ ל״פ ס״ק י״נ דשרנה דבוקת
 יוצאת טטינדא משיי תרת׳ לריעותא : (מה) שיש נד, מים זכים נשרה , ע׳ שמלה חדשח סי׳ ל״ט ט״נ דנטקום שנחנו להכשיר אין למחות *•ף בנהנו נט נתלוי׳ יוצאת' מנוער. מלאי. םוגלא י,
 (סם) דנויט זניט לקותא בפני עצטה . ע׳ ט״ז סי׳ ל״ט םק״ט : (שם) דאין יה מקרי תרתי לריעות׳ . ע׳ שמלח חדשה טי׳ ל״ט מ״י אפי׳ לא אילה ע״י םיעיך גשרה בליכא חלון ובבועה ל׳׳ט טיעיך נש בליכא תלון
נה דבוקה לטקים אחר ובן  ים״ש הט״ז ל״ט י״ג מיהו מהנראה דצריך טשטוש קאי' אטיניא ואיכאיהלון תב״ש ל״ט ט״נ ע׳ טה שתטה ע״ז נטשנצות סי׳ ל״פ ו׳ נם ז׳ ד״ה והנה המעיין : (שייך &ק*ג) ואי
 המנהג ובוער, בטיס זכים ביתרת מקטא וצריך עוד צד היתד ב״ש ל״ש ריש עלה טיח : (כס סק״ה) או שאר ריעותא נשר . ואז אפי׳ סדנה תלייה ייצא טמנה כשר שהדי אינה יוצאת טהבועה אלא טן

ם ה ר ב  ידי א
ם סירבא תלויה יוצאה מן הבועה טריפה ; כתג השייך ומביא בלחה״פ והנאה״ט ס״ר, ו׳ וז״צ אס עור הניעא מישתצית למיאון הריאה נשו וניון שיש גו מראה ריאה צא ה״ל אצא חיסיון  (סימן ל׳׳ז טעיף בי) א

 וילוולין וסנועא של מ״ז
 כשר וווקא נסינס עבה או
 שהנעהוי גדיל ועב מלא
 מיגלא יע״ש : (שם בהגה״ה)

 משמעת קול טרפד, .

 נליון מהרש״א
ם  (העיף נ׳ ש״ע-) א
 םירנח תלויה יוצאה מן
 הבועה. או סן הגיסא תבייש
 0י' ל״ם וע״ש ס״ק ס״ה :
 (שם) טריפה. וכן גל רבר
 דטציגו לאחד טהטופקיס
 דטטריף אף דלא קיי״ל הכי
 ט״ט מקרי ריעות' לעני(
 תרתי לריעותא יע׳ שייך סי'
 ל״ח ט״ק כ״ב ועי ט״ז כאן
 םק״ג דרוקא אם הם טשתי
 שטוח: (הנהייה) וה״ה
 ביעה העוטרת במקוס שאר
 ריעותא. כיון דתרתי
 לריעותא הוא דק הזמרת
 אחרונים אין להטריף מספק
 ננון אם ד' אונות נטין
 ואונה על א' מהן דאיטא
 דהאי לאו איהי היותרת זולת
 בניניה ע״י שאין לד. סמפון.
 או שהקטינה תבייש וט״מ
 סי' זה בדיני תרתי לריעותא
 ועי בלבושי שרד םיי ל״ה
 0"ק י״ב (עלה ל״ה ד״א
 ע״ב) דחולק מדברי הדם״א
 פי' ל״נ ס״נ הגה״ר, שגיד.
 דבשוים לא אטרינן דהאי
 דהפונח אינה עיקר אף
 דהי&וך ושינוי תיאר קיל
 עוד מבי לריעותא דאלו נם
 בקדמונים לא ניכרו (אך
 לנרמי' טתיר דטובד דיתר
 אינו ריעותא נם אינו טשים
 סופו לנקיב ואין העדות
 מכוונת . וט״ט גם לדידי'
 נ״מ בשאר ב׳ לריעות' ויש
 ספק) דיני כ׳ לריעיתא

 השייבים לדינים שחוזכרו בסי' ליה בחנם בס׳ ליש ביהוד טוף אותו טיטן

 7זידושי
 (סי׳ צ״ז סק״ג) יוצאה טן הנועד,. ובן אפ ניקנ עור עליון טהנועח . שט״ח סעיף י״ה .
 (שט) וה״ד, אס םרנר, תליי' םטיך לנועה ואין רוהב לפתות ב' שערות ביניהם טקרי
 תרתי לריעותא . וכ; אף בדחוקים וטד, שביניהם איני כדיא בדרך שאר ריאות כנין טנרא
 או טורהא טפפקת נ״כ אסור . הםנטת אתרונים : (שייך סק״נ) ע״ש לדידן . ד״ל דאף
 דןזראנ״ד אוסר רק בלא טדיך . ט״ט לדידן דקיייל דםירבה לדופן בכל ענין אסור ממילא
 הכא דיצא מהבועה אף דםריך לדופן ט״ט כיון דהוי כ' לריעותא דדבויך, דתטיר ייתר
 מתלוי' לא מהני ביי הטיעון ודנין לנקב וטמילא אטור לדידן דלא מהנ׳ סתימת דופן .
 (דאף דיש לחלק דדוקא בתלוי׳ דלפי צר הוזששא לדונו לנקב אין עוד שום צד קולא
 אבל נפוונא לדופן ואזלא ע*י טיעוך דאף- אי חיישת לנקב . ט״ט הא טדינא מהני
 סתימת דושן . אלא דאנן מחמדי׳ דא״א בקיאים אם הוא סמך בראוי . או שמא אינו
 בטקים דניתא ממש . וא״ב עכ״פ אף ננקב טמע לא הוי ודאי טריתה . א״נ י״ל היכא
 דלינא ודאי נקנ רק מנה נ' לריעיתא היישינן לנקב נבה״ג לא טחסרינן . ט״ם ם״ל
 להש״ך מפנרא להטריף . והא דנקטי׳ השיך בלשון כ״ש. היינו דנ״ש דטקרי נ'
 לריעותא דדנוקא בטיעון הוי יותר ריעותא , מתלוי׳ בלאטיעוך). וע״ז כתנ וגדולה

 פתהי תשובה
 (א) טריפה . ענה״ע ומ״ש נשם נ!«ו ו שין אפי׳ היא ניעה ממיס זכים . המעיין
 גש׳׳ך סקיג ייאס ולא כתג כן אלא נפי׳ יגרי המחני אנל ליינא מצדי להקל וכן
 מורין לפריו גנה״נ . [ועיין נסשונת משכנות יעקב סי׳ י״ז שכתב ימלשון מהיי״ו ננייקות
 שלו מגואל להויא כלנרי השייך לתלויה מתון הבועה לא ממיר מתרי נועי יסמיני יכן מצא
 משורת נתשונת מהיי״ן לנ ח״ג סי׳ ק״ה ובתשובת שני יהושע סי' י״נ יכן פסק נסער
 נית אפרים נתחלת קונטרסו משלחי לריעיתא לנמקים שכוהני! להקל סמיכי ממיס זנים כ״נ
 כתלויה ויצא כהט״ו. ומ״ש עוי גמעשכ שאירע נקהלה אחת שמצאו בריאה אונא אמצעית
 של ימין גוולה מהחחתונה ובוטה עליה ממיס וכים ושם המנהג להכשיר תיי נועי יסמיני
 נע"! יגס החילופים של ימ״א (נסי׳ ל״ה ס״א) מכשייים גששיטומ נכן הויס המויה נס
 נעיגיא יא להכשיל ונעשה מעשה על פיו ורב אחד קיא ערעור על תהבשר מחמת תי״ל
 יצחליק יצא להטריף גס הכלים . יהיא ו״ל האייך מאד צגיר יטב הורה נמייה מנוס והן
 ליעיתא דחליסין לועת המכשיל׳( קיל טסי מריעיתא יסילכא תלויה וכיין ותינה פיפקים
 מתירי; נסירכא תלויה מנועה גמ״ז כ״ש בהן• לחילופין אמנם אס היה נמצא על אלי החילופין
 ליעיתא יעכורין או סירכא תלייה מגיאר שם ויש להטריף . וכתב עוי ובלבל הנקבים
 שנמצא נייאה וו ובתוכן מורני! שיצאו לחוס השמש הנה לשי מכתנ השיאל שהיה המיינא
 בליקוט אחי מהריאה שהיה נאומה אין מהצורך להשיג ע"! יכיון שאינו במקום אחי ולא

 ס.זונין יה לוה ודאי אין שם תי״ל עלייהו אך ליניי הרג ה:״ל שהיה המורנא נאונא



א באר הגולה ן ע ה י כ ת פ י זהב יורה דעה לז הלכות טריפות ש ר ו  ט

ס נ נ ס ש ה ר י " ס 8 • י ה ר ו ס ' א ת מ ו כ ו מ : ו ם ס י ; פ ב 1 מ ו ר ס ח א ל  ניקכהמשא״כ בלס זה ואע״ג ללא- מבצק טרפה כי אין הכדקה א
 מועיל להכשיר במקוס שיש ספק איסור ומליש בסי' ל״ש ס״ר : ־שאין. סמוכות אלא מחמת נקב שהיה בריאה והעלה אש הטעות וכן נקנ שה!ה נייאה הוא והעילה
ס ־ ג י מ ׳ ^ ר י , י נ ה - ־ $ ק ! י ה נ פ ' מ י ש פ " ה ז מ ״ פ ם " נ מ ר ה  (ד) סמוכות זו לזו. פרש״י הטעם דקי״ל דאינן סמוכות אלא מחמת כסכיס "הרא״ה בס׳ ב״ס לף ל״י ו
 נקב שהיה בריאה והעלה הנקב את הבועות הללו סביבותיו ורשב״א שהלבר קרוב שיש נקבים ביניהם וחין להם לרך בדיקה והרש3״א הי״מ״ורניינז י״חס וע״ןה״״י,
 ור״ן פי׳ כיון שסמוכות רוחקות זא״ז והר״ן ורבי׳ ירואם פי׳ לטין לסמוכו׳ ג׳ וגהלה״ע: ו תושעות שם
־ ״ ^ ז ־ ^ ם ש ג י ^ ה ל• £' ייי׳יו? ו כ י ש י ח ו מ ו לז  וסופן לנקוב הוה מיקב עכשיו ג י אם יש בה שהי אבעבועוה(ח ו םמוכוה זו לזו ז

ל נשורות הכסת ״ ה ב ו ק נ י ר ל ו ל ע ו ש פ י ה ס ת ר £ א ח י ׳  *אלא רמ״ש רמ״א בסמוך בועה (ל) אסורה [ה] י• אפילו מלאוה מים זכים ואם ד

i&rmd* S i 5 2 , י ^ £ י נ ? ה כשהים נוקבים אוהה בא׳ מצריה ז אם ד נראי ^ אחה ו ^ J f A * ^ 
״ לכפר תרתי ביעי לסמיכי ניכא יהושע ־ליו לאם יש נועה ״ ״ w ״ ״ ״ ) ״ 1 , ו « . ״ , . ״ L - , . . ״ ) אחת היא ובשרה. » ה  כרשב״א: (
ת _ ני, או־אלא״א ־סלל! למעה ו כ £ ו ם ש . ז א , מ ע ך ט ה ל כ ל ד55ריך שופטה למקום אחד(ה) אחה היא(ה) וכשרה ואם - ״ י ר ה 5oc מ

v < ש 3 ר ת  כ

 עול בליקה אס יש לכל א׳ כיס בפני לאו שהים הם וטריפה ותי טילי כשיש בהם טוגלא כתב מהרש״ל פרק א״ט סי׳ כ״ז שמ״פ !־;׳־ס
) צמחים ט קשים בשם מכרי״ל לאף ־בשפכי צריך נסיח טריפה יהאליוניאץ״ י )  עצמה ערפה: (ו) אבל אם הם או מים(ו) י אבל אם הם ח

V^1V^S3'Wצמחים כו׳ . פי׳ ואין שם ליחה הגה ׳׳)t (ש אי׳י י כ  M P י וה״ס מורסא שנריאה דהיינו יא שקרום הריאה מכסה בריקה לראום א° ב
ב ואינה גבוה מנשר(r) הריאה(מהלי״ו ושאראמייניס) מונחים לאס הס בשני כיסים ייש (וסובלי׳ י־׳!! שנשלפה לאי־׳  כלל זה הנקרא טינרי : (ז) וה״ה אותה י
" נסיני״לאהא f t S ר אף על גב דםמיכי אהדדי כשרי׳ י הפסק ביניהם טרפה למאחר שיש ח ה א מ ו ק ו מ ה ז ״ . מ ׳  מורסא ט
ן הגה ולא.מיקלי ססיכי אלא שאין ביניהם יג. כשני חוטי שער לאייי נקב ביני כיני לשפכי.להללי א״כ שאצלה עויוויעייעהיהעיואר ז מ ה ו ר ש , כ ל ל ה י א כ י מ ס ג ל ״ ע  א

ה) וכן נלאה מיניי ס ננ״ח ש ו ר ק , מ ר ה ה 0 א י ר ר . ן , 3 י ר נ ,-,״ ל א שנפחו הריאה (תוססות והגהות אשיר״י יע״פ)(ה) והוא שיהיה ״,, ל ה ל ל ״ א ל ס  w ל ל
ע הלנ־נד״עשי׳ל׳יעסוףסעיף ' / ' ״ ; [ t J י (ח) מראה ריאה (מ״כ ובד״י בשם ^ . ^ ! י נמה שמפריש ביניהם (0 י ו » ׳ 1 ט ^ מ ) 6  ר
 מקרי כופה אלא דבר הבולט למון w ; של הריאה עלה הבועה אלא ;׳ ונמ״ש נספרים ע״ש ונלאה
ו מיניי «!״נ׳ שהינא ניימ ; י א ה ל א י ר ה ב כ ת מ מ ח ) והוא שנתקלנו אמ״כ להלרי והוי כקרוס שעלה מ ה  ומשמע ריש מוגלא בהאי מורסא ואפ״ס חינו חוסר בסמיכי: !
 שיהיה במה שמפריש. פי׳ דלא כשר כשיש הפרש אלא שיהיה בו קרוס ע״כ וכ״כ בהגהות מרדכי דתרתי בוטי זסמיכי ליה להו בדיקה אוניה וסייכא יוצאזמ«וו'ל?ו
 מראה ריאה אבל אס יש בו ננראה מוגלא ה״ל כסמוכין מ״כ אס אפילו שפכי להדדי וכן משמע בבדיקות הר״ן גבי מ״ש כל בועה צכ׳* טרפה עיש זנפג הגאון
 נקלף העור העליון של הבועה דהיינו עור הריאה טרפה מפני שהעור ונועה יש לה כיס ושוכבת .בה ותרתי בועי דמתחזיא כחדא שנוקביס מ״רי גייציכא יצון, עיש':
 התחתון אחד מהן ושפכי אהדדי אז ודאי ניקבה הריאה בין שתי הבועות (ט״< ע״ק ל׳) *אלא יטח
) שנתנ יט״א נו׳ . יצ״נ ל ס פ ה 3 ן ד נ ש כ ׳ ש ש ו ח י ה ר ב ד מ 3 ד ת  וטרפה כו׳ ע״ש(אלא ללא הזכיר לצריך בדיקה לכתחלה) וכן נראה לעת הר״ב וכמ״ש בס״ק ל״ג ובספר מח״3 כ

 שני חוטי שער לא חשיב סמיכי משמע שאם אין ביניהם שיטור הראוי ושפכי להדדי כשרה ודבריו תמוהין דאדרבה מרכתבו לא חשיב סמיכי פרי הדש
 משמע דבאין ביניהם ב׳ שערוח משיב סמיכי וגבי סמיכי משמע ודאי דאפילו שפכי להדדי טרפה דאל״כ ל״ל לרבא וכן להפוסקים למימר חךא (טיטן ל״ו בשי־ סעיף נ׳<
רד׳ י נ  ומתמזי׳ כתרתי ה״ל למיסתס בכל גווני אי שפכי להללי כשלה אפי׳ בסמיכי אלא ולאי כלאמרן: ה צמחים כו׳. הס הנקראים בש״ש ופוסקים םם?ניתשזול^אסייחע
 טינרי ובתשובת הר״ב סימן ה׳ ו׳ ז׳ נמצא שנתיכח עם מהרש״ל שדעת מהרש״ל דטינרי היינו קשה ויש בה ליחה קצת ראם לא נמצא בה כוס פירש הנמס שאין טעונות
ו והע^מא^הנ!נעוחל״ריל^ ה א י מ  ליחה כלל היינו אטום שנתבאר דינו לעיל סימן ל״ז ס״ט ודעת הר״ב דאפילו אין בו שום לחלוחית רק היא קשה לגמרי כאבן מ״מ כיון 7
 רומה למראה מוגלא הוי טינרי וכמ״ש בהג״ה סימן ל״ו וע״ש בתשובה שביאר טעמו כי טוב הוא וכן הוא בבדיקות האחרונים: ט קשים. כתב שעלה" מחמת מנה" נייאה

י שאי־! מ־יו?׳tto?l~שעלנ1 מ ו נ ה ב ו ״ ש ד א מ ע ט א מ ל י א פ ר ט א מ ל י כ י מ ס ב ס ט ז ס י מ ם ב י ק ס ו פ ה א ה "ל יאי' י נ כ ו ״ ט ע י מ ס י ב ש כ י ח ו ר ת ו א ל מ ב ה ״ ה  הב״מ נ״ל ד
 וכדאיתא בהרא״ש א״כ במלאות רוח ליכא למימרהכי: 'י וה״ה מורסא כו׳. בכל הספרים כתוב גאיוה שיעול ה! קלוכיס ואין

. בכל הספרים כתוב כאיזה שיעול ה! קל ׳ ו  לישנא דבועה דכתיב מים תבעה אש וכדאיתא בהרא״ש א״כ במלאות רוח ליכא למימרהכי: 'י וה״ה מורסא כ
f ה זה קושיא ימסתמא כיין לצ ח ן ה א ס כ ה מ א י ר ם ה ן ר ק ן ש נ , ו ה ה ל ,א ל 3 א ש ס ל ו מ י״ן ר ר ה ם מ ש 3 3ל״ח ןך ק>״ז ע״א 3 ח ם וע״כ כ , ן מ א א ל ג ן ה מ ש 3 י ש מ כ ״ ה ל ן ק ה זן א ״ :  ה

S«"ואינה גבוה מבשר הריאה דינה כבועה שיש בה מוגלא דערפה עכ״ל ולא עמדתי על סוף דעתו דהדבר פשוט דט״ס הוא וצ״ל הג״ה זו אחר ממש שלא'יסא״ניטהם 
 אבל אס הם צמחים כו׳(והשיב וז״ל כןהגהתיו ג״כ בש״ע שלי זה כמה שנים מ״כ) וכ״ה בהדיא במהרי״ו ובד״מ ובמהרש׳יל שם ובב״ח דלא סיגר נשי״וכן יעת הרא;׳ש
 הוי בועה לאסור בסמיכי כשקרוס הריאה מכסה כו׳ והסכים כן מהרש״ל שס בטעמים נכונים ע״ש וכן הואבעט״ז ובאפי רברבי.ושאר ושיא ה נלה י׳ ״נ״ס

. כתב מהר״מ בס׳ נ״ה מורסא היינו שקורין בלאע״ר שמראה הלימה שמתוכה כעין מלאה א3ן םטה יהונתן י א שקרום הריאה מכסה כו  אחרונים: י
ל ?אסלו״נני"ליאי ללית,מל1 ב ה א ר ש א כ ס י י מ ה ה א ר ה יי! מ א י  טוב שקורין עירק״ס והם גללים בין עור לבשר אע״פ שהקרום שמכסה עליה אין לה מראה י
 בועות ררכן להיות בתוך הבשר והוא רקבון הבשר לכן צריך התם מוט מראה בשר מקיף כו׳ וט״ש ולא נהירא למס בכך ס״ס אס אין קרוס עיקר נש׳יש וליעת הי.׳.}
ן לתלתי י ׳ «״נ ך מ י ל אמ ל ל ש ל ל3 ו ין ע  הריאה מכסה עליהם סמיכי נינהו וכן הוא ברברי הרשב״א והר״ז שהבאתי בס״ק כ״מ לבועות לש״ס היינו הגלליס 3
̂י" ̂כתנ האילא  תרתי דסמיכי טרפה גם לא מצילו לשוס פוסק שחילק בכך אלא קושטא דמלתא נקע לשון מורסא למסתמא אינן רגילים להיות גבוה היז׳
א בריאה הס־״כה ליישן כשילה פ ל ל ט ן ע י ש ה מ ו ב ס היא ג . וכתב בס׳ ה״ס שס אבל א י ב ואינה גבוה כו  מבשר" הריאה וכן משמע במהרש״ל פא״ט סי׳ כ״ז כדפי׳: י
S t o S f f i i w f t k לאסא ויש לה צורת אונה אוסרת משוס יתרת עכ״ל ולבריו תמוהין למהענין זה ליתרת לאונה אלא פשוט לליל ראם הוא גבוהאוסרח 
י הוטי שער , ומהרש״ל שם שסק דכעיכן הוי־ כמי נסיין וכשל לס״ז  משוס סמיכי והלכך אפילו אין.בהטרפא לאסא ולא צורת אונה אוסר בסמיכי : יגכשנ
^JJfBjatotvS י מראה ריאה. פי׳ לאפוקי מראה מוגלא לאף אס היא  הפרש רוחב קשלא״איבקיאיןביןמועשער א׳ לב׳ והסכמת הפוסקים להקל: י

̂"כוצ"ליאשולאמש1ם י ילל! כסיין ש ו ד י א ח ״ ר ג י ה ו א י  כ

 [ה] אפי׳ םלאות כו׳. דלא נרשכ״ס ורינ״ם שנתנו דוקא נמלאות טונלא דלהני קאטו• וכן נחרתי נועוח וסםיני ופירנא נטדרן. יוזנא מחט טריפה: (ש״ו סק״ה כסוף) מבפנים• תרתי לייעותא', (שם טעימ
ח נ') וה״ד טורפא וכו׳ עי׳ 1 ! ו 'נ י י י ע ה נ 1 *ח ג י ' טב י א : ( י יה י א ת^י נ י י י־י ם

' י  י א י י י ה ש ב ח ט ו נ ט נ א EXL״I1 א נ ש י ! י ו ט י m n"m^ *^י'פ דנפ')° ־י° י""^ נ א י נ , ה ש״ר סה״י' ונ״צ הא ימורשא נו«י טלשון פרח אבעבועיי1 יי ז ת כ נ ן י י ח 0 ז ט א ד נ י , ^ פ ב ̂י י א ר יייייייי1 5 ש כ ה ט י כ נ י
ה י  א י י ה ה א י פ י ה ! נ י ש ' ט ע , , ב  י

א יטעמאילישני גועות יסמיני טריפה , וזנ״ש: (ש*ן סקי״א) נקט לשון טודםא . ואין הילוק נין אם יש בהם רקמן נשר או לא . רכל שאין ננוה מנשר הריאה שהקרום ששנסד, אין לו טראה ריאה נשיה היייו להישוסיים יה״ל י נ פ ה ' יי)נא ט י ו ל א ת נ י י 1 ם ג ה א , ̂(שט נסיסי) בועי ופניי • נ ל אט י׳ט נו מדאה טונלא הוי לי׳ כטטונין , ע״ל (טיטן ל״ו ט״נ) אלא טראח טונלאנשר: (שעין ג׳יגהג״ס) שבהם זכים גלולים. ע׳ חשו׳ נעי חיילהכנה״נ םי׳ ל׳ט  ונן נ' טנרווז טטוכים וםידנא תלויי' יוזיא טא׳ טה0 טריפה דהוי נ' לריעותא ; (טיז פי1"י0 אב
ה «י״י׳י־ דנול מרבבה ב ו ש , ח ח ת ב & ט י , ר ד א  ב

 מהגי בזה מעוך ומשמוש (בועה גדולה צמו אגוז שנמצאת באונא האמצעית ע״נ כנגד הצלעות והיא בולעת לחון ואין לה דיבוק בריאה אלא השורש שהיה לבוק לא חשיג״ייעותא ונו" 'ויא
 נה והשאר היה למין ופסק ש״א סי׳ כ״ה להשריף וכן הסכים הפריית אבל לא משעמי׳). וכי• נשיך אם עור הבועה משתנית למראה הריאה אע״ג דעומדת לע־ין סיינא תלויה סיוצאה

־ יי• ק מ נ מ ז , א מ ׳ ח א י נ ו מ | ז כ נ י א ° ד ו ש ס מ ע 1 נ ה י י ה י ו ם ) א י ) : ס י נ ס כ ' מ י ר ה א ח י ה א י ' ל י י י א ה ל א י ה ר א , ״ מ ש ' ד י י כ ר ד " א ת י ע י י ר א £ ! l f t ״מומייז 
W ״ ״ n n ' כ י 1 ה י ל א י ש י ש ה ״ י ( י ד ה ' ' י נ ע ש ג י ״ ע ה 6 ס י י < ה נ מ 5 , ע ) D ס { > ' כ b ש ליל ' .כ׳ בס״ז בשם מהרש״ל מריך עוד בדיקה י  שהוא בריאה : (ה) וכשרה.

ו נתמלא נל'06נעו«' א*"'  שיש הפסק מראי ריאה בין בועה לבועה ואפייה שרשה אף דשפכי אהדדי. אם נקבוהו ולא היו שושנות זו לזו ואח״כ נפחו זו ועלתה נס חבירתה כנסיחה' ז
ם . פי׳ צמתים קשים הוא שינלא ואין שס מראה יס (מגתי נספר?  או שהשילו מיס באי מהן ועי״כ נתמלא גס חברתה כשרה כמו גבי ב׳ מרות סי' מ״נ כנה״ג דףקי״ד): (ו) צמחי
. וכתב גש״ז דהנהה זו מקומה אחר אע״ג לסמיכי אהדדי כשרה שכ׳ המחבל והעעס כ׳ שהיא ט״ש וצ״ל נל סגיניתיו ה א י ר  ליחה כלל (וה״ה במלאות רוח כשר גסמיכי שייך וב״ח).־ (ז) ה
ס מיאה ים נוי) ובםסל׳ שרת , ש ר ע ש מ י נ ד ח ך כ ״ ש נ  מהרש״ל דמורסה משלה דלא מקריי בועה אלא דבר הבולע לחון ומשמע ליש מוגנא בהאי מורסא ואפילו הכי אינו אוסר נסמיכי ן
ק ג״א חלק שני נכת״׳ כתגת׳ ? ר א י ל ה ה א ל ן ^ מ י ס א ה י ^ ה ע ס כ מ £ ס ־ ו ר ק ה £ ס ־ ״ ע ( , ל w j ל י ן ע , ן 5 , ו , , ל ס נ ה ס ן ק ל י ה ש א ר מ א 5 ן ה ה כ ו ק נ ; ה ־ ח , ; ה ה א ר מ , ש ״ p & ; s ן י ר ו ק ״ ש ״ א ה ש ר ן מ  ן

hmtt מלאה המודשא' כפרה ולא נהירא לאס אין קרום הריאה מכסה עליהם סמיכי כינהו ושריפה . וכתב עוד דוקא אם הקרוס הריאה מכסה אותה ואינו גבוה למטה מחצ״יגי^ו־א 
 מבשר הריאה אבל חס היא גנוה אפילו, אין בו שרפא דאסא ולא צורת אונה אפור בסמיכי אהדדי: (ח) מראה ריאה . יפי׳ הש״ז אבל אס יש בו מראה עם חלון וצא נתכסה סנועא
א והמיט שיתוף הניעא כיו , ה ה ו ע ז ג ר ה ו א ע ן  מוגלאהוה כסמוכין ועדיפה וכ׳ עוד שמצא כתוב אס נקלף העור העליון של הנועא דהיינו עור הריאה עריפה מפגי שהעור התחתון ה
 , , מלוחים והסדנא עברה על ידי
 מימון כראוי ונבדקה בפושרין ולא גצגצה עיין נספלי נייני תי״ל סעיף וא״ו ומשם תראה שיש(הקל נענין כזיז נמקוס הע׳׳מ וצ״ג יוקא כיון שתנוע׳ אינה של מ״ו. ואפילו הוא ««"! במקום שנהנו לסח״יל נח^ו׳-
 אפילו ממיז . אנל נמקוט שנהגו להקל כתלויה ממ״ו יש לסקל גוה כמקום הפסי קצת. ומ״ש נסשרי שס שעין ה׳ נמיס עכוליס יש צהחמיל ולאנוי קא׳ על אונא ועונרת עיי מעון וגס נמיומ' צי שיש חסיון גישוש והשמטה

 גליון מהרש״א יד אברהם יי5״1
 הנ׳טר. חנ׳׳ש: (סעיף ג׳ םג״ס ראשונה) וה״ה טורסא ׳טנריאה. סרנה היוצאת םטורפא למטה מחצי׳ אף מנפנים ענ״ל. ולס״ז כ״ש סילנא תלויה אי שאל ליטזתא שיוצאה מן המויסא שקיי,( נלאט״י ילא הוה ת-רי
0 לליעוי*א תיר הראיש אטדים נדיני תרתי לריעיתא פי״נ גם בלא טיעוך נהפיט סשא״כ נטינרא שם ליינ״״,* י י 8 א ׳ ר נ י פ  שיש חלון טחיר הראיש אטדים נדיני תרתי לריעיתא פי״נ גם בלא טיעוך נהפיט טשא״נ נ
 פט״ו רגיש הלון נס בה״ט טריפה נאיגח עוברת ליי םי׳זוך ; (ש״ע) אע״ג דטטינ׳ אהדדי נשרח. ואפי׳ י׳ע הרנח טיגרוח וטורפות אלא שצרין. לכייק כל אחד ואחד ולא טחני טה שנרק חמנ שכן דרכ!
 להתקלקל ח״ש : (הגה״ה שניי) ןלא מקרי סטיג׳ אלא שאין ניניהם . ונעוטדי' נחתיך שנין אונות ויש ריהנ קש ניניהט רק דטריכי אהדדי ע' םפר שטייה טי׳ ל״ט ט״ר ! (פה) בשגי חוטי שער . ואם רוחמיט
 זא״ו ט״ט טייפח פ״ח םק״ו ופ״ק י״א. ־. (שט) ואם הטיט שנהש וכים צלולים . וינקונ בקוץ לא נסכין ויקנלם ננלי לא לידו ני נעשים סלוח עיי יד או סכין ננהנהח םרדי״ו. פ״ח: (שהשבועה על הריץ וקמט טריפה

̂ מתיר אם לא ננינר ע״י איזה חולה נקמט לא בתולדה : (P־) בועי וטנר׳ הטונים זח אצל זח בשר . בפיח חולק רט״ט ייחל  שאר ריעוחא על הקטט החנ״ש ופיט אוסרי' . ול״ש פק״ט נפי' ל״ו (עלה נ״נ ב
 וינקנ ויש להחמיר לעצטו, ח״א ; (ש״ו סין*') ותרתי נועי דטתהזיא נהדא .י'דויוקא להיפוך רהיא אחת נאטת רק סחחיי' כשתים מועיל נייקי•'! (r° cc"") ויש בח ליחה קצת , ר״ל ינישה דאי מיפה ליחה
! י ו א  דינה נבועח וצריך לנדוק ובלא בדק םחזקינן לנועה ח״א ועי׳ לשון הטחנר ריש טיטן או ליחה יבישה ט' ! 1(שם) כיון דטראהו דומה למראה טונלא . אנל. טראה ריאה הוד. אטוש: (שס p,״^ ו
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 התחתון הוא מור הבועה והוא עור הבא מחמת מכה וזה אפילו
) ויש לילך ט  בבועה יחידיתע״כ וזה מיירי אפילו במים זכיס : (
. ובמקום שאין מנהג מבורר ודאי יש לאסור ׳ ו  בזה אחר המנהג כ
 כי סב״ י כתב בשם רוב הפוסקים להחמיר וכן רש״ל פסק להחמיר
) גוהגין לאסור . י  בכל גווני : (
 בתוספות כתבו בשם בה״ג דכיון
 שעומד בסוףסופו ליפשק ולינקב ועוב
 ליזהר שדבריהם דברי קבלה עכ״ל:

 והוא

ו ומתוקים לאפוקי מריס או מלוחים דהוי כמו עכורים  ט

 מהרא״ק) [ו] יש מכשירין אפילו מרי נועי להמיט לום המיס שנהם זכים
ך (ע) ומתוקים (רשב״ס וריב״ש ומרדכי וע״פ ומהרי״ו)  צלולים ט
ז המנהג(ד״ע דקדק נמהלי״ל שכ״כ בשיפולי) י ט ח ה א ) ויש כילר מ ט ) 
 חו לפי ענין ההפםד ושעת (י) הדחק. [ז] וכונני בשיפולי ריאה ובמים
ה בועה  זכים ין דינן כמו (יא) בשמיני (ד״ע ממשמעות הפוסקים) • י

ט דהוי כשני בועי (יג) דגמיכי (מ״כ) ב' גועות זה כנגד זה ב בין 3' אונות  על מרי! וקממ (יב) שריפה י
 נשרה . אבל בועה נגד עינרי כהאי נוונא טריפה דהטינלי קשה ומנקבת הבועה שמגדה (מ״כ) נועי וסינרי

 סמוכים זה אלל זה פשר (ד״ע) :

א בשיפולי הריאה (י) נוהגין(יל) לאסיר אם אין בשר  ד י אבעבוע שנמצא כ
ב כל שהוא מלןיף בכל צד [ח] (ודוקא בועה אנל טינרי כשר בשיסולי ריאה) (דעת עצמו  כ

ה האומא או האונה אבל לא החהוכים ) ושפולי היינו ח החתי מ ״ מ  ומהי״י ו

 שבין אוגא לאוגא :
ה וי״א דבכל מקום שיש שם חידוד מקרי שפולי ריאה(מהרי״ו וסמ״ק וכל בו) ולכן יש להטריף אפילו למעלה במקום  הג
 שהריאה דבוקה לשדרה אס הוא נגד חתוך האונות שעדיין הריאה שם חדה ונקרא ששולי אבל נגד האומות כשר דלא
 הוי שס ששולי דשם הריאה רחבה(נבדיקוס)ויש לילך בזה אחר המנהג ואס אין מונן בשר מקיף נופחין אותה(ד)וממשמשין

 ™^,^,J™ נש״ ממראות הכשרות שיתבאר בסי׳ ל״ח כיו; דמוגלא רבעה תחתיו ה״ל
 מ"! יסיימו שנוונ ליזהר שגל
 יכדיתש רנרי קפלה: ח מריכי
 נשם ר״ש גן שסני וכ״ס מהר״י
 ן׳ חכינ ונשם • ששר ציוה
 לירן, נשם מגעי טוניטולת
 וגשם מסל״ל מתתיהו ישכן

 נקודות ה

 סמיכ
 מהלי״ו שם ונמצא'בבדיקות האחרונים ע״ש סר״מ סי׳ .איזהו מים
 זכים כל שיש לה כיס בפני עצמה ונקף מן הריאה ואין רוח יוצא

 מהן כשמנקביס הבועא וגס עור
 של הבועא למה היא גס בפנים
 עכ״ל ונ״ל דהוצרך סי׳ זה משוס
י דכתוב גמהרי״ק שורש ל״ו בשם תו׳  יאסילי' לישכ״א יי׳׳ו' ״
$ הר״ף דאנן השתא לא בקיאינן בין מ ^ £ א g ^ 
 הניעה יק״ל: מיס זכים למכורים לכן נתנו סי׳
 אפילו לדידן. ובסממ״ב נדחק בזה:
ז המנהג כו׳ : או לפי מנין  ט
. זמהרש״ל שס חולק על  ההפסד

 המנהג ונראה דעתו שאין להכשיר
 אף בהפסד מרובה ובאמת נראה
 לענין דינא דברי האוסרים עיקר
 וגס לפי עיקר הסעס דאחת דוחקת
 ואףאסישכיניה׳ינשניחינח חברתה אין חילוק וכן כתב הב״ח
י , 1 ״' ן ״!  ועול מעסיקי! ני ג'כנועות 1
״ דהמחמיר לעצמו תע״ב הלכך נ״ל  נל שייתקיתזיאת זו סל
״ דמ״ש הר״ב או לפי ענין ההפסד י » ״ ״ » < * ^ 

, פירוש לבמקום שנוהגים איסור במים ז דינסכסמיכי ? ושעת הדחק דוקא קאמר היכא דאיכא תרווייהו ולאכהעט״ז שכ׳ או שעת הדחק: י ^ ™ w w נין 
 זכים בסמיכי ה״ה בשיפולי וכן במקום שנוהגים היתר אבל לענין חוט מקיף לא דמי דלכ״מ בשפולי סגי בחוע שער א׳ כמ״ש בש״ק כ״כ
. ולפ״ז במים ׳ ט דהוי בב׳ בועות כו ה בועה על חריץ. באונה עליונה של ימין במקום חריץ כן הוא במ״כ שם: י 1 ועיין בס״ק כ״מ : י ת נ ו ה ה י ט ם

 ׳

^ זכים יש להקל במקום המקילים ובסמח״ב כתב טעם חחר משום שיש לחוש לחיכוך הבועות בצלעות קענות ובגרגרת וסיב להחמיר : א ^ ^ ח ה

ש ^ י כ י ^ ' פ ך י ־  ל
. דהא יש הפרש ביניהם ואפי׳ לטעם דאחת דוחקת חברתה מ״מ כיון דדרך האונות להיות פרודות בחיי הבהמה  מילסא שהיא שוס לנשלהליא׳ כ בין שני אונות כשרה
.דין זה אין לו שורשבש״ס רק מדברי בה״ג הוא ודחקו הפוסקים למצוא מעם ליישב דבריו מפני ׳ ו בו ל ו פ י ש ב א ^ אינם דוחקות זא״ז: כ ™ | J £ ' 4 £ 
 ״לאי'ניקנ הליאה אין לחלק שכל דבריו לברי קבלה ועיקר .הטעם כמ״ש סס״ת וסמ״ג והגהת מרדכי ושאר פוסקים משוס דמחמזיא כתרהי בועי דסמיכיויש למוש
ב כל שהוא. משמע אפילו חוט שער אחד וכן כתבמהרש״ל וכן הוא בבדיקות האחרונים: ם למראית העין וע״כ הכשירו טינרי בשיפולי: ב "מ א ג ?מ ס

(' ^י ל

יי^ם י מ י  נ

 הידושי רע״ק !-*?*יי• «^״׳v והוא
 (שיין סקי״ט) במים זכימ יש להקל. וכן בחוט נשר א׳

 ,כסף

 פרי הדש
 0"ז שירש משני שסיגל קרוב
 שיש נקנים ניניהם ואין להס
 ירך נדיקה יהישנ״א והי"(
 פירש שמא הדחוק אחת את
 חנילת׳ותנקע טיזחק חכירת׳
 וגל העומר לינקכ כנקוב ימי
 ולשי זה השיעור הוא נכדי
 שתוכל אחת ליהוק את חנייתי

 כיאור הגר״א
 רביעי טיס וזבווח כוי וכן נפתני׳ םשינוחו םנעגוען וראיה טט״ש שט מ״ח א' ההיא
 נכיליא ולא קאטר בחיי גיעי איתטר : [ן] יש טכשירין בוי. כנ״ל : [ז] ובועי
 בשיפולי נו׳ . ר״ל שתלוי נ״כ באותו פלונתא־ וכט״ש נשיך םיק כ״א דשפולי איתורו
 טשום דטתחזי כתרי נועי דטטיכי: [ח] ודוקא בועא כוי. כנ״ל בס״נ לעגין סטיכי ג

 והוא
 באר היטב

 עור הבא מחמת מכה וזה הוא אפי' בבועה יחידיי ואסילו במים זכים :
ם , פירש הש״ך לאפיקי מריס ומלוחים דהוי כמו עכורים והסי' קי מתו  (ט) ו
 איזה מיס זכים כל שיש לה כיס גפני עצמה ונקלף מן הריאה ואין הרוח יוצא
 מהם כשמנקביס הבועה וגם עור של הגועה' לבנה היא גם בפנים (כי סר״ח
 כשבודקין הבועות צריך לתחוב נקון ולא נסכין משוס דברזל מקלקל המיס ונס
 לא יקבל אלא בכלי ולא ביד וע״ש בע״י). וכ׳ גש״־ דזה הסי׳ מהני אפי׳ ללילן
. וכי בש״ך דמהרש״ל מולק ק ח ד  ומ״מ צריך עיון ובספר מחייב נדחק בזה : (י) ה
 על המנהג ודעתו שאין להכשיר אף בהפסד מרובה וכ״כ הב״ח הלכך ג״ל דמה
 שכ' הרב או לסי ענין ההפסד ושעח הדחק דוקא קאמר היכא דאיכא תרווייהו
. סי' דבמקום שנוהגים י כ י ט ם  ודלא כהעט״ז שכתב או שעת הדחק .־ (יא) ב
 איסור במים זכים בסמיכי ה״ה בשיפולי וכן במקום שנוהגים היתר אבל לענין
. פי׳ ה פ י ר  חוט מקיף לא דמי דלכ״ע בשיפולי סגי בחומ שער אמד: (יב) ט
. וכ׳ נשייך דלפי י כ י מ ס : (יג) ד ן י  בועה על אונה עליונה של ימין במקום חל
 זה במים זכיס יש לתקל במקום המקילין מיהו יש טעם אמר שיש למוש לחיכוך
 הבועות בצלעות קטנות ובגרגרח וטוב להחמיר . (ואס קרוס מכסה אס הבועל!
 אף שיהיה על החרק ממט לית לן מיחוש כלל לחיכוך גרגרת מפני שהגשר מכסה
 הנוע' וצריך שיהיה אוהו בשר המכסה מראה הריאה. ועעמא למחלק רמ״א

 בהנהח ובש״ך (שט טק״ג) . , י
 מקיף בין הנוע' ובין החריץ דהוי נבועה בשפולי: (העיף יי) אם אין בשר . ואס
 נאבד ולא דקדקו לראות אם חוט בשד מקיף . ע׳ ככנה״נ ובתי מניד מראשית סי' ב׳

 זני ובאונא בודאי יש להכשיר . ובאומה נ״נ יש םקוט להקל נהםימ ;
 טשום

 פתחי תשובה
 נם׳ נית אפרים ס״ק ייא שכתכ יאפילו אס יש ניניהס השרש כמת אס אין עליו מראה
 ריאה יש לז יין סמיכי על תנועות ע״ש והניאו ג״כ יש׳ מאירת עיניס ו נ״ל נס׳ עצי לגונה
 ע״ש].־ (ד) וסטשמשין . עיין כתשובת מהוי״ט ח״כ סי׳ י״א שנשאל נגועה כשיפולי שלא
 הספיקו למענה ילנפחה לראות חם יהיה חוט כשר מקיף עי שנקרע־ מה יינה והשינ ייעשו
 לנל עיקי יין זה שאס ע״י המשמוש חוט כשל מקיף כשירה וה אינו אלא תינא לכשהיתה
 כלא נפיחה נראית ככשר מקישים וכשנשתת נתגלה הנוטה ונשמע הנשר נוו אמרו ממשמשים
 אנל אס גלא נפיחה אין נשר מקישה לא נקיף נירים נצל וכן מוכיח כלשון גנ״י
 שאומר שאם נפחוה ואין נשר מקישה כו׳ ולפיכך וו שלא הספיקו למשמש ולנסחה אס
 הריאה קורס נפיחה למ״ע נראה שאין כשר מקיף פשיטא וטריפה ואפילו אס לא כימנו, אנל
 אס מתחלה נראה שנשר מקיף אלא ראעפ״כ צריך לנפחה אס תקיף אח״: כוו אמרינן
 העמיינה על חזקתה ע״ש ועי׳ גשי״ת מגיל מראשית ח״נ סי׳ כ׳ ננסמס שנמצאת גועה
 נשסולי אונה ולא ראו אס היה גשר מקיף ונפחוה וראו שאין כשר מקיפה ואח״כ נא אומן
 נקי עשוי למשמש ככל שעה וע״י המשמוש נעשה גשר מקיף מס לינה . והגיא ונרי מהרי״ט
 הנ״ל ימינייו משמע נני״ו צאסור כיון שלא נודע שקוים הנשיחה היה גשל מקיף והעלה
 כיון שעיקל לין גועה כשיפולי לא ניכר נש״סכל מה שנוכל לשיש לנייו להקל מפרשינן
 ילא אמיה הינ אלא בנדון ייייה רמיייי כשיפולי אומא ירכו המטריפים נלא היקף גשר
 אנצ נשיפולי.אונא יינו המנשייים לא . ועוי ולא אמר הרג ו״ל אלא לשיאוה קוים נפיחה
 שלא היה כשר מקיף אכל אס קודם נפיחה לא ראו ואחר משמוש היי העלתה נשר עקיף
 נעמירנה נחזקת היתר והסכימו עמו שלשה רגניס להכשיר נהמה הנ״ל. והס צירו להחיר אף
 אס נוראי צא הים נשר מקיף קורס נפיחה כיון שדעת הנ״י זהרמ״א שלא ניעת מהיי״ט

 להם

 דגול מרבבה
 ממנה ואינה רנוקה למקום
 אחי מנצל שאס ינוקה למקום
 אמר שסיר מחשיג ייעותא אף
 שיש נס מיס וכים ואינו

 מועיל מיטוך ומשמוש :
 (בהגייה) *) ויש לילו נזה
 אחר המנהג.1שראג יש מנהג
 להכשיר כ״כ גס׳ תגואת שור:

 יד אפרים
 ונציל ואס סגועא של מיס
 עכוייס כמקום שנהנו להחמיר
 ננועא י״ל מיס ענוריס יש
 להחמיר ולאסוי. ועיי נססיי
 שיש עמויי עולם סנ״ס
 והמג״ש המתייין נצמטס
 מחציו אף נלא מטון ונ״ש
 כמעון ואף שמשמעות היכרי׳
 גססיי שלא סמכתי להקצ
 גיסייכא אונא לאומא ותלו!
 מ״מ לפי השניא שנתנתי
 שס שאין הריעותא מתנגי
 ומיעון שיין אף נוה ולכן
 התיתי נהט״מ ולכנוי שנת .
 אגל לדברי מי שהציע שאצה'
 שלא היה מיעון יק ניתוק
 מצי א׳ כיון שאניו של סש״ן
 והש״ן מתמירין מי יערנ לנו
 להקל עיש. ועי׳ כספרי שו״ת
 נ״א סי׳ י״ט על לנל סילנא
 תלויה יקה שנמצא נליאס על

 אונה עליונה וטיענו את הסירכא מעל הייאה וקנחו את סיס שעל הייאה אחי סמיעון ויצא אח״כ יס ואטפ״כ לא נצנן ננייקה והיה הש״מ ושעת סיחק שנטרפו נמה נהמות דני פשוט הוא שהוא טרפה נמויה
 והמתירה נר נין׳ הוא !הכלים אסורים ואפילו לאחור ויצארס אתר הקינוח ולעין נראה שהוא שלם ויפה אחר הסרת הסירכא ואין מנצק ננויקה טרסה היא שאם אין נקנ ים זה מנין ואפילו כלא סירכא אס נמצא
 טישי למים על הריאה וכשמקנחין חוורין ויוצא,[ ל׳ טישי ימיט על הריאה אין ספק שהוא טרשה אעפ״י שכודקין כמקום הוה ואינו מנצנן ואפילו לעשות ספק שהוא מ1עת ויעה אדומה אין לעשות מוס וסכל הנלים
 הוא כפרט אחר שחיטה פשיטא שלא יצא טישי רס אס היו הקרומין שלימים והוא וכר פשוט ככל תפוצות ישלאל לאשור כשמוצאין הריאה שהיא מוציאה דש וק״י אש יש סרכא ג״כ נפי השאג׳ הנ״ל ומוציאה דם וחוזרת
 ומוציאה שאין הנייקה שאין מנצגן מועיצ להתירה עיש אך אם צא השגיחו מיל על הריאה ונמצא לס עליה ויש לתלות במשמוש ידים יש מקום להכשיר נאשר כתנתי כספרי ג״א סימן א׳ ונק״ה שם ע״ש. ווימנא חרא
 איקלענא צההיא אתרא והגידו לי השוחטים שיש לסם צער נוול שמצוי שם גאינא עליונה שימצא שרכא תלויה רקה אדומה קצת וכשממעכין אותה מעל הריאה יוצא ים על כליאה ויש הפשי הרנה . ואמרו לי שנווואי
 כרוי להם שהסיכא ינוקה מנפניס רק מחמת שהמקום צר ורחוק והשרכא יקה מאי היא מתנתקת ממקום חיגורה ונשארת דנוקה גריאה יצויחי שאס יארע נואת יניאו לס;׳, קייס הטיעון וכן עשו והצצתי וראיחי שצטי
 שהסירנא עזמית שם על טקוט שהםמטון הוא שמון לקרוס ממש והקרוס יק סוא מאי שאין לה מקום לסאחו ננשי ומחמת שהגןירכ׳ יקה היא השוחטים לפי רגילותם במהירות ממעכי! אותה ייי ואף שהולכת נקל מ״מ
 מחמח חלישת הקיום נעשה כו נקכ יק ע״י הטיפה זו שמוטפין הסיהא יקה משם יוצא הרש וצייתי לחתוך כל האונא העליונה והנחתי אותה כשפל של מיס פושרין והייתי ממעך וממשמש נה ננחת נוי לרננה הרנ׳ והייתי
 עושק גזה כמו רנע שעה ואח״כ הוצאתיו משה וצייתי להנורק מומחה שימנוך הםרכא לא כמנהגו במהירות ותשוון לק כמתינות הרכה ומחמת הליכון הלכה משש כקלות ולא נשאר נה שוס רוש6־ ולא יצא הים ממנת כלל
 ואמ״כ נפחו את האונא עליונה לרך השמפו( שלה ונכיקה גשושרין כראוי ולא לצנצה כלל וסכשרתיו . או אמיתי כמה גדולים לכרי חכמים שהפישרים הם מועילים לרנן הסרכא וגמיש אא״ו נת״ש סימן ל״ט
 ס״ק ט״ו והגליקה היא שיניחה נסושיין כיי שיתלנן קצת נמ״ש הר״ן כטעס הפושרין כו׳ והיינו שהי״ן נכי ליאה הסמוכה ללוש! כ׳ ואש תשאל לנולהו פייושי כו׳ שעל ייי שרייתה נסושרין תקרע ויתגלה הנקנ
 נו׳ ומזה למי הנו״ז שהיה סונר שצריך להניח הריאה נפושריס ולשרותה נהם . ואע״נ שכחנורי תמהחי על הט"! ואא״ו ושאר פוסקים שעיקר כוונת הרין ש!א יצטין להשיי הסייכא נשכינא דחליש פומיס שמא יקלקל
 ייטייף שלא נלין ולכן מניח׳' נכושרי׳ שתתרנן ותפשק מאליה ואז ניע אם יש נקב או לא ע״ש נהי' ל״ט . מ״מ יניי הר״ן מלמי אותנו שעל ייי שרייה נפושרין השרכ׳ מתפרקת יותר בקלות מן הריאה !כתנתי זה
 למען ישמעו וילמדו השוחטים מומחים שאס יאיע זה לא ימהרו יחישו במשמושס כמקום כזה דאף ררייק׳ עליו יוקא נשעת המיעוך מ״מ אין ממתינן לס נכדי שתפעל שעולת הריכוך ונס שהרוק מתששט לצירי(
 ומוטב לעשות כמ״ש . ואס אין שם נקי לנשות האונא העליונה לני כראוי לו אין להס לחתוך.רק יניהו כל הריאה נכלי גלול מלא מים נענין שיהיה המיס צשים טל עקוס הסרכ׳ וימשמשו שש ננחת הרנה זמן מה שלטי
 אזמל הלעת נתרככה מריאה. ועונ שלא יסיינה משם ע״י מיעון עי שיוציאנה מהמים שלולי מחמת המיס לא יהיה ניכר כשתצא טיפת יס ואס תעלה נידם שתסור הסרכא משל וכל ולא יצא דם וינווק אח״נ
י לפי שצריך ליזהר מאי נענין סטושלין וכחמימי צא משוס רנווצי כוי וגס נע;ין נייקת נ י  ננשיחה בפושרין ולא ינצגן יש להכשיר כמ״ש ואין לעשות כ״א שוחט מומחה וירא ה׳ מרניס ינהקין כל היקיאיס נ
 הנסיחס ׳שתהיה כראוי והואיל ונא מעשה ליוי לא אמנע טונ להוייע על שעי נת ינים ני התורה חשה על ממון ישראל: (׳»"« 3״זיף יי) נוהגין לאסור . עכה״ט ועי׳ שו״ת אהל יעקנ סי׳ י״נ ננועא שנמצאת
 גין התמני' הסטליי׳ נוהגים שהחתוניס אינם נקראים שיפולי ונמתא שיש מקילין יותל ואומרים יוקא שפולי אימא ואין להכריע ניגר וה והכל תלוי נמנהג שנהגו מקים להכשיר אין להעייף ע״ש ועיי נסעד

 בין ב' בועות לבושי וטינרי דטינרי מנקב הבועה אף בלאדחיקא. משא״כ ב' בועות לאינן מנקגין זא״ז אלא ע״י דחיקא. ומש״ה כשרה באונות ליש הפרש
ניהם. ומ״ש רמ״א בועה וטינלי זא״ז כשד כ' הפר״ח אין מחוור כיון לאפי' נועי דםמיכי טריפה משוס דדחקי אהדדי ב״ש ביעי וטינר׳ שהנןינר׳ קשה  בי
. והטעם איתא בשייך משוס דמחזי ר ו ס א  ומנקבת וכ״כ למש״א לאסור אבל כנה״ג ההיא בשם כמה פוסקים להתיר וכ״כ בנה״כ(בבדיקות וכן נוהגין): (יד) ל
 בתרשי נועי דסמיכי ויש לחוש למראית עין וגט״ז כ' הטעם כיון שעומד בסוף סוסו לפסוק ולנקוב וכי פר״רו דכל קצות הריאה אפיי מן הצדלין נקראו שיפולי

 נליון מהרש״א
 הפ״ח הילק דלטעס רשב״א והדין טשום דאתת דוהק חברתה וטופח לנקוב גם נטלא' רוח שייך כן

 יד אברהם

י הריאה• נוהנין לאיסור ל פו ע שנםצ» . ע׳ נליון .םעיףיא׳: (שה) בשי  (סעיף.ד׳ ש״ע) אבעבו
 חורכא ברשפול׳ תלוי' ובטוטו עבר, בטו כפתור אט לטעלה היא דקה יש לבדוק אט אין הםרכא עולה
 בנפיחה דלדול נעלטא הוא , ואש עולה הרי ראי' תיקנה הריאה ואולם אם כולה עבה נם באינח
 עולה בנפיחה י״ל רנטחםה ע״י םונלא ולעולם הריאה ניקנד״פ״ח ט״ק כ״נ ודלא כט"ז:(,שס נהגה) ואט אין

 לריטותא (שהרי קרוס הריאה מכסה אותה) ואדרבה עויפא מורסא מנועא דאינה אוסרת נסמיכי כיון שאינה
 נכוה מנשר הריאה. משא״כ נועא אף שנתכסית אושרת נסמיכי כיון שננוהה כמבואר נסעיף שאח״ז. וכל
 זה גלול ופשוט . ולא יריתי לסוף לעתה שצ למה״ס והאחיוניס ס״ק י׳ שכתבו נשם מ״נ וז״ל מורסא שנמצאת
 כראשה סירכא תלויה אס יש כו מים ז;יס כשירה. ואס מונצא עריפה עכ״צ. וציתא אלא אפילו יש נו מונצא
 כשירה יצא הוי תרתי לריעותא כיון שהיא אינה גבוהה. ותיל שאחר כתכי ראיתי כן נש׳ פמ״ג והראני.
 וע״ש שנתב יה״ה נמיסא ועיניי הטזמדיס על גבשושים או נמקוש למשמעת קול כשירה רבועא יוקא אמרו

 !א״נ ה״ה מורסא על הקמט וכן שנוי מראה מהנשיכות. וכן מע״ל אינו פוסל נה . סירכא תלויה מן האטום או מן מראה כשילה או מראת כשירה על הגנשושית מקרי נ׳ לליעותא . ונ׳ לרימוחא לא הוי אצא נשעומלין
 זא״ז ואין כפרש קש ביניהן ומעילי; על שש א׳ ואיכא רעת א׳ להטריף נ;ה"ג.מצטרשין. ולעני; טיעון ע״ל סי׳ ל״ע סעיף י״; דל״מ רק כתלויה מנועא . ונש!״ת טור האבן שי׳ יו״ל מתיר ג״כ נסירקא לדופן במצר
 מזה מנזעא כיון ינשל מיינא לגמלא מהנ׳ מימון אף גני ליעיתא: ועיין בנודע ביהודה מ״ת חלק יו״ר סי׳ כ״ג ימטריף סירכא תלויה מחסרון גפנים כמו יוצא מנועא שאי( לסילכא נמה להתחזק כיו! שהעור
 ריק ואין תחתיו נשר . עוי טטריף שס סייכא בגומא ראין לן תרתי לייעותא גיול טוה כי אין לא נחשב החיסרון לריעותא טון פהרמנ״ט מטריפו לחלוטין. ווה יצא כס׳ ל״ש ומתיר משוס לגומא וחסלין נריאה

 אין סופו לנקוכ ואין ג׳ ייעותא על שם א׳ וחולק טל לתנ״ש. ובתשובה הארכתי והוכחתי יהעיקר נהתנ״ש יכל מילי נמ1עס שסוף לנקוי הוא :



י הגילה א ב כ י ^ * ב יורה דעה לז הלכות טריפות * ה י ז ר ו  ט

 ; ם מרדני ושכן
 רני שמואל :

 סמנהג וע״ס
 ענה ממשה

 נקודות הכסף
 (טי׳ ם״ק ׳׳׳י) דבריו
 תסוהים ני׳ . שמיה (י
 היאך מומה מרשות וו ליו
 ילפנזיש נש״ךסיקכיח לנועה
 מעל״מ נמים וניס יש לו מקול
 נשיים ופוסקים נלא׳׳ה אין
 מקום לונריו ולנר׳ רמ׳׳א

 פרי הדש
 (נש״ע סעיף ד' בהנחיה)
 *והוא שיהא בהיקף מבשר
 מראה הריאה כוי . כיין
 שלנים מהשיסקיס מכשירין
 נ1עא כשיפולי יש להקל אע״פ
 שאין לאותו היקף מלאה
 הריאה ונן דעתמהלש״ל וע"(
 ועיקר סירנא>היא תלויה
 כשיפולי אומה ולמעה כיתה
 סירכא ענה ונכעתור תלויה
 נה והיה ;ראה לעין מלאה
 מונלא וה היה מעשה יהחשונ׳
 היתה שאין וה נזעא נסיפולי
 אומא אלא שיש למוש שמא
 סירכא היא ומתמת נקנ נא
 וסירהא תלולה היא וליחות
 הליאה יוצאת לרן נקנ לתוך
 ססירנא ולכן נראה צי שצריך
 הליאה נליק' לראות אם עולה
 הסירכא ננפיחה או ולאי
 סירכא חלולה סיא והריאה
 נקונת ואס לאו לללול נעלמא
 היא וכל וס היינו נסירנא
 לקה אנל נשירכא שהיא ענה
 אמלינן נל הסילנא נתמלאת
 מוגלא ונקבי ליאה נסתמים
 ולהכי אינה עולה ננפיתה
 הריינ נשם תיקון הונח
 ונראין לנריו וכן לעת השיך
 נס׳ נקולומ הנשף וללא כע״1
 שכתנ נם״ש ל״ע שיש צו יין
 נועא כשיפולי: (נש״ע סעיף
 חי) אע״ג דלא שפיני
 אחדדי . כלומר ומחחוי
 כתרתי נועות יסמיני אע״פ
 נן כפלה ואעיג ינהנהוס
 עללני ושאל אחלוניש מנואל
 ליותר משיוני להכשיל נלא
 ששני משום לנשפכי כיון
 יאתרעי נ״נ למיא לנשפגה
 נקיתון ואיני חששא לסמפונו׳
 ל״ק שהממכי מיייי גילא
 קיימי נמקיש סמפונות ונהא
 הוי חייש עסי הינא ולא
 ששני מנשעהי והאחרונים
 ניקיימי נמקים שמפונו׳ ונסא
 יותר יש להכשיר נלא שעכי
 מנשסני וכמ״ש נהג״ה וללא

 נליון םהרש״א
 חוט נשר מקיף , ויע
 םקוםויז שאוסרים רק
 כשיפולי אוטה נט׳ט״נ בחשו,
 אהל יעקב פי׳ ׳"ב : (ע״ו
 ס״ק י״א) שאין זיריך לאותו
 החוט. יניב 'הפי׳ח : (ש״ן
 ה״ק י"') םשםע אפילו
. ואם עד שלא '  הוט שער א
 ראו אס יש נ״ע םקיף עד
 שנ^כד. הריאה . יצורף
 נייל יש להקל . תנ״מ :

 צבי לצדיק
 (תימן ל״ו םעיף ה׳ נשיך
 0״ק כיח) בדקה »' אין
 חוששין לנקינת הסמפונות.
 עי׳ פר״מ נשם תנ״ש שאין וה
 יומה משפנה יכל כנשי
 נמחה ונוש״נ נין עוי לנשר
 נ׳ כפי״מ ילאו יוקא . יל״נ
 עול יהא ננועה יש ניס
 המפסיק ני! שאי נשל. איכ
 אין צ־וש שירקנ מצייין ואין
 יומס לנשפנה . וא״נ ע״ש
 נין עול לנשי השייוש נין
 עיר «יש לנשל סליאה ומש״ם
 אין חיששין לסמפונא . ועוד
 נראה יהא רש״ל מתיל רק
 עיי נליקה וכאן ולאי נקיאין
 ונשלמא ננששכה לכל נשרה
 נימוק א״א לידע אס סיה שם
 סמפון משלם ונמח אנל נא!
 שנצילי נועא הנשל והסמפון
 קיס א״נ ינול ללאות אם
 עונר חצי סשמפין מון כיש
 הנועה וראי עריפה . וא״ל
 ולאי לא נימת לאם הוי
 מקצתו תוך הניעה היה נינר
 חצי השני שחון צנועה משל
 ויו״ק. ולפ״ו אפשל להכריע
 נלי סלונתא יאס ישנו נ׳
 כישין כשי נוכיס ואם ניס
 אחל להס אף גמ״ו טליסה:

. וכן הוא בבדיקות האחרונים ומשמע ג והוא שיהא בהיקף בו׳  (יא) והוא שיהא בהיקף מבשר מדאה ריאה ואם לא היה כ
. בבקיאות עשו שהיה שם היקף דאתא למעועי שאר מראות אפי׳ מראות הכשרות דלקמן סי׳ ל״ח ׳ ו  בה היקף בשר ובאו אה״כ כ
 בשר כו׳ כצ״לור״ל בזה אע״פ שלא נעשה.ההיקף בשר אלא אחר שבאו ודלא כמ״ש ר׳ תנחום בסוף בדיקות הי״ץ ומהרש״ל שס כ׳ שמ״כ
 בודקים אחרים וע״י שורמ רב אפ״ה כשר כנ״ל ורש״ל כחב ח״ל בהגייה אחת סא״צ לאותו היקף מראה ריאה והסכים כן

V 

 מאחר דסגי בחוע שער אחד א״כ
 לזה בודאי אין לו מראה ריאה ועוד
 דמאחר שהרבה גאונים מכשירים
 בועה בשיפולי יש להקל ע״כ:
. ׳ ד ואם לא היה בהיקף כו  כ
 ז״ל הב״ח השיב ר״י בן הרא״ש על
 מעשה שהיו שנים בדקו ריאה וראו
 בועה בשיפולי והסכימו שלא היה
 חוע בשר מקיף לאחר הנפיחה ואח״כ
 באו הבודקים ונפחוה והכשירוה
 וקרעו הבועה ואמרו שמי שנפחה
 לפניהם היה כחו יפה יותר מן
 הראשון ולכן הקיפה בשר אוקי
 תרי לבהדי תרי ובהמה שנשחעה
 בחזקת היתר עומדת ויש לסמוך עליהם דבשר היה מקיפה והכשירה
 כך הביא ב״י בסי׳ ל״ע והסכים עמו ב״י ומיהו לדידן דמחמיריס
 להשריף הבהמה כשלא נבדקה הריאה א״כ הבהמה בחזקת איסור
 עומדת ואסורה וכ״פ מסרש״ל פ׳ קמא דחולין סי׳ כ״א עכ״ל ותימא
 שדילג בדברי ר״י בן הרא״ש שהרי הב״י הביא שס לשונו וגס כי בועא
 בשיפולי ריאה לא הוזכרה רק מפי הנאון ולא בש״ס ועוד דאוקי תרי
 כו׳ וא״כ אפי׳ בלא טעמא דאוקי תרי מכשיר מעעמא כיון רבוע׳
 בשיפולי אינה רק מהגאון והבו לה דלא לוסיף עלה דהיינו דוקא
 היכאדידעינן בודאי שלא היה מוט מקיף ועוד דהא ליכא הכחשה
 בעדים דאפשרדקושטא קאמרי שכח האחרון יפה מן הראשון ומהרש״ל
 שס מיירי בהדיא בהכחשה בשירכא ולא בשיפולי גס לפי מ״ש לקמז
 סי׳ ל״ע ס״ק מ״ב דליהא לדברי מהרש״ל א״כ כ״ש הכא דכשר לקי״נ
 נשחטה בחזקת היתר עומדת וכן בד״מ הביא תשובת הל״י ודברי ב״י
. בהגהמ״ר מבואר דיותר מסתבר ׳ ה אע״ג דלא שפיכי כו  בסתם: כ
 להכשיר בלא שפיכי שכ׳ נראה להכשיר אי לא שפיכי כו׳ וכן הר״ר
 שמואל הלוי בקע וראה דלא שפיכי והכשיר עכ״ל ומביאו ב״י והיינו
 משוס דבשפיכי כיון דאתרעי כ״כ דמיא לנשפכה כקיתון ואיכא מששא
 דסמפונות(וכן הוא במהרי״ו ומהרי״ק ושאר אחרונים) וצ״ל דהמחבר

 לצד בועה אם מל ילי כך מוט גשר מקיף נשרה (נית יוסף)
) *) והוא [שיהא] בהיקף מבשר מראה (טו) ריאה (בד״י א י ג (  כ
ד ואס לא היה בהיקף מראה נשר ובאו אח״כ בודקים  בשם מהרא״ק) כ
 ומומחים וכסחוה ומשמשו בה ועל ידי בקיאותן וכחן (עז) יסה שנפחו
 היטב ומשמשו גנקיאוה עשי שהיה שם היקף בשר כשר (ב״י םיי

 ל״ט בשס תשובת רינ״ן והרא״ש מעשה שהיה) :

ב)כה*)אע״ג י ה בריאה ונכרה בעבר אהר( ע ו ב ״  ה
: ה ר ש ו כ א שפיבי אהדדי כ ל  ד

ט] והוא דלא קיימי במקום סמפונות אבל אי קיימי במקום ה [  ת
ז בדקה ודי ' אצנעות מן (ה) השפילי כ ג) דהיינו נ י  סמפונות (
נסה נהגו להטריף (מתרי״ו ועיין ס״ק כ״ג) ואין (יז) לשנות  נ
ה ואפילו מיס זכים (יח) בנועה (מהרי״ק שורט ל״ו וד״ע) ) כ ד י ) 
ט [י] אבל אי לא שפכי להדדי כשל י כ ד י ה י ל כ ע ט  ודוקא ל

 ראיתי בה״ג שא״צ לאותו מוט בשר
 מראה ריאה אלא כמין חוט קטן
 וכן נראה להתיר מאחר שבהרבה
 בדיקות ראיתי כחוב בהן אפילו
 כחוט השערה וא״כ אין לו בודאי
 מראה ריאה ועוד מאחר שהרבה
 גאונים הכשירו אפילו בלא חוט
 בשר מקיףעכ״ל ולפי הוכחה ראשונה
 היה להתיר גס בסמיכי ביש חוט
 בשר מפסיק בלא מראה ריאה אלא
 שאין לסמוך ע״ז כיון שעריפות
 דסמיכי הוזכר בתלמוד משא״כ
 בשיפולי וכמ״ש רש״ל בהוכחה שניה:
) אע״נ דלא שפיכי כו׳ , ב י ) 

 פי' והיה לנו לומר דמתחזי כב׳ בועות דסמיכי קמ״ל דאין זה דומה
 לסמיכי ואח״כ כתב רמ״א דמחמת חשש סמפונות גרע טפי בשפיכי :
 (יג)דהייגו ב׳ אצבעות בוי.פי׳ במקום שהריאה עבה יש שס סמפונות
 והיינו עד רמוק;משיפולי ב׳ אצבעות בדקה ועיין מה שאכתוב בסמוך
) ואפי׳ מים זכים. דבריו תמוהים דבסמיכי ד י  בסעיף זה מדין זה: (
 שהוא מדין התלמוד טריפה כתב לעיל שהולכין אחר המנהג וגס
 בשיפולי כתב שהדין במים זכים כמו בסמיכי וכאן בדין מעבר לעבר
 שאינו רק מנהג כמ׳׳ש הפוסקים החליט להחמיר *)ורש״ל כתג בזה בשם
 הר״ש מווינא כיון שקבלה בעלמא היא אין להחמיר במים זכים אך צריך
 שיהיו המיס צלולים ולא עכורים מתוקים ולא כרוחין ומלומין כי
 העכורין והםרוחין והמלוחיס מכלים הסמפונות ולא הדרי בריא ודבריו
 נראים להכשיר אפילו בלא בדיקת סמפונות כי מיס זכים אינם
 מקלקלים ועוד מאחר שחומרא יתירא היא ורוב הפוסקים לא זכרוה
 ואינה דומה לשיפולי ריאה שנזכר בחוס׳ בשם בס״ג כו׳ עכ״ל וכן
 עיקר ומו״ח ז״ל הכשיר ג״כ במים זכים בזה אלא שבשס רש״ל כתב
 בזה לאסור אף במים זכים ואפשר שמצא כן באיזה כתב שם
 משמו אבל כאשר העתקתי כאן בשמו הוא מספרו פא״ט סי׳ ל״ז:

 ויש
 ס״ל דיותר מסתבר להטריף בלא שפיכי משום דמחחזי כתרתי בועי דסמיכי ומשמע ליה הכי מדסייס בהגהמ״ר שם והעם נהגו להכשיר בועא
 מעבר לעבר בין שפיכי בין לא שפיכי דלא מתחזי כתרתי ביעי דסמיכי להדדי עכ״ל משמע דסד״א דמחזי כב׳ דםמיכי והיינו דוקא בלא שפיכי
. וכתוב בב״י מיהא היכא דקיימא נגד הסמפונות נראה דבכי הא מיישינן לדברי הרמב״ם ובודקין הסמפון שביניהם ׳ ו ו כשרה כ  וק״ל: כ
 עכ״ל והר״ב משמע דמטריףולא מהני בדיקה וכן משמע מדברי שאר אחרונים שסתמו דבריהם וכ״כמהרש״ל פא״ט סי׳ ל״ז דבבועה גדולה
 (ומליאה מוגלא או מיס עכורים אבל מיס זכים מכשיר מהרש״ל במקום הפסד מרובה ע״י בדיקה וע״ש) במקום הסמפונות ומעבר לעכר
 אין מועיל בדיקת חכם אפילו בהפסד מרובה מאחר דאין אנו בקיאין בבדיקה עכ״ל וכן משמע מדברי הר״ב דאפילו במקום הפסד מרובה
 מטריף מדלא חילק אבל קשה דהא כתב לעיל סי׳ ל״ו ס״ז גבי ריאה שנשפכה כקיתון דאפילו כעכורים וסרוחים כשר ע״י בדיקה בהפסד
 מרובה וי״ל רס״ל לסר״נ דשאני הכא דהא הך בדיקה דסמפונות היא דשפכינא לה בכלי ורואין אס נראין בו כמין חוטין לבנים אז נימוחו
 הסמפונות ואס לאו לא נימוחו כדאיתא לשם והיינו דוקא בנשפכה כקיתון בלא בועה אבל הכא כיון דאיכא בועה ודרך הבועות להעלות
 רקבון בפנים ואפשר דנימוחו הסמפונות בפנים ונרקבו עד שנשתנה מראה הליחה שבתוך הבועא והלכך א״א לראות בכלי שוס חוטים לבנים
. כלומר בסתם בהמות אמרי׳ דהכי שיעורייהו ׳  נכך טרפה בכל ענין וכן הוכחתי לקמן ס״ק כ״ח מהגהת מרדכי ומהרי״ק ע״ש: מ בדקה כו
 אבל אי חזינן דיש סמפונות חון לשיעורים הללו טרפה כן כתוב בסמח״ב אבל בס׳ ל״ח דףקנ״ו ע״א כתוב דמשמע דלא איכפת לן לחוש
ה ואפי׳ מים זכים. ומהרש״ל שם מכשיר במים זכים במקום הפסד מרובה ע״י בדיקה  לסמפונות שהם בקצה וחוץ לשעורים הללו: כ
 וכתב שם טעמו דמסתבר דבמים זכים לא נימוחו ועוד דחומרא יתירא היא ורוב הפוסקים לא הזכירוה גם הרא״ש וטור לא הזכירו ע״כ
 לשונו ולפעד״נ רבועה מעבר לעבר יש לו מקום בש״ס ומוסכם מכל הפוסקי׳ דאמרי׳ בש״ס(סוף דף מ״ו) אריאה שנשפכה כקיתון והוא דקיימי
 סמפונוהי ואם כן כל שכן בועא מעייל דקיימא במקום סמפונות וכי גרע מפני שהיא בולטת סוף סוף יש חסרון בפנים כמו בנשפכה
 ואדרבה בועא גרע מנשפכה דהיא בולשת וגם אין קרום הריאה כנכסה אותה (וכן גבי נשפכה איירי אף במים זכים וכדמוכח מכל
 הפוסקים עיין שם) וכן מהר״מ שממנו מקור דין זה הוציא דין זה מריאה שנשפכה כקיתון כדאיתא בתשובה מהר״מ (דפוס פראג) סימן
 ס״ו ובמרדכי ובתשב״ן ומהרי״ק שורש ל״ו ושאר אחרונים וכן נמצא בהגהות על שם מהרי״ו בחבורו להטריף בועה מעבר לעבר אף במים
 זכים ומביאו מהרש״ל שם וכן משמע באגודה והכי מוכח להדיא מדברי הרשב״־א והר״ן ומביאם ב״י שהשיגו טל מ״ש הרמב״ם דבכל בועה
 צריך לבדוק הסמפון שתחתיה שלמדה מהך דנשפכה כקיתון דלא מחוור דל״ד לנשפכה לפי שנמס בשר מבפנים אבל בבועות הגדולות בין
 עור לבשר אין חוששין לנקיבח הסמפונות ע״כ לשונם משמט להדיא דבבועות שהן מבפנים מעבר לעבר לא בין עור לבשר
 חיישינן לסמפונות ומ״ש מהרש״ל שרוב הפוסקים לא הזכירו דין רבועה מעבר לעבר לאו מלתא היא לבכלל ריאה שנשפכה כקיתון
 הוא וגרע מיניה וגם הב״י פסק כן דבמעבר לעבר צריך בדיקה וכדהבאתי לשונו בריש ס״ק כ״ו . ובאמת לכאורה תמהתי על מ״ש
 הגהמ״ר דהמנהג להכשיר בועה מעבר לעבר והלא הוא גרע טפי מנשפכה וריאה שנימוקה וכן על מה שצידד מהרי״ק שם להקל בבועה
 מעבר לעבר כיון דהשמ״נ וסמ״ק ורשב״א ושאר פוסקים לא הזכירוה דהלא סוא בכלל ריאה שנשפכה ונימוקה וגרע מיניה וני׳ל ברור
 דאף הגהת מרדכי ומהרי״ק לא קאמרי אלא להכשיר ע״י בדיקה הסמפונות וראיה שגם המחבר כתב בסתם להכשיר וט״כ מיירי ע״י
 בדיקה וכמ״ש בס״ק הנזכר והאוסרים דבהגהת מרדכי שס ס״ל דהכא לא מהני אפי׳ בדיקה דל״ד לנשפכה וכן לננאי דבעי מהרי״ק לאסור
ט אבל לא שפכי כוי. יטעמא משוס דאז לא דמי לנשפכה כקיתון וליכא למיחש לסמפונות:  אפי׳ ע״י בדיקה קאמר וכמ״ש לדעת הר״ב שס : כ

 חידושי רע״ק אפילו
 (ש״ו ס״ק נ״ג) יש להקל . עיין בתשובת נעי תיי לנעל בנפת הנרולה טיטן ח'

ר נ  פתהי תשובה ׳

 ביאור הגר״א
 [0ן]והואדלאנו'.נט״ש ננט׳ בריאה שנשפכה כקיתיןוז״ש ואפי' ט׳ ועייל פי׳ ל״ו ט״ז![י] אבל

י  באר היטב א

 כאן ישיסולי היינו תחתית אגל גשאי מייויין וקצוות מיי מתתילין הסמפונות ועיין נתשונת
׳ שחולק עליו והעלה יגס ככל היין יש שיעוי מוחקססמסונות  הר הכרמל חלק יו״י שיי י

 מהחול כמו גחחתית ט״ש:

 שהרי הריא׳ כשהיה בגוף הנהמה אינה שוכבת אלא תלויה א״כ בכל הצדדים להט שומעין להקל בדין זה ע״ש (ר,) השיפולי בדקה. עיין תנ״ש שנתנ יניע מורו
. ומהרש״ל מתיר אף ה א י  הי׳ תלויה ועומדת וסופו לפסוק ולנקוב): (טו) ר
 כשאין לו מראה ריאה (מאחר דא״צ אלא שיעיר חוט א׳ א״נ בזה ודאי אין לו
 מראה ריאה ועוד מאחר שיש הרבה גאונים מקילין בגיעה בשיפולי יש להקל .

. וכ׳ בט״ז דלס׳יז היה להתיר גס בשמיני כשיש חוש בשר מפסיק ״ח)  ואס נאבדה קודם שמב־ק אם יש בשר מקיף יש להתיר הלק״ט וננה״ג דף קי
. פי׳ אפיי ע״י טורח ה פ י בתלמוד מה שאין כן בשיפולי יש להקל ענ״ל : (טז) י נ ח  כלא מראה ריאה אלא שאין לסמוך ע״ז כיון שטליפות דסמיכי ה
ת . וכתב בשייך ודוקא בסתם בהמות אמליגן דהכי שעורייהו אבל אי חזינן דיש סמפונות ו נ ש ס ע״י נפיחה זו נקרע הקרום טריפה) : (יז) ל א ו ) ב  ר
ה . והנה ע ו ב ק לשעורים הללו טריפה אנל נסי ל״ח כתב דמשמע דלא איכפת לן לחוש לכמסונות שהם נקצה יחיז לשעורים הללו : (יח) ב  מ
ס והשייך (וכן פסק כליה) חולק עלי& ופוסק דעיקר כדעה רמ״א להטריף (ואין מועיל זריקה): י  מהרש״ל והט") חולקים על רמ״א ומכשירים במים *
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. ראיתי רבים בודקים שעו בפירוש דין ׳ ו ) ויש שם סמפון ב ו ט ) 
 זה שהוקשה להם במה שכחב דניכרת מעבר לעבר ממה נפשך אם
 היא באמת ניכרח מעבר לעבר מאי קא משמע לן דטריפה ואס לאו
 אמאי באמת טריפה ע״כ אמרתי לכתוב פירושו של דבר דהענין
 הוא בבועה בשפולי דכשר,נאם יש
 חוט בשר מקיף דקשה הא עדיין
 יש טריפות באותה בועה מחמת
 בועה הניכרת מעבר לעבר אלא ע״כ
 לומר דשם אינו פוסל מכמ מעבר
 לעבר כיון שאין שם סמפונות כמ״ש
 לעיל סעיף ה׳ שיעור ב׳ אצבעות מן
 מקום הדק דהיינו שיפולי וע״ז אמר
 כאן בוורדא דאינו כן דאפילו במקום
 הדק שס בתחתית הוורדא יש שם
 סמפון דהיינו אצל החריץ של ורדא
 וע״כ אס נמצא שם בועה טרפה
 אם ניכרת מעבר לעבר אף שחוט
 בשר מקיף כיון שיש שם סמפונות
 והוה כמו במקום עב שלה
 משא״כ בשאר אונות הריאה
 שאין פוסל במקום הדק שלהם
 כיון שאין שס סמפונות ואס
 יש בועה בורדא במקום העב
 או בשורש שלה כ״ש לטריפה אס
 ניכרת מעבר לעבר אבל בלא ניכרת
 מעבר לעבר אין טריפות כלל כוררא כמו בשאר ריאה וראיתי לרש״ל
 שהביא לין זה בשם ליקוטים וכתכ עליו ונ״ל שאין להחמיר כלל
 כורדא יותר מכשאר הריאה כיון שכמה גאונים מכשירים אפי׳ כליתא
 לורדא כל עיקר א״כ מוכח שלשם אין עיקר הסמפונות של הריאה
 שיהיה תלוי בהם החיות עכ״ל ודבריו תמוהים מאד דמי ביקש שיהיו
 הסמפונות של הורדא ממורים טפי משאר סמפוני הריאה הלא לא באנו
 אלא לומר כיון שיש סמפון אפילו במקום הדק הוה דינו ליאסר
 בניכר מעבר לעבר וכן נכון להלכה למעשה להחמיר כפי מה שכתבנו
 ושפיר אמר כאן דנכרת מעבר לעבר להורות דכאן הוה אסור מכח

 (מהרי״ו שס) ל אפילו געכורים (ימ) וסלוחיס (ד״ס וכ״פ השי׳)
) ויש שס סימפון שריפה ו ט ) ו י ל ס ה י ו י מ א ב ד י י ת ה ח א ת י ה ^ ש ע ו א ב  ל
ב טינרי הניכרח מעבר ) ל טז ) ( ״י י ) לעבר(מ״כ ומהי כ  דניכרת מעבר(
ג וע״ל סימן מ״ב איזהו ) ל 0 , 5 "  לעבר דינה (כא) כנועה (בדיקות י

 מקרי שופכות להדדי :

א ל ר ^ ד  ו י אבעבוע שנמצא בו נקב(יז1ניא] היכא ל
 ממשמש ידא דטבהא ואינו יודע אם ניקב מהייס

פה: ) טרי ״ ) ז ו  או לאהר מיהה ל
ב או בבל ל ) או םירכא שנמצאו בקנה ה * ה ע ו ב א  ז י
: (  מקוםהוץ מהריאה(«) בשרה (וע״ל סוף סימן מ״י

, ובו ה׳ םעיפים: ה א י ר ת ה ו א ר י מ נ י ח ד  ל

ה שנמצא בה M (אפילו) בל שהוא שהור א י ר  א א
ה הבשר(א) נט(א) או א ר מ ל  בדיו או שהיא(לימה) ב
(ובלשון אשכנז קולץ גע״ל) ה אמרילו בל^״ז ק ו ר י  שהיא(&) ג
 בין שהיא כמראה הלמון ביצה בין שהיא כמראה
 א כרכום בין שהיא כמראה ב כשוהא טריפה י וכן
ה שהיא(ב< לבנה כבקעה ע ק ב  אם היא כמראה ה

. ואע״ג דלעיל סי׳ ל״ו ס״ז כיזב בהג״ה דווקא ׳ ו  י מימרא יאמימר « ח< ״״י ל אפילו כעכורים כ
 ו?«י רש י (ורו׳ותוספוה י י

ן שלא במקום הפסד מרובה יש להכשיר כעכורים וסרוחים היינו משים י \ (>!מ ״ ׳ m ורשב»א 
״ ־ דהתם נשפכה כקיתון מצד זה לצד זה ומטעמא דחשש סמפונות וכמ״ש ה  ה;ה «!קי׳ יחוק נ«צי י
? בס״ק א׳ אבל הכא כיון דלא שפכי אהדדי ל״ד לנשפכה כקיתון וליכא ^ J ^ g י ״  נ

א בועה  יא אורחות חייפממעש׳שהיה: כלל חששלסמפונות: ל
. וכן הוא ׳ : שהיא תהת הורדאכו T f t * 1 " ^ 
נ ממא נייה במהרי״ו ובליקת האחרונים י  ג מימלא י
« . . ׳ . י V'r-r י*א״ר1 מ tw ם י פ י א י י מ י o : י מ c ^ 5 י  י
ח הביא רעות א ומהרש נפח ט סי נ ) ש י ג ל M ן ) א 1 ג ש י ל  w ל

 חלוקות בזה ומחוך כך הכריע רגם
 גורלא אין להטריף רק כשאין חוט
 בשר מקיף:לב טינרי כו׳. ומהרש״ל
 שם סי׳ ל״ז חלק על זה מטעם
 לטרפות מעבר לעבר חומרא יתירא
 היא והבו לה ללא לוסיף עלה
 ולפי מ״ש בס״ק כ״מ שהוא מן הש״ס
 ופוסקים נתבטלה טענתו ומ״מ
 אפשר ליש להקל בטינרי ללא מצינו
 חששא דסמפונות רק בנשפכה
 וכ״כ בבדיקות האחרונים ובסמח״ב
ג וע״ל םימן מ״כ.  שכן נוהגין: ל
 כלומר דשם סעיף ה׳ גבי ב׳
; מרות נתבאר לאס נקביה ולא היו ט מ M ל j W נ ק , ״ל נ  ,ל״א ״
 מךהי״ה כו׳ ניי״ ־ליאה שופכות ואמ״כ נפחו זו ועלתה גם
י חברתה בנפיחות או שהטילו מיס ^ ! ^ » 
 ני נסיכי לה טיסה אע״נ באי מהן ועי״כ נתמלאה גס חברתה

 ^W6^"»*S מיקרי שופכות להדדי וה״ה כאן ונראה דהארלא כתבכןהר״בלמיל
 שהיא הסיינא אי מממס נקנ גבי סמיכי משוס דס״ל כמ״ש על שס מהרש׳ ל והריץ בס״ק ז׳ ע״ש:
א ממשמש בו׳. אכל גמקוס למשמש ידא דטבחא תלינן ביה: ל ד ד ! ל K w נ31שה?אאנמי£ 
ה טריפה. ואין מקיפין בבועי כמו שמקיפין בריאה כמ״ש לעיל ״ ל  אלמא יס״ל יכל סיילא א׳

 סי׳ ל״ו סעיף ס׳ רבועות עשויות להשתנות :
, פי׳ ר״מ בסת״ה בין כרטס גופיה בין כהדברים ם ו כ ר כ א ן ף  ל
 שנצבעיס ממנו ע״ש: ב בשותא. הוא ג״כ צבע גע״ל וכחבו
 הפוסקים והאחרונים דירוק כזהב או שעוה או ככנף של טווס או

 כהורקת

 נקודות הכסף
 גלויים ע״ש ו(שם ס״ק ט״ו)
ם נוה ונו׳ . נס נאן אין  ג
 מקום לינייי לפמ״ש בסמוך
 ומ״מ אפשי להקל הנא מטעמי
 **ייי׳ ונמ״שנש״וס״קל״נ:

• 
 פרי חדש

 נהש״ן : (בש״ע םעיןו זי)
א או סייכא נו׳ ע ו ב * 
 נשיח . נינ ננ״י נשם הא״ח
 נסי׳ זה גלי חולק ינט״ס מ״ו
 מייתי שלוגתא שגת״מ חולק
 נזה ונן הזיה להתמיד געל
 מששעי שמואל ע״ש גססיו
 וביאה ליקיק מיניי יאג״ן
 יקאי נשיעה זו שכתנ נםימן

 אלא מחמת נקנ אפילו נקנס
 וס״ה לשאי מקומות שנקונתן
 נפשסו ולן יש ליקיק מלגלי
 סלי! שכתנ נפא׳׳ע נל היכא
 יסייניי ייאה ללוקוס שאין
 הנקב פוסל נו ננון שהיא
 סרוכס לגרגרמ או לשמנינותא

^ מ?ןס מעבר לעבד כמו בשאר ריאה ויצא לנו עודמזהדבכל בועה בשיפולי שהי׳ כשרה אם חוט בשר מקיף צריך לראות אם היא' מתפשטת למטה י ה ^ ״ ל ס מ י ס א י י י  ננל אלו י
) טינרי הניכרת ז ט  ונוסחי! אימה ואי לא מנצנצא בריאה עד יותר מן ב׳ אצבעות משיפולי שאז טריפה מכח מעבר. לעבר וצריך להזהיר הכידקיס ע״ז וכנ״ל פשוט וברור: (
ס בזה תמוהים לבריו *) למה בסמיכי ושיפולי שטריפות שלהם ברור לדברי הכל כשר בטינרי כמ״ש לעיל ק״ו במעבר ג ם fc™ מעבר לעבד כו׳ • י ^ 
)היכאדלא ממשמש ידא דטבחא . משמע אבל אס משמש תלינן בו להקל כמ״שבסי׳ ל״ו ס״ה ^l הנקנ פוסל בהן באס הסירכא לעבר ורש״ל כתב ג״כ שמצא כתוב כזה לעריפה אבל לא משגחינן ביה מעעם שכתבתי וכן הוא עיקר להלכה למעשה גס בס׳ מחזיק ז י l!<^כדק הטיל שנוהגין כן •בהליא להיתר: ( h^l^Z 
 נהם ננל נווני םליפה משוס וכתב בר״מ אחר לין זה למשמש כשר ובלבל שיעיין בצלעות שלא ימצא ריעותא בצלעות עכ״ל כן מצא כתוב בב״י סימן ל״ט הביא
l ?י?, *1 י6'! תשובת ר״י בן הרא״ש בשנים שראו בועה בשיפולי ריאה ונפחוה והסכימו שלא היה בשר מקיף אוחה והבורקיס אחרים אומרים שנפחוה ״ u 
 םאינליס שנקונת! נמשה! ונ! והכשירוה וקרעו הכועה ואמרו שאוחן חחרוניס היה כחן יפה יותר מן הראשונים לנפמה וכתב שלא היה אוכל הבשר הזה וכתב
ח ב״י שחומרא הוא שהחמיר עליו ומרינאכשרה הבהמה ונראה לאףרש״ל שס״ל בההיא לסי׳ א׳ סעיף י״ר דאסורה הבהמהמכח הכחשת " ״ ' י ס 5 א " ל ״ ש י ^ ה *  י

ל כמו שזכלהי שם משמו מולה בזת ,להא אפשר לנו-לתק ולומר לאין כאן הכחשה לוראי סברא טובה היא שאחל יולע לנפח יותר ע ™ ! ! V wVp1! 
 יף ע״ל ע״נ איל גספי צנלי• מחבירו ואפי׳ בדיני נפשות לחיוב אמרינן לתרץ העדים כל מה שאנו יכולים־ כדתנן ריש היו בודקין וע״כ ברין זה מותר אפי׳ ללילן
̂ יעת וכן הביאו רמ״א כאן בד״מ ומו״ח ז״ל כתב שלדידן שהבהמה שלא נבדקה שנאבדה הריאה אסורה ה״נ אסור בזה כיון שיש הכחשה ולפי י נ ׳  ע״פ עשק ה״י
 הנייח נס״ס מ״ו ולע־ין יינא מ״ש אין כאן הכחשה ובהדיא מבואר בסי׳ ל״ט סעיף ה׳ ראם יש חילוק בין כשנופמין הרבה לטפחין מעט אזלינן להיתר וה״נ כן הוא כנ״ל

 ובסי׳ ל״ט סעיף י״ז כתבתי דאף אס יש הכחשה כשר ע״ש :
 הניע^ויעתי^נוט^להטייון ל ח(א) או שהיא ירוקה. רש״לכתב ח״ל מ״כ ב;ם מהרי״לעוד יש מראות אחרוש ששם ירקות עליהם ושריפה והן ירקרק כמו הכנף

 ביאור הנר״א של
 אי נו׳ . יאז יין בועא להם : [יא] היכא נו׳ , דמיי וכטש״ש ט״פ א׳

ה [א] אפיי כיש . נם״ש שם םקגחה ט״ס נו׳ נולהו נטי נו׳ ודלא נר״ת שכתב  ל
 דוקא ברובה מטש״ש אונסי אונטי כשרה וכט״ש תום' כיון דלקיתא יזיא כסש״ש
 האי שהיד כו׳ ט״ל רובה כי׳ ועתוס׳ ד״ה איכטי כו׳ : (ליקוט) אפיי נ״ש , דלא נראב״ד
 שנחנ דוקא בבולה וחזותא הזותא רקאםר אפי׳ מםדאות הפטולות והכריחו לזה טט״ש
 ריאה שיבשה טקצתה טדקאטר הנא מקצתה וליתא דבכולה לא אגטריך דטקודם
 [ב] או שחיא ירוקה , נט׳ אלא ירוקה כו׳ טנלל דירוק נע״ל לעולם טריפה:

 ויש
 אלא ירוקה כו׳

 באר היטב
. והטעם איחא בש״ך דאז לא דמי לנשפכה כקיתון. וליכא לממיש ם י ח ו ר ס  (יט) ו
ר . וכ׳ בט״ז אפילו אס חוט בשר מקיף וקמ״ל בזה דנבשר ב ע  לסמפומת: (כ) ל
 האונא אס הבועא בשיפולי ויש בשר מקיף ביניהם ליש כשר והטעס משוס שאין
 שם סמפונות משא׳׳כ בורלא שיש שם סמפון(דהיינו אצל החליז של ורדא) וכ״ש אס נמצא במקום עב שלו או בשורש שלו לשריפה(אס ניכר מעבר לעבר. אבל

 הידושי רע״ק
 (ע״ז סקט״ו) עד יותר טן ב' אצבעות, הוא תמוה דהא טיט כטקוט הטשפונות לא
 נראו מעבר לעבר אלא בשיפולי הוא דנראית מעבד לעבר ודו״ק : (שייך שקל״נ)
 וכי נוהנין. מורםא מעבר לעבר כשר . אבל »ם בצי אחד גנוה מבשר הריאה ומגד
 הב׳'אינו נבוה טריפה תבייש; (שס סקל״ג) משום דט״ל כמ״ש על שם פהרש״ל, בד״ט שם
 נתב יאפשר גם ננ׳ בועות מנשירים אם לא שפני זל'׳ נפיחה עלה גם חברתה . וןיז״׳ט :

 ואין
 נפסלה דהיינו הדוחה . רטב״ן ורשנ״א בת״ד, וע״ל טי׳ ל״ו טי״ד (ע״כ) :

 פתהי תשובה
ה (א) או שהיא ירוקה . עיין ע״ו ופמ״ג ועיין נתשוגת נוינ חלק ׳ו״י סימן י׳  ל
: (ב) לבנה נבקעת . [עיין נתשוגת ס״ש סימן ל״ל אודות  ועיין נספל ניא ה־מ! ז'
 ליאות של נגשים נמצא עליהם כעין זתרןיית מלאי. לגן וחתנו נתון נשי הליאה כעומק

 ומ״מ אם נסרך הלג או העחול
 גסומניה למקום אמי אין
 להטייף ימאן לימא לן שמניע
 הנקנ עי מקום שמטריף מאחר
 ילינא ריעותא אלא מנתון

 וכ״נ ז״ל וזה פשוט ;

 יד אפרים
 מנואר הכל יפה: (שם טעיןע
 ח׳ נהנ״ה) טינרא הנינית
 טעבר לעם־. ענה״ט ועיין
 נשו״ח מנ״י סי׳ למ״י נאווזא
 שנמצא נליאה שלה נועא
 מעל״ע והנאתי נסשרי נ״א
 סי' ל״ז ע״ש : (שם סעיף זי)

. וכתב בט״ז אבל אס ממשמש שם ירא דשבחא תלינן בו להקל כמו שכחב בסימן ליו סעיף ה' מיהו צריך לעיין בצלעות שלא ימצא ריעותא ( י ״  נזהילאף נתה״ל לא אשל אלא 'שייך ועיין ע
 נשר מקיף אותה ובורקים אחרים אומרים שנפחוהו והכשירוהו
 לכשר דהא אפשל לני לתיז ולומר דאין כאן הכחשה דוולאי
 שנאבדה הריאה אשירה הכי נמי אשור בזה כיון שיש הכחשה
. יסריח ה ר י ש ) כ נ נ . (ב״י ול״מ): (  ולפי שכתבתי אין כאן הכחשה ועיין לקמן סימן ל״ט סעיף ה׳ ושס סעיף י׳ייז כתבתי לאף אם יש הכחשה בעניו זה כשר
 הוכיח שאס נשרכה בכל אברים למקום שהנקב פוסל בו בכל גווני טריפה . !מ״מ אס נסרך הלב או הטחול בסומכא למקום אחל אין להטריף למאן לימא לן

חק ־.  שיגיע הנקב עד מקים שמטריף מאחר דליכא ריעוחא אלא מנ
. (הרז״ה והרשב״א סוברים דאי במשמוש דומה לבשר אע״פ שמראיתה טיגה מרפה ולזה הסכים הב״מ ודמש״א ובשעת הדחק יש ה ק ו ר ה (א) י  ל

 נליון מהרש״א
,  יהוקא י

 >!0 נקנ א״זי בדיקה נלל(אנל אס נטצא נטקוס סרנה אפילו" עינרוז

 דיינין ליה ועי׳ נסערי נ״א
 סי׳ ל״ע מן ס״ק קצ״ו והלאה ־.
 (סימן ל״ח ם׳ניף אי) או
 שהיא יתקח. ענה״ס ועיין
 ננ״נ סי׳ יו״י ביין מראות

 (סעיף ו׳ ש״ו שייק ל״י) תלינן ביח , ודוקא נקנ בנועה תלינן וה״ה בשאר ריעוחא שא״ג נדיקח מון
• ־ • L ־ - -  נא בו שאלו לא היי י ׳״״••- LL י

 שנתב
 ננשושיח וניוזנא ו

 גט׳׳ז הגיא הגייה א
 קילה

 יד אברהם
 (טיטן ל״ח ס«יף אי) ריאה שנסגא נה כל שהוא שחור נייו סריטח

 וגט בעוף פופלים מראות אלו *'וז ז
 וראוי להחמיר ננולן ;

 (סימן ל״מ סעיף אי) אן שהיא (יוטה) למראה הנשר . אף אס מיאיר, טונ יקיע״י טשטוש דומה לבשר יש לרורפיד גלא שעת הדחק לחוש להיזיד, וישניא פ״ח
 (שס) גיי שהיא נטראה חלטו! ביצח . ני! חי בין טבושל . פ״ה ! (שם) בין שהיא נסראה נשותא . יש בזה נטה פירושים ננתוב בפ״ח



ן באר הגילה ה י כ ת פ ב יורה דעה לה הלכות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

ם לש״י ף : » כ ן לי״יםא ״ י א מ ו ל ה כ ט ה ״ כ ו  הורקה כהורקה פכי אדם המולה שנקראה נל״א גע״ל ז
! & » : , : ^ ד  ו בלא״ו ירוק גע״ל וטרפה ונג״ל סי׳ מ״ד ה״ק ס׳ ולקמן סי׳ קפ״חס״ק י׳ מ

 של שווס שנקרא כל״א פאווי״א וכפעוה וכזהכ וכעין
, ו  פנים שקורין גע״לזוכט כללא דמלתא ירוק הנקרא גרי״ן א

 כשר והנקרא גע״ל טרפה אבל מה שמצאתי עוד כמראה צב שקורין נתבאר דגע״ל כאתרוג דינו כשעוס וה״ה הכא ערפה כדמשמע במו׳
 קרי״ט שעייי״ן וכעין עין או כמראה וויינקש״ל טריפה ולא נסירא דאין ופוסקים דמד דינא איה להו: ג כלובן ביצה . כתב בד״מ שמ״כ בשם

 בנו וכשס הגאוניס יכן כמג
 הרמנ״ס נפ״ז מה״ש יש״פ
 ומרדכי ומהלא : ז הריין
 מהרי״ל דהיינו כלובן ביצה אחר נשם שרא״ה: ח מימרא ירכא
^ י מ ^ ׳ ״ ^  שנתבשלה וכן חלמון ביצה ונראם י
 דבמלמון ר״ל דבין הכא והכא טרפה ירנ כהנא שם: ינ שם מייני

ה :תן: ינ הלא״ש שם : ל ש כ ן מ י ש ח א א ק ן ל ד ״ ן ך ב ן ל 3 . ל 3  א

 אבל בעודה חיה אינה רק זהרורית נקודות הכסף
: (סימן ל״ח ם׳ק ני) ולענ״ף ב ״ ח מ ס ע 3 מ ש ̂ן מ  וצלולה ולא לכי ו

״ ע ל^" ־ א ״ה 1־ די ; י  ד למראה המותר. ומהרש״לפאי׳ט א
 סי' ל״ט כתב שמ״כ שצריך להמזיל הפוסקים ינשי ונמ״ש נש״ו

ם ק מטה יהונתן ט ס ה ש ו מ ה מ א י ר  דוקא למראה ה
 וכן הובא בבדיקות הרץ ור״מ בסי (פימ! ל״ח ם«יף נ׳ז כל
ו אלו המראות אינם פוטלית. ל ב ד ר ב א ן 3  ב״ה השוג עליך ןק מ
£ ™ J ' J M  הרמב״ס ומרדכי & בו ורשב״א «

 דאפילו חוזית למראה המותר בלבד
 כשרה וכן הוא בעט״ז: ה יש מי
 שאומר כוי . והא דכתב לקמן
 וכן אס יש בה הרבה נוניס מאלו
 מראות הכשרות כשרה משמע הא

< ־ ו w 1 ״  מראות הפסולות פסו#! מיירי ״
 כשהשיץי בעור מחמתן ובל״ח דף קנ״ן ע״יינפיתה נשים''ענ״ל'ו'6"&
: י י ? י " א י ־ ׳ ז מ ק י א ל ו ־ -  ע״בלא כתב כן וכ״פ כל האחרונים א

 פא״נו סימן ל״נו נתנ שמ״כ
 שציין דווקא להחזיל למיאס
 הריאה ממש ע״ש . ימתרא״ש
 שא״ט מוכח יע״נ א״צ מראה
 הריאה דווקא ינתנ ח״ל יר״ח
 פי׳ ל״פ וטריפה והא יקיי״ל
 איימה הכשירה מילק י״י
 ימ״ר׳ שתחרת ימתלננית ע״י
 נפימה ולא נהילא רכל מראות
 השולים נריאה אי מתלבנות

 בבדירותיסם יהב״ח דהיכא דאין ילמא לעילם נטיטתי״ת ונמו
 השנוי בעור מחמת המראות עצמי שמחלק י״י אלא שנויי יש
״ 1 חילוק נ׳ איומה לשאר גווני׳ , ״  . ״ ״
י . ישאי מראות הטריפות צריו ח ר ב  כשרות : ן או ירוקה כ
ק יווקא מראה בשר ריאה ממש3הנ״ה ו ר א י { , ל ו מ ללא ל ל כ ״ י ר ה ס מ ש כ 3 ״ מ ס ש  1W3 מהר״ש ש
ל ^ ינאיימה יכשרה אפילי איני. ״ ע א ג ״ ל א ב ר ק ק מ ן ל י ן ^ ן ״ א ל ן ב ן א ״ י ל א ג ״ ל א ב ר ק  מ

 ע״כ וכן נראה עיקר טכ״ל.וכ״כ האחרונים ופשוט הוא: ז כשרה. יד אפרים
 וכתב בבדיקות הר״ז דמראות הכשרות אינן כשרוח עד שיתלבנו הייאה שלא חשנו נש״ס

 אסורה, M ״ ויש מי שאומר דהיינו שהיא כעין
 הריוה של דקל:

ה !י״א לאף אס היא J כלונן ניצה עריפה (מהרי״י) (ערוך ערך  הג
 כחל ורוקח וע״פ) והכי (ב) נהוג:

 ב 1ת י כל אלו המראוה אינם פוםלוה עד שנופהים
 אוהה וממרס בה בידו אם נשהניה(ב) ד למראה
 המותר מוהרה ואם עמדה בעינה (נ) אסורה

: ( ' ס  (כל הפוסקים לאפוקי ר״י במו

 ג ה גיש ׳ יש מי שאומר שאין מראות הללו פוסלות
 אלא בשהשנוי בעור מחמתו ולא מהמת

 מונלא שבתוכו :
ה וכן אס בא השנוי מראה מכח שער שחור או דס נצרר המונח  הג

 בריאת כשר (מצא כתוב בשס ר״י מולין) :

ם אינה שחורה כריו אלא (ג) כמראה א  ד נו] ח
 (ל) תכחול (שקורין בלשון אשכנז בלת״ו ודומה לרקיע) (מהרי״ו)
ירוקה י בכרתי או שהיא ״י במראה הכבד,  ו או ט
 (או כמראה הטחול) (ב״י ובד״י נשם מהלא״ק) או שהיא

אפילו בתכלית האודם ז כשרה: נ אדומה 01 י נ  י

ד) ה [ה] וי״א אס יש מכה בדופן נגד הריאה האדומה  הגה (

 להוסיף על 'הטריפות י שלא מנו
 חכמי׳ ובפרע אינה אדומה ממש אלא
 מראה וויינקשיי׳ל ואף אס הוא
 אדומה הלא אדומה כשירה בכל
) למראה הסותר ב  ענין עכ״ל ־. (
 כו/משמע אע״ג דאין מתלבן כמראה
 הריאה ממש אלא נתהפך לנוון
 המותר ורש״ל הבי׳ בשס הג״ה אחת
 מראות הפוסלות צריכין להיות ע״י
 הנפיחה ממש כבשר הריאה ואי
 לא טרפה וכ׳ רש״ל ע״ז ריפה כתב
 כיון שאפי׳ בליבון ממש עלה על
 הדעת לאסור כמ״ש הרא״ס בשם
 ר״י אלא באנו הופסין דברי רבינו
 האי שכל המראות החוזרות ע״י
 נפיחה כפר ע״כ מסתמא לא מקלינן
 להכשיר אלא במתלבנוח ממש כמראה
 הריאה בתחלתה ולא בעכין
 אחר כלל עכ״ל*) ונלע׳יד דהא גם
 במראה הכשר יש קצת לקותא כמ״ש
 הטור (אבל) [אצל] יש בה הרבה
 שנתקלקלה

מ $ נ׳׳תפיע״ש": ״ ה י=״פ מלמ״ל ס^ן " 3 מ 5 ״  קצת בנפיחה ולא נהירא וכן השיג טליי י
. נ . ומהרש״ל פא״ט סי׳ כ״א (פ״א בהנ״ה) ודעי נהי ׳ ו  פא״ט סי׳ ל״ט: ה וי״א אם יש מכה כ
 טנה״ט ועיי ננ״נ סימן י״ג
 הכשיר גדין שינוי מראה ננשר שנחנ

 גוונים דה״א כיון
 דטריפס קמ״ל דלא מ״ה כל שיש'בה

 מראה אסורה צריכה להיות בבירור בהכשר בלא שום לקותא :
 (ג) כמראה הכחול . כצ״ל והוא מראה לאזו״ר ודומה לרקיע כ״כ
. הוא דעת ׳ ו ) ויש אומרים אם יש מכה בדופן כ ד  בבדיקות : (
 רבינו אפרים שמניא הרא״שוה טור וכתב רש״ל עליו ומה אעשה
 שרוצה להכריע נגד כל הגדולים הראשונים והאחרונים דפירשו
 כשירה בכל גווני דאדומה וכ״כ ב״י דזה כשר לכל שאר הגדולים
 וע״כ במקום הפסד מרובה יש לסמוך עליהם ונראה ראפי׳ לרבינו

 אפרים דמממיר כשיש מכה בדופן מכל מקום מודה כאם אחר הנפיחה חוזרת למראה ריאה דמאי שנא ממראות הפוסלות דקים להו דהויין דאם נס מקצת הישר לקוי אן!
נכ" ־אני מ -נ י והשייר" מיא? ל א ' ו פ י ד ב ה ש כ ה מ ה ב י נ ל ש ה ו מ י , 7 א ה  מחמת לקותא והויין כנקובה אפ״ה כשהן חוזרות למראה ריאה דכשר וה״ה בזה דחוששין לנקב מחמת ש
 לא האדימה אין איסור מחמת מכה שיש בדופן וכל שאזל האודם אמר הנפיחה ה״ל כאלו לא היתה אדומה כלל ותלינן האודם במידי טרפי'והנאתי נשסרי ל״מ ס״י,
C n % ׳ י א ס ^ ״ ״ ^ י ר כ  אמרינא וכנ״ל מדברי הרא״ש והעור שמחלקים לרבינו חפרים בין אדומה ממילא דכשר ובין האדימה מחמת מכה שבדופן דטריפה ו
 היכי דבממילא מיירי בכל עני! אפי׳ אחר הנפיחה ה״נ במממת מכה הוא האודם בכל ענין ואז דוקא טרפה ובהגהות הריץ בבדיקות כתב ל״ידה גכתינת ידי מליון
 בטריפות דהחדימה לרבינו אפרים לא מהני מה שמתלבן אחר הנפימה וכתב שכ״כ מהר״ט ומהרא״ק וכ״כ בי״ד סי׳ ל״ט עכ״ל והנה משי3הן סיו׳י שלי יחזי והיית ליניי
teVnjTww?של הקרובים לפנינו דהיינו דברי הטור אתה למד שגס הרחוקים ממנו שאין מפורסם לנו דבריהם שהוא אינו אמת דהיק כתב המיי מיאה 
 לדבר זה ואדרבה לכאורה מוכח להיפך בסי' זה וכמ״ש בסמוך ובודאי גס מהרא״ק ומהר״ט שהביא בודאי טעה בדבריהם שלא כתבו כן נשי שהרופא גוייו שהי>
^ י ל י ״ נ י שאין כאןיליו?א י ב כ ש ש " כ מ ה ו ז מ פ י מ ח א א ל ל א ש ו י ש ו נ י ס פ ו 1 ש י א א ש י י ה  ומהי תיתי לן להחמיר בחשש לקותא זאת טפי מכל לקותות שכתב הרא״ש בסא״ס ב
 נתבאר שטריפות זו הוא היתר כמור לכל הפוסקים זולת רבינו אפרים וסרא״ש בודאי אין לצדד בו להחמיר כלל, מ״כ הג״ה אחת קבלה על י ׳ י־ ־ י

 מראה שמור שאינה לקותא אלא עד שיכנס תוך ב׳ הקרומים נכנס בבשר ואומר אני ישראל מברונא שאין לסמוך על הדבר שאינו
ר ישראל מברונא חולק על כל מה שזכר תחלה . ד ס  לא בנמ׳ ולא בפוסקים עכ״ל והביאו זה רש״ל בספרו ובד״מ ונ״ל פשוט שהרב מ

ק דהיינו ״ ע י ר ש ו ד , ו N1t״r1 ח ן א י 3 

. וכן 0שט« בפ״ג דפונה ל״נ א׳ ואימא אופהא כוי ־. [ד] כל אלו ני׳ . (סימן ל״ח שייך שק״י) וגן הוא נעט״ז . ומ״ט י״ל דאס יים נםח גווני םראות טפילות ׳ ו  [ג] ויש נ
 דלא נפיד״ח נתים׳ ם״ו ב׳ ד״ח אלא דאדומה נשרה היינו כשסתלננת מ״י נפיחה נעי' שיחודו 'למראה ויאה טטש עי' ט״ו םק״ב ודו״ק 1

 (נ״י תוס' נפי ר״ח וערא״ש) ועבם״ד : [ה] יש מי נוי . שהראייה פי'מ״ש שם חזותא
 חזוחא כמראות הפוםלות חיש אונטי אונסי ואפ״ה כשר טון שהוא מחטת מונלא שבהונו וכט״ש גלדי נלדי מחמת מכות : [ל] אם אינה נוי • נס״ש תום' ד״ה אונטי. ונדאה
: [ך] אפילו בחנלית כו׳ . דלא ני״ט לטי׳ ר״ח אלא ל״ש וטרפה ומפרש נכה״ג והקשה הרא״ש דא״כ הל״ל אלא אדיטה דכשרה נוי : [ח] וי״א כו׳ . זחו פי׳ ר׳  לפרש נו׳

 אפרים לפי' ר״ח ולכן טייתי עלה טהחינל בשרצים , אבל םברא הראשונה ס״ל כפירש״י ונה״פ :

 שינוי מראה לני ועיש ועיין
 ננ״ב שם ישינוי מראם
 נאגענוע ובפיט מיאה שמור
 וראי יש להטריף אך יק גבוה
 מעט אין נחשב לקותא בנשר
 אס צא היה משונה יותר משאר
 גשי להיות ק• או נימוח קצת
 ע״ש . ואס האשה מנחשת
 שמורם שאמי שהיה שם גועא
 והיא מכחישתו אין נאמן
 לאסיי אעפ״י שנאה להורות
 לפניו שאו הוא נאמן כמבואר
 בסימן קפ״ה היינו על מה
 שאומרת נשמו אנל כשיש
 הכחשה גגוף היני לא עייף
 מע״א יעלמא. וע״ש שכתנ
 שמחמת השינוי מיאה למוי
 ג״כ אין מקום להכשיל רק

 גליון מהרש״א
 (ש״ן סק״ג) אבל בעודו!
 חיה. ובע׳יח פירש בלען
 קרום ביזגה ובעירה חיה :
 (סעיף גי) ןלא מחטת
 םונלא שנתונו . ואמ אחר

 פתהי תשובה
 ושם נתלנן ייתר ויותר עי שמגיע לנשר יטה . וכתנ הנה חולתי על נל ספלי האחרונים
 שאחי סש״ן וכולם איסיי!. נספי אויח מישור ונתבייש וגפיי סגואס ולדעתי אין צורו
 לטעם שאין אנו בקיאים גמיאה אופתא ינקעת לנן אלא נלא״ת ניון שהעלה התנ״ש שכל
 מראות שלא נתפרשו בהריא להיתר אסירים והגס יננו״נ פציגאך נקונטיס היאיות שבסוף
 ספר פרי תבואה סימן נ״ג נסב שהגאון חזר נו וראוי היס לחזוי נו דאין אנו נקיאיס
 בגשר שהרופא גורלו וכל שינוי מראה שלא נתפרש להתיר צרינים אנו לתוש שמא הוי
 נתמס«ס (עמ״ש גסי׳ מ״ג סק״ה יבשי׳ נ' סק״ג) א״נ ששיטא שאפי׳ זהרורית לנן פסול
 אן לפי לשין השאלת שבעור אינו לק !הלירית כעין לובן יננשר הריאה מתלבן ייתר א״כ
 הוא יש לקלוף העור ולראית אס ישאל אח״נ נלננוניתי כי יש לתלית שהמנה היא בטניס
 הנשל וע״י הנשל נראה זהרוריתו נעור ינה״ג אמרינן נמראה פסולה שמחמת מוגלא

 באר היטב
. וכתב ט״ז בשס מהלש״ל כללא למילחא  לסמוך טל פסק המחבר להקל סר״ח)
 ירוק הנקרא גרי״ן או בלא״ה כשר והנקרא גע״ל טריפה אבל מה שמצאתי עוד
 מראית כמראה קרי״ל שטיי״ן או כמראה וויינקסיל דטריפה לא נהירא(דמראה
 וויינקסי״ל הלא אדומה כשירה) דאין להוסיף על הטרפות עכ״ל. ופר״ח היקל
. וכתב בש״ך דהיינו כלובן ג ו ה  בהורקת פני׳ שקולי! נע״ל זוכ״ט ע״ש ; (ב) נ
 ביצה אחר שנתבשלה (אגל חלמון בין הכא והנא טריפה) אבל בעולה חיה אינה
 רק צלולה •ולא לגן וכחג עול אם הוא ירוק כזהב 1או שעוהאו כמו הכנף של
 טוו״ש שנקרא בל״א פסוי״א או כהורקח סני אדס החולה 'הנקראת בל״א גע״ל
 זוכ״ט הכל הוא מין ירוק גע״ל וטריפה ואס הוא גע״ל כאתרוג נמי שריפה ־

ה . וכ׳ בש״ך דמכאן משמט •אע״ג דאין נתלבן כמראה הריאה ממש אלא נתהפך לנוון המותר נ״כ כשר ומהרש״ל אוסר עד שיהיה כמראה הנשר שהוציא המונלא נשאר שחור ר ו ס  (ג) א
ל . והוא מראה לאזו״ר : אין להכשיר כ״א נהט״ט ו ה ב  הריאה דומא והביא הש״ך בשס פוסקים החולקים על מהרש״ל בדין זה וכי׳כ בנייה דלא כט״ז שמסכים עס מהרש״ל: (ל) ה
 י ושעת. הדהק , תיש ו
 (סעיף ו' ש״ע) אלא נטדאח חנוזול • אף ריעות׳ לא מקרי זולת אדום. ח׳ נ״נ ניון דהנשיר! מטיט דהדדא נריא ואולי גט ירוק הוי ריגיחא היא : (שפ) אפיי בתכלית האודם. יש בה טראה אדום וירוקה פרפח

 יד אברהם
 ייס מכה כשנעקד משמור. וא״כ אס כן היה הוה צלין להיות שחול ננ׳ הקרומים ומשר ששם נצרר הים
 ונהפך לשחור. וכיון שלא נמצא שמור לק למעלה נילוט שאינו נא מנח אלום שלקה ונצלי הים וניקב העור
 טנסניס . אלא נא מחמת צליית ים או כהיג נריאת מבחון ונשיים. זהו הנ״ל להלין נטי מ״ה זו :
) יש טי שאוטר שאין מראות הללו פיםלוח אלא כשהשני׳ הוא בעור מחמתו ולא מחטת ׳  (ש״ע םעיף נ
 הםונלא אי דם נצרר נשירה . הנה המחגר שנתנ זה נשם יש מי שאימי אזיל לטעמיה שנתג ננ״י נסוף
 הסי' ״״ל יאע״ע ש־י״ן כתג יגרים א!ו גשם סרא״ה יצא חלק עליהם לא ראיתי לאחי מהפיסקיס שחילק
 נכך עכ״ל. אנל יש לתמוה עליו שהיא עצמי כתנ כייס זה נשם הימנ״ס . נל אלי המראות אינן פוסלות
 כו׳ וממלס נה נילי נו׳ והיא מ״ש יש״ע סעיף נ׳ . וכתב הנ״י על זה למש״ה רממיס ישמא שוס ליחה
 סיא על הליאה שמשנה מראיתה וני מלס נירו עליה תענור ותשאל הריאה בגווני הטבעי ענ״ל. סלי שנס
 הלמג״ט ס״ל הכי. יעיל למאי שנא מאטום שאס נמצא נו ליחה מותרת ינחיי סנהמה אפשר שסימה הליחה
 יוצאת עיי כיחס וניעה כע״ש סי׳ צ״ו ונש״ן שם ס״ק נ״ו. ונה״ג איתא נהלנות גלילית והלשג״א נתה״א
. עיש ש״ג נהג״ה . והכי מוכח לסענ״ל נש״ס ולש״י ויא״ש ג )  (לף ל״י) והטור ימג״ה סי׳ מ׳ גני מחט נ
. ואף יהאיימה לא הוי לקיתא דסאלוס '  ורשנ״א גתה״א יש״ש גני ליאה שהאיימה לכשייה נמ״ש סעיף י
 נא מחנית צלילת לש שלה, רק א׳ לא אינקינ העור מנפניפ ש״ע לאס גא השנוי מלאה מכת מיגלא או
 לס נצלל כשל יזה גליל, ונןי׳ יש״ל פא״ט סי׳ נ״ג: ועיין נשו״ס נוזע ניהולה סי' י׳ למפיק ליש להתיר

 (יו״ד ה״א)

 קנלה על «יאה שחיי שאינה צקותא עי שיכניס חון ג׳ הקרומים והבשר. יהט״ז פשק לאף שקמראה לא
 נכנסת נתון סקלום רק עומית מלמעצה נמי טייטס. והטיית משיק יעכ״ס בעינן שיכניס המיאה לתוך נ׳
ף מ״י) אמי יבא ייאה שהארימה י  הקיומים יהנה לכאורה יש להקשית על הפריית מהא יאיתא נש״ס טא״ט נ
 מקצתה כשירה כולה טייסה ואסיקנא אצא (>f שנא . ופסק הג״ה סעיף ד׳ כהיא״ש ור׳ אסרים ללא שנא
 וטריפה . ונ״ע התיס׳ גשם ר״ח יש״פ . ולדעת השריית קשה האין סנרא להטריף גמיאס איומה הלא אין
 נינרת הלקיתא רק נעוי המילין יעיר הפנימי נלאית איום . כיאיתא נש״ס ופוסקים ונמ״ש ס״ס ל״ו ונראמרי׳
 גושט סי׳ ל״ג ס״ה יאס שניהם איומים אין כאן לקיתא.רק נעיר א׳ יכמ״ש הרא״ש ריש פא״ט. ימש״ה יש
 פוסקים שס להקל. אן לאחי העיון היטכ נש״ס ויש״י שם מונח להייא יצמ״י לעייפה גהאיימה הוא משוס
 לזה נא מחמת צרירס רס של הריאה ע״י מנה Mm לעור י\יאה עור גמוי שא״א להאייס העור מנחון
 נלא נקינת עור הליאה מצו פנים יסגשי לינקינ כולי ולצאת . אס נן מתחיל ה!קותא מגשניס ושולט ננ׳
 הקיימים יאתי שפיי. וטעם הג״ה זי שמניא הע״ז נלענ״י משים ליש להבין הא יאמרי׳ נש״ס לשחור איים
 הוא אלא שלמה . וקשה הא שיטת ייג הפוסקים יהש״ע והג״כ מכללם יאייעה נ1.א מנה גיופ! נשיית יצאו
 מחמת מכה היא איימה. וא״נ היאך אפשר שיעשה מאלים נזה שחול כיון שאלום הריא בריא וכשנעשה
 שמיי היא נלקה . יצ״ל רהכי קיס לה! לשחור נא מחמת איום שלקה מקידס דהיינו שנציי היס שנתון
 נשל הריאה ונקג עולה מנפניפ ואדום זה לא הירא גייא ונלקה ונהפן לשתיל והכי איתא בכלה(דף י״ט)
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1Kהכשיר אפילו יש מכה כדופן: ט טריפה. וכחכ םר״ז ע״ש הריר דהיינו גס ליש שיכנס לקרומיםדאף *)שאין נכנם לקרומים כלל *)אלא ^ ״ X m f o « 
 שש ומי׳ רש״י: >־! גם טעכיל ומהרא״ק דהכא אפילו משחנה למראה ריאה פ״י נפיחה המראה מלמעלה על הריאה היא מראה פסולה וטריפה דאי לא מלת
, B,c,i,^s עריפה כיון דבא מחמת הכאה שהוכתה כדופן וכ״פ הכ״ח ור״מ רק על מה שכתב ונמס בנשר לא היה לו להזכיר הקרומים כלל וכן .  ״
 אהא יאמי ל״ןזיצ גשי ייבא בם׳ ב״ס השיג על זה וכן נראה עיקר וגם בדברי הרא״ש ורבינו נראה מדברי התלמוד והפוסקים שלא זכרו אלא מראה הריאה ולא

- זכרו שיקלוף עור העליון ויראה ^ v ייי׳י" י*׳* • י *״י "־ 
 ט טריפה וצריך לבלוק אחר זה (טור ור׳ ירוחם והרא״ש נשם
 הר״מ והוא דעת רבינו הסריס ונ״י גשם בה״ע . ושאר פוסמיס לא

 בתחתון אם נכנס בו המראה. ועוד
 ראייה ממה דחיתא פא״ט(דף מ״ה)
 דר׳ ירמיה לא רצה להכשיר ריאה
 בשוקא דקיימי צמחי צמחי ונ״כ לא
 רצה להטריף כיון דלא שמיע ליה
 מרבו כמו שפירש״, שם משמע
 דס״ל לעצמו לאיסור אע״ג דלא ראה
 הצמחים רק מבחון ושמא לא נכנסו
 לקיימים כלל ממילא לדידן הוה
 כן במראות פסולות אליבא דהלכחא
 שלני וכן מצינו בדריסה סי׳נ״ז
 סעיף י״ג משיאדימי הסימני׳ ומשמע
 אף אס האדים עור א׳ לחיד
 מטעם דזיהרא מיקלי קלי וסופי
 לעקב ה״נ כן הוא בלקותא דמראה
 שחור וכן בסי' נ״ב שנחמרו בני
 מעיה אפי׳ מבחוץ לחוד וכ״כ הרץ
 בהג״ה בדיקות אלא שיש מי שחלק
 עליו להכשיר באם לא האדימו שני
 העורות ולא דבר נכונה. כתב עוד
 באותה הג״ה מעשה בריאה שהיתה

 חלקו ומשמע מדבריהם איפכא וקצת חולקים גהדיא ט״ש) (ג) והכי
י ובן אם יש בה ך ס יי•: יי אפילו היא כולה כ ה  (יי) >

: ה ר ש  הרבה גוונים מאלו המראות הכשרות כ
ה קליפו' כמו נהק והיא שלימה(י) כשירה:  ה •י יש ב

. ובו כ״ה פעיפי0: ה א י ר ת ה ק י ד י ב נ י  לט ד

ן צריך לבדוק אהר שום טריפות מן י א  א א tw א
 (א) הסתם ב 1ט חוץ מן הריאה צריך לבדוק
ה סירנה(ריב׳יש יר״י ן׳ חביב ה נט והיה אס יש ב מ ה ב  ב
 יע״פ) ג וכל הפורץ נדר לאכול בלא בדיקה

: ש ח  ישכנו (נ) נ
) ונהגו נ״כ לנפוח כל ריאה אפילו לית בה (נ) ריעותא א  ה;ה ד (
 (ש״ל םימ! ל״נ ובדיקות וע״פ) [ד] ובקצת מקימות מקילין שלא
 לנסחה ה רק אם (א) היקה בה סירכא עוברת על ידי משמוש [ד!] וכן

 (ד) עיקר (רמנ״ס פי״א מרדכי וע״ס):

ה וקודם שתבדק מ ה ב י שקרע בטן ה מ  ב m נ
ב או עובד כוכבים ו ונטלה ל  הריאה בא כ
 והלך לו הרי זו מותרת ז ואין אומרים שמא נקובה

 או סרוכה (יי) היתה :

 ונ״פ הרשניא נת׳׳ה •• > ל־יו ירומם משמע לכאורה הכי וגם
 נקודות הכסף כיון דבלאו הכי הרבה פוסקים
 \ז יי•(״° ם״ק יי) ׳אייו מכשירים אפילו אינו עולה בנפיחה
ץ ו ״ . 1 ( ״ ״ . * ״ . * י י J יי־י י ' w י ״ ? י ר  ר״אנס׳נ׳׳העליונזהונמ״ש וכן הוא דעת מהרש״ל וכמש למיג• י״ל ה

 נש״ו ס״י! ני׳ •־ , בסמוך אין להחמיר:
 פרי הדש לט א א״צ לבדוק כו׳ . דרוב
 נסים! ליה נש״ע סוף סעיף בהמות בחזקת כשרות הן:
£ ב חוץ מן הריאה. שעלולה ליטרף ״ מ * ^ £ 
 מלאות סססולוה פסולה היינו מפני הסרטת ישאר טריפות
י דשכיחי בה: ו וכל הפורץ כו׳ , מ 5 י ע 5  כשמיני׳ יעיל מ
,  וכמש נש״ת ט׳ נתנ כשפל י

ה משמע דבדיקה זו מדרבנן וכמבואר <, M א׳ ק J  «״, וז״ל«> ־
 על מראה שתוי שאיני לקיייא בדברי הפוסקים שהביא הב״י ועיין

. י- .״.״ ו ' .-וו* ~  תצא «ל שיננס תיו נ
, בס ק ח׳: ד ונהגו ג״כ לנפוה. B , f i ; ו מ ס ־ ג ־ ־ ם ו י מ ו ו ק  ה

 אני ישלאל «ניו;א שאיו אבל אי נאבדה כלא ניפוח לכ״ע
 כשרה כיון דנבדקה וזה פשוט ומוכח
 והניאו ז־ יש״לנשסיווהל״מ בש״ס בכמה דוכתין וכל הפוסקים
/ - ״ ״ , ״ ״ . t v i ד ״ ח ד ״ ד _ ד  ונ״ל פשוט שהר״י ישראל ״
ן מד י ח ככחנחשהב נ ר וגם ה כ ו ש ה • ״ ל 1 כ ע י ל ו מ א נ ו ר ג  ״

 תתלה לסייגו גס מ״ש שיכנס מהרש״ל פ״ק דחילין סי׳ כ״א דבעל
^ נפש יחמיר לעצמי בבהמה גדולה אם י ^ ״ ״ § 
 מלמעלה על הריאה היא מלאה נבדקה הריאה ונאבדה בלא נפיחה
ה VP 'אי־י ולא דקדק היעב •בדבריו דאדרבה ?1 ( ט w 

£ נראה בדבריו איפכא ולמה לו לבעל " 2 ^ י $ ! 
 יסיאגיי«יי:י שאי1שי>יי נפש להחמי׳בדבר שפשוט היתרו בש״ס

״ . ״ » i s ״ , . * s U, מראה פוסל אצא גרוהו ואע״פ 
ם וכל הפוסקים ראשונים ואחרונים , ק 0 ו ת , ה מ ״ י ל  שחלקו ע

 על גבה חוט אחד [שחור] עב כב׳
 חוטין וארוך כשיעור אצבע ובדקתי
, וה״ה כל שאר ריעותא כדאמרי׳ במשמוש היד והיה בראש החוט בועה אחת מלאה מוגלא והרגשתי ׳  היינו׳ מטע»א ליל לקיי״א ה רק אם היתה בה סירכא כו
^ בש״ס גבי ריאה דאוושא וגבי אטוס בריאה וכן גבי ריאה שנגלד קרוס שהיה בו דס כמו בגידי הצואר וחתכתי החוט למטה עד שיצא  fVw" ״'
 ה״ה נלקותא ללא מסתגל העליון לעיל סימן ל״ו וכן בדובתי טובי וכ״כ סרמב״ם סוף פי״א הדם לראות אם ישתנה ללובן ונשאר המראה כבתמלה והטרפתיה
 ^^fcTto מה״ש ורוב המקומות אין נופחיןשהרי לא נולד דבר שגורם לחשש ברעגענשפור״קעכ״ל. עיין מ״ש בסימן(ל״ב) [ל״ט] בסופו. דבר
 שישו להתפשט ולינקנ יוכל ומעולם לא נפחנו הריאה בספרד ומערב אלא א״כ נולד לו דבר שמוששין פשוט שגס בעוף פוסלים המראות כמו בבהמה וכן ראיתי בשם רש״ל:
. בב״י הביא כאן דברי המרדכי בשם ׳ ו א) ונהנו נ״כ לנפח כ j לו עכ״ל משמע דבכל שום חשש צריך ניפוח: ך ונטלה והלך לו כו׳ • לט( & ^ J f ן & ף * י ^ 

 ל5!קלא קליא יל! גני נסיל9 אבל אס השליכה או איבדה במזיד נר׳ דלכ״ע דינא כמו ביטל במזיד בה״ג
.דרוב בהמות בחוקת ׳  איסור דדבריהס שנתבאר דינו בסי׳ צ״ט סעיף ו׳ זכ״כ הריב״ש בחשובה סי׳ תצ״ח ע״ש: ז ואין אומרים כו

א כשרות ״ ר ג ד ה ו א י  ב

. ערשי׳י י״ב א׳ ד״ה פטה נוי וב״ט שט נ״א נ״ו דכנפלה  ל^ן [א] א״ע לנדוק כו׳
 וכיוצא היא יגריכח בדיקח הלא״ח לא ושט בוזהוא איטדתא דא״זנ גדיקת הום
 השדרה י• [ב] הו׳ן כוי . נט״ש ב»״נ די״ט (נ״ה ני) נטיעת טקטע דנליהון דקצניט
 כוי ובירושלמי שט ר' יידן בעי דטאי מדבריהם ראיית טריפה טדכריהם בט״ד רואין
 או* הטריפה ני״פ דגוותה נוי וע״כ נכה״נ דאי בודאי טריפה אין זה מדבריהם
 ובתנהוטא אריי בן פדיה מי יגלה עפר מעיניך אדה״ר שאתה כוי אדם מישראל לוקוז
 כהטה שת או כנש ושוחט יטפשים בודק בריאה נוי והטעם דטיעוט דשניח הוא

 טדדכי סי' תתקנ״א (ע״כ): ffl] יגן עיקר . ולן טשמע שם ט״ז ב' אטוט נוי ריאה
 דאוושא נו׳ חלא״ח לא נפחינן ! [י] טי שקרע הו׳ . כט״ש (טי א' וסייג לי״ט) בהטה
 כוי נשחטה כוי וכט״ש שס ;׳יא אי) טנלן דאזלינן נתר תנא מעגלה עדותה וערה אדומה
 ושעיר הטשחלח ובירושלמי פ״נ די״ט באו זאבים ונטלו נני טעים ואכלום כשדה וחש
 לומר שטא גיקבד׳ הריאה(נ״ה גילסת סלאשיניש מירושלמי) חזקת נני םעיס כשרים
 וכ״ח בפ״ט דברנות כטש״ל בםי״ט (נס״ק לי) ובם״נ די״ט (נ״ה אי) הפשט וניחוח כו׳
 והאנ; לא תנן הבי כי׳ ובחולין ט״ט א' דהא תלינן בזאב אלמא אפי׳ בריאה תלינן
 [וחוא נרע םנאנדה וערשנ״א שם בארוכה] ותטה רש״י ז״ל אתמול אכלנו מחלבה עכשיו
 היישינן לטריפה ; {ליקוט) מי ני' , נטש״ש טע״ע ופיח אדוטח ושעיר המשתלח רלא
 אינדיק אפי׳ בריאה ובתנ״ה (5״ה ני) זיל שקול דהתירא שכיח כוי ולא חיישינן לטריפת
 הריאה וגעי א״זנ (כ״ס אי) למדה תורה ד״א ני' . טדדכי פ״א (ע״נ) :

ש י  באר היטב י
 (ה) נהוג. ומהרש״ל מתיר אע״נ שיש מכה בדופן ובנו״ז כ׳ אף לדעת סלמ״א
 אס לאחר נסיחה מחר למראה הריאה לכשר (והר״ן כ׳ אפילו למראה הריאה
ה שהוכתה בדופן) וכן הסק גס כן א  אחר הנפיחה טריפה כיון דבא מחמת מ
' חוטין וארוך  השייך וכי עוד מעשה בריאה.שהיחה על גבה חוט אחד עב מ
 כשיעור אננע זנדקמ׳ במשמוש היד והיה בראש החוט בועה אחת מלאה מוגלא
 והרגשתי שהיה גו דם כמו בגידי הצוואר וחתכתי החוט למטה עד שיצא הדם
 לראות אס ישתנה ללובן ונשאר המראה כבחחלה והטריף נרענינשפורק. וכתנ

 לאור שכולם סס עניינים
 מנתון וקיס להו לרז״ל לסוסו
 לינקג ולפיכן־ טריפה אנל
 נעניניס כיוצא נאלו שהט
 חוללה כל שלא ענל מענר אל
 ענר לא ס!י לקיתא ימסל״ל
 ישראל לא חלק אלא על מם
 שהצריך שינגט המלאה ננשל
 עצמה יה א ולאי ציתא שאין
 «יס1ל מלאה אלא נקלופ ולא

*?אי ונטש״ל סי׳ א׳ פ״א : [ג] והיד,. דעיקר טריפות נחיה נתינ כטש״ש ע״א א׳ בחסה ,^"ש',0 1 י נ ע

':.'־- נ  א

'״ ננלל היה טנלן נו׳ ומהאי קרא נפקא לן הטריפות נרט״נ וליל פי׳ נ״ה פ״כ : ' ינ " י  « יי׳י*'0 י
׳ [ד] (ליקיט) ונקצח ני׳ . נדינא דנט' דא״צ דלא כי״א שצריך וראיה ממש״ש מ׳׳ח L "!5״ 1,\״״», ״״״ 
י כ' נטהטא דאשחכח נחיוזונא נוי ילטא אי הוה ייאו/קטן טינקנא אלטא דלא גטחוה . ״ ' ״ * v ° . , . ״ . ? .  יף נ״נ שהשיג ענ מה שנתנ י י ״

 הראיה שאין ״לאיה. !!וסליפ פתתי תשובת
! וחני נהוג. עגה״ט ועיין נחשינת גגעח שאול סי׳ פיו  ״

 שנמצא קמט !מסלי! עליה ועלתה ננסימה כאופן ינשילה כמו
 שנתנאל לעיל סימן ("ו ס״ס נכגהת לק שהיה מנה גיופן הנגלה להיינו שנשגל הצלע יחיל

KI\WV I ' IP .W ( 'Up V U H - . ' 

s יא״י שתחתיה כשילה ע״ש] : (0 . f t v w י ש נ י נ ה א " 1 (  י

* שעעשס נא לפניו נליאהשנמצ ״ 1  זה נאמת שיגיש *
 מלאה פוסל ננשל הליאה נו

י ונקשל שאשי״י וכמנ ליש לסתיל אשי׳ שלא גמקזס הפשל מלינה ולא ימי לתאלימה י י 8 " I מצא כשאי"! מלח״ 
« יהאיימה גרע שפי מחפרזן וקמט. ואח״ז יאה נתשוגמ י נ ה ו ? ־ w !״״• מחפרזן וקמט. ואח״ז יאה נתשוגת נ״ח סי׳ ק״לשנתנ נזה להטריף הליאה פוסלי ! ׳ ־ ׳״״<•״״ ״ , ־ . ־  ו •

י ייי״יי יייי•5 פ * והוא זיל השיג עליו ותעלה נמו שפסק נתחצה להתיר והסכימו עמו נעלי הייאה ע״ש נ י " K J 5 ® 
ט (א) חיחח נה סיינא. עיין נתשוגת נגעת שאול סימן מ״ט נענח שהכניס ירו למעי " ו ל , \ ] , 5  כ ״,

!ם נהמה (הוציא סליאה יע״׳ משמיש נמקים לחיק תלש קצת עול הריאה יצאתי שהוציא י«יימ ג ה 5 ל ״ י *  6י«ס 5

 שנקנה ולא שאני לז ני! ״״' עוד שדבר פשוט הוא שגם בעוף פוסלים המראית כמו בבהמה י וכן פסק מהרש״ל. (עול כתב ע"; מ׳יכ הגהת א׳ קבלה על מראה שחור שאינו ׳לקוח׳ על שיכניס
י תוך ג׳ הקרומים ונכנס בנשר. ואני אומר אף שאינו נכנס בקרומים כלל אלא המראה מלמעלה על הריאה מראה פסול הוא וטריפה ע״ש. וכ׳ עליו סר״מ , 5 י י י 1 י ?l י״ B *" s י ?יי ג ' \ 
רה . סי' בלא בדיקה ואם יש בין קציפה לקליפה סירכא לא הוי כלום דמי קליפות לאו 8 לאינו מחוור אלא לפחות צריך שיכניס לב׳ הרומים ע״ש): (ו) כשי ^ ״ ־  ל«פו י

, שני מגוף הריאה הוו(פר״ח גשם הרשד׳ים):. ג נ ג ת ס ג י פ , ״ . ל מ פ נ ) 

ט (א) הסתם . דרוב בהמות בחזקת נעירות הן (חוץ מן הריאה שעלולה ליטרף מפני סירנות ושאר טריפות לשכיח בה).־ (ב) נחש. וכתב בשייך דמשמע « שאף אס שלגיס ל  עולות ה
א ב קה זו הוא מדרבנן (וכ״כ כל האחרונים) מיהו ה״מ היכא דלא אתיליד ריעוחא . אבל היכא דאתיליד ריעותא בדיקתה מדאורייתא. מ״כ מ י5י י.?1 מזה מלי י .מ נ ?י  *ייימ;א נ

 למקוט מרין ע״ש . נתנו סאארןגי׳ שגס נייאס של עוף פוסלות המיאוס במו בנהמה ופשוט םוא־־ימנ סרמנ״ס נפרק י״א מס״ש גני צדיקות סריאה וז״ל מעולם לא ש«ענ! מי שניק עוף אצא אס נולי לו חשש ע״כ.
 דגול מרבבה מטה יהונתן

 (טיטן ל״ח to״t פ״ם די) אלא הפיאה מלמעלה «ל הריאה היא טדאה •שולה וטריפה . וראיס נרורמ חוזרת אלא למראות כשרות דהיינו ייוקה או מוחלת נמי(טייפה) לשיה והא דקא׳ הנא ליש
 ליני׳ סטיז נלע״ל מונל• הלשנ״א שסזנאו לקמן נסי׳ נ״נ צט״ז ס״ק ה׳ ע״ש וליק היטנ : זעריפ׳ מיירי שעומל נן נאלעימות אף לאמי נעימה יע״נ YS יגס שאר מיאי" פסילות אס חזרו

 למיאות נשייות נמי נשיה ומקשה היא״ש שפיי .־
. לנאולסיש להקשוסלסינא שמעינן ארובא נימא נל קטט כמחצה על ממצה יל״( יתאינהמס ששמע כני נפישה ממקום קניעוחא !אמיינן נל יפיישמי-ונא ן  (*מן ל״ט בש״ן סעיף »׳) דרוב נהמות נחזנ^נ׳פרות ה

 נליון מהרש״א יד אפרים
 6פנ*ס אט עדיין לא גנלע דטה אדומה .no פינו ואם ני׳ כו״פ ז (נהגיה) וצריך לבדוק אהר !ה . נהפ״מ יהא יש למוש שהשינוי מחמת שנפלס לאור אף שלא ייענו נמ״ש סש״ך סי׳ נ״נ ומ״מ כיון שננר

 ואם לא נדת נשר . ואם חזרה אד»• נטיהה אף דק למראח נשדד. נשר נחפ״ט . אס על הריאה מתר יגס נחעלנז כלים יש להתיר ע״ש סי׳ י״ן :
 נקוד^ אדוטוח יש לבדוק אחר נקבים לא נדק הדיפה שם ־. (ט״ז סק״ל) ךאף שאין נבנם לקרוטיט (טיטן ל׳׳ט סעיף ני) סרוכה היתה. ענה״ט ועיי נספרי שו״ת גיא סימן ט״ז טרה שנשחנןה ונמצא נה סלנא

 אי לא עדיף טנקנ . וסקל׳ קל• ל״א אלא בדרוםה ובנפל לאש ונעי שיבנוט שאוסרים

 לנרקה



ן עד באר המלח ה י כ ת פ ב יורה דעה לט הלכות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

K f c S w i S ^ S 1ה יאייי מ כ י ג ת ח כ ו י ה ה פ ס ׳ • נ ו ט כ י י ש מחטי : ח י  גה״ג לצריך לאפוקי לריאה ואי לא עכיד הכי ספר, שרפה הוא. כשרות הן
 והקשה בדרישה דהח הביא ב״י ר״ם ל״ה בשם הרא״ש בשם בה״ :ה״ג דלכ׳יע בדיקת הריאה אינו אלא מדרבנן וכן משמע בתשובת בן ־ לב יף ע׳ ־ולנ הרא״ש וגע(
? » א & | ? ' ־ י י * ת £ ' י / ח ה נ ט ח ע ; ח ש י ה כ מ ה 3 " י א אמ ; י ז  דאי"איגלידה ריאה כאהינא סומקא דכשר והוא דלא מפקא זיקא חלק ג' ס״ש כ׳ ילכ״ע מ
< מ ף ל ס ש א נ י ל א ' ל מ י מ ק י ל  י ־ י 1 1פק שלאחר שמיעה תלינן לקולא ומה״מ ח

 לעיל סי' ל״ו סעי' ה נהג בעבח (י־לטילש״י מעני שאין סירכא
״ י י נלא נקנ ונו׳ ויוצא עעע מעט , < . .  , - ״
ו לרן מקנ וגעשה קרום אע״ש ה  וזאב אלא דהאוסריס &3 י ל
 וכיון דהצריכו חז״ל בדיקה אסרו שםותם הגקנ קיום שעצם
• S t W S S ס י ש  אפילו דיעבד כשלא נבדקה מ
 לאס לא ק מה הועילו חכמים סווכס כשלין תנלתת סותמת׳
teftS'K ?בתקנתן לכל אחד ישליך הריא 
 בלא בליקה וכן כתב הב״מ אבל יגילס לנא נייאה נלא נקנ
S S S K & g ודאי היכאדהריאה לפכיכי ונבדקה 
 כל יספק ש5ה תלינן לקולא ומוקיר משוס שסופה להתפרק ומשונ׳

 דהיינו בעי בדיקה וא״כ קפה דידיה אדידיה דכאן הצריך בכל בהמה היתר עומדת וכל ספק
 להוציא הריאה ולנשמה והאריך

נה״נ ילאנ״ו יל״י  בתירוצים דחוקים ומו״מ ז״ל דחק הגה ךן ןז] ויש(ו) מחמירין אם נאנדה הריאה(
 י הלוי ומרדכי והג״א וע״פ) ואין להתיר רק נמקום הפסד גזול

 והוציא
 היא קיימת

 ל ס״א במ״ם לבעינן לוקא שכוכל הרמנ״סשס) :'הלשון העול
 לתלוש שנעשה לאחר שחיטה) ואולי נשם נל שאל פוסקים: ו שם
ש נשם ־גאונים ו־הלה״פ ־  ^ ^ ^ ^ ^ י

 מחמירין ולא כתב ויש אוסרין אלא פרי חדש
vra* (םים! ייפ«־ף יי) א 5 ו ד  רצה לומר רהאוסרים לאן מ
ו "יפהי!יאע״פפשלשי?ת יש״ ל י ג  אסרי אלא לס״ל שחכמים מ
 בדבר כדי לחזק דבריהם ־. ט או יאיןסיינאנצאנקנלנאויה
K W £ ? K E ב ת כ ז ש י  בגדיים בוי . מדברי ה
 בשם הרב דלהכי אין נוהגי למננך ה:קנ ותזע יהא הרנ׳ פוסקי׳
? ת ? ס ? ־ י K ו  בגדיים וטלאים ועגלים כייז £
 לא שכיח בהו והאי נסרכה אמרי׳ למאן יפליג היינו יצא מצריו

 ודאי סירכא גמורה היא היה נראה
ס א$ מטה יהונתן ט ר ס ה ו צ ג ע ס ב ר ג , ת ה  ל

fen מ ״ י ׳ ב * י נ מ  נאבדה הריאה אכל ?

ר בשם בעה״ת) פו  ט או בגדיים ומלאים וחיות שאין סרכיח מצויות בהם(

 ג נ בא עובד כוכבים או ישראל
 הריאה קודם שתברק והרי

) נכ< גופחין אותה : ב ) 
) י אונא הסרוכה לאונאנ^או 0) לאומה [מבין ג  ד(
 םרוכה מעט בין סרוכה כולה י שלא כסדרן
ן ומידישי רשב״א) נה אפי׳ י ל ן כשרה( )כסדר 0 ) ד)  טרפה(
 (ג< בלא(״) בדיקה(הלא״ש וע״פ) *) (מיהו אס בדקוה ונמצא שס

ם י ת ש ב ) ניא] ואין נקרא כסדרן אלא ה י ״ נ ) פה)  נקב פרי

 זו אצל זו מחתוך של זו לתיתיך של זו י ואפילו היא
ה פלוש אבל מגבה של זו  באלכסון ואפי׳ יש ב
 לגבה של זו או אפילו מתיתוך לגב או משפולי
ח מהורח של  לשפולי או משפולי להתוך או אפילו נ
 זו לחודה של זו שאצלה או אפילו מהודה של זו

 לחחוך של זו שאצלה נקרא שלא בסדרן:
ט וי״א דאפילו בכםדרן צריך בדיקה שאין נקב בריאה י ] ( ה  הגה (
 (סמ״ק והנמ״יי בשם ריצב״א ותום' בשם ר״ג ועוד גאונים וכל בו)
 ומאחר(ו) שאין אנו בקיאין בבדיקה כ״מ דא*א ריעותא יש(ה)להעלין<

 עצמו ג״כ לומר דבה״ג מיירי שאחר
 שיכניס ידו בפנים וימצא ריטוהא אז
ק דס״ל ה  יוציא אח הריאה. ונ״ל ל
 לבה״ג ללא םמכינן אריבא במקום
 שנוכל לברר כמ״ש המרדכי ריש
 חולין בשם ר״י הלוי וזכרנו זה לעיל
 כמה פעמים מ״ה כל שהריאה לפנינו
 ונוכל לבדקה לא סמכינן אדרבא
 וה״ל ספק ערפה אם לא יבדוק
 בנפיחה אבל אס נאבדה מודה
 דסמכינז ארוב בהמות שלא ניקבה
 ריאה שלהם אבל גבי ריאה דאגלידא
 לעיל הואיל ויש ריעוחא יצאה מכלל
 הרוב ואין הכשל בעולם אלא
 אחר הבירור שלא הוציאה רוח וע״כ
 כתב שם והוא דלא מפקא זיקא
 פירוש שדבר זה יהיה ברור לנו
 ואח״כ יהיה מותר אפילו אם נאבדה
 הריאה כנ״ל ברור דעת ההג״ה אבל
 רמב״ס ושאר פוסקים ס״ל דאפי׳
 סיא לפנינו די בבדיקה בפנים אס
. ומה א  אין בה סירכוח ותו ל

 שהביא רמ״א בסעיף ב׳ יש מחננירין אם נאבדה כו׳ ונרשם שם מראה ובהג״ה סעיף י״ג כתב טעמא אחרינא כי הסירכא עדיין רכה אס היא פירש לא אמרי׳
S נמ׳ m M n n א כ ר י ה ס כ ר ס יו מ י י יכ ה ח ב י כ א טעות אלא לבעל ה״ג כשר כל שאין ומנתקת ואפשר דה״ק דהסירכה לא ש ו ס ' נ ״  מקום שזה הוא דעת מ
 ריעותא ונאבדה אלא היש מחמירין הוא ר״י הלוי והראב״ן ואע״פ גמורה היא והאי דניתקת מפני שהיא רכה וע״ל ס״ק ל״ח איזו נקרא אמלי׳ נצ לשליש נו׳ לק
ם מילננן צייו שיהיה לויקא ע ט . דע שנחלקו הפוסקים ב ׳ ו . גדי וטלה ועגל: י שלא כסדרן ב ה ת ו ) נופחין א ב ) :  שבב״י משמע שלא נחית לזה הנלע״ד כתבתי

 בסעיף ״ד׳ כתבתי דכאןצריך להניח הריאה בפושרין ולבודקה ולדידן הלברורש״י וסייערזו פירשו הטעם דשלא כסדרן טרפה משוס לאי? יד אפרים
. פי׳ חוט של ריר יוצא מזה ונדבק סירכא בלא נקב ולפירושו מסקי ההוס׳ דהיינו טעמא לכסלרן כשי שאוסליםמולנ שתוך ג׳ ימי כה ה: (ג) אונא הסרו  אין תקנ

1f^'ifrm!'' ה נ י ג מ ה י ה מ ה י 1 ס י י פ ח ה ת ל ד מ ו ה ע נ י א ס ש י ו י מ ה נ כ ו ר א ס י ה מ ס י  וטעם טריפות הסירכא פירש״י דאין סירכא בלא נקב שהריאה00 משי
ק המנה נגלי אלא במש,-ימן ת ע  שואבת כל מיני משקה ונעשה עב בתוכה ויוצא מעט דרך יותר שהקרים הולך וחזק עכ״ל ור״צ דהסירכא סותמתו והב״י ה
 הנקב ונקפה ונעשה קרום וסופו להתפרק והתום׳ כתבו אף שאין לאונא חברתה םותמתה וזה כבר דחו החום׳ שסוכן מבואר בהרא״ש של נ׳ י«יס וא״אלתת הלנל
רה. לרש״י כדפי׳ וכן הבין מהר״מ מטיקטי״ןבהג״ה בנליון האלפסי ומ־שב׳׳א יהי"! ״׳׳ן"ישעזת״ולזו נמשן^ינ ) כסדרן כשי ד  עכשיו נקב סופה להתפרק ויהיה נקב: (

 הטעם דחע׳פ שיש נקב חבירו סותמו ומגין על הנקב והקרוס הולך כתבו לדעת רש״י דאונא חברתה סותמתה ובשם הראב״ד נתבו בכסדרן
ן נליון מהרש״א ״ ר ה ) וי״א דאפי׳ הסרכא באה מחמת דוחק רביצתה ולא מחמת נקב והרגןכ״א ו ה  וחזק ולתוספות אמרינן בכסדרן שאין סופו להתפרק: (

' ו«דינפי״השיל י ה י £ ? י ס ם י קה. דהך סתימה לא חשיב שפיר סתימה כההיא נופייהו ס״ל דיש סרכא בלא נקב ושלא כסדרן טרפה ^  בכסדרן צריך בדי
 דסעיף כ׳ והך בדיקה מבואר בש״סדרבי נחמיה בריק לה בפושרין להתפרק וכנקב למי ומהרש״ל בבדיקות שלו ובפי אלו טרפות סי׳ (סי׳נ גהג״ה)ויש מוזמירין.'
. הפ״יז םיקל. ולהפחםייים א ת י ל , ן ״ ש ר כ 3 ר ,יא נ א 3 כ י י ן ,)« ס ה  זכ״כ הטור בסוף סימן זה וז״ל וכל בדיקה להכא לנפמינן במיא כ״ה כתב על שמס לסטלא >
׳ ^ י ^ י ״ ״ ם *  דפושרין כו׳ וא״כ גס לעיל סעיף ג׳ צריכה הבדיקה שתהיה בפושרין וי׳יא "
ק קי״טם״קכ״י׳־נשס) אם ו ד ת ה ו ח י ל  וכתב הרא״ש העעס לצריך פושרין כדי שירגיש בנקב כל דהו א״נ כיו! שהריאה סמוכה לדופן נסרך קרוס ש>ה מ
ר ט ט ל י ^ ^ ל י י י א : (ןי) שאין אני ^ ן ה ל ומדברי הר״ן פא״ע משמע שכל הריאה צריך' להניח בפושרין ולשיוהם ב  אם ינפה בלא פושרין ינקוב הקרוס על
ק כקיאץ הבשר לעובד גונבים ויש לו ״ ע י ף ש ו ך ו ן י הגר״א ר או  בי
 [ז] ויש טוזטירין כו׳ . נטו דטפקינן שם י״ב א׳ היכא דאפשר נו׳ הלכך בשאר ׳״ה (סי׳ ל״נו סעיף נ׳ גהג״ס) ואין להתיר יק נטקיםיהפשד גדול , ואפ יש לו נהטה נ׳יטיטיאםיחז^נ^אד״פל
ו י מ ד ' ב • ״ • ״ . ״- rp׳y) י  טרפות דלא אפשר לא אפשר אנל בריאה ראפשר לטיברק לא םטכינן ארובה , ראב״ן: טפוננת וטזנוי אזנלו שוחט 1שיורע לשחוט . אנל אין נקי כבדיקת הריאה . זו״זן וש
י בחוסת כשי״ת וטד דעתד ת א י ט ז ם תטת'1 י א  [ת] או לאוטא. כן הםכים רש״י כיון דטעס משום רביחייחו ל״ש ע״ש ויכא אטד אס נתיר לו לשחוט ולאכול בלא גריקח טשום הפטר טטיי • י
י רובו טריפות 'הואי טשום ו נ  אוני לרבותא דעיקד טילתא אטורא אחא לאשטעינ( •י [ט] כין כו׳. ר׳׳ן דלא כיש תתרח הנשר , משבצות זהב בא״ח (הי׳ ח*״י׳ פק״י) • "יל אי*ו יי׳ °*׳«P ׳
ש M1 "ייוי׳ "החוטרות וטשוס דאי! אנו י . ר״ה נאון טט״ק היינו רניתייהו : (ליקוט) אפ" נלא בטשבגות זחב (טי׳ חי׳יטק״ז) באט יש לפניני פנין בדוק ע״י טופחה י ׳ ו  טחלקין עיש ! [י] אפי׳ נ
• n ״ n בדיקה. ערא ש שם נארונה וכ״ז האריכות השיטתי שטפרש שס נפידש״י דנל סירכא לשחוט אבל אינו יודע לנדות מפגין אחד השחיטה א0 טותר לשחוט נשעת חיהיז : במיאיס לנדוה 
״* - (שס כיל הק״ני) וטלה ח י, " ד  טחטת נקנ אבל לפי׳ תופ׳ שט י ודאי א״צ נד;קה ונ״נ טרדני ונ״ח בתוט'.שט נ

 טט״ו
 (פ0) או

 ! • דאין שוט! .
 שאיסור נש״ל דרבנן אין לאסור אלא באיסור ברור כמו בשריפת מן הבשן נעגלים סינים (כדלקמן סעיף י״ג נהג״ם) מעעס ימתון רנותן נס סירכא ממש יממעך א״' ס״א נחנח״ח

׳ ־ ' — 1 1 - ־ " ת ב ו ש  ח
 אצא
 לה

ג ס  ב
 לרצה לומר' להאוםרים לאו מדעא אסרו אלא שחכמים החמירו בדבר כלי לחזק דבריהם (דס״ל כיון שהצריכו חכמים לבדוק אסרו אפי׳ דיעצד כשלא נבדקה דוקא 'במקום שגחנו חיחר
א וננר.טח יץאל רוקא ־ נ ר י ס ח ה פ , ל 1 ס ן ע ש , י ה ז ק ג נ מ w ן n W l , f l ז , , ל / j P p t n _ א ט ו א 1 , ( ( . ן ( ה ק י ד >א ב ה ג ! דבל א׳ ישליך הליא ה נ ק  משוס דאל״כ מה הועילו מכמיס מ
!•א״מ י«ל' ״׳ ט זו לח?1וו 8 ת  פי׳ רש״י דאין סירכא בלא נקב שהליאה שואבת כל מיני משקה ונעשה עב בתוכו ויוצא מעט דרך הנקב ונקבה ונעשה קרוס וסופו להתפרק והתום׳ כ
ה . והשעס לדעת לש״י אמל1גן דאע״ש שיש נו נקב חבירו סותמו ולפי׳ התום' אמריגן דבכסדל[ אין סופו דבי שטיאל אבוחנ סי׳ ק״ז: ק י ד  אף שאץ עכשיו נקב סושו להתפרק ויהא נקב: (ח) ב

 יד אברהם צבי לצדיק
 כל המראות שאינן מוזכריט נגט׳ וכל מראות המותרות גהפס״ט לא חשנינן ליעיתא לגני תרמי לליעותא. (טיטן ל״ט ט«יף גי) נופחין אותה. הפל״מ הקשה תישוק לי׳ ינאוש שהיה סירכא שלא כסדרן ול״מ נייקס
 רק נהארימס יש להחמיר: ולמס קאמר נס״ק י׳ לאין בקיאי( נכליקה. ונ״ל ילק״מ שהרי אנו מאין השתא שאין שים סירכא לק
 (טיטן ל״פ סעיף נ׳ ׳בהגח״י•) ויש טחםירין אס נאבדה הריאה כוי . יש לשאול אי המוס תקנה תז״ל יתיישינן שמא נסק! עוני כוננים ווס ולאי לא יויישי׳ שינתוק נכונה דיש נא( סיס שמא לא נסק ואתי(

 (הציין נדיקס גס לעצין החצנ שיש לו כנר אמנה כיון שאם נמצא סירכא אסור המלנ שנמלנ תון ג׳ ימים נתק
 למפרע נמ״ש סי׳ ט״א ס״נ נהג״ה. אי הצרינוה לגיוק הריאה נשניל זה. והאין יינו אס נאביה נלא נליקה אי אסול סוזלנ או לאו. תשונה . נלענ״ל דהיינו לאינע׳' לן נש״פ פ״ק למילין(ין ׳״ז) איבר•
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 כקיאין כבדיקה. פי׳ מפיחה כן הוא בספר כצ בו ולפ״ז 5״ל
 דמה שאנו בודקין מפיחה וכמין רוק על מקוס הסירכא וסומכין ננ״ז
 להכשיר. היינו לפי שמר עברה ססירכא מ״י משמוש כמו שכ׳ בסעיף
 י״ג ממילא לא סיתה כאן סירכא כלל בזה אנו מצריכין בדיקה

ו ל"° °״ק יי) וכן ט י פ ) 
 נההיא דםי' ל״ו ס״נדננלד׳,

 למומרא דאס תבצבץ חהיה ערפה
 ואס לא תבצבץ כשר מצד הדין
 כיון שאין כאן סירכא ומ״ש כאן
 רמ״א דיש להטריף כיון שאין אנו
 בקיאים היינו כל שאינה עוברה מ״י
 המשמוש ויש כאן סירכא וטרפה
 אלא שאתה בא• להכשיר מכמ הבדיקה
 שלנו וזה אינו מועיל כיון שאין
 אנו בקיאים בנפיחה היאך תהיה

א וי״א  כל (ט) סירכא (הגהות מיימוני וסמ״ק וםמ״ג וכל בו) י
ב אס היא מעיקר האונות על חציין (מהלי״ו)  להכשירה י
יא) בכשדרן ) ) מפולש וכן נוהגי! להכשיר כי האי י ) ) [יג] אפילו ן )  ע
ד כמין קרוס בין אונא לאונא (ד,) או בין אומה לאונא  וכן אס יש י
ז על אמצעיחו אין להטריף לדרך הוא ו מעיקרי ט  כסדרן ייצא ט
 להמצא כך ואין מ (יב) סירכא(סמ״ג ־והגמ״יי וסמ״ק וכל בו) ואין דרך
 קרוס זה להמצא אלא נין אונא לאונא או בין אונא לאומה אבל לא בשאר
 מקומות (ב״י וד״מ) ואס נמצא בשאר מקוס אינו אלא סרכא וכל מקום
ס באותן סרכות ) אס יש סרכא תלויה נ ט  שתשרכא כשירה יז אף (

: ( ב״י  והוא נקרא (1) סרכא נפולה (ינ) כשר(

 כמ״ש נשייך ס״ק י״ג ע״ש־

 פרי חדש
 נעימה אנל לעולם אי אינא
 נקנ ודאי טריעה וניע הרנ״י
 והא יאמלינן ריאה שניקנם
 דדיהן שיחממה נשרה הא
 אסיקנא והוא רסניך ננישרא
 ואין שם נקנ כלל הא לאו
 הכי טריפה ואף אס שוען
 היסס את הנקב לא סיי סתימא
 ינמ״ש נתיס׳ פא״ט רף מ״ני

 מטה יהונתן

. אפי׳ בלא בדיקה וכ״כ כל האחרונים וכן ׳ א וי״א להכשירה כו  י
, וכתב ר״נל• בשת״ה נ״ל שאפילו ׳ ב אם היא מעיקר בו א נוהגין: י ה ל ק י ד ה ג ב , י  הריאה ^
«׳ . גגי נת»י עומדת בכסדרן במקום החיתוך ונפרדו האונות עד שנראה מקום ו י י י לי נ  טי!
p :&£י הםירכא נקרא ג״כ שלא כסדרן עכ״ל ולאנסירא גס לא משמע סכי
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 מיסה כשיש חלין ח״א מדברי הפוסקים והאחרונים וכן
נ אפיי ספולש.  נוהגין להכשיר: י
 כלומר שיש מלון וכן נוהגין וכ״כ כל
 האחרונים ומשמע דאין חילוק
 בין אונא לאומה וכ״כ בהג״ה סעיף
 י״ח וכ״כ הב״ח שכן המנהג וכ״כ
 שאר אחרונים וכן גוהגין דלא
 כמהרש״ל בבדיקות ופא״ט סי׳ ה״ה
 לאוסר חלון בין אונא לאומא :
ד כמין קרוס. בב״י פסק דאין  י

 חילוק בין קרוס עב לדק כיון שהפוסקים סתמו דבריהם ולא חילקו
 סייש ממילא ולאן לאי רצו ועוד דא״כ מי מפיס לשער העוביה והב״ח כתב דאין זו טענה דהפוסקי׳
י נקטו בדבריהם קרוס שקורין עיל״יא והוא ניכר לבקיאים בדקוהו ולכן » * £^70$ 
 פ«ט אחר עיי! טייפים שמנה כתב הר״ב בהגהת ש״ע בסתם דאס יש קרוס כוי אין להטריף ונסמוך
: על הבקיאין שיודעים ומכירים אותו עכ״ל ול״נ כד׳ ב״י דהא ° ״ נ מ י ־ 1 

 יד אפרים הסמ״ק ר״ס ר״א והכל בו ומהרי״ק שורש ל״ז לא נקטו אלא
 ש«ית. יע׳ש שלח״׳ למלק קרום סתמא ולא הזכירו טיל״א וזה נראה דעת הר״ב בהג״ה מדכתב
י סתם קרוס אלמא דאין חילוק וכ״כ בד״מ בהדיא ותמהני על הב״ח כ "י ״  מענית "
 מעל״ע נמ״ש נא״מ סי׳ תי"׳׳ שהשיא דעת הר״ב למה שלא עלה על לבו מעולם וכן נוהגין להכשיר
ו מעיקרו. פי׳ שאינו מפולש אבל אם יש בו מלון דינו , בכל ענין: ט ^ ״  % ״
, אורחא דמלתא נקט ז עד אמצעיתו  סימן נ״ג נחלנ שנמליס כסירכא וכ״כ הפוסקים: ט
^ שק הוא דרך קרוס להמצא אבלאס״נ אפי׳ יותר מאמצעיתו דאל״כ & ' י 5 ^ א £ ! ! 
 והחצנ שנחלגה יום א׳ לפ־י אין חלוק בין סירכא לקרוס והכי משמע מדברי קצת פוסקים שלא
^ הזכירו עד אמצעיתו וכ״כ מהרש״ל והב״ח דבליכא חלון מכשירין אפילו י י ״ ^  י
. וכב״י ׳ ו ז אף אם יש כ  ונשתמש ממצנ י כתעיימת. נדבקה כולה ביחד מראשו עד סופו: י
ה ואס יוצא סירכא הלויה מהדיבוק שבין אונאלאומא ונסרכה באותה \ ח מ ^ ס י ־ י  ש

. , , ל ^ י י c L .1 1 .1 , 1 חין נהירות היתר ילפיט שצ9י 
־ אונא או אומא עצמה כשרה ולא אמרינן דדלמא סרכא זו באה ל מ ה ״« ו B S הניאה אין נזה 
פ מהאומה וראשה השני נסרך לאונה (כלומר מחיתוך לגב וכס״ג) דהוי 1 ל ף י ף מ י נ

ל י י ג י ^ , י : ? ' 
א ליה ס״ס ספק מחמת הריאה ספק מחמת הדיבוק ואת״ל מחמת 4 ש ^ כ ה מ » ^ » ״ ש  יש ה
 להגעילם ישימשי נהם נתמיס ריאה שמא בא ראשה האחד במקום שנסרכה אליו ראשה השניה
 ,$«\*ך עכ״ל ומביאו בד״מ ובב״ח וכ״כ העט״ז והאחרונים מיהו אינו כשר
 יש לסמין על מ״ש גפ״מ שי׳ אלא כשאין בשר הריאה שתחת הסירכא מקמיט בנפיחה וכמ״ש

ץ ר  ט״א להתיר גהש״מ נלא נודע י ר
J ע״ש : (שט תעיף ד׳ בהנ״ה) מ 

 ישמא אי היה מנפח כראוי היה
 מבצבץ כ״ז הוא ברור וללא כהרבה בודקים סומכים להתיר גם בספק
 איסור כיון שאינו מבצבץ והס מאכילים טריפות דא״כ למה לן המיעוך
 והמשמיש בסירכא יחתוך אותה בסכין ויראה אחר הבצבוץ אלא ודאי
 דלא מהני להקל ולפ״ז הך דסעיף ג׳ שהעובד כוכבים נעל הריאה
 קולם הבליקה שאנו מתירין שם ע״י נפיחה כיון שקי״ל בנאבדה הריאה
 אנו מחמירין וחוסרין כמ״ש רמ״א סעיף ב׳ א״כ עיקר ההיתר כאן
 מחמת הבריקה וכיון שאין אנו בקיאים לא מהני בריקתנו
 להכשיר *) וכן בההיא לסי׳ ל״ו סעיף ב׳ לננללה הריאה שצריכה
 בליקה לא מהני ללילן למאי שנא מהכא ע״כ לפי מה שאנו
 תופסים לחומרא בסעיף ב' יש להחמיר גס בההיא דסטיף ג׳
 דלא מהני בדיקה אס לח שיש הפסד מרובה או גדיים וטלאים דפםק
 רמ״א להקל בנאבדה מ״ל וכבר הקשה בפרישה על מה שאנו
 בודקין ברוק ולא מניחין כל הריאה בפושרין ועושין שלא כדין ומו״ח
 ז״ל השיב דכבר עברה הסרכא ט״י משמוש וכוונתו למה שכתבנו
 דהבדיקה שלנו אינה אלא לחומרא וזה מבואר: (ז) אפי׳ מפולש.
 ואפילו באלכסון כל שהאלכסון כולו למטה מחציס כ״כ רש״ל וכל
 היתר שלמטה ממציין היינו כסדרן דוקא כנ״ל וכ״מ לשון כל בו וסמ״ק
 שכתבו וז״ל ומיהו כי ליכא סרכא רק קרוס ההולך מאונה לאונה
 כסדרן רגילין להכשיר כי ליכא חלון אגל אי איכא חלון טרפה טכ״ל
 וכ״מ ל׳ רמ״א דדוקא כסדרן וא״כ יש לאסור אס אין הקרום מחתוך
 לחתוך אלא ממוד למוד אלא שהב״י כתב מנהגנו להכשיר אם הקרוס
 מחידוד לחידוד ומשמע מדברי רמ״א ללא קי״ל הכי אלא כסדרן ממשי
 בעינן וכמ״ש בסמוך ויש ללמוד מדברי כל בו והסמ״קהאלו דלאו
א להנשייי,. (לש״ע עם דוקא עד חציה אלא אפי׳ אס הקרום הולך מעיקר האונות עד כל צד בין האונות דהיינו עד ראשם כשר בדליכא חלון וכ״כ רש״ל ״ י  ו
ט עד אמצע שהוא לשון ברור דשם אפי׳ איכא חלון ק  הנה״ט־יפשויש להנשיריגי׳ בהג״ה בדיקות ומ״ש רמ״א כאן עד אמצעיתו הוא לשון סמ״ג וכחב מו״ח ז״ל מ
 הדושי בית מאיר אין איסור משא״כ למעלה מחציה דשם טרפה כשיש חלון אבל כלא חלון כשר עד למטלה וכן עיקר: (ח) או בין אובא לאונא, משמע

 (טיטן ל״פ סעיף ד׳ בהניה)
 כמק קרוש . כתג הש״ן שם
 דאיןימילוק גין ענ ליק .
 ונס׳ ת״ש מגיא ראיה להנ״מ
 ואגוד שלשון טיצ׳יא מורם
 על הרקות מפייש״י יתולין

 גליון מהרש״א
 (יהנה״ה)וםאהר ׳!ואין אני

 נקיא׳ בבדיקה

 דנם בזה כשר למטה מחציין אפילו כשיש פילוש דהיינו •חלון אבל רש״ל כתב שמ״כ שיש להטריף חלון בין אונא לאומא וכן• ראוי לפסוק
 כיוןשר״ת כתב קבלה בידו רב מפי רב שחלון טרפה אפילו בכסדרן *)אלא שאנו מחלקין דלמטה מחציין מותר כיון שיש הרבה גדולים
 ראשונים שאוסרים בין אונא לאומא אפי׳ אם הוא כסדרן אפשרדבזה כ״ע מודים דטרפסכשיש חלון אפילו למטה מחציין בין אונה לאומה
 כך הם דבריו וכן הוא במהרי״ל וכן ראוי לפסוק שלא להכשיר חלון אלא בין אונה לאונה מחציין ולמטה ולא בין אונה לאומה ושוב
 מצאתי למהר״ל מפראג שכ׳ וז״ל נראה דהלכה כר״ת דלא אמרינן באונא ואומא היינו רביתייהו אלא דוקא באונות שהם ב׳ דברים
 שויס אבל באומא הוא כאילו נסרך בגרגרת ולאו היינו רביתייהו וכך יש לפסוק והוא נכון עכ״ל. מבואר דעתו דבאונא לאומא אפילו בלא
ס אלא דמ״מ יש לט להכשיר גס בין אונה לאומה למטה מחציין דבזה רש״ל ש r מלון יש לאסור אפילו למעה מחציין כיון דלאו רביתייהו ק , v> ״  ״
. אבל אס גס אותה סרכא נדבקת למקום אמר ׳ ) אם יש סרכא תלויה כו ט  סי! •ל״ז טקיטי" (ומעיקר ורמ״א שוים אלא דבחלו! יש להטריף שס כנלע״ד: (

- • ׳ - י י ׳ ״ י ״ י 1 1  האונוח עד הציין . ואס .
 הני ב' אונוח א' קצר מודדי׳
 ההזי׳ מן הקצרה ואף אם
 נ״א דבוקה בהצי שלה .
 כיון דטחצי' ולחוץ של קצרה
 חוה נש פולי נם בחנרחה
 ליה ס חיטא נ״א נגד חצי
 אשר לשורת אונה הקצרה
 ת״ש : (שס) אשיי טפולש .
 טיהו בזה אי יש בועה הוי
 תרתי לריעותא. ס") ל״נ ג' :
 (שם) וכן נוהני׳. וכן בשני
 יתרת טקטי מטפה עד הציין
 רק צריך בקי אם אין הלב
 שוכב עליהן -דאט שוכב
 טריפה נטו בשני ורדית
 שנסרנו זל״ו ל״ש עלה
 טייח א' פ״ק קי״נ ! (שם)
ר כי האי בנטדרן.  להבהי
 ואם השרנא ארוכח עד
 שטנפיהה יוצאת םבין
 ההתוני' לצר הנב לאטוד
. ת״ש : ק ד 4 ת ת  דתתחכך ו
י אם יש נטץ י  (שם) ן
 קרום . וטרבא תלוי' יוצא
 מן קרום או דבוקה לקרום
 עצמו כשר , ואם דנוקח
 לאותה אונה שלא בחיתוך
 מועיל טיעוך ולא מקרי ב'
 לריעות' דקרום אינו ריעיתא

 פתחי תשובה
 להמציא מיקה זי וגש״ס לא מציני נייקת יוק אלא נריאה יאוושא ובאטום רתיווייהו חשש
 נקנים ;ווליס אינא שהרוח היוצא משם ראוי. לנוי נס יוק ענה ונו׳ והוא ו״ל הראהי שכ״נ
 נמה ראשונים לנלוק ע״י יוק וכל הגא לתיש אין שומעין לו ע״ש]:(1) םיינא נפוצה
 נשירה . [ענס״ט . ועמ״ש לקמן סק״ה ועיין נתשינת מ״ס סי׳ ל״ז שהאליל נזה ומסיק

 טרפה ואפילו לאותה אונה עצמה לפי מה שיתבאר בסעיף ט׳ דזה לא מקרי סרכה תלויה ולא מהני בזה מיעוך ומשמוש כיון שבמקום
 ביאור הגר״א אחד

(ע״נ): [יג] אפילו מפולש , חוט׳ שפ ד״ה אכלנפררן בו ׳ ו  יזום' שהיא נלא נקנ אלא שפופו לפםוק טשא״כ כה״נ א״צ בדיקה . סה״ת ועחופ׳ ט״ו ב׳,ד״ה היינו רניתייהו נ
M באר היטב 

׳ ׳ ל  להתפרק (ועיין פר״ח מה שהביא בשס הריי״נן להלון): (ט) סירכא. ונ׳ נ
 מה שאנו ־בולקין גנסימה ושמין רוק על מקוס הסירכא וסומכין ע״ז להנשיר
 היינו לפי שכגר עברה הסירכא ע״י משמוש כמ״ש בסעיף י״ג ממילא לא היה
 כאן סירכא כלל בזו אנן מצריכין בדיקה למומרא דאס תבצבץ תהיה טריפה ואס
רכא. ומ״ש רמ״א שאין אנו בקיאין בבדיקה היינו גסירכא שאיני עוברת ע״י משמוש ויש כאן סירכא וטריפה אלא  לא הבצל( כשר מצד הדין כיון שאין סי
 שאתה בא להכשיר מנח הבדיקה שלנו וזה אינו מועיל כיון שאין אנו בק־אין בבדיקה בנפיחה ושמא אס היה מנפח כראוי היה מנצנ! (וכן בכ״מ שצריך
 בדיקה מן הדין והעיקר ההיתר מחמר• הבדיקה אין אנובקיאין וטריפה וע״ל ס״ק זי) כ״ז ג״ל ברור ודלאכהרנה בודקים שסומכים להתיר גס בספק איסור כיון
 שאינו מבצק והס מאכילי טריפות ולפ״ז הך דבס״ג שהעובד כוכבים נטל הריאה קודם הבדיקה שאנו מתירין ע״י הנפימה א״כ מאחר שעיקר ההיתר כאן הוא
י לדידן ע״ש שכתבתי בשס נ״ה שחולק עליו מ  ע״י בדיקה ואין אנו בקיאין יש להטריף ובן בההוא דמיי ל״ו סעיף ב׳ מגלדה הריאה שצריכה בדיקה לא מ
 גנגלד הריאה דמהני לדידן גם יש להחמיר בההוא דכעיף נ׳ דלא מהני בדיקה אם לא שיש הפסד מרובה או גדיים וטלאים וכבר הקשה בפרישה על מה שאנו
. קי' אפיי יש שם חלון(אפי׳ באלכסון ש ל ו פ  נוהגי; לבדוק ברוק ולא מניחין כל הריאה בפושרין והשיב לו הב״ח דהנדיקה שלנו אינו אלא לחומרא : (י) מ
 כל שהאלכסון למפה מחציין רש״י) וכ׳ נ״ז ולאו לוקאעד חציו אלא אפיי אס הולך מהעיקר האונות על כל 5ד בין האונות דהיינו על ראשם כשר בדליכא חלון ומ״ש
 רמ״א כאן אמצעית שהוא ל׳ ברור דשם אפי׳ איכא מלון אין איסור משא״כ למעלה מחציין דשם טריפה כשיש חלון אבל בלא חלון כשר יעד למעלה וכן עיקר
. וכי בשייך דאס עומד כסדרן ן ר ר ם כ  (נן״ז) ואין חילוק בין אונא לאומאמשא׳יכ למעלה מחציו שם עריסה כשיש תלון אבל בלא חלון כשר עד למעלה: (יא) ב
א . וכ׳ כ ר י ק נוהגין להכשיר עני׳ל: (יב) ם  במקום החיתוך ונפרדו האונות עד שנראה מקום הםירכא משמע מדברי הפוסקים האחרונים דנקרא ,כסדרן יכשר ו
 בט״ז דוקא מעיקרו דאז אינו מפולש אבל אם יש בו חלון טריפה(וכ״כ רש״ל ומהרי״ל) וכליה פושק אפיי יש חלון בין אונא לאימא כשרה כמ״ש בשייך ס״ק
ר .- וכ׳ השייך ש  י״ג וכתב עוד לאין חילוק בין קרוס עב או דק וכ׳ עוד לאס אין בו מלון אפי׳ נבדקה כולה ביחד מראשו עד סופו ג״כ כשר: (יג) ב
. וכ׳ בע״ז אבל אס גם אותה סירכא נדבקת למקום אחר '  מיהו אינו כשר אלא כשאין בשר הריאה שתחת הסירכא מקמיט בנפיחה ונמ״ש הרב בהגייה סעיף ט
 שריפה ואפי׳ לאותו אונא עצמה לפי מת שיתבאר בסעיף ט׳ דזהו לא מיקרי סירכא תלויה ולא מהני נזה מיעוך ומשמוש כיון שבמקום א' יש תרתי לריעותא

 נלל : (בס) בין אונא
 לאונא . ט חיתוך לחיתוך כפדרן לא טחידוד לחידוד (ע׳ ם״ז) כפ״ח

 עגה״נ םיי צ' דהטיקל בשעח הדחק לא חפפיד רק יעיין בצלעיח : (:
 (ני"< פקט"י) בנאבדה הריאה אנו מחסיר׳׳ ואוסרים. י״ל עפ״י דברי עצמו לקמן ס״ק נ״נ דהא הנא נטי הפפקרק בטקיס א׳ ונ״ט לתשו׳
 ס הק״ח) אי$ו' בלא חלין יש לאפור . וט״מ בשיש בועה דוה ב' לריע.־ת׳ ט״י שיי ל״ו נ' ; (:ר) אלא דבחלון יש להטריף . והאחרוניט
 מפנ-סים להתיר . פ״ה ונם״ש נש״ך' ס״ק י״נ: (שט סק״ט) כיון שכטקים אחד יש תרתי לריעותא . ע' ס״י ט״«ן ל״ז שק״נ : (שיו ה״ק י"ג) וכי נהנו להכשיר. ודטקוש שאץ טנהג יש להטריף . ת״ש : (שם
 0"~ י״י) דאון הילוק בין קרום עב לדק . אך ענ ניותר או אינו הלק ושוה ככל מקום אינו קרוס נ״א םיכא וצריך בקיאים ת״ש : (שייך שסי ס:;י"ז) עכ״ל וטנ-אפ נדיי׳מ ובב״ה . וטחני טיעוך ודוקא אם

, ׳  נם הראשונה שנין החתוכים [לא הנפולה לבד] עברה . מ״ש : (שס) וכן נתבו העט״ז והאחרונים . וחפ״ח ט״ק י״ר טםריף ולטעמיה אזל דםטריף נט בדין שבפעיף פ

ה  ועפיש״י והלא״ש שם שיש נשקותא נ
 ונלט״י

 אברהם
. למי אמלינן מסשתא אשל להו לינחוי אנל מה כיש כילם ממה שנמלי;נר כשהיו נמלגר שהיה בהיתר שיי או יילעא(׳•׳ש ו ה  :שר נתירה בהכניסו ישראל לאלן מ



ו הטלח א j ב - j y ן ה י כ ת פ ב יורה דעה לט הלכות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

 ז תשוגה סישנ״א(טייקעיל):
 ח רש״י ותו׳ והרא״ש &«י«יא
 דרצא שס יף מ״ו: ם םימנ״ס
 שש וש״ש; י נעל העישור ונ״כ
 העור : יא אורחות ח״ס :
 ינ טור ונ״כ הרמנ״ס שס
 והישנ״א נתיה ; ינ העיטור
 ורנינו ירוחס : יד עיי רנינו
 ייימםמיליגא וכלשון אשכנז
 גיאשיצא (0פירוש ורן נקנ
 שהיה נטרעש תשונט סלמנ״ן
 סי' קס״נ) : סו רמנ״ס שם
 וסרא״ש ורנינו ירומם נתנו
 יאהילו לדעת האומרים שאין
 סיינה נלא נקנ לפי שהשירנא
 מאם עחמת נקנ מממת

. דכלהו לגני לידה שלא ח לכל מקום כו׳ ך. פי׳ שנסרכה הר״ב בהג״ה ס״ט: י  אחד יש הלחי לריעותא כנלע״ד: (י) בגב או בחיתו
ט לבל יתרת. שנמצאה מקמאעכ״ל  בשפת סאונה כסדרן אלא שיש להסתפק אם היא מחיתוך לחיחוך כסדרן נינהו וכ״כ הפוסקים: י
 וכשרה או מגב וטרפה אזלינן בתר רוב בהמוח שהם כשרות וכיון א״ח שהביא ב״י אבל יתרת בלרי דאונא פשיטא דדין אונא יש
 שיש ספק היאך היתה נפוחה בחיי הבהמה אס הרבה אס מעט לס וכסלרן כשרה: כ מיהו אם הורדא כו׳ . וכ״כ הר״ן

 שמכשירין ור״מ בסת״ה כתב מ״ל
 דלמ״ר אין סרכא בלא נקב טרפה
 ולא נהירא להכא כשר מעעס
. ולא א טרפה  דהיינו רביתייהו: כ
י בדיקה כדלקמן סעיף כ״ב : מ  מ
. ׳ ב דבוקות כו׳ עד לגמרי כו  כ
 משמע דם״ל כמסקנת פי׳ ב״י
 לאע״פ דליכא חלון כל שאין האבר
 כולו לבוק לארכו טרפה וכן משמע
 בד״מ אבל יש מכשירים בלבוק
 לגרגרח או לסמפון שומן אפילו יש
 הפרש שנתפצל כל שאין חלון
 דהיינו שסתום משני צדדים והפרש
 בנתים דוקא והוזכר סברא זו
 בב״י וכ״כ ר״מ בסמח״ב וכן נוהגין

ן סזתמתהיייפשי׳עא" ״דיי*! ש א ר ס ג  קצת בודקים מומחים: ב
 עד סופן. צ״ע מ״ש בדבוק לגרגרת יסתימה v איני 5־

 שכשר כל שאינו יטל 'להכניס
 אצבע ביניהם־ ואע״ג לבמטשה שהיה לס למעלט מממוני

 רראבי״ה שבמרלכי והג״ה אשר״י
 ואגודה שהכשיר לא היה יטל
 להכניס אפילו מחט מ״מ הא כתבו
 שם בשם •דאבי״ה נמי ויכול להכניס
 אצבע ביניהם ש״מ הא בציר מהכי
 כשר וכן משמע בב״י ששיעור

 הידושי תרשוני
 (טיטן ל״ם נט״ז פיק י״נ)
 ןןן״כ ניל דאעינ דם״ם
 חש״ע כאן וצריך בדיקה .־
 מימ לפי מיש רמ״א נשעיף
 א' יכהנו רנאס יש סיינא
 עוני ע״י משמוש נוהגין

 פרי הדש
 יהא ראערי' מלנ טהור סותם
 צא טיייי נייאה ושומן

 דאוני נמקו׳ השלם אונא אחת
 והיה החיתוך שלא נמקוס
 ממוני יאונא אלא לסעצה

 יד אפרים
 והוא ט״ס) ופשוט יננסיין
 (מטה ממניין אין חילוק ני!
 נהמה לתיה וגדיים ונןלאיט
 ועגלי׳ הרניס ננולסישלהמיי

ח ׳ אם נםתפק אם היא (י) בגב או בחיתוך י  ה נ
 וכשנופחים אותה הרבה נראה שהיא בחיתוך
 וכשאין נופהין אותה כל כך נראיתי הסרבא שהיא

 כחוץ (יל) כשרה;
ה לכל מקום שתסרך ) י א י ) א ד ר ו  ן 1טה יי עינוניתא ר
 טרפה ט אפילו לכיס («) שלה ואפילו י כולה
ט לכל יתרת רכל היכא א והוא הדין י  נדבקת בו י

 דסריכא («׳) טריפה :
י כ מיהו אס הורדא נדבקת למשה (ז) כשורש שלה מס הכיס שלה ד ג  ה

: ב)  יש להכשיר דהיינו רביתייהו (בית יוסף בשם מהל״י ן׳ חבי

י אם נסרכה האונה או האומה לגרגרת או מ י  ץ מ
ש פ ר ט ל ו ו לכיסו א א ב ל ה ת י נ ו נ מ ש ל ו  לחזה א
ד או לטרפשחעינוניתא שהוא ב כ  הלב או לטרפש ה
ג או לרחם או יי לא״למע״רא  סוף טרפש הלב י
 שקורין מול׳׳יגא או לסמפוןהיורד בין שתי הערוגות
«) או לקנה הלב אולשמנוני׳ הסמפונות ׳ י נ י י  (ר״י ן חנ

) טריפה ואפילו היא דבוקה ׳ ׳ ) א  או לכבד (י) כ
( ת ממקומו׳ הללו בלי פילוש(שס ושאר אחרונים על״ ח א  ל

 [יז] ויש מקילין אם האונות העליונות הסמוכות

 העמידנה על חזקת היתר כ״כ ב״י
 בשם רשב״א מטעם נשחטה הותרה
) לכל א י  ועמ״ש מזה בסעיף י״ז: (
. דבכ״מ הוה ׳ ו  מקום שתסרך כ
 לגבה שלא כסדרן. מ״כ בשם א״ז
 מעשה בבהמה שהיתה שמינה ביותר
 והיו ראש האונות מובלעין בשומן
 מרוב מלב והפריד רטנו יואל השומן
 מהאונות ולא היה נשאר דלדולי שומן
 בריאה ועלתה בנפיחה והכשיר מכייל:
) שאינה דבוקה לשום מקום . ב י ) 
 אע״ג דאין סירכא בלא נקב בדלעיל
 כאן מותר לפי שהסירכא שמחמת
 נקב נסרכת למקום אחר אבל סירכא
 תלויה אינה אלא הפשטת לימה כ״כ
 הרא״ש וע״כ נ״ל דאע״ג דסיים הש״ע
 כאן וא״צ בדיקה מ״מ לפי מ״ש
 ר5נ״א בסעיף א' דנםגו דבאס יש
 סירכא עוברת ט״י משמוש נוהגין
 לנפחה ה״ה בזה דצריך בדיקה
 דהא מל טעמא הוא דסירכא
 תלויה וסירכא עוברת שניהם
 אנו ממזיקים להפשטת ליחה מ״ל:

 מטינרי

 דביקות אלו אחד ונראה דהרב נמשך ננהיג ועי׳ נהי הכרמל 0י׳
־י״י-?״ י י י - ^ י " ע . ' ׳ . -  סי׳ ׳ויי הארכתי לנרד לשואל אמר דברי מהרי״ו שגבי גרגרתכסב- א
 פי דניי הימ״א ורגיי הט״י
 והש״ך שס ואא״ז נמ״ש
 וסמשנצות שס הכל נניאוי

 אצבע וגבי סמפון כתב
 מעיקרא

 שיעור
 אומא

ה [יז] ויש מקילין אם האונות העליונות הסמוכות בגרגרת ג  ה
ב דבוקות ממש בגרגרת ואין ביניהם חלוק כלל שיוכל להכניס  כ
 אצבע ביניהם(מרדכי שא״ס בשם ראבי״ה ובה״ג ומהרי״ו ואגודה). וכן אס
ד וכן אס ג מראשן עד סופן לשומן היורד בין האומות(שם ור״ב ור״ח) כ  היו האונות או האומות דבוקיס לגמרי ב
 היהה כל הריאה דבוקה בשדרה כי אומרים שדרך רביתייהו בכך ואין זה סרכא (מהלי״ו) ואין להמיר כל זה בלא
ס ומומחה מורה הוראות ואין ללמוד ממקומות אלו לשאר מקימות שנסרכה שם הריאה כי בשאר מקומות אין  שאלת מנ

(יח) לאו (ד״ע מנ״י) :  חילוק בין דבוק כולו או

) שאינה דבוקה לשום ב י ה והיא תלויה ( א היוצאת מהריאה כ כ ר י ס י  הדבוקה מעיקרא לסופה ח ניה פ

mi 'לסמפון שומן כו׳ וטעמא מפום די״ל דקים להו להגאוניס דהכא הכי רביחייהו והכא הכי רביתייהו ואין אומרים בטריפות זו דומה לזו ומכ״מ י>1ה7סוף ד7ר שחלילה 
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 למעלה מחציין אף כלא פילוש
 ;ויטה ונן ציין לנהוג אן<
 נמקוס שאין שם מנהג קנוט
 מקים אס לא נשהוא מקונל
 מינותיו מה קיום שקורי!
 סילא שנתב ז״ל: (ש״ע סעיף ו׳
 נהנה׳יה) מיהו אס הווריא
. ועי׳ נשפי׳ שו״ס ג״א י ו  נ
 סי׳ ג' םא ימנשיי' נויייא
 שנינקה בשורש שלה יוקא
 שיורע בנימי שלא נינק יק
 השויש לני אנל נשאינו ניוי

ק ואפילו ״ ע י ר ש ו ד ז  ן

 (ש״ו שקי״ט) ובסדרן נשרה . ולא טקדי ב׳ לריעותא דנסדרן לא טקדי
 ריעוחא כט״ש הט״ז'(טל״ו טק״נ) . אנל ט״ת או בועה על הימרת הוי ב'
 לריעותא . ודוקא דנינר דזחו היחרח . אחרונים י. (ט״ו סקי״נ) ה״ה נוח

 דצריך בדיקה . היינו לראות אט אינו עולה בנפיחה תנ״ש :

 פתהי תשובה
 יהמיקל נסירכא נפולה ממקום למקום לא הפטיר והמחמיר תעינ ע״ש] : (ן) בשורש
 שלה . עיין בתשובת ניס אפרים סוף שי׳ ג' שנמנ יסיכא יאינא ספיקא• ואינו גרור שהוא

 השייש לני יש להתמיר ואין להנשיר יק ננייוי שצא נרנק רק השורש לנר. ועיש בסימן•

 כיאור הנר״א
 [יד] אט נטחפק כוי . רגשהטה נחזקת נו׳ ואזלינן נחר רוב נהטוח ינשרות .
] עינוניתא כוי. רבולהו לננח שלא כטדרן נינתו . רש״י . וחוא הטעם ן ן B a ; [3 
 ליתרת וז״ש טיהו נוי נ [טז] אם נםרנה נוי . ננ״ל בסעיף־ שקדם : [ין] ויש
. לפי' תופ׳ שאיטור ׳ ו  טקילין נוי . דהיינו דניתייהו ננ״ל s [יח] סירכא היוצא׳ נ

 באר היטב
. והטעם איתאגט״ז ה ר ש  כנלע״ד עכ״ל (וכ״כ רש״ל והש״ך מכשיר): (יד) כ
 לאזלינן במר רוב בהמות שהם כשרות וכיון שיש ספק היאך היתה נפוחה בחיי
 הבהמה אס הרבה אס מעט מעמילין בחזקת היתר מטעם נשחטה הותרה ועיין

י י ^ ר ^ ש " ^ 5 ש י ו ש ה ש א ו ה ח ט ר ת ל י ב א א מ ק ח ס א מ ג £ מ ־ י ח ׳ כש״ו יייקא י נ . ו ה פ י ר : (טז) ש א ו ה . והשמם משום דכלהולנבי דידה שלא כסדרן ה ל  בסעיף י״ז (ועיין פר״ח)״• (p1) ש
י ע״ש וע״ש עוי סי׳ ט׳ שנתב י  בדרי דאונא טשישא דדין אונא יש לה וכסדר! כשרה וכ׳ בט״ז מעשה בבהמה שהיתה שמנה ביותר והיה לאש האונות מובלעים בשומן מרוב חלכ יהפי
 רבינו יואל השומן מהאזנות ולא היה נשאר שומן בריאה ועלתה בנעימה והכשיר עכ״ל(ודוקא מקמא אבל יתרת בדרי דאונא פשיטא דדין אונאישלה ובכסדרן של״ל_שאסלנוקה נולה טייפ׳

 דכשר מיירי דוקא כשאין בו חלון מיהו מה שכתב אס הוא דבוק לגרגרת שכשר כל שאינו יכול להכניס אצבע ביניהם צ״ע לדינא ני מדברי המרדני שהכשיר
 משמע שלא היה יכול להכניס ניניהם אפי׳ מחש ענ״ל ועל מה שכ׳ רמ״א ובן אס היו האונות כו׳הקשה ט״י למשמע לאין חילוק בין צד ימין לצד שמאל

 אס ינוק נשולי הניס נסזסי
 להיינו השפוצ שלו המסוייס
 נמקוס חיניל ה11ללא נין
 לתקל מתמלת מקים מיניים עי המקים שהיא מתחלת להתעגל ולהתלבש בצורת ווללא שעל המקים ההוא מל עליה שם שילש סווללא ששם מקום גייולס ולניתה ככן להיות
. עיי נהר הנלמל סי' נ' שכתנ שם נאמצעיס גלולה מאלונה וענה וסלנא מוקה יוצאת ממנה לשומן סלנ וענרס ס״י מיעון גמקים שאין מנהג להטריף יש להכשיר נהפ״מ רכא  סי

 חיתון סאינא לאומה ושיעיל משן הלנוק נצע״ל
D1רניק השירש עס הניס ע״ש : (שם םעיף חי ( 

 ואין נצענ״י נזה שסמעןך קולא גלולה היא יא״נ י״ל להוי מל״צ לתילין לימל שגס נללות האמצעית איני נענע רק מולי גרם לס שנתנסתה ינתנללס ינן אם הסירכא הוא מאלונה יעגה י״ל למולי גרס לה שנתקנינה וססרנא
לןס «ילה ע״ז ומנ״ש לפמ״ש העיז והש״ן בשם רש״ל גופיה ינריטותא נ״י יש להטריף חלוטים אלו וטיש לומל וקיל ליטוסא וי לסינ^ עיי טיעון מלעותא אמלת לפי לסלנא מצויס ממיל ני׳ ינממנ״ת לנלים אלו ו ג  ו

 תידושי בית מאיר גליון מהרש״א
א נהוץ נשרר״נה״א טפק*ק לומר דרשנ״א לשיפחיה דיש סדנא בלא נקב אנל לדידן ̂-ש״ט) שהי  וננןלומ ששילש״י על המוס לק טילא עיש . ולענ״ל נעלם ממנו יגס מהצ״מ חולין מ׳ ט״נ קלמא מפסיק מתתאי (סעיף ה
״ בחר רוג , ו*ריך נדיקח אס אין גדופן טנה כנגדה ע׳ סיף חנה״ת י ל  ופירש*׳ קרום «ילא מפסיק נין מלנ לנשל והוא אותו קרוס שאנו נוטלים מן הנסציס וענ וחזק סוא מונלמ משס הריעותא ודאי:(ט״ז סק״י) או
: (ש״ע סעיף וי) טעיןוט' .פ״ה ס״ק נ״ה ואט אירע שטיעך וטשטש בתלוי׳ ולא ענדה נס בדיעבד אסורה בלא נפיחה ובדיקת ק  שמצת עיל״א איני מורה כלל על מדקות אלא היא לע״ז של קיום ל״ש עג ל״ש• י
 וה״ף. לנל יתלת . נ״נ לענ׳׳ל לא מהני נזה טיעון ומשמוש מעעס תרתי לריעימא וגרע נזה מיליא ; נגיה מריעותא יטנה תנ״ש:(סעיף 1' ש״>0עיטניתא דוררא.ילפעטים טוגחת ע״נ גירי! ננייים וטלאים ויש
ל טפוט שתםדך.בגדיים ופלאים לפעטיט כ  אנל גה קרום ע׳ בב״י נשם רטב״ן טח דינו ועי ט״ה 0"ק ׳״ז:(שס) ל
 תורדא ע״נ גידין ויש קרום לצד האוםה אינו סדנא. ואס הקרוס לצד הראש הוה טרנא ואם טהובדת להנידין דרך גדולה לא שנדבקה כשרה פ״ח . ודוקאנטקום דיודעים ררנילים גדיים וטלאים נהנ• ״.נ״ש !
ה אנל הניט אם נקנ נשר ע' ל״ש טי' ל״ו טק״נ! (שם) אפיי לניט שלה , ויש להכשיר אם יפרידנה בידו ננו» ויבדסנה בנטיחה בפושרי' ואם אינה טרונה ולא דבוקה ואין ינול לצאת טניס צ״ע. ת״ש : פ י ר  ;שט) ט
 (ש״ן D״p '"ט) וכםדרן כשרה. עפ״ם כאן ובטי' ליז בדין כ' לריעותא נתב יותר טפורש דסרנ' של״נ על יתרת הוי נ׳ לריעות' ע״ש אוח פ' ואף בדרי דאינא ע״ש פי׳ ליה נשפתי p"q ה' ד״ה עוד אבאר .

 טיחו אס אין ניכר איזה הוא היתדת טכשירי׳ ע״׳ טיעיר . נם בטי

 (שם) אפיי לכיט שלה , ויש להכשיר אם יפרידנהיביו
 . , נ' לריעותא נתב יותר טפורש דסרנ' של״נ על יתרת הוי נ׳ לריעות' ע״ש אוח ט' ואף בדרי דאונא ע״ש פי׳ ליה בשפתי ם״ק ו

 זיעוך . נם בטי למש השרד שכ׳ דיתרת ל״ט י־טננחא העלה בפיטן ל״ח ם״ק צ״ד דלא טועיל טיעוך: (סעיף ז׳ ש״ע) אן לשטנוניח הלב או לניםו . ל נליון
 ריש טעיף ׳"נ: (גהגה״ה) וכן אט היתר,, ׳״ל תקא ננות של נ' חאוטות אנל של א׳ אינו. דבוק יפה ודוקא בדבוק לא גסרכא הטחנרט ודוקא באין חלון טשחו. ייא ! (שם) כל חריאח. ר״ל גב של
קה בשררה . היינו בל ארכו ואף דאין נל רחבו דבוק חו לא «רק ב״י ופ״ח מחיקו:  תאומה מהשלטת אומות אםעלה ופ״ח כוזב דהנרםא נ; וחיינו אחורי חאוטח היושב על השררה •י (שט) דבו
' חלונות נס אס נ״א• רק בטשחו טריפה ת״ש . ואט פרודח םחוכח כרוחב אצבע קטנה ט״ט םקוס דנהוג להכשיר נהוג. ואט אין דבוקת מ נוהגים קצת בודקים טוטחים . ואםייש נ  (ש״ן ס״ק נ״ג) ו
א הכי ג ר  נכל היוחנ אס הפירוד כרוחב אצבע קטנה אין להקל. ונ״ש דבוקה נצדדים ונאסצע פרודה דםריפה ואם אין הדבוק םטש נ״א עיי עור דק טשהו שביניהס פריפה תנ״ש : (שס פ״ק ד
 רגיתייחו . שיחי׳ ענ״פ טחהלת הריאה עד פירוד חאונית נילי דנוק . או טהתהלת פירוד שבין אונות לאוטות ער טוף האומות וברוהב הדינוק אף שאי' כל טה שנננד השומן ינוק ופרוד יוחב של צד חוץ
 :ה »' פרודה ואי דנוקה יכ! ננד אונות שצד אחי דבוק וחשגי פרוד נשר. ת״ש: (סעי' מ׳ ש״") שאינה דנוקח לשום טקים כשירח. פ״ה חולק דאתדע

 צבי לצדיק
 נתק שמא היס מתמעך נמשמוש ונמ״ש סי״ז במשמוש רק שיש חשש שמא ע״י סוצאה ממילא נימק ססירכא
 מן הליפן ווה לא שנית ומ״מ ציין בדיקה וט״ז נתנ הטיז ללא נקיאין ולמ״א ללא, מגיה כאן ס״ל כיון ולא
 שנית שיהא ניתק ממילא «ש"ה מה לאינא לניולי ננפימה עושי! ואז מותל. וטי' מה שנתנ סט״ז סעיף ׳״ז
ל כוי ונטיין נשי . ולוקא כ  ס״ק נ״נ וכפסק ימ״א שם יליימ שנתק סירכא: (סעיף ו׳ נש״ך ט״ק י״ט) ל

 למטה מחציו אנל למעלה סוי תלתי לייעימא ועיי פלי מגייס :

 בשר אבל אם צד חוץ דנוק ובפגים פרוד אף טשחו טדיפת ואונה
 יד אברהם

 וצענ״ל ליש נפקותא נזה(ענין תקנת חכמים נגין זה שתקנו לאסיר לאכול הגשר בלא בדיקת הריאה אי
 «צ מבשל צנלס היסס אגל אס יש נילי תלנ שנמלנ כנר נהיתר שיי לאניל אי גס על מה שיש נילי כגל שהיה
 נהיתל ג״כ מלס על זה המקנה . וכיון ללא נפשטה נעיין נקטינן לספיקא דאורייתא למומלא וללננן לקולא .
 זנן מצאמי להליא ניי״ל סל׳ נלליס סי׳ לי״מ ס״נ גהגה״מ וגט״ז וש״ן ע״ש . וקיי״ל גליקמ ריאה לרגנן
 וספינן^ לקולא ינמ״ש הלשניא נתשיגה ומביאו הג״ה סי׳ זה סעיף י״ז. ואין להקשות אמאי לא סשיט מש״ס
 שסק ים טהא לתניא נת״נ י״ש מזריע ומגיאו הילקוט שם על ססוק אשת ני תזריע ייללה פלט צשיללה לע:

ף ע' ט״נ) ט״ש. יש לומר דההם בלידס מלס רחמנא והרי נגר ענרה נסיפר קודם הדינור אנל לענין נמייה הני קא מינעי ליה אי תלוי בנמייה והיא >הי» י ה( י  סדעור. ומניאו מוס׳ נמיר(לף נ״ל ע״א) ענ
. י . . י ׳ ״ י . - - י י ׳ י י  סיתס. או ליצמא גתר שעת מכיצס תלוי והרי סיא אסורה יליק היטג. אך קשה לי לתששוט ליי מברייתא רס״כ ומייתי לה בהוריות (לף יי) איס כי יסיס נעור בשלו לנגע כי ימים מן היינול ואילך ופרפ״י ראותן אכילס י -

 נגעים שאירעו לפני סייגור אין מטמאין •לאחר הדבור . והכי תניא נת״נ פ׳ מצורע גני זב איש איש כי יהיה זנ מן סינור ואילך. ימראיצעלין קלא גני נגעים וזב לטסי מה שהיה קולס סלבור ש״מ לנעלמא יליכא
 קלא נאסלי גס מת שהיה מקילס.וי"צ ע״ש מ״ש נשו״ח נו״נ מ״ת חי״ל סי׳ ס״ו ללא מינעי לי׳ רק כאיברי נשר נחילה לנשעם שנצטוו לא נאפלו גסס מיל רק לאמי זמן משא״נ נלבר שנאסר מיל ולאי נאסר גס מה שהיה בידם
. וצפ״ז א״ש ללא הוי מצי למיפשט מההיא לנגעים וזב לאינרי נשר נחירי! שיאסרו לש״ס שהים מצווי שיטמאו מיו משא״נ י ל  מנבי ולכך לא מנע״ל בכל איסורים שנאסרו נשעת ממן תורה אס נאסרו נמהשהיה גיוס מקולס ע
 בציווי זה יאינרי נשר נחירה: וטיחו לענין השאלה לכאורה יש לה״ר לאיסור ממתני׳ ירפי״א ינגעיס יסנן הלוקח נגרים מן העונד כוכבים יראו נסמלה. ופי׳ הר״ש יםאי בגו סוי מזי לנגעים.׳ ובתשובת סג״מ סי' ק״ל
 מניאו האחלונים ס״ק ס׳ נחג לענין להאכיל מליאה בידים יאסור משוש ״ החלב שיש לו כנר . וצפענ״י ילענין נאניה הליאס נצא יייקס אפילו למאן ימממיר לאסור «שר אנל לענין החצנ אין להחמיר •

 (יו״ד ה״א)
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) מטינרי כשרה. משמע דאיזלויה דסמיך ליה קאי אבל כדבוקה ג י  ואפילו צמ״ד אין סירכא בלא נקב לפי שהסירכא הבאה מחמת נקב (
 היא נסרכת למקוס אמר אבל סירכא םלויה אינה אלא הפשעות למקוס אחר אין כאן שוס קולא וכן בבדיקוה מהרי״ו כחוב סירכא
 לחוש הריאה ולא בא ממקום נקב הרא״ש ורבינו ירוחםוכ״כ האחרונים: היוצאת מתוך הטינרי כשר ר״ל סרכא חלויה הוא דבר פשוט דאל״כ לא
. ע״ל סי׳ ל״ז ם״ב ובמ״ש שם: שייך לומר כשרה אלא עכ״פ בעי משמוש ואס תעבור יבדקנה בנפיחה ׳ ו וסירכא תלויה היוצאת כו  ב
 דפשוע שלא עדיפא משאר סירכות
 אלא דאסירכא תלויה קאי וכן הביאו
 רש״ל אסירכא תלויה גס .בהגהת
 הרץ כ״כ אלא שבספר אחר חלק
 עליו וכתב דאפילו בדבוקה כשר
 שאין בטינרי ליחה ודאי הסירכא
 מעלמא אתי ואין דבריו נכונים
 כלל דאדרבה תרתי לריעותא מקרי
 ושם' לא מהני משמוש ומיעוך כלל
 ועמ״ש בסי׳ ל״ז סעיף ב׳ ונראה
 דה״ה אם למטה מחצייה יוצאת
 מטינרי דלא מקרי חרתי לריעוחא
 אע״פ שנדבקת בב׳ צדדין וכן יש
 בהגהות בדיקות להכשיר בזה אפילו
 יוצאת מבועה ונראה דבזה צריך
 משמוש כמו בשאר סרכותיה ־.
. כ״כ ׳ ) או באומה עצמה כו ד י ) 
 הכל בו וטעמו בב״י בזה דאלו היה
 מחמת נקב היהה נדבקת באונא אחרת אלא הפשטת ליחה היא ומשמע
 מדברי רמ״א שמסכים לזה אלא שחילק בין אס היא אינה קצרה מבשר
 הריאה כו׳ אבל הרא״ש והטור כתבו בפירוש שאינה נסרכח למקום
 אחר משמע שאם נסרכת לשוס מקום לא מקרי סירכא הלוי׳ *) וכן
 כתב רש״ל להלכה שלא תהיה נסרכח לשוס מקום אז דוקא נקראת
 סירכא תלוי׳ ומ״ש הב״י שכיון שלא נסרכה לאונה כו׳ לאו סברא היא
 דאיזה מקום שתפגע תחלה בדיבוקה נסרכת ע״כ וכן סברא שזכר
 רמ״א מבשר הריאה שארוך מן הסירכא אין מזה הוכחה דאף אס
 עכשיושוהשמא בחייה היתה נפוחה יותר והיתה קצרה. עודכחב
 רש״ל ה״ל מ״כ בשם המלדכי שאם נשרכה מגג עריגה זו לגג ערוגה
 אחרת שטרפה ותמהו עליו למאי כתביה דפשוט הוא ונ״ל למידק דוקא
 מגג ערוגה אבל למטה הימנה מחיתוך ערוגה זו שכשרה לפי ששס שתי

ס) בדיקה : י  מקום כשירה ניט m ואינה צריבה(
ו וסירכא תלויה היוצאת מן הבועה טריפה (ג״י כשם ראב״ד ה ב ג  ה
:( (כ) פשרה(מהרי״ו וע״ל סי׳ r"i ס״נ )(יג) מפנלי  ורוקח ומהדי״ו

) ממקום למקום באונה ח ) ז סירכא שהיא כ (  ט נט י
) או באומה עצמה דינה כדין סירכה תלויה: ד י ) 
ה [בא] ודוקא שאין הסירכא קצרה מנשר הריאה כשמפחין הריאה ג  ה
f אבל אס קצרה עד שמפח הסרבא הבשר (ט) שתחתיה מקמיט D 
 ואינו עולה בגפיחה היטב בשאר הריאה(נא) טריפה (מהר״א מפראג
ט שעולה גס כן עם ה כ י י ׳  ובדיקות האחרונים) [כב] וכל ני) סייהל* ח
 נפיחת הריאה ל [כג] או שיש (יא) מכה בדופן כנגדה(כב) טריפה

 (בדיקות ישנים) :

ל מקום שאסרו סרוכת הריאה אין הפרש ) יי׳ כ ו ט )  י
 כין שתהא הסירכא רקה כחוט השערה בין
 שתהא עבה וחזקה ורהבה כגודל ולא כאותם
ם ביד ואם נתמעבה תולים להקל וכל מ ע מ מ  ש

 הנוהג כן כאלו מאכיל טרפות(ע) לישראל:

. כ׳ ב״י אפי׳ ז ממקום למקום כו׳  כ
 למ״ד אין סירכא בלא נקב שאילו
 היתה סרכא ממש היתה נדבקת
 באונה אחרת וכיון שנדבקת באותה
 אונה מצמה ודאי אינה סירכא אלא
 הפשטות למות הריאה ולא בא מחמת
 נקב ומהרש״ל בבדיקות ובפא״ט
 חלק עליו בלא טענה מוכרחת
 ודעתו דלמאי דקי״ל אין סירכא
 בלא נקב ממקום למקום טרפה
 ודעת ׳המחבר והרב נראה עיקר
 דהא הכל בו שממנו מקור דין זה
 דממקוס למקים מותר ס״ל אין
 סירכא בלא נקב ועוד דהא מהרי״ו
 נמי מתיר ממקום למקום וכן דעת
ח אכל  האחרונים וכן נוהגין : כ

 אס קצרה כו׳ . הטעם כתב כו׳ .
 מהר״ר אברהם מפראג מפני שסופה

 להינתק וכן הוא בבדיקות האחרונים ובעט״ז וכתב בד״מ וצ״ט מה
 בכך שסופו להנתק הלא זהו לאו סירכא מחמת נקב היא אלא דלדול
 אלא נ״ל הטעם משום דכיון דאינו יכול לעלות בנפיחה ה״ל כאטום
 בריאה עכ״ל וטעם זה לחיק אלא נ״ל כמ״ש מהר״א וסייעתו ואע״ג
 דםירכא זו לא מחמת נקב הוא בא מ״מ כשתנתק יהיה נקב מירי
 להוה למ״ד דיש סירכא בלא נקב דשלא כסדרן טרפה משום דסופה
. לאז ולאי י ט שעולה ג״כ כו  להתפרק ויהא נקב נ״ל ברור: כ
 ניקבה הריאה ולכן נכנם הרוח אל תוך הסירכא ועולה עכ״ל בריקות
 ישנים שבל״מ. וסירכא שמתנתקת ע״י נפיחה כתוב בתשובת רבי
 משה אלשקל פימ/ ב׳ לטריפה ומדמי לה למיעזך ומשמע דלדידן
 דמקילין במיעוך ה״ה בהכי: ל או שיש מכה בדופן. דודאי נתקה
 משם. שם, ושם דבסירכא תלויה צריכה בדיקה נגדה בצלעות,

 הערוגות במיצר השדרה ואינן מתפרקות וגס לא חשבינן לה כמקום ועיין
 גלוי דהא בין שתי ערוגות הן ותדע דאל״כ מחיתוך ערוגה זיו לחיתוך ערוגה אחרת דטרפה הל״ל עכ״ל ולעד״נ דאנשי קנדיא ס״ל בכל כסדרן
 א״צ בדיקה כדברי סש״ע סעיף ד׳ ע״כ הס ממזיקים סירכא מחיתוך הערוגה לקנס שבין הערוגות בסירכא כסידרן ואין אוסרין אלא בסירכא
 מגג לקנה או מגג לגג אבל לפי מ״ש רמ״א שם דצריכה בדיקה אפי׳ כסדרן ואנן אין בקיאין בבדיקה גס בזה י״ל כן ע״כ אס יש סירכא
 בין חיתוך הערוגה להקנה וכל שכן מחיתוך ערוגה זו לחיתוך ערוגה שאצלה צריך מיעוך ומשמוש ככל סירכא ואס לא יבצבץ אדדוקא כשר
. ז״ל רש״ל ובעני[ הנענוע אס נוכל לנענע אף שאינה ניתקת במיעוך היד המנהג להתירה ׳ ו ) כל מקום שאםרו כ ו ט  מ״ל פשוט: (
 בבהמת ישראל ודוקא בבהמה גסס ומ״כ בשס מהרי״ל מתי שמנענעין הריאה ונשאר הסרכא בבשר הריאה טרפה משום דאין סירכא בלא
 נקב אבל נשאר בשומן הלב כשרה ודני; אותה כריר בעלמא ע״כ וסברא ישרה היא שאם נשאר בבשר הריאה ולא ניתק' [אלא]
 מהשומן איגלאי מילתא דמן הריאה היא אכן אס ניתקה באמצע אין כאן הוכחה דמן הריאה 3א עכ״ל וכתב עוד דיכול לנענע אפי׳
 הרבה פעמים ונוהגין לחתוך הכבד קודס הנענוע ע״כ ומבואר בב״י דאין היתר נענוע אלא בנםרך לשומן הלב דוקא ופשיט הוא שצריך
 בדיקה ג״כ בהיתר זה אבל הב״י כתב שהדבר פשוט שאין אנו בקיאים בנענוע זה וע״כ לא הביאו בש״ע ע״כ לא יסמוך אדם על

ט ו נ נ  הידושי רע״ק כיאור הגר״א מ
 (שיין ס״ק כ״ז) וכי נוהנץ . ובטהרלזיש בדיני טריפות סתם לאסור וכן נת' (סימן ל״ז) הטירכא שסופה להתפרק שלא נפידרן סשא״כ בתלויה ואף לדעת רש״י נ׳ דניה״נ הוא
 י ההטיר בלא נקב עש״ו •י [יט] (ליקוט) וא״צ בדיקה . הדמב״ם והרסנ״ן ינע״ה יחנטי לוניל
 כתבו דצריכה בדיקה וכי בת״ה ל״ה א' ובטקוטינו נהנו היתר ואפילו שלא ננדיקה וכן נ״ל וכדעת האוטר שיש םירנא נלא נקב וכט״ש לטעלה וכיון שנן לטה אנו חוששין
 לה כיון דליכא ריעותא כלל וכטש״ש דכ״ע ספק על כוי איהו כוי וכ״ש נהינ ועייש ל״ד א' ב׳ שהשכים לדעת תיס׳ ם״ז א' ד״ה היינו נו׳ וכי שבנוסחות ישנות כ' שט
י (p םירנא שהיא נו׳ . נ״כ לדעת התום' שסועה להתפרק טשא״כ נד׳״נ יעש״ך ש״שנ נ״נ לדעת רש״י אבל עיקרן של  ״ י י

. שטהםת נקנ עולה •י [כנ] או נוי י ו  דוריזי ניתקת שסופה להתפרק שבחייה נפוהה היא : [בב] וכל נ
 טשם

 באר היטב
 ובש״ע ומהרי״ו כשבו אונא עליונה דמשמע דוקא של ימין ולא של שמאל :
. והטעם דסירכא תלויה אינה •אלא הפשטת ליחות הריאה ולא בא ה ק י ד  (יש) ב
. (אע״ג דאין סירכא בלא נקב כאן מותר לפי שהסירכא מחמת נקב קב  ממקום נ
 נסרכש למקום אחר. כחב מהריב״ל ח״ב סי' ע״ב סדכוש שנמצאות תלויות בדוס!
 הבהמה ולא נודע אם היו כן מתחלה תלויות אי שהיו דבוקות בריאה ואח״כ
 נעקרו והכשירו דאוקמינן לשוחט אחזקתי׳ עיין פר״ח סימן קכ״ז וע״ש סימן ל״ז
 סעיף בי) וכי בט״ז אע״ג דסייס כאן דאין צריך בדיקה מ״מ לסי מה שכ׳ הרמ״א
 דנהנו דבאס יש סירכא עוברת ע״י משמיש נוהגין לנפחה ה״ה בזה דצריך
 בדיקה דהא חד טעמא הוא דסרכא תלויה וסרכא עוברת שניהם אנו מחזיקין
ה . וכ׳ נע״ז דמשמע אתלויה דסמיך ליה ר י ש  להתפשטות י ליחות עכ״ל: (כ) כ
 קאי אנל בדבוק למקום אחר אין כאן שוס קולא משוס דהוי תרתי לריעותא
 ולא מהני שם משמוש ומיעוך כלל ועיין לעיל סי׳ ל״ז סעיף ב׳ ונראה לה״ה
 אס למטה מחציה יצאת מטנרא דלא מקרי חרתי לריעותא אע״פ שנדבקת בשני
 צדדין וכך יש בהגהות בדיקות להכשיר בזה אפילו ייצאת מביעה ונראה נזה
. וכתב בליז מהרש״ל חולק ה פ י ר  דצריך משמוש כמו בשאר סירכות: (נא) ט
 ע״ז ונתב אס היא נסרך באונה או באומ׳ עצמה לא מקרי סרכא תלויה(והשייך
 פושק כש״ע והך סברא שזכר הרמ״א מבשר הריאה שארוך מן הסרכא אין מזה
 ראיה כלל דאף אס עכשיו שוה שמא בחייה היתה נפוחה יותר והיתה קצרה .
 וכתב עוד בט״ו דלפי מה שכ׳ הרמ״א לצריכה בדיקה אפי׳ כסדרן ואגן אין
 בקיאין בבדיקה אס יש סרנא בין חיתוך הערוגה להקנה יכ״ש מחיתוך ערוגה זו
 לחיתוך ערוגה שאצלה צריך מיעוך ומשמוש בכל סרכא ואסלא-יבצנן אז דוקא
 פשר אבל אס נסלכא מגב ערוגה זו לגב ערוגה אחרת טריפה בלא בדיקה
ה . והטעם אס היא עולה בנשיחת הריאה דטריפה איתא פ י ר  עכ״ל): (כג) ט
 בשייך משוס דאמרינן דודאי נקבה הריאה ולכן נכנס הרוח לתוך הסרכא ועולה.
סימא שמתנתקת על ידי נפיחה כתב בתשובת ר״מ אלשק״ר סי׳ נ' דטריפה  ו
. וכתב  ומדמה לה למיעוך ומשמע לדידן דמקילין במיעוך ה״ה בהני נמי כשר
. ל א ר ש י  עוד דבסירכא תלויה תמיד צריכה בדיקה בצ!עוח(ועיין ע״י): (כנ) ל
 יוכל לנענע אף שאינה נישקת במיעוך היד המנהג להתירה בבהמות ישראל ודוקא בכהמה גסה וכ׳ בשם

 ט״ה א' א׳ טינקב האי כוי ולא אי אינקב (ע״נ)
' סעיפים אלו לדעת תוס' י  [כא] ודוקא כוי אבל כוי נ

 פתהי תשובה
 מ׳ שנתנ שיש להקל ניגוק זה ותחלה מקום הגזרה עו המקום שהוא מתתיל להתעגל
 ולהתלבש נצוית וריא שעו המקום ההוא תנ עליו שם שולש הילוא ע״ש : (ח) טטקום
 למקום . ענה׳׳נ! ס״ק נ״א נשם ט״ז ועיין נתשוגפ נו״נ חלק יו״י שימן ׳"נ שכתנ לאנן
 קיי״צ כשיעת הנ״י והרמ״א והש״ך לזה מיקל׳ סילנא תלויה ממש ע״שיונ״נ ה&מ״ג
 והמנהג להכשיל נמינה ונה . ועיין נתשונת שמש צדקה חיו״ד שי׳ מ״ה: (ט) שתחתיה
 מקמיס . עש״ך להעעם הוא מפני שסופה להינתק. והנה אס חתנו הסילכא והקמע נשאל
 כך. לכאורה יש להתיר ללא שייך לומר שמא היה סופה להתפשט ולהתקרע להא תזינן
 לנשאר מקומה אמנם התנ״ש ס״ק נ״נ והשמ״ג התנו לאסור משום חרתי-לריעותא וטול שמא
 בחייה היס מתפשט הקמע ולא מתני מיעון ומשמוש ע״ש ועיין גתשונת ט״נ היו״ד שם
 שחילק ע״ז ומסיק להכשיר נאס הסירהא פגרה ע״י מיעוך ומשמוש ע״ש [ועיין גתשוגת
 ח״ס סי׳ ל״ז שהאריך נזה ולעסו להסכים להנו״נ הנ״ל ומשיק נהי להסיקל לא הססיל מ״מ
 הטחמיל תע״נ ע״ש]. עוד כתג נתשונת נו״נ שם א׳ לאו רמסתשינא הייתי אומר ללא
 הטריף רמ״א אלא נשאין עונרת ט״י מיעון ומשמוש שאז אמרינן שמעכבת הריאה מלהנשים
 כראוי אבל גאל עונלת ע״י מיעוו אין נה נח לעננ על הליאה אצא למסתפינא להקל ני׳
 וכל ומן נשמסילין ססירכא מתפשט הקמט ט״ש ועיין פמ׳׳ג שכחנ נזה דנהפ״ע יש לצדל
 להקלנמיעוך ט״ש היטב [ועיין כתשובת ח״ס סי׳ ל״ה אורות הריאות שנשיסוליהס הם
 עשויים פנימית פגימות זה נננס יוה ייצא ישפה של עור מקפת הריאה וממנרת הענמיס
 ולפעמים נלאים נמקמיטיס עי״ו אלא גשום פעם אילו עישה חלין אלא הששה של טור
 נכנסת ויוצאת נשוה עם הפגימות ההמה . ונתנ האמת אניד לכל ימי ראיתי ראיות לאלפים
 כאלו ולא שמעתי מי שפקפק נהם ונס על לני לא עלה שוס ספק שאין וה רק דלדול ושפה
 של עול הליאה עצמה סמתדקלק נסוף השתול על שנאתי לנאן שמעתי שנגר נתעורר גזה
 גאו) אחר ננאן והרעיש סעילס ותקל בעילות גלולות וכולם הסכימו שזה כיא לק לללול
 הליאה . ונכל זאת אס המה מקמיטיס הגשל הרנה נאים ושואלים אותי ולגי נוקף מאל
 נכזס ואין לי נזה לנל מקונל לסמון עליו ואני נמנע מכיוצא באלו אנל איני מולה לאתרים
 לאיסור עכ״צ]: (י)פירנא תלייה שעולה ג״נ. עיין נתפל״נ! שכתב דצ״ע נםילנא שנין
 אונא לאונא כסדרן מחציה למטה אי מטרפה נה״ג ע״ש: (יא) טנח נוופן כנגדה. עי׳
 נסעיף נ״ג איזה הוי מנה נדוש! שיין. ועי׳ במה שאכתונ שם סק״כ נשס תשוגת מהלי״ט .
 ונלאה לי דהכא יש לחוש לחומרא ולומר דכל הצלע בחוקת ריעותא וחשינ כמנה דכל
 עיקל לגלי מהלי״ס שם ואין לנו להקל אחרי ללא מצינו סנרא זו מפורש ודי לנו נמה
 שמיל הלא״ש לאע״פ שמזל ונקשר יזשיכ מכה ולא לסקל נ״כ ע״ש וא״נ אפשל ללוקא
 לקולא לא אמלי׳ כן אבל למומלא חיישינן ואפילו אין המכה כנגלהממש לק אס הוא באותו
 צלע טריפה וצ״ע ללינא . ועיין נמשונמ גבעת שאול סי׳ נ״ז שנתנ למה שנהג! איזה

 וכתב בש״ז כשם מהרש״ל בענין הנענוע אם

 המשקה היוצא ולן מנקב הוא
 נעשה ענ ומויךינסלן אל
 המקום אשל יפגע נו אנל
̂ אינה אלא  סילנא התלויה
 התפשטות לחות הליאה ואינה
 נאה ממקום הנקב וללעס
 מתוספות לא מיישינן ללמא
 תרופה היתה למקוס אחר
 ונתפלקה לאס איתא נאותה
 שעה מיסה ניקבה: טז הלשב״א
 יסל״ןניז כל נו ללעת כתיש׳
 (ומ״כ נשם נעל המכתם
 ומהלא) לגיון ששני לאשיס
 נמקוס אחו אינה עשויה
 להתעלק וללעת לס״י כיון
 שנלנקה באונה עצמה הא ודאי
 אינה סילנא אלא התפשטות
 לחות הליאה : יח טול נשם

 נקודות הבסף
 (שט טיק יד) אופל סילנא
 ממקום למקום ולא קי״ל סני
 במ״ש נש״ו ס״ק נ״ז :

 הידושי הגרשוני
 לנפחה ה״ה כאן לנליך סליקה
 להא חל טעמא הוא ונו׳ .
 ואני אומל שאין הניון יומה
 לראיה לסתם היינו טעמא
 שאיי מוששין שע״י המשמוש
 נכת נתקה. ועיי ננ״ח ס״ה:
 (שם בטיק י״נ) מטינרי
 כשרה . משמע לאתצוי' קאי
 לסמיך ליה . אבל בדבוקה
 למקום אחל אין כאן שוס
 קולא . היינו לוקא שלא

 הסדרן ייו״ק :

 פדי הדש
 נמקום השלס ובאותו הסיק
 וחיתון שהיה לה יוצאה סירנא
 טתדור לגנ אעיפ שיצאתה מן
 הכלל ויש חיתון נמקים הפלס
 אין לסקל בדני ומעשה היה
 ואסלו אות׳ היי״ג גשם היי״ט
 $הלזן. ליאה יצית לה מתוכי
 לאוני אלא למטה מעט נט״ל
 שהיא נשלה אס נמצאת סילכא
 נאומו השטח השלט עמקוס
 למקיס מגנ לננ טריפה לכיון
 להוי מקום מרגיל להיות לה
 מתוכי לאוני אע״ג לוו אין לה
 ליינין לה כאלו אית לה ואי
 נליל לן שהיא מגג וו לגנ זו
 טליפה היי״ט להצון. ומזלינא
 בדיניה נסתם משוס שעל

 יד אפריפ
 מוקצים מן הלטת כמנואל
 נאתמניס ומ״ש לפקפק
 טל מ״ש הנייח לסייע יין
 סל״ל מ״ש ליש נלה והוא
 נתב לחלק בין לברים ההויס
 כו׳ ; (ס״ח נהנ״ה) מטנרי
 כשרה . ענה״ט ועי׳ נספלי
 שו״ת נ״א סי׳ י״א להכרכא
 הדבוקה היוצאת ממלאה אדומי
 טליפה משוס תל״צ ואין מועיל
 מיעין אף אס ע״י סנפימה
 חיזר למלאה ליאה : (שם
 סעיף ם׳ נהנה״ה) ואינו
 עולה בנפיהה נוי טרפה .
 עגה״ע ועי׳ ננ״ג סימן י״נ
 מיש על לגרי אא״ז הת״ש
 לענין אס הסיר פשרני ועריין
 מקמיע והארכתי נזה ס״ק
 ל״ל קל״ו קל״ז ונקינטלס

 גליון מהרש״א
 הרונ:(סימ נהגה"ה)מטינרי
 נשדד,. וטטזדסא ׳1 נליון
 םיי ל״ז ט״נ נהנה״ה ע״ת
 טורטא: (ט"! סקי״נ) ה״ה
 נזה דזנריך בדיקה . ע' ש״ך
 ם״ק מ״ו: (שם ס״ק י״ג) אין
 באן שום קולא. ובעי׳ טיעוך
 ע' סשבצות: (סעיף ע׳ ש״ע)
 אן נזןוטה עזנםה.ונן יוזנאה
 מערונד, ונדבקת באותה
 עדינה או סאונה לערונד.
 ננד אותה אוגח או טאוטר.
 לערוגה שיוצאה טטנח . אבל
 טאונר, לערונה כנגד האוטה
 או נננד אונה אהרת לא
 םקרי טרנא מניה וביה .
 תב״ש : (הגה״ה) הבשר
 שתחתיה טקמיט . ואפי׳
 עברה הסרכא ע״ל םיעוך
 ולא נשאר קטט בהכשר .
 ואס עברה ע״י טיעוך ועדיין
 הבשר מקטיט הוי תרתי
 לריעות׳ תכ״ש . וח׳ ניב
 מצדד לדקל וטיל דמיעוך
 בס׳ תלוי׳ טהני נם בחרחי
 לדיעותא , ח״א : (ש״ן סוף
 ס״ק כ״ז) וכן נוהנין. וחט״ח
 p"0 י״ד םטריף: (סעיף
 יי) שתהא עבה והוקה .
 ע' נליון ס״ר על תיבת



י הגולה א ן נ ה י כ ת פ ת טריפות ש מ ל נ יורה דעה לט ח ה ז . י ר ו  ט

 הישנ״א : ים נל נו נשם
 ניר יצמק הצנן: נ דעת הרנ
 נית יוסף : נא שם ננל נו
 ני הנהמה שנא הושקעה מיס
 סמוך לשחיטה נולה מליאה
 סירנות לקות.־ ננ שם נשם
 ה״ר שמחה מייטי׳: « דעת

 נקודות הכסף
 (שם ם*ק י״ח) אין דנריו

 מוכרחים:

. י א יש מי שכתב כו ) בזריזות בלא רפיון ידים. ז״ל לש״ל ועיין בסעיף כ״נ איזהו הוי מכה כדופן: ל ? ט  נענוע רק חכם גדול: (
 לא כן קבלנו ואדרבה בכל נוסחי הלכות בדיקה כחוב שיכניס ידו ולא הזכיר המחבר מדין נענוע שהסכים בספרו ב״י שאין אנו רגילין
 בנחת וכך הוא הלשון כשבא לבדוק יחתוך בחצר הכבד ויזהר שיחתוך לנענע כי א״א בקיאין בנענוע וגס אנן לא נהיגין הכי לנענע כלל

. כ״כ הכל בו קבלה ׳ ב טוב להשקות כו  בנחת ולהטות ידו לצד הצלעוח שלא יחתוך לצד חלל הגוף כו׳ וכשיכניס לכן לא הזכרתי דיני: ל
 ידו לפנים יוליכנו בנחת יבין הערוגות . מרבותיו ומאת זובחי הזבח הבמיאין

 אלא
 פרי חדש

 םיונ הני אוני כינהו

 בהמה שלא הושקחה מיס קודם
 לשחיטה כולה מלאה סרכות דקות
 וקשות כו׳ ואמר הגאון אמ״ו ז״ל שנ״ל
 שיצא להם זה ממאי דאמרינן כש״ס
 סוף ביצה(דף מי) ל״ל למימר משקי׳

S ^ S S f l S S ושוחטים מלתא אגכ אירי׳א קמ׳יל 
 דלישקי אינש בהמתי' והדר לשחוט ננשדל! משתגל!לאי להתיי

 משוס סירכא דמשכא ופירשו רש״י
 והר״ןשתהא נוחה לפשוט שהעו׳ נדבק
 ביותר בבשר ונראה שהם פירשו משו'
 סירכות דמנתקות מחמת השקאה
 וראיה מצאתי לדבריו ממאי דאיתא
 להדי׳ בהרי״ף דאי איכא סירכא
. ׳ ו ג ויש מתירין כ  משתמטא : ל

r t ו ״  ח״ל מהרש״ל פא״נו סימן כ״ה .
 והמנהג בכל אשכנז למטך הסרטת מלונה ענ״ל יאין״צסמוו עליו
א א «ק ם?סי מ ; ־ ׳ , ג , י  באצבעות אף שהרשב״א כתב שבזה ^
 לא שמענו מחכמים בשום מקום וכל מהמת ישיאל לנמלי ולן

 הנוהג P כאילי מאיל טייהיי1 יד אפרים
 לישראל. כך הוא לפי דעתו אבל לא סתשינות ע״ש ועיין נשמש
» צדקה סי׳ מ״ס סילנא בליאת ד י ת ה  שמעתי אינו ראיה ודברי ה
| n w < ? 3 :  אני אומר עליהם ברוך שבחר בהם ^
 ובדבריהם כי מושג בשכל ובחוש שכך אלא ריר נעל«א. ענה״נו
״ ועיין נספרי שו״ת נ״ח סימן l ״ i . ״ - i ״ ״  ״״* _,/ ״
 היא כו׳ וכן מאחר שכתב הרא ש נ״ל נמה ש־והניס קצת לנשית
ק אשכנז לכל סירכא הליאה קוים הסלמ הסלנא  שטהגין בכל א
ן לי*ית אח מ״לה נופית״ ל ת י ק ה , א נ , ה  ש

 למאן ימכשיי סיינא עינה
 ונס אלא שא;י מן המעיישין
 סיינא עינה וכה וכדלקמן
 נסיק י״ג: (נש״ע העיף >"א)
 *ואין להקל ננך אלא
 בבהסת ישראל ונו׳. לינ״ז
 גתשוגה שאס הטנחיס נוטלים
 שני מהכשחת לגל ולוקחים
 נשר ממנה נפי מנהגם ומן
 הטייפה אינם לוקחים כלים
 נקראת נהמת ישיאל שלא
 חלקו נין הפסי מועט להפסד

ת ח ש מי שכתב שמכניס אצבעו ת י פ א י  יא ל
ת מ ה  הסירכא ומגביה קצת אם נפסקה מ
ת יומא היא וכשרה  (יט הגבהה כל שהוא סירכא ב
ת ישראל ואין סומכין מ ה ב  *)= ואין להקל בכך אלא ב
ת ה׳ מרבים:  על קולא זו אלא בבודק כשר וירא א
ה סמוך מ ה ב א •טוב להשקות ה ב ןכח ג  יב ל

 (כל) לשחיטה:
ש מי שאומר שהבודק יכניס ירו בבהמה י ג  יג ובוש כ
) בזריזות בלא רפיון ידים ואם נתפרקה » ) ( ז ט ) 
 שום סירכא כשמכניס הבודק ירו מוציא הריאה
 לחוץ ובודקה אם היא סירכא ימצא ראשה בריאה
 או בדופן ואם לאו רירא היא ובשירה « ואין להקל
ת ישראל ואין סומכין על קולא זו מ ה ב ך אלא ב כ  ב

ת ה׳ מרבים:  אלא בבודק בשר וירא א
 הגה לג נכו] ויש מחירין למשמש נסרכות ולמעך נהם ואומרים שםרכא
ד כל מקום  אם ימעך אלם כה כל היום לא תנחלו ילק ל

 טיתמעך סולין להקל ואומרים שאינו סרכא אלא (ינ) ריר (כו) בעלמא

 לצלעות כו׳ וכן יראה מלשון הרא״ש
) ליזהר למעך ז י  שכתב בנחת כוי: (
. ז״לרש״לאכן שמעתי שבמקצת ׳ ו  כ
 קהליה שאינן בני חורה לוקחין
 סמרטוט עבה וממעכין בו בודאי
 אנשי׳ כאלו מאכילי'טריפות לישראל
 וראוי להזהיר הטבחים שלא ימעכו
 כ״כ בחזקה אלא לגלגל בין האצבעות
 וקצת בדרך המיעוט עכ״ל וראיתי
 עוד לאיזה בודקים אינם נזהרים
ת וסומכים על נפיחה ח  למעך מ
 הריאה והם מאכילים טריפות מדאי
 בכל סירכא גמורה אין מועיל ניפוח:
) ואין חילוק בין סירכא | ך י ) 
 לםירכא. נראה הזפ״ה אין למטך
 ולמשמש בסירכא דבוקה היוצאת
 מכועס או מטינרי *) וכמ״ש בסי'
 ל״ז סעיף ב׳ וסימן זה סעיף ט׳ :

 (ינ
 (מהרי״ו וכל בו) ואע״פ שהוא קולא גדולה כבר נהגו כל בני מדינות אלו ואין למחות כילם מאחר שיש להם על
ה שיודע (יז) לחזר למעך בנחת (יד) שלא ינתק (כז) בכח  מה שיסמכו ומכ״מ צריך להיות הבודק ירא אלהיס ל
 ויש מקומות שאין נוהגי{ למעך ולמשמש בהרכות הורדא אס גפרכה למקום אמר וכל מקום שמסרך(כח) טר;סה (כך
ו שלא  שמע וכן נראה מלשון תר״ד ן׳ חייא שנב״י) ויש מקומות שגהגי להקל גם נזה ולי נראה כסברא הראשונה ל
 למעך בורדא ובכל סרכות שהם שלא כסדרן מאחר שסירכא שלא כסדרן טריפה מוזכר בגמ' ואין חולק עליו אין לסמוך
 אדברי מקילין בענין המעוך והמשמושיס (ולימ מלשון מהרי״ו שאין מלוק) אבל המנהג בעירנו למשמש ולמעך בכל הסרטת
ז ונכון לחוש למה שכתבתי אס לא בהפסד (ל) מריבה עוד נהגו בעירנו ) ואין חלוק בין סרכא(כט) לסרכא ל ח י ) 
ח גדיים יטלאיס (מצא כתוב) ועגלים הרכים ולא למעך בהם כלל ני יש קבלה בזה להטריף  להטריף כל סלטי! ל

 כי הסירנא עדיין רכה ומתנתקת (טו) על ידי (לא) מיעיך :
 לראות אס תעלת בנפיחה
 , י , . , ,, לעיי אין צורן שאס סשרכא
פ לבדוק הריאה אמרי׳ דלאו תעלה ננסיחס עיכ שהקרום ח » 
"^ אמר מלת 89נץמא״?א'} כ ת ע ו י ז ח ת מ ח ו כ ל ו א ה י  סירכא היא אלא ריר בעלמא שנתפשט מלמות הריאה וכשרה והסירכא אס ימעך אדם אותה כל היום בין אצבמוחיי ה
 אלמא שאם מנתק בכך שהיא כשרה אכן שמעתי שמקצת קהלות שאינם בני תורה לוקחים סמרטוט עבה וממעכיס בה בודאי אנשים כאלו לאמל השיה לא ינילנו עול
 מאכילים טריפות לישראל להדיא וראוי להזהיר הטבחים שלא ימעכו &״כ בחזקה אלא לגלגל בין האצבעות וקצת בדרך המיעוט עכ״ל מהרש״ל £?""מחמת שנמי"! 51נוהגי׳
קולטין הלנה 1ז״א כיוין  וכדגרי הרא״ש כתב ג״כ רבי ירוחם וז״ל וכמו כן המתפרקים בהכנסה יד הטבח אינן סרכות אלא לחות הריאה וכן נהנו באשכנז וברוב המקומות נ̂ו
0 שענ״פ צליו לנויקה נמיעין ו  כו׳ ובודאי כן היא כי כל סרכא שניתקת כשמכניס הטבח ידו בנחת ריר הוא ומלחות הריאה היא וכשרה כי הסרכא אס יפרוק אותה כל הי

V<»"* ואחר שנתמטך הגצ״״יהוא . ׳ ו ד כל מקום שיתטעך כ  באצבעותיו הרי היא יותר הולכת ומתחזקת עכ״ל ועוד הביא בב״י פוסקים המקילים בזה ע״ש: ל
. וכתב בל״מ שע״כ לא ימשמש ע״י עפר «!״ז כהני סגי יגס ללעולס ׳ ה שיודע ליזהר למעך כו  נוהנין לבלוק ברוק או פושרים לראות אס אינו מבצבץ וכ״כ כל האחרונים ־. ל
^ "יכלה 5 S ) m ס י ס ו שלא לםעך בורדא. דהוי נמי שלא כ  וחול והעושה כן הוא מאכיל טרפות לישראל עכ״ל. וכבר כתבתי בס״ק ל״ג דברי מהרש״ל בזה.־ ל
לד1 גדיים לעיין עצי אותי מקום ה־סג ז ונכון לחוש כוי. כ׳ הב״ח ונוהגין להתיר אפי׳ שלא במקום הפסד מרובה והנח לישראל מוטב שיהיו שוגגיס כו׳:י  כמ״ש בס״ק י״ח: ל
' ייי•5! אק צייןזלי^גמתסהש1הג! י כ ו ו ר נ ו א י י ה י ו ת נ  וטלאים כוי. כתב הב״ח נראה בעיני שדקדק הרב בלשונו לחלק בין עגל לעגל דדוקא בעגלים הרכים דהיינו שהוא שיך ט
 כו׳ אבל גדיים וטלאים אע״פ שאינו יונק כל שהוא נקרא בשם גדי וטלה בלשון בני אדם דינו שלא למעך בהם עכ״ל וע״ל סי׳ ל״ה ס״לן מ״ו: יח׳יקו' גמנהגס ע״ש: (שם)
״ " L ״ א הראשי! " ״ ר ג  ה

 בין טרנא לםרנא . ענה״ס
 וכ׳ינפמ״א ח״נ סימן קג״א
 נריאה שהיה נה נ׳ נועומ
 וסינא מגועא לניעא ע״ש
 ועי׳ נספר׳ נ״א ועי׳ נשיית
 פרי שנואה סי' ל״ט גענין
 תי״ל ועיי נמאמר מייני
 סימן נ׳ ונ״א נענין סינא
 (שט) ע״י טיעוך.

 חרושי בית מאיר
 (שם םעיף י״נ בהנה״ד.)
ל הטנהג בעירנו . ב  א
 נ״נ כתב ני״« ס״ס

 נליון מהרש״א
 מתודה : (סעיף י״א ש״ע)
 אלא ננהטת ישראל . דלא
 נתשונת רדנ״י ראם השוחט
 לוקח טהנשרות מקרי נטי
 בהטח ישראל ועי פ״ה
 ננטה טקוטוח איח' להפפד
 טרונח חששו להפפד טיעפ
 ל״ה ויטי החול נעני וערב
 שנת נעשיר נחדא נינהי :
 (נעיף '׳ג פייט) אלא
 בנהטת ישראל . נקצת
 טקוטות אהד הפשט תושט
 נוי נקנה וטושך אותו ננח
 למעלה ולצדדין . ואין
 הוששי' שנותק טונא . ועי
 נ״ו

 [בו](ליקוט) ויש טתידין לטשטש נוי . אבל הרשב״א בתשונה טי' ש״ד נתנ על זח
 שנל טגח שעושה מה טשלקין אותו [וני שם לטי שזה הענין לא טזנאנוהו נשוט םקוט
 בתלטוד ולא ידענו לו עיקר וכי אין סירכא אלא אס היא נענות הענלה שטושנין בה
 ואינה יכילה להנתק או איזה שיעור נקבע בדבר יש טשטוש אזינעות שאפי' הריאה

״ י נ ק י נ ? ה  פתחי תשובה י
 נולקיס פמטריסין סיכא לנמצא סירכא ינוקה למנה ניופן ומתנתקת ע״י מיעוך ומשמוש מעמר

 ואומרים ינ״ש הוא מסירנא תלויה. טעות גייל הוא ניוס והס מפשילים ממון של ישראל
 נמנט ע״ש: (יב) הננהה כל שהיא . עיין נספל נני חי יא שכתנ לשיעור נל שהוא
 היינו שיגניה השירכא גלתי שיגגיה תאני שתלוי נה הסילכא נאותה הגנהה ואז אס
 נפסקה הסירכא כשייה אמנם אס הנניה האגי עמה תלינן ימננרום האני נפסקה ע״ש :
 (יג) דיר בעלמא. ענה״ט . ועיין נתשונמ מינון נית יהייה סי׳ מ״נ ומ״מ אס אי אפשל
 לבדוק ננפיתה אח״כ ננין שעשה העיגי כוכניפ נקנ נייאה לפי תומו יש להקל עיש וכן
 נתנתי לעיל סק״א גשם תשונת נגעת שאיל (ועיין מ״ש לעיל סימן ליו ס״ק ני) ינן שסק
 נתשובת שגו״י ח״נ סימן הע״ו יסיילא שעביה ע״י משמוש וקוים הנפיחה נתקרעה או
 נאבדה יש להכשיל נפרט נהפ״מ . אלא שכתב למ״מ אין להקל אלא כשנתמען ססירנא נין
 אצבעותיו ע״י משמיש ננחת אכן ביש מקומות שמקילין וממטכין בחוזק קצת נו׳ אין להקל
 שני קיצית יכן בנמצא עצס על הריאה לאו צרין נפיחה מלינא אין להקל כלל בלא נפיחה
 אליכא לכ״ע ע״ש: (יד) שלא ינתק נכח, עגה״ט. יעיין פמ״ג שכתנ ומה שנהגו
 שומעי ומנינו שמקלפין הסילכא נצפורן מעצ הריאה מאכילין עריפית כישראל. יעיין נתשיגת
 תפארת צגי מיו״ד סימ! ד' שהארין ליישב מנהג זה שנתפשט כמדינות אשכנז ופולין וליטא
 שקולעים הסייכא עהייאה ואס עניה נייקיס ע״י נשימה ומצא סעי טוג למנהגנו. רק
 המחמיר על עצמו קרוש יארנר לו ע״ש [גס נתשונת ח״ס סי׳ ל״נו נתכ וו״ל מריש מי קשיא
 לי מנהג השוחטים בנל התפוצה לקלוף הסייכא מעל סייאה ולירוק אח״כ ע״י פושרים ולא
 שקטה ולא נמס יעתי עי שהבינוני ספי פרי תיואה וראיתי נס״ק קנ״ג תשובת הגאון

 מוהר״ר סענדר שוי אמרמ׳ גרון שנחי נמנהגיס ישייס . ומ״מ שימי נפשו ייחק מנל
 כיוצא גזה ענ״ל ע״ש]. יעיין גתשוגת גית אסריס חלק יייי סימן י״מ שנשאל גגייק
 שהכניס ילו לשניס והרגיש סילנא בדופן ופיק אותה לצי הייפן על סמן שיגרקנס נמיעון
 כנהוג ואמ׳ינ הכניס תארנעטער את ילו והוציא הליאה וחפשו אחל הסילכא ולא מצאו
 ובדקו בפושרין כל שטח האונה נמקים ההיא ולא גצנן כלצ והיה הפ״מ וצננוי שנת וכתב

 להכשיל לאף שכתנ נשמ״ח לווקא אס אין(ת נח להתחזק אפילו נאחת מקצוותיו הו״ל דטועיל רק' ננסרך לשו״ט!
 לירא נעלמא לא נענין אחי וא״כ נזה צא חזינן כי האי סימנא יהא הצי האחי כני הלנ ונשאר הטרכא נשוט
 הפרידו גמתנוין ואשר היעיל מעניה נעלמא מצל אחד לני לא עמי מ״מ י״ל ולוקא ונם זה אינו לדידן דאין
 כדבוקה צריכה שתתפרק משני קצוות לאל״כ אפילו סירכא גמורה נקל תתפרק השנא עליה נקיאינן ננענוע : (גהגת״ס)

p ע"י לםשםע בסרנות ולמען־ , ־ , B 0 " , ^ ^ י ג 8 ר י מ ^ נ כ ר י "^ אמ ט s מ! x m ר ג ג ו ייי״י ^ ש י  ־

 הכנסת ידו שיזיי אינה מעכבת על ילו והיל נשילנא שעברה ע״י מימון ע״ש. ועי׳ נשו״ת בהט . אבל ביוצאת טביעת
 מוליות יצחק סי' י״ט : (טו) ע״י מיעין. עגה״ט גשם ש״ן ועיין בתשובת הל הכרמל

 פ״ה ם״ק ד׳

 ביאור
 משט : [כד] טונ ני׳ , הט״ש בטוף י״ט ל״ל משקין נו׳ וכפי׳ הרי״ף שם דאי אינא
 םירנא טשתטטא ונ״כ חרמנ״ט שם נפי' ואם יש שם טירנא חלושה נשמטת :
 [כה] יש מ׳ כוי . מהנ״ל דאי כוי םשתמטא וכן ט״ש בהנ״ר, לטעך וטפרש ט״ש ננסי
 טשוט טירנא דטשנא ד״ל רירין הנטשכין ואלו ניחקין ע״י הכנסת ירו או טיעיך ;

 באר היטב
 מהרייל אם מנענע הריאה ונשאר הסירכא בבשר הריאה טריפה משוס דאין
ר בשומן הלב כשירה ודנין אותה כריר בעלמא וכי עוד א  סירכא בלא נקב אבל מ
 ליבול לנענע אפי׳ הרבה פעמים ונותגין לחתוך הכבד קודם הנענוע מיהו
ר פשוט שאין אנו בקיאין גזה ע״כ אל יסמוך אדס ע״ז רק חכס גדול ת  ה
. והטעם א־תא בשייך ה ט י ה ש  (והש״ך העיד דאנן לא נהיגין כלל לנענע): (כד) ל
 דגהמה שלא הושקתה מים קודם לשמיטה כולה מלאהסרכות דקות וקשות והוא
. וני מהרש״ל מ״ש המחבר להכניס ידו ת ו ז י ר ז נה) ב ) : ׳  מש״ס דניצה דף מ
 בזריזות וכוי אדרבה בכל נוסחי הלכות בדיקה כ' שיכניס ידו בנחת ח״ל כשבא
ד ויזהר לחתוך בנחת ולהטות ידו לצד הצלעות שלא מ  לבדוק יחתוך בחצר ה
 יחתוך לצד חלל הנוף ינשיכניס ידו לפגים יוליכנה בנחת בין הערוגות לצלעות
. וכי בשייך מיהו אחר המיעוך צריך לבדוק ברוק או א מ ל ע  עכ״ל: (כו) ב
ה . וכ׳ בדרכי משה כ  פושרים לראות אס אינו מבצק (אחרונים): (כז) ב
 שאין למעך ע״י עסר וחול יהעישה כן כאילו מאכיל שריפות לישראל וכתב
 מהרש״ל שמעתי שבמקצת קהלוח שאינן בני תורה לוקחין סמרטוט עבה וממעכין
 גו בולאי אנשים כאלו מאכילים טרסות לישראל וראוי להזהיר הטבחים שלא
 ימעכו כ״כ בחזקה אלא לגלגל בין האצבעות וכ׳ הןן״ז וראיתי עוד לאיזה בודקים
 אינם נזהרים למעך בגחח וסומכים על נפיחת הריאה והס מאכילים טרסות
. והשעם ה פ י ר  דודאי בכל סרכא גמורה אין מועיל ניפוח עכ״ל: (כח) ט
א . וכי בט״ז דאפ״ה אין למעך ולמשמש כ ר ס  משוס דהוי שלא כסדרן: (כס) ל
 בסרכא דבוקה היוצאת מביעה או מטנרי וכמ״ש סי׳ ל״ז ס״ב ובסי׳ זה ס״ט
. וכ׳ הנ״ח ונוהגין להתיר אפילו שלא ה ב ו ר  (וכן בבל ב׳ לריעותא) : (ל) מ
 במקום הפסד מרובה והנח לישראל מוטב שיהיו שוגגיס בי׳ (יה״ה גנב שנסרך
׳ שלייה דף ע״ד וז״ל ואתם בני יצ״ו ס כ׳ נ ו ) (  לכיס שלו ממעכץ כנהוג) (ע״י
 הנני מלוה שלא תאכלו בשר מכשר מהמיעוך במקום שהיה מטריפה הסרבא
 מצד הדין ולא מקנו בשר מהטבח עד שתדרשו את זה ויושבי א״י וכל תפוצות
. כ׳ הנ״ח ך ו ע י  ישראל היושבים במלכות הסוגר מטריפים עכ״ל): (לא) מ

 ט • ;טו) ע״י מיעין. עגה״ט גשם שיין ועיין בתשובת הר הכרמל (או טינר׳ ונםרנת לט״א)
 מי״י סוף סי׳ א' שנתנ יציעמ הש״ן ינעגליס בעינן יוקא יונק. הזמן שניחן גזה ליונק לא מועיל טיעוך ט״ז ם״ם
 שפירש ללא לקיומו יונק. היינו אחי שפייש מעצ׳׳ע שלא ינק יא״נ יש תקנה בעגלים יינ: (בס) כבר נהני

 סרנים אפילו תוך שנה ויונק להשהותן מעל-״ע נצי יניקה ושונ מתנשלת סירכא שגה ע״י מיעיו ע״ש . [*וגשם הלנ הגאון מוה׳ משה זאה זצ״ל שהיה אג״ו דקיק ניאליסטאק נל נני מדינות אלו
 שמעתי שלא הסניס לזה ואמל לשיעול יונק שפילש ללא לקרותו יונק היינו אחר פפי:׳ש שלשה ימים מעל״ע כנוו גני חילוק לק»ן סימן ט״א פ״י] י«"ש הנס״נו ועי׳ סר״ח שחילק . ע׳ ש״ר פ״ק ט״י : (שם)
£ שיורע ליזהר לםעך מחת " י י י י ג ה ־  י״ל יס*ל יגס נענליס יינא סכי אף שאינו יונק כל שנקיאים נלשון נ״א עגלים וכן יעת תתכ״ש יעיין בתשובת הר הכרמל שס שנתנ לזה תלוי גמנהג ובמקום שאי! מ

 לסמוך איגיי תנ״מ יתיך שנה יאינו יינק שיג מהני מיעין ע״ש. ועיי בתשו׳ נגעת שאיל סי׳ נ״מ שמעש!ה גא לפניו כליאה של עגל שכבי סייש מלינק ושפק אס הוא בן שנה שהיה ושלא ׳שאר סחטרכא B;V־
 דלדול . נס אש ישאר איך
ד ,1הק,1 ו י פדיס ג  יבדוק בדוק והלא הםרנא סותמת(ונל שלא נדק גרוס פריפה) הנ״ש והפטענין עד שנעשה נהוס ואז דוחק נאזינע עד שנפשק ואה״נ טפרקין השרנא מן הריאה ה״ז מאניל טיפוח נו״פ וע׳ ראש א
f פיול״י) נוןעין לבדוק ברוק, ואם ע״י טנךח א״א לבדוק נשר בלי בדיקה ת׳ חנ״י טי׳ ט״נ ! (שט סקל״ח) דהיינו שהוא חיך שנתו. ע' גפ״ח שהשינ s j  גזה .׳ (6מ) כי הפרנא עדיין רנה. «׳ שייך פק״ט :
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ר ב ד ן ב י ר ו ס י א ן ב מ א ד נ ח ד א ע ו ו ד ה י א צ ו ה ה ב ר י ב ע ן ה ו ש א ר ו ה ם א ח ו ר ׳ י ל ר ״ כ ו ע ד ח י א צ ו ס ן ב ו ש א ר ר ה י ב ע ו ה א א כ ר י ס ר ה י ב ע ה  ייוחס:נה השוכח סלינ״שסי' ו
ר מ ו ח א ב מ ה . ש י ר י י ה מ ז ה ש א ר . נ ה ת ו ן א י ר י ש כ ) מ ב ) : ו ד י ר ב ו ס מ ה ה ט ר ס ל ה ן כ י ר י ת מ ן ד ד י ד ו ל ל י פ א ל ד ״ נ מ ו ״ ד ב ב ת כ ש ו ״ א ר ה ה ב ו ש ח  תצ״מ: כו סישג״ן: נ! שס: ו
ר מ ו ל ל ו כ ה י פ י ר ם ע ת ר ס מ ם א ל א ב ת א ו פ י ר א ש צ ה מ א י ר ב ש ש ו ר י פ ק ב ז ו ח ר ב י ב ע א ה מ ל י ד ה ד פ ר מ ע ״ ש מ ו מ ש י מ ״ ם מ י ח ו מ י נ ש ה ד י ח ר  פ

ה ד מ ב כ ר ה צ ח ב ב ק ה נ ז י א א צ מ  ש

ל ב ע ו י ן ח י י א י כ נ ש א ה צ א מ ל  ש

ס יש ה א ר ז ח ק א ו ד ב ק ל ד ו ב  ה

׳ י ס ר ב י כ ז נ ו ש מ ד כ ב כ ר ה צ ח ב ב ק  נ

י א ד ה ו ז א ב י מ ש א ד ח ע י י ס א ב ״  מ

י נ ר א מ ו ם א ו א ל י פ א ר ו י ש כ ה ן ל י  א

ם י ש ה י א א ר ל ד ו ב כ י ה ר צ ח י ב ת ש פ  ח

ר ש פ א ס ד י א ו ר נ י י א ת י א א ר ב ל ק  נ

ה ז י ה א ה ז א א ר ל ה ש ה מ א • ר ן ו ש א ר ה  ש

ה ש ע מ ן ה י נ ח ע כ ו ן מ כ ן ו ע ב ק ק  נ

ר י ש כ ה ז ש ״ צ ן ח מ י ש ס ״ ב י ה ר ב ו ש ת  ב

ה ל ן ת ו ש א ר ה י ש פ ה ל מ ה ב  ה

א י ה ר ש ו ב ה ס י ה ה ו א י ר ת ב ו פ י ר ש  ה

ה ה י א ה ת ל מ א ב ה ו ל ו ה כ ק ו ב  ד

ת ק ז ח ) ב א ב ם : ( ל ש ל ה כ ח ו ת  פ

ה ע מ ש ן נ נ י ר מ א ש , ם ע ט ר . ה ת י  ה

ר ח א ף ש י ע ס ש ב ״ ן מ י י ע ה ו ר ת ו  ה

ם ה י נ ו ש א ב ן ש ו י ) כ ב כ ) : ה ז ה מ  ז

ה ז ך ל ר צ ו ה ה ד א ר . נ ת ח ת א ב  ב

ו י ה ד ו ״ ב ה ל ל ח ה ת נ ו ק א ה ו ב ל י א  ד

ם י נ י מ א ו מ י א ה ו ל ת . ו י ל פ ם ע י ר ס ו  א

ן ו ש א ר ה ן ש ו י ר כ י ת ה י ל נ ש  ל

י בודק שהוציא ידו ואמר טריפה ואח״כ  יד נכה נ
 הכניס אהר ידו ולא מצא טריפות

: א נאמן ל ) ן ו ש א ר ט ה  (יט) ל
ח שהכניס ידו ואמר טריפה ואח״כ ב ט ׳ י כה י  נ
 נתברר שלא נפתח הטרפש ונמצא שהטבה
א נגע בריאה ופתהו הטרפש ובדקוה ולא נמצא  ל

) מכשירין אותה: כ  בה טריפות (
י אמר הבודק שלא כסדרן היתד,  טז נכטז י
) היתה לג ) ״ ואהר מכהישו ואומר כסדרן ט )  מ

) היתר: י ל ) בחזקת ( א ב ) ה מ ה ב  מעמירין ה
 יז ״ הקונה ריאה ואמר שמצא בה סירכא במקום
 שהיא טריפה והמוכר אומר שהיתה במקום
א נל] כיון שבאו שניהם ) מ ב כ  שהיא כשרה (
ב אין כאן עדות והרי זה ת אחת לבית דין מ ב  ני" ב

לה) שנבדקה : דם( ה שנאבדה ריאה קו מ ה ב  כ
י כוכבים והניחו הבהמות נ ו ה וכן במקומות (יח) ששוחמין אצל ע ג  ה
 אצל עונד כוכבים בין שחיטה לבדיקה אין חושש,( שמא העובד
 כוכבים הכנים ידו ונתק הפרכות [לא] דבדיקת ריאה דרבנן וםפיקא

 האמלוניס ז״ל בכמה ייני! טכ״ל וכ״פ מהרש״ל פא״ט סימן
j כ״ה והב״י כתב דמדברי רבינו ״ * ״ r g % ״ 3 
 מכלל שמלקו גין מפסימועט ירוחם איכא למשמע הפך מה שכתבו
Z הפוסקים דסירטת המתפרקות A T ^ l 
 נמו מילשא ואיכא מ״י כשהטבח מכניס ידו ובודק לאו
י סירכות נינהו ולפי זה לדידן ליתא ס מ < 1 ־ p ״יי״ , י ש פ ס ל  י

K v T 'מועט לא חששו ונפיק יפסתי 
 פוף האי פייקא ־«' אמד״ לדברי רבינו ירוחם וליתא שהרי
חששי ולי־שסי הרא״ש ורבי׳ ירוחם נופייהו כתבו

 ללהספי«ל1מ 
h ״ . m t 1 ״  מיעט לא חששי והכי אימא .

, כהפוסקיס והבאתי נשונם בס׳ ק י ף ס״א ה  נמי בעי העיל ד

 מציגו שמלקי מגע״ נין השתל ל״ג ־• מ לאהד מכהישל כלי . מיידי
 ~P ™״^״ בבאי שניהם בבת אחת לב״ך כמו
א כיון שבאו  יעשה לני כי״א לאחל שנזכר בסעיף שאחר זה: מ
 S שניהם כו׳ . דאילו בזה אחר זה
-מאי לאחל ש״נל אילימא ה״ל דברי האומר טרפה כשנים
 KS'SS&S כיון שכבר נתקבל עדותו בב״דוכי
 ענילכיותיס אצא ללאאתמל אתא אמלינא ומכחיש ליה ה״ל מד
 S^WSS ואין דבריו של אחד במקום שנ;ס
י ־!לי, וכמ״ש בסי׳ קכ״ז ס״ק י״ג ועיש ליג פ ס י נ  עליו אלא ל
ב אין  אנ1ר 'י' י״י< >°«יו"ליי שהארכתי בדינים אלו: מ

- י ״ ״ , , ״ ״ - 0 "  נשמת הלחק ואמיינ? י
 יאפי׳ ימן מולו נשגיבצולוש כאן עדות וה״ז כבהמה כו׳ .
 «שיס לאינא הפסל מיונה וכתב הב״מ ותימה שלא כתב
0 הר״ב כהג״ה לצלידן דמחמיריס , מ ־  7י,׳ ,״FO; מ
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ם ת ה ה י ל ק ו מ ו ו ש י ח כ ה ל ל ו כ ד י מ ד א ן ע י א ם ו י נ ש ל כ ״ ד ה ח ד א ז ע ״ כ ש ר י ה ר ב ב ד ״ ר א ה י ב מ ה ״ ד ם ב ג ל ( ״ כ א ע ״ ׳ כ י ן ס י ל ו ח ק ד ״ S פ W W I K S 
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ף ו א א ז ר ל מ א ע ק ״ ש ב ן ו ״ ב ש ר ס ה ש י ב ״ ב ם ב ה י נ ש ן ו י י ו א ה כ י ד ד ח ת ד ח ת א ב ם ב ה י נ ו ש א ב ד ל ״ ה צ ז ם ל ד ו ק ף ה י ע ס ם ב ג ה ד א ר נ ו ו י נ פ  אין נא! אפילו ־פסי מיענו ל
א ו ה ה ש ל ח ר ת כ ו מ ה ר ל מ ה א נ ו ק ה ג ד ״ ע כ א ״ מ ף א י ס ו ה ם ו ה י נ פ ם ל ה י נ א ש מ ת ס ס מ ר ה י ת מ ה ר ו ס ו א ה ל ר מ א ז ק ״ ף ט י ע ס ה ב ל מ ח מ ו ד S ז i w

P w « w M o w » 
ב ת כ ם ו ה י ל ק ע ל ח ם ו א י ב א ה ״ ׳ כ י ן ס י ל ו מ ק ד ״ ל פ ״ ש ר ד ו ״ ב ן ל ו ר ח מ א ה ש מ ן ב נ י ח ג ש א מ ת ל ח א ן כ י ת ד י ב ו ל א ב ן ש ו י מ כ ״ ר מ ו ס  לישיאל כל צינס והימי ואס א
א ״ מ ש ר ״ י מ פ כ ל ״ א כ ו ״ ה ע ר ו ס ה א ז ס ב ס ג ד ב א נ ן ב נ י ר ס א ן ד ד י ד א ל ל י מ ה מ ק י ד א ב ל ה ב א י ר ה ה ד ב א נ ה כ ו ה מ ד כ א מ ו ר ה ת י ה ה ן ש ו י כ t ש ^ s ^ 1 ^ ^ 
א ״ מ ל ר ל ע ״ ח ז ״ ו ה מ מ ר ת ב כ נ ו ״ ה כ א ב ק ו ר ד ת ו ן מ א ס כ ה נ א י ר ה ה ד ב א נ ר ב י ש כ ה ש ל ׳ י ם ט י י ד ג ו ב ל א מ ד נ ס פ ה ב ׳ ד ף ב י ע ה ס ן ז מ י ס  צריכים עשליס נהמות לצורך ב
ה ט ח ש ם נ ע ט י מ ״ ב א ב ״ ב ש י ר ר ב ד א מ ו ה ׳ ו ו ב כ ג א ב י ס ה ק א פ ש ס ס י ׳ א ף ה י ע ע ס ״ ש ש ה ״ ז מ ״ פ ל ע ו ״ ש י ה ר ב ל ד ם ע ו ל ן כ א ב כ ת א כ ל '״*א ש י ש » < ה  . י

ל ב ה א א י ה ר ד ב א נ ה ל ן ל נ י מ ד מ א ד כ ה א מ נ י ש א מ ה ד ר ת ו ה ה ט ח ש ה נ ק ז ל ח י ע ו א י ל ם ו ס ש ר ג ו ס א ו ל נ ל יש ל ״ ש י ר ר ב י ד פ ה ל ר ת ו  ילו מן מחישה וא״כ אע״£ ה
ן נ י ר מ י א א ד ו ׳ ל ף ה י ע ס א ב ל ן ו א ם כ ו ל ה כ י ג א ה ל א ש ״ מ ה ר ש ה ע פ י ו ו ל ל ם ה י פ י ע י ס ב ן ב א ם כ ג ם ו ר ש י ש כ ה ע ל ״ ש ב ה ת ה כ פ י ד ד ״ ע ל נ  שליקת«! «שליפ ׳ליי ף ה
ת ו כ ר י ס ס ד ו ש א מ ו ה ה ן ז מ י ש ס י ה ר ד ב א נ ה ש א י ר ן ב ר כ מ ו ם ל י ל ו ד ת ג צ ק י ל נ ה א מ ל א ד ה ׳ ו ו ה כ י ע י מ נ ל ב ט נ ב ש א ז ה כ ו ה ה ו ר ת ו ה ה ט ח ש ^ נ 5
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ת ו כ ר י א ס צ מ נ י ש ו צ ר מ ת ו י ת ש ו כ ר י ה ס ם ב י א צ ו ו מ נ י י א ה מ ו ש נ י נ פ ה ב ח י ו ה ל י ן א נ י ר מ ו א ת ז ק ז ח א ב י ה ה א י ר ל ה כ ת ו ו מ ה ב ת ב ו י ו צ  םכיס להטסל לייח שע״סיי מ
״ ״  ישותע מלהרוית ולכן הונל י ״
ה מ א ״ ״ ר ג ר ה ו א י ק ב ״ ע י ר ש ו ד י  נלולשמשננ׳זילאינלסמנא ה

א נאמן נאיפורין נו׳ . משמע דנלא״ח לא היה והקנוקנות ימחו בנך טוף דבר אל תשמעו להקל בדבר זו! בשוט צד נלל] יעיל ס״׳(ע״כ): ״ ע י החשיד לטאד גזה : (ט״ז שקי״ט) ן י י יי1 5 ה " 'ש ' ״ ^ י ° 
] נודק נו׳ . עט״ז ! [כךן] טבח כו׳. אע״נ דע״א נאמן באיםורין ט״מ ניון שבטעות ז כ  כיותר נסתיר מקיצי'( "י נא0ן [
" ש (יטב היתה אין נדבריו נלום דאף חנט שהולה לאיסור אס [טעה אינו כלום כמ״ש בט״ד דםנהדרין ל״נ א' כיון דאלו הוי פרד, דינך נוי ועתות׳ בנדה נ׳ ב' ד״ה אנטריה י  נשעת הרחק י
 מהר י מינן נתשונה סי' ט י ובחולין ט״ד ג׳ ד״ה חיכי נו׳ ובפ״נ דנתונות (כ״נ א׳,) אטרה א״א אני וחזרה ואטרח פנויה אני נאמנת אס נתנה אטתלא לדבריה וגן אטרה טמאה כו׳ וכ״ש כאן שהאטתלא
' וה״ה כאן רנשחטה בחזנךז כוי ועתופ' שש ד״ה אשה: ] אטד הבודק נו׳ . נמ״ש ביבמות ל׳ ב' אמר רבה אשח כוי ושט ל״א א׳ ומתני׳ דחנא ננת אתת ט ט כ  לעני כצ ימות התוצ ועשיר נלויה : [
] דבדיקת ריאה כוי . כט״ש בירושלטי דט״נ די״ט כניל (נס״י! ני) : א ל ] ניון שנאו פו׳ . לאפופי אס הקונה בא קודם נט״ש שם קי״ז ב׳ כ״ט שהאטינה נר : ו ל ם [ י ק ' מ " 5  נט B שי'י1 '1 י

1 r י 1 r r גמנסג לומר צהס הטעם זה 
ב ב ב ט י ד ה א ה ב ב ו ש י ת ה ת  פ

 נה סירכא עוברת עיי מיעוך ומשמוש והכשיר וכתנ ייוקא נכה״ג יספק אס הוא חיו שיתי נראה בעיני דדוקא בעגלים הלכי ס דהיינו שהוא תוך שנחו והוא יונק וכו׳ אבל
י יייייי !•!יי(״ י•״ י 1 מדיא 5ד,רא ,־ne ו ם גדיים ושצחיס אע פ שח נו יונק כ, שהות נקרח ־.שם גדי וטלה בלשון בני אדם אנל נויאי תוך שנתו אף לאינו יונק ויאי יאין להתיר ע״ש. ומ״ש הנה״ט נשם נה״י • ידייח י״\י)יח ft»״whe n יווה י י א ל ע ס ן י י י ף ״ א > _ י 1 J מ ״ ה י ל ן ־ י י י ; י א נ ק ן ל א ^ ו ׳ א J ש M C m } w m ן י י  ע

 יש לפקפק אס לסמוך על מנהג זה כיון שלא נמצא בשום אחרון יעה זו ע״ש. ורע לאף
 שנתנו ספיסקיס ללא מהני נהו מיעון . נראה רסיס אפ נפסק נהגבהח אצגע A מסני
 אף יקיל יותר ממיעון (שהלי אף להמחנל מהני נילעיל העיף י״א אף ימיעוך fit מהני
) ואהר מכחישן . עיין נשו״ת שינת ציון ז ט  לליויה) ובדברי סשוסקיס לא מצאתי זה: (
ן סוף סי׳ נ״נ וסי' נ״ס טכתג ימיילי שגס האחי פמכחישו היא ג״כ ממינה על הנייקה ויש *י) הראשו  (ש״ע ט«יף י
. וכן התבייש  נאסן . ענהיט ועיי בספרי לזה נאמנות כמו לזה יאל״כ יהיו יניי סש״ע סותייס למ״ש בסוף־ סימן א׳
 שו״ת נ״א סי׳ י״נ נשוחט נסעיף נו״ן כשהעתיק יין זס נקט שני נויקיס סמנחישיס זה את זה ע״ש ולט״ר איני מבין
 שהפנית ידו לפניה לבדוק מה שהעמיס נן נכוונת החנ״ש יהרי התנ״ש יסוף סי׳ א׳ פוסק ניעת האפיונים שם
 וסלגיש סילכא בלי פן וסירק לאיקי מי לגבי חי ולא כש״ע שסמשוסרלא אמרינן כ״מ שהאמינה מורה כיי אלא כעדות
) בנח אמת לג״ל. עט״ז ז י  אותה ממקום חיבורם לליפן אשה ע״ש יא״נ ענצ״ל למחנ״ש נאן אורחא למלתא נקט: (
 זהנימס שס על שינלקגה זש*ן זעיין צקמן סימן קכ״ז נש״ן פיק י״ל ילוקא שנפשק הלין ע״פ עי האושר הא לא״ס
 נטיעיך כנהוג יאח״כ סכניס אוקי על לגני על ואוקי אחזקה וסם הניא לברי הריטנ״א שחולק על לין זה וסובר דוקא
 הארניטאיי את ידו להוציא נעוות אש: סוי כשנים ולא נאיסויין ועיין סמ״ג שכתב להלכה ׳״ל נמ״ש סמחנל .
 הריאה וחיפשו אמר הסירנא וניאה לי יהא׳ נ״י לאו יוקא ויי ניחיי וכ״נ החלקת מחוקק יאה״ע ס" י״ג ס״ק ע״ין
 ולא מצאוה נלל וניקו בפושרין גני עיית אשה ואף סנ״ש שם שחולק עליו היינו מטעמא ניט ילפעמיט אינא נמי ייני
) ששוחטין אצל עונו כוננים. עיין ח י  נל שטח האונא שנמקום ההיא ממונות לעני! הנתונה ט״ש אנל כאן נ״ע מולו: (

ש , , , ^ . ... ״ י מ  ולא נצנז ילל ־ ילפ
 השואל אין האיניטאייי חשוד מה שלא מצא השני כי אין חיוב על הבודק לבדוק אח״ז ואפי׳ אס אומר תפשתי בחצר הכבד ולא ראיתי שם נקב לא ראיתי אינו ראיה דאפשר שהראשון ראה
. יכי מהרש״ל ולדידן דאטרינן בנאבלה הריאה קודם בדיקה גס בזה אסורה (אפי׳ בהפ״מ) . ה ק ד ב נ  לסעניל סירכא יק שזה מה שלא ראה זה איזה נקב קטן עכ״ל הש״ז: (לה) ש
׳ ׳• 1 • 1 ו \ r י 1  מזזנ׳ נעל ו(א ילע נהמ' 1
 םיתס עמו כהכנסת ידו אין היס החזק סיא סרטה וא״כ (א היתס טונרת מן הריאה ע״י סלגסת ידו אפילו כחוזק שהלי ננל סיא חתוכה^מן סלופן ולא היתס הסילכא מעכנת עליו שנאמו שהכנסת ידו גלמס

ר י א ת מ י י ב ש ו ד  ת

 יןייט מ״כ נשם מסליש ולוקא בבהמות ישראל נהגי למשמש ולא בנהמות אינו ישראל אבל מלשון מסרי״ו משמע לאין לחלק-ואולם למ״ש רמ״א ז״ל ונכון למוש למה שכתבתי אס לא נס״מ פשיטא וננהמות איני ישראל אין למען נסרנא

 לינו שלא למעך בהם (שייך). ועיין פר״ח שחולק שוחט שעחש ובדק ומשיר
 ד׳ עגלים ובעגל שבדק ראשון Ma אמריי סדכאע״י בילק אחר וכאשר שאל
 את פי השוחט הודה ששגגה היה נידו שלא הרגיש בסירכא יש להטריף שאר
 עגלים שבדק אח״כ (לה״ק בשם צ״צ ע״ש ועיין ת׳ עה״ג שאלה כ״ד דנראה
, כ׳ ע״י שקצת מקומית אינם ממעכין גדיים וטלאים עד ס״ו (  דצידל להקל
 באב ובקצת מקומות עד ר״ה. (ובה״י כ' ג״כ עד ר״ה המה נידונים כקטנים
. דשמא השני העבירה ן מ א  ומכאן ואילך ממעכין כמו בגדולים): (לב) נ
 כשהכניס ידו בחוזק או הראשון העבירה בהוצאת ידו ועד א׳ נאמן באיסורי!
 בדבר המסור בידו וכ׳ בד״מ !אפילי לדידן דמחירים כל הסרטת הנימוחים ע״י
 משמוש מ״מ טריפה דלילמא העביר כחוזק . (וכ״פ רש׳׳ל ועיין כנה״נ) :
. ומיידי שבאו שניהם בבת א׳ לב״ד במו בסעיף שאח״ז. שייך : ה ת י  (לג) ה
ר . הטעם שאמרי׳ נשחטה הותרה ומ״ש בסעיף הקודם טבח שהכניס ת י  (לד) ה
 ידו וכו׳ מכשירין אותה נראה שזה מיידי שהשבח אומר בפי׳ שבריאה מצא
 טריפות אבל אם אמר סתס טריפה יכול לומר שמצא איזה נקב בחצר הכבד

 טעני עניי וזה מטני כגול
 שגת כלי שלא יתמה שפעמים
 אוסר ולפעמים מתיל ע״כ:

ם י ר פ ד א  י

 ועי׳ שי״ס פ״י סי' י״א ננינין
 מיעיך נסלכוס עגלים סלכיס

 ינאלתי יפה נסשלי נ״א

א ״ ש ר ה ן מ ו י ל  נ

ת היתר, הפיח חולק איין וח ושבסעיף מ ז ה  דלר׳ יוהנן נחר טנ׳ יונק או תוך שנה: (העיף ט״ז ש״ע) ב
ל ש״ר ט״ג ט״ס נ' רבעי  י״י. דנל שאין צד היתר שקיל יותר לא אטרינן אוקטי אהוקח אח נה״ט י

ם ה ר ב ד א  י

ח שהכניס ידו ואטד טרפח' ואח״נ נתברר שלא נפתה הטרפש טנשירין אותה . ב  (ש״ע פעיף היי) ט
 >ס מיירי שאומר בפירוש שבריאה מצא טריפות (כמ״ש מטיז) . אנל כשאומר שחס טריפה יש לומר שמצא , , , , ,

ת אהת לב״ד-אבל ט״ש ב  טגיממ ט3 ססכין לאלול שחיטה מה שאין השני יודע . דין המנהג אצל סשזחטיס דנשמוצא פגימה על הסכין ענ״פ הפ׳׳ט יעי פיח ר״פ נ״ט האריך נזה יעי גליו! ס״נ נהנח״ה׳•(ש"1 סיו״מ) ב
ה ריאה . «'[ס׳• ראש אפרים ח״א ם״ס נ ו ק  שולה הטייסות בבדיקה . ומש״ה יאית׳ כתונ שאין נכון שיבדוק אמר אלא השיחע הוא יבדוק: (שם נהוץ שלא כנייד לא טזיק ט״ז ט׳׳ק נ״נ; (סעיף י״ז ש״ט) ה
ט נשהםה י ר פ "' נפ״' סק״י יי (מי• ס״ק י"5) א ייP"° 1 כ ל נ ' נ ע ר הבודק שלא נסדח היתח ואהר מנהישו ני׳ מעמידין הבהמה נחיקת היתר . יצ״ל י קע״ו ונט׳ שכ שטעתחא ׳""י *יק יי ו מ  סעיף ט״י) א

 ימיייי שנאנרה הליאה וא״א לנדר אנל אס היס אפשר לנרר מיישינן לדברי האוסר וצריו לברר. וכמ״ש הותרה'
 מסוס׳ סרק האימי(דף ס״ה ע״י) י״ה נטמאו(ונדף ס״ו) ל״ה שלח.. יכ״פ הג״ס סי׳ קנ״ו ס״ג. וכן סדין נענין נועא בשיפולי שנתב הנ״ה לעיל סי' ל״ו ס״ד. ועיין גמ׳׳י כלל כ' ה״ק י״ט . יעי׳ ש״ו סי׳ פ״ג
 ש״ק י״א יהיכא יי״ל ימהיני חיתי יש כאן אי׳ כלל א״צ לביול ומיהו ע״א גלע. והייטנ״א נעייובין (דף נ״ט) קמנ יאף כדרבנן *ינא יאששי למיקס עלה ימילתא לא אזלינן גספיקו לקולא אא״כ אינא טירת׳ רנה
 דיינינן כמו לליכא למיקס עצה. ויש ל׳ להניא לאיה לנסי״ל נשפיקא ליינא א״צ לנרל להא לקיי״צ דנייבנן עניינן עוניא ואח״כ מותבינן תיוגתא. והי-כא ואיכא ס״ס א״צ לניויי וכן בלוב סמכמן יק נחזקה לא סמכינן
 וכיכ בפסקי מהראיי ונשעה׳ימ הל׳ מקואות . ובו6 י׳ע מה שהקשה על הלמנ״ם פי״ג מהל׳ בכורים ע״ש. וכתב בשעה״מ יה״ה ספק א' גליננן, ומיהו כתג בשי נ״א יאס עומד להתברר ממילא כנין נהמה שצולעת אסול
 לאכול מלבה אף סיכא ראיכא ס״ס שמא לא נשמט יאת״ל נש«ט שמא לא איענל ניני'. מיהי נשז״ת ג״ש נ׳ להתיל , יכן נשי״ס עיר האבן מתיר אף נויאי שף וא״י אי איעכל ניבי' להוי ספק שקול והוה לה מזקס
 גופס להיתי שהיי לא נולוה בספק זה וגס נס׳ נ״א נ«צמי,חוי נו לקמן.ומיהו מ״ש הנ״א יאיס מינלי הרא״ש ס״נ לע״ז אישתמיטתיה לכבל לחה זה נס׳ «"י.נם נשעה״מ מסיק ללעולס א״צ לגרר.ועי׳ נניינ שמחלק נענין
 ס״ס שהים צו חזקת איסור אס המוקה היה מעולם כגון מזקמ דנהמה נמייה שמעולם לא היס לה חזקת היתר צריך לבלוי. אנל איסור שהיה לו חזקת היתר מהני ס״ס להוציא מחוקת איסוי ולהעמייה בחזקת סיתי ימעיקיא
 וא״צ לנלולי כגון חזקת א״א ינהג״מ גני ג׳ ספיקות, וק״ל על הנו״נ לא״כ מאי מקשה »מ׳ נפשחיס (לף טי) מבדיקת חמ! על חגר שמת כוי וצ״ל לבללגנן שאני : (שם סעיף י״י) כיון שנאו שניהם נכת אהת לביד



י המל* א ן ;Q ב ה י כ ת פ ת ש ו פ י ר ת ט ו כ ל ט ה ה ל ע ה ד ר ו ב י ה י ז ר ו  ט

ל נח מימרא יוסף  ממה שלא נמצא וסירכות אוסרות ברוב הריאה זולת במקומות בסתס) ובאמת פסק מהרש״ל כך אבל לפעד״נ דעש הר״כ להא ע
 מעמיס שמותר דהיינו כסלרן ע״כ משו שמא יש סירכא ברובה של כרחך אקדמחמירין מאברה הריאה ע״כ מדרבנן היא להא בדיקה «׳חלכטנ1וילינ:1ס^רמ\^
 ריאה משא״כ כאן בב׳ הסעיפים ובסעין! ה׳ רהכל רואים שריאה זו הריאה לרבנן וכמ״ש כל הפוסקים וכיון ללא עביל כתקון רבנן אסרו שאני! ק האוסרים והוזמן
 יפה היא כולה רק שבמקום אחד נסתפק בה בזה אס היא אסורה אפילו ליעבל לאי לאו הכי לא הוה מקיים הקנחא לרבנן אבל כשאמי "לניילעס :•!מסיר?
 י י י אומר נבדקה כהוגן• וכשרה היתה ל סיא״ש שם: לא מליקומ

 ואחד אומר ערפה היהה דבין להאי נקודות הכסף
 . ובין להאי נבדקה מיהת ועביד נפ״קננ)והאדתל׳ד,ישנ״ז
הלשע מ

שזא י יהו-ט יללח ה !ה' ל ר ש י כ מ י ה א א ח ל ם א י מ כ P ח i * *<ריאה שנקבה במקום חיתוך האונות[לב]בגב 3 ח  יח ב
 האונה כנגד הדופן ודופן סותמתה 1לט בסירכא , , •י ״יקי י י׳ו

 הצלעות >יט<

ג מיהו אס טבמיס עובדי כוננים רגילין  להקל(רשב״א סימן רל״י׳) מ
) בדיעבד ולכתחלה יש ליזהר בכל ענין : (לו  לעשות כך יש לחוש אפילו

 פרי הדש
 (בש׳׳ע שזיף י״ח) ריאה
 שניקבה נו׳ . נטרק א״ס
 אמל לנ נחמן ריאה שניקנה
 ולופן שיחממה נשל׳יאוקמינא
 לה נמקים רניתא להיינו

 היתה וזה אומר עריפה היתה א״כ
 ה״ל חל לגבי מד ואוקמא בהמה
 בחזקת היתר דהא ודאי כ״ע
 מודים נשמעה בחזקת היתר גמור

 עומדת וכל ספק לאחר שחיטה _ _ ״ _
 תלינן לקולא אלא שמז״ל הצריכו יותינידאי^אמללניינאין^א
S r « 5 S ו י ט י  לבדוק הריאה מפני שעלולה ל
 ומתוך כך אסרו אפילו דיעבד מסוגן!להגי נקני סטו יצא

 כשלא. נבדקה אבל מדינא היתר
 גמור הוא וכדהוכחתי זה בספרי
 בהרבה הוכחות וראיות ברורות
 וכמ״ש בס״ק ח׳ וגס הב״ח נופי׳ כ״כ
 בריש סי׳ זה וא״כ כשהריאה לפנינו
 וא׳ אומר כסדרן וא׳ אומר שלא

 נקנו סליך ונמשינחילנ של
 שלים גאון כתג לנ־ן סניך
 ישליך יגי ן לא סליו יסגין
 כשלה יצית הלכתא כרגינא
 אלא נר״נ ואמר ליאה שניקנס
 וייפן כוהמתס נשרה ומשמע
 מתוך לנייו לרנינא לא נא
נ נחמן אלא  לשרש לגליו של י
 סכדא ונפשית קאמל וכן נלא'
 כסדרן וכה״ג ודאי דבחזקת כשרה מלפלין עלה לוהעלתה נמסיס
£ ׳ £ £ ״ # 5  קיימא (ובלאו הכי נמי לא קשה 5

פ או בבשר ובעצם  בבשר שבין הצלעות >יט) נ
ד כשרה אבל אם היא סרוכה (כ) לעצם לבדו  מ
ה טריפה ל וכן הדין בכל השלם שכנגד האונות  מ
 למעלה עד הערוגה בשרה מפני שהמקום צר
 ונדחקה לדופן והוא סותמו ונקרא דופן עד החוט
 שמנקרים מהחזה ומשם ואילך נקרא הזה ואם
א ואם נסרכה על גבי חוט  נסרכה שם טריפה ל

 שבהזה דינו כאלו נםרכה בחזה וטריפה:
 הגה [לד] ולדידן אין נפקוהא בחילוקיס אלו גם בכל החלוקים אשל
 יתבארו עד סוף הסימן כי כבר נהגו באלו הגלרצות להטריף הכל ואין
 לשנות כי מנהג קדמונים הוא באשכנז וצרפת שאנו מבני בניהם ולכן אין
 להכשיר שוס סירכא בריאה אס לא בי" אונות הסרוכות בכםדרן למעת
ן וכבר  מחציץ לצד עיקרן והוא הדין אונה באומה בכסדרה כי האי גומא מ
 נתבאר שנהנו להקל בסרכא המתנתקת על ידי מעוך(לז) נכא) ומשמוש נ

 f שיין שהיתר גמור יש כאן וק״ו אם נצרף לזה שאפילו אם מידי דהא רוב הפוסקים והמחבר סוברים מאבדה הריאה כשירה יסגיך והא ללא םניך ועול
^ ״ ^ ג ^ ^ י י ^ ה * ״ ג ה ב ב י  המותר מצד הדין כמ״שרש״י אתמול אכלנו מחלבה ועכשיו ושטתם עיקר בכמה חכתי בש״ס למ״ש בספרי וגס ה

 או לא ודאי לא אמרינן דסירכא
 אסורה מצויה טפי במקום הזה
 מסירכא שאינה אסורה ואין שוס
 ריעותא לאיסור דהיינו לומר
 שהיתה שלא כסדרן טפי ממה
 שנאמר שהיתה כסדרןוכן בכל הדומה
 לזה שיש ספק לפנינו ושני הצדדין
 שיין פשיטא שאמרינן בזה נשמטה
 הותרה וכן בההיא דםעיף ה׳
 הצדדין שיין ואנו רואין שכל הריאה
 במקום ששייך בה איסור אין כאן
 ריעותא רק שבמקום אחד יש
 ספק אמרינן נשחטה הותרה שהרי
 מצוי סירכא אן! במקום היתר
 ותו דהוה ספיקא דרבנן וכמ״ש
 רמ״א בסמיך אחר זה *) והא דתלה
 רשיץ הטעם דהוה כנאבדה הריא׳
 הוא לרווחא דמילתא כיוןדלדידי׳
 כשר בנאבדה אבל באמת אפילו מאן
 דאוסר בנאבדה מתיר כאן וכל

 אפייא שו
 נאבדה

 שלה כו
 הכא וזה

א י?* ; י ל י£" ״ ' רי י t 6 ה י ה ו ה ה ט מ ש ם ' ע 1 ־ א מ נ ד י מ י ס ש ה ה י ד כ י ט ה  ״ ה"׳" ל
. כ״כ הרשב״א וקשה לי למעצמה י צמחיס א״מ״נה ׳ ו ג מיהו אם טבחים כ  וה ברור: מ
 נהי דעובדי כוכבים מורגלים בכך מ״מ מאן לימא לן דהיתה סמכה הא ללישא קאי לסיינו לפמוס
 כיון שנשחטה בחזקת היתר עומדח וכי גרע מנאבדה הריאה דמכשיי התיס׳לכתנוימלצא*ש־1הא
ד כשרה, וא״צ בדיקה טור וכ״פ לסנין י.א ללא סנין ללא  הרשב״א וכן הרב בהג״ה מכשיר בהפסד מרובה ונ״ל כיון דהניחו אצל העובד כוכבים הוה כמזיד ־- מ
ה לאףישלאנ^וסלטת^ה״א ז 1 ו ן למע . וכן כל הסירכות שיתבארו בסימן זה בכולן ממי ׳ ו ר גתבאר כ ב כ ו ו ה טרפה. ולא מהד בדיקה טור וב״י: מ  3״י: מ

 סוף סימן א׳ בשם רש״ל ביש הכחשה אס שחע כהוגן שאסור אינו
 ענין לזה דהתס אמרינן בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שייודע
 לך שנשחטה כהוגן והתם הספק בגוף השחיטה כנלע״ד ברור:

 אם

 לסכין כשלה והא ליתא ומשיה
 עני שניייא אחרינא תו קשה
 נמת שנתנו מלהלין ללנינא
 ילא לי״נ יזה סימא להיכא
 מ״מ למסרן ללנ נממן שלא
 ניאל לגליו והלא לרנינא
 שפי׳ לגלי ל*נ נלסנין ללילי׳
 ולאי קשיא ולעילם להוא
 מפלש ולא מולק ומסייי׳ע
 נחלק י״ל סימן ז׳ מיין לזה
 ע״ש. ילענ״י יראה שזה ועול
 אינו מוסיף אלא להתזיק סנלת
 לנ שלוסשמתחלה כתנו גתוס'
 למללא משני הא לסנין הא
 ללא סביך משמע ללנינא הוי
 חולק והשתא נעי לאתויי
 לאייה לאפי׳ תימא והוי חולק
 אנתי מנ״ל להגאון ללרנ נחמן
 צא נעי אפילי סרין והניאו
 לאייה שפיל ומלפרין
 לרנינא צא ק*צ נדנרי
 ל״נ מילי אצמא להוי סנילא
 לן נלנ נממן וכיב יוסף
 לאסילו סלין צא נעי להא לא
 אשכחן מאן רעליג אלנ יוסף
 נשנרש ל״נ ולא חיינןלהלרינן

ק הכלל ״ ע י ף ש ן ד י  ה

 נאפן נלל לאפור הנהטה דהוי ננר רוב בחםות כשירות . וקשה לי דאינ נסייי הקונח
 ריאה ונו׳ ואטאי נאםן לאתרים לאפור פה שקנו . וג״ע: (ש״ן שקמ״ג) הוה בטייר .
 טשטע רוקא במילים ננך אבל בלא״ה אף דהעובד נוכביס עשה נן סותר בדיעבד דהוי

n ™ v פתהי תשובה 
 בתשובות הל״א מורחי סימן יכי: (יט) או גנשר ובעצם. עיין בחשיבת ללצ״ז המלשומ
 סייין שליח שכתב לכל מקום שהצלע מגולם נקלא עצס . וכל מקום שהגשל תוסס את העצם
 נקלא נשל. ללא כקצת טבחים שאומרים ללא נקרא לעצם ולבשר אלא כשהיא סלוכה לנשל
 שבין נ׳ הצלעות שאין שם עצם נלל אנל אם נסיכה.לנשל שעל העצם לסי שסצלע אמצעיתו
 מגילה ושני צליליו מכוסים ננשר ואס נשרכה לאותו נשר נקרא לעצס ניון שיש תחתיו עצם
 וטיפה . רהא ליתא רגשי שעל הצלע נשר הוא ילא עצם ימ״מ צריך ליזהר שיהיה נשל ממש
 מס שעל כעצם אגל אס הוא קלוס לני נירך הנהמות הכחושות אין זה לנשר אלא לעצם
 ע״ש : (כ) לעזים לבדו טייפה . עיין נת' לשנ״ש פי' ט״ו נשופו: (בא) וטשטוש .
 עגה״ט [ועיין פמיג שהניא רהשמ״ח נתנ נשיש מנס נרע טפי ונוהגי! שנא למען יאומרים
ן ומחלחל ומשיה מנותקת ילא נאות] השוחטים שממעניס . והוא ז״ל  משוס למקום המכה י
 נתנ ויש לילך אחר המנהג נזה והיכא לנהונ למען אף ננה״ג אין לנעול נהם ע״ש . וכן
 מסיק בתשובת ח״ס סי' מ״א. וכתב עוי ובעיי הישה שאין מ:הג ועת הגאון בית אפליס
 לאסור. ולשענ״ל להתיר בבהמת ישראל יאיכא הפסי מרובה ע״ש] ומ״ס כנס״מ נשם ע״ז

 ביאור הגר״א
 [לב] נננ האונות . לאפוקי ניקבה םנפנים דלאו היינו רניתייהו נט״ש בס״כ י.
 1ל^\ בטירנא. כווירש״י דם״ש דטביך היינו הריך וליק אלא דבבישרא דוקא לאפיקי
: [לד] ולדידן כו׳ גם כו׳. תוט׳ 0V ד״ה י ו  בעזים וע״ש נד״ה החס ובדיה דטניך נ

 באר היטב
 ולקונה ודאי אסור לכ״ע דשוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא ואס הקונה לא הוציא
 המעות עדיין אין מוציאין ממנו(ל"ח).אבל הע״ז והשייך חולקים עליו ום״ל דבזה כ״ע
 מודו דכשר ע״ש מה שמחלקים בין דין זה לנאבדה הריאה וכתב הט״ז ומ״מ
 מ״ש לעיל בס״ס א' בשם רש״ל ביש הכחשה אס שחש כהוגן שאסור אינו ענין
 לזה דהתם אמרינן בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך שנשמטה
. והטעם ד ב ע י ד  כהוגן והתם הספק בגוף השחיטה כנ״ל ברור עכ״ל: (לו) ב
 כיון שהניחו אצל העובד כוכבים שרגיל לעשיח כך היי כמזיד . שייך :
ה בכולן נוהגים ז ' . ב׳ השייך וכן כל הסרטת שנתבארו בסי ש ו מ ש מ  (לז) ו
 למעך וזה הכלל נקוט בידך כל סרכות שבעולם נוהנין למעך ולבדוק אח״כ אם
 עולה בנפיחה חין מכסדרן דהיינו מחיתוך לחיתוך למטה מחציין לצד עיקרן
 וסירכא תלויה ודבוקה בגרגרת או בסמפון השומן או בשדרה בענין שנתבאר

 נס״ד דכשר וכן אם הוורלא נדבקה למסה בשורש שלה בסעיף ג' כל אלו כשדים בלא מיעוך ובלא שוס בדיקה מטעם דהיינו רביתייהו כך נוהנין בארצות האלו
ס ורדא נדבקה בשורש שלה . ובכסדרן מכשרינן בכל גוו?* אף למעלה ממציין וכן דבוקה בשדרה נ  וכן הוא בדברי האחרונים(ופר״ח כ' אנו אין מהנין למעך
 מכשרינן אבל דבוק בגרגרת או כשומן הסמפון מטרישין עכ״ל. וע״י כ' חלילה למעך או למשמש במקום ב' לריעוחא . ועיין בנ״י שכ' שאס הבהמה שמנה
. והליז כ' דאין למעך בסירכא דביקה היוצאח מביעה או מסינרי וכי עוד שראה מעשה בטבח א'  והשמנונית תולה מן החזה על הדופן ונסרך שם כשרה)

 מומחה שהיה עצם א' דק וארוך קצת מונח על הריאה מגחו; ונדבק בעורה לרחבה וקלף אותו ממנה ונפח בה ולא היה מבצק והכשירה מטעס שהבודקים _ . .
ע מהיי״ט 5נשי׳ יהנזנר שכתב מ ה מ ש ג י ג ר ה ה ש א י ר י נ מ ס כ ״ ש ז ה י ד ה מ 1 ר י ד י נ נ ־ ה כ א י י נ ה י ק נ ר לי ל ש פ א ין ש י  אומרים שמצלעות הבהמי; נקלף ונדבק בריאה חחת הצלעות ול״נ דמריפה כ
" סמיניי תום׳ שינתנו יצרינ " י פ י ) ל " 5 "ל ע ה ז פ  בסימן ל״ו סט״ז ואין אנו בקיאין בבדיקה כמ״ש רמ״א בסי׳ זה סייד וחו ליש לחוש שמא ניקב גס במקום אחר וכן שמעתי ממהר״ס י
 מכשיר דמםתמא אינו אלא מצלעות הבהמה . אס נמצא ע״נ הריאה שימים שקורי! ווארצלי״ן צריך לקלוף מן הריאה ננחת ובאם שיהי׳ הריאה יפה ושלימה לא נעי לא סביו ולא סייך
 לינא הכרע שהגאון מתיר נקב
 בלא סתימה כצל שהרי הרא״ש מביא הכרע זה וונליו ברול מללו לרב שלום בעי סיין וכמ״ש הטול גנו יעכח זה כתנ למ״ש חיש׳ והרא״ש אינו אלא לש״ל שהיינו יכולין לתעמיל לבלי ל״נ ללא נעי אפילו עריך אנל לפי
 סמסקנא נסי ושנין לא בעי סרין מיהא בעי ענ״ל ולנליו תמוהים להוציא פסק לבלי תוספות ממשמעות! יאין ספק שלנרי התיס׳ נרוריס הס ללרנ שלום אפילי סרין לא.בעי וכן מבואר נסמ״נ עשי! סי' ס״ג ואין ספק
 אצלי שנן יעת סיא״ש גס כן וכומונח נסייא בסוף לבליו ומה נעשה (העול בנו אס לא נתכוין בכוונת אביו ותלע שהלי מהסנרמ ללא פריך לר״ן מונח נהייא לאפילו סלין לא בעי לאל״כ מקשי ציה הברייתא בלא ינינא
 וללא נהנ״ח ומהרי״ט שנתנו רלמסקנא געי סריך ולא נהירא . ומיברי הרג סנזכי משמע יגעי להנייח יע״נ מוכרח כרעת רנ שלוש ילפחות סיין מיהא נעי ואל״כ לתני נמקוס חתוכא יאוני נשיה ננל ענין ומלקאעל
נ נממן וצא שני ליס נין דופן לוושן מאי ויוסן סותמתו והביא עוי יאי׳ ממית שניקב׳ וכבי סותמתו ינשייה היינו י  !יושן סותמת! אלמי םתימא מעליא בעי יצא מפקא זיקא ועוי ממאי לקס״ל למקשה יטרין מאיון י
 כמקום ינוקה וכן מיניי מייני שכתב לניקינן לה בנפיחה. וכתנ עוי יני שיין ינ יוסף מההיא יתניא זה פיסול שחוזר להכשירו לי״נ לא פיין משום יאין לומר מימוש דלמא נקנ בתמלה ואמינ נמקה וה״ל פיסול
 המוזר להכשירו לטין שאנו לואין יאותה עכשיו דבוקה איכא למתלי לכן סיתהגתחלה נשעה שניקבה . ועוד הניא ראיה מהא לקאמר רנא הני תרי אוני יסרינן להללי לית להו בייקומ' ואי ס״י אי; נקנ פוסל שם לא
 ׳fis אלא נקב ווופן סותמו אלו יגייו נקיצוי ואם כוונת הינ ז״ל הימה נימשמע מפשט דבריו שיוצה להכייע ילכ״ע פריך מיהא נעי וכן ניאה עוי ממ״ש והנא איירי וכגון שלנוקה יפה ללופן וכההיא לר״נ
 דלעיל ליאה השמיכה לדושן ולא מפליג גמ׳ בינייהי אלא לההיא שלא נמקי׳ לביתא והבא נמקי׳רביתא אנל לעולם ססס והנא בסמוכה מיילי עכ״ל ומלשון זס ומלשונומ אחליט משמע לגמי למימל ועג״פ סרין מיםא בגי יינ

 יד אפרים נליון מהרש״א
 אס לא שנממנוין ביקש לעקור וזה אינו משיר על זה ע״נ שבנגיעה לרן העניח ייו אזלה לה. או הראשון הותרה. אף דהריעות׳ פחיי' וע׳ פ״ט נםשבצות ט׳ ל״נ טטק״ו ט״ש על דברי ש״י אלו . ע׳
 הענייה בתוצאת ייו יכמיעיך ייינינן לס ואע״ג ינסירכא שלא כפיר! ושפק אס עבר ע״י מיעון או נמפרקס ש״ך ם״נ ובנליון : (סעיף י״מ ש״ע) ודופן טותטתה, ל ש״ך ס׳ ט״ו טק״ד ובט״ז שם טק״נ:

 נמוזק יש להטריף יאיתחויק איסויא הכא רהיתיא שכיח עפ׳ ואינו ספק השקול וחולין ניויאי שזה נעשה ג1״י וםילא
 הוצאת יי הראשון או השני בנגיעת ייו והוא ייי בעלמא שלא מחמת נקנ ע״ש: (סעיף י׳יז בהנ״ה) יש לתוש אפילו בדיעבד . יכתנ נשבו״י מ״ג סי׳ ^׳א במקום שהנכייס הקצבים תומנין ידיהן אמי השחיטה וסומטין
 היס לנפוח הנשר יש לנפוח כל הריאות שלהם ואס אפשר לתקן המר ע״י השררה יתקן מה יאפשר כו׳ ועיי בספרי נ״א שימן קפ״נ ועיי נמנ״י סי׳ ל״ה מי שמצא סירכא שנתמעך נין אצבעותיו והיה נמו ייי נעלמא
 ורצה לנפוח הריאה ומצא שהנכרי לפי תומו תחב בריאה ההיא וא״א לנפות .־ (סעיף י״ח נהנ״ה) ןן״י מעוך וטשטוש • ענה״ט ועיי בספרי שהכל כמנהנ המיינה; וכי בפמ״א ח״נ סי׳ ס״ט שיש מקומות בין הספרייס
 שמנהגם להכשיל נסילכא לתין סליפ! לחתין נסירכא ילגליק בנפיחה סוא מנהג בטעות ומכ״ש נסילנא שלא כסדרן בריאה עצמו שלאטלה על לנ שום פוסק להתיר יש למחות ניים ואם לא ישמעו אסור לאשכנזים לאכול

 אברהם
 כשהניחה במזיד דה״ל כמבטל אי׳ במזיד כנראה מלבלי הש״ן אסור לכ״ע. וללא כהפמ״ג שנחב ללאחליס
 שרי נמו בכל מבטל אי׳ נמזיל. וכ״כינס׳ חגורת שמואל והניאו נס׳'ל״ש . וליתא להא נתנ הלינ״ש
 נתשוגה סי׳ תציית גני מנטל נליקת הריאה לה״ל כאלי נתבטל בשביל כל הקהל למי שילצה לקנות ואע״ס שלא
 נטשה בשביל אלס מיוחל אלא על הסתם נשניל מי שירצה לקנות והרי הוא נמו שנעשה נשבילס נימוד .
 וה״ר מהא לספ״נ לעילונין גבי מחומין לאס נא למנול גם בשביל ישלאליס ה״ה נבא צהס ניחול. ושוב
 לאיתי שכ״נ גס התי״ש סי׳ ט״ז וה״ר לזה מגמ׳ לנכולות וגס הוא לא לאה שכבל הקדימו הלינ״ש נוס .
 וכ״ז נעלם מהאחרונים כאז: ונדן סירכא טלטש לכלס ואילט שלא בלק לעת הנ״נ שי׳ ט״ו לאסול נהפס״מ.

 (יו״ד ה״א)

 יד
 אין נא! עדות. עיין שיין ועי׳ מ״ש גכיו״פ שהריטג״א שהניא הת״ן סי׳ קנ״ו חילק נזה ילוקא נדני שנערוס
 שאיןאמד נאמן הראשון כשניים ולא באיסורים וכל עו אמי נאמן.ונ״מ כשייך מ״מ סי' ע״ז ס״ק ט״ו ילא הוי ער
 נתיא כחי לגני תיי יק הינא יקמא מתימן ולא נמרא משא״נ היכא יעי נתרא מסימן כעד קנוא כגון בממון.
 ואס נן ה״נ לאיסור דעי אחו מהימן אין נאמן הראשון כשניים : (ש״ע נהנה״ה) מיהן אט פנהים עונדי
 נוננים מילין לעשות כך יש להוש אפילו נדיענד . נראה לאס לא נמצא שוס יליול סירכא לא גרע
. נא עונל נונניס אי ישראל והוציא הריאה קודם שתבדוק ׳  ממ״ש הלמג״ס והעתיקו הש״ע לעיל סעיף ג
 והיי היא קיימת נופחין אותה. ולדעת האחרונים שמכשילים שם בלי כפס״מ ה״נ מכשירין כאן . ומיהו



 נסם אניו היא״ש(^•״ן ״ל שנתבאר סעי' ז' דכשר וכן אס הורדא נדבקת למט׳ בשורש שלה בסעי' ידענא קושיא מעיקרא מאי היא דהתם הוה הנקב ככירור מג
ן ו׳ כל אלו כשרי׳ בלא מיעוך ובלא שוס הצלעות וכנגד הבשר ע״כ לא מ0  מי * י
ד האונות הואדמכשרינן אבל סתימת הבשר כיון שמלק הנק ע א כ ק ו ר ו ב ל _ ז י יט מ p בדיקה מטעם דהיינורביחןיהו י ״ h n 1 l i : » 
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. בטור כתכ שהרא״ש הסכים לזה והקש׳ ׳ ) אם רוב הםירכא כו ג כ ! הכלל נקוט בידך כל סירכות שבעולם נוהנין למעך ולבדוק אמ״כ אם ( י ש ל ״ ; ; ״ נ
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 לנהלא״משס: לי• מוי נשם עולה בנפיחה חיץ מכשלרן דהיינו• מחיתוך לחיתוך למטה מחציין לצד ג״י דהא לעיל כשב הטור בשם הרא״ש דכשהוא נגד הצלעות והבשר
* עיקרןיסירכא תלוי׳ ודבוקה בגרגרת או בסמפון השומן או בשדרה בענין אסור כיון שהוא גס נגד הצלעות ותירצו בזה הרבה תירוצים ולא ׳ ; י ? ^ ^ * ^ 

 מהני
 יון שמצק הנקב
 שכנגד הצלעות אינו סתום משא״כ
 כאן שיש סירכא אע״פ שאין סירכא
 בלא נקב מ״מ אין הנקב גדול כ״כ
 כמו הסירכא אלא שהנקב העלה ליחה
 סביבו עד כי הגדיל מ״ה אמרינן אס
 הרוב של הסירכא מן האונא אז חלק
 הםירכא שבו הנקב הוא משם אלא
 שהרחיב ועשה סירכא גס נגד האומה
 ושם לא יש נקב וכן איפכא זה הנלע״ר
 פשוט. ומ״כ אס סירכא תלויה יוצאה
 בשיפולי אומי ובסוף הסירכא עבה
 היא ותלוי בה כמין כפתור ונראה
 כבועה מליאה מוגלא אפי׳ הכי נראה
 לכשר דההפשטות לימה היא ומ״מ
 בדיקה בעי עכ״ל ואני אומר דהוה
 בועה בשיפולי וטריפה *) . בילדותי
 ראיתי מעשה בטבח אחד מומחה
 בריאה שהיה עצם דק אחד- ארוך
 קצת מונח כל הריאה מבחוץ ודבק
 כעורה לרחבה' וקלף אותו ממינה
 ונפח בה ולא היה מבצבץ והכשירה
 מטעם שהבודקים אומרים שמצלמות
 הבהמה נקלף ונדבק בריאה שתחת
 הצלעות ואח״כ ראיתי דין זה שנדפס
 בשם גדול אחד. ולי נראה דטריפה
 כיון שאפשר לו לנקוב הריאה בעי
 בדיקה מדין התלמוד כמו בריאה
 שהרגיש בה מחט בסימן ל״ו סעיף
 ט״ז ואכן אין בקיאין בבדיקה כמ״ש
 רמ״א סימן זה סעיף ד׳ וכפי מה
 שכתבתי בכל מידי דסכשר שלו תלוי

ד , ״ ד . ח , ו ו ו ד האו נ א כ ל  נימניימי וכיני שם יף«״ח נוהגים במדינוח אלי P היא כלכלי ש
. ה פ י ר ת ט ו נ ו א ר ה ג א מ ד , ש י , ״ ״ - , - י ' י ״ י י ו י י י * . ׳ י י י י ן ו א . ט 5ייי ר : ל ס א ש מ מ י " י י 5  י

י ן ו ו ד - . . . . . ד . - י - . ״ ״ ד - י ״ ד n ץ* 1לה] לג . ת ו נ ו א ז ודלקא כנגד ה מ . י נ ו ר ק ל פ fi ה c ״ c 0 ״ ב מ ל ה 0 ש  ג

ד הדופן ע ה j ™>\ הא דמכשרינן דוקא כשהנקב כ ן י ה ׳ י ל ה ״ ״ ^ ן י ג ל י ) ש י א ו 5 

* או אפילו בשיפולי ם י נ פ ב ך אבל אם ניקבה מ ר ' ן א ל ל ב * רביתייהו דאונא ברוחב א ? $ ״ 3 
ה ריאה וסרכא יוצאת משם לדופן טריפה נלי1 ואם א ר נ ו ו ר ו ע י ר ש א ב ת ™ הבהמה לא נ ™ £ 
^ דכל שכנגד האונות דוקא הוי סירכא יוצאת משיפולי אונה ומתפשטת על גב י ״ י ״ ^ 
י אם רוב הסירכא היא י  רביתייהו ושלא כנגד האונות לא היי האונה ונסרכת לדופן(J0) ל

פה: : בגב האונא כשרה ואם לאו(לח) טרי י עי  רביתייהו וכן מוכח לשין העי
י אם סרבא עולה מן האונה לדופן שבצד האומה טריפה ואם סרבא עולה א ל  כ
נן בתר רובא: אזלי ז  מהאונה לדופן שכנגד האונה ולדופן שכנגד האומה >צ» ל
ם האומה סרוכה לדופן אם יש מכה בדופן כשרה ואינה צריכה א ח ב נלי1 ל  כ
ה בדופן טריפה ולא מהניא לה בריקה ודוקא בםרוכה כ  בריקה ואם אין מ

 גשיסיני ייחם וגס ננת״ה ז 1 ו י ן > ו 1
ה לשאר מקומות בגון הזה וגרגרת ב ח פ אבל אם ס ה ל כ  מעות לשיפולי איןמקולנש״ט לדופן מכשירין ע״י מ
ה בדיקה: ה טריפה ולא מהגי ל כ ל£ז ושמנוני׳ הלב וטרפש וכיוצא בהן אע״פ שיש בהן מ  לנך >nZ& י§?ג
ה זו שאמרו היינו שיש בדופן כעין נגע אבל אם יש בהרות שתורות כ מ  (*יי י״מ ^ כג ט

7 ; י י -  )יה מצאתי לדבריו ; .
ה ממש ואם(בג) נשבר הצלע אף על פי שהזר ונקשר כ  בלבד אינו סימן מ

: ה כ  קרינן ביה שפיר מ
ל הריאה דבוקה לדופן אם אין מכה בדופן טריפה ולא מהני ם כ א א ד ט  כ
 לה בדיקה אפילו אם דבוקה כולה בלא שום פילוש ויש מי שכתב

 שהמתירה בר נדוי הוא והבלים אסורים (רשכ״ז):
ת לדופן אם נכי) רוב הסירכא ה ם האומה והאונה נסרכו בסרכא א א ג ה ט  כ
ה בדופן וכן אונה כ  מהאונה כשרה ואם רובה מהאומה טריפה אם אין מ
בא, וכן אומה הסרוכה בםירכא ת לחזה ולדופן אזלינן בתר רו ח י הסרוכה בסירכא א * ן י ^ «  מ

ה כשרה כ מ ה אם(כדי) רובה ב ת לדופן שיש בו מכה והםירכה במכה וחוצה ל ה  א
ש ולמכה שבדופן פ ר ט ל ת ה רכא א מאבסי ן אם נסרכה האו כ ו נ ס ואם לאו טריפה ט ? « » ^ י « פ & ל ^ » 

ה שבדופן כשירה ואם לאו טריפה : כ מ * אם רובה ב V ^ V ^ I S 
) ואס הריאה ד כ  סנקנ נצא שיריו ונלא שיניו הגה [לח] ריאה שנמצא עליה כמו ביסוי חלב והוא בשר נלוי קולפין אוחו מעליה (

ו >כ0 חחחיו שלס ויפה כשר מיהו צריך לבלוק הריאה (לע) גגסיחה(ב״י ס״ס ל״ח*) גשס רוקח): 1 יי־ ע ע ־ ה י?<'>י י י  מ

1 י י י י 1 יי  סזתמתו ומרה שנקנה יננל 1

 ונחנו לנינו ירוחם

 נקודות הכסף
 והנ״מ והוא לימה נגילא
 יחינותא אכל הניון נמ״ש
 נשיו סור ס״ה מ״נ : (ט״ז
 ס״ק נ״נ) ואני אומר דהוי
. י ו  נוער, בשיפולי וטרפה נ
 מימה ימה עני; וה לבועה
 בשיפולי ייאה ונס בלא״מ

 המ״כ
 ל״נ) וראיה

 נו׳ . ונ״נ סרמנ״ס בפירוש
 המשנה נמש׳ ניצה : (בטוף
 הנהייה) ריאה שנטצא
 עליה נוי . וכשוב מראה
 מקום נ״' ס״ס ל״ח ולפענ״ל
 ניאה שיצא לו מא״ז שמניא

 הט"! מ״כ נס״ין י״א ע״ש;
 פרי הדש

 נלא ינינא שהרי נריאם
 הסמוכה לרופן לכ״ע לפמות

־ •, י ־ ־ - •- ־ י ־ • - 1 ״ ? jpTJC1i ד ל מ  10nn7(I ן

. אין י ) ואם הריאה תהתיו שלם ויפה כו ד כ  סימ״מי י־ו ייל״ילמ E־,P״ בבדיקה מן לדין והו דיש לחוש שמא נקב גס במקום אמר וכ? שמעתי ממהר״ם יפה ז״ל: (
 "רון?איןמשם סמיראצס־וא לפרש דאם נמצא תחתיו שאינו יפה דטריפה אע״פ שמצד הריאה עצמה לא היה טריפות מכח ההיא שאינה יפה מ״מ הבשר בלוי מצרףישיה;ה

^ כאן שינוי מראה דטריפה דהא כמראה בשר או לבן כמראה חלב טריפה קמ״ל דקולפין אותו הבשר ואין משגיחיןבו ובמראיתואלא בריאה $ ^ ^ 6 5 3 $ 
 יא״נ ע״ינ היה ליה פישול עצמה בודקין אס אין בה ריטותא להטריף כפר ואין זה הבשר בלוי מזיק לה כלל ושוב שמעתי שמורה אמד הטריף בריאה שנמצא בשר
^ בלויוקלפוה והיה תחחיו כמו צלקת דהיינו קמטים מטעם זה שהבין דכל שאינו יפה טריפה אע״פ שאין טריפה בלאו הכי ולא נהירא כלל , g S R ^ 
 להא המוס׳'והרא״ש החני דאין לנו להוסיף טרפות ומעולם לא נתכוין בעל הרוקח ללמדנו איסור מטעמים שכתבתי כנלע״ד וא״ל דיש כאן ריעותא מחמת דהוי
י לףייי כמו סירכא מריאה לאותו בשר דאם כן לא היה מועיל בדיקה דהא אנן מטרפינן כל הסירכות כדלעיל בהג״ה אלא פשוט שזה לא מקרי  "'ייי הפו ״ א
 '״* סירכא כלל אלא כך היא בתולדתה וכעין שזכרתי בסי׳ ל״ה סעיף ח׳ בשם רש״ל במעשה דרינוס שהיה עור פרוס על כל הריאה וקלפוה
 והכשירוה ה״נ כן הוא כנ״ל ומ״ה נקט כאן שלם ויפה דמתחלה לא היה ניכר כה חיתוכי דאוני מחמת הכיסוי וגם היה בה מראה

 בשר לזה כתב שמאחר שיש עכשיו למטה שלם מצד חיתוכי דאוני ויפה מצד המראה לא משגחינן בכיסוי העליון:
 ״ חידושי רע״ק ביאור הגר״א

ם ״6''0 ל׳׳נ דטריפה. רב נהמיה נו׳ ־ [לה] הא נו׳. דלאו רניתייהו ננ״ל: [לו] ואם כוי. הכלל נזה «ד|) ננאנדה נשונג יט״ט נראה בנמצא טירנא תלי״׳ טריפה: (ט״ו ס״ק נ״ג י' י פ  B5',KTOC ש

6 ע׳ בטשבצות והב דנטצא עצם בתוך הלל הנוף ויש לתלות דטצלעותהוא דנשר דל״ד טוף הטימן ינל שיונו נסתם לא טיפרקא ; [לן] אם האוטה נו . נפי הד ן דט״ש שט י אלא בלא העלתח צטהים ואיכא ריעותא בדופן וע״י בדיקת . ונת״ה לשיטת רש״י פי׳ דט״ש היני ענדינן קאי אשניהם ואפי׳ העלתה צטהיט וט״ש ואי לא טהטת בו׳ היינו דצריף אפילי לקילא ייו״״יי TEPB ונפיפא טדיטה ולא מהניא נו׳ דלא בי׳ נחטיה וכן לא הילקו נין העלתה ני׳ ננ״ל : (ליקוט) אם נו׳. עטש׳׳ש אנל לשיטת התופי שט ד״ה טייתינן נו׳ וד״ה ר׳ נ נו׳ אינו כשר לחייי 1E ליי6, לתפיש JWW ?נהטיר, סאי לקולא אלינא טנה בדופן ולעניו פלינתא דר״נ ואביטי פסק כאביטי להחסיר בשל תורה ונ! פלונתא דרבא ורב נהטיה נרבא וו״ש ברישא וא״צ בדיקה אלינא דניע אשכנויס שלא היה להם יעחס לםהט היני ענדינן קא• אניס דאתטר הוששין לר״נ אהעלתת צטתים ולאביטי אשניהם ודג קי״יייי" ״י־מיש?י 6 ״־ ־ B"P ג פ ־ יא? בדיתי, ול״ג ואע״נ דלא מא טפפא ,יהא ור״נ בדק נו׳ סתטיר אפי׳ אינא דעותא בדופן ולעני; הלבה בש״ת הלך אהד הטהטיר יקי״ל כד׳ נחמיר, והלכך אין חילוק אי אינא ריעותא י ; 

 ־*י'י נעל או לא בין העלתה צטהים או לא לעולם עיי בדיקה נשרה ואי לא ערפה . והרו״ה והרטב״ם ור״ת טי׳ דט״ש יאי לא נו׳ וטרפה היינו טפק טרפה ונטש״ש ט יד ב׳ ורנ נחטיה ל״פ

 יד אפרים
 משחיטתם ינייקתס וצריך
 (הימיק אן מנליכפ ע״ש ועיי
 נסי׳ קצ״נ שכתב ננילגיאד

 אשכנזים היו עם קדוש גפני
 עצמן ינהגו כטנהנס

 יוימן סעווות עציה י

 באר היטב אנל
. כ׳ הש״ז מ״כ אס סירכא חלויה ה פ י ר  תחח הווארצלי״ן כשר. ע״י) : (לח) ט
 יוצאת בשפילי אומה ובסוף הסירכא עבה ותלוי בה כמין כפתור ונראה כנועה
 מליאה מוגלא אפייה נראה דכשר להתפשטות ליחה היא ומ״מ בדיקה בעי עכי׳ל
 ואני אומר דהוי בועה בשיפולי עכ״ל הנן״ז (וסר״ח סי׳ ל״ז ס״ק כ״נ חולק על
. כ׳ הט״ז שמעתי שמורה אח׳ ה ח י פ נ  ש״ז וכן הש״ך בנה״כ ע״ש): (לש) ב

 או למומלא והס ממש שני גיל
 נעיל אתת ללא מיישינן משוס

 הדושי בית מאיר
 שלא נסלל! :(נט׳׳יפ״ק נ״נ)
 וט״כ וכי׳. יאני אומר להוי
 נועי נשפילי וטלישה נ״ה עיי
 תשונת פ״י תלק י״י סי׳ י״נ

 הםקוטות
 פתהי תשובה

, במעשה שסיס עצם לק כוי עיין נתשיבת מקום שמואל שיי ט' שהשיג על סש״ז יהעלה " י 5 " ' ־  לא חחגיייי ""c י
 ח״נ סי׳ סטיו נפיייא טיייח כלעש הפרימ להכשיר ע״ש יעיין בתשובת שני״י ח״נ סימן ס׳ שכתנ נות להמיל נהפ״מ
י ע״ש ונן פסק התג״ש גוה להקל בספסל מלינה ועיין בתשובת הל הכלמל מיו״ל סי' ה' י י ' 6  ע*י מפייי6 ייוייס "
 שכתב יוה דיקא בנמצא מונח על הריאה מנתון אלא שנלנק נעולה אנל אם נמצא מונת
 בריאה נין קיום לקיום יננר יש ייעותא לפנינו שניקנ קרוס אמי ע״י העצם שפיי יש
 למוש שניקב גט סשני נטשהו ואין אנו בקיאי! וטיפה אפילו במקום הפשי מרובת ע״ש :
י ס ו  (רבי) אזלינן נחי יובא, עיין נתשובמ מסי״י טיאני מ״א סימן ע״ו מ״ש נ

 (בג) נשבר הצלנג. עיין בתשובת מהרי׳׳נ! ח״נ טי׳ ט׳ שהאריך למצוין על השוחטים שאמרי שיש לההשיר גסרוכס לצלע שנשבל ומזל ונקשר למשיב מנה אעס״י שהשני נמקוס אוןד
 יהסילנא לסלאה ממנו שנל איתי הצלע בחזקת ליעותא והניאו לאיות ללנליהס והיא ז״ל לחה ראייתיהס והעלה שחלילה להקל בזה ועמ״ש לעיל םק״ח : (כד) תג הסירנא . מי'
ע 5 . 1 . . ״ ״ - S N « ™ . ״ ! י , \ « מ ^ פ * 1 ^ \ י 1 £ י r . 1 - 8 * 2 * ע ״ צ - 1 ' "י ־ י | ־CR1M מ?ייימ ס י י ה • ע ־ מ ה ב נ ו  לא כתב הכי [כעת אי! לעתי גתשינת ־טהל"ט ח״נ סי׳ י״נ מ״ש נזה (?י") ר

 צי
 מסר

 יד אברהם נליון מהרש״א
 אגל אס בלק ומצא ממנו מונח ולא נחחנ מתיר וכן בכל מחט הנמצא גפנים ויש קורט דס במין. ינמהיירא (שיו היו״״י) וסרכא תלוי׳ ודבוקה ננוגרת . ע׳ ט״ז טיק י״נ : (סעיף נ׳ ט״ז ס׳׳ק נ״נ) דהוה
 תניינא חי״ל שי׳ ט״ז אוסר אף שאשה אומרת שברי לה שלא היה מחט ומשים לנ״« ללא רמיא שלא היתה נועה נשיטולי וטריפה, ונפ״ח שי׳ ל״ו ם״ק כ ג ראם הסדנא דקה מועיל נפיחה ואט אין הסדנא
 יודעת עדיין מהסילנא ולא מהלי) וע״ש : עילה בנפיחה ודלדול נעלטא הוא . אנל אס הטרנא עבה אטרי׳ בל הסדנא נתשלא טונלא ינקני
 ריאה נטתטוט ולנך אינו 0ילה ננפיהה : (שם) ולי נראה לטריפה ניון שאפשר. ע׳ סי׳ נ״נ
 טק״ב ! (שט) בסןה ובן שטעת׳ טטהר״ם יפה ז״ל . והפ״ח סק״ו טנשיר : (סעיף כ״נ פ״״) טריפה ולא םהניא לד, בדיקה . זולת לו״ת וליה סאן דהורד׳ מותיר. ועי ת׳ טהר״י

 1 נירנ ט״א ! (סעיף נ״נ ש״ע) אען סימן טנה סטש , וי״א דנם זה הוא סיטן טנח. חנ״ש :

 מןסנועה]



ן עח באר הגולה ה י כ ת פ ב יורה דעה מ הלכות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

יי עינ , » מש־ם י׳ילי(׳ ו ש א ע ו ה ן ד ץ כ ס ל ״ ש א 3 ת ם א, ע ט ׳ ־ ה ו  מ(א) ואפילו אם הלב טרפש. פי׳ כים שהלב נחבא כו דכיון ft א ואפילו אם הלב כ
8 ^ ן ^ נ ג « י א * » , וכ״כ האו״ה כלל נ ׳ . ראייתו כטבע לא מיהדק : ב וי״א דלא םהני כו ׳ ו ) אבל אם שומן כ ב  שעשוי ככובע לא מיהדק: (
 מסעיף ו׳ שאין מועיל שם סתימת השומן וכ״כ בארה שער נ״ב נ״ב לין ב׳ והב״ח מולק וכתב דהך דסוף סימן זה מיירי נמי בערפש ג נ״י״ ־!־!שמעוה לץי היין
^ נ ג מ מ ^ ״ ו ^ " * ) ם פ"י ' ״ ב מ י  י ־ ״ מן הלב שהרי הלב ע״ש ואין דבריו מוכרחים והכי משמע מדברי ה

 מה״ש דין י׳ והכל בו דבשומן הלב
 נמי לא הוי סתימה ע״ש י• נ ולא
 הגיע לחלל. אפי׳ ניקב נקב מפולש
 מצד לצד ולא ניקב לחללו כשרה
 כ״כ הב״ח וע״ש *) : ד אם מחמת
 חולי כו׳ . ע״ל סי׳ מ״ט מזה :
 ה ואם בקוץ או במהט, ע״ל סי׳
. כן דעת ׳  נ״א מזה : ו מיהו כו
 הרב בפירוש בה״ג והאריכו הב״י
 וד״מ ומהרש״ל פא״ע סימן י״ב
 והדרישה ועט״ז והב״ח ושאר
 אחרונים בפי׳ דברי בה״ג אלו בכמה
 דרכים שונים ומסיק הב״ח וז״ל
 ולענין הלכה חיישינן לכל הפירושים
 וכשנמצאת בלב לנואי טרפה בין

״ ובו ו סעיפים: ב ל ת ה ו פ י ר י ט נ י  מ ד

ב לאהד מהם טריפה ק י נ ב יש לו ג׳ חללים א  א הל
) סותמו א ) ב ל ו אם הלב טרפש ה ל י פ א ו  (א) א נ
°) שומן הלב עצמו סותמו כשר: ל אם( ב א w נ i ( ב ) 
י סתימת שומן הלנ וכזאיתא נסמוך סוף סי' מ ה ב 1ב) וי״א ללא מ - י  ה

כך משמע ממרלכי פא״ש והגי אשיר״י) ויש לחוש(ב) לדנריהס: ה(  ז

ת הולי מ ח W לחלל ד י׳ אם מ ע י ג  ב י ניקב ג ולא ה
פה:  כשרה ה 1ט ואם בקוץ(ג) או במהט טרי

ב אע״פ שאינו ניכר בהוץ ל ח י נמצא מחט ב  ג נ
 טריפה ׳ והוא הדין אם נמצא בטרפשא דליבא:
) ו [11] מיהו אס לא גמלא רק בשימפון הגדול שבלב וקופה לנר ד  הגה (
 דהיינו לצל מלל הלב אס ראש המחש כגרעין של תמרה כשרה (ל״ע
 בפירוש בה״נ) דתלינן לנכנס לרך הגרגרת לסמפון שבלי ומאחר שראשו

 למטה אין סופו לנקוב והבהמה תפלוט אוחו ע״י(א) כיתה(ד) וניעי::

ב ני] שהוא קנה שומן שיורד בין שתי  ד ני] ״קנה הל

 ומו״ח ז״ל כתב דשם מיירי בטרפש הלב שנקרא ג״כ שומן
 רש״י פי׳ בדף מ״ט טרפשא דלבא
 שומן הלב כו׳ וע״כ לומר כן דאי

 נחנא
 נו): ד משנה שם וף נ״ל:
 י. טור ונ״כ הרשנ״א גח״ה:
 ו טור נשם נהינ: ז כםרשנ״א
 נת״ה הקצר ולא מחלק נין
 קיפא לגיי או לנר : חציינתיו

 נקודות הכסף
 (נש״ר °"ק P כ״כ הנ״ח
. וכ״כ סל׳׳ן נמשנה ואלו ׳ ו  נ

 כשוות ע״ש ־.

 פרי הדש
 געי סדין וע״נ אינו אלא
 מכת הנרייתא ופיסול סתווי
 להכשירו ולהני מתוויתא
 רמילת׳שכוונתו תיתה להכריח
 יאף למאן ילא יעי פריך מ״ע
 נע׳ שיהא היושן מהירק יפה
 על םניןכ באופן ללא מפי,א
 זיקא וכן נראה ממ״ש נסי׳ י'
 ע״ש ונוה יפה ניין יפשיט

fct^S,^ בקופה לצד ראש הבהמה בין בקופה 
 לצד חלל הבהמה ובנמצאח בסמפונא רימ והגאונים להא לאמיי־ן

ה ש^י״יראייישמיףאיע״עית מ מ D ה f ד " צ ה ל ס ו 1 ר ה א י ב  י

 סיפא היפוכה דרישא דהא התחיל במונח בסמפון קטן ודוקא חודו נמי טרפה ואינה כשרה אלא היכא דנמצאת בסמפונא רבא והקופה נמקים סילהת האינית שאס
 למטה דחרתי לריעוםא אז טריפה ובהכשר כתב דבחרתי לטיבוהא לצד חלל הבהמה ודוקא דליכא הוכחה דכבר היתה למאי וחזרה יש שם טלפה עינ והכל תמהו

 דוקא כשר דהיינו מונח בסימפון גדול וקופו למטה ותו דלמה יהיה לאחוריה אבל אי איכא הוכחה דחזרה לאחוריה חיישינן דלמא
 עריפה במה שסופו לנקוב דעכ״פ עכשיו אין כאן נקב ויש פירושים בחזרתה

ה רבים ובנוסחא שמביא ב״י בשם ת״ה כתוב  שונים הרבה והנלע״ד דמ״ש בה״ג אי קופה לתתאי ולא עייל פירושו או לא עייל ומצינו ס
 דעייל נראה רחסר מלת או ו5״ל או דעייל וביאור הפשט בדרך הזה בדברי בה״ג תחלה נקדים דמצינו חילוק בין ריאה לכבד לפי

ה הלשאל!ןמלי»יואצל^ין«ה ל ו ח  מ״ש ב״י בשם תשובת רשב״א סי׳ רצ״ה דבכבד חששו במחט שנמצא בה שמא דרך כניסתה לשם מן הגרגרת עשתה נקנ ב
 כל שהחוד למטה כיין שהולכת מהלך רב מה שאין כן בריאה שהיא קרובה לקנה ומן הקנה עד הריאה מקום רחב ע״כ מותר בריאה קושיא נינ'משוס יא׳ היה
ב שלאינימ־וס רגיתאי״אם1 *לא ל ה ש י ו א ו ו י 5 י נ י נ  אם היא יפה אחר הבדיקה וכ״כ הרשב״א במ״ה הארוך דף ל״ו ולפ״ז נימא דבלב נמי קרוב הוא לקנה כאשי נ
 והריאה הם בשטח אחד וא״כ לא היה לנו למוש אס נמצא ממט בלב כמו בריאה וט״כ בא בה״ג וביאר לנו דין הלב דיש בו חילוק סעצתס צמתים אף אס ניקבה
ן ^ ר י ו מ ; מ

א

ל

ה י ^ י \ א ,  בזה והוא בדרך זה דאם יש לבהמה חזקה לנקיבה ע״י מחט זה כגון שהיא מונחת במקום שבסוף יעשה ודאי נקיבה אז מועיל דבי ^
to זה דנימא שיש לחוש שמא כבר עשה נקב בבואו תוך הלב כהוא מקום שנכנס לשם דרך הקנה כיון שיש חזקה רעה למחט זה אבל למימיא והעלתה צמחים 

ק אם ״ ע  ןןוךןשי ר
 לטהט נהלל הנוף דהתמ חיישי' שטא דרך וושט נאה דרוב הנגלעיט ק טשא״נ כאן
 ול״ה דשטא ניקב א' טאנרים הפניטים דט״ש טשנר שבצלע עי״ש . ולענ״ד שננ ניה
 דהא להדיא טבואר (נםיטן ניא) דטחם בהלל הניף אף אם ראינו שבא טנחוץ דרך
 דופן טרי1ור, דהיישינן שםא ניקנ אהד טאנריט הפניטים . איו דטה דטנשרינן הבא
 בעצם דבוק בריאה דאמרינן מיד נשפירש מצלעות נםטוך לו נדבק נו ולא היה טנדנד
 מחט בהלל
 בש״ך (שיי

 מיירי בסעיף ו׳ משומן עצמו היאך
 שייך בזה לומר שומן דבוק ואדוק
 בו דהא כך גידולו ודבריו נכונים
 דאי לא קאי אטרפש מה שינוי
 ראו בו במה שהיה דבוק ולמה
 הוצרך ראבי״ה לחתוך שם אלא דמ״מ
 קשה להקל כיון שאו״ה ורמ״א
 אוסרים:(j) או במחט, בטור כחוב
 אפילו מבחוץ דאפילו נמצא מחט
 בחלל הנוף טריפה כמ״ש סי׳ נ״א
 ור״ל לא מיבעיא בפנים דאפשר
 מקב מידי אחרינא ובא ללב אלא
 אפי׳ אם תחוב בחוץ ולא לחללו
) מיהו אם לא נמצא ד  טריפה : (
. זה כתב דרך ביאור על דברי ׳  כו
 בה״ג והוא תמוה דלפ״ז לא הוה

 ימי עייף שחין מנקנ ממש .
 תו קשת יננמרא שריך יי״נ
 אייג נממן וצא משני יההיא
 נניקנס ולא תעלתה צמחיט
 ולהכי נשרה והנא נהמלמה
 צמחים ינריע טפי ילהני

 נמקים יניתא מיכח גהייא
 ינמקוס יניתא אפילו העלתה
 צממיסאין חוששין היהך סגרת
 י״מ ומהיי״ט גסימן הנזכר
 יס״ל להני ינייאתא
 כסנלת סראב״ד יננקנ ממש
 צא סגי יסליך אפילו לנישרא
 אצא שיהא מסוגל יפת הלכך
 כשהעלתה צמחים נמקוס
 הסירכא איכא למיחש לנקנ
 ואין הסירכא מגינה עצי' יכי
 משני גמ׳ התם במקו׳ לניתא
 למשמע אפילו נהעלתה צמחים
 היינו גוסגיך ועל פי זס
 העלה לאי סביך ננישלא או
 אסילי מיעוט גנשלא ילינא
 גגלמא נשרה אפילו על ילי
 אבעבועות על נאן ול״נ שהל׳
 הל״מ קאי אמאי לאיתמר
 נגמ׳ ליאה שניקבה וליפן
 סושמתה ושנינן לההיא במקום
 לביתא בהא העיל התנאי
 ובלבל שלא יהא אבעבועות
 ובגמרא מיירי בלסניו ולא
 סליו ולי ל״ק מירי לננמ'
 הני פלנינן ומי אמל ל״נ
 סני לליאה סלונה לוופן
 והעלתה צמהיס למוששין והא
 אטל לנ נתמן ליאה שניקנס
 ולופ! שותמתה נשלה ומשמע
 ליה להמקשן להיון לנליאס
 שניקנה להייא מכשיל כל שנן
 נייאה סיינה אף כי העלתם
 צמחים ומשני יההיא נמקים
 לניתא והנא שלא נמקום
 וניתא ולהני מוששין הא
 במקום לניתא נלכותיס
 למיינו סוונה לרוטן והעלתה
 צמחים נשלה וטעמא ללינא
 אלא סירכא גלילמא אנל אי
 אינא נקב נהליא אף נמקוס
 לביתא נל שהעלתה צמחים
 טלפה אע״ג לסניך גנשלא
 משוס שהאגעגועומ ממגיליס
 ומתפלקין הסילוך יהסינוך
 אנל נניקנ למוריה ודאי נשר׳
 כיון לסניף גנשרא ילפ׳׳ו לא

 ביאור הגר״א
 [א] אננ אם נו׳ . שיא אטדו אלא חלב העשוי נטנע נו׳ הינא ני' : [ב] יי״א
 נו׳ . נני' ואייל דטרפשא ודלינא ועפר״ח •י [ג] ואט נקיץ ני' . דאפיילו בחלל
. בםש״ש ׳ ו ' : [ד] נטצא בוי . ננ״ל : [ףן] טיהו כוי אם נ  הניף טריפה נטש״ש נינ נ
 ט״ט א' : [ו] קנה בוי . שם ט״ה ב' וכרב ! [f] שהוא בוי . כפידש״י :

 יי!
 מעולם . יעי' בט״ז לקטן (רטיי ניד) ובטשבצות זרג שס . וא״כ בנמצא עצט בחלל הנוף י״ל דטריפה כיון דטנדנד ה״שינן לנקב ואין הפרש נין עצם זח לבי

 הנוף חינא שידענו שנא מנחוץ דרך דופן אלא לפי החילוק דנדופן דניקנ ננח גרע ווהו תלי׳ במחלוקת הרשנ״א והר״ן נמהט נכבד וחודה יוצא לחוץ . ע'
 ט״א טק״ח) ולהד׳׳ן דטטריף התם ה״נ טדיפח. ודו״ק !

 אולם מדברי הטור (טיסן נ״נ) שנתב ואין הננד דוטה ללנ והקורקבן . שהלב והקווקנן
מ ״ נ  פתחי תשובה נ

 קטנים של זיעה כחייו של מחע ומיאה הטיפין איומים כיס וכשמקנמין מוזר ומזיע ונויקין
 בפושרין ואינו טבצבן אי הוי זה ריעותא ונס אם היו מזיעות הנ״ל תחת נשי בלוי אי הוי
 תרתי לריעותא ע״ש באורך . ועי׳ נתשו'בית אפליס תי״יסי׳ י״ט שהשיג עליו וכתב ראי!

 מקום ספק נזה נלצ וחלילה להקל נזה ע״ש ;
 רן (א) ניחה וניעה . ענה״ט [מ״ש ואס נמצא עצם נתיך הלנ בו׳ ועיין נתשונח מ״ס
 סימן מ״ג ע״ר השאלה שנמצא עצם נצנ פרה אמר הנישול ויש (העצם עוקצים הלבה
 חלים ממוללים והיה הפ״מ נינר נתעיונת נל נני הקהלה והרגה אנשים נסעו משם ננל
 ועמסס מנשר ההוא . ונתב שלנלי הפמ״ג כאן נשם התנ״ש מנומגמיס ע״כ הניא הוא ו״ל
 לבלי התנ״ש בתוספת ניאול ותוכן הלנלים רתלז מיני עצמות בלב. א׳ נמצא בחללו ולא
 תחוב בבשרו והיינו עובלא להנ״ת שקיבל להכשיל וכן עיקל ואף שהט״ז הקשה ע״ז לנליו
 דחויים . ע״כ אס נמצא נחלל כשר בכל ענין אפילו אס יש לו עוקצים הרנה . אן בתנאי
 שיהיה אלום אנל לא לגן בי אין ללכו של לס להתלבן . ועול מין אחל עצס הנמצא גווצ
 ומסובך נבשל עוני הלנ ולא בחללו וע״ז העיל נלמס השנים שהנשילו כמה גלולי הלול הי
 העילי נקיאיס לפניהם שנמצא נן נשיוליס נסים יזה נשל נבל אופן אשיי יש לו עוקצים
 הלנה ואפילו הוא לבן ומ״ש םפל״מ שאס נמצא העצם נס מכל צלליי שיש להכשיל ל״ל
 ננמצא לגן נתללו . כי אווס נחלל ולנן נעוני הנשל נשל ננל אופן. זה תוכן לנלי התניש
 ז״ל. מעתה בניוון השאלת שלא נמצא מונח נתללו אלא תתונ. נעוני הנשל אס נינל היטב
 שנול נחונו והיה מסובך בנשר הרי לינו מפולש לתתיל (אף אם העצם לבן) ואף אס יש
 ספק שלא נתניל נתונו אולי מעלמא נתחנ לתוכו וה״צ נמתש שנמצא נצנ מ״מ הרי נתשונת
 צ״צ סימן ק״ז(והינא ננתיט סימן מ״ח סק״ו) מתיל נמחט שנמצא תחינ נפנו אתר נישול
 ואינא ס״ס ני׳ אלא לספל״מ מהנדן בלבל מ״מ התיל הכלים אחר מעל״ע ובסימן מ״ט הורס
. ׳ י  יסמוך כיון שהיה עיל צר קילא שניי! שיצא המתט לחון נחצי אצבע היו מלגישיס נ
 וסנה רעתי נוטה להקל כצ״צ אך סכא אין אנו צריכים לזה לא מינעיא אס ספק אס היה תמלמ
 גידולה או מעלמא לולאי יולה הפריית לצלף הספק ולתלות שהיה מתתלת גידולה אלא אפי׳
 אי נראה לעין שמעלמא אתא מ״מ בנ״י יש להקל כי סעוקצין סס קטנים מאל והעצם לחג
 יאינו מי ואפילו סיה נכנס ייך הושט יהיה ניקנ בעוקצי אבייס הפנימיס לא היה יכול
 לעניי ייחנ עצם הנס ט״י נקנ הקיז היק הלז ילא ימי למחט שהיא יק מלמטה ימתענה וסולר
 בשיווי נו׳ . ואע״ג היכא להיה נמצא בלב שאינו מנישל אחר שמינוה ילא היה מקום לתלות
 אלא יקוים שמיטת אתי מעלמא לא הייתי מיקל טענרת הכרס לחלק נין עוקצי! אלו למחט .
 מ״מ אמת היא שקשה צתצות כאיסור יא״כ ננה״ג מויה הפי״מ לצ״צ לומי מעלמא אתי אמי

 (סי׳ מ' שייך סק״ג) כיב הנ״ה ועיש. ונ״כ להדיא הריין נטוזני' יואלו נשירות
 באר היטב

 השריף בריאה שנמצא בה גשר בלוי וקלפוה והיה תחתיו נמו צלקת להיינו קמטיס
 מטעם זה שהבין דנל שאינו יפה טריפה אע״פ שאין טריפה בלא״ה ולא נהירא
 כלל לאין לנו להוסיף על הטריפות ומעולם לא נחכוין הרוקח על איסור זה
 וכוי ועייל סי' ל״ה ס״ח מ״ש בשס מהרש״ל (ועיין בפר״ח ריאה שחסרה בגב
יע וכנגדו בדופן נראה ש הצלע היה נשבר  האומה נמו סדק והעור והבשר קי
. כ׳ הרדב״ז מי שאינו אוכל ל ״  ונתרפא הוי ריעותא וטרפה. תשובי ב״ח סי׳ ק

: ( ם י ל  מנסוחה שנתארח בבית שאוכל מנפוחה א״צ לחוש לגיעולי כ
. פי׳ כיס שהלב נח בו וכיון שהוא עשוי ככובע לא מיהלק . ו מ ת ו  מ (א) ס
. והב״ח חולק על רמ״א וכ׳ דבסוף סי׳ זה מיירי ם ה י ר ב ד ) ל  ש״ס: (נ
 נשרשש הלב. אבל השייך פוסק כדעת רמ״א וכ׳ שכן משמע מדברי הרמב״ס
 לגס שומן הלב לא הוי סתימה ונם הש״ז כ׳ שקשה להקל כיון שאו״ה ורמ״א
. פירוש אפילו ניקב נקב מפילש מצל לצד ולא ניקב לחללה. ל ל ה ם: (ג) ל  אוסרי
. וכ׳ הש״ך דכל הפוסקים האריכו נפי׳ הגייה ה ע י נ  ש״ך נשס ב״ח: (ל) ו
 זו ולהלכה מסיק הב״ח לחיישינן לכל הפירושים לחומרא דהיינו כשנמצאת בלב
 לגוואי עריפה בין בקופה לצד ראש הבהמה בין בקופה לצד חלל הבהמה ובנמצאח
 בסמפונא רבא והקופה לצל ראש הנהמה נמי עריפה ואינה כשרה אלא היכא
 דנמצאת בסמפונא רבא והקופה לצל חלל הבהמה ודוקא דליכא הוכחה דכבר היחה
 לגוואי וחזרה לאחריה אבל אי איכא הוכחה דחזרה לאחריה חיישי׳ דלמא בחזרתה
. ואס נמצא עצם בתוך הלב קבלתי שמעשה ר כ י  נקבה הלב או קנה הלב ואינו נ
 היה באשכנז בשור והכשירוהו חכמי הדור וטעמם לסי שנמצא בן גלב הצבי
 כשנחקשה הדם נעשה ממנו עצם ואפשר שיהא נמצא כך לפעמים גס בנהמה
 ועייל סי׳ מ״א עכ״ל ובט״ז חולק ע״ז(וכ״נ דמש״א) ופר״ח כ' עצם שכל צדדיו
עוד שיש מין שוורים שכך כ׳  גסים ואין בו חדוד בלל בשום צד'יש להכשיר ו
 הוא בתונדה ע״ש . מחש הנמצא תקוע בלב אם יש היכר מבמיז בדופן הצלעות
 שידוע שבא המחט לצד פנים יש לעיין אס תקועה מקצתה עדיין לדופן ולא

 עבר לחלל הלב בנקב מפולש אפי׳ קופה לנר כשירה אפי׳ במחט דקה רש״ל בשם מרדכי. וכ׳דבלב הצבי גופא מה״ת להכשיר אם העצם מונח בענין שבמחש
 היה בו איסור משום דסוסו לנקוב מה לי מתס או עצם ואפי׳ את״ל דבצבי נשר מנין לנו לדמות בהמה לצבי דאין ללמוד מין משאינו מינו ואין להקל בדבר
 שאין יסוד לו מפוסקים ראשונים עכ״ד ועיין נש׳ נקה"? ואס יש ב' לבבות מעשה היה והטריפוה! דמש״א דף קי ע״ב . מעשה בריבה אחת שפתחה

 מטה יהונתן יד אפרים
 (טיטן 0׳ פ*א בהניה) ףלא םהני טתיטת שומן -,לב . ונלאיתא נסוף שימן זה יעי׳ נט״ז פק״נ ונפ״ח מס נסקלע או נאניס היה נראה להנשיר ונפרט נהפ״מ וכ״כ חנ״י מ״נ סי׳ מ״נ ונן נ״ל נמ״ש הט״ז יהנייתס
sf'fns שמקשי׳ טל לגלי ימיא אלו ועי׳ מס שני נסים שובריו מבוארים היטנ: (שט ט«יף ני) נמצא טהט בלב ונוי. אינס אלא לחומלא ומ״מ אין להקל אלא נשנחמעך הסירכא נין אצנעותיו ע״י משמוש גנחת גמ״ש 
 מיהו ואז הבריקה הומרא . אכן במקומות שטקילין וממעכין בחוזק קצת וגס גק״ק פלא״ג שהגווקיפ ממעכין
 נסילנא ונליאה על שהשילכא נקלף מהריא׳ לגמרי ני סייכא גמורה אינה נקלפת כי׳ והעלימו חכמי הדור עיניהם וא״נאם תמעך קצת עיכ שמעשה הנפימה עיקל . ואס ניקול ננקלעת או נאנלה באונס הו״ל תלי קולי לסתלי
 אהדדי וחלילה להקל נזה ונן נ;מ5א עצס על הליאה צריך נפיחה מלינא ואין להקל בלא נפיחה אליגא לנ״ע ע״ש ועי׳ נת״ש סי׳ ל״ו שכתנ ג״כ להטריף ננאנלה גצא נפיחה י• ונספר׳ נית אפרים העליתי שמליו הס ממווליס
 כשמצה מלשת ע״ש ינתג עול שס נעצם שנמצא על הריא׳ וראיני שהיא מצלעות. הנה אף שנט״ו אוסר בפירוש ושמיטת אחרוני' מתירים ינ! הסנרא ניתנת כיין שמונח שם תמיל לא חיישינן לנקינת שאל אנליס גס הליאה אולי
 היתה עייין תמונה נה שהבהמה נחייה נפוחה ווונקת עצמה נצלעות.ויוקא שהויאס תחתיה יפה נלי ריעיתא ועלתה גנסיחה.ומ*מ אין להתיר ני אס ננהמ' גלולה של ישראל שהוא הפ״מ ועיי נספרי נים אפלים סי' צ״ט ס״י! י'.־
 (טיטן מ׳ סעיף ג׳ נהגה״ה) כיהךן וניעה. עגה״ט נשם החיצ וגפמ״א ח״א קי׳ ק״ג השיג על פיתר זה לי״ל ללהמסמש על שנעשה כנשר שהלוסא גוללו והרינה שפתח׳ התרנגולת סברה שהוא תלתלי נשר וזרקתי לחתול

 גליון מהרש״א
 (*«!«') דיני טריפות הלנ . אס הוא סגולה ע״י שעצם שבבטן נפרק ונרתב נשר . ת׳ צ״צ םע״ו ! (פעיף אי פ״ע) הלב יש לו נ׳ חללים . הי׳ עליו נפוי טלא טיפ והלב נולו בתונו וקלפו אותו ונדקו
 חלב ולא חי׳ נו נקנ כשר נט״ש נהנה״ה טוף פי׳ ל״ט , ת׳ ריק״ש נפ״ח : (הגליה) ויש לחוש לדבריהט . אט אין הפסד מרובה ה״א : (סעיף ג׳ גהג״ה) אין פופו לנקוב . גנו־ נתקשה הפיה טאי דבקיץ
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 אם אין סופו ודאי לנקוב אמרי׳ לקולא מצד שהוא קרוה כמו לאמרי׳
 בריאה כיון שקרובה לקנה ואן! ע״נ דגבי ריאה נמי הוה סופה לנקוב
 דהא אין מקום לצאת ואפ״ה כשר בכל גווני שאני החס שאפשר
 להתברר ע״י בדיקה מה שאין כן בלב מ״ה שפיר אמר בה׳׳ג דאין
 טריפות אלא בתרתי לריעותא האי
ל שנמצאת בסמפון לבא בפני׳ דאז לית ח ) ת ה ז ק5 י ע  ערוגות הריאה!t& וכן המזרק (שי׳ ־

 שיוצא ממנו לריאה שניקב לחללו במשהו טריפה
 (ועייל שוף שימן ל״ז) :

ל הלב בין ביד בין מחמת חולי טריפה: ט י נ  ה נט ט
) שאם שומן הלב דבוק ה  ו ז ניז י יש מי שאומר (
 בלב ואדוק מאד מפרירין אותו בסכין ואם נמצא
 שם או בעובי הלב קורט דם אסור ה ואין צריך

:  לומר אם נמצא(«) בחללו

~ בחזרתה נקבה הלב או קנה הלב ואינם ניכר וקרוב בעיני דלפי ™ ^ S  ־
״* דהרשב״א ראה שדברי בה״ג סתומים ואפשר לפרשם על כמה דרכים ג  והיסנ״ם ס״זטה״ש: י ה
 כמו שנתבאר תפס לחומרא בת״ה הקצר וכתב בסתם דמחט שנמצא
 גלב טרפה ולא חילק מיהו בנמצאת בסמפונא רבא והופ׳ לצד מלל

 ממרדכי מאיז מעשה (תני
 ואנייה

 דוכתייהו למיפק וסופו לנקוב ע״כ
 אמרינן דשמא כבר עשתה נקב והיינו
 דוקא בכי רישא לתתאי דחזי לנקוב
 ע״כ אמרינן דכי אתא נקובי מנקבה
 בלב וחמיר מריאה אע״פ שהוא קרוב
 כמו ריאה אבל אס מדא לריעוחא
 כגנן קופה לתחאי והיא מונחת בפני׳
 או דעייל בםמפון הגדול של הלב
 לחוד דהיינו קנה הלב שהולך
 מהגרגרת ללב ולא הלכה המחט
 לתוך הלב כלל אז תלינן לקולא

י (כ) הנשר (ו) הרי הוא כקורט לס וטריפה נ  הגה נצרר הדס נעו
 (א״ו הארוך) ע״ל סוף סימן ל״ז נלין לכ שנסרך למקוס אחר :

 הבהמה וליכא הוכחה דהיתה כבר
 לגואי וחזרה משמע דלדברי הכל
 כשרה ואס נמצא עצם בתוך הלב
 קבלחי שמעשה היה באשכנז בשור
 והכשירוהו חכמי הדור לפי שכך
 נמצא בלב הצבי כשנתקשה הדם
 נעשה עצם ואפשר שיהא נמצא כך
 לפעמים נס בבהמה עכ״ל וע״ל
 סי' מ״א: ז יש מי שאומר כו׳ .
 אע״פ שלא הביא בב״י מי שמולק
 בזה כתבו בלשון יש מי שאומר
 משוס דלא מסתבר להטריף כיון
 שלא הגיע המכה עד לחלל וכ״כ

 נקודות הכסף
 (ט״ז p"B ד' נםיפו)
 ע״כ נראה מאין להקל
 נ(ה שאי! לו יסוד מדנרי
 הפימקים . ולסענ׳׳ל אין
 להוסיף על הטיפות וניון
 שהנשילוהו חכמי הלול הס
 ידעו מאיוה טעם הכשירוהו
 וכל הוכחותיו אינס כלוט
 לסתור פסק 91 וכן קבלתי
 שכמה פענלם הורי כן נחלי
 הלול הלנה למעשה וסטעס
 וכיון שגן גידולו נתוני אינו
 מויק לו הליט ולא יעשה נקנ.־

 פרי חדש
 מטלפינן אנענועות אלא
 סינא ואינא נקנ ולאי אנל
 לא נמקוס סילכא ויה נלול

 ונכון והני נקטינן:

 . מטה יהונתן
 מיהי אט לא נמצא כוי. וין זה
 היא מנעל ה״נ שהניאו הטול
 סימן זה ע״ש . ונראה מדכויי
 שטליפית זה כיד ון ע״ש סיטו
 אע״ג להשחא ליכא טוס
 תולשא כלל ולא נשתנ׳מנריית'
 ואפייה טריפת משוס לסיפי

 מהרש״ל שם שלולא קבלת ראבי״ה היה מכשיר אפילו בטפת דס מאמר ואמרינן שלא עשתה שוס נקב דבחלוקה הראשונה דהיינו שהיא בפנים
 שלא הגיע המכה לחלל הלב דאפי׳ תימא שהלב כולו לקוי מ״מ לא הגיע וקופה לתתאי פשיטא דכשר דא״א לנקוב בקופה אלא אפי׳ בחלוקה
. צ״ע הלא בכל לב יש.דם בחללו ולשון השנייה דהיאבסמפון הגדול מבחוץ ללב ופיה למעה נמי כשר דמחמח ׳ ו  לפנים ע״כ: ח ואצ״ל כ
 המרדכי והגהת אשר״י כך הוא ראיתי שהביאו לפני מורנו אבי״ה שהי׳ סמפון הגדול פשיטא שאין חשש כיון שהוא רחב וכמ״ש גבי ריאה
 שומן הלב דבוק גלב מאד ואדוק הרבה בכח וחתך בסכין השומן מן אלא דהיה לנו לחוש שמא הלך לתוך הלב ועשה נקב וחזר לאחוריו
 הלב במקום שהי׳ דבוק ולא ראה מבחוץ על הלב שוס ריעותא במקום לתוך הסמפון ואף שזם הוא קצת רחוק מ״מ היה לנו לחוש מצח
 שהיה דבוק ואח״כ מתך במקום שהיה דבוק עד החלל ׳וראה בעובי הלב חזקה שסופו לנקוב דכא! אין ודאי סופו לנקוב דאפשר שתפלוט ע״י
 ליינ״קונ לתון״וכן״נט %להא ולא בחללו קורט דם ואסר עכ״ל(ומביאה ב״י) משמע דה״ק שראה השיעול כיון שהוא מונח במקום רחב עדיין שהוא למעלה מבשר
 שלא נסיין צפא׳׳נולףמ״׳ בעובי הלב ובחללו לא ראה כלל דהתס קורט דם לא מעלה ולא מוריד הלב ע״כ לא מחזקינן איסורא כלל שמא נפק מסכא ט׳ וקשה
 לטתייהו״לשס,1,״^״״ וכן משמע באו״ה כלל נ״א דין ל״א דלא אסר אלא כשנמצא בעובי מאי שנא מכבר דאמרינן בסי׳ מ״א בטור לטריפה בקופה לבר
 הלב ע׳׳ש ואולי המחבר ר״ל דכשנמצא כעובי הלב ולא נשפשט עד מטעם דהלכה דרך הושט והדקין והכא לא חיישינן ומכשרינן בקופה
 לחללו טרפה ואצ״ל אם נמצא בעובי הלב ונתפשט עד לחללו ודו״ק: למטה וא״ל דשאני התם שא״א שתלך דרך הקנה דהא בקופה לא
 שהוא אפשר להיכנס בבשר זה אינו דסא במחט קלישתא אסור בכל גוני
 מטעם שמא נכנס דרך הושט וא״כ ה״נ ניחוש מספק לזה ונראה דבה״ג מפרש בכבד כמ״ש בת״ה הארוך קופה לבר היינו לצד חוץ לחלל
ת דטריפה מצד שניקבה בהליכתה• כמו שנעתיק לקמן -סי׳ מ״א ולא חיישינן כלל שמא נכנס דרך הושט ולפי דברינו כשהוא תוך הסמפון נ י ^ ^ י א ת י י א ל י א ה  מ
, ™ הגדול ופיה למטה כשר אלא שרמ״א כשב בזה לשריפה ולפי פירוש ־שלו כתב מו״ח ז״ל אס נמצא עצם בתוך הלב קבלתי שמןעשה היה באשכנז " S W S ^ w ? 
 ל״ל א«י יכו׳ ולי ירמיה אמל בשור והכשירוהו חכמי הדור לפי שכך נמצא בלב הצבי כשנתקשה הדם נעשה עצם ואפשר שיהא נמצא כך לפעמים גס בכהמה עכ״ל, ואני
^ י־י׳ אומר אם קבלה היא נקבל אס לדין יש תשובה חדא דאף בצבי אם הוא מונח בענין שבמחט היה בו איסור מצד סופו לנקוב מאיזה טעם ' י ״ ? , י ' , , ״ ג t ! 
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ו א:״ נכשיר אס ימצא בו שיוכל לעשות נקב מה מועיל לנו שנעשה מדם הלב תיתי מהי תיתי סוף סוף ניקב כמו מחט ולמה יכשיר יותר ממחט י ל לאי י  ס״ל נר״י עי־
 והשתא!!פי ילכס של ׳״ל ותו דאפי׳ אח״ל בצבי כשר מנין לנו ללמוד מין אמר ממנו דהרי כ׳ הרשב״א בסי׳ נ״כ לענין נפלה לאור בסעיף ד׳ דאין ירקות פוסל בכפר
X w\ לל״ח של עוף בייתי שיש במינו מדברי כו׳ משמעדלעוף אחר שאין במינו מדברי לא מהניאע״פ ששניהם עופוה ק״ושלא נלמד שור מצבי לזה V V ! « 
) שאם שומן הלב ה  שנמצא אמו סיוכה שלא וכ״כהטור סי׳ מ״ב דאין ללמוד מין משאינו מינו*) ע״כ נראה שאין להקל בזה שאין לו יסוד מדברי הפוסקים : (

. כבר כתבתי בסעיף א׳ דברי מו״ח ז״ל שכאן מיירי בטרפש הלב שנקרא שומן^הלבדאל״כ אין פי לדברים אלו: ׳ ו  דבוק כ
א ו ה  ביאור הגר״א ש

 שלא כסדרן טריפה לסופו
 (התפרק א״כ צ״ל אעיג
 יקי״ל טריפה אינה יולדת
 לאו כללא היא יהא עריפה
 נה״ג ויראי יולית יהא לא
 נשתנה מניייתא כלל לפ״ז י״ל

 [ח] ובן בוי, בפי' הרטב״ט י [ט] ניטל כוי. יכל שניקנ טריפה ב״ש לניטל וכן טשטע
׳ דהטיר ניטל טנייקב ועייל טי' נ׳ ם״ב  נטתני' שט נ״ו נ

 נ״א א'
 אא״כ

 חידושי רע״ק
 נכ״ט שישתנה טריפה אפיי נטשהו עיי״ש־. ואס ט״ל נהו"; משכחת דהלב דנשר אט
 נשתנה שלא כנגר החלל דרטי לכנר שלא כנגד מרה . וצ״ע. ואהר (טן רנ מצאתי בםפר

 משבצות זהב פי' נ״ב שהרניש נזה עיי״ש ;
 פתהי תשובה

 שחיטה כמו ששמן להקל בסימן מ״ט ע״כ נלאה להתיר בניי שהוא נ״כ הפ״מ ויאכלו עצויס
 וישבעו עכ״י ע״ש] . מ״ש גשם ח״צ עיין בתשובת אא״ז פניס מאייוח ח״א שימן כ״נ
 ובשו״ש מתי׳׳ס ויסקיני רוטגגורג סימן ל״ג ובשאילת יענ״ן חלק א׳ סימן קכ״א [ויעיין
 בתשובת משכנות יעקב סוס״י י' שהעיר ע״ו ממרי הירושלמי נמס׳ ענוית נונניס גיי
 עורות לבוני! ימנואי שס יניעל הלנ אינו אלא מעשה טליפס ויש נס קצת חיות עדיין ע״ש] ־.
 יהתנ״ש םק״ה החזיק בדין 1ה להטריף ונחנ״א נ׳ דאין

 להנשיי
 (ב) הכשר הוי הוא , [ענה״ט.

 כסדרן וצנה״ג ממצא מחט
 כלב וזה וויאי אליבא יכ״ע
 יכול להוליי וגס י׳ יהושע
 מודה יטייפה יהא ופליגי
 י״א וי"׳ היינו נענרה
 ילבקוף נעיפה וכמש״כ . וכן
 כל השוגיא יפי א״ט יף נ״ח
 ישיחלא קמא אסוריאיני מחוור
 ט״ש יציל יש״נ לר״ח יסיכא
 שלא נסיין היי ..•יפה מצי
 עצמו. ולא מעעס שיהא נקנ
 אחי זמן ני מיו נפל החולשא
 עי שאין יכול להוליד והא
 יכתבו תיש׳ ישלא כסירןסופי
 להתפרק היינו משום יקשה
 ליה כיין שהוא..טריפות מצל
 עצמו אמאי לא מני להו תוך
 י״ח טריפות לכך כתבו תום׳

 לסופו להתפרק אס נן וודאי מנקנו א״ה סוי עליפזת זה נבלל ניקנ הייאה יצא מסעם ההוא נערפה אלא אפילי לא יהיה סופו להתפרק נמ׳ ערפה מצד עצמו יכן מחט שנמצא נלנ היי עליפית מצל עצמו נמ״ש הפ״ח
 ושאר מחכליס שאין נטבע הלב לסבול לני «ה בתללו כי וה נולס הפסל לחמימות השוכן בתללו ובסיבת זה וולאי ימות ולקאמל סופו לינקונ היינו נמי משוס לקשה ליס למני פון י״ח סריסות לכך קאמל היון לסוטו לינקג
 הוי נכלל ניקוב הלנ. [ועיין נפלתי שכתב שס ג״כ לתרן ע״ד וס] : ועוד. יש לומר יוויאי גס ר״ח ס״ל ראיכא סירכא שהס גאים מתמת ניקוב יק בהא פליגי איש״י ייש״י ס״ל לאין סירכא בלא ניקוב רק ננסילן
 הוי סתימה ובלא נסדרן לא סתמה וריח ס״ל יגכסיין נא ויואי שלא מחמת נקנ ונצא כסיר! אינא סיינא שלא נא מחמת נקנ אצא מחמת עצמה ואפ״ה עליסה מספק יאמרינן שמא נא מממת ניקנ יע״ו קשס ליס לו״ח
 אמאי לא מזקמינן גמקת הימר ונ׳מא סתסה הותיה יהא ליכא כאן ייעותא יהא סאי סירכא לא נא כלל ריעות' כיון יאיכא למימי שגא מחטת עצמה לכן קאמר אף שנא מחמת עצמה נשלא נסיין סופו להתפרק ומוי ריעוסא
 וליכא צאוקמי בחזקת היתר וכן מתט שנמצא נחלל הלב יאיכא למיתש כיון שנא תוך הלנ ליכא למיחש שמא ניקנ תסמפון נעברה לתוכה רק זה הוי לן צאוקמיה אתזקת היתי וליכא לייעותא למינרע חזקה לכך קא«ר כיין
 שהוא בתוך הלנ סופו לנקוב תון וא״ב הוי ריעותא ואתיע ליה החזקה אנל משום סופו לנקוב אינו טייפה מיי לכולי עלמא ולא קשה מידי קושיא סנ״ל : ועוד יש לומר לפי מה דקי״ל סיכא לנולד ספק טריפות ונא ייעינן
 אי נעשה הייס או מקוים אמלינן השתא הוא יאתלע היכא לליכא השתא ליעומ׳ כמנואל גש״ס ופוסקי׳ ובכמה לוכתי אס כן ליכא לאקשויי לוקמי לנמעינ נולי טריפה שנמצא אמו סיוכה ינכה״ג היולי כשר לגבוה
 יתלינן ייגע אחי קוים שחיטה נטיפה ונשי הולד לגמרי יייק היטנ; (ש״ע סעיף הי) ניטל הלנ בין, ניד בין מהמת חולי פריפה . הרמנ״ס לא העתיק נצל מחמת חוצי משוה יס״ל יצית מציאות כלל שיהיה חי יגננ
י אפ״ה נשי כיין יהאי נהמה או עוף היתה נייאה קוים שחיטה נ  אתי חסי לב ומתמת רנרי הרמב״ס אלו הגאון מהיין אשכנזי הפריז על מיותיו והתיר אם פתח עוף או נתמה וצא מצאו לנס חף יציכא למיתלי נשום י
. ׳ ו : (שם סעיף יי) יש מי שאוטר שאם שוטן הלב נ  מבלי היכי שוס חילשא ויאי נאני אחר שחיטה. ילאמיי לא נראה לו להתיל רק הילא לאיכא למיתלי בשום יני מה אף הוא יתוק ווי לתלות נו מ״מ תלינן ני ׳
 יש ליקיק והא זה הוא מהגהת אשר״י על שם ראב״י והוא סגל לסרכות פוסל אפילו;נשאר אבריס והא למצליך ק״ל היינו משוט לנלא ק״ל הית כשר ותלינן יהשייכא גא מממת השומן שהיה נקב בשומן. משא״כ

. י ־ י . . . . . . ־ ־ ־ י ־־ ־' שאי י ׳ - ־ ׳ ־ • ־ ־ - ־ י • • י  ׳ -י ־• -י •

 [י] יש מי נוי . כמ״ש שט
 אם,אין שם מכה ק״ד כוי ועש״ך יפר״ח !

ר היטב א  ב
 התרנגולת והחתול עומל אצלה ואמרה -הדיבה שלא מ$אה לב בתרנגולת ונעלת
 התרנגולת אמרה שמא או קלוב לוראי הושלך הלנ לארז ואכלה החתול והכשיר
 הגאון ח״צ בת׳ שאלה סי׳ ע״ד מטעם שא״א לשוס נברא בעולם לתיות אפי׳ שעה
. וכ׳ השייך דזה צריך עיון שהרי בכל לב ו ל ל ח  א' בלא לב ע״ש שהאריך: (ה) ב
 יש דם בחללו ואולי המחבר ה״ק דכשנמצא בעוני הלב ולא גחסשט עד חללו
 טריפה ואצ״ל אם נמצא בעוני הלב ונתפשט עד לחלל דפשיטא דסריסה (לב
א • כתב יש״ל שלולי קבלת  תדננול שהיה עליו כיסוי מלא מיס והלב כולו בתוכו וקלסוהו ובדקו ולא היה בו נקב כשר פד״ח בשם הריק״ש): (ו) הרי הו

 הסירנות.פוסל נשאר אנליס לק נליאה קשה כשומן הלנ שנסע ללנ אמאי יהיהטלפה הא קיו לא מעלה
 יד אפרים

 ומ״מ צייני השנים לח״צ שאין להחזיק ליעומא שאעיס שבוקס אחל הלב למצא ולא מצאת אס אפשר לתלות בטפילה
 תלינן שתולין במצוי ואמרי׳ כיון שאין רושם מסמוס או נימוק בתרנגולת מסממא היס לנ נשאל נבראים אלא
 שנפל נמתינת הבטן ואכלתו החתול .שהיה עומל ומצפה לבן ועיש סי׳ נ״י ועי׳ נתשונת בני מיי ועיין
 נכו״ש נזה ומ״ש הבאי׳ אתייו ועיש סימן כ״י ובתשובות מוהו״מ מלובלין ועי׳ נשאיצת יענ״ז שיי קנ״א שאף
 אביו ׳הגאון ז״ל כתב יאסילו אתי שהיי שיקיי נינהו מיינו כיון שמתחלה לא נמנו על לנס להשגיח עין
 וכמלתא רלא רמיא אגל אס מת>ת פתיחת החינגול' גחן לנו ע״ז להשגיח אס ימצא לב אפילו חי ינאמן
 באיסורים נא«1 לאסור אלא ולאי לס״ל שוואי לא אירע ולא יארע כן לעולם ע״ש יכ׳ נשנו" ח״ג ס״ מיי
 עצם שנמצא נלנ השיל אין ני חשש איסור שהוא לבר עציי נשוילי׳ ע״ש יעיין נאור נעלם גלב חתוך מלמעלה

 ניאינא ק״ל ולאי נא הסירכא מן םלנ וטרפה ונ״ז (שיטת ראניי טשא״נ ממחבל שפילש לעיל הי׳ ל״ז
 גליון מהרש״א

 וטהט יהי׳ טריפה בסופו לנקוב ום״ם טציגו הן סוף םיי נ״א : (טיז סק״י) אט נמצא עדם נתיך הלב .
 ופ״ח טנשיר אם בל'צדדיו גםים ואין בו הרות נלל : (שיך סק״ו) לפי שנך נטצא נלנ הצני . נטי
 שער השטים והניאו הפ״ה נ' שיש שורים שיש אזפ עצט נלכ לגודל נופם צריך הלב חיזוק במי שאד
 אברים שצריכים עצמות להיזיק . וני הפ״ה דצריך שידע שהוא םטין שורים אלו וזולת זה אין להכשיר
 אם לא נל צדדיו גסים ועי ט״ז פט״ק ד' : (סעיף ס' 6"ע) ניטל הלב . וכן נטצאו ב׳ לבבות ה״א ועי
 ח׳ ה״צ םי׳ ע״ד ופי׳ ע״ו וםי׳ ע*י דא״א שיחפר ע״י חולה ויהי' התרגנולת יבריאה ושמן ואף עדיס לא
 מהני ולהאמין למריבה בל״ו א״צ מדינא (ומה שקורים טריפה הערץ הוא הטחול): (סעיף ו' ש״ן

 סין"') ט״מ לא הגיע לפנים ע״נ . וכ״כ הפ״ח להנשיר ובנו״ס כ' דוקא בהפסד גדול :,
 למטה ונמצא ממט מונח על בשר הלב ולא ראו תינף נשעת פתיחה ויש לתשתפק שמא אתר שנפתח נפל שם
 שהנשים המשמשות היו מחטין נגגליהן . וכתב שיש לתלות לתיתל ומעלמא אתי וגס י״ל ם״ס כו׳ ע״ש אך ראיתי בנידון השאלה שהיה חולה תחוב קצת לק שלאה שהממט הימה מאירה ונקייה ונס אין רושם בנשר שהמחט
 אוכלת שם ואעע״ב התיל . ולפענ״ו קשה להתיר נזה שהיא תחונה קצת שאין ורך ני יפול הנופל שיתחוב בנשר אשי׳ קצת וא״כ אין כאן מצוי להתיר ומה שהיתה המחט מאירה אין ראיה די״ל דסמוך לשחיטה נלעתו יציע
 יע״ש שנעל תאיהות מכר לנעה״ב ימשרתמ של סנעהינ אמרה שמצאה כן והמוכר מישש שנעשה נמתכיין להכעיס אין להחמיל כמבואל בסימן ק״ך עיש יעי׳ סוף סי׳ ט״ת יאס המשרתת אומלת שנמצא׳ נענין שהיא אסור
 מ״מ אסוי הוא לנעה״ג הזה ולשאר איס ימהימנא להו. ואע״ג ינס*׳ קכ״ז איתא ילכ״ע שרי שהנעלים נאמנים על שלהם היינו כשאין יעת אמרים מכרעת האמת כדברי מי ולכך מעמידי! בחזקת היתר שהנעלים נאמנים אנל
 כשלבם ניעה לדברי העל שאמר אסור לא מהני מה שהנעה״ג אומי מותי. וגם צ״ע אס זה המוכי יש לו יין בעה״ג כיין שכנר מני ויינו כאחר דלא ממני הכחשתו כשהגיי העי לשני הגעליס ושתקו וניאה שזה מלוי באס
 המוע• צלין להחזיר הלמים נטונלא ילעיל אז שם הנעלים עליו ויין חזית הימים יתבאר אי״ס נסי׳ קכ״ז וגס גוף היין ננאמנית של על אחל יגואל נשיי קכ״ז אי״ה ועי׳ נפ״מ ס״ס מ״ת נעיברת כוכביה שרחצה נשר על

M1P ף יי) קורט דם כיי. ו«ג י ז ״ פ ״ ״ "פ י  (• הנהר ונאה יאמרה שמצאה מחנו תחונה נתיני פשתן והמחט היחה נחישה והמיט מלש אין לתאמינה ונס שלא הימה משיחת לטבח לק יהולימ צייתה לה לרמוז נשל זי׳ פ
 משני סי' ס״ט ק״ל המוזכר בכל מקים היינו ממשות אי לס צליל נעינ• י י אבל האלי* הנשל •לני איני מזיק והביא נפ״מ ומ״נ :

 צבי לצדיכ!
 בתשובת חכם צבי םיי ע״ל וע״ו פשק בלא לב כשי כיו! יא״א לחיות בגא לב ויאי נאנו י. ולין לניטל כאן משכחת לק כשנראו ושמעי מיל. !נ״ל לאס קנה סעיף ישחטו

 'ולאי לאה כלל שהית נליא י״ל לעריסה ואס יש צו נ׳ צננות פסק לטריפה , ונ׳׳ל שאפילו אינו ינק נו לק שהיא משולש כתואר לנ עריפה אס נמצא נמקים הלנ •
 ;מימן מ׳ בשו״ע טעיף הי) ניטל הלנ
 מי ״ י י



י עט בארהנולח ה י כ ת פ ב יורה דעה מא הלכות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

. בכליות כדאיתא ככ״י ופוסקים ויש פושקים ו• עשנה מולי! לף «ינ  £א א שהוא תלוי בו
^ ו ג ^ א נ י כ י ״ ״ י  מקום חיותא היינו מקום דביקותא גטרפש וכ׳ סאו״ם כלל '
 נ״א דין ח׳ הילכו צריך ג׳ זיתים באלו ג׳ מקומות עכ״ל ומביאו בת״ח וכרב פשו) למצ־־יך לתהייה!:
* י % ^ י א ר ה ? : 1 ״ ר ה ך בצפורן. ואס משיטט " ר פ נ ש  כלל פ״ט דין ט׳ לפסק הלכה: ב

 שינשה נשם נה״ג וש׳׳פ : בצפורן על בשר הכבד ונראה
 ז עוי והישנ״א נת״ה :

 מטה יהונתן
 ולא מוריו וסייעא נמ׳ נשי
 ינשאר אנייס נא אשילו שלא
 מתמת נקנ וצ״ל יס״ל להממצר
 וראי מן הסתם אמיינן שיש
 סיינא נלי נקנ נשאר אנריס
 אנל היכא יאינא ק״י אמיי'
 ודאי האי סיינא נא מחממ

 השרטוט בתוכה מקרי יבש וערפה
 כדלעיל סי׳ ל״ו סי״נ בהנ״ה: ג ואם
 יבשו אלו הזיתים כוי . כן
 משמע בטור וכ״כ מהרש״ל פא״ט
 סי׳ י״ז וכ״פ האו״ה שם ובעט״ז
 תלה דין זה בנראה לי כאלו הוא
 למראה עיניו ישפוט מיהו מהרש״ל

» V * ־ י « 5 י א ״ל י ז ׳ ו ר יכ ו ז ; ל ה ג ע י ש ס ה  ש

 י , , , ! הרמ מ נעיצ סעיף ס נך הם
 יודע ממה לקח זה דהא מדאבעיא לן וסנה סאי !י״א שכמנ ילא
ה מהני שתימת שומן הלנ הוא ל ו צ ו ג 3 ) ג ב ״ ה ע ״ ן נ י ש ד ״ ש ) 
י •י ׳ ע; סי נירסת ה־מנ ס דנייס י ! 
״נע אמי סותם  ניטל כסלע בשדרה ובראשי פרקים מלנ העשיי נ
 וה:אר כולו קייס מהו (ע״ל סו׳ איי! יאמיי יעיפשא יליגא
* & ף ! * ט י $  נ״ט מנלודה) ולא איבטיא לן הכי 5

 גבי כבד משמע דבכבד כשר וכן
 הרשב״א והר"! לא כתבו אלא שאס

: ם י פ י ע ו י׳ ס ב ד + ו ב ב ת ה ו פ ר י ט נ י  מא ד

א אם כן נשתייר ל א  א ׳׳ ניטל הכבד טריפה נא! כ
ה וכזית 1ט במקום י חיותו ר מ  כזית במקום נ
) א נט »» שהוא(א) תלוי בו ויהיו כשני זיתים הללו א ) 
 כל אהר שלם במקומו נרו אבל אם היה מתלקט או

 כרצועה או מרודד טריפה:
 ב נה] שיעור זה דבשני זיתים אפילו בשור הגדול
נ וסי׳ ל״ל ס״ל):  ״ומעוף הבל לפי גדלו וקטנו(ע״ל סי׳ כ׳ ס״
 נ ra י יבש הכבד נמ ער ב ׳ שנפרך00 בצפורן
 טריפה והוא שיבש כולו ולא נשתייר כזית במקום

 מרה וכזית במקום חיותו:
 הגה ג ואם יבשו אלו(ב) הב׳ זיתיס לבד נמי שריפהי(ב) ד [ח] נימוק
 הכבד דהיינו שדס יוצא מנשר הכבד שנימוק והיה ילדם שריפה(רוקח)

 יבש הכבד ולא נשתיירו ב׳ זיתים אבל לעולם 'אם הכבד כולו קיים
 או רובו ואותן ב׳ זיתים ניטלו או יבש כשר כנ״ל להלכה ולאלמטשה מרסישאיללבא״לפי'

 עכ״ל ולא כוון כהלכה דמ״ש ואיני יודע כו׳ אשתמיטתיה הרמב״ס
 פ״ח מה״ש ל׳ין כ״א דכי ניטל ממנה המקום שהוא תלוי בו ומקום

 סותם משוס דנרסי כני' וידן
 א״י טיפשא דלנא והיינו
 ווקא נןרפשא ולכא ולא שומן
 הלנ עצמו והנה לכאורה מוכת
 יאי ווקא
 מה יקיי״ל
 יחלנ עהוי אינו סוםס אלא
 יוקא היכא שהוא דבור,
 בתוליתה אינ «״>ן דאינו

. פי׳ בגמרא אמריק שהיא חיה ופרש״י ו ) שהוא תלוי ב א ) א  מ
 דהיינו מקום שדבקוה תחת הכליות ולשון שני ביותרח הכבד
 והן הטרפשין והסכימו הפוסקים עליו שעיקר כלשון ראשון ובת״ח
. בזה ׳ ו ) נימוק הכבד כ ב  מביא בשם או״ה לחוש גס ללשון שני: (

 נמשו אחר הרוקח שהביא ב״י
 שלמדו מפרק מי שאחזו וכבודו של
 רמ״א במקומו מונח אבל לא דק
 בהוראה זאת ונציעה לפניך דברי
 הגמרא דאיתא התם לדמא דאתא
 מפומא בדקינן ליה בקש של חטים
 אי סריך ונדבק הדס בקש מריאה
 קאתי ואית ליה תקנתא ואי לא
 מכבדא קאתי ולית ליה תקנתא
 ופרכינן והא איפכא תנן ניטל הכבד
 ולא נשתייר הימנה כלום ריאה
 שניקבה או שחסרה טרפה ומשנינן
 כיון דמפומא קאתי אימור אתמוחי
 אתמח ופירש״י כיון דדמא דכבדא
 שהיא תלויה למטה מן הריאה עולה
 למעלה ונפיק דרו הפה אימור

 אתמוחי אתמח כולה כבדא ולא נשתייר ממנה כלום ונפל לריאה דרך
 קנה הכבד שמחובר לקנה של ריאה עכ״ל משמע מבואר דעיקר
 הקלקול שתמוה הבהמה או האדם סוא שנמחה הכבד כולה ולא מקצתה
 דאי יש ריעותא גס במקצתה הדרא קושיא לדוכתא דהא בריאה
 שנתמסמס ונתקלקל בשרה בפנים כשר כל שלא נמוחו הסמפונות וא״כ
 יהיה כבד חמיר מריאה בנלקה במקצת ואנן איפכא תנן כדמייתי
 המקשן אלא פשוט כל שלא נלקו השני זיתים כשר אן! אס נמחה הכבד.
 והרוקח כתב וז״ל קנה הכבד ככבד בניטלה כולה ולא נשתייר כזית
 טריפה הכבד שנימוקה טריפה כדאמרינן במי שאחזו דמא דאתא מפומ׳
 אי מכבדא אתי לית ליה תקנתא הכבד שיבשה או קשה כאבן טריפה
 עכ״ל. ובזה הבין הב״י דהרוקח אוסר בנימוקה אפי׳ אס ב׳ הזיתים
 נשארו שלמיס וחלק עליו ובאמת גס הרוקח לא בא לאסור רק בנימוקה
 כולה אפילו שני הזיתים וחידוש גדול משמיענו דאס נימוק הוה כניטל וכן
 מצינו בב״י סי׳ נ׳ בשס הרשב״א שכל אבר שנקיבתו או חסרונו פוסל

° ^/''י ת^ריעתאאסיכ צלל ה א " י ה ס י ב א » י י נ א ש 5 י ל ה כ £ ל * 5 ( ה ל ס פ " א י ת ל " י י מ א ' יי ש י ש י ב " ו ב א ט י ה כ י ר מ כ ה ' ל ל י " כ י D1iD ע מ ס נ מ ס מ ת נ ש  כ

 רע סביביו ונרקב והיא גופה קמ״ל גם הרוקח אפיי בכבד שכולה דס מ״מ אס נמוקה ונתמסמסה והיה לדס אוסר אס לא נשתיירו ב׳ זיתים שאינו מיציי צסיית'יבוק גלב
5 נתולותהא״נצ״להני׳כמ״ש  דבר זה מוכח בבירור מדבריו דהרי סמוך אחר זה כתב הכבד שיבשה או שקשה כאבן טרפה והיינו ע״כ אפי׳ שני הזיתים וק כח
^ ^ , ״ ^ ^ " 0 ך ו מ ס  רמ״א כאן דאם לא כן כשר כמ״ש בסעיף זה ולמה לא נפרש גם הרישא כך דהיינו מ״ש הכבד שנימוקם ימה לי כבד שנימוקם אי נ
 יבשה אלא ברור ופשוט דהרוקמ דאוסר בנימוקה היינו ג״כ בנימוקה כולה ודבר זה תימה גדולה על רמ״א שביבשה הצריך שיהיה היובש דל־א הדבוק נלב״סוי ליעיתא
1 " ^ ם ת " ו ' ^ מ צ ע נ ל ה 1 ה מ ל ו כ א  בכולה ופן בקשה כאבן ובנימוקה אוסר אפילו בנשתיירו ב׳ זיתים והרוקח כתבם סמוכים זה אצל זה בחד לישנא אלא פשוט ז
 קאי גס חנימוקה ומו״ח ז״ל בא לחזק פסק רמ״א ואמר שסרוקח חולק על רש״י ומפרש פי׳ אחר דהיינו כיון שיוצא דרך הפה ודאי יש ןם־טן ט״א °עיף נ׳)שיעור
^ ^ פ ל י נ ^ ״ ^ ל ח י מ נ ל ב ע ד כ ב ס כ ו י י ר ו ל ה ״ ב י ר "ל מ ב י ר  שם רקבו! ושדי תיכלא בכולה וקשה דא״כהאדאיתא פא״ט(דףנ״ו) בעי מיניה רב יוסף בריה ל
 מעיים מהו א״ל טרפה ופרכינן ולא יהא אלא ניטל דכשר אמר רבא כיון שהוריקה כבד נגד בני מעיים בידוע שנפלה לאור ונחמלו בני וקטנו. והוא לשי! סלשנ״א
 ״ ״ וירוויח נת״ה והנה הא לנקיע אפילו
ע 0 נשול הגלול ונעוף הכל כו׳ ק מ ל  —״־־ חידושי ח
 (סי׳ מ״א סעיף אי) במקום טרה . ובטיניםשאין להט פיה כדלקטן (םיי טיב)טועי משמע יס״ל ושיעוריםיקתני
 נשתייר רק בזית במקום 'חיותא : (שט) ובזית נטקום היותו . ואט נשתייר טית רק נמתני' אפילו ננהמה יקה
 נטקום טרה או רק נטקום הייתא טריפה טהטק; ;סעיף J' נכנ״ה) ואם יבשו , ואין משעיין כלל לפי נילו
 '••1ון הרשב״א בתה״נ יבש נוית בטקום טרה או נטקום היותא טריפה . ונן נראה וצפי קטנו רק נעוף ומס
 .׳ההיא דלקמן (ם׳, נ״ב ם״א): (שם) לא נתבאר אם זהו דוקא שיבש נל הזית אבל שמכיימו לזה היינו לפי סי'
 נשתייר םשהו מםנו שלא נת״נש נשר ביון דשאר הננד קיים ונם טשהו טזית יה . סיי״ף נעופא מאי רלא קאי
 או רבעי׳ דוקא שכולו זית קיים ואם נתיינש טשהו טמנו טריפה, אחייב ראיתי אנקגס כנסה ויש להקשית
 א״נ אמאי מפרש נעוסא יותר
 מכל שאר נהמ׳ וע״נ רמשערין
 , . הגדול לסי נמו כיי א״כ ה״ה

 פתהי תשובה
 להכשיל כ״א בספסל גליל ע״ש ועיין בתשובת ח״ס סימן ל״ג שנמג וז״צ האמת סיא כמ״ש
 נתבייש דדוקא הנא שלא לאה ליעותא נתין כלל יק שהיה דבוק כי׳ (גס נסמ״ג העתיק

 לנריי יע״ש) יעיל נ״ל למא לא היה אפשר (נייק נתון ממלל שהיא מלא לס נמ״ש "״ו ״ ״ -״ ״
 כנ״ל דבר הצריו בדיקה להכשיר ונאנר בלא בדיקה אי נמלמ והולמ לעריפה אנל א׳ היה היותו שהוא תיייי . •עי

 הלקוחא מתחלה מנמין מעקים הדבוק ינמשנת על סמוך למצצו ונשאר נל שהיא מעליי שלא נה״ט ןמ״ש נשס שני״י סי׳
" נ״א ע״ש שנתג שנה אחת יוב 1 5 6  שלט שס החולי והיה אפשל לבלוק כן נטואה עין נשל לעי דעתי אע״פ שצשון ה^"ע לא ״
 נן מ״מ הארית נמ״פ ועיין חויי סימן ע״י טכ״ל] •־ נהמות נמצאו שנרקב מנכי
 (א) שהוא תלוי נו . [עגה״ט יעיין פמ״ג נשפ״י סק״א שכתב!ו״ל ילס״ז שלש יעיין נמת״נ הניא תשונומ
 זיתים שנפלו לתבשיל משלש נהמות א׳ מנהמס שנשאר זית מקום טרטשא ואי נשאל טהל״מ זכות ז״ל אש יש גועות

 מקום נציות ואי מקום מרה א״צ אלא ס' נגל זית א' וביבש הכל מותל רממ״נ ג׳ כשרים
. ובפתיחה לסימן ציח אבאר אי נת״ג אמרינן חל בתלי בטל נ י י  סס!אמו טריפת !נתבטל נ
 ני׳ עכ״ל. ינמ״כ כי רב הוא דברי תימא הס דככה״ג אריגה ממ״נ נ׳ טייסות סם יסבול
 הייתי לטנוזמ-הופוסהוא וכמקום שנשאר צ״ל שניטל אן ראיתי בפתיחה להלנות תערובת
 ס״א מקילה א׳ הזכיר נס שניהס וניטל ונשאר וז״ל שס הא דחד בתרי נעל אס היא רוקא
 נהיתר מבירר מעיקרא ני׳ המשל גוה ג' זימי כנד (צאו דיקא היא) משלש נהמומ אמת
 ניטל מקום חיותי ואי ממקום מרה יא׳ מעקים נליית אי נכל אחד נשאר וית אחד דהשתא
 ממ״נ נ׳ של היתר ני׳ וכן גגצידה ג׳ בהמית א׳ נ שאר בניבול הוי ע״ש הרי להדיא למשיס
 נשאו לניעל ובאמת זה איני . שוב שטעמי אשר כעוד הגאון המחנר ז״ל היה כחיים שאל חכם אחו מק״ק סלאניס את זאת מענו נעצמו והווה לו ני שגגה פצעה קולמסי נזה] :
 (ב) הב׳ ויתים לנד. ע' גתנ״ש שנתנ יהלשון אינו מיוקיק לגאנימ אף אם נלקה א' מהם אע״ג לכולה עם כזית סני קיימת ס״ל ספיקא ראירייתא ני׳ ילכן לדידן ובעי' ג׳ זיתים
 אס אמל מהם יבש או שאר קלקול אעס״י שהנ' זימים המחרים עם כל הכבל קיימת טרסה ענ״ל יעיין נשי״ת סוללות יצחק סימן נ׳ שהניא נשם אא׳יז הוא יודו הגאון בעל סניס

 המרה אע״פ שהשאר קיים כמו שהוא טרפה עכ״ל וכ״כ הכל בו והכי סימם משים שעשיי ככוניע
 מוכח נמי להדיא מדברי הרשב״א בת״ה הארוך דל״ט ע״ב ובקצי• ס״ל שאינו יבוק נתיליתס
ftrD^s ׳ חע כ 5 ל ללח מיי*י 

 שם גבי מ״ש דשני כבדים הדבוקים בכזיח במקום מרה ובכזיח יל־א גלל א:־א בשומן הלנ
 במקום חיוהא טרפה ע״ש ומביאו ב״י ס״ס זה ומהרש״ל שם סי׳ עצמי שהיא יניק נמיליתה
שי'ל 2 נניבע רי|ממ״ממ  י״ט והכי מוכח נמי מדברי הרשב״א שהביא הטור בסי׳ נ״ג גכ, 1
 הוריקה כבד נגד מקום המרה ונגד מקום מיותא וכדמשמט מדברי יאייר׳ גטיפשא ילנא יא״ל
ו יקמ״ל' מצ,גי נ י י  מהרש״ל גופי׳ שם סי׳ צ״ד והא דלא מבעיא ש״ס הכי גבי כבד ה
 משוס דבכבד פשיטא לאיסור כיון דעימר מיותא ניטלה וכל זה ברור: פגם טרסשא ילנא יגיק
ע ^ ! « ^ ה ם ר ו א כ ח ל כ ו מ ( א ״ ט ט ״ י W ס י ט י ג ׳ • י י  ™ כ
 דאינה אבל לפמיש הממכר נסעיף זה

 בעוף יהרשנ״א כיי לתרן

 יד אפרים
 (טיטן ט״א ט«יףא׳)במקום

 נליון מהרש״א
 (סימן מ״א סעיף א' ש״ע)
 ניטל הכבד טריפה . נברא
 הפר ע׳ טי' נ' ט״נ ושפתי
 ם״ל ד״ה והנה . אם הכבד
 טנולה ע' דיש פי' מ׳
ת במקום י מ  בגליין:(B°) י
 היותו • כנדא דאווזא הט
 בבי חלקים , אם ניפל חלק
 1ל

n מעיים ״ ״ h w w r א , ״ ר ג ף ה ו א י  ב

 WjQ [א] אא״ב נוי . שם ט״נ א' הלנה נו׳ : [ב] נמקים נו׳ . שם ט״ו א' :
 [i] שהוא תלוי > נפי' הראשון שברש"׳ וכ״נ הרשנ״א והטור : [ד] אנל אם
. ע' תום' שם ט״ד א' ד״ה נדי . י ו  נו׳ .•שם נעיא דלא איטשיטא ־• [ה] שיעור נ
. מדין הריאה שינשה דמשמע שם דנטאן דליתא דמי ' י  ופי׳ רינ״ט נוי ־. [ן] ינש נ
 דלגך אפי' מקצתה . שם : [t] עד שנפרך נוי . נטש״ש נריאה . שם : (ואס ינשו
׳ . ט״צ סי' מ״י ס״ק יי״י) : [ח] נימוק נוי אע״פ כוי. נם״ש בנטין ם״ט א' :  ט

 אפיי
י נ  דנפט״נ נטתפק ניר,. וניל לדייק טמ״ש התבייש פק״ב דכוונת הרשנ״א הא דני הדין נינשו נ׳ זיתים ולא נקפ הדין'נניטל נ' הזיתים . דאזיל לשיטתי' דמ״ל דניטל הנ
 חיינו גט הגידים והפטפונות וא״נ בניטל נ' הזיתים נס הנידיפ והםטטונות פשיטא דטדיפה כיון דניטל נל תלייתה םטילא ניטל נל הננד . ינן נטקום טרה ניטל'הטרה

 *יייש
ב ט י ף ה א  ב

מלל הלב  ראבי״ה היה מכשיר אסילו בנופה דס מאחר שלא הגיע המכה עד י
 דאשילו הימא שהלב כולו לקוי מ״מ לא הניע לפנים . ופר״ח כתב אני אומר

 דאין לסמוך על קבלח ראבי״ה ע״ש):
. דהיינו בכליות כדאיתא בב״י ויש סוסקיס דמקוס חיוחא י ו ל א (א) ת  מ
 הוא מקוס דביקתה בסרפש וכי האו״ה הלכך צריך ג' זיתים באלו ג׳
 מקומות ומביאו בח״מ לפסק הלכה עכ״ל השייך אכן בעוף יש להקל אס נשחיירו
. כבד א ״  ב׳ זיתים א' במקום מרה ואחד במקום שדבוקה ללב עיין בש״י סי׳ נ
 של אווזא לעושה והיה בצד החמחון המונח על הוושס והקורקבן כמין כיס של
 בשר ימחופה בעיר הכבד והיחה גבוה וקשה קצת מבשר הכבד וקרע הכיס ומצא
 גחוכה שנולת שועל שלימים גס מרוקבים ומעוכלים גס חול כעין הנמצא
 בקורקבן שריפה. ח׳ ש״א שאלה כ״מ ופר״ח בק״א ועיין הרדב״ז סי׳ קצ״נו.
 אבן הנמצא בכבל של בהמה שמון בנשר הכבד כשירה לסי ששס מתהווה מחומר
. ן ר ו פ צ  המאכל היורד אל הכבד להתהוות הדס . פר״ח בשס הריק״ש: (ב) ב

 הקטן ונשתייר הלק הנח׳
 כשר ואס ניטל הלק הנדול ע' ט״ב סק״נ וכ״ג באיה סוף סיטן : (ש״ך סק״א) הילכך )ידיך נ' זיתיט. אבל בעוף יש להקל ננשתייר ב׳ זיתים א' בסקים טרה ואי בטקום שדהוקח ללנ . נא״ח . ועי ת' שנו״י
 ח״נ פנ״א^דבעופית אין לה דביקות לנליות בלל שהננד טינה למעלה על הבטן עינ נני טעים והכליות מונחי׳ בתהתיו העצם אצל האחור . וע״ש דגם בנהמה נדחק ,גדול ניטה להכשיר נב' (יתימ כדעת ת׳ ט״ב ;
ד . ננד נפוח חגג ונרקנ יש לעיין נריאה אט נמצא לננה טריפה ואט אדוטה נשרה נא״ה פוף פימן . דין כבד שנשתנה «״י •נפילה לאור ג ב  (סעיף ג' סג״ס) נוטןק הננד. ע' פוף טי' נ' : (ש°) ה

 יד אברהם צבי לצדיק
r׳W י יוסף (טיטן ט״א נש״ו ט״ק אי) שהוא תלוי נו כו׳ . ומניאו נת״ח נ״ל טעם שהרמ״א לא הגיא נמו ׳ יצחק נ י  (פיטן ט״א פ׳ייף אי) ניטל הננד טריפה אאינ נשתייר נייה כוי. לע מימרא י
 אמו ו׳ יוחנן נפא״ע (דף מ״נ) וכן משמעות הסיגיא (לף מ״י) וכמ״ש התוס' שס . אבל גמשנה לא״ט לניגעי ג׳ ויתיס מפני שיש כאן ס״ס שמא הלכה כמ״ל גש״ס לגעי׳ לק נגר מרה ואת״ל נגל חיותא אימר
 נקט סני ניטלה סכנל ולא נשתייר ממנה כלוס. משמע הא נשתייר כלום נשירה ולא בעינן בזית . יננמ׳ ניינ פיסקיס והייני מקיס כליות . ילפ״ו אס יש עיי סניף. לסיןצ יש לסמוך להתיל ננ׳ זיתיס יכן משמע
. ולמס לא נימא גס כליאה . לענ״ל ל״ק מליאה לשם העור ׳ ו  שם מקשה אסייי יבמשנה יאלו כשייות (יף נ״ל) נקע ניטלה הכנר ונשתייר הימנה כזית ומשני הא ר״ש נפרימ : (נט״ז ס״ק ני) גיטןמ הננד נ

 סא ר׳ חייא וגש״ס שם מקשה אי׳ יוחנן שפסק ינעינן כזית והא אמר רגג״ח אמר י״י הלכה כסתם משנה. קיס
 ופרש״י למאי אולמי׳ סתמא לסיפא מסתמא ייישא ומשני מיי סנאי אליבא יל״י. מכל הלין מוכח ינלשי׳ במשנה לאלו כשירות כזית. יהרי״ף!היין גיסי נמתגיחין ראלי כשירות נל שהוא . יממה עליהם מהר״ם
 מעי^יין נגליון תרי״ף ע״ש. ואישממיעתיה לנרי הרשג״א נתה׳׳א (רף ל״נו) שהקשה על גירסא סנ״ל וגרס במתני׳ לאלי כשירות כל שהוא ולא סתלי מתני׳ אהולי. והש״ס מקשה מברייתא לחניא לנעינן כזית ומשני
 הא ר״ש כי׳ ומשיה מקשה אליי מאיו שסין הברייתא ושנקי׳ לממני׳ והא אמר לננ״ח אמל ל״י הלכה נסתם משנה ומשני סלי שנאי אליבא לר״י וגרור שץ סיא גילסת הלי״ף והל״ן . ולענין לינא ודאי אין נסקיתא

 (יי״ד ק״א) נזה



ב ה י ז ר ו י p יורה דעה מא הלכות טריפות ט ת פ 1 ש 5 ו המלח 8 א  ב

 ח גייייוא שם יו «'>׳ •; לאינה טריפה אלא בשלא נשתיירו הב׳ זימים כמו בניעלה ונ״ל שכן מעיים ואי אימא דאמרינן שלי חכלא בכולה וסופו לרקוב הכל לא
 "«יא שס״מלאלף^ דעת הרוקח וכ״כ בתשובת משאת בנימין סי׳ כ״א ע״ש וכן הסכים פריך מירי וגם רבא לא היה צריך להטריף בשניל בני מעיים תיפוק
 ינפשטה: יא מההוא עיניא הב״י לדינא וכן בס׳ ת״ח דף קל״ד ע״א ובס׳ לחס משנה דף ס״ח ע״ב ליה משוס דשדי תיכלא בכולה כבד אלא ודאי דלא אמרינן בכבד שלי
. וכס׳ תיכלא בכולה מלבד שהוא נסתר כבר בדברינו דא״כ הוה חמיר ׳ ף והב״ח נמשך לדעת הרב״י ולפעד״נ כמ״ש : ד! י״א כבד כו ' ש° י ש נ א ר 5 ' י י 5  י

, יש ' הזיחיס לסופו(ג) לרקב (נ) הפל (י״ע) ל  אע״פ שנשתיירו נ
 אומרים ככל(ד) שקשה (ד) כאבן מריסה (רוקח וענ״י וד״מ) והוא

׳ זיתים מזכרים שלא נתקשו :  שלא נשתיירו נה נ

) ״ התליע הכבד ו נ9ט =י אפילו במקום מרד. ג )  ד
: ה ר ש  (ה) ובמקום (יי) היותו כ

 ה י נעקר הכבד במקומות הרבה ומעורה
 בטרפשיהון כאן מעט וכאן מעט כשרה :

ד בין שבא לפנינו שלם בין ב כ  ו יא מהט שנמצא ב
ה מ ה ב ב שלו לצר הלל ה ע ך ניו אם צד ה  שבא חתו
 (ז־)ז אפי-׳»כולו(י)טמון(ה)בבשר הכבד טריפח ואם
 צר הרק שלו ח כלפי 0) הוץ ט כשרה שאנו תולים

 מריאה ולמה לא נימא גס בריאה
 דשדי תיכלא בכולה ע״כ אין לנו
 להחמיר בדבר שרש״י מתיר בפירוש
 וללמוד מדברי רוקח מה שלא
 כוון אליו כלל. ושוב ראיתי
 שכתב כדברינו בס׳ משאת בנימין
 שנדפס מחדש שפסקינן הלכה
 למעשה וכך אנודנין זמן רב הלכה
 למעשה בכל יוס שאין לאשור
 הנרקב והיה לדם אס נשארו שני
 הזיתים שלימים ואין להחמיר כלל
 בזה זולת אם ידוע שנפלה הבהמה
 גבוה י׳ טפחים ונמצא ריסוק
 והפסד צורה ככבד יש לאסור כמ״ש
) התליע הכבד כוי. במשמרת הבית כתב הרשב״א ג  סי׳ נ״מ סייג*): (
 דאפי׳ ניטלה כל הכבד ולא נשתייר רק הב׳ זיתיםואלו הב׳ זיתי׳ התליעו
 כשרה דההלעה הדרא בריא: (ד) אפילו כולו טמון כו׳. דאימור אתא
 דרך הושט שנקבו ונכנס לכבד וכתבו התוספות ונראה דדוקא גבי
 בבשר כבד יש חילוק בין קופא לגאו לקופא לבר אבל בריאה כשרה בכל
 ענין דקרובה לקנה וסמפונא דריאה יש לה ריוח וחלל־ גדול וכן
 בקורקבן כשר שדרך הושט בא המחט עם המאכל שהוא תלוי בושט
 עכ״ל וכן הביא ב״י בשס הרשב״א בתשובה סי׳ מ״ה שבכבד
 החמירו כיון שהוא רחוק מן הקנה לפיכך כשצד הדק נכנם כלפי
 הכבד חוששין שניקבה בכניסתה כיון שהולכת מהלך רב ומקום צר
 וחוששין אולי דרך כניסתה היתה כאן וכאן ונקבה בסמפונות הלב
 לכבד לפי שהוא מהלך רב טכ״ל לפ״ז נראה דה״ה ממט שנמצא בטחול
, בטור כתוב שאנו ׳ ו ) בבשר כ ה  ועמ״ש סי׳ מ״נ סעיף א׳: (
 חוששין שמא דרך הושט נכנס לסדקין כו׳ שאילו נכנס דרך הסמפון
 כו׳ ק״ל רמשמע מזה דאילו אין לנו הוכחה זאת לא היינו אוסרים
 מספק אלא היינו תולין שנכנס דרך הקנה ואח״כ כתב אבל בדקה
 אין •חילוק וטרפה בכל ענין כו׳ דמשמע מספיקא למוד אסרינן

 הכסף אפי רברבי כתב דבהפסד מרובה
 או לעת הצורך יש להקל בזה
, כי ׳ ו  כתב • ״״א,,! ו אפילו במקום מרה כ

 הב״ח דאפילו' ניטל כל הכבד ולא
 נשתייר אלא אלו הזיתים ואלו
 הנשארים החליטו כשר ע״ש . וכן
 משמע להדא בת״ח כלל פ״ט דין

 ט׳ ע״ש ובסימנים. ודעת מהרש״ל
 פא״ט סי׳ מ״ב לא נראה כן שכתב
 דכשרה בההליעה במקום
 ומקום חיותא היינו כשיש

 נקודות
 (טיטן 0'

 דבריו נכו;
 שלא לצורך

 נקצרה נש״ו ס״ק ו׳ נם מה
 שהקשה על הניח ממליקה
 כנו נגנו בני מעיים אינו

 נלוס וק״ל :

 מטה יהונתן
 ולכן מנעיא ליה נעופא מאי משמע דננל נהמה איילי ננהמה רקה טדקתני סוזס כל נהמה נכלל ואף כו׳ אלא שטורי! לחנן נמתני׳ בנהמה קושיא זו הוציא מזה וכל הני

 יד אפרים
 נמו יכו הכבוי ומה ;ס והיא או במקום חיוחה יש להכשיר נכבל או ט;לא במקום מלה

 ש״ה איכול אק?סימני.ג:יל התלייעו אין כאן ב* זיתים לבד נקב התולעים וטרפה וכן דעת הרא״ה

 דהא
 מרה

 בין הכל לבד נקבי התולעים כזית
 בשר במקום חיותא ובמקום מרה
 וא״ל א״כ פשיטא י״ל דקמ״ל דלא

 א יהפ״מ'ללבו אמרי׳ כיון דאיתלע כ״כ סופו ליתלע ולקלקל בכולו ולסברא זו נוטה
™ הר״ן להחמיר ועיקר עכ״ל, וא״כ בניטל כולו והשני זיתים שנשתיירו " 6 ' ^ 
׳ התליעו אין כאן ב׳ זיתים לבד נקב התולעים וטרפה וכן דעת הרא״ה ־ V״V!ק ״ _ 
ינ בספר ב״ס ואולי גס הת״ח והב״ח לא מיירי אלא כשהתליע בעני י 5 י"ש.א ה ם מ י כ ש  שיי 5

 נ?לאלניההל1י"החעק̂ב דלא חסרו הב׳ זיתים משיעורן ודו״ק: ז אפילו כולו טמון בבשו
 נמקים«להיסייי.ד. ע״ש יעי׳ הכבד טרפה . שאנו חוששין שמא נכנס דרך הושט לדקין ויצא
 מהדקין לחלל הנהמה ונקבו ומשם נכנס לכבד. לשון הטור: ח כלפי
 להיות כמו אבנים קטנים חוץ. וכתב העט״! דאפילו אינו טמון בבשר הכבד אלא חודה יוצא
 ייאימיים *א J?,VS לתוך חלל הבהמה וראשו העב נחבא בתוך הכבד כשר עכ״ל ונמשך
 שמתי״יס מאל ונהנו להכשיל אחר דברי הרשב״א שהביא ב״י שמיישב דעת רש״י ומחלק דאע״ג
^ דקי״ל לקמן סי׳ נ״א קיז שנמצא בחלל הגוף טרפה דשמא ניקב אחד J J ^ 
 ליקב הכל. ענכ״ט בנימוק מהאיברים הפנימיים היינו דוקא התם שניקב בכת אבל במחט שנכנס
־^;״;״ בנחת אין חוששין לכך. אבל הדן פא״ט מסיק דהיכא דהמחט יוצא

0

 כילש^^ש

 וממ״נמנהםמסיליןניילגיס לחלל הגוף טרפה וכן פסק מהרש״ל פא״ט סי׳ מ״ז מיהו כסמ״ק
 »»;«*׳ י«י£»׳>( יילי| ואו״ה כלל נ״א דין י״ז כתוב כהרשבי׳א וכן בהגהות ש״ד סי׳ צ״ד ועי״ל

. והרשב״א סובר ראם ׳  משאילת י״׳ן ס״ק ג׳ וסי׳ נ״ה מ״ש מזה: ט כשרה כו
 נכבל גליל וגס ינמ!א שהיא חודה פונה לצד חלל הגוף טרפה דחוששין כל שהוא נכנס עד מקום

 ונראה דודאי מחמת ספק לחוד אשרינן כיון דרוב הבליטות הס דרך הכבד זללא כמוית שהטריף ע״ש נפוח כשי רלא נרע מנימוק י י ,.,.,.״
 1ע'יין ס״סי הגיא מה״ט שיש הושט אלא דברישא היה לנו לומר שאין לתלות שנכנס דרך הושט כיון שיש בוקופהאע״פ שחודו למטה נוקב שפיר מ״מ היאך יטלה
 S׳°S#״MY״«S הקופה להיכנס דרך שס דהוא נקב קטן אלא היה שס לתלות (בקופה) [בקנה] ע״כ אמרשע״כ יש לך להחמיר אע״פ שאינו מסתבר דאלא
 מיגיי סגאין נעל «נ״׳ מאי דדרך הקנה נכנסה היאך נקבה הבשר של הכבד אמר יציאתה מהסמפון ע״כ שני הצדדים שקולים מ״מ טרפה מספק וביאור הדברים

^ חידושי רע״ק ביאור הגר ״א ממין W w ^ f t 
t (ר״ן) . [3] אפי׳ נו׳ . דאל״נ למה לא התירוה עד רנל שלישי וני נרע מניטלJ טאותו שליש. הא נל עובי מקרי טקוט מרה ומהני משהו מבל מקים העוני. אע״נ דמקוט מרה ממש בעי׳ בסמוך לה ידי״ק . ום״ס צ*« לדינא ! הניל יש לדייק דדוקא במקומ מרה מטש בעי' ראי כל העוני מקרי מקומ טרה מה הוטרא יש לענין דנידון הזית הוא שליש ביצה והיינו נרפרשנו רבעי' שישתייר משהו עובי לזית וט״מ נשאר בעובי נזית קייש מבחוץ אם טקרי נשתייר כזית במקום מרח רכל העובי מקרי במקום מרה, או דבעינ; המית שםמיך למרה דוקא . ומדברי הנריתי נתייבש ונשאר משהו אה״כ לא מהני בל היית . ונדיר . עוד יש לי מקימ ספק ביטוד בזית במקום טרה . אט העובי של מקום טרה הוא ב' זיתיט ובםקוט דביקית הטרה נתקלקל הזית קיים וטטילא הצי ניצה היא חומרא אע״ב דבנשתייר נ״ש נשר וביה אטרינן להוטרא דבעינן נשתייר משהו טהשליש ביצה דזהו םקדי זית . אנל אם השליש ביצת הדין דינשו נ׳ זיתים טחמירין דיית הוא שליש ביצה , ואם נימא דבעינן שיהא נל טריפה שפיר טשבהת הדין נניםל גם יש לדייק שכן דעת הנריתי מט״ש נםק״י דנזד, [י] אם בוי אפיי נו׳ . תום׳ שם ד״ה אי בו׳ ע״ש: מבן הניח ז״ל לתש׳5 מל עיי״ש . טנואר דם״ל דאינו טריפה אלא נניטל נל היית ולא נשתייר יאי נניטל נ״ש 

 באר היטב
ה מקרי ינש נ תו  וכ׳ הש״ך ואס משרטט בציפורן על נשר הככל ונראה השרטוט נ
. והט״ז והש״ך חולקים ל כ  ועריסה כללעיל סי׳ ל״ו סעיף י״נ נהנ״ה: (ג) ה
 על זה וסוסקיס דאינה מריסה אלא נשלא נשתיירו השני זיחיס כמו ננישלה.
 וכי נט״ז וכך אנו דנין זמן רב וכ״כ נספר משאת בנימין זולת אס ידוע שנפלה
ד יש לאסור כמ״ש סי׳ נ כ  הבהמה גבוה י׳ טפחים ונמצא רסוק והפסד צורה נ
ן . וכי השייך בשס..כסר אפי רברבי דבהפסד ב א  נ״ח סעיף ג׳ עכ״ל: (ד) ב
. ופסק הב״ח אפילו אם ו ת ו י : (ה) ח ה ז  מרובה או לעת הצורך יש להקל ג
 ניטל כל הכבד ולא נשתייר רק אלו השני זיתיס שהתליעו אפייה כשרה דהתלעה
 הדרא בריא. אבל מהרש״ל פסק זבכה״ג שריפה והסכים עמו הש״ך וכ׳דאולי
 נם הנ״ח לא מייר׳ אלא כשהחליע נענץ דלא חסרו השני זיתים משיעורן:
. בטור כ׳ הטננס דחיישינן שמא נכנסה דרך הושט לדקין ומדקין לחלל ן ו מ  (ו) ט
 הבהמה ונקבה ונכנסה לכבד . וכתבו התוספות דדוקא גגי כבד יש חילוק בין
 קופה לגיו או לבר אבל בריאה כשרה בכל ענין דקרובה לקנה וםמפונא דריאה
 ישלה רווח וחלל גדול וכן בקורקבן כשר שדרך הוושט בא המחט עם המאכל
 לקורקבן שהוא תלוי בועט וכ״כ הב״י בשם הרשנ״א שבכנד החמירו כיון שהוא
 רחוק מהקנה עכ״ל הט״ז ועייל סי' מ״נ במחט שנמצאת בטחול ע״ש . גליל סוכות
 מצאו נחתיכוח כנד לאחר שצלאוהו ונשלוהו מחט תחונה בחתיכה א׳ מהאמצעית
 הכבד והמחט היה מאותן מחג״! שהנשים משתמשים בהן הרבה והכשיר בצ״צ
 סי׳ ק״ז מנח ס״ס ספק שמא לאחר שחיטה את״ל קודם שחיטה דילמא דרך הקנה
 נכנסה ולא נקבה שוס אבר מאותן שנקוכתן במשהו ונפרט כי המחט היה מאותן

 שי#שים מוליכות חקועוח על כנפי גנליהם שמא אחר הצלייי־ י»ל

 פתחי תשובה
 וצ״ע]: (ו) נולו טטון . עבה״ט במעשה שמצאו נו׳ ועיין נתשונת טור האגן סימן י״ו ד׳ הש״ע והשיך והגם שמרנ נעל שמ״מ מחמיל קצת בזה מ״מ הנתתי צהס מנהנס נזה ענ״ל שלהם יממש נ״פ לא נשאלים אפיי שני זיתים ינהגו נו כימו מקדמת לנא ע״ס הסכמת שכתב וו״ל שה בקהלתנו ובגלילות האלו שכיחים מאי נאיציס ששוחטים למאות שהתליע הננו לנו מחסרון נקנ התולעים ונתבייש הממיר יותר ע״ש יעיין נתשיגת מתם סוסר סימן מ״ל נתנ ע״ש הש״ן למגמנס נלין זה ילעת הפר״מ עצמי להטריף אס לא יהיה כבי זיתים שלימים ציריף לא יהיה נ׳ זיתיס שלמים ינאמח גס להכשיל צא נמצא הסכמתו להליא וכן נסי״מ להטייף ינסמ״ג נתנ יהש״ךמנשיי אס לא נשתיירו יק נ' וימים והתליעו ואפילו ע״י חיותו. [ענה״ט ומ״ש יהסנממ הש״ו כמהיש״ל עיין יש״ו שלא נמצא השכמתי להליא ומבפנים אן בשל הכבל כולו מיה כטבע מלאה שאו כנרים והכשיר ע״ש : (ה) ובמקום וכתב עוי נסימן נינו נתלנגול הגס שמן מאל שמיה לי נגל מצאה צמחים לנניס קשיס מבחין לליתא יאין להוסיף על הטרפות ואסילו אם תיתם הנפימס גס במקום שני הזיתים נשי . ויותר מהראוי והכשיר ולא כמורה אחי שהטריף מאחר שהיתה נפומס (שקורי! גישוואלין) באבן . עיין בשאילת יעג״ן ח״נ סימן נ״מ נתרנגולת שהיה לה נני גיולה ונסה כסלים מנשי הכני כשיעור היס כו׳ ע״ש . ועיין בתשובת גאוני נשיאי סימן י״נ •י(ד) שקשה שנצלל הלס יבשגיייין סוס הנבי שתחתיו קייס אי; כאן בית מימוש כלצ אפילו אס נחסי שגס מימ״א לא החמיר אלא ננמוק גוף מנשר הנני אנל אם גשי הכבד קיים יבריא רק ני״ה ונבא כתב ולחנם השיג המ״ב עליו וראוי לחיש ליגרי סרמ״א ע״ש] . עור כ׳ שס משאת בנימין סימן כ״א שחילק ג״כ על הרמ״א ע״ש. [ונתשינת מתס סופר סימן קמ״ו ענה״ט נשם ע״ז וס״ן ועיין בזה בתשעת אא״ז פנים מאירות מ״א סימן א׳ יעיין במשיכת להחמיי ייש להקל בזה מטעם ספק סםיקא ט״ש שהעלה כן הלנה למעשה : (ג) ליקנ הבל. טריפה אן מה שכסב כתבואת שול בסיף לבליו ילייין יגעי שלשה ויתימ כו׳ נזה הפליג והוא ו״צ חולק על בעל פנים מאייות והעלה כיעת התב״ש יאף כשאחד מאלו הזיתים יבש לקמן סימן נ״ט גני גלויה וכ״ש הכא יאיכא למימי שמא הלכה ניעת רש״ל הניאו השיך . מאירות שכחנ לליקא נקט שני זיתים אבל באמל מאלי לא מיטרף להיי ס״ס ונמ״ש סנ״י

 נננד . עיי נספר המכריע (שם העיף יי) מחט שנמצא הגאונים המחמירים עיש : להחמיר על עצמו לחוש (לבני נפש ונעצ תורה ראוי לו המ״נ ושאר אחרונים מ״מ נעל משני זיתים שלימים כמ״ש ויש להורות הימר כשנשארו ואע״פשאיןכח לאסור לאתרי׳ טציי מולי ינימיק הנגד נסמ״א טגאוווות המלעיטין גאוני נתלאי סי׳ 1״3 ועיין וקושיה החכם הוא נשו״ת הב״מ בענין נימוק הכנו קושיות חכט אחד שהקשה על
 גליון מהרש״א

 מרים היי בבי מרות ת' חבי׳י על הכבד אמ המים שבתינו ע׳ טי' ניב ם״א • נטו ניס
 הנל ביון דעדיין לא יהיה וביה ל״א סוף נבר לרקב בןי רק זית במקומ מרה רואי' לייא . ה״נ י*ל דלמא ל״ה ם״ק י״ד ופעמיה דתרי לה וא״נ לתי מ״כ בשייך רש״י ט״ו א׳ םד״ה ומטביל מרה ע' מלתי הק״א ועי דצריך בטקוס טרה הואט' םק״נ) ויש דס״ל דניית מיו א' (וע׳ פלתי סי' זה חיותי הוא טססק ע׳ חולין במקוט טרה ווית נטקיט דבפמיטות טה דנעי זית חולקים ויראת סניף עוד לרקנ הכל . הט״ז ואוזרונימ ס״נ: (נהנה״ה) בםופו

̂ט קמחחוזנ־ מנייה נפל עיין נללג״ז  .ןיעו״ su ju• נגדי
 סי׳ כ״מ אנל פר״ח החמיר חוץ מהכלים שנתבשל נהם הכבד יש להקל להשתמש בהם כשהם אינן ב״י דהוי נע״ל. אס נמצא בכבד גרעיני חמרה כשרה גרעיני
. וכתב השייך בשם הר״ן ימהרש״ל ודיקא אס כולה טמון בבשר הכבד אבל אס חידה יוצא לתוך חלל הבהמה וראש העב נחבא ץ ו פה. פר״ח: (r) ח ה כאבן טריפה . והפ״ח הםניט עם הב״י להכשיר יעי שייך : (סעיף י' ש״ט) מחט . ואט יש לתלות תרי רואי' . רואי' כנפרד הסוה עצטו ואז שוב רואי' נאלו יצא . ז״א דהא בעור שלם ל״ש שיצא וע״כ הפרידה להוד עושה הטריפות ואך כוונת רש״י כיון דנפפק רוב עורו ט' דיפרד הטוח א״נ חוא שוד, רואי' . וע׳ חולין ט״ה נ׳ מאן דאטר רונ טוהו נ*ש רונ עורו ופירש״י מ׳ דפוף המות לפרד ולצאת משמע לכאורה דנטםק המיה עצטו איני טעם כ״א משום דטופו לצאת וא״נ מאי נ״ש רוב עורו הא אינא 0' מחטת עצמו הוי תרי י זית טרי ש ק  דהא קנה של עוף מחובר בריאת שטונתת בי! הצלעות והנבד מונה על הושט וא״א לנא לצד החהתון של הנכד ג״א ע״י נקינת איברי׳ שנקונתט נטשהי •י (ש°) אם *ד העב שלו. טשא״נ בנדם פ' פ״ה סוף טיט! : (שם) שנמצא נננד. הי׳ נהננד נים של בשר טחופה בעור ובו שבולת שועל והטריף ת' שער אפרים סי' נ״ח דודאי ניקנ הושט ואא״ל דהקנה ניקבה [ונשרה] דהקדיס קנה לושט . דמן אשה הטנשלח נפלה המהט הצ״צ טנשיר טטעם ט״פ ונם טטעם נאן נמצא נו׳ נמו נהמץ ובפ״ה נ׳ תתחב מעצמו ל״ש מיהו הנלים מנשיר אחר מעל״ע . ועי ח' חנ״י טט״ח , אבן שנמצא כנגד כשירח . נשוח עם נפסק חטוח ומאי לשון כש״נ . ע״כ כ' דנ״ש הוא ט׳ דעתה נס י»א יצא הטיח י. (שי) ש

 צבי לצדיק
 קים וה״ל חסרון מענים ואי הוי מכלא גס העור לא היה שצם

 יד אברהם
 נכבל נמ״ש האחלזניס סי׳ מיג 0'ק הנ״צ שסלי ניטלה הכבד אינה טריפה מעעס חסרה המלה שהלי אפשל להיות שניטל כל נשל ה5גל ונשאלה המלה דבוקה נגיד הנגד וכמ״ש התיש' ריש א״ט . וללא ממשמע (לף נין) ויה שחטה נוי שנתנו גני צסורי מצולע שנמצאת טליפה בבני מעיה כני! שניטלה הכבל ע״ש . צפילי מצולע היי צפוד דליל נדאיתא ננגעיס פי״ו ומביאו הט״ז סי' ט״נ, וצפיל לליל אין )ילה שלהם תיכלא להם מלה בכבד ומקום שיורם שיה . ועיין אחלוניס סי' מ״נ ס״ק י״נ. והכי מונח להליא נחוש׳ דקידושין אנל כאן לאין העור מנין י׳ל לשדי בזה הואי כעי כזיח נמקיפ מלה כי׳ נמ״ש הש״ע : ודע לניטלס המל לטריפה הוא אפילי נמיני! שאין



 באר הגולה

 מימ : ינ נ״י: יג ממשמעות
 ס:מ׳ שם פירוש ואפילו קופה
 לנר : יד עור נשם נה״ג :
 םו ל׳ המדיני נשם מאוטם:

 טז שם ו:*נ נתה״ל :

 מטה יהונתן
 משערי( . !א״ל לע״ז הא גני
 נעלה החלחולת נתנ הלשניא
 נעצמו ומשמרין ניקה קטן
 לפי קטנו וי״ל כיון יאמר
 הש״ס להייא נמלא נעיא
 ותירא משמע יור,א השיעור

 הוא כן נשוי :

 יד אפרים
 דף ט״י שו״ת שמש ציקה סי׳
 מ״א ונחנורי נ״א כקונטרס
 התשינוה באורן גזה נש״ע
 סעיף יו״ו ועי׳ נשו״ת
 נ״נ ס״ס ה׳ האריך להחמיי
 ולהעדיף נהפ״מ :(שם סעיף
א בצלע נשוה. כ ר י ם  חי) ב
 ענה״ט ועי׳ נספרי בקונטרס
 התשובות סי׳ ל׳ ול״א הארכס׳
 כדין סירכא מטרסש לנהינ
 ונמצא מחט והעליתי ואס
 תחוגה גוושני המסס ונהיכ
 לאורגן והיא טמונה כונה
 נתון עוני הדופן יש להטריף
 אף אם אין סירנא ננניה
 וגזג״ש נשיש סירכא נננוה
 ואפילו נהפ״ע. והינא שאינה
 תקועה נחון הווסן רק היא
 מונחת לארנה נין קמטי
 ההמשס ואין מור המחט מול
 היופן ויש סירנא «נו!!ן
 נמקוט שהלה פי המחט קשה
 בעיני לסתיי. אן הואילוהוה
 ינר הרגיל ושכיח טובא
 וממימי טונא שהוא הס״מ
 וכבוד שגת סיה ניאה לפט״י
 להקל אס תענוד הסיייא ט״׳
 טיעון ומישמוש מ«ש לא
 כדרך קליפה בצפורן רק לגלנל

 נליון מהרש״א
 ט״וז םיח ועיש הפעם נשיך
 פ״ק ניד: (שיו סק״ט) וכ״פ
 טהרש״ל והניח והפ״וז :
 (סעיף מ' ש"«) ניקב טרטש
 הננד . נסצאו שני טרפשי'
 כסר טון דאין פשולו מחטת
 עצמו נ״א טשום דסיף
 שינקינ הננד פ״ה וע׳ ס״ח
 ם״נ סק״א טעם אחר דתלל
 הגוף מלא טיט וכשניקב
 הטדפש נננטים הטיס וטוף
 שנקרש׳' ונוקבים הריאה

 שופו לנקוב ננקוב דט׳ . י
 ואם נחסר נשר הטרפש אף
 ששני העורות קיימי' טריפה
 ת׳ הב״י םי׳ ל״ט : (הגיה)
 ואם נםרך טרפש הנבד .
 ע' נליון סי' טיה לקטן טעיף
 וזי על תיבת דט יעי בשפתי
 כאן בדיעבד א׳ לא בדק
 ננרט מה דינו ות׳ הוט
 השני ם'' ס״ט מתיר בלא
 ברק ואם נמצא הטהט תחוב
 בתוך הקטטימ של המעט
 שקורי' הוינ אין לאמור ט״ו
 פי' מ״ה ם״ק י״ט והיינו
 בלא נסרך כננרי ועי גליון
 טי' ט״ה ט״ה על תיבת דט .
 ועי פלת׳ טוף טיטן באן
 רגיש עוד צדדי׳ להתיר טי
 שדעתו רתכה יכריע אם
 נערך. ובנמצא רק טונח ולא
 תתוב נט בנטרך כשר צ״צ.
 ס״ה . ונתשו' חוט השני
 סי׳ טיט אוסר נם בלא תהוב
 דהפרכא הוי כקירט דם
 ואטור גס בנטצא ולא תחיב

 יד אברהם
 מיבוי סרשב״אנתה״א (דף
 מ״נ) ומניאו הנ״י ס״ס זה
 יניטלה הכגי מטעם מסרה
 המית אתינן עלה. והוא
 תימא יסאין תלי תניא ניצא
 תניא יזהו משנה מפורשת
 יניטלה הכני ולא נשתייר
 כלום יטייפת ואין מי שחולק
 גוה ואלו חסרה המיס יעת
 רוב הפוסק׳׳ להכשיר כמבואר
 בב״׳ וני״מ ונש״ן ריס מינ
 ויביי הישב״א צ״ע . ולא
 משמע כן נשום סוסק שהיי
 אפילו נמינין שאין מרה שלהם
 ננני טריפה אם ניטל סכני
 שלהם וכמ״ש ועי׳ נתנ״ש .
 ואט משרה הכני מממלת
 נריימה מבואר מ״י ס״ס זה
 ונש״ע סימן נ׳ סיג
 ילהרשנ״א והר״ן עריפה
 ולהרמג״ם נשירה . טיכו
 הכיו״פ כתב ואף להימניס
 י״ל יטריפה . וגתוס׳

ו פ ה י כ ת פ ע יורה דעה מא הלכות טריפות ש ו י ז ר ו  ט

 בענין קופה לבר בזה הוא כן לאם נמצא שקופה לבר דהיינו לצל הכנל וחולו למט׳ ועובר דרךצר שמא עם כניסתו ניקנ הקנה הפורש
 החלל של גוה וחודה כלפי סמפון אז ע״כ לא בא לרך הסמפון לבשר לכבד במקום שהוא צר וטריפה כמ״ש בס״ס ל״ל וכ׳שכן לעש הרי״ף וכ״פ
 אלא מבחוץ והיינו דרך הושט לדקין ומדקין לכבד הלכה בחודה תוך מהרש״ל והב״ח: י בבל ענין טרפה.שאילו נכנסה דרך הםמפון לא היה
 בשר כבד לצד הסמפון אבל אס קופה לצד הסמפון יש הוכחה שבאה אפשר לה להתעקם לגמרי יליתחב בעובי כבד ב״י ומ״ש בדרישה סי״ב
 ט״ש הר״ב בזה הוא שעות כי אדרבה
 בד״מ הסכיסלב״י וכמ״ש בהג״הכאן:
א אבל בדקה אין חילוק . בין  י
 צד העב שלה כלפי הקנה בין לצד
 החלל הבהמה לעולם טרפה אפי׳
 היא כולה בתוך הכבד שהרי היא
 דאויה לנקוב בצד העב טלו וא״כ
 יש לחוש דדרך הושט נכנס ועי׳
 בתוס׳ ופוסקים שחילקו אמאי לא
 מפלגינן לעיל ס״ס ל״ו גבי ריאה
 בין קופה לבר או לגאו דסמפוני
 הריאה אם רחבים ע״ש. (תשלום
 דיני מחט נתבארו בסי׳ מ״ח ומ״ט
ב ניקב טרפש כו׳ .  ונ״א): י
 וכתב בד״מ שמ״כ בשם מהרי״ל אי

 לומר דרך סמפון בא שם ) [יא](וליקא שצד הענ פונה לצד
ח ט  הםמפון (() אנל אס פונה לצדדין י נכל עכין (מ) מרינה) (

א אבל ה דברים אמורים במחט גסה י מ ב ב  יוסף) ניט י
 («)בדקה אין הלוק וטריפה נינ] ושיעור גסה בשיעור

: ה ר מ  גרעין של ת
) $ שבכבד י ל( נ מחט שנמצא(ז) בםמפון גדו  ז ניי] י
כו וכן אם נמצא  והוא סמפון הקנה שנכנס בתו

) ריאה כשרה: א י  בספפון גדול של(
ד נקב * מפולש ב כ ב נטט נתז יי ניקב טרפש ה  ח י
ד ני) ט׳ אבל ) י ט ) ה פ י ר ) ימינ)(פ) מצד הכבד ט ח ) 

: ה ר ש  אם נסרבה בסירבא בצלע(ע)(יא) כ
נל לנית הכוסות (ינ) יש לנדור, גכרס ה (יב) ואס נסרך שרפש הנ נ  ה

 דוקא מסמפון דאילו מבחוץ לא היה
 לה אפשר להכנס בקופה תוך
 הכבד ואין לנו לחוש שמא בא מבחוץ
 מצד אחר של הכבד ושם היה
 חודו לבשר הכבד דודאי סברא הוא
 דכאן נמצא כאן היה דכיון שאפשר
 לומר שבאה לכאן דרך סמפון הוא
 מסתבר טפי מלומר שבא מצד
 אמר מבחוץ לכאן וכבר כתב ב״י
 ורמ״א כיון דאס מונחת ביושר
 בכבד טרפה דאז א״א שבאה דרך
 הסמפון . והרשב״א בת״ה הארוך
 דף ליו כתב פי׳ אחר אליבא דרי״ף
 ורמב״ס וז״ל ונראה שהס מפרשים
 קופה לבר היפך מדברי רש״י ולגאו

 היינו כנגד חלל הבהמה ולצר היינו כנגר חוץ לחלל כלומר נגד ניקב חצר הכבד במקום דמשמשא ידא דטבחא כשר ואם נמצא סביגיו
 הראש וכלל זה מסור בידינו מרבנן דמכשרי דכל שנמצא בריאה או חוטין לבנים כמו חלב אז הוא נקב יפן וטרפה עכ״ל ועייל סי׳ ל״ו
ג מצד הכבד כו׳ . כי הנירפשא רחבה היא יותר מן  באחד מאברים החלויס אמרינן דרך הסמפון נקט ואתאי והכא ס״ק י״ד: י
 ה״ק אי קופה לגאו כשרה דדרך סמפונא נקט ואתאי ואיןימוששין הכבד ובצד ימין הערפשא אינה מכוסה מן הכבד ושם יכול להיות
 שנטה אילך ואילך ונקבה אבל כשקופה לבר וראשה החד נכנס לפנים הנקב רחוק מן הכבד עכ״ל הר״מ בסמח״ב וכ״כ בתשובת דברי ריב״ש
 חוששין שמא נטה אילך ואילך דרך ירידתו וניקבה קנה הכבד םנקובתו סי׳ קנ״ג דדוקא מצד הכבד טרפה אבל הב״ח הוכיח דהאי מצד הכבד
 במשהו הואיל ועבר שס במיצר משא״כ בריאה דכיון שעד הריאה מקוס ט״ס הוא שהיה כחוב חצר הכבד וטעו והכניסו מצד במקום חצר וכן
 רחב וקרוב הוא אין חוששיןלכלום ואפי׳ קופה לברכו׳ אלא דק״ל בכבדא הגיה בס׳ גדולת מרדכי וכן הוא בשחיטות החדשות שנדפסו
 נמי אי קופה לגאו ותחובה בכבד למה כשרה דאי דרך סמפון מתי בלובלין שנת תל״ד בשםמהר״ל מפראג וגשם כמה גדולים וכן מצאתי
ד אבל אם בו׳. הטעם כתבו  היאך נתחבה ויש לי לומר דכל שהיא לפנים כח המושך שבאברים מושך להדיא באגור סימן אלף קל״ב : י

 ודוחק עכ״ל ונראה שצה״ג שמביא הטור סימן מ׳ מפרש גס כאן כפי׳ זה הפוסקים
 של הרשב״א ומ״ה לא חש לעיל שמא נכנס לרך הושט כי אמרינן טפי לנכנס דרך הסמפון: (ן) אבל אם פונה לצדדים טרפה. לודאי
 נכנסה לרך הושט לאילו נכנסה לרך סמפון לא היה אפשר להתעקם לנמרי כ״כ לרוחב הכבר ב״י: (ז) בסמפון נדול. אפי׳ חתוכה הכבר
. כ״ה במרדכי ומו״ח ז״ל תמה דכאן משמע שיש חילוק ראם ניקב שלא מצד הכבד כשר ושאר ) מצד הכבד ח  כ״כ רש״ל וכן בריאה: (
 פוסקים לא חלקו בזה וכן בת״ה סי׳ קס״ג הביא דברי המרדכי אלו ולא הזכיר מצד הכבד גס באו״ה משמע שאין חילוק ע״ש כלל נ״א
 סימן ל״ד ושער נ״ד ע״כ כתב דהאי מצד הוא ט״ס שהיה כתוב במרדכי חצר הכבד והמעתיק טעה וכתב מצד במקום חצר ול״נ דהא דכתב
 מצד הכבד לא אתי למעוטי שיהיה כשר בחצר הכבד באיזה מקום שבשטח חצר הכבד דודאי בכל מקום טרפה אלא כוונתו שבחצר הכבד יש בו
 חלק שהוא פרוש על דופן הבהמה ואח״כ מתחיל לירד בחלל הבהמה דרך ההסקה על הכבד באויר ההלל ועל זה חמר כל שיש בו נקב בכל שטח
 שבתוך אויר החלל אבל באותו חלק שהוא פרוס על הדופן אין נקב פוסל ודבר זה ברור בטעמו דהא כתכ ב״י בשם הגהת אשיר״י דטעס הטרפות
 בחצר הכבד הוא אינו מצד עצמו אלא שסוף שתינטל הכבד ומ״״ה אין סירכא פוסלת בו דאדרבה כל שנסתם מהני מ״ה גס חס יש נקב מפולש
 באותו חלק שדבוק לדופן כ״ש שאין איסור דהא הדופן מכסה הנקב אע״פ שאינו נכנס לתוכו ודבוק בו מ״מ אין הרוח נמס לשם דרך אותו נקב
 דהדופן מכסה את הנקב ע״כ כשרה בזה נמצא שכל הפוסקים יפה עשו שלא חילקו בכך שהם לא דברו אלא מחלק שהוא באויר הבהמה והמרדכי
. דכיון דאין ׳ ) אבל אס נםרבה כו ט  רצה להורות לנו שלא נטעה לומר דחף חלק שאצל הדופן נקרא חצר הכבד כנ״ל ברור ונכין: (

ב ח נ  כיאור הנר״א ה
 [יא] ודוקא בוי. דדרך הטמפון א״א להתעקם . ב״י ועד״ט: [יב] נדיא נוי. נמ׳ שם :
.  [ינ] ושיעור כו',דא"א נקיאין איזו נטה ובשיעור הזה ודאי א״א לנקנ נטש״ש טיט א׳

 באר היטב
. וגדולה ה ז  ככבד נוריפה ודלא כעט״ז וסמ״ק ואו״ה והגהת ש״ד פמכשיריס נ
 מזו סובר הרשנ״א דאף אס רק סונה הודה לצד מלל הנהמה ג״כ עריסה דחוששין
 כל שנכנסה עד. מקום הכבד וחודה למטה ועברה דרך צר שמא עס כניסתה
 י נקבה הקנה הפורש לכבד במקום שהוא צר וטריפה וכ״פ מהרש״ל וג״ח:
. שאילו נכנסה דרך סמפון לא היה אפשר לה להתעקם לגמרי ה פ י ר  (ח) ט
. שהרי היא ראויה ה ק ד  ולתחוב בעובי הכבד ש״ך בשם ב״י : (ט) ב
 לנקוב נלד העב שלה נ״כ. ש״ך. ומחטין שלנו הוי דין מחט דקה וטריפה בכל
. אפי׳ חתוכה הכבד ר ב כ ב . כנה״נ בשס הגהת מרדכי דף קנייה : (י) ש ן י  ענ
ר . הנה צ . ואפי׳ היא חתוכה . ט״ז: (יב) מ ה א י  ס״ז בשם רש״ל: (יא) ר
 במעמ כל'הפוסקים כותבים דהאי מצד הכבד הוא ט״ס וצ״ל חצר הכבד ובט״ז
 רוצה לתרץ דר״ל לאפוקי מס ניקב באותו חלק שפרוש על הדופן אז אין הנקב
 פוסל בי שהדופן מכסהו ע״ש ודבריו דחוקים. (ואני שמעתי מ״ש הש״ע מצד
 הכבד פירושו מצד הכבד הוא טריפה ולא מצד עצמו). וכתב השייך בשס מהרי״ל
 אס ניקב חצר הכבד במקום דמשמשא ילא דטבחא כשר ואס נמצא סביביו חוטין
 לבנים כמו חלב אז הוא נקב ישן וטריפה עכ״ל ועייל סימן ל״ו ס״ה בהגייה:
ם אימא בשייך.כיון דאין הטריפות מצד עצמו רק שסוסו ע מ . ו ה ר י ש  (יג) כ
 לינסל הכבד. ולס״ז בין עלה עליו קרוס מחמת מנה או שאר קרוס הוי סתימה.

 וכחנ

 ת״ה: [יד] טחט ני' וכן נוי,נטי שם ולא חילקו נין קופא נוי דודאי טיטפונא נקט ואתאי
 נטש״ש בנט׳: [טו](ליקום) ניקב טרפש בו׳ . שתופו לינטל נל הכבד ואטדינן משום

 עופו
 פתהי תשובה

 ל' ע״ו שהעלסינועת הצ״צ וכשירה ולא כהער״ה אס לא שנינר שנעשה ממייס ע״ש.[וכן נוטה
 להקל נתשוגת מסס סופי סימן מ״ג הביאותיו בסימן מ׳ סק״א ורעת התבייש לאסור אלא
 שסייסשאטהמהטהיא תחובה על הכני ולא בתוכה ואין נה תלויה יש להתיר ע״ש. ועיין
 בשפר לגושי שיי סימן ב״ג במעשה נא לפניו באיש אחד שקנה חתיכת כבד מהטבת והניחו
 בביתו ואחר נ' או ג' שעות מצא מסמר תחוב גסמסון א׳ שנו וצד העב מהעסמר הוא לצד מצל
 הנהמה וחוח לצי הראש של הנהמה והניאו האיש הקונה להענח והשיג הטגח שאינו יודע
 יק שקצת תימא בעיניו אס היה מתחלה איך לא הרגיש . ואותו סמסמי צא היה נו ח!ויה
 ובנית הקונה ההוא מצוי מסמרים נאלו שיש לו למכור . והורה יהנהמה שייא אך ראובן
. י נ ו  הקינה אסור לאכול ממנה יאותה חתיכת הנבי אסור לכל אום ע״ש בביאור טעם ה
 ועיין בתשובת ר,תס כיפי סימן מיו במעשה גאווזא שנשמטה ובדקי הושט ננהיג ולמחר
 הוציאו גני מע״ס ובתיכם סנגי והניחום על המערכת ילאחל שעה כשלקחו הכבד לשרותה
 נמים מצאי עליה גיגיר מוזהב כחצי לננה קטן ולא נודע מאין נא לשס ולא נראה שוס רושם
. וכתב יסשיט י  נשום מקים ולא ניכר שוס חלודה על הוהנ ולא מנה נהכני ולא נשום אג
 להתיר בי אמרה המשרתת שזהו במקום שהקורקנן מונח על הכני נשנתלש הושט משס יי״ל
 שמן הושט גא שבלעתו נחייס ונשעת תצישתו נפל לשם או בשעה שהוציאו הקורקבן יצא ממנו
 זה ונטל על הכבד יפשוט שחלינ! נוס דלו יהא הושט נפנינו ונקב נו והגרגיר מוזהב חחתיו
 נאיפן שנדע גייאי שיצא מהושט ונקב הושע נפנינו היו תוליך נמשמוש ייא יטנחא כמו בכל
 הטייסות דאין לחלק משים יושט ספק נבילה וה״ל שסק נשחיטה . וו״א ולא מקרי ספק
 בשחיטה אלא ספק כמעשה השחיטה כגון ספק שהה . דרס . סכין פגום, שמע הושט
 ונמצא הגרגרת שמיעת ואין לי נמה לתלוח וכן נש״ך ט״ט ל״ד(והבר האריך נזה ייתר נסי׳
 כ׳׳י יכ״ה שס והובא קצת לעיל סימן("ג ס״י ב־״ה אנל) וכיין שכן ס״נ כיון ואינא למיתלי
 שכאן נקרע הושט עיי שתלשו מן הקורקבן נוי וזה .קיו ממ״ש התג״ש שאם המחט היא
 תחינה על סננד כי׳ מכיש הכא דאיכא (מיתלי טפי ואינו אלא מונח ע״נ הכבד ולא בתוכה נלל ריש להתיר ע״ש] • ועיין 'נתשובמ י תפארת צגי' חי״י סימן ו׳ שפלפל נרי! זה .־
 (ז) שבנכר . עגהיט ועיין בתשובת שמש ציקה מיי״י שי״ז מ"א : (ח) ניקנ טיפש . עיין בתשובת נודע ניהידה תניינא חלק ׳י״ר סימן י״ב בדיה יעל הנפ׳ימ שכתב דאט נברא
 כך ננקב לדעתו כשל ע״ש : (ט) מצד, הכבד טריפת . ענה״ט ועיין בתשובת גבעת שיול סימן נו״ן נחצל הכנו שהיה נו נקב עגול וששה שניב הנקב נעיר העליון שהיא לצי הייאה
 גס סנטר שבין נ׳ העורות נחסר ג״נ בעיגול נמו הטוי וניכר שנענה מח״ס ונעור הממתין שלצד הנגד לא היה חסרון כזה יק שהיה נקרע לכמה קלעים והשומט אמר שהיה יבוק
: (יא) נשירה .  עור התחתון לכיש ותלש משס בחוזק והנקב הזה היה שלא לצד הכני וכתג להתיר מכמה טעמים ע״ש ־. (י) אנל אמ נהינה . מיין גתשינת מהר״י טראי מ״נ סימן א׳
 ענה״ע ימ״ש נשם הנ״י מעשת בריאה כי׳ עיין נתשיגת שנות יעקנ ח״נ סי׳ ס״ג שהשיג ע״ז יוואי כל שאין יואין שוס ויקנון וריעותא בקרומים אין כאן חשש איסיי כלל וכתב ואילי תלמיד
 טועה נתנו שם ע״ש. ומ״ש נשם צ״צ. ע״ל ס״ק י״ב: (יב) ואם נפרך . עיין בתשונת נו״ג תניינא חיי״ד סוס״י ייי שכתנ גשם גדול אחי שאס אין הסילנא ממש כגל המחט התחוב ננית
 הכוסית נפנים אין לאשורי והסכים עמו אן נתב למיינו דווקא במקום העכ של בית מכוסות אבל במקום סדק כיין שלדעת יש״י טריפה ורמיא נסי׳ מ״ח ס״ז כתב דהכי בסיב אס צא נהפ״מ
 וכיין שכאן יש עיי ריעותא מחמת הסייכמ אף שאינו כנגיו ממש אין לתקל אפי׳ נהפ״מ ואס הוא הס״מ וגס שעת הלחק שהוא סמוך לשנת יש להתיישב נדבל אס להקל ע״ש • [ועיין
 בתשי' חתם סופר סימן מ״ה שדעתי להטריף אס נמצא מחינ אפילו שלא כנגד כסירנא אך נתחונ יק נפלירערלי״ן שבנייה או בנמצא רק על הפיש כי׳ ע״ש יייכא בשיק
 שאח״י • ושם נסי' ל״ג סאריו נענין סירכא היוצא מנפתור או נועה שננ״ה ובפרך לטרפש ואס לא נמצא מחט או קון נלל נסניס אסי' על הסיש לא נמצא אין לאסור אף שנראה לעין
 שהסירכא הוא מנייה ולא מהטרפש מ״מ כיון ועירו ענ קצת טסי מריאה י״ל אה״נ היה כאן חילי נהעור מנחי! והוליד גועה יגס המשיך סירכא ימ״ע לא שלט החולי נפ:ים והרי יש לנו
 עיניס לראופ ולגליק נצי'הפנים אס שלם שס א1 אס יש להסתפק בבשר שהלוסא גורדו ואצ״ה כשירה !;א מ״שינן שמא הבריא • אבל אס נמצא מחט מונח על הפרש אין להתיר לק בסירכא
 לחוד(גמקוס שניגגים נזה היתי) שאני חילי! הסירנא עדיין נעלפש ואין באן ריעוסא מ״ס כלל אנל נל שיש כאן ק״ו ווונ״ש ניעה וכפתור בנייה שנראה נחוש שעי׳׳ז נאה הסירנא ושלט
 בעול מגה ומולי והרי בתוכו נמצא ממט וזה גרע מק״י לחו־ וממט בשנים נ״ל לאסור אשי׳ נהפ״מ והמכשיר נזה יחוש לעצמו שלא יאכיל טריפות לישראל חו״ש עיש באורך).־ (ינ) יש
 לבדוק. עיין בתשובת נו״נ תיי״ל סימן עיי שכתב לבדיקה זי חיונית היא ומעכבת ודי לנו שנסמוך טל הבדיקה הואיל וכתב רמ״א שיש לבדוק ולא החליט להטריף משמע ענ״פ שבליקה
 מועיל אנל אס אייע שהשליך הכיס ולא גיק קשה להקל אפילי גגהמת ישראל וגהפ״מ והמיקל גזה גס לגי גהיראה וראוי לגעור ני בנזיפה . ואס בלק ונמצא מחט מונח על הפרש
 ולא נתחב יש להתיר עכ״ל ע״ש . אגן בתשובת חוט השני סימן ס״ט פסק דיש להטריף אפי׳ אין המחט תחינ אלא מונח על הפלש ע״ש ועיי בתשובת בגדי כהונה חלק ׳ו״ל סימן
 נ׳ שגס לעתו נוטס כן ע״ש יעיין נשו״ת שינת ציון סי׳ נ״י שגס הוא מן המתירין וכתב שכן נוהגין נקהלתו ק״ק סראנ להקל בזה אמנם כל כי האי מילתא שתלוי'במחלוקת הפוסקים
 ואין מכריע ניניהם כ׳ האוסרים והמתיר׳! הס שזין במכין יכול כל רב ומיצ להורות במקומו כפי שיקול דעתו וכפי הנראה נו אס להקל או להחמיר כאופן שאין שם מנהג ידוע ע״ש .
 [ועיין בהשיבה ח״ס סימן מ״ה שדעתו קרונה להטריף כי היה תחוב ייצא מחמת נענוע וטילטול מ״מ בהיותו במקומות שנהגו לאכלס לא מנע מסס (ונגר נתנ כן גם נס״ס •ל״ג
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ב פוסל מצד עצמוכמ״ש המרדני פא״ט בדין כפלה לאור מהכי ק \ הפוסקים דאין הערפיח מצד עצמה אלאדמחמת הנקג סוף שתכטל מ ™ ^ 
ג «הא הכבד וכן נ״ל להוכיח מן הש״ס פא׳יט (דמ״ח ע״א) דחצר הכבד לאו ליה סהימה שע״י הסירכא וע״כ אפי׳ מלב טמא שאינו סוהס בעלמא ״ ס e נ V יה הרא״ש 
 מצד עצמו טרפה ע״ש ודוק . ולפי זה בין עלה עליו קרוס מחמת סוחס בהאי נקב של חצר הכבד וכן מ״כ. ומלבד זה אין סירכא
 מכה או שאר קרום הוי סתימה וכ״כ בתשובת דברי ריב״ש שם אוסרת במצר הכבד דלא אמרינן אין סירכא בלא נקב אלא בריאה
 ששואבת כל מיני משקה כ״כ באו״ה
 כלל ם״פ ולא כתרומת הדשן.
 כתב בד״מ ומצאתי למהר״י מולין
 אי .ניקב חצר הכבד במקום
 דמשמשא ידא דטבחא כשר ואי
 נמצא סביבו חוטים לבנים כמו
 חלב אז הוא נקב ישן וטרפה
 עכ״ל: (י) נמצא טהט בטרפש.
 פי׳ כולה מכוסה בטרפש דאל״כ
 פשיטא דטרפה דלא עדיף מנמצא
 בחלל הבהמה נראה לי דאין הבודק
 צריך לבדוק בחצר הכבד אס
 יש בו נקב או לא דסמכינן
 ארובא כמו שא״צ לבדוק אחר שאר
 הטרפות זולת סירכות הריאה
 שהן מצויות ואף שראיתי במקצת
 בדיקות שיבדוק אחר זה נ״ל דאין

 (יד) שנולא׳ יש שס קין או מחט שניקבה.וע״י זה נאה סירכא
ן מצאתי בבדיקות ישניס) וראיתי מעשה והכי נהוג: כ ) ו  ז

ט (יי) בטרפש ספק ח ו פ  ט (י) נטה ״ נמצא ט
 טריפה (°):

ה או(«׳) בעוף מ ה ב ח נמצאו(יא) שני(«י) כבדים ב  י י
י והוה ליה מ  טריפה טז>טי) רכל יתר כנטול ר

: ד ב כ  ניטל ה

ם: פי , וגו ט׳ מעי ה ר מ ת ה ו פ י ר י ט נ י ב ד  מ

 א א א מרה שניקבה טריפה ב ואם נקבה
ד ב והכבד (א) סותמו בשרה : ב כ ד ה ע  כ
) נסרכה המרה למקים אמר (א) בשרה (מרדכי פא״מ נ  (א) ג [א] (

 וא״ו הארוך) (וע״ל סי' מ״ו) :

ט נ נטולה ביד או חסרה טריפה :  ב נ
 ג מ! י אם גב) הסרה המרה קורע ® הכבר שתי

 ללנ הזנא שס לף ג״ח
 א משגה חולין רן «ינ :
 ב מימיא ייני יצחק ני יוסף
 וכוי שם יף מ״ג: נ הרא״ש
 שם על המשגה יכ״כ הרקב״ס
 נפ״ו מה״ש והחוש׳ והלשנ״א
 והי״ן.׳ ד סוי גשס נס״ג:

 יד אפרים

 נין האצבעות ולמשמש הסירכ׳
 מחת. (ואף שאפשר שלא קבלו

 דכשנסתם הנקב בשומן כשר. וזהו
 דלא כהרץ בבדיקות וכבר השיג
ו מחט  עליו הר״מ בסי פ״ה : ט
 נטרפש . אפילו כולה טמונה
 בטרפש מטעם דחיישינן שמא ניקב
 אחד מהאברים הפנימים בכניסתן
 «־ץ'«יעוך ר^בליאה^אם לשם ואין חילוק בטרפשא בין קופה
p לגיו או לבר כמ״ש הב״ח וע״ל סי׳ n א ט ג י :  "׳;יי׳ s׳ft יל ?
ז דבל. יתר כנטול , $ מ׳ סעיף ג׳: ט g ^ f i S 
 עגלים. אך;יאה לכל שנאמי דמי . משמע אפילו אינן דבוקין
־ זה בזה במקום מיותא ובמקום מרה t S » S ! 
 וליו צנא יכו׳ ולא למי לענל״ דכל יתר כנטול דמי ר״לכאלו
 שניהם ניטלו לגמרי והלכך בכל
 שלא נאה מחמת נקנ כיון מקום שנמצאו שני כבדים טרפה וכן

י ,,״* י ״ ד ״ ד רח״ח 5U ״ ח  שניתקת נמשמיש קל יסיא ספק י
 גלול להתיר) וכן נראה להקל 1 1״ ״

ט סי׳ י״ח. א ק פסקמהרש״ל פ  נשלואין שהגשר גטלסשהכגל ו
^ מיהו כתב מהרש״ל שס דאס הב׳ * J ^ ״ j  ״
 זה חיוב וק״ו שאין לענוש את הבודק נמקילקל להיי;י שהסירני נאה כבדים מתחילין למטה מאותו כזית

. עמ״ש סי׳ ׳ r לקי״׳ במקום מרה ובמקום חיותה ג״כ פשיטא דכשרה לכ״ע כמו ביתרת רגל עבור זה כמו שהוא בשאר טרפות: (יא) ב׳ כבדים כו f i »!»ייז״ייף יי 
׳ n II שיוצא למטה מארכובה(לקמן סי׳ נ״ה סעיף ד• )עכ״ל וצ״ל דגרע טפי אלו נ״ה סעיף ד׳ שאין לאשור יתרת כבד אלא במקום מרה או חיותא: י ן 1 ״ i נ״נ סי׳ 
) גסרכה המרה. הטעם כתבתי בסוף סי׳ מ״א דלא א ) ת י ז  יאס נמצא ק״ל אי סירכא נמצא יתרת כבד שאינה דבוקה כלל לכבד מאס דבוק למסה מאוחו כ
 ולא מצא«מע ^לליאיןילמי״ משו׳ דכיוןדמתחיל למטה דממקו׳ חיותה ומקום מרה נראה שאינו אלא אמרינן אין סירכא בלא נקב אלא בריאה דוקא :

 שמא עמממ יונ הפלש כאבי תלתלי כבד ודו״ק. וע״ל ס״ס מ״ג וסי׳ נ׳ ונ״ד ולה מה שכתבתי מזה: ואף
א מרה שניקבה כו׳ . וכתב הרשב״א דהיכא דאפפר לתלות בסכין או בידא דטבחא תלינן כדלעיל ס״ס ל״ו סעיף יה׳ גבי ריאה ב  קנ״ט עלי'״"wTs5־?'i מ
. ואס ניקבה הכבד נ״כ כננדה אמריי ׳ ו  להקל בלא בלק נפייש חלילה וכב״י ופשוט הוא. וכ״כ האחרונים ועיין בת״ח כלל פ״מ מדיני מרה י• ב והכבד סותמו כ
. היינו כמ״ש המחבר ס״ס ל״ז דאין סירכא פוסלת אלא בריאה ולא ׳ ^ בש״ס(דףמ״ח ע״א) דטרפה וכ״כ הפוסקים: j נסרכה המרה כו ^ ״ ^ 
 א״א ליייק בכל'חללי"סנט! בשאר איברים וכ״כ לקמן ס״ס מ״ו. וכ״פ הב״מ שם . ושעמא דאפשר דבשאר איברים לא הוי סירכא כלל אלא הפשטת לחות והיינו דלא

 כמהרק״ל
 [ב] נטולר, בי׳ . בנ״ל םיי
 בברניוז ס״א נ' הנד בוי :

 1טצאו

 הגר״א
ב [א] נםינה נו׳ . נטש״ל ם״ם ל״ז  מ

 ט' םיי׳ י [ג] אט ני' . נמ״ש

 באר היטב
ד ב  וכתב הט״ז אפי׳ חלב טמא שבעלמא אינו סותם הנא ננקב של מצל מ
 סותס . מעשה בריאה של עגל שבדקו טרפשא דכבדא ולא היה בשר לחצר
 הכבד כלל רק ב׳ עורות הם קיימים זה כזה והבשר שהיה ביניהם נחסר כולו
ם ר  פסק בת׳ חב״י שאלה ל״ט דטריפה . כתב צ״צ אם נמצא מחש תחוב מ
 וכנגד אוחו מקום נמלא סירכא תלינן לחימרא דולאי הסירנא באה מחמת המחמ
 שניקבה הכרס מעבר לעבר אבל אס נמצא המחט אי קיז מונח כך בכרס ואינו
 תחוב בו אע״פ שניית נסרך לאיזה מקוס אין להטריף ע״ש סי׳ מ״ס ועיין נחייה
ש . אפיי כילה טמונה פ ר ט  ס״ט וח״י ופר״ח נתב עליו שיפה כתב י. (יד) ב
 בטרפט ואין חילוק בטרפש בין קוסא לגיו או לבר שייך . וכתב הט״ז דאין
 הבודק צריך לבדוק בחצר הכבד אם יש נו נקנ ואף שראיתי במקצת בדיקות
 שיבדוק אח״ז נ״ל דאין זה חיוב וכ״ש שאין לענוש הבודק עבור זה עכ״ל:
. וכתב השייך למשמע אפילו אינן דבוקים זה בזה במקום חיותא ם י ד ב  (טו) כ
 ובמקום מרה לכל יתר בנייד ר״ל כאלו שניהם ניטלו לגמרי וכ״כ בת״ח וכ״פ
 מהרש״ל.מיהו כ׳ מהלש״לדאס תשני.כבדים מתחיליןלמטה מאותו בזית במקום מרה
 ובמקום חיותא פש־טא דכשירה לכ״ע־כמו ביתרת רגל שיוצא למשה מארכובה
 לקמן סי׳ נ״ה סייד וצ״ל דנרע מפי אס נמצא יתרת כבד שאינה דבוקה כלל
 לכבד מאם דבוק למטה מאותו כזית דכיון למתחיל למטה ממקום. חיותא ומקוס
 מרה נראה שאינו רק תלתלי כבד ועייל ס״ס מ״ג ושי׳ נייד ונ״ה מ״ש מזה עכ״ל
 וט״ז כ' שאץ לאסור יתרת כבד אלא במקום מרה או חיותא.־ (טז) בעוף.
 כבדא דאווזא נחלקה לבי חלקים חלק א׳ גדיל וחלק א׳ קטן אס ניטל חלק
 הקטן ונשתייר חלק הגדול כשרה בכל ענין דכולהו איחנהו בחלק הגדול כזית
 במקום מרה ובמקום שתלוי ביתרת ובמקום שתלוי בכליות אמנם אם ניטל חלק
 הגדול עיין מ״נ סימן ק״ג וכנה״נ דף קנ״ד . כבד שהיא נפוחה ועבה וניקב יש
 לעיין בריאה אס נמצא לבנה כצמר גפן טריפה ואס היה אדומה כשירה דהדרא

 בריא עיין מ״ב סימן כ״א ודמש״א דף צ״ה :
. וכ׳ השייך אבל אס ניקבה הכבד ג״נ כנגדה טריפה וכתב ו מ ת ו ב (א) ס  מ
 הרשב״א דהיכא לאפשר לתלות בסטן או בידא דטבחא תלינן כדלעיל
. דלא אמלינ! אי! סירכא בלא נקב אלא ה כ ר ע  סי׳ ל״ו ס״ה גבי ריאה : (ב) נ
 בריאה דוקא ועייל סימן מ״ו. (מרה ולקין שנסרכו זה לזה כשר ח״י סי׳ ע״ז
 ועיין פד״מ שחולק על רמ״א . מרה שבולעת מבין הצלעות לחו! בין עור לבשר
 ונמצא המרה שלימה ונפחו המרה ועלתה בנפיחה ולא נמלא בה נקב בלל גס׳

 ביאור
 טוטו ונמו שאמרו שם נ״ו ב' הוריקה כבד נו׳ . מרדני סי' תתקצ״ט והג״א םיי ט״ט ד״וז
 ושיעור ירוקתו נוי ע״ש (ע״כ): [טז] נמצא כו׳ . במו בנמצא בחלל הנוף טר״ח :

 פתהי תשובה
 ט״ש) ינק״ק ס״נ מנהג פשוט הוא להטריף בכל ע:ין. ישיג הביא עונוא וז״ל פ״א סמוך
 ליו״טשל פסח נאי לפני שותע׳ דמתא יאמרו שכני ייתר מכ״י שיירים נטרפו ע״י סיינא

 הנ״ל ואין שיט נשי נקהנה גוולה כוו ימחמת שיותר חששתי שיירנלי ליקח משחיטי חון
 ממקימות שאין רעתי נוחה ליקתמשם אמרתי ליחיי הרע במיעוטו ונתתי רשות להנויקיס
 אס ימצא מכאן יאילך עיי סירכא הנ״ל ישפכו הפרש בלי שוס כריקה ואחר השפיכה יגיקו
י אנל על הפלש לא יבדקו והבילקיס הוצינו לקבל עליהס י  נטיל הכלש אס לא נתמנ שוס י
 שלא ללמוד להקל נפעם אחר. ומאז יצאו מלפני ושמטו י״ט בהמית ולא היה שוס סיינא
 ישים פקשיק ונדנוד נלל ואמיתי ביון• ה׳ אשר הומינ לנו ולא הוצרכתי לכנוס לקולא הואת
 אשל לני מאל ניקף עליו עכ״ל. העתקתי נ״ז להלאות גוזל נח הצדיקים וכמו שאמיו
 נחולין דף זי ע״נ מה נחייהס כן נו׳ עיין פירוש רש״י שס]. ועיין עוד מזה בתשובת
 אא״ו פנים מאירית ח״נ סי׳ קכ״ט ובתשובת צ״צ סימן מ״ט יגסמ״ג. ועיין ננו״נ תניינא
 חיו״ו סי׳ ס״ז שכתב ואס כבר השליכו הכרס או חתכוהו נאוסן ששוב א״א לבווק אחר
 מחצי אצא פאשה אומרת שנרור לה שלא היה מחט יש להטריף כיון יעויין לא יוטה מסיונא
. עי׳ נה״ט ס״ק י״ג נשט צ״צ יאף ן  ס״ל מלתא ילא רמיא ע״ש : (יד) שבודאי יש שס קי
 ילא ניקב המחט מעני לעני ט"« השיינא הוי כמו ק״י ועי׳ נכי״פ שכתב ינמקוס שיש
 עול צללים להקל אפשל לצדד בזה ע״ש . גס גתשיגת תולדות יצחק שי׳ ג׳ סתר הראיות תל
 נעל צ״צ ומתוך כן העלה להקל גזה גהפסל מרובה ע״ש עול . ועיין בספר באר יעקב
 שנהב דה״ה אס לא נמצא מחט נלל אלא שנמצא נקב ולא ניקנ מעבר לעבר טליסה להאי
 סירכא גרע מקורט וס ואסור ע״ש . וכן כתב בתשובת נו״נ תניינא חלק יו״ד סס״י נ״ז.
 ומיהי דיקא אס הסירכא היא נגד הנקב שכפניס טריפה אבל אס הסירכא היא .שלא כננו
 הנקכ כשילה ע״ש וע״ל םק״י • (טו) דבל יתר. עיין נתשונש ני״כ מיי״ד סי׳ ה׳ נאמצע
 התשובה שכשב לאף למ״ש הלמ״א לקמן סימן נ׳ ס״נ להקל גהפ״מ כלעת הרמב״ס וכל
 שאמרו ניטל טריפה אס ננראחשר כשר מ״ע הנא בשני כבדים אין להקל אף נהפ״מ כי
 יתל גלע מחסל ללא נאמרה בסיגי יתר נמשל אלא יחל ננעזל היינו כנשזל גידי אדם

 ע״ש היטב וטפמ״ג :
ד (א) בשרח . לאין סירנא פוסלת אלא בריאה נמ״ש הממכר לעיל ט״פ ל״ז ולקמן  ח
 ס״ס מ״ו וכן פסק הנ״ח וכן לעת הט״ז והש״ך אכן ניש״ש פא״ט סימן מ״ח ונ״ו
 אוסר סירכא בשאר אבליס יבתה״ל סימן קנ״ג אוסר אפילו נסרכה ללופן לא תלינן בדופן
 ע״ש ונו׳ . נתב בשליה דף ע״ד ע״ג ר״ה נענין נשס תשובת משפטי שמואל(הוא בסימן
 טעט מל הכשילו ויש להט על ק״ל) שפסק לסנוכיף ניה וכן פסק סוא ו״ל שס אכן נתשונת צ״צ סימן ט׳ האריך לחלוק
- י י • - U " ' ־ ־ י ״ ־ ־ ' ' " " ־ * 1 ־ ־ י י — ' • * ־ ־  «ה שיסמוכו. אך בת״ש כתג י י י

 שזה טעית לטעום כלא קריעה
 למה שמל הכבד מנמיז אין
 לאיה שי״ל שקלטה בנגיעה
 כו׳ וני נמח״נ שכיון שמוזכר
 הקריעה גגה״ג ונש״ע יש
 לחוש לקרעי ולטועמו ובדיעבד
 כטעימה מגחיז פג׳ ועיש
 שאף שלא נמצא הניס ג״נ

 יש להטריף וכן שמעתי נוהגי׳
 באשכנז ולדעתי מי שאינו
 נוהג נן מאכיל טריפוח ע״ש
 וכתב ננוב״י סי׳ ט״ז גשירכא
 מסיפש לנהיג וכבר השליכו
 הכיס או חתכוהו ומלחים
 !הדיחוה בעני! שא״א לחפוש
 אחר מחט אלא שאשה אומרת
 שבלי לה שלא היה מחט יש
 להטריף דכיון שלא ידעה
 עדיין מהסירכא סוי מלתא

 ללארמיאני' ע״ש:
) והכבד  (טיטן מ״נ סעיף א
 פותמו. וטי׳ נשו״ת חינוך
 נ״י סי' ל״ו גנדבקה המרת
 בחוזק לנשר שבין הצלעות
 וניא' ננקב שם: (שט בהנ״ח)
 נםרכד, חמרה . ענה״ט וע׳
 לעיל ס״ ל״ז ס״ק נ״ג הנאתי
 דברי סחי״י ימ״ש נזה ע״ש
 ומ״ש נאה״ט נשם הצ״צ מרה
 שנולטת נו׳ וע׳ נמ״ש רלדידן
 אין להתיר ננה״ג : (שמ
 סעיף גי) קורע הכבד .
 וכמג ממ״ג לנש״ע שהזכיר
 קריעה כן הוא גה״ג ופסיקתא
 זוטרתי ויאב״ן ומחייג הגיא
 הרנה ראשונים ואחרונים שלא
 הזכירו קליע׳ ומשמע דהקריע׳
 לרבותא דאפילו אס איני מר
 מבחין אס קורעה וטעם מסנו
 משוס ואמרי' מבלע המרירו׳
 זק ראיתי לרבני עה״ק
 יוושליס תונ״נ שהיו טועמים
 הננו בלי קריעה ואם טעמו

 עליו והעצה כפסק הרנ ואין סירנא פוסלת אלא בריאה ע״ש וכן העלה נתשזנס חית יאיר
 סימן ע״י. וכתב שם גענין יקין של עגל שנסיכו זה לזה יגהא כ״ע מוייס יכשר ואף
 נעתס״י ילא אסל יק ננסרכה לדופן או למקוס אחר והיי כסריכה שלא כסדרן ילית לה
 נייקיסא נלל משא״נ מני דקין ימינח נייחי אפילו נסרך מקצה לקצה צא ימי לריאה לסי
 שתריאה עולה ויוידת תדיר אנצ כיקין ינייחי הוי כסיוכה הריאה כסיר! וכשר ע״ש יעי
 בתשובת מינוך נ״י שי׳ ל״ו . ועמש״ל סימן מ״י סק״ה : (ב) חםדה המרח . נספר-ממולי
 דניאל כ"׳ נתב פעם אמי נמצא מיה שהיה עורה עג ינתוכה לימה לבנה ואינו מר עלי סס
 ע״כ ועיין טמ״ג במשנצית ס״ק נ׳ שנסתפק ג״כ ניין זה והעייף מספק ע״ש יצ״ע אי ממני
 גכה״ג טעימת הכנו צפמ״ש הריק״ש הובא נאתרוניס במעשה שהיה־:׳ט קטן אצל המיה

 וטעמו ילא היה מל והכשיל ללאי ינ׳ מלות הן אלא נועה א״כ ה״ס הנא אפשל י״ל יעיקי המיה נבלעה נכגר וזה אינו אלא גועה אי אפשי ירוקא היכא שהאמל כלינו אמרינן נז
 !לא סכא. עוי צ״ע באס בל הלימה מתוק ונמצא רק במקצת ליחה טעם מי אם יש להכשיל נכה״נ וצ״ע ועיין בס״ק שאח״ז: (ג) הכבד . עיין נקפד בני חייא שכתכ כגל טיף שהים

 כשי ע״י טעימה יע״ש שכתב
 שלפי עיקי הניסמא גנה״ג
 אס יש יושם שהיה ביס ומי

, ״ ״ ע״י קריעה וטעימס סננד ודלא כמ״ש גשס אוהל מיעד ילכתחלה יש לעשות נשימה כמ״ש ססר״ח ואם לא עשה נפיחה כל שראה אותה שליטה סגי וכל שכן אם נאנוס נלא מרה וניטלו יש להכשיר ג״ה ״ ״ . ״ .״ , ״ v ״ ״ , 
 נפיחה. ואס טעם מקומה ונמצא מל ושוב טעמוהו יצא נמצא תלינן שנתקנח מה שכלע הכני מן המרה וכשרה כ״כ הפי״ח בשש מהריק״ש וי״ל שטעס נמקים המרת ינמצא מי שס אע״ג שטעמי הכנד אח״נ יא׳( נכבד עעס

 הידושי בית מאיר
 (טיטן ט״א נט׳׳ז טם״ק י״א) נ״ג היינו כשהיא דבוקה נכבל מכירו אבל כשהיא תלויה נפ״ע מסיק לקמן
 . .. .״ קטנות לטריפה וליח לסופו לינקנ יצ״ע וכל״ז הכא ל״ק כי מסתמא מן הסניפון הנלול נפללו הסימפונית קטנות

 שבכנו ותוכל המחט לעניי משס אליהם ואין הכרח לסוסו לינקנ הגרול :
 (סיטן מ״נ ש״ך ט״ק אי) ועיין בת״ה. נ״ב עיינתי שס ולא מצאתי חידוש מהמבואר בשו"ט:(בשו"ע סעיף ני)
נ !אס קולס' הטעימה נאגרה עיי מ״י שמניח בצ״עלמעשה !(ענ״ל הפשוט ינוייפה • ״ ג ד. נ  קורעהנ

 נליון טהרש״א
 ע׳ שיך סטי׳ נ״י ! (ש״ך סקי״ד) קרום טהטת טנח . משאינ בשאר נקובי׳ לעיל טי׳ ל״ו סק״ו ואם
 נפחם עט הטחול שלא נדרך הנחהה אי נשאר סתימה שלא נדרך הנחחן טריפה . פיישד, . ואם
 הכבד טיהמ צ״ע חיא : (נעיף יו״י ש״ע) רכל יתר בנמול דמי. לאו דוקא אלא בנחסר דט׳ ש״ך
 םטי׳ ניד < (שייך ס״ק טין) כאלו שניהם נימלו . ולקולא לקמן םי׳ מ״נ ס״ה נעינן הפיט :
 (שם) שאינן אלא תלתלי נבד. וע׳ בפ״ט םני׳ח במשנצות םק״ה דאינו טריפה אא״נ
 דבוקה כטיפש דאל״נ דלדול נעלטא הוא : (סימן מ״נ) דיני טריפות הטרה . נרנקה הטרח בין

 הצלעות ע' ת' הנ״י סי' ל״ו ות' צ״צ םיי מ׳ אי משום שנםרנה הטרה הא אין םרבא פישל אלא נריאח . ואי משוט נקנ שבין הצלעות והחוש דלטא נקב בקוץ הא ש׳ קוץ ם' ע״י חילי כשר בפרט שהעור שלם וע״ג
י ׳ ואם נאבדה נ  ניקב ע״י חולי: (סעיף נ׳ שיע) אן הטרה טריפה . ואף אם ילדה נצים אה״נ . מיהו הנצים נשרים ם׳ ווז״נ. דידה ודונר . וע׳ ת׳ דבר שטואל אנוהנ טי׳ ק״פ: (סעיף ג' ש"ע) קורע הנ

 צבי לצדיק יד אברהם
 תיכלא ומנמ׳ שלין מניקכה לגס העול ניקנ: (נש״ע פ״יף יי) נטצאן שני ננדיש ננהטה או נעוף טריפה. וקיוושין מבואר להליא לטליפכ שתלי כתבו ונמצאת טריפה נגני מעיה כגי1 שניטלה הנני שויאי סיס
 שס משנולד ענ״ל ע״ש . הרי שאס ננרא מסרה הכצל טריפה . וכיון שדעת כתוס׳ להחמיר אין להקל נזה
 דה*( הרמב״ס ימיו לגבי החי0׳ והלשנ״א יהו״ן . וללא נכג״ה סי׳ נ׳ ס"; לפסק לתקל נספ״מ . יכ״נ לעת התבייש יהפל״מ להחמיל אפילו נהפ״מ ע״ש . ואישתמיטתיה לעת התיס' בזה עיש ;

 (טיטן ט״נ מעיף גי) אם הסרה הטרה . בש״י כתב דאס חסרה המרה י״ל נדקין והניאו הנל״י . ואס נאבדה ממלה קודם עעימה מתיו נס׳ נ״א.־



ן פא באר הגולה ה י כ ת פ ב יורה דעה מב הלכות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

ד לעיל שיי מ  נועי לשמיני ל
 ל״ז ומיין תרי פני' דני לקמן
 נשי׳ מ״ז: ח ג״י נקם םעשט
 שאירע כן : ט כתבי ומריו
 ישראל שי׳ רס״ו (נלמי טפי׳
 מ״ו) מיין הוקין וכנ״ל:׳ ניה
 יוסף מינייו .־ יא תשונס
 סושנ״א סי: ג׳יסייס שס ומיע
: ינ דעת  אסשר להמיר ונו׳

 מטה יהונתן
 (טיטן ס״נ מעיף יי) נמצאו
 שתי טרור. טריפה . עיי פ״מ
 ירוצה להמיר אה נמצאו שתי

 יד אפרים
 מיה תלינן שנמקנח מה שנלע
 הנני ותסני מה שנרורתא
 היה מי וזה שנתנ טעמו
 מקומה ושוב עעמוה וילא
 נטו שנראה ממעמיקי היניי'
 נענין ופשוט שאס טעמו
 נאומו עקוש נעצמו שהיה
 מר נתמלה ועכשיו אינו

׳ש א׳ די ז : ס"- א מנ4 הי ר »י ב י ר ש ב ס י ע א י י ל ל כ א ר ? כ  כמהרש״ל פא״ע סי׳ נ״ו ונגיש בספרי ע״ש : ד וטועמו . ואע״ג רקי״ל בכמה דוכתי דאסור לטעום ד
 אישור ומה״טכתב מהרש״ל דכשקונין בשר מן הטבחים ואינו ידוע חם מלוח הוא אס לאו אסור לטעום. בו בלשונו ומביאו הב״ח סי׳ צ״ו שס וש״ש ונלמי מיין תיי

 סעיף ד׳ אפשר דהכא קיס להו לגאונים דמלהא דלא שכיחא היא שתהא המרה נטולה לגמרי והרגילות הוא שנבלע במקומה
 וקרוב הדבר שיטעום טעם מרה וכן משמע מל׳ הפוסקים: ה טעם מר כשרה . מפני שאחז״ל כבד כועס ומרה זורקת
 בו טפה : ו ואף עכשיו כו׳ .

p ואף עכשיו כו׳ . כי רבו וערב דני)וטועמו בלשונו אם יטעום ה טעם מר כשר׳ ) 
ם לא טעם טעם מר יצלנו בגחלי׳ ויטעום אם יש א ו  המכשירים במםרה המרה וכדאי ה
) טריפה(ב) ו(ו)(ואף  הס לסמוך עליהם לכל הפחות בו טעם מר כשרה(מ ואם לאו(ג
: ( ׳ ׳ ל כ •ל״מ ׳• עכשיו(ז) נוכל(ל) לסמוך על הכנימה הנגד) (פסקי מהרא״י 0י  בנה״ג י״
] י נמצאו שתי מרות טריפה דכנטולח דמו נה] ׳ ואם חיא אחת ונראית כשתים י  ך נ
 ז נוקבין אותה ואם שופכות זו לזו אחת היא וכשרה ואם לאו שתים הם וטריפת:
 ה ני] י׳ אם נקטה ולא היו שופכות זו לזו ואח״ב נפהו זו ועלתה גם חברתה בנפיהה
) כשרה:  זו או שהטילו מים באחת מהן וע״י כך נתמלאת גם הברתה מים׳ ח(מ(?
ף על פי שהן שתי מרות גמורות רק שבמקום דיבוקן בכבד ט כמו רוחב א  ומ ט
 (י) אצבע היו כאחת כשרה אפי׳ אי לא שפכי אהדדי י והוא הדין אם מתחלתן

 הן שתים ובםוף חן מתערבות ונעשות אחת כשרה י:
א היו שתי מרות בכבד אחת הנה ואחת הנה וסמפון אהד שופך מרה לשתיהן  w י
 וכשאדם זוקף האחת חוזרת ליחה למקום שהסמפון מחלק מרה ושופך לשתיהן
 אבל כשהן שוכבות כדרך שחן עומדות בחיי הבהמה אין שופכות זו לזו י יש

ת ישראל: מ ה ב ב נ  להכשיר י

 ואף
 ע״ל סימן צ״ו ס״ק ה׳ וסימן
 צ״ח ס״ק ה׳ : ץ נוקבין
, כדלעיל סי׳ ל״ז גבי ׳ ו  אותה כ
 הרי בועי דסמיכי להדדי ולקמן
 סי׳ מ״ז גבי תרי סניאדיבי :
 ה כשרה . ומה שלא נשפכה
 דרך חברתה כשניקבה בתחילה
 היה מחמת עובי הליחה ב״י :
 ט במו רוחב אצבע . ואף על
 גב דלקמן סי׳ מ״ז בעינן רוחב
 אצבע למטה ורוחב אצבע למעלה
ס שאני משוס שצריך המאכל ח  ה
 לצאת והלכך צריך להתערב למטה
 ולמעלה מה שאין כן הכא :

S T S ^ W u S י ל א י ש ת : מ ' י ב  י יש להכשיי ב
 כתב הב״ח דמלשון הרשב״א משמע טעט שהכנל נלעהמלילופ.

i S r ^ W S י י ס א ש ל  לאף בבסמח ישראל י
 לכהחלה כו׳ ולפעד״נ דגם המחבר ככני ולא נמצא מל יש להנשיי
י ך להתיש נלאה ללא « ט א ׳ ׳ א ל פ ״ ש ר ה כ מ ״ כ  הבין כן בדברי הרשנ״א אלא כיון דהרבה פוסקים מכשירין לגמרי בשתי מרות מסתבר להכשיר בכה״נ בבהמת ישראל ן
י נמיירות מעט ע״ש, וניתס 1 י י 1 
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 אע״פ נו׳ יפ״י היו ביי. םקילינן נהינ משום דראני״ה טנשיר לנטרי בניטל ובייש
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 ואש יש מלה נלינה וטעמו
 לכגל ויש נו מלירות נ׳ נט״מ
 נשם הפרי תואר לכשילה והוא
 פש!ט ואם הפרידו כני מעיט
 •נהכנל והשליכו אותם ואמ״נ
 לא נמצא מיה נסכני נשירה
 לתצינן משאלה עם הנ-,י
 מעים נמ״ש לעיל נשם השנו״י
 וכ״כ מוסל״׳ מםלאג נתשונס
 כת״י . ונאטת שכן מגואל
 נפר״ח ס״ק ל׳ . ואפ צא הים
 טעם מר וטעמו הנני מעיס
 והיה מר יש להכשיר נמ״ש
 נם׳ שגט יהולה למהר״י ע״ש
 וכן עיקל ללא נהחולק עליו
 ואם לא היה טעם מר לא
 נננל ולא ננני מעים וצלו
 הנ״מ והיה טעם מל יש
 להטליף ונתשונס כתיג הגיאו
 נגני סייא נננל שהיה מעון
 וכתות קצת וצא נמצא מרס
 נטטימ׳הכנל יטעמו הקורקנן
 והיה מל כלענה יש להכשיל.
 יכנו של עגל שהיה לי מרס
 בלינה אצא שהית׳ לגנה גייתר
 וקלעי המרה יהיה נה «יט
 זנים צלולים ומתוקים נתנ
 נמשנצות נסימן זה להטריף
 מספק . ומח״נ נתנ שראה
 במכתב הגאון מוה׳ ברוך נ״ן
 לפאפארט אב״י וק״ק סיורלא
 שנא עעשה לילו והטליף
 והביא ממהלש״ל למכשיל

 מקצת! «ע1ן וכתות קצת ולא נמצא בו מרה יטעמו נכבד!לא נמצא נו טעם מל אנל טעמו
 נקורקנן והיה מר נצענה ויש מ׳ שרצה להממיי נאמרו שאין לנו נויקה אחרת זולתי נכגד
 אנל מהי״א הכהן ז״ל הכשיר מטעם ס״מ ספק אי האי מרירותא ראישתנמ בקורקבן הוא
 מן המרה שהיווה פרומה ולנוקה בקורקבן ובמשמושא יייא נעקר מסנני ונשפכה לקויקבן
 זאת״ל מעלמא אתא שמא הלנה ביברי האומרים ניטלה המרה נשרה והיי ס״ס המתהפך ותו
 מטעם שהיה מעוך וכתות קצת תלינן שבאותו מקוס שהיה מעוך וכתות היתה תמים ומסכים
 עמו הרג מהיית נננשת ו״ל מהאי טעמא יתלינן שנקיעת המיה לקויקנן. ולפי מ״ש סחנ״ש
. אף ימ״מ משר הכיס היינו י נ נ  ס״כ יהסמ״ג כש״ד אות ה׳ הטעם יכשר ע״י טעימת ה
 לאפיינן מסתמא נביא חסי ונבלע המיייית ככני כיון ימיה פעולתה שננד נועם כיי אי
 יסכיס נדבק כילי נכבי עי שאין ניכר ע״ש ליתא צתימי זה ימה מהני טה דתלינן שע״י
 משמוש לאח״ס נשפך המרירות לקורקבן הרי עכ״פחסר הכיס וליכא למימי דמיייישצא היה
 חסר הכיס כלל יק שהית ייקן יע״ז קאמי דתלינן שהתיירות נשפך לקורקבן . יא״נ כשר אף
 שלא נמצא כלל מרירות נמ״ש הפייר. סיק י״נ יכל האחרונים . מיהי אס נפשיט,מה דמססקא
 לן נס״ק הקודם ונאמר לאף אס רק מקצת ליחה מי והשאר מתוק כשר משבחת לה להאי
 יינא בכה״ג שהיה המרה מתוקה ולא הית שלימה ומלינןשהיה נה נס מקצת ליחה מי וע״י משמוש
 נשפך לקורקבן כ״ש מאחי שבא בשאלת שהיה חסל קצת מהכבל ואיכא למיתלי שהיתה המיס
 באותו החסר מהכבל ונבלעה נאותה חתיכה ואס הימה לפנינו היה נמצא נו טעם מר ענ״ל
 ע״ש ולשיטתי אזיל דש״צ דאס נאבד הכבד קוים טעימה כשל כמ״ש לקמן סק״ה :
' שהניא בשס למש״א לנבון להדימ  (ד) ומיעטו בלשונו. עיין נתכונמ וכיון יונף ס״ש ו
 שעליה ונתב ע״ז שאין וה אלא איבוד ממונם שצ ישראל

 ביאור
 [ד] גטזיאו בו׳, גט״ש נ״ח ב' • \\T] ואס בוי . בםש״ש יט״י א׳ : [ו] אמ נקנות
 ני' . לעיני הליהח עיננתן : [ז] אע״פ נו׳ . נטש״ש נ״ח ב' : [ה] וה״ה נו׳ . שם

 באר היטב
. וכחב השייך אע״ג ה פ י ר ) ט : (נ ( ח ״ ר פ  צ״צ סי' מ׳ השינ להכשיר ועיין נ
 לקי״ל לאסור לשעום לבר מאכל לילע אם יש בו לבר איסור מ״מ הכא קיס
 להו דמלחא לא שכיחא הוא וקרוב הדבר שיטעום טעם מרה . (אס לא היה
 מרה וקודם שיטעום נאבדה הכבד כשרה ח״י ועה״נ סימן ט״ז וכה״ג קנייה .
 טעמו מקומה ונמצא מר ושוב כןעמוהו ולא נמצא המרירות תלינן שמקנח וכשרה
. והטעם כי נלא״ה רבו המכשירים נחסרה ך ו ס ם  פר״מ בשם הריק״ש): (ד) ל
. ומה שלא נשפכה לחברתה כשנקבה בתחילה היה מחמת ה ר ש  המרה: (ה) כ
. (וה״מ דליכא טעמא דמרירהה בכבד. אבל אי איכא טעס י ״  עובי הלימה. ב
 מר כשרה במכ״ש מדין חסרה המרה לגמרי פר״מ ונש״, שאלה ג״ב חולק
. כתב הריק״ש מעשה בא לילי שהיתה בועה כמו כיס קטן יוצא סמוך ו י  על
 למרה תלויה בםימפון סמוך לה ברוחב אצבע ולא שפכי אהלדי ונקבו הבועה
 ויצא מיס זכים וטעמו המיס ולא היו מרים והכשירוהו ללאו מרה היא אלא
 בועה ואין טרפות נועה אלא בריאה . כתב אהל מועד מרה שנתרוקנה
 והכיס תלוי במקומה כשרה שתולין דדרך הפמפון נשפך המרה ולא דרך נקב
 כלל וכ׳ פר״ח עליו ונופחין אותה ואס אחר הנפיחה לא ימצאו שוס נקב טפי
: ( ר כ י  איכא למיתלי שנשפך דרך הסמפון מלמימר שהעלה נקב קרום ואינו נ
. ובי השייך ואע״ג דלקמן סי׳ מ״ז בעינן רוחב אצבע למטה ורוחב ע ב צ  הננל נמקוס הטעימה מום בעי. (ו) א

 שהרי נתנ הריק״ש (הובא נבה״נו םק״נ) דאס טעס ונמצא מל ואח״נ מזל וטעם ולא הרגיש
 מלילות כשלה דחליגן שנצמיכה ראשונה העביר נל המרירות וא״נ אינא למיחש לילמא
 יעניל המלילות נתרחחו ולא ירגיש אמ״נ טעם מר ויטליף שלא כרין לכ! יש לסמוך עמיש הפר״חלשאני מכא לסגי נלמיכה בעלמא ע״ש , ועיין כתשובת שנות יעקב ח״א פס״י כ״ג
 שכמנ דהא דטועמין סננד היינו אפילו אס גם הכיס ניטל (ל״ל חסר ומיין פט״ג) ללא כמשוכת מלכומ קטנוש ע״ש : (ה) ואט לאו טריפה . ענה״ט ומ״ש לנתשוגת עה״ג מכשיל
 אס נאבדה הכבד קודם שטעמה כגר תפס עליו מפמ״ג דאדרנא לעתו להטריף ע״ש ועי׳ נם׳ בני מייא שנמב נשס הלנ מהל״ח בננשת ז״ל להכשיל ע״ש ועיין נתשוגת שנות יעקנ חיב
 סי' ס״ו שכתב ג״כ על מס משינת עה״ג להכשיל וכן הבליע הוא ו״ל הלכה למעשה וכתב עול שעמל על הנסיון כמה פעמים שלא ניס טעם מל נכבל ולאה שהמלה דבוקה בבני מעיס
 ושומן ולפעמים המרה קטנת מממת שמנונית העוף ואיבה ניכרת !לפעמים נשפך ממנה המרירית ע״י תלישת המעיס מהם ולכן נראה לו ששיט דאס נאבדו הבנ׳ מעים ושומן יאח״כ
 לא נמצא מרה בכבד תלינן שנתלש טס סמי מטיס ע״ש .־ (ו) ואף ענשיו. טי׳ ש״ך מ״ש שקרוב הובר שיטעום טעם מר ומסעם. זה כתג בתשובת שבות יעקב מ״א סימן כ״ג שאס לא
 נמצא מרס מותר לצלות הכבד כי״ט נדי לטעום דסומנין על הרוב ע״ש : (ן) נובל לסמוך . עיין בתשובת חינוך נ״י סימן פיו באמצע התשובה שכתנ רמ״מ מודה שאין לסמוך על

. ועיין ננ״צ מה שכתבתי נזה •י (ן!) נשרה . ענה״ט נשם הריק״ש . וכעין זה נ׳ בתשובת מינוך , ״ •  נשים וכלימה להט כי׳ ע״ש ונ״נ נתשונח וכרו[ יוסף תי״ד סוף סימן ד׳
 בחילופין שלא נזכל כשיש
 יאעפ״נ נווווא גלולה מטריף שאי! שמה עליה יה״נ כיון שהיא מתוקה אין שם מרה עליה וכל וה לנוהגים(הטליף נחסל סווללא אן מי שמכשיל שס ה״ה הנא מכיל. (וסדנרי' סתומים שלענ״ל אין זה נלל למאן למנשיל
 נוורוא וזסר ודעת לנבון נקל וקצרתי). ואס מרה מתוקה וטעמו הנגד והיה מר יש להכשיר ולתלות שהכיס שאב מיס כמו בועה כמ״ש בשם מוהריק״ש כנמצא כיס שלא היה מים מלים אצל המלה כשל ולאו מרה היא אלא
 נועא(והביאו הנא״ט ומש״ש נשם היינ״ש היא ט״ש יצ״ל סייק׳׳ש) ות״נ לכיותים יעיין כחינוך נ"׳ סי׳ נו״ן . ואס נאנל׳ הכני קוים עעימ׳ כמהיאחרוניט כתבו ימיעוטא יעיעוטא שטועמים טעם מר נכני וא״פ אין להכשיר
 אפילו מסס״ס שנתנ הכה/ ומח״נ נתנ שבגלילות שלהם העופות הנמצאים בלא מרה על היינ מוצאים נכני טעם מי ועכ״ט מחצה על מחצה ובמקומות כאלו יש להכשיי ננאבי ומטעם ס״ס , ואס אכלו הנני ולא טעמו
 טעט מי ושוב נזכרו ובקשי המיה וצא נמצאת יש להטייף כמ״ש ניני משה נשם מוהי״י ייי יעיין בניתי שיש צחפש אצל טחול של עיף ושמין לו ימצאו מיה קטנה ובחנם מטריפים תרנגולות הינה ועיש . וע״ש נמת״כ
 שדעתו לאף מהלש״ל מודה דנשיט נאמנות לבדוק על ייי טעיממ הנני לומר מר הוא כיין דליכא טירחא כלל וולא כשו״ת חינוך נ״י סי׳ פ״ו(ועיש שש רגם ימ״א מייה ליתא יימ״א גת״ח נלל מיו מולק על יש״ל
 מליקוי קטניות ע״ש) שנסב לאף שבני בית יאו כשלא נמצאת סמרה והלכו להם והאשה העוסקת אומרת שטעמה טעם מר בכבד יש להאמינה . וכ״כ ניכרו! יוסף וכן נלאה מלנ״ש סי׳ של״ג. והגאון מוהל״ע נל׳ נצלאל
 נסי ויכוח מיס מייס נ׳ יבי שעל הנשים מיעל לעשות והס עצמם יודעות שאנו סומכים עליהם אז ודאי נודקים ישה ואינם חשודות כו׳ ועיין נמח״נ שהעלה כמו שכתבו הפוסקים כשרוצה לטעום צייך לקנח הלם של הכבל
 יללא מאל יעקב וזכיין יוסף. ועיין מ״ש נשפי׳ נ״א סי׳ צ״ו וע״ש נשס בית דיי אס לא טעמו טעם מי נכבי שהיא עריפה הביצים שהטילה קורס השחיטה שריא יאימוי השמא ניטלה המיה . אנל הניציס שנמצאו מין
 מעוף אפילו המס גמורות שכיוצא נהם נמכרים בשוק אסורים . ובשו״ת מינוך נ״׳ אוסר נל הביצים שנולדו וגס אס נתערבו נאתרות הכל אסור וננל״י כתב בתערובת להמיל ומח״נ נתנ לוקא שלא ניכל לזשם כיס ומלה כל(
 אנל אס ניכר רושם או שנמצא ניס ריק נכה״ג אף שלא טעמו נכבו טעם מר יש להכשיל הביצים שנולדו כגל ישוב הגיא לברי מזכלון יוסף שנ״ל ונשא ונתן בדבריו. ובסוף העלה שרעתו משכמת לבית ווו . והיינו הינא
 ויועני! שהיה מלה וניטלה אחל כך לנמלי' ויש ספק אימת ניטלה לגמלי לאפשר שבקרוב ניטלה אז הגיציס שילדה אחר ג׳ ימים יש להכשיר משוס ס״ס: (טעיף ג) ואם לאו טריפה . עיין נה״ט שכתב נש8 עה״ג(הכשיר
 בנאנלה וכ״נ נצה״ק . והמעיין נעה"; יראה שלא כ״כ אלא שלפי לעת הש״ך יש להכשיל אנל לעת עצמו נלאה להנוליף ע״ש שכתנ שקרונ לארנעיש שנה שמורה הלנת ועל סרונ לא מצא טעט מלס . ומצאתי שאא״ז ימ״ש
ל עמלתי על ספק זה נמ״י כלל ס״ח יעי׳ כתשו׳ עס״ג סי׳ י"! שני שעל הלונ  השיג על הלה״ק נזה ואישר ננאנדה ע״ש ועי׳ נכי״פ מ״ש נזה. אך נשיית שני״י מ״נ סי׳ ס״ו כ׳ נעיף שלא נמצא מרה וקודם שטעם נאבדה ע
 אין טטס מר וכן מיה לפני הרבה פעמים ולא נטעם טעם מר טד שהאיר ם' את עיני כי שעם אחד נשאלתי על כנד כזה וצייתי להניא ל׳ גני מעיט ושומן וראיתי שהמרה דבוקה שס ונן עמדתי על נסיון זה נמה פעמים
 ולפעמי' המרה קטנה מממת שמנונית העוף ואינה נינרמ ולפעמים נשפך ממנו המרירות מחמת תלישמ המעיס מהם ואס על כל זה לא ימצא מרס טסקו הנאוניס שיש לטעום הכנו ותליא אפי׳ גמלתא ללא שכיח נכה״נ
 נמ״ש היא״ש נני נשתנו כני מעיפ תלינן בשינוי הטבעיים אע״פ שאינו מצוי . ומה״ט ניאה לי פשוט ואס נאברו מנ״מ ושומן ואח״כ לא נמצא מרה נכבל תלינן שנתלש עם הנני מעיס וכל שכן ננאנלההכנל שיש להכשיר
 ושאלה זו נשלח לי ע״י עובד כיכגיס אחד שליח שגא בשנת ומותר לסמוך עליו להוא מלתא ועל״ג ינס לא מלע נאמנות שלו שהולך חמיל בשליחות בשכר. ועי׳ נססיי סולח למנחה כצל ל״נ מ״ש שם ע״ש . ועי׳ ננה״ג למתיי
 משום ס״ה ישמא הלנה כמ״י מסרה המיה כשלה וע׳ נזכלון יוסף סי׳ ד׳ ניציס מהתלנגול׳ שלא נמצא נס מיה וגס לא היס טעם מי גנבי וביצים אלו נתערבו גאחרוח אין להחיל לק הביצים שנולדו קודם ג׳ •מיס . וע״י
 מעיונו׳ כיין יבש ביבש וע״ש שכתב ינשיס נאמנות על טעימת המרה וילא כשו״ת חנוך בית יהויה . וע״ש פני כשבא לטעום אין ציין להדיח הכני מחילה לקגחה מלם שעליה ביון שנצחינה נעלמא סגי וללא נימש״א
 שנדפס אצל הת״ח וע״ש : (שם סעיף יי) נמצאו שני מרות בו׳. ועי׳ בשו״ת מינוך בית ׳הייה סי׳ נ׳ עגל שנמצא לו מרה גייך ומגבה של כני העין כיש מלא מיס יומה לטרה : (שט) ואם חיא אחת ונראית נשתיט
 נו׳ . ואס היו רוציס לבדוק אי שפכי להיי׳ י;פלו לאין ונא מתיל ואכלה נתנ מח״נ שמעתי שהילו חכמי המעינ לבשוה מחמת ולמא שפכי ואת״ל ילא שפכי ללמא הלכה למכשיייס נ׳ מרות ונראה יהויאת נכונה הוא
 כז׳. וב״נ גזנרון יושף נתמנה אע״פ שאחי נך כתג שאין לעשות ספק מהמכשילין כיון דלעת נעלי הש״ע לאסול ע״ש אין יגייו נראין ושפיר ענלו ס״ש כיו( ללבוותא קמאי מתירי! וכן מנואל נחינולי הפוסקים
ע נשירה . ענה״ט ועיין נכתר נהונה סי׳ ל״א נעוף שהיה לו כעין נ׳  ננאנוה הכנו קודם טעימה לשפיר עניי ס״ט כה״ג יילמא הלנה למ״י חסי: המיה נשרה ע״ש..־ (שם ם«יף ייי) נתמלאת נס חברתה ט
 מרות ונאמת היה טעט פר ובאחת לא סיה טעם מר לק קולס שנפתחו טעמו מנתון למקום מלה השניה והיה שם טעם מל יש להטריף אעיג יפר״ח נשם מהייק״ש מכשיי הינא יליכא כשניה טעם מר היינו היכא יליכא
 נלל טעט מל אמיינ( שהוא נועה ולא מיה אגל בטעמו נמקוס מיה שניה ונמצא שס עעס מי מסתמא ננלע המרה נכני ומס ליה שתי מרות.וטריפה ע״ש ועיין נכתי כהונה סי' ל״נ ל״ג ל״י ל״ה בעני! ירוסה ע״ש :
 (שט טעיף זי) הין ב׳ מרות נו׳ להכשיר בבהמות ישיאל . ועי׳ מח״נ יאפי׳ אינה בהמת ישיאל ויש צורך שבש ויו״ט אי סעודפ מצוה יש להתיל לכלאי המתיליט לסמון נשעח הימן. ועיין פר״מ מ״ש נשם מללנ״ז י.

 ננוונא

 גליון
י ענהינ טי' י״י וטלתי ונם הט״י אוסרים וננ״ל דאי ננאנד מותר טה יה שני חרט״א ואף ענשיו נ  הנ
 ני' (ובש״ך רמז למה נסמוך) והרי לא נרע םנאבד ויש להפש אזיל המחול פלת• וע׳ פימ נשפתי :
 (ש״ע) יצלגו כנחלים . גס ניו״ט שרי ול״ח דלמא לא •מצא ויחלל יו״ם ע׳ או״ח הצ״ח ח׳ ז (שם) ןאם

 צבי לצדיק
 J« מיש השי״מ סי׳ מ״ג סק״ט דווקא שיש לי ציית טחול א״נ ׳"ל וגס כאן ציין צורת כבי קצת יאל״נ

 ביי פתלתול גשי של מואס נגד

 גירננן במי שאשל לש״צ מליקת קטניות ע״ש . ולפע״ד זה אינו דאף באיסור דאוריי' נאמנת נדני דליכא טורח והא יאמרי סימנוהו רבנן נדרמן הייני ברברי 'שיש״נויטירח נמ״ש התו^נ'פםחים7ף'יי״ע״נ ו
 יש״ל נגייקת קטניות היינו נמי משוס טויח כ«ז שכתונ נסי׳ ס״י נע״ז ס״ק י״י ונש״ך ק״ק ל״ה . יאע״ג יגשיס׳ טשחיס סנ״ל ולקמן שי׳ קנ״ו נש״ן ס״ק כ״ט מבואר דדוקא נלנל שנידה נאמנת ע":

 מהרש״א
 לאו טריפה . ופיט אפשר דאינו טרפות מנטן וע״נ יש להבשיר הביזניס שילדח קוים ענשחטח
 ממעם ש״מ דדלמא המר טרה נשל . ת' הנ"׳ םיי ט״ו ונש״נ כשהיא י״נ חודש נ״נ : (ש״ו
I י׳ ש״מ) נמצאו שתי 'M):סיי״י) וטועמו ואע״נ דק״״ל נבטה דונתי. ע׳ ט״ז לקמן ת" צ״ח טק״נ 

 נתלת צבי
 (טיטן מ״נ נש״ע מעיף ני) ואף ענשיו נוכל לטטוך על טעימת הננד ׳ עיין נתשונת חינוך ניס
 יהודה סי׳ ס״ו באמצע התשובה שנתב דמ״מ מידה דאין לסמוך על נשים וכדומה להס ותליא נזה אס הוא
 איסול דאורייתא אפילו רק ספק דאורייתא אין לסמוך עליסס דדוקא נדרננן נאמנת נמ״ש הימנוהו לבנן
־ י ־־ ־ '׳נ וגס הא לאס־ י ־ * * *~ 
 'ש היינו ווקא



ב ה י ז ר ו ן יורה דעה מב מג הלכות טריפות ט ה י כ ת פ 1 ש 6 ה 2 ל ו  באי ״

. ואע״ג דאין יכולה לצאת דרך הסמפון ׳ . ואע״ג דכריאה לעיל סי׳ ל״ז העיף (ג) גרעין שנמצא כו ׳ ו א אי שפכי להדדי כ ^ סי״ב: י ם - ^ י ״ ש ״ י י ל ״ ״ ם  ש
ל ״ : ס' אמרינן איפנא היינו משוס סמפונות משא״כ בכבד דאע״ג דניעלו אמרי׳ ע״י נענוע נכנס למרה:  •הגיא שסי״״צ: יי כ

) בראש העב.נראה דאע״פ שבצד העב יש ג״כ ברוחב קצת דק א ) ג . אבל בשערים מ ׳ ב והצבי כו נ f שס יר סמפונות כשרה כ״כ בד״מ ופשוע הוא: י יא ״ מ י  » מ
 נכנסה לסמפון סכנו ומיפה שחיבר הגאון מהרא״י שער י׳ כ׳ ואילים דאי; לסם מרה לא משיב מ״מ אשור שס דאל׳יכ לא היה לו לומר ראש העב אלא מלק העב אלא
p נקב ) : ר ו ס  כל מה שבאותו צד א
 מפולש טרפה. *נראה פשוע דאף
 אס העור שעל השחול לא ניקב שם
 סרפה דהא אין אוחו העור בכלל
 סתם טחול אלא יש לו שס אחר
 דהיינו קרום שעל הטחול שהזכיר
 בסי׳ ס״ד סעיף י׳ וכמו שאמרו
 ניקב הלב טרפה פשיטא שלא נתכוונו
 שיהיה נס הקרום שעליו ניקב ה״ה
 נמי בעמול דודאי אין מועיל להכשיר
 מה שהקרום שעליה נשאר קייס
 ועוד ראיה מדברי א״ו הארוך
 הבאתיו בסי׳ מ״ו סעיף א׳ ע״ש .
 נשאלתי אשר נמצא באיזה גליל
 עגלים שיש להם נקב מפולש בטחול
 בראש העב וסביב הנקב מבפנים
 מקיף עור הטחול וניכר שנבראת
 כן ובכל פעם נמצא הנקב במקום
 אחד ואומרים 'קצת אנשים שכן דרכן
 של רוב עגלים שם *והשבתי להיתר
 דלא מיפעיא.לאותן פושקים שס״ל
 חסר מגוף הריאה כשר כמ״ש בסי׳
 ל״ו סעיף מ' דהיינו כשיש חסרון
 וסדק בריאה והעור והבשר קייס
 דה״ה הכא דכשר דהא התם אסור

א אי (ז) שפכי להדדי י לעני של ככד י נ ה [י] מרה הניכרת מע ג  ד
 חדא היא וכשרה (כך פי׳ דנרי המרדני שהניא איסור והיקר

 הארוך כלל נ״ג ד״ט) ואי לא שפכי להדדי מריסה .-

ש נט) מיני עופות שאין להם מרה כמו תורים י נ  ח י
ך  ובני יונה ואין לאוסרן כיון שכל המין כ
) יי והצבי אין לו מרה בכבד אבל יש לו ח ) ב  י

 למטה סמוך לזנבו :
ה מי שנא לפניו עוף שאינו מכיר מינו ולא נמצא לו מרה אין אומריס  ת
 ודאי נל מינו אין להס מרה אלא אמרינן מסתמא יש לו מרת עד

 שיודע שמין זה אין לו מרה (תשובת רשב״א סימן ק״ח):

נ טי גרעין שנמצא במרה אם היה כמו  ט (ג) י
 גרעינה של תמרה שאין ראשה חד(״) מותרת
 ואם ראשה הר בגרעינה של זית אסורה ניא] שהרי
 ניקבה אותה כשנכנסה וזה שלא יראה הנקב מפגי

: ה כ מ  שהוגלד פי ה
ד וכל שכן אם נמצא (ט) מחש או קין במרה דנוריפה (או״ה  הגה י
 ור״ן ורמב״ס עד״מ וביית וסהרש״ל סא״ט סי׳ מ״ע וסוף ש״ד):

מ ו׳ סעיפים ־. . ו ל ו ח ט ת ב ו פ י ר י ט נ י  מג ד

: ה ר ש ל הטחול כ ט י ג  א א
 ב הטחול ראשו האחד עב והשני דק בכריית
< בראש א ) ( א  הלשון ב אם ניקב (

 למרה אע״פ שאינה יכילה כניטול דכולי הכי איתא ע״כ וכן
V , , n ״ n y,/B , ,  לצאת לרד הכמהין נשליצין ״.-_ /
- • ח ל » הוח בסגה ש ד סי ס ״ ע ש ן מ ל מ  להוציאה א

 שנמנט הנהמה בהליכתה ימיה ד״מ וכ״כ האגודה פא״ט סי' מ״ט
: קבלה דאיליס אין להם מרה וכ״כ . י , ^ ך ^ מ  א

ג גרעין  נ מסקנת הגמ׳ א;ינא ללנ האו״ה כלל נ״5 די( ט׳ : י
ובמ׳׳ש וסעיףד׳ ' מ׳ ׳ ע״לסי . ׳ . בו ם ב ת ה ו ד ן ק  נ

ד וכ״ש אם נמצא מחט ) שם : י ׳ ז fa נ ״ מ  (פימ! ט״ג נ
 *נראה משים יכי׳. תימה כוי . ואין חילוק בין קופה לבר
^ או לגיו לעולם טרפה וכ״כ מ״מ ^ ^ 5 
 ונשתייר ולא ניקב שוס עיי וכ״כ מהרש״ל פא״ט סי׳ מ״ט

. n , ״ - n f ר , * , -  רק העור שלם מכל צד ערפת י

ו ושחר חח, ונ ס . מ נ ש ו ״ פ מ א נ ה מ;״ל ה ^ 
י א ואם ניקב נקב שאינו  שאמרו ניקב הלב ערפה הי׳ מ
.(. . , ״ - ו.״, ״  לא ידעתי מנא לן ראררנה .״״״1״, *.1 .
e מפולש כו , לשון רש״י וחי i W B מ ע י מ ש a מ ״ f o j 
י יאיה אשחייר כטובי לפכו • ולא יצא המחט י ע פ ״"= י ג י י י מ ג  ל

 ^^ffi לחוץ ויש הננה כננדו כעובי דינר
 *והשבתי להיתי ללא כשרה עכ״ל וכן הוא בהגהת ש״ר
£ סי׳ פ״ט ופשוט הוא דלאמיירי f f S f ^ ־ S 
 הריאה מבחין דהתש נקיבת השתא מדין מחט שנמצא בחלל הגוף
א לדוגמא נקט מחט ומשכחת לה ל א ? " י? ״ ' «י ° י ״ ' 7 f t

f t ' 
 יונת ממנת ימסרו( מנתון , י 1

 איני מזיק כלים דמ״מ הריאה כשחחבו לפנינו ופגע בטחול דידוע
א שלא ניקבו יא׳ מהאברים ספנימיס ־ מ ׳ ׳ T O ™'™J}? 
- - ״  ואי אימליס נטרפות זו דימה . 1 ו «£ ״ ״
 כדלקמן סי׳ נ״א והב״ח נדחק בזה
 מטה יהונתן ופירש פירוש זר ורחוק ע״ש :

 מרומ ע״י עעימת טעס מר וואר),׳
 נננד ודברי שננה הס והא

ם מפולש טריפה א ואם ניקב נקב שאינו מפולש ) נקב (א) נ ב  יתר ננעל דמי הייני «M העב (
ב אפי׳ אינו מפולש ואפייה אמרינן שאין נכת משנע להעמיד י י ק  מ

אס כיון שהעור תחתיו קיים אין שם נקב טליה ה״ה נמי הכא במפולש דכך לי בריאה באין מפולש כמו בטחול במפולש וכשם שבריאה לא קרוי נקב כל מ־ ־

 א,*"$ כ
 חוק נ״כ להחזיק ילהעמיי שהקרום קייס ה״נ בטחול במפולש ותו דגס שם מצינו מפולש ואפ״ה כשר כגון שיש חסרון גשפולי הריאה והעור שלם סביבו אמרינן שם דכשר אלא
 «״* דבמקצת מקומות נוהגין להטריף אס הוא ככ״ף כפופה ובהרבה מקומות מכשירין בכל ענין וכמ״ש שם בשם רש״ל ואפי׳ להרמב״ס דאוסר בריאה
 בודאי י״ל בהם הפסד והעדר וכתבו בש״ע שם בשם יש מי שאוסר לא הוה האיסור משוס נקב אלא משוס חסרון כמו שזכרו שם בלשון חסרון וכן מוכח עוד ממ״ש הרמב״ס
 £״י ז״י ^ ^ [״™־' העתיקו הש״מ סי׳ נ׳ סעיף ב' כל אבר שאמרנו אס ניקב במשהו טרפה כך אס ניטל כולו טרפה בין שניטל בחולי בין שנברא חסר כו׳
 ימכ״ש לטליפה ל«׳׳ עכ״ל הלי כלא זכר הך בין אס נברא חסר אלא לענין ניטל ולא זכרו לענין ניקב דפתח ביה *) אלא ע״כ דאין שייך שם נקב אם נברא כך
]: אלא שם חסרון יש עליו מ״ה אסרו הרמב״ם בריאה דריאה שחסרה טרפה וגס זה בכלל משא״כ בטחול שאס חסרה כשרה כמבואר כאן מה לי י [י"׳"מ"נ ' " / " 5 , ^ 
^ חסרה כולה מס לי חסרה מקצתה א״כ האי נקב עגול שנבראת כן דהוה בכלל חסרון כשר בטחול ואין בה איסור אלא בנקובה אח״כ U ' o שאילי V p v i 
 ש״ו סיייא ל=»1 יש״י יאי דאמרינן שמכת הנקב יגרום לקלקל שאר הנוף כמ״ש רש״י בגמרא משא״כ כאן שאין שוס מכה אלא חסרון לחוד וכשר כנלע״ד :

י י I 6 ״ I I I I י ״ ׳ ע י ט נ פ , י נ ן 1 ־  ונו כו ע״ש אסחיי;• ־
 ונריו יהב״ח רוצה להוכיח
 מדנרי רש״י אלו דכרס שניקב
 וכוחו! סושמו כשרה דאל״כ
 הזי מחט שנמצא כחלל הגוף
 א״ו ואמרי' מן הכרס נא
 לנוחול ולכן אינה עריפה משוס

י ב ו ע  הגר״א כ
 אלא משום דטםיכי להדדי טשא״כ נאן: [יא] שהרי ניקבה נוי וזה נוי. כ״ז לשון חרמנים
 ועי תו' שם ד״ה אנל דייתא נוי וא״נ ד.ויא נוי ונן הקעה הר״ןועוד הקשה דטרה הוא נטו
 סםפונא יבא דלד״וז כשר,אלא הטעם כט״ש הרטב״ם והטעם שהעור הסרה דק ורך חיישינן:

 ואפי'
 באר היטב

 אצבע למעלה התם שאני משוס שצריך המאכל לצאת והלכך צריך להתערב
י . ואע״ג דבריאה לעיל סי׳ ל״ו ס״ה כ פ : (ז) ש א נ  למטה ולמעלה משא״כ ה
 אמרינן איפכא היינו משוס סמפונות משא״כ בכבד דאע״ג דנינולו הסמפונות
. כתב השייך דאילים אין להס מרה ולא חשוב כניטל י ב צ ה  כשירה. שייך: (ח) ו
 כיון דכל המין כך הוא(תום' לחולין דף קי״ב ובספר שערי שמיס כתב וקצת ב״ח
 שאין להם מרה כלל ויש להס במעיים כגון יונה ומין שליו וצסור דרור ויש שיש
 להס מרה בבטן וקצת מהם באזניס. וצבי ואיל מרה שלהם היא באליה ועיין
 ברד״ק הושע סימן זי) ואס נמל הכבד מאותו המין צריך לשייר כזית במקום
 שראוי להיות המרה במינים אמרים והטעם מדאיתא בגמרא כזית במקום מרה
. וכי השייך דאין חילוק ט ח  ולא אמר אצל מרה וע׳ מ״י סימן פ״ט : (ש) מ

 בין קופה לבר או לניו. ד״מ ורש״ל ואחרונים ופר״ח חולק ע״ש:
. כ' הט״ז נראה ששוט לאף אס עור הטחול לא ניקב שס ש ל ו פ ג (א) מ  מ

 דטריפה
. י״ז שדעתו להתיר כדעת סנו״ז ע״ש . [וכן הווה בתשובת צ״צ שימן ע״א ע״ש] וכן פסק בתשובת . . . . . - - r ״ . .  ״ ״ ״ _ .
ש יי' • סני יהושע סי׳ מיו וכן בתשובת שנות יעקב ח״נ סי׳ ס״ס דעתו כן ונתב ואף שיש נ״כ רעות סמחמירין מ״מ הסומך על המקילין לא הפשיר ע״ש ועיין גשל״ה ו׳ ע״ו ע״א ד״ס ' י פ .קג ט פ נ ה י ש י  מ

 והנס מ״ש להתיר משוס כיין י י
 למצוי באיזה גליל ׳*ל היינו לביתי׳ נגל כחנגי נמה פעמיס נשס חשזנת הרענ״א שאין אנו נקיאין נהיינו לניח׳׳ לק אס יש נכל אותו מין סאי ריעותא משא״כ אס נמצא במקצת מהם שאין להס האי ליעזחא לא
 אמלי׳ היינו לניתייסו ומה שלוצה להחיל משוס להאי נקנ עגול שנברא.כך הוי בכלל חסרון לנשל במחול לאין נה איסור אלא נקובה ואאמ״ו אמר ומוי סרמנ״ן מוכח איפכ׳ להרמנ״ן נחנ נמצא נ' מחולים לבוק

 ביאור
 ניתרת וראייהו מדאטרינן ניטל הכבר כוי מ״כ נם הטרה ניטל וע׳ בטרדבי והנ״א רפ״נ .
 ישיש (ע״נ): [י] סרה נוי . אע״נ דנדיאה א׳ שפני להדדי טריפה שם טשוט טטפונות
 סשא״נ כאן דניטל סמפונות נשרה וכן בריאה אי לא שפני אהדדי דבשירה שם אין אימוד

 פתהי תשובה
ל נית יהווה סי׳ נו״ן עיש ועיין מה שכתנתי לעיל סק״נ ־. (ט) מיני עופות . עיין נספר "  "י״י* "' f H?Knft י
' תסאלת למשה שנתב לאותן מיניס וכן צבי ואילים אם ניעלה כנו שלהם ולא נשתייר רק ־ ־ ש י י I **"י׳' י

י י  י
ס דף מיה בדיה ערפש' כזית נמקוס חיותה ולא במקום מרה כשירה דהא עיקר הטריפותהוא משוס המרה במ״ש  ח
 לצבת משמע לס׳צ למהני סרשנ״א הביאו סנ״י סוף סימן מ״א ואפשר דאפילו אס נינולה במקום חיותה נשירה יצ״ע

M עכ״ל ע״ש ועיין פמ״ג ל״ס מ״א :  סתימת חלב עהיל אפילי *
י (א) בראש העב . ענה״ט סק״א נשם ע״ז לאף במקום הלק שיש גתמלת לאש העב  ונוקה נתולוחה לשירש ׳» *
 oft עלפשא לצבא נסרך לליאה w עליפה . וכ״כ בתשובת מסליי לבית הלוי כלל ה׳ סימן נ״ה• וכ״נ סשל״ח ועיין
 אינה שיחס משום להוי חלנ בתשובת אא״ז פנים מאירית חינ סימן קכ״א שהורה דהיכא ששגיג הנקב היא עול שניכר
א כך מתולותו וכה״ג נמקים העב הסכימו כל האחרונים לנןויפס ולא כע״ז ס״ק נ׳ 'ינ י ה ש '  Clw1'Y'R' SSP ש
 לבוק גתולותה חע״כ צ״ל אבל בזה ואינו נעכ ממש כשירה ע״ש . [יעיין גתשונת נו״נ סימן ט״ז מביאר שששוע
 לסל (לש׳ י אפי,י מינה בעיניו דנם נכה״ג יש צהנוליף לק חקר שם על התערובת ע״ש יאף עפ״כ כל ממיקל יהומך

ה על אא״ו ז״ל אין מזחיחים אוחו שכל דברי הנו״י שם סיבב הולך על מה שהתליע 1 ז נ ס ' ט א , ת י פ , י ״  BJ1w,i ג

s "יי! נתמלמ מתשובה שם דעל היתר העיז שמכשיר נקב זה לנמלי אין לסמוך בלל ני החולקים ־ , f t e f t ',"1 ייי י י י  ג

ס "יל הס רניס ואחרונים ובדילי ישראל . אמנם הוא ז״ל עצמי בתשובת שאחר זה החזיק מאד ת י s ־  גתוצדתה ""'
י p : בהיתר הע״ז וגס לקמן סקינ הבאתי גינ נמס רגיס מגדולי ישראל שמשנימיס עס העיז י  יייי׳י' P",5י" *
̂״נ שאינו בעב ממש צא הפסיד].־ (ב) מפולש .  (שם ט״י פיק ני) נשאלתי להתיר אף נענ ממש . פשיטא דסמיקל נבי
' ענה״ט מ״ש ע״ד סנקגיס המצויים להיות גנוחולי העגלים ועי׳ בתשובת מעיל צדקה סי׳ י׳ י ל נ "י ע 1 3 י 5 ש  באייר׳ גליי א

 צ״ע דהרי ננרכת אשר
 יד אפרים דגול מרבבה

 זנת״ש השיג ללא משמע כן סעיף י׳ כו׳ . ונמח״נ נתנ ל״שנ ילעתו נהרדניז ע״ש . ונראה שלא להקל (סימן ט״נ נפ״ז סיק ני) *) אלא ע״כ דאין שייך שם נקב
 נ״א נהפ״מ ושעת הדחק עיש : (ש״ע °״'1 חי) והצבי אין לו מרה. ענה״ט מ״ש אהא לאילים כוי . ועי יצר אומל ונלא נו נקנים נקנים :

 הולת למנח׳ כלל פ״ע נשם תולת האשם דאיל יצבי שני מינים הס כו׳ ומ״מ שם שלא נמצא בדימ מיש השיך
 נשמו כ׳ מחינ שהיא בהשמעת ל״מ שבסוף מאורח מישור מל נזיל ע״ש. ומ״ש הנה״נו נשם המ״י כלל פ״ע נניעל הכנר כוי וע״ש נמ״י שהניח נצ״ע וגס בתפארת למשה נסתפק וגמת״ב כתב לבמיניס אלי לא בעינן שנשתייל
 נמקים מלה וביכ הכימ וכן מוכמ מהכו״פ סי' מ״א ע״ש וכן מנואל נח״ש סי׳ מיא שכתב לללינא איתם מינים שאין להם מרה נעינן עכ״פ נזית נמקים חייתי כז' ע״ש והגיא לעיל נתו״מ וכאן נשו״מ . לא לק.נמח״כ
 שני על לנרי סנה׳יט והעתיק נשם הת״ש שכן מוכח מדהשמיענו שהצני יש לי מרס שלפי דעתי ישתזר ינרי עצמי נסי' מ״א אך נאמת ז״א שזה נ׳ בת״ש להוכית דיין מרה יש לי לענין ניקב ושאר טריפות התלייס ינה אנל
 אינו ענין להן לניעל הכנר ע״ש ועיי נמת״נ באם נמצא מרס נתול או בן יונה או נצכי אצל הכבל נשאר מינים נלאה לכשל . ועיין בתפארת למשה בנמצא בתול ובן יונס וניקבה יש להבשיל והביא לעות הפוסקים
 סי׳ ל״ה גני ולדא . ימח״נ כ׳ שיש לפקפק דצא דמי לדין ורדא ועי׳ במנחת יעקב כלל פ״ע שמסתפק נוס אס לא נמצא מרה בצבי בזנבו אס מהני נןעימה נמקומה . ובחגורה שמואל כ׳ ללא ממני

 וכ״ל מח״נ ללא מהני עעימה נלוכחא או ננבל סיכא שהמרה אצל הזננ או נאוזן:
 ןפיטן ט״ג מגיף ני) בראש העב נקנ טפולש . עיי נהיע ועיי בני״ב סי' מ״ז שנפל עריסות נמקולין ע״י מחול אחל שנמצא נקנ נסומניה דהיינו נמקוס הלק שנצל הענ שגס צל הענ מן הצל הולך ולק והנקנ

 יד אברהם גליון טהרש״א
 (שם סעיף חי) יש טיני עופות שאין להם הרה . הרא״ש ר״ס א״ע כתב יש מיני עופות שאין להם מלה ואין טרות טריפה, נטצא עוד כיס והטיס שנו אינם מרים ע׳ פ״ט וע״ת וזב״י ס״נ לחמשיר :
 להעדיפן מ״מ אין ללמוד ני׳ לנל עין נהמות א׳ היא יאשילי זי גסה יזי רקה אנל עו«ת חלוקי! במינן (סימן מ״ג סעיף א' ש״ע) ניטל. ובנמלה ונתרסק הטחול פריפה הנ״ה ט״נ וע״ש בט״י: (שם) המהול .

 ואין לצמוו אלו מאלו עכ״ל ע״ש. וצ״ע שהוא נבל הש״ס לסיפ חמאת תעוף (לף ע׳ ע״נ) ולש״י יתושי והנשים קודאי׳ אותו םריפה הערץ ת' ח״* סי׳ ע״ד : (סעיף ג' ש״ע) אם ניקנ נראש הענ נ' טחוליס
 שם להליא איסנא לאיווין ותלננילין מינא לעופות נינהו עם חולין ובני יונה . אנל עז לאו מינא לעגלה ואי קטן ז!ם ניקב הקט! כשר ת׳ זי״זו סי׳ *״וז ובס׳ ל״ש םל״ד םק״א אות כ׳(עלה ל״ו ריש ד״א) חולק .
 נינהו וו גסה ווו לקה . ובעופות לא שייך לומר מין נסה ודקה עיי״ש וצ״ע : יעיין נשו״ת זכלון יושף דא״א דקפנים הוה טיטן שוהו היתר (וניון שניבר היתר ל״א כנטול רטי וכם״ש הראנ״ן בב׳ רנליפ ונינר
 נעוף שלא נמצא לו מרה ולא ט״מ מחמיר לאסור הביצים דדיינינן לה דודאי עריפה שחיתה ינ״ח או ילדה א' בשינוי שהוא הוא היתר) א״נ הי׳ דין חלש וכל יתד ואי קטן שתכשר אע״כ קםנות אינו מיפן. ובתי
 לאמרי' מעשה נסים הוא אמ״נ שנתערבו הניציס באחרית נטילות כרוב בדין ינש ביבש : דנד שמואל אךוהנ אמד טסזנם אחד דבנסנ דהטריפות ט' דהנאנ ׳נרים טיתתה י״ל דנם נניקנ היתר יש

י י״״י«יי *ייי• ׳־׳י״׳י י״ י' ••*יי׳ ״יי י ״  (טיטן ט״נ סעיף בי) הטחול כו׳ נקנ טפילש פריפה . עי׳ בנו״ו נשאלתי שנמצא באיזה גליל ענליס כיי י
. וכן במ"׳ כלל פ״ט כחנ להתיר נקנ נברא נאינריס שאין להם חלל יכ״נ הצ״צ סי׳ ע״א . ׳ ו  והשגתי להיתר נ
 וסנ״נ סי׳ י״ז מיקל ננקב נבלא בטחול משוס להוא חידוש כמ״ש מנ"י ואין לך נו אלא חידושו דוקא ניקג

 נהלת

 כאב וע״נ אין למוד הצ״זי מן נ' נליות ואי טהן הקטנה עולי׳ יפה : (שט) ואם ניקב נקב שאינו מפולש
 ואם מועיל םתיסת גשר או הלב טהור , עיי שיך םיי ט״ו סק״נ : (ט״ז סק״נ) דאין שייך שט נקנ ,
 מבאן השינ בטי ל״ש הל״ה םק״א אות ז׳ על התנ״ש והדרישה דםוברים דהמר אונה הוא מפעם נקנ ,

 צבי
 נגוונא למיילי סתם בניקור בשר ונדומה שסיאמעיוה שהיה נאן אישור רק שהסירה אס האיסור על ידי הניקור וכדומה נוס בעי׳ שיהא ביוה אנל להעיל אם היה כאן אישור נלל פשיטא ולא תלי אס הוא ניוה ׳



ב כאל הנול״ י p פ ת פ ב יורה דעה טג הלכות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

 עוילא שם לף(•9 : ג לשון
 ב ואפילו נחתך כו׳ . פי׳ דבמקוס סדק יוחד מסתבר סרמנ״פ כפיו מה״ש לגןיז

 להטריף נחחך מניקכ קמ״ל דאפ״ה כשרה אכל כמקום העב
 איכא פלוגתא בק הפוסקים אי נחת־ טרפה ודעה המחבר והרכ
 נראה דטרפה וכמ״ש בב״י וד״מ וכ״פ מהרש״ל פא״ט סי׳ פ״ה
 והאחרונים : ג נקרעה כו׳ .
 כל זה מיירי בראשה העב
. משוס ר ש  וק״ל : ד כשינוי כ

ן ש לאין שפיג יוה לשוני שאלחנ מ ס מ ת  למשבינן ליה כאלו נ

 נקודות הכסף
 (זו ופול למאן ליסא לן
 לננואש הנימול נקיבה לאי
 משוס שסביב הנקכ מגשנים
 מקיף עול לילמא קרום עלס
 אח״נ והרי ננקב שנמ5א ביקי!
 גמל מלשנ״א נתשונה שימן

 נייח £
 מענינו שהוא ננרא גן כשעת
 יצירת הנהמה ואומרים קצת
 אנשים שנן לרנן של רונ
 נהמות נו׳ אין שומעי! להם
 שאינו לא לאינו כן לנהמות
 נלל ושאלתי לנקיאי הקצניס
 ואמרו לי ני מנגיתמ נהמה
 אחלת שנן ורנן ומאותן
 נגימות יולדו ננהמות כמה
 מנינים ננלס ונקינה וניקין

 שהרופאים
 אבל שינוי
 כשרה דדוקא כשנפלה
 דטרפה כשהוריקה

 אנו בקיאין בגרירה
 גוררים כדלקמן ס״ס נ

 מראה לחה
 לאור הוא

) כעובי (» דינר זהב ב ) ( ג  נ אם נשאר תהתיו (

 מותר פחות מכאן הרי הוא כמפולש וטריפה
ח כשרה: ) ( נ ) ק ד ) אבל אם ניקב ה י ) 

 הנה ב [א] ואפילו נחתך במקום הלק כשרה (טור) J נקרעה הטחול
) [ב] לקתה ף (ה) בשינוי בשר דינה כניקבה ה ) י  או נימוקה א
(ל) (ו) ונרקב דינו כניקב  (שעליי והג״א) וכן כל מקום שהבשר רע ,

 (ג) כעובי דינר. נראה דאוהו עובי צריך שיהיה דוקא מבשר הטחול
 עצמו ואינו מועיל בסתימת הלב או בשר וכמ״ש בסי׳ מ״ה כשם או״ה:
 (ד) אבל אם ניקב הדק כשרה. נראה ברור דהנך נקבים בטחול
 בהם כשרים מיירי שאין מחט לפנינו מונח שם דאי יש מחט ודאי

 לא עדיף מכבד או טרפשא דכבדא
 דיש משש שמא נכנס מבחוץ אמר
 שנקבה הושט וכמו דחיישינן בכבד
 בסימן מ״א סעיף ו׳ דלוקא גבי
 ריאה היה מותר לפי דין התלמוד
 כיון שקרובה לקנה ומשם בה אליה
 המחט וכן בבית הכוסות כדאיתא
 ס־מן מ״ח דשם אמרינן דדרך

ה) לקתה בשינוי בשר . כתב רש״ל דאין שינוי מראה פוסל כלל בטחול דזה לא נמצא כלל  מועיל לסתימת נקב הכרס כלל וכלל: (
 בתלמוד ונראה דאף רמ״א כאן לא אסר אלא כשהבשר לקוי מחמת השינוי אבל מחמת השיטי למוד אין טרפה וכ״כ מו״מ ז״ל:

 ואם
 (ליקוט) ואפי׳ נחוזך
 חל= עליו

 אין
 הנר״א

 נניל אף לתי' נחרא דלדירן א"1 לזה ונ״ש לתי' קטא ועי ר״ן

 הושט בא אליה ואפילו בקופא לבר דאוכלין ומשקין לחקוה כדאיחא המחול ככרחי בסומכיה לקמן סי׳ נ״ב וכן דעת מהרש״ל והב״ח
 בגמרא בסדיא וכן בקורקבן כמ״ש לעיל סי׳ מ״א סעיף ו׳ דכבד אס

 ל״ד לכל הני וא״כ טחול ודאי לכבד דמיא בזה דכל ריעוחא דאמרו לענין מחט בכבד הס שייכים בטחול שהיא רחוקה מן הקנה אפילו
 יוחר מהכבד וראיתי למו״ח, ז״ל שהביא דברי רש״י פא״ט(דף נ״ה) וז״ל ואי אשתייר בעובי דופנו כעובי דינר ולא יצא המחט לחוץ ויש הננה לפיכך"אסור"ואלחמו״ש»יק
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 טרפה כמו מחט שנמצא בחלל הבהמה עכ״ל ולעד״נ ברור דאין הטחול סותם נקב הכרס כמו שהוכחתי בסימן מ״ח סעיף ב׳ ורש״, מקט הנהמה ינתרפא עו שסנורייס
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ת ש־נראכןמוששיןשמאנע־ה ו ש ט ת ה י ב  להטחול אבל בסתם שנמצא מחט בטחול בכל גווני טרפה דלא חילקו חכמים להתיר במחט רק בריאה וכבד וקורקבן והמסס ו
 ולא זכרו שום דבר מטחול אס היה בו מילור, ודאי לא הי׳ שתקו מיניי אלא ודאי בכל גווני טרפה נ״ל פשוט מילתא בטעמא דאין העמל מננימת הנהמה יספיקא
־ דאורייתא למימרא נס מ״ש  י
 יכן מוכת עוי ממה שפמנ
 הרמגיט כוי אינו מוכמ כלום
 יכיון לאשמיעינן ניםל כנקב
 ננרא חסר יהי׳ כמו ניעי
 !כ״נו ריקא כשנכרא כולו
 מסר אכל נראה נקג מתמלת
 נרייתו סוי כניקג גיר ועוי
 ומיינו ווקא כשידוע ננירור
 טננישה מתחלת נרייתו מה
 שאין נן הנא . ומעשה נא
 לפני כן כיין זה ונשאתי
 ונתתי גרגר עסנית יינ׳ ולא
 מצאנו ראיה להתיר וסמרפנו:

 טטה יהונתן
 נצי הפג עריפה וכ״כ הרע״א
 לקמן נהגתיה העיף ה׳ והיינו
 משוס יס״ל כל היתר כנעזל
 רמי היינו אותו היתר ומקומו
 עמו והוי ניקנ מעמול
 ננומכיה כמ״ש ננ״י נסימן
 מ״א . א״כ לפ״ז אס נימא
 כעמול כיון יננרא כך לא הוי
 כניקנ הטחול רק נגרא משר
 וכשר א״כ אמא׳ כתכ הרמג־ן
 אס נמצאו כמין טחול נצי
 תעג וטריפה יהא אף א׳
 אמרינן יהוי כניטצ ממש מ״מ
 לא הוי רק חסו רלא מטריף
 כלל גטמול אעיכ צ״ל ולא
 כהט״ז ומקרי ששיר נקנ

P׳n נוי . נע״ה כתב אפיי נהתך נטקום ד.ענ נשרה כלישנא בתרא אנל בת״ה 
׳ . ע״ל ם״פ נ' * ו  דנש״ת הלך אחר המחמיר («״כ) : [ב] לקתה כוי ונן כ

 פתהי תשובה ^
 טחול ונמשו׳ נו״ג מיו״ו סי׳ ׳״ז ובתשובת פרי תנואה סי׳ נ׳ ג׳ ושי׳ מ׳ ועיין נתשונת
 תפארת צנ׳ סי׳ ו׳ אות נ' ונתשונמ אגן שוהם סי׳ מ״ו ומ׳יח ומ״ט מענין זה. ועיין גספר
 תפארת למשה לעני! אס נמצא נקנ נה״ג נריאה וכתנ ימרנר׳ הנה״כ משמע יכשר כמו
 כניף פשוטה והוא ז״ל חולק ע״ז ויפתו יאפי׳ נבראת כן גנקנ עריפה אס לא שרונ
 הנהמות היו כן יאז היינו רנית״הו עיש היטב. ועיין בתשובת נו״נ תניינא חלק יויי סי׳
 י״ט: (J) דיני זהב. עיין כתפארת למשה שהוכיח והיינו גנהמה גלולה אנל בקטנה הוא
 לפי ערך גולו וקטני ע״ש : (ד) כשידה. ענה״ט . ומ״ש לעני! טחול שנצלה בלי ניקור עיי
 נזה בתשובת הלכית קטנות ת״א סימן רצ״א שעשה סמיכים להיתל ולא כהט״ז אכן נתשיגמ
 שכוח יעקכ ח״כ סימן סיס רעתו לאיסיר וכתב שכן ראוי להירות אלא למ״מ אס נמלח
 עם נשר ויש ספ״מ אפשל להמקיל לא מפשיל ע״ש ועיין כתשו' שמש צדקה חלק ׳ו״ר סימן
 ל״ל : (ה) בשינוי נשל. ענהיט סק״ו נשס ש״ך דשינוי מלאה ונוי וכ״ל סנו׳׳ז ופר״ח
 דשינוי מראה לחיו כשר. אכן נתנ״ש סק״ו האריך להחמיר שככ״ע שנמצא שינוי מראה
 זהו לקיתא וללילן שא״א גקיאין ח״שינן שמא הוי כבשר שהרופא גורדו ע״ש ועיין נמשו׳
 נו״ג מלק יו״ד סי' יינ שמולק עליו ומעלה ככפוסקיט הנ״ל דשינוי מראה למוד לא הוי ריעותא
 נלל והמחמיר יחמיר לעצמו ומע״נ אנל לאחרים ונפלט במקום הפסד כראי לסמוך על
 המקילין . אן נכ״מ שימצא שינוי מראה צריך לנוו^ ולעיין אפ אין לקותא בנשר. ואס
 נמצא על הבשר אנעביע ויש לה שינוי מראה ונפרט מראה שמור הוי לקותא וטרפה רק שיש
 לחתוך אם שלט המראה מענר לענו ועיין שס נסימן י״ד שכמנ וב״ו באבעבועות אנל אס
 הוא רק גנוה מעט אס לא היה הנשר משונה נמשמיש להיות רך או נמוח קצח לא הוי לקוסא
 ואין להחמיר כלל ע״ש ועיין סמ״ג: (0 ונרקב; ענה״ט לענין ליקוי מנפניס והנה הפר״מ

 דאף
 ביאור
 [א] ואפילו נחתך נוי . פתני' נרעיד פן הטחול כוי ולא טיבעיא לתי׳ בתרא
 שם נ״ה א' אלא אפילו לתי׳ קטא היינו לסיד דלא כמלנינן נין סוטניה לקולשיה
 אנל לדידן טתני' נקולשיה נס״ש הריין וטשטע מדנר׳ ההנ״ה דנמומניה נחתך פםול

 באר היטב
 דטריסה דהא אין העור בכלל סהס טחול אלא יש לו שס אחר דהיינו קרוס
 שעל הטחול. וכתב עוד דאע״פ שבצד העב יש ג״כ ברוחב קלת דק מ״מ
 אסור שס דאל״כ לא היה לו לומר ראש העב רק חלק העב אלא כל מה שבאותו
 צד אסור וכן כ' בספר שלייה דף ע״ה וגס בצד הדק אין חילוק אף אס עב
 קצת אעפ״כ נקרא צל הדק וכ׳ עוד הס״ז נשאלתי על אשר נמצא באיזה גליל
 עגליס שיש להס נקב מפולש בטחול בראש העב וסביב הנקב מבפנים מקיף
 עור הטחול וניכר שנבראת כך ובכל פעס נמצא הנקג במקום א' ואומרים קצת
. ובנה״כ חולק  אנשיס שכן דרבן סל רוב העגלים והשבתי להכשיר ע״ש טעמו
 על זה וכי שנא מעשה כזה לילו והטריף (ובתי חב״י שאלה מ״ג ובעה״נ שאלה
. כ׳ הט״ז לאותו עוני י ב ו ע  ק״ך ופר״ח וע״י חולקים ג״כ על הט״ז): (ב) כ
. (גס ר ש  צריך שיהא דוקא מבשר הטחול עצמו ואינו מועיל סתימת חלב או נ
. וכתבו ה ר ש  הקרוס שעליו אינו מצטרף דאין זה בכלל םחס טחול): (צ) כ
 הט״ז ושייך נראה ברור דהך נקבים בטחול שתס כשרים מיירי שאין מחש לפנינו
 מונח שס דאס יש מחט ודאי לא עדיף מכבד וטריפה. ומ״ש רש״י ואי אשתייר
 ולא יצא המחט משמע דמיירי מלין מחט צ״ל דמיירי שנתחבה לפנינו ופגעה בטחול
 דידוע שלא נקבה א' מהאברים הפנימים. (טחול שנצלה בלי ניקור מוחר דמסחמא
. וב״ח כתב אפי׳ איכא ס' צריך קליפה כביב י ״ ד איסור שנו פ ג נ , ׳  (ו) ונרקנ . . יש ס

 . . והכו״פ
. וכתב הט״ן׳נ״ל דמה שאסרו ב ק ר נ  לחלל הטחול. וט״ז ס״ס ע״ל כתב דמן הדין אסורה על שיהיו בוודאי הטחול והחלב כשר שבה ם׳ נגד הניקור): (ד) ו

) הטחול אס"נברא כן נטרפס ״ ר ס  בנמיקאו לקוי בצד העב היינו דוקא שמתחיל מבחוץ והולך לפנים אבל אס הטחול מבמת שלם ולקוי בפנים אין'איסור (דמסרון מבפנים לא שמיה ח
 י י ^ וכן כפגא מעשה לפני אאע״ו
 גליו לא מלאו לנו להקל בנידון זה נלל: (נהניה) ואיתוא נחוזך נטקוט הדק נשירה -. לשון אפילי אינו מדוקרק ע׳ ש׳׳ן סק״כ ואאמ״ו ני הפוסקים מחולקים אס נחתו נמקים ענ טרפה או לא ופלונחייהו בהא
 דאמר רב ע יירא ל״ש אלא ניטל אנל ניקנ טריפה יפריך מחיתך מעונר שנמעית מיתר מן ססמיל ימן מנליות אשור ימשני ניקנ לחור נחתך לתור ונתר ההי קאמר לית הלבחא כרב עוירא ולא אמרן אלא נקולשיס אנל
 לא נשומכי׳ ונתנו סמפושי׳ השמא ומחלק נין קולשא להומכיה לא מחלקינן נלל נין נקנ לנחתך וי״ל לגס נחתך טריפה והא דקתני חותן מן הטמול לאסור אגל בבהמה עצמה מותרת מ״רי ננחתך נקולשיה לפ״ז יש לומר
 להטור והרמ״א סוכרים נס כן י השתא לפי המסקנא לא ממלקינן נין ניקוב לנחמך לנס נממך טליפ׳ כמו ניקנ לק לםיל לוקא אס נממן־ נמקים עב אס נן נא הצקיתא נמקים העב הוא לטליפה אנל אס נחתך נצל סלק
 לה״נו שנחתך כל מקים העב לק החתך היה במקום הוק וניטל גס העב זה ולאי כשלה כיון שהלקותא הוא נצו הוק כשל לפ״ו הא לנקיט לשין אפי׳ קאי אנחתן כלימל אע״ש שנחתך יש לנו צומל וטליפה כיין לאס היס
 נחתך נמקים עב טריפה איכ הכא ניטל גס נמקים כעב ע״י החתך קמ״ל לאפייה כשלה כיון לנחתך הוא נצו תוק לינא לקומא נצל העב כצל ועי׳ פ״מ למק׳ לפי מאי למשני הנא ניקנ למול ינמחך לחול איכ מאי מקשה
 לעיל לף מ״ז ע״נ הריאה שנקנה אי שר,םרה מאי חסרה אילימא חסלה מנחי! היינו נקנה אלא משרה מנשני' ישימ חסרון מבפנים שמיס חסרון לילמא חסרון מבפנים לא שמיס חשלין יסא לקתני שחסלס מייני נמוון לליל
 היינו ניקנ וניקנה לחוד ונחת!־ לחוד ולק״מ הא לאמל ניקנ למזל נו׳ היינו גני טחול ומסל כשל משא״כ אי חסר טריפה ודאי לינא לחלק בין ניקנ לנחמך וזה הנלל נל הינא שניקב עייפה גס גנלא מסר נוליפס ממילא

 יד אפרים בליון סהרש״א
 מקופל«וו מכל צו מבפנים כאלו נעשה בסולו׳ וטמול זה לקח ממעלונויז אונעיס או חמשיס טחוליס מנהשופ ?' נקה״נ וע׳ ת׳ t't טי׳ «'א ינאנד שיש נו חלל חשוב נקנ נד."נ. אבל באין בו חלל ו»־יך נסב
 שנשמטו נימים אלו והנה אותן שכבל שילשו מהמקולין ויצאו מיץ לבית המטבחים שיין נהו כל ופריש וכוי םפולש ל״ט נת״נ נקב וע׳ וז׳ ניב ם*ה ובס׳ ל״ש םל״ה פק״א אווז י׳ ות׳ חניי פי׳ ל״א נ׳ ראי' לאפור
: rfo לק נמו שמונה או עשרה נהמות שנשארו נמקולין להיינו חלקי האמולייס ונס מלק צל פנים של בהמה אותן נם ננניא כך ועיש םיי סיג דני ג״ב לאפוד : (שיך סק״ד) כדלממן טפ״י ג׳ . ומיי ט״וז 

 שנלקחו משס באחרונה לא שייך נהי לונא רפריש . ואס היינו מכילין הנהמה שהטחול ממנה אין לסמיו על ננ•
 מט״ו והצ״צ כי רבים מוצקים והיינו מטריפים בהחלט. והיינו בשור שגס בלבלי המקילין לא נזכר לק בעגלים ואולי מילים נשיל ללאו היינו לביחייהו (אפשל לה״נו נשיל היא ט״ס יציל ק״י גשול כיי) אן מחמת
 החעיובו׳ י״ל לחצק אחוריים שאסור בלא ניקור והניקוד טולמ נלול הוי כמו כנש בעורו דלא מיקרי ראוי להתכבד שהרי נ׳ הר״ן שצריך שיהיה ריל לכל אוס ונזה ללישראל אסור לא היי ר״ל. וגפ יש לצרף סנלת העיז
 למכשיר לטעמי הסיתי שייך אף נשול וגס שהנה״נ לא אסל לק מספק ויש לסמוך על דעת הפיסקים לחתיכה גלולה או מיה לא מיקרי ראוי להתכנל ונס יש לסמוך על לעת הגאון מיסליר הפשיל שהניא ננהיו סי׳ ק״י
 נפירש מקצתו הותר כולו וכאן שהיתרו חלקי ספנים גס חלקי האחוריים מותרים כיון שיש הפ״מ שהוא ימי עיניים ושעת הדמק' שהוא עיויט ויש להחיל לק שיש למנול א׳ לעובד כוכבים נלין ינש נינש ונס יש לצלף לקולא
 לעה שהניא הפלית שאפילו נצו העב מ״מ נצו הלק שנאוחו צר נשר אף שהיא לעה לחייה מ״נו צירוף יש באן וחלקי צו פנים שלקמו אממיל באחרונה ולא שייך נמו מרונא שריש יש להטריף ע״ש ועיין נשמיא ח״נ סי׳
 ק״א ננקב נםומכיה ונסניס מקיף עול הטחול ובכל העם נמצא הנקב כצל סלק של סומכיה וניכר שסביב הנקב היא עול שהוא מחוללמו יש לסמוך להכשיל ניון לוניס מנשיייס אף נמקים הענ וננ״ל הלנה פעמים
 כשאילע לא נמצא לק במקום הלק סביב ש״מ להכי רניתייהו וכן הכשרתי הלכה למעשה ע״ש . ועיין ננו״ב סי׳ י״ז גניקנ בטחול בעגלים נעונוא וט״ו בגליל ושנימ ונהגו מקוס להקל והוא הש״מ ני שכימהלנס אין
 למורה לשנות ויתיר להם כפי מנהגם ע״ש ועיין נפמ״א שם וננונ״י שם שכתבו לצרף הסברא דננו עוני במקום הלק אין לו לין מקום העב לסניף. וכמנ נפמ״א שכן משמע מלש׳׳י ונממ״נ לתה זה וכתב לאינו כלאי לסמיך
 אף לסניף להתחלה וחלילה ליחש לרש״י לעת זה נו׳ וננירון הנו״נ נסי׳ ט״ז יש שם הרנה כניפין אך מ״ש לצירוף זה אין לעתי נוחה ע״ש . ועיין גמח״נ נניקנ גטמול געגליס אס נינר שמרביתן של העגלים כך הוא ועין
 ליאה שהס גריליס ופריט ורניס ומוכח דהיינו יניתייהו יש להתיי נ׳ לנו המתירין ונהס״מ כל שיש צד הונחה קצת להיינו לנימייהו אף אס יש צל להיפוך יש להקל. יכ׳ נני״פ אס ניטל הטחול עיי שנימוק וכלה לגמרי
 טריפת עיין בדבריו ס•׳ מ״ד ובתורת יקותיאל כ׳ להכשיר ינמת״נ הסכים להפלת׳ ע״ש ועיין בתפארת למשה שנתב אם ננראשנך שאיני עגה נשומנימ כדינר כשר דלא נרע מננראמ חסידה נלא טחול הלל ומה״טאמלו ככוליא
 שהקטיר נתולדה נשרה ע״ש ימח״ג כ׳ שנראין דנריו ועיין בתיי ס״מ מ״ק מ״ה ישם הח״ש יפר״מ להקל גהפ״מ והמח״ב הניא מסולת למנחה שכ׳ נשם תורת האשם להמיר בלי פקפוק אף שנל״מ כ׳ שאמר רק להלכה ולכן
 התיר נהפ״מ עכ״פ ללא נפלתי שצידד להחמיר וע״ש נממ״נ נשם חגירת שמיאל שאם נמקים שאיני לבוק נמצא נקנ שהעול סנינו שניכר שנברא כך יש להכשיל אף שאינו הס״מ והסכים עמו ע״ש . ואס נניקנ הזה נמקוס
 הענ שלא נמקיס מדביק יש שימול מעט וספק אס הוא כליגל זהב עוני ואין הפימ יש להחמיר ואס נחתך נמקים הזה דעת השלי מואל להנשיל לזה פלונתא ללנויתא והוי ס״ס ללא נמ״ש נפ״מ להוי ספק חסרון יליעס
 מהו סימניה דז״א ע״ש . ועיין נפלתי שהוכיח מנ״נ וסוף חנינה שעיני דינל זהב הוא שליש אצבע ומח״נ נ׳ שאין זה הונחה ע״ש . ועיי! נמח״נ דהא לנשתייר פחות מחציו נשל המורה ילקלק שיהיה ספחומ מענו
 מזער ונבל טחול בעינן שישאל פמומ מחציו בין לשול נין לענל נמ״ש נת״ש ונפלתי ללא כפר״מ נק״א ואס ניקב במקום הלק שנענ ונשאל מצי או פחות מעט מאותו מקום הלק נשלה ע״ נעשנצוס זהנ וכיכ מת״נ ואס
 ניקנ שני צלוי! זה כנגו זה וגיניהט נשאר נעוגי לינר זהנ מנשר הטמול גשרה נמ״ש הת״ש וצריו לשעל היטנ לנשר שנינתיים הוא פחות מעט מחצי טחול יכן ננקגיט זה שלא כנבל זה נו׳ ע״ש נת״ש . וכ׳ גמח״נ לאם
 אירע כן זה שלא ננגל זה נשול מגלול רמשערין נפחות מיזצי עובי נוה א״צ שיהיה נין הנקנים שיעול הזה ויספיק שיעור קצת הל שנראה דגשל שנין שני הנקנים נליא וכשלה ואס יש ניעא נסומניה נמקו׳ שונוק לכלס ואין
 שס נשל כיא עול תניעא לנל אס יש עיני ל״ז תחת הניעא מצל אחל אף שאינו מצר הכרס כשר וכ״כ ממ״נ נשם לגל משה ועיין נסשל נימ יהודה דף קי״ל טחול שיש נו ניעא גלולה מצאה אנק יחול לק ומגילת למעלס
 ואין שס למטה עיני וינר הורה הונ מוהרי׳ צרור וכיון שלא נזכר טינר׳ סתמא כפירושו יכשר והניאו נמוו״נ. ולויוי צ״ע ונזה שחסרון הנשר פוסל י״ל ונם טינרי פסול שאין שישו למזור להיות נשל ונס אפשל לחול
 ואבק לק גלע מעינוי להטינלי הווייתו ממיס והלי זה כנימוס ונימוק לגמו׳ וצ׳׳ננ ומ׳ גשנו״י מ״נ סי׳ ס״ה ננקב העגול שנמצא בעגלים נטחיל ונלה״פ הניא לטח המחמירין והסימן על לנלי המקילין לא הפשיל כמ״ש ראיומ נשם
 מ״י וגס כיון שלא נמצא לק כעגלים הרי נשסס גלילים נסתמו הנקנים ינעשין נשאר נל הטחוליס יכן הוא ברייתו אן שנחסר מקצת מן הוולל כחג השייך לפקפק טל קולח סלמ״א בגויים וטלאים מ״מ נ״ל לאין להממיל בזס
 וע׳ באבן השוהם סי׳«״ז נענין הנקבי׳ הנמצאי' בטחול : (ש״ע) אם נשאר תחתיו כעובי . ענס״ט וכי גשגו״י ח״ג סימן מיג טחול שנשיח באמצעותה ובחון משני צול׳' אי! ליעוס' ויש להכשיר ומנ״ש אס נציריף שני מצווי׳

 יד אברהם נחלת צבי
ו ג  יש לסמוך על סט״ז בניוון שלו אנל נשול הבלול משמע נכלו״פ יעוד מטעס אחל נאמנת כאן כיון לאפשר לגלולי ונמ״ש הש״ך נסי׳ צ״ח סקינ ללהכי סמכינן על «
 נהשש״מ משרון מבפנים בטחול יכמ״ש הט״ז ס״ס זד. יהכלו״פ : כוכבים משל׳ית שם אף שהוא איסול לאורייתא כיון שאפשר למיקס עלה למלתא להטעימו לקפי-יאאלזר ע״ש שינ
 נמצאו מצאתי נחשו׳ זכרו! יוסף חלק יו״ל ס״ש ד׳ שהסכים לדעת החב״י לאין הנשים נאמנות אלא בשלהם מטעם

 דווקא נלנל שבילה נאמנת ועול כיון שיש צלויס להקל אינה נאמנת ע״ש ולעד״נ נמי שכתנתי ואולי נס סוא ז״ל לא אמר אלא אש נאבד הכבל אנל אל״כ גס הוא מיל' דסומכין על לנרימ מטעם שכתבתי כיון דאפשל לנרו־י

ו״דח״א)כא י ) 

 וענ״פ נהסס״מ
 נתנ המ״י להתיר

 בקין או נחילי.
 שאין להקל . עול
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 ה אם הבשר םביביו שלם כו׳. משמע דהיינו כשנשתייר בו כעובי (ן) ואם מים בטחול כי/מקור דין זה ממרדכי פא״ט וז׳׳ל כ׳ ה״ר יצחק
כ מוינ״א ראיהי לפני מורנו ראבי״ה שהביאו לפניו טחול של פרה נפוח ל  דינר זהב דהא אלעיל קאי וכ״כ בת״מ כלל פ״ט דין א׳ בהדיא ו
 הטט״ז דלא כהב״ח שכתב דהרב בהגייה חזר ממ״ש בת״מ ואפילו באמציעחו מאד עד סומכיה וצוה וחשכו לפניו אה הנפוח וכשחחכו קפצו
 לא נשתייר כעובי דינר זהב כשר דהמים דיינינן להו כטמול גס •מה מים זכים מהטחול ממקום הנפוח ויצאו מיס כלי גדול והיה מראהו

 שהקשה אח״כ אמאי מכשרינן טפי
 במכורים וסרוחים מבמוגלא ונכנס (ו) [נ] ואס מיס בטחול אפילו עכורין וסלוחין ה אם הנשר סביביו

: ( ° ) ( י  (ה) שלם כשר (ב״י בשם מרדכי והנ״א ועייל ס״ס ג

 ג י יש מי שכתב ו שכל מה שדבוק לכרס קרוי
 עב ולא יותר :

 ד ״ עובי דינר זהב זה לא ידענו שיעורו ומכל
: ו ) שהוא ז פהות מהצי(י) עבי ז ) ה א ר  מקום נ

 ה י נמצאו שני מהולים כשרה ח ׳ ואפילו דבוקים
: ב ע  זה לזה בעד ה

) בצד העב(הגהות ה ) ל י ח ] ויש מחמירים אס נמצא כמין מ ל ה ט [ ג  ה

) וטוב י  ש״ל סימן פ״ט ומ״כ בשם מהרי״ל ומהר״י מולין) (
 להחמיר אס לא (t) במקוס הפסד (f) מרובה :

ל העוף ענול כענבה ואינו דומה לשל ו ח ט  ן ניט ח
: ו ) הנקב פוסל ב ח ) ן י ) י לפיכך גח< א ט ) ה מ ה  ב

 מבפנים כמראה שעוה וצוה וגררו
 בסכין מבפנים וגררו הרבה ובדקו
 בפנים והיה שלם מכל צר שלא ניקב
 ואמר לנו ראבי״ה שאמ׳לו ר״ת לרא״ס
 פה אל פה בכ״מ שאמרו חכמיםשהוא
 טרפה ע״י נקב שאפילו אס לא ניקב
 והבשר רע סביביו שהוא טרפה והכא
 הואיל וגררוהו מבפנים ונמצא שלם
 מכל צד נראה להכשיר ואמר שאס
 היו מיס סרוחים היה ג״כ מתיר
 עכ״ל ויש לתמוה למה הוצרך ה״ר
 יצחק לכתוב מעשה זה דהא אפילו
 בנחתך לגמרי צד הדק כשר ולמה
 יהיה כאן טרפה הלא לא היה הניפוח
 רק עד סומכיה ונראה דכהבו
 להשמיענו ב׳ דברים האחד שבאותו

 בדוחקי׳ הוא הכל לשטתו אבל
 באמת לא קשה מידי רגם בעכוריס
 וסרוחים בעינן שישתייר כעובי דינר
 זהב: ן שכל מה שדבוק כו׳ .
 עיין בס׳ ל״ח דף קס״מ ע״ב במעשה
 שאירע בק״ק פראג בזה: ז פחות
. של אוחו טחול במקום ו  מחצי עבי
 שהוא עב וע״ל סי׳ מ״ו ס״ק ג׳ :
 ח ואפילו דבוקים זה לזה בצד
 העב . דס״ל דמאי דקיי״ל כל
 יתר כנטול דמי היינו כאילו שניהם
 נטולים ממקומן וניטל הטחול
 כשר : ט ויש מחםירין בו׳ .
 בד״מ ובת״ח כלל פ״ט דין ג׳ כתב

 דהיינו משום דס״ל כסברת הרמב״ן(ובהגהה שבסוף או״ה לא כ״כ פעם א״ל ראבי״ס מה ששמע מן ר״ח דחם הבשר רע הוה כניקב מזה
 וטמ״ש בהגהת ד״מ) שהביא הרשב״א ושאר פוסקים דכל יתר כנטול נלמד שאם יהיה כן בצד העב ולא ישתייר כדינר שלם יהיה טרפה
 דמי היינו כאילו היתר לחוד ניטל ממקומו הדבוק והוי כניקב והב׳ דל״ת כיון שנרקב כ״כ עד שנהיה למיס וכ״ש אס הס סרוחים
 הטחול בסומכיה ובב״ח פסק דיש להטריף אפילו בהפסד מרובה דאפשר לסופו ללקות בכולו גס בסומכיה קמ״ל כיון שלא הלך רק
 כהרשב״א ולפע״ד ודאי כדאי הס רש״י והרא״ש והרמב״ס וטור עד סומכיה ומשם ואילך אין לקותא כלל כשר מזה שמעינן דאס היה
 לקותא בטחול בצד העב דהיינו סומכיה ודאי טרפה אס לא נשאר
 למעלה או למטה כעובי דינר דלקותא זאת הוה כמו ניקב או נחתך
 כמ״ש ר״ת אל רא״ם ואפילו היו המים זכים דמ״מ לקותא היא
 ונחשב עכ״פ לחסרון במקום ההוא ומה שהכשיר כאן ראבי״ה אס

 ורנינו ירוחם והב״י לסמוך עליהם בהפסד מרובה: י לפיבך אין
. והרא״ה בס׳ ב״ה דף נ׳ אוסר וכן נראה דעת הר״ן  הגקכ פוסל בו
 וכן מהרש״ל פא״ט סי׳ פ״ה מחמיר וכן כתב הב״מ לראוי להחמיר

 לעצמו וע״ל סוף סימן מ״ד:
 הבשר שלם פירושו שנשאר שלם בסומכיס כשיעורו וכן כתוב בח״ח
 בהדיא וכן כונת רמ״א כאןבמ״ש אם הבשר שלם ר״ל כדינו בםומכי׳ וקמ״ל דכל שיש בטחול מיס אינם אוסרים אפילו הס סרוחים לא אמרינן
פ בעינן שהבשר השלם יהיה כשיעורו דהיינו סומכיה יהיה כדינר והנה מו״ח ז״ל כתב שמדברי רמ״א כאן ל  שסופו להרקיב הכל אבל ע
 משמע שאפילו לא נשאר בסומכי׳ כשיעורו דהיינו כעובי דינר אפ״ה כשר וחוזר גו ממ״ש בספר ח״ח ולא ידעתי מי הכניסו לכך להפריד
 בין הדבקים דבאמת דברי רמ״א כאן ובת״ח הם לאחדים וכן עיקר דבכ״מ שנחסר מהבשר במקום העב שאפילו ע״י מיס זכים אין היתר
) שהוא פחות מחצי עביו. הטעם דבגמרא אמרו ע״ז אי אשתייר כעובי דינר וכל שיור הוא פחות ז  אא״כ נשתייר כדינר ממנו כנ״ל: (
 מחציו: (ח) בצד העב בו׳ . דס״ל מה שאמרו כל יתר כנטול דמי פירושו ממקום שהוא דבוק שם כאילו ניטל אותו המקום ההוא והוא
) לפיכך ט  דעת רמב״ן שזכרתיו סימן נ״ה סעיף ד׳ ופסק רש״ל כן בפא״ט סימןיי״ח וכן מו״מ ז״ל *) ואפילו בהפסד מרובה יש לפסוק כן: (
ק פ״ה שקולא גדולה היא לסתור הכלל שאמרו כל מה שערפה בבהמה כנגדו בעוף ואיפכא מסחברא י . יכתכ יש״ל פא״ע ס  אין הנקב פוסל ט
 דסכל נקרא בעוף סומכיה ובמהרי״ל לא הכשיר לקותא בכוליא של עוף אע״פ שאין צורתו דומה כלל לשל בהמה אלא משום שהם סגורים
 בעצם ואין בני מעיים מגיעין לשם א״כ טחול של עוף שהוא במקום בני מעיים טרפה כמו בבהמה ומ״מ מאחר שכתב הרשב״א כבר
 הורה זקן להיתר אני איני אוסר על המחיר וסומך על הוראתו אבל חלילה לנו להתירו לכתחלה עכ״ל ומו״ח ז״ל תיקן דברי רמב״ס כיון
 שאמרו בגמרא טרפות שמנו חכמים בבהמה כנגדו בעוף והיינו מה שמנו במתניתין וטחול וכוליא לא נמנו במחניתין וקשה דהא מצינו לשון
 זה עוד בגמרא (דף נ״ד) דבי רב פפא מחו בכולייחא קעלוה אתא לקמיה דר׳ אבא אמר להו וכי להוסיף על הטרפות יש אין לך אלא מה
 שמנו חכמים וההיא ודאי לאו אמחניתין קאי אלא על כל מה שמנו גס האמוראים וא״כ מנ״ל לחלק לפרש שם בענין אחר גס הרא״ה בס׳
 ב״ה כתב לאסור בשל עוף ע״כ כל בעל נפש יחמיר לעצמו בזה. נראה לי דמה שאסרו בנימוק או-ליקוי בצד העב היינו דוקא כשמתחיל
 נייק:" הטי״ר טריפה' לתני! מבחוץ והולך לפנים אבל אס הטחול בחיז שלם ולקוי בפנים אין איסור דלא חמיר מריאה דאמרינן בה חסרון מבפנים לא שמיה חסרון
 א^רנא־ילהיאנליהיאיע!,^ ותדע מדאמרו בגמ׳ כשר ^ריאה פסול בכוליא דהיינו מוגלא ולא אמרו כן בטחול דפסול בו מה דכשר בריאה דהיינו לענין חסרון מבפנים

־ ־ ־־  כשרה ולשי וגרי הצ״צ הוי י ״
 מצי לאוקמא ומיירי שנמצא
 אחר שמיטה שהו״ל נ' טחוליס
 דאז אין נקנ פיתל ני והילכן
 ה-א עצמה נשרה אע״כ צ״ל

- - ״ ״ י - מ  ואפילי יש לה נ׳ יייייל'0 ־
, פתתי תשובה ל ט , ־ , כ ו ־ ל ^ ו ס ו  ,קי0

 יהני״פ החזיקו נפשיטות להקל יעיין תנ״ש סקיי ועתו מורשה ינן נראה להשמ״נ אמנם
 נהש״מ אינו אומר לא איסור ולא היתר ע״ש יעיין נמ״י נלל פיט סק״ו סקיל נהפ״מ ונן
 לעת החכמת אוס נלל י״מ וין ל׳ ע״ש ועיין נמיוישי מהר״ס שיף כחולין דף נ״ס ע״נ
 נתנ להתיל נסשיטוס נזס וםייס כמלונוה ששמעתי לנכה/ מפוסקי! אס צריך כעוני ל״ז
 מצר א' או סגי נמשני צלליס ילועמי אף כצירוף יתל אין צריך ע״ש ועיין נספל נחלת
 עוויאל נחילי! וף נ״ה שנתג לכל זה אם נס הגשר שסגינו שלס אנל עיר הטחול לנל אינו
 מציל יסילש נן לנוי הטיז שהניא הגה״ט שקיא ונתנ שלא תני! השנת סנהי׳כ עליי ע״ש .
 והמעיין ננהיכ יראה שנס ממנו לא נעלם שיש לפרש נן לנרי הט״ו אלא שני וקשה מנא

 ליס םא ע״ש: (ז) בטקום ה«״ם. (עגס״ט ומ״ש גשם צ״צ נהמה שהיו לס נ׳ טחוליס ״ ,,, ״ ״. , .
ו ורמב״ס והרא״ש. והב״ח ומהרש״ל פסקו ליש להחמיר ולהטריף אפי׳ בהפסד י  ואמו מהם נקנ נסומכיה נו׳ עיין מזה גפמ״ג סי׳ נ״ס נמ״ז סק״ו יעיין נספר לכושי ש
 סי׳ י״נ שהאריך ומנואר שם נמס מלוקי ליניס גזה וגס נלין נוליא יסירה שהקטינה מרובה והשייך פסק כדעח רמ״א דס״ל דכל יחר כנטול דמי פי׳ ממקום שהוא

 ולקמן סי׳ מיל ס״ז ע״ש) י• (ף!) אין הנקב פוסל. ענה״ט שהאחרונים מלקו ע״ז יעיין
 נתשיגח חינוך נ״י סימן למ״ו שנמנ וכ״ש אס נמצא נועית נריאה שצ אווזות והס בוראי
 ניכרים מענו לענר ני הריאה מן סיאווזית סס וקיס מאו שהן אשירות ע״ש ועיין נשו״ת

 זזזלדית יצחק סימן שיו :

 (•) ובתורת חטאת פסק ווקא
; י הג״א ( נ  כעיני לינל מ
 יכן נתנ ל׳ ׳ריחם (ומלוכי
 והגהות ש״ל סי׳ פ״ט ואו״ם
 כצל נ״נ וין י״א) : ה טול
 נשם הרשכ׳׳א נתיה הקצל
 וסיים שם והא נשתייר קאמל:
 והרמנ״סנפ״ומה״ש: זלש״י
 והרא״ש ונ״נ מונרי הלמנ״ס
 מולא חילק נזה («) לועת
 הרמנ״ן שפי׳ כל יתר כנעול
 למי היינו כאילו ניטל ממקומו
 המחונל לו ומקומו עמו
 יכשמחינל נצל מענ ישאל
 השני נקוב כסימניה יטליפה
 וכן כתנ הלשנ״א שיש לחוש
 למעשה לסתמיל נשל מולה):
 n הלמנ״ס שם ונתנ עליו
 סרשנ״א שכנר סורס זקן

 והגיאו הסול :

 נקודות הבסןש
 (ט״י םיק חי) ואפילו
 בהע״ם ייני לפסיק כן . ז״א

: ׳  וכמ״ש גש״ן ם׳יק ט

 מטה יהונתן
 ג6 נתתו טליטה לק נטחול
 ואף רניקנ טריפה מ״מ דוקא
 כסימניה אנל נקולשא כשרה
 יסילכך ליכא האי כלצא נטחול
 ושפיי יש חילוק נין ניקונ
 לנחחך משא״כ גני ריאה
 ופריך שפיר: (בהנה״ה) ואם
 סיס בטחול. עיי ט״ז סק״מ
 יסק״ט ימה שנ״ל וצלמות נלין
 זה לחסרון מבפנים לריאה
 ולכאורה אינו לוטה נלל
 לנשלמא החם גני ריאה
 חסרון מנשל אינו מגלע כלוס
 לנל טריפות מליאה תליי
 נקלים וכשסקרוס שלם הנשר
 לא מעלה ולא מיליל משאיכ
 נטחיל והטלישות הלוי נכשל
 א״נ יש לומל לחסלו! מנסניס
 שמיה חסרון וצ״ל טי׳ לגלי
 סט״ז ווה ולאי לליכא טריפות
 נטחול רק אס ניקגה וכיון
 שהטחול שלם מכל צלליו מגלי
 שוס חסרון מגחון ליכא שם
 נקנ עליו רק י״ל למ״מ יהיה
 טריפה משום לסופו לינקנ
 חוצה לז״א כיון דריא׳ שנשפכ׳
 •כקיתון כשר ולאחיישי׳ וסוף
 הקרוס לינקנ א״נ ה״ה תכא
 אף שנפנים ניקנ ינתמשמס לא
 חייש־נן שמא נממשמש כולא
 יעי׳ נשו״מ צ״צ שכמכ ואם
 נמצאו נ' טחיליס ואחו מהן
 ניקנ נקנ מפולש נשלה כיון
 לשניהם הוי בניטל שוב אין
 שוס טריפות שייך נהו ומש״ס
 מוכח ללא כוותיה מהא
 דמקשינן אררנ עוירא ואמר

 יכן נראה דעת רש׳׳ל במה שנעתיק בשמו בסי׳ מ״ד סעיף ב׳ אלא דמ״מ מסתפינא להקל כיון שלא נמצא מפורש בפוסקים:
 כיאור הנר״א

 כאלי עגיי,ם נמלים; [ך,](ליקיפ)פחול העוןונו׳. V*vno (ג״ו א׳)פיפוו7 שפנו חנפים
 נבהטוז ננגדן נעוף ופחול וכליות לא נםנו ננהםה לאיטורא ועי תיח ל״ח נ' («"נ) :

 באר היטב *'
 ללא חמיר מריאה וכן נראה דעת רש״ל אלא דמ״מ מתיירא אני להקל כיון שלא
. אחרונים. שינוי ה פ ר  נמצא מפורש בפוסקים עכ״ל. (אס חתך במקוס העב ע
 מראה אינו פוסל בטחול אלא דוקא כשנפלה לאור הואדטריפהכשהוריקההסחול
. וכ׳ השייך לצריך שישת״ר כעובי  ככרתי ועיין לקמן סי׳ נ״ב שייך).־ (ה) שלם
. פי׳ ו י ב : (ו) ע הב  דינר זהב דלא כב״ח שמכשיר אפי׳ פחות מעוני דינר ז
. וטעם המקילין דלמאי דקי״ל כל ה ב ו ר : (ז) ם ב ע  של אותה טחול במקום ה
 יתר כנטול דמי היינו כאילו ששניהם נטולים וניטל הטחול כשר וזה דעת רש״י

. עטיז ויע״ך ׳פכי יוקא אס גשתייי נדיגר זהנאנל ער״ח נ׳ ניי; ד׳עלם ' י  [J] יאט סיס נ
 םנל צד א*1 ונן נניקנ! [ד] ויש טחטיריפ. הוא הרטנ״ן וענה״ג אנל פנרא ראשונה פ״ל

 מ״מ כ״ז שלא נטלו סוי עריפה
 מחמת לקותא של נקנ וטריפ׳:

 T אפרים
 כעוני לינרי זהנ כשר ונחנ
 נשו״ת טרי הנואם סי׳ נ'
 בוין נקנ מפולש נעחול נצד
ך כ י פ : (סעיף וי) ל נ  הע

 אין הנקב . ענה״ט יעי׳
 מח״נ שהניא דעות הרנה
 יאשיניס יאחרוני׳והכי נקטינן
 לנקנ עמול של עוף מיתר
 וסנ״ח נתנ והשומע להראיס
 למממיר קדיש יאמר לו וני
 מח״נ שכוונתו שמקלש עצמו
. ואס נמצא שני  נמותר לו
 נומיציש נעיף יש להכשיר אף

 צהרש״ל וללא נהצהיפ:

 ע׳ כרתי םק״ח ופלתי סוף מקיא דב«ד חיק די כל שיש לפפפ
 להקל נחפ״ס נניקב נזיד הדק של עב וחולק• זיליו :

. ״ס  דבוק שם כאילו ניטל אותו מקוס והוי ניקב הטחול בסומכיה וזהו דעת הרמנ
 בהמה שהיו לה ב' מחולים ואי מהס ניקב בסימנית שסק צ״צ סימן צ״ח שאס
 גיכר איזו מהם עיקר ואינו נקב כשילה יאם אינו ניכר פריפה מספק ופל״מ
ב . ומהרש״ל אוסר בטחול של עוף ק נ  כתב בכל גווני יש להטריף : (ת) ה
 גנ״מ שניקב להכל נקרא םומכיה וכחב הט״ז דבעל גשש יחמיר בעצמו (והסר״ח כתב בכל גווני יש להטריף וכל זה נעוף אבל בבהמה ומיה גין גסת ובין

 לקה דינם שוה י דמש״א דף קמ״ו) :
 יד אברהם נליון מהרש״א

ל מת שדבוק לכרם . כ  י םחילין. בם׳ צ״צ סי' צ״ח הכשיר ננ׳ עחולין ואי קטן וניקב גכומכיה (סעיף ג׳ ש׳"«) ש
 'עת הש״ע כסי׳ ל״ה וסי' מ״ל . וקשה מהא ואיתא נחזנין (רף ;'יה) א.־!ו דלטא הוא בעובי דינר . ורמ״ט הביא להקל נחפ״ס נניקב בצד הדק של עב וחולק•

ו שני טוזולים . ע׳ לקמן מי׳ מ״ב פ״ג בהנה״ה ואט א׳ טחני טחולים ניקב ' B"*) גמצא  (סעיף ה
 בםוטניה אט היא העיקרית טריפת יעיין בא״ה ועיין נחנה״ה לעיל טיטן ל״ה בני וורוות ואתת מהן
S' ש״מ) אין הנקכ 'W 1 ) י ח • " ' ג י ' פ י • ת ש  הפוכה וה״ה כםוזול אם הקפנה ניקבה בםוטניח כ
 פוטל . ע' שייך טי' נ״ב םק״ט . ונכוליא של עיף אין טריפות טוף פי' מ״ד וע׳ ס״י נא!: (ט,׳! סוף
א דט״ט טסתפינא להקל . וההכיס להפ״ז הפ״ח והכרתי. ותתב״ש אופר והפ״ח כתב שבה״מ ל  סק״ע) א
 אינו טורה לא היתר ולא **טור ונ״י ביש בשר טפל 1ד אלא שאינו נעונ׳ ד״י אבל עור לחוד אף בלית
 בה ריעותא לנ״ע אינו ט*יל . עיין לשון הפי״ח ונ״ה להדיא נכדתי אות ויין ונ״י הכוונה על קדום
 שמנקדיט אותו. וזהו לבדו . אינו טזניל אבל נוף עוי של 8חול נחשב מגופו ואט הוא שלם

 יש להכשיר בה״ט ועי ם' חנטת אדט בלל י״ח פ״ר :
. עיי! ט״י שהקשה על הומניים שפי׳ להא ו  לפיכך אי! סנקנ פישל נ

 לתני לויי כל טריפות שמנו'חכמים ננהמה כננלן נעוף אטריפות שמנו חכמים נמשנה קאי ונא אטרישות שאמרו האמוראים . וטריפות שמוציא ושנטחול לא מנו אותו גכהמה נמשנה . והקשה הטי׳ז דמציני לשו!
 יה כגמרא(לףנ״ל) לני ריפ מחי נכילייתא יקטלי אתו לקמי׳ דר׳ אנא א״ל וכי להוסיף על הטריפות יש אין לך אלא מה שמנו חכמים . וההיא ודאי לאו אמתנימין קאי אלא על כל מה שמנו גס האמוראים ,
 ןא״נ מנ״ל לחלק ולפרש שס נענין אחר. ולי נראה לפירושי של הלמנ״ס מוכרח היא מתסוגיא דשא״ט (דף נו) גני סא ואמר לנ שמיטת ילך נעוף כשילה , ונוחקו סשוש׳ שש ומשמע דדוקא כעוף מכשר וצא ננהטש

ו שנ א צ מ  (ש״ע מעיף יי) נ
 כמו נוו לא סי׳ ל״ה . וכ״מ ל

נ עוירא משמיה דרגא לא שנא אלא ניט: הטחול כשילה אנל ניקג טריפה. מתינ ל׳ ׳ושי נ- אנין  ו
 מומך מעונר שנמעיה מומר כאכילה מן הטחול ומן הכליות אסור נאכילה הא נהמה גופא שריא . והשתא
 מאימיתינ לרנעוירא דילמא איירי מתניתין שנמצא נתני טחולין והיתר ניכר כמן שהוא קטן מהשני
 וחתך מן סחיל היתר. ילדעת הצ״צ אין טריפית פישל נאגר מיתר. וי״ל דע״כ לא איירי מתני׳ נכס״ג
 שחתך מן הטחול של יתר . דאינ אמאי קחני דהחתינה אסורה כאכילה וטעמא משוש שנאמר ננהמה
 אותה תאכלו ודרשי' אישה כשהיא שלימה ולא כשהיא תשרה. עיי״ש נרש״י. ח״א אלא כשחותך מאכר
 הצריך להיות ננהמה שלימה והיא מחסרה כחתיכה . אנל כשחותך מאנר שהוא יתר נה לא שייך לאסרה
 להרי שלמה סיא. וכה״ג כתבו תתיש׳ לקמן שש (דף ס״ו) גני דמים שננהמה ולא היו אסירי משים וכתינ
 אותה שלימה ולא חסירס ולא נחסר נה וכר ע״כ . !א״כ ע״כ נוליכא א;א חד טמיל איירי :

ל העוף כו׳ ו ח  (שם מעיף יי) ט



ח ל מ ר ה א ן פג ב ה י כ ת פ ב יורה דעה טד חלמת טריפות ש ה י ז ר ו  ט

י י$לא״ש M «ל״1 י ה * " " י א ב ה ת י כ
ה  ב ו י י ם נ ' א כ י ־• ב ו ״ ו ט י ״ ל ס ׳ • ע״ ו ו כ ל ט י ה מך א נ ב ק י ) נ ב ) : י מ ל ל ו מ ר מ ת ל י כ . ד ׳ ו ת כ ו י ל ׳ כ נ ו ב ) א א ) ד  מ

כ ואת™הגליות •כייג«ר1ת ת כ ם ו מ ם מ ת נ ע מ ר לי לא נ י מו ״ ל ע כ ט א ח מ ׳י . א ע׳ ק ו ז א ל ת ו ק בי ל א ג ק ו ר ש ל ״ א ר ם בב״י בשם ה ע ט . ה ה כ ת ח ו נ  א

י ״ י " ^SVWWJB'^S י י ס י י ח י א ב , ר י נ ב א י מ ת ו & ב ה כ ס ל י ו י ס ו פ ו משמי׳גייז ה ה י ח מ ל ב ה א כ ה מ ס מ ס מ ת נ א ב ת ו ק ל ב ה א ה כ ק ל י ז ר מ ת ו י ה ל פ ר ף ב׳ ט י ע ס  ל
ש ״ 6 י ה ו א ׳ נ ש ו ס י ג ל ו י נ ו ל מ ׳ ל ר ע ב ד ב ב ש י י ת ה ה צריך ל ש ע מ ל ק ו ו ל י ן ח י א ע ל מ ש ה מ ר י ש ן כ ו ר ס ח ע ה י ג ו ה ל ה אפי ר ס ו ח ה א ב ק י ב נ ו ח ר כ ו ע ב ך ו ת ח ו נ ב א ק י  נ
ס וש״פ ־. י טור וכ״גהישלא מ ס מ ת בן א9י׳ מ ם הלו ו ק מ סלא ב  ו

ס ם ב ת ד דו ל P"D !מו " ה ־ ע כ ת ח ו נ י י• נ א ש  כ

י נט״1 ת׳יק יל) ״ ס ״ י ס ל בכלל ( ע . ו ץ י ר ם ה ו ק ד מ : ד ע ׳  ז
ם וצ״ל דרט״א נ»רש »׳ . י ק ס ו פ ח בש״ס ו כ ו י מ כ ה ה ר ש  כ
ן . .'א נמיש ־שיו P׳׳P ׳׳ : ב ן ל ד ה י ע מ . ף ״ נ ק ^ ס  ן

ש ד י ח ר ן פ נ י ע ב ם ל י ק ס ו ה פ מ כ ו י ס ״ ש ח ב כ ו  מ
י נש׳« העיף ני) י מ (פיט! פ ״ ד כ ב״י ו ל בן ו ך הלו ע לתו י ג י  ש

ל ״ ש י ה פ מ ״ כ א ו י ל ה ח ל ״ ם א ש  ב
ר יהאמויניס חולקים על פסק ו ט ש ה ״ מ כ צ״ל ל ״ א ׳ D״f ו י ט ס ״ א  פ
״ A FTN<, זה לס׳ע כשיטת הלי״ףילקית׳ י 1 י ד  ט

? וגעי;! שיגיע לעקוס מרין ; Vל ?' הי י ״ , 
א היינו דווקא לקופ!ה ועסמס׳ ו א ה ק ו ו ל ח ללא ״ ב פ ה ״ כ א ו ק ו  ל

J ג״לתויא״אפילוילא £ f י ™ י י « * ח * צ 1 ר  וכ1 מ

. ול׳נ עיקל ן ן וללא למקום חלי ב ו ל הל ק ע ת ע ו י ה  ובב״
™ V ״ ״ V ״ o ה ™ י ל ו ח ן ל ב ו ל הל ע ז ל ״ ט ע ע ב מ ש מ  כ
ו אלפסי גאו הלגליס סמועיס י ס ח נ כ נ ן . ש ב ו ל : ן ה ה פ ר  ט
ם וג!י׳ לש״י ושילושו נא הוגי י ר ו ע ם מ ש ם ש י נ ת מ ה ה מ ת ח ו י ל כ  ה

P » ״ ' ־ S א שי1יעי י ה א ו י ל י כ ת ה י ע צ מ א ם ב י ד י ג  ב
, סתום מן המפולש. ועול ליון ב ר ת ה כ : ז מ . רש״י ץ י ר ח ם ה ו ק מ  ב

ק י י ר פ ס ש ב ״ מ א כ ר י ה ם ולא נ י ה לשנ ע ק ב נ א ש ק ו ו ד נ י י ה ח ד ל ׳ ה י  פ
׳ מיגלא. ותדע למוגלא נליאה י פ ו א נ י י ב ה ר ת ח ב מ ׳ פ״י ד י ט ס ״ א ל פ ״ ש ר ה י מ ר ב ד א ב י ד ה ר ל א ו ב  מ

׳ י מ ^ י ^ ל ״ ל ל ג ה פ ו " ה י ׳ מ ו ח י ״ ס י ב ת א ב ה ה ש ״ י י א ר ב ד ע מ מ ש כן מ ם ו י נ ש ה ל ע ק ב א נ  ל
ו «ל מה שנז־ל גתלמוד שעיקל ״ ע ן ה ם כ א ך ו ת ח ו נ נ י י ב ה ר ח ח כ מ ר ד א ו ב ם מ ל ש י מהרש״ ר ב ד  ב
י ילפיי״שנל^ת^ישינ^יא כ י ה ה א ל י י ב א ס ל ל ש ׳ דצחתך כ ף א י ע ס ו ב ב ת כ ם ד י ק ס ו  ושאר פ
ב אינו אלא שיגיעו למקום מלין ת ה כ פ ר ם ט י ה לשנ ע ק ב ו נ ב א ר ח ח כ מ ב ב ד ת כ ר ש ח ה א ״ ו א ן ה  אכ
Tt*iT&£™% ר י ח י ח ע ה י ג ם ה ו א ל י אפ לא כחלקי לשכיס ו ן ו ה ך ב ת ח ק נ ס ר ל א ב  א
ב 0״ק ת׳ לנתיל׳ ולקותא וכיוצא ר ת מ כ ו מ נ י י ך לאו ה ת ח א מ מ ל נו א ן לשו ד כא ץ כשרה ע י ר ח ם ה ו ק מ  ל

! י א פ 6 ! 1 י ר * ' א ^ ת פ ת ' צ ' 5 י ^ י י 7 ' 1 9 ו 3 נ י י 3 ה י ה " א י נ ה י ״ ג ה 3 ב " י 1 W 0 י ה  ״

ה לי א ר ן נ כ ר ו ש ת כ ח נ ך ב ת ח ל נ ב א א י ל ט ה ה ה ק ו ל נ י י ה ס ו מ ה » ו מ ל ע ל ל מ א ל א ת » ל ע ס 3 x 5 
י המוגלא לאינא השתא אי! ל1 ל ב ח ל י נ ב ה ״ ח ע ״ ס ף ק י ובל״ח ד ד ד ה ם ל י ק ס ו פ י ה ר ב ת ד ו  להשו

ל ע ״ ״ י י ה ׳ ל ן ה י י בס״ ת ב ת ר כ ב . כ ן ב ו ל ד ה ע : ח ע ״ צ ב ב ״ ר  ה
ו ללובן נל הנהו נני לקתנ׳ נא/! ע י ג ו ה ל י פ ר וכמ״ש א ש בן כ ל הלו ׳ ע י פ ם א י כ ם ז י מ ב בן ו  הלו
ד נמוא גוונא ממוקמ׳ ונשל ס ע ו ע י ג מ ש ה כ פ ר ס ע , ח ן ר ן י כ ם א י ר ן כ ס ע י מ 3 ׳ ד כ ש . ז ״ ס ע ה א כ ל  ד

ם י ר פ ד א בלבד י א ו ק ו ן ד ב ו ד הל ר ע ש ם כ י כ ם ז י מ ב פ שהלובן שלם ו ״ ע בן א  הלו
י סעיף א׳) או י י בלובן (פי«ן מ ו ת תל ו פ ר ט ר ה ק י א ע ל א א ת י ל ל ד ״ כ א שלם ע ו ן ה ב ו  שהל
̂ים חריץ.  י נחתכה אפיי עד ם

: ם י פ י ע . ובו י׳ ס ת ו י ל כ ת ב ו פ י ר י ט נ י  מד ד

ך אם נבראת כ י פ ל  א א » ניטלו הכליות כשרה ג
) או בג׳ כליות כשרה ב נא] וכן א ) ת ה  בכוליא א
) ניקבה הכוליא ג (א) או נהתכה אפילו ב  אם (

 (ג) ד (א) עד מקום הריץ כשרה :
ט והוא שיעשה בשרה ) נ ד  ב ג לקתה הכוליא (
ת שהבאיש אהר ימים שאם תאהוז מ  כבשר ה
 במקצתו יתמסמס ויפול והגיע הולי זה ה נ״ עד
) הלובן שבתוך הכוליא הרי זה טריפה, ב )  ו
נ דינו כלקחה הכוליא)(הגהוח אשיר״י ומרדכי ) חר ג ] (מכת( ד  (ה) ץ [

 יעיין ם״ק י׳) נה! וכן אם נמצאת בכוליא ליהה

ה ל פי שאינה סרוהה w או שנמצא ב  אף ע
 מים עכורים או סרוהים הרי זה טריפה(ו) י *f והוא
) (ג) שיגיעו ח עד הלובן ני] אבל אם נמצאו י ) ( ז ) 

ר ה א ש ר י ה לא נ ז ו ״ ב רש״ל ע ת כ ' ו  ט
ב ו ש ח א ד ל ה א ס מ ס מ ת ן נ נ י פ ר ט  לא מ
ה פ ר ט ר ד ס ח ן כ״ש נ ס כ א ו ו נ י ו א ל  כאי
כ ״ ץ ט י ר ח ד ה ן ע ו ר ס ח ע ה י נ ס ה  א
לו י אפי א ד ת כ א ה ז ח כ ו ה ן ב  ואי
י א ד ו ר ד ו ט ח ה ע ד ד ג ר נ י מ ח ה  ל
ר ס ח נ י מ פ ע ט ר ה נ ס ס מ  ה
ד י ס פ י ב ו א כ ל ה ד נ ה י ס ס מ ה ב  ד
ר : ס ח נ כ ב ״ א ש ץ מ ם חרי ו ק ם מ  נ
׳ חלב לובן י . פ ץ י ר ם ח ו ק ד מ ) ע ג ) 
א י ל ו כ ך ה ו ת ס ל נ כ ם נ י נ ת מ ת ה ח ת  ש
ת י ע צ מ א א י ה ם ו ! ש י ר ו ע ן מ י ד י נ ה  ש
. ן ל . רש״י ו ץ י ר ת ח א ר ק נ א ו י ל ו כ  ה
ו ב א ק י ו נ מ צ בן ע ס הלו לו א אפי  ו
ן נ י ר מ א ד ה מ י א ר ך כשר כנ״ל ו ת ח  נ
ר ש אכז כ ל ברי ו ס ז פ ״ א ע ר מ ג  ב
א י ל ו ב ש״מ דבכל הכ ק ו נ נ י י ה א ו י ל ו  בכ
ב ק י נ ש ד ״ א ר ד ה מ ל ד ו מ ת  כשר ו

ה ולא פ ר ה מ ו חא לא ה י י ל ו ה בכ ו ל ח ׳ מ מ ג ׳ ב י ר מ א ד ר מ ש ך כ ת ח ו נ  א
ב ק י ר מ ש ה כ י פ ו ע ללובן ג י ג ס ה לו א מ אפי ״ ע ללובן ש י ג ם ה ו א ק ד ק  ד
ר ב . כ ׳ ו ה כ ר ש ה ב ש ע י א ש ו ה ) ו ד ) : ל ״ מ ז ״ ו פ מ ״ כ ך ו ת ח ו נ  א
ה ר ו א כ ב רש״ל וז״ל ל ת כ . ו ר ת ו י ב ב י א כ ה מ ׳ שז ף א י ע ס ם ב ע ט י ה ת ב ת  כ
ה א י ר ף מ י ד א ע ץ דאל״כ ל ו ח ב ס מ ה נ ס ס מ ה ל ה י תח ן שי נ י מ ב ה ד א ר  נ

ה א י ר א מ ו ש ה ד ל ו ע ה ו א י ר ב א מ י ל ו א בכ ח ו ק ף ל י ד א ע ה י ו ש נ י לא מצ  ו
א ת ו ק ר ל ק י ע ר ד ח א ן מ ו כ נ י ן אבל א ו ר ס ה ח י מ א ש ם ל י נ פ ב ן מ ו ר ס ח  ד
ה ן ז י א א י ל ו כ ה בלובן ה כ מ ע ה י ג ת ש כ כ י ץ א ם חרי ו ק מ א כ ל ו א נ  אי
ך ו ה ס ב נ כ ם נ י נ ת מ ת ה ח ת בן ש י לו ר ה ץ ש א כמי ל ם א י נ פ ן ב ו ר ס  ח
ה ז ע מ מ ש כ מ ״ א ע ו י ס לו ג ן ו ו ח א ל ת י ל ו כ ן ה וצא מ כ י ״ ה א א ו י ל ו כ  ה
ס ״ ה ס ז י מ ת ב ת ר כ ב כ ם ו י נ פ ב ה מ ק ל ר מ ש כ ר ד י פ ן ש נ י ר מ ל א ו מ ט ב  ד
ן ל די ע ב ו ו ח מ ו נ נ י י ה א ד ו ה ה ו מ ה ת ר ו א כ . ל ב ר ת ח כ ) מ ה ) : ג ״  מ
א ק ו ד ה ד פ ר ט ל ד ס״ כ ו ״ ך ג ת ח ק מ ל א ח ו ה , ו ר״ ה אשי ״ א מ ו ה ה  ז
ב ק י ן נ י ק ב ל ח ו ל ן לנ י נ מ א ד ר י ה א נ ל ו ו י ל ב רש״ל ע ת כ ר ו ש ב כ ק י  מ
ש ״ א ר ת ה ע ד ך כ ת ח ר מ ש ב כ ק י ר מ ש כ א ד כ י י כל ה א ל ו ך ל ח ח נ  ל
כ וא״כ ״ ה ע פ י ר ט ה ד ״ י ב א ק ר ס ה פ ע ק ב ו נ ם א י ה לשנ כ ת ח ם נ מ א ״ מ  ו

א נהפ״מ יאס הגיע עו םליגן י ל ו כ ה ה ת ק א ל ר מ ג ו ב א ת ת י א ו ו ת ל ח ת ה ב ף ז י ע ס ן ב ק כא י ת ע ה ו ש מ ס כ מ ס מ ת ו נ נ י י א ה ת ו ק ל רשו ל ה פי ״ מ י ו ל י י מ ר גלא ת א "ומו ת ו ק י ל ו  ה

? י ״ ה ^ ס ^ ה א ״ ^ י א ל א ן ת ל י א מ ת ו ק ל ף ד ״ י ע ללובן אבל להר י נ י ל ש א ע ל נ ו מ ן ב נ י ע א ב ל י מ א מ ת ו ק ו ל נ י י א ה ל ג ו מ י ד  י ״

ק «ני\נו ונממ״נ הא־ליו יהפ־ל׳ • ׳ ש ׳ ר פ א מ ״ מ ר ) וצ״ל ד ה * פ ר ה ט כ ת ח ם נ א ״א ש א י י ב ה א ל ״ מ ר ה לו ל י  ה
ר לנקנ מ׳׳ח אן נלא מסיי! ו ט א ו ״ ב ק ר ת ה ע ה ד . ז ן ב ו ל ד ה ו ע ע י ג י א ש ו ה ) ו ו ) : י ״ ר י ש ה א ל ה א ב י ב מ ה ש ״ י ב א ת ר ע ד כ א ו ק ו ם ד י ת לשנ ע ק ב ו נ נ י י ב ה ר ת ח כ י מ א  ה
י^ להממי 9 גי*%יש ' . ז 4נ ״ ס ל א י מ ו ק ה ל ז ב ה ו ז ל ב ו ס ס פ ר ו , ג ס פ ל א ה א ו ו ל ת א ו ל ג ו ו מ נ י י ה א ד לי ל בכו ו ס ה פ א י ר ם כשר ב י ר י ג א דרש״ ר מ ג ת ב ו ס ר י ק ג ו ל י ח י ב ו תל  ו

z״v ׳ - ׳ ״ ס פירשו י ״ מ י ו ל י י מ ר א ח ל ג ו מ א ו ת ו ק י ל ו  ה
ה לפרש נ ה בן ו ד הלו י ע ט מ א ד ו ה ה ו פ ר  ש

ע נהפימאס"לאמיע7נק^על י נ א ה ו בל ל י פ א " ה פ ר כ ע ״ ע ו ' ה ר ז ב ו ל ר ב מ א א נ א במונליא ל ל י מ ן מ ב ו ר הל ע ע י ג י ן שצריך ש נ י ר מ ד א ו א לח ח ו ק ל ב ן ד ו י כ א ו י א ה ה י ר ח  א

י ישיגיל^עימא^י^לי״תא ג ח כ ר ש י ט א י ״ ב ש י ה ל ילא כ ק י ה ע א ר ן נ כ ׳ ו ם ט ״ ב מ י ר ר ב ד ע מ מ ש ב רשיל שבן מ ת כ י ו נ פ אל בן ח ׳ שמו ר ם ד י ר ע ם ש ש י ב פ ל כ״  ללובן ו
כן איני בצונן יש להכשיל יל! ח ז״ל ו ״ ו פ מ ל ל ו ״ כ ד ע ו מ ל ת ן ה ׳ מ י י ה בלי רא ר ו י ת ר ו ס י א ל ב ק ה ו ל ן לנ י נ י מ ץ כ ם חרי ו ק מ ע ל י ג ת ן ש נ י ע ם ב י ר ו כ ם ע י מ א ו ל ג ו מ ף ב  א
ם שייוע שהנקג מ״מ. אןאס ו ק מ ע ל י נ י ד ש ה ע פ ר ה ט נ י א ן ו נ י ה בע א י ל מ א ד מ ל ה א פ ר א ט ל ג ו ה מ א י ל ׳ מ מ ג ן ב נ י ר מ א ג ד ״ ע ד רש״ל א ו ב ע ת כ ו . ה ש ע מ ת ל ו ר ו ה י ל ו א  ר
ה יא" שוס ילעותא גגשל״אט ת י ה א ש כ י ה אבל ה א י ל ר מ מ ה א ״ ש מ ץ ו י ם חר ו ק מ ה ל ח י ל ע ה י ג ת ם צריך ש י נ פ ב א מ ל ץ א ו ח ב ה מ ע ו ב ה ה ח י א ה ס ל א ש לחלק ל י ץ ד  חרי
ס בלובן אי! מסלי! א!< אס הגיע עי ג ש ו רו . פי ן ב ו ל ד ה ו ע ע י ג י : (ץ) ש ז ״ א ה מ ל ז ה ע י א א ר י ב מ ע לחריץ ו י ג א ה ׳ ל י פ ה א פ ר א ט ל נ ו ה מ ץ ויש ב ו ח ב ת מ ט ל ו ה ב ע ו ב  ה
 י י v י הלוג! יש להכשילו עיש ועי׳
א ״ ממ״ג גשם מהי״ש הלוי ׳ ׳ ־{ף , 
ך כנמצא מחנו ככליות ומגיע ו ת «ל ב י ^ , י א . ^ ק ל נ ו ו ט ע י נ ,1או ח ״ ) ( ׳ ו ו w נ s ל י א ״ ת ו ק , ל ו  נ

N על הצונן יהמתט נינל שהוא p ת< 0י ליו . נמ׳מיש ט״נ א׳ יפלח כ ׳ ו  הלובן נ״נ : 1ד] מנת חרב נ
ן w מעז ח ש-וקמ הרועה ומעט כ נ . [ך] ו ו א reB ח ת י 1ק , ^ 0 0 י ר ע ע נ  חיי ^א נפי׳ תום׳ שם ו
̂ני והזח כעין מחנו פ & נרזצ על ו ׳ . ש ו א נ » ט נ ו מ  נסגאת נו׳ . זהו טוגלא דשם ושם מ״ח א׳ • [ן] א
K ונמצא ראש מענ מנתון לעזר ^ , D , 3  אסרן ני' . יהן ד' חילוקיט לקותא עםול נשניהט טיט זניט נשרי0 ^
ג הממה ולאש הלק לפנים » א « ^קאטר ד 1 נ ח נ נ » ז 0 ו ! ס m , ׳ 0) ! ן ם נ ל א ב ת : ויז א ( ו נ ־ 1 ח ־ > מ B f i p ה 1 0 

ל והיה מפלוגות גוול ננהמות^  1L ל

ה ובכליות השיג הלנה לייחת ב ו ש י ת ה ת  פ
ר ינייןנס סלוליא נשרה. ונ״ת ו ו ג > ס p ע > w או נחתכה . ענה״ע לה״ס נחסלה ועיין נס״ו שני להישיל ( א ) ד  מ
ן כיין שענל ירן מוושס ״ ע ו • j . !  ומממיל ננמסל והעיז למה סגלת מהלש׳׳ל ופוסק נהנייו להקל y/^•s״1 ,
r נו׳ הא לימא ונינל לממנו B n ־ < ש ( ו J^J י ס 1 ) ן ה י א נ  כתשו' שמן לוקמ סי׳ ל״ה שהניא לאים צלמת מהלשיל וסיים י
/ זה נכנסה מעול הנשל לכליות ו קא ע״, ״,^ 5 ו  עיש יעיין נשיית מיללות יצחק סי' י״ל מ״ש נזה . ומ״ש הנה״ס עיך י
 עיין גתשינת יויי״צ שם שהניא נשם ספי נאר אנלהס שהעצה לסקל גס ננקנשע״י חולי שכן לרו ויעה צאן להכית
 JJiipi השיג עליו והאריך לחזק לנרי האו״ה שמצילה להקל גזה . וכתנ דווקא אם הגיע שמיו לכליות וניכר שראשה
ש «נ מנמיז כז׳ עיש : (שפ ן י  למקיס חלין אנל אצ״נ יש להקל נזה עיש . ונראה ודיל ואן< אס הנקג פתוח לחי
מ פעיף ני) ןךןא שיגיעו . ע ו ן כ ג יע מ,  להקל נזה אנל אס אין הנקנ לק מנפניס בזה גס במוגלא בשל אש לא 1ןג

 רש״ל הניאו הבסיס לקמן סק״ל וכתנחי שם שכן עיקל משום לחסרון מנפצים לא שמיה ו ״
ש א ר ה ן מ ו י ל , ג א ו {,א ש ו א נ ״ י ח ) הלובן . ענה״ט וכתנ נספר ״ ב  חסרון אמרינו גפ לענין נוליא : (

 גהלקיתא ׳ולא הספיק.הגילק צגלקה אס הגיע הלקותא למלין פסק נתשונת מהושו״ס מיו״ל (סימן מ״ל סעיף אי) אן
 סי' ל״ח ומהיש״ו פ״א סי׳ עיז להנהמה פלשה. אמנם הנליס שנתבשל בהם זה הנשל יש בג׳ כליות . ואפילו ונוקיס
 להכשיל.. עיש הטעם. עיין פמ״ג שלעתי לאסור גס הנליס אמל מעל״ע ע״ש. יעיין בחריץ. פ״ח \ (סי• סק״נ)
ה יגדל הנאב . ס ס ם ה ב  נשו״ת סוללות יצחק סי' י״א נענין זה: (ג) שיגיעו. ענהיט מ״ש ררונ הפוסקים חולקים ד
. וגיקנ ע״י חילי כיון דאין י . ׳ • • י . . . . . 
. פי׳ השייך דהיינו על אנו בקיאים כט״ש נחנה״ח ו ע י ג י  לשנים והש״ך חולק עליו וכתנ דמכת חרנ שאני מנגחחך למכת חרכ הוא נכח והיינו לקהה הכוליא אנל נחתך בנחת כשר: (ד) ש
. וכמים זכים אפילו מצד הלובן נשר מיהו ה״גו דוקא לדעת הממכר אכל הרבה פוסקים ס״ל דאס לקתה אפי׳ נכוליא א׳ במיס עכורים אMC} 1עשה 3 סוף טיטןנ׳חיישינן לטפטוס. ט ו ל  ה
׳ פ״ח ; (סעיף נ' ש״ע) עף  ו
ת חרב היינו נבח , והפ״וז הטניס להב״וז : כ מ  הלבן שבתוך הכוליא . וכן נטוגלא »-יך שיגיע לחריץ . פ״ח . ונש״כ טריאד, דסספוס פריפה בו וטונלא מ״ט נשר ועי נליון ש״ך םק״וז : (שיו סק״ז) ד

י ב ת צ ל ה ם נ ה ר ב ד א  י
 ותקשי לי׳ ברייתא ותני ליי כל טליפית שמני חנעיס גנהמה ננגלן נעיף ע״ש׳. ולפ״ל רנינו הוא מרווח מיהו לדנרי הליק״ש שהביא הנאד היטב שק״ג נלאה ללא שיין נזה לומר לאינא לנלולי ואףאפ יטעמו ולא

 ללי׳ לא קאי אלא על טליפית שמנו חכמיס במשגה ושמיטת ירך לא מנו גמשנת • ואחינ לאימי שכ״כ יהיה טעם מל מאמר שהיה מתמצה טעם מל אלא שנתקנח יצ״ע לוינא:
 סלשנ״א נתשי׳ סי׳ רציו והחיח נ״נ מעצמו. וגיור נראה וליו ההיא ותני לוי דהוי ;לייתא שסילל מלנל׳

 התנאים שלפניו (עיין לש״י ספיג לניצה). יא״כ
 תנאים שהוזכרו במשנה ונלייתא. ועול מצינו גנוה

, . , . , . . ״  על הלמביס מהא לקאמל נפא״ט (וף נ״ו) ומלמה -
 טליפות לטחול שלא הוזהר נמשנה ינליימא משא״נ נוליפוש וליאה שהוזכל נבל נעשנה.־

( א ״ ד ה ״ ו י ) 

ר ו א י  ב
׳ ינקב כשי גנוליא וע״נ נחניע ' . כם״ש שם גיוז נ י ק אפ נ ] י א ] 
 לטקופ חריץ יאל״נ אפילו לקוחא נשירה כטש״ש : (ליקוט) וכן אם
. עמש״ש ונ״ש לני' הרייף וש״פ יש «םול נוי טשפ« פקים ילקיתא י ו  גיקנח נ
 •ופל וכ״כ רשיי ט״ג א' ד״ד. לפעוטי נוי וכ״כ הרא״ש וש״פ וני טםיש דהוח
׳  פחו בנוליא נוי ולא דקדק אם הגיע לחריץ ועהג״א פל״ו םד״ה ועכשיו נו
י בוי טוגלא פסול בכוליא ש ה כוי . בגי׳ הרי״ף יע נ מ י ] והוא ש ב  (ע״נ): [

ב ט י ר ה א  ב
וה״ה נמסרה כשירה אפילו אס . וכ׳ השייך דעד ועד נכלל( ד ד (א) ע  מ
 החרין עלמה ניקנ או נחתך או נחפר כשירה דדוקא נלקתה אמרינן
 אס הניע למקום החרין דערפה דכאינ לה יותר אכל לא בנחתך או בניקנ נ״ח
 ע״ש) וכתב גאו״ה ידוקא ע״י מח« אגל ע״י חולי לא גרע מנחמסמם דמריפה
 והב״ח כתב למשמעות הפוסקים דכתבו סתמא כשירה משמע לאין חילוק ולמעשה
 צריך להתיישב בדבר ושלא נמקוס הלובן אפי׳ ננתמסמס כשר וצ״ל מ״ש נאן
 שנעשה ע״י מחש והלא נמצא מחג! נחלל הנוף שריפה וע״כמיירי שנעשה נפנינו
. נשב הש״ך דמוכח נש״ס ן ב ו ל  וראינו שלא ניקנו אנריס הפנימיס : (ב) ה
 וכמה פוסקים דנעינן שיניע לתוך הלובן ע״ש. ואפילו התחיל המםמםה מבפנים
ז א״כ כשיגיע המכה ללובן י י  שריפה מאחר לעיקר לקוחה אינו אלא נמקוס ח
ת שהרי לונן שתחת המתנים נכנם בתוך הכוליא ואח״כ יוצא מן ח נ  הוי חסרון מ
. כתב הע״ז דמכת חרב פירושו שנבקע ב ר  הכליות לחון וגלוי הוא רש״ל: (נ) ח

 ו נרחה וציו ההיח ותני נוי דהוי ;לייתח שסילל מלנרי
 ו״כ עיכ שמנו מנמיס נמשנס וברייתא ויקא קאמר. ולא ומי להר לאמל ל׳ אנא שמנו חכמים להוא הוה אמורא משא״כ חכמיס וחני בברייתא ע״כ אינן אלא
 (וף ייח) לאף בלשין אמוראים קרי חכמים רק למשנה ונוייתא ולא לשמעתתא ואמוראי . ונ״נ נס׳ נאר שנע וגתו״ח ס״פ ג״ה •י ובזה תתיישב גס ׳קושיית םפר״ת
 ליאה לעוף לנהמה לטנין טליפות אע״פ שאין לומין לפנין מיתון אונות וא״כ נלמה נמי טחול לעוף לנהמה ,לענין עריסות למומרא . ולפמ״ש לק״מ לליל



! שפתי כהן יורה דעה טד הלכות טריפות טויי זהב 6  באי המלח 6

 ולכן כחב המחבר בסעיף ג׳ (וכן הגנס״ז גופיה) ראם לא היחה יש מכה זאת וכן ברישא מתמסמס כמ״ש ב״י נשם א״ח שהסכימו
 הלקותא אלא בלובן למוד טרפה וכל זה פשומ . מיהו היינו רוקא חכמי העיר לכל היכא ללא מעי ללובן גופיה כשרה וכן הכיא ב״י
 לדעת הטור והמחבר והרשב״א וסייעהס אבל באו״ה כלל נ״ג דין ד׳ בשם א״ח דבמקום חלין דוקא ההיה הלקוהא וכבר כתבתי בשם
 כשב וז״ל וכחב ר״ש בן חפני הכהן בשערים שלו להחה הבהמה רש״ל דבמוגלא לא בטיק למקום מרין: (ח) אפילו הניעו ללובן
 אפי׳ רכן בכוליא א׳ במים עכורים כו׳ . משמע אפילו בלובן עצמו
) אפילו הגיעו ללובן שבה קשה ממ״ש ב"; בשם הג״ה אשילי ח ) ה ר ש ח מים זכים כ ) ה  או סרוחים או נעשה בשרה ב

 (ואפילו נמלאו המיס זכים בשלחוסיח קשנה בטליא כשר) (מרדכי סא״ט
ם (ט) נמצא בה דם א ו  והג״א יכל ני יאי״יי נלל ה

« י ואם נמצאת מליאה מים שמראיהם  דינה כמים נ
 רע אבל לא היו עבים ועכורים אלא מראיהם
 כרכומי במראה הדבש ט כשרה ׳ויש מי שאוסר

 (ה) (והכי נהוג) :

א היה הלקות(י)(יז אלא בלובן י אף *)אם ל  JJ ני] ח
 ע״פ שכל שאר הכוליא בריאה טריפה:

מצאו בכוליא(ה) אבנים כשרה: נ  ד (יא) יא ניא] ט
 ה י כוליא שהקטינה טריפה וכמה תקטן ותטרף
ה דקה עד כפול יב ניב] ופול בכלל מ ה ב  ב
) כענבה בינונית(יב) וענבה י ) ג  טריפה ובנםה ער י
 בכלל טריפה ניט י״ ודוקא שהקטינה מהמת הולי

 !שכוליא של איל נמצא בשפיר״א ולא
 היה לה בשר כלום אלא היסה
 מיס צלולים רק שבמקום הלובן
 היהה שלימה והכשיר עכ״ל. משמע
 דאס הגיעו מיס זכים ללובן מרפה
 וזה אינו דאמאי נחמיר במים
 זכים טפי מניקב ונחתך דהוכחנו
 לעיל לכשר אפילו הם בלובן
 עצמו וכאן במים זכים הצריכו
 שיהיה כל הלובן בשלימותו והלא ק״ו
 למה ניקב או נחתך לפוסל בריאה
 ואפ״ה כשר בלובן הכוליא מיס
 זכים שכשרים בריאה למה יאסרו
 בלובן אפילו במקצתו ע״כ נראה
 לבההוא מעשה להג״ה אשיר״י לא
 הכשירו לוקא מטעם לכל הלובן
 בעינן שלם אלא המעשה היה כך ולאו לוקא אלא אפי׳ מקצתו כיון
. הב״י בשם הג״ה אשינ־״י ׳  שהיו צלולים : (ט) נמצא בה דם כו
 בשם בה״ג כ״כ והוכיח מדלא חשיב לס בהרי עכורים וסרוחים
 וכתב רש״ל ותימה נילוק לאילך גיסא לחומרא דיקא מיס זכים
 הוא לכשר ולא לס גס לא מסתבר כלל שיהיה לס עדיף מעכורין
 כי מסתברא דאין לך לקותא גלולה מזה אם מליאה לס או שהיתה
 בוטה בחוץ מלאה דס טכ״ל ובאו״ה כ׳ טעס לדם שהוא כשר ללא
 הוה לקותא שכולה דס ע״כ ולפ״ז מתוק מה שהקפה רש״ל למה
 לא חשביה בהדי מיס זכים דכ״ש הוא דכשר בדם: (י) אלא בלובן.
 פי׳ מה שנזכר לעיל שאוסר בכוליא הוא אוסר בלובן לחוד דעיקר
 חיותו באותו לובן וכבר נתבאר בסמוך דטלו שלם בעינן מן לקותא
 האוסרת ואפי' במים זכים [בעינן עכ״פ שישתייר מקצתו] :
ם. פי׳ ומקום הלובן כולו בריא כ״ה י  (יא) נמצאו בכוליא אבנ
 בב״י בשם א״ח וכ׳ הרוקח הטעם שמשם יורדים לגיד הערוה וכתב
 בת״ח דמזה משמע אפי׳ נמצאו אבנים במקום החריץ וכן נ״ל
. כב״י בשם מהר״י ן׳ חביב פי׳ מה ל ל כ  טכ״ל: (יב) וענבה ב

 שפי׳

 כבשר המת שהבאיש לאחר ימיס
 ואס תאיזוז במקצת יתמסמס ויפול
 טרפה ואפי׳ לא הגיע למקום חריץ
 דהיינו עד מקום הלובן טכ״ל
 וכן כתב גס ראבי״ה הא דצריך
 בכוליא שתגיע למקום חריץ היינו
 במכת חרב אבל על ידי מוגלא
 אפי׳ לא הגיע למקום חריץ סלפה
 ומסיק וכן אס נבקעת לשנים
 טרפה מדקאמר(איוב ט״ז) יפלח
 כליוחי עכ״ל או״ה (ומשמע דלסברא
 זו אפילו במעט מוגלא רחוק
 הרבה ממקום חריץ טרפה) וכן
 הביא ב״י סברת הפוסקים אלו
 ע״ש הגהת אשיר״י וכן הוא במרדכי

 וכתב ומשמע דמפרשיס פא״ט
 דמאי דאמרינן בש״ס דבעינן דמטא לקותא למקום חריץ היינו
 בלקותא דמרב וכ״פ מהרש״ל פא״ט סי׳ פ״ו דבמוגלא אפי׳ לא הגיע
 טד הלובן טרפה וכן בח״ח כלל פ״ט דין א' מביא סברת האוסרים
 לבסוף אבל ודאי במכת חרב לכ״ע בעינן דמעאלקותא למקום מריץ
 (ומ״ש הרב בהג״ה דמכת חרב דינה כלקותה היינו דמיטרפה לכ״ע
 בדהגיע למקום מריץ ודוק) וכ״כ המרדכי והג״א בשם רש״י ג״כ
 וכ״פ מהרש״ל פא״ט סי׳ מ״ו דלא כסב״ח דאוסר גם כמכת חרב
 אפי׳ לא הגיע למקום חריץ וטוד מחמיר הב״ח בכמה דינים שבסעיף
כ הלי לדעת הגהת  זה ואינו עיקר בפ״ס ופוסקים: ט כשרה. ל
 אשיר״י דמכשיר בדם וכ׳ בס׳ ל״ח סוף דף קס״ח ויש לתמוה על
 רמ״א שלא הגיה לאסור בדס כמו שהגיס לאסור במראה הדבש
 עכ״ל ואגב חורפיה לא עיין לא בד״מ ולא בת״מ (והשיב שבספרו
 תורת האשם תקן זה) שבד״מ כ׳ על הב״י וז״ל ולא נהירא דטעמא
 דדם הוא כמ״ש האו״ה שאין זו לקוחא הואיל והיא כולה דם אבל
 בלא״ה לא(ר״ל וכמראה הדבש מיס עכורים מקרי וכ״כ בד״מ ובת״ח
 שס להדיא ולא משום שינוי מראה מטריף דהא מכשיר בת׳ייח שם
 דין ו׳ מראה גע״ל שהוא כרכומי כמ״ש בר״ס ל״ח ודוק) ולכן יש

. ע״ל סי׳ מ״א ס״ק ׳  לפיסוק כמ״ש הרשב״א טכ״ל וכ״כ בת״ח כלל פ״ט דין ד׳ ולזה כ׳ כאן בהנ״ה והכי נהוג: י אע״פ שכל שאר כו
 ג׳: יא נמצאו בכוליא אבנים כשרה. כי משם יורדים לגיד הערוה. עכ״ל רוקח ומשמע דאפי׳ נמצאו במקום חריץ ומהרש״ל
 פא״ט סי׳ פ״ז והב״ח כתבו ט״ש הרוקח להפך ולא ידעתי מנין להם כן ואפשר רצו להשוותו לדברי הא״מ מיהו בת״ח שם דין ו׳ כתב
 דאפשר דגם הא״ח מודה בזה אלא דנקט המעשה שהיה כך היה וכן נ״ל מאחר דדרך האבן לגדל בכליות והוא מהלכות הרופאים אין להטריף
 אפי׳ כמקום חריץ עכ״ל וגס הראיה שהביא מהרש״ל שם מהגהת אשדי במעשה דשפיר״א אין ראי׳ דמעשה שהיה כך היה ומ״מ מדברי
 הא״ח משמע דדוקא נקט מדמסיים דגרסינן במקום חריץ כוי ע״ש ומביאו ב״י: יב ופול בכלל טרפה . ובה״נ כ׳ דכפול וכענבה
 כשרה וכ״כ ראב״ן כסי׳ רנ״ז וז״ל עד כפול שאס הכוציא כפול כשרה ובגסה כענבה בינונית והוא יותר מפול ובמקומן בא״י היו הענבים
 נדוליס וראיתי מעשה במגנצ״א בנסה שהקטינה כענבה והכשירוה טכ״ל וכ״פ הא״ז ומסרש״ל מביאו בא״ו שלו סי׳ פיח: יג כענבה.
 וכ׳ בתיל! שם דין ז׳ וכתב ב״י בשם מהר״י ן׳ חביב אין ר״ל ענבה ממש אלא הכוליא של בהמה נסה עשויה מתיטת נפרדות קצת זו

 חידושי רע״ק ביאור הגר״א מיי
. נ״ז נהניע לפקוס חריץ ונחלקו אפ דינפ נטונלא י ו ם זניס טנשיריט • האי קייו פריכא וזוא רטונלא יוניח ינשו־ רכל נשרח כנ״ל: [ח] ואט נ י  (שימן«״ל «״ו שקיי!) מ
 גריאה או מירי או דינם נמים זכים : [ט] ואם נמצאת נוי . נן לםד ניי טרפ. אנל ד״פ
 כ' דרס עאני נם״ש או״ה שאין זו לקותא שנולד, ד0 ולכן עיקר נםנדא האחרונה ר\א חרשנ״א. שם : [י] אס לא נוי. ק לסד נ״י פרנרי הרשנ״א בםי׳ נ״נ ע״א או אם הוריק
 כוי ונינ נסי' ט״א פ״ג נהנ״ה ואם יבשו נו׳ . וראיה לרנריהם טט״ש ם״ו א' א״ל דלדול זה נוי אי נו׳ טשםע דוקא שנשתיירו אלו הנ' ויתים : [יא] ננמאו נוי . עש״ך!

: [ינ] ודוקא נוי . וז״ש שהקטינה :  [יב] ומול נכלל כו׳ וענבה נוי. נטש״ש א' נל שיעורי נוי

 באר היטב
 ככשר המת אפילו לא הגיעו עד מקום הלובן עריפה ומשמע אפילו נמעכו מונלא
 רחוק הרנה ממקום מרין טריפה(מיאמר נגמ' לקחה נטליא עריפה והוא דמעיא
 לקותא עד מקום חלין משמע דוקא בלקותא אכל לא נמוגלא ומיס עכורים
 ועי׳ בט״ז וסר״ח חולק ופסק כש״ע דצריך שיניע המוגלא ללונן שכה . מעשת
 בבהמה שנמצאת ריעותא בכוליא שהיתה סרוחה ולא השסיק לבודקה אס הגיע
 למקום החרין או לא עד שאכלה הכלכ והטריפוה הרב מהי״׳ יהרשד״ם ומהרש״ך
 וש״י. מיין כנה״גדף קם״א היו הרנה אנשיס בנית המשבחייס קצתם אמרו שראו.
 הכוליא ולא ראו הסירחון וקצשס אמרו שהם ראו הםירחון אין כאן הכחשה
ו מוגלא וכי אומרים שהיה בו  ושריפה. העידו ב׳ שראו הכוליא ולא היה ;
 מוגלא אכל לא ידעו אס היה מגיע על המרי; ה״ל הכחשה ות״ל תלי יתרי
 והבהמה בחזקת היתר עומדח . ראו בכוליא מיס והריחו ריח סרוחים אין לחלוח
 ולומר ישמא הסירחון בא ממקום אחר והמיס שככוליא צלולים הס כנה״ג נשס
 מהרי״א ע״ש דף קס״א) וכ״פ מהרש״ל וכ״ח וכי המ״ז שכן ראוי להורות למעשה
 וכ׳ השייך אנל ודאי כמכת חרב לכ״ע כעינן דמשא לקותא למקום חרין ודלא

 פתחי תשובה
 זולת העל״מ. ועיי נכו״פ שגס לעתו נוטס להקל גס נסשונמ ננסמ ימזקא( סי' נ״ס מגיא
 נשם אאיז נעל פנים מאירות שהוכית כועת מש״ע וע״כ לקותא ומוגלא מלא מלתא סיא
 וא״כ אף נמיגלא השל נצא תגיע למלין אן הוא ז״ל מלק עליו והמלה ונמיגלא פשיעא
 לטריפה אף בלא הגיע ללוג! אמנם נשכור׳! וסרוחין מי שועתו למכה למלוק על כל
 סאתרוניס ׳נול לסמוך עלהרי״ף יסרמנ״ם ונוי אמנם לאיש כמוני מועל.לבל לזיז מפסקי
 האחרונים לאסול אף גענולין ושלומי! שלא הגיע לתריז ע״ש ועיין גתשונת תולרות י5תק
 סי׳ ט׳ הגיא נשם ספר כאל אנלהס שסתל לנרי כנ״י והוכיח נלעת געל פמ״א ואף נמוגלא
 כשל בלא הגיע לחיין אמנם הוא ז״ל האריך למלוק עליו והעלה כרעת הכניי שאין לזוז
 מוכרי האחרונים לאסור אף גהפ״מ כמןגצא ומיס עכורים אף שלא הניע למרי! והאריך לגאר
 שגם לעת סלמ״א ז״ל כן ומ״ש מכת חלנ וינו כלקותא מיינו משוס וס״ל ונלקותא ומסמיש
 נעינן ומטי למקום מרין ומה שאמרו ובעינן ומטי לקומא למ״ח היינו גלקותא למסמוש
 אנל נמוגלא ומיס עכורים גפ סוא ז״ל מווה ואף שלא הגיע לט״ת טריפה ומש״ס לא נ״נ
 כגיס זו נסוף ע״ש [ושם נליש סי׳ י״ר נתג ויש לסמוך עציו נזה להתיר ננממסמס שצא
 במקום הלוגן]. וכתנ עול לתעיקל נלעמ וש״ל רכל זה אס הבועה הוא מנתון אנל אס
 הגועה הוא מופנים ולא הגיע ללוגן יש להקל גוה אפי׳ נלא השימ ולא נההכ״ש שחולק
 עליו ע״ש [ועי׳ כתשובת משכנות יעקנ סימן י״ס שהאריך נרי! הנ״ל לנמצא מוגלא או
 מים עכורים ולא הגיע צצונן וכתב יען כי הוא תומרא גלולה והפסו ממון גדול כאשר

 ראיתי שהרגה נהמות מאל נטרפים מזה ומציי כמי סירנות הייאיי יל־1 *»'לגיליקלס כנ״מדאוסר נס בזה ועוד מחמיר הנייח בכמה דינים' שבסי׳ יזה ואינו עיקר
1 , / י ״ . , , , , ,*״. ״ ™1% .־״«, , , י ״ , ״ , K ״ r ל ,  נזה ולבאר שורש מדנרי כל הראשונים ומהש״ס אס יש להחמיר בזה ני התורה חסה ע

ל מהרש״ל אנג״ג דחמרינן ננמ׳ מלאה מונלא עריפה יש י בש״ס _ופוסקים. ו י 0 5 - ו ד י ס פ M 5 ממונן של ישראל. ואמר העיון נ״ל שאי! להממיר נזה כלל י 
 כתכ שגס נספר תורת יקותיאל האריך ג״כ להעמיל פסק הש״ע והביא קצת ראיות לפסוק
 בן *דינא ע״ש. ומ״ש עוד הנה״ט העירו נ׳ שראוהכוליא ולא היה נו שגלאונ' אימריס
 כו׳ עפמ״ג שהניא זה נשס הלשו״ס סי׳ ל״מ ומסיים נה ומיהו אס נולס אומריס שהיה
 מוגנא אלא שני אומרים הגיע ללוג! ונ׳ אומרים שלא הגיע הוי ולאי טריפה דאינא ם״פ
 לאשורא נו׳ ע״ש . והנה זהו ונר פשוט ולע״ו עויפא הז״ל למימר אפילו אס נ׳ אומרים
 שלא סיה נו מוגלא נלל אלא שני אומרים שהיה והגיע ללובן נמי טריפה מדרבנן לנל פרי
 ותרי ספיקא ללגנן היא ומלרגנן אסור גאיסור לאורייתא ועיין כתשו׳ מתס סופר סי׳ גי]:
 (ד) טיט זנים. [מיין נתשוגת חתם סופל סי׳ מ"! לאפילו אס הס מלוחים אין לאסור עיש]:
 (ה) והכי נהינ. עיין נש1*ת תוצלומ יצחק סי׳ יינ שכתנ לכזה שהיה כמראה הרכש

 ליקא אס נוראי הגי! למקום חלין יש לאשור אבל אס היס ספק אס הגיע למקום חלין 1
 לוג! וגלונן משהו טריפה.מ״מ אט אין הלקותא לק בלוג! צריך להיות נרונ הצונן, גס אס לאינו לקוחא ולא הספיקו י לנלוק הלוגן על כנאנר טרפה (כמש״ל גשם לשרים ורש״ן)
 אנל אס אין לקותא לק נלובן צלין נילול דהיה שם לקותא למטליף בה . אנל משפיקא לא מטלפינ! ועיין כש1״ת תולדות יצחק סימן יו״ל שכשג שאי! ונריו מוכרחים והעלה לוינא

 לחלק סס לא היחה הבועא מבחין אלא מבפנים צריך שתניע הליחה למקום
ז ויש בה י ח כ ת מ ש ל י א 3 ע מ ה ה ת י ה א ט נ י ה י^בל ה א ל י מ מ ט א  חרין משוס ה
ם . ונתבו הש״ז והש״ך י נ ב  מונלא שריפה אפי׳ לא הניע לחריז ענ״ל: (ה) א
:  אשיי אס נמצאו במקום חריץ כשרה (כי משס יורלין לגיל הערות) (ח״ח)
. כתב הש״ז ואין להקשות הא אין עננה גדולה כפול נכר תירץ ה ב נ ע  (ו) כ
 הרש״ל למיידי כפירות של ז׳ מינים שנשתכחה בהן א״י שהיו משולים כגלילתן
 לפי תשבע נמו שמצינו בשיעור זית שהוא מצי ביצת תרנגולת אע״פ שאין עתה

 יש להתיר ע״ש : (ו) אלא נלזנן . עיין נכי״פ שכתג לאף אפ לקתה הכיליא יהגיע למקום

 נס׳׳ם : ח הג״א נשם נפיג
 ואויה נלל נ״ג וכל כי: ו ניי
 מלנרי הג״א : ז תשו גת
 הרשנ״א : ח נ״י ממשמעות
 הגמרא ונוי! היריקה הננו
 ננזית נמקוס מרה ונוית
 נעקוס שהיא חיה : פ הלוקח
 יא״ח נשם מעשה יני' נ
 י מסקנת הגמ׳ שס לף נ״ה ־,
 יא הלא״ש שס יסלשנ״א נסים

 פרי חדש
 נליאה יפסול נניליא להיינו
 מונלא היי רומיא ואילך
 לפסול כליאה ינשל נכוליא
 דהיינו נקנ וא״כ ני היכא
 לנקנ לשל אפילו נשמגיע
 למקום מלין וכן ני קתני
 פסול נזה ונזה והיינו לקוחא
 אינו אלא וווקא כשמניע
 למקום מרין מינה ילפינן דכי
 קתני נמי כשר בריאה פסול
 בכיליא דמייני מיגלא דהוי
 כאידך ססיל דאינו אלא
 כשמגיע למקים חלין והכי
 נקטינן : (נש״ע סעיף גי)
 *אם לא היה הלקות אלא
 כלובן וכוי טריפה . כן בסב
 הלב בית יוסף אבל מצאתי

 מטה יחונתן
 (פיט! ט״ד םעיףג׳)גםצא
ם דינה כטיפ . ולשיטת ה ד  ב
 הש״ך צ״ל ואף אס הלוגן עצמו
 נשתנה צום תוזל לכשלותה
 ונשמנת למצג משמ״נ לשיטת
 עט״ז י״ל למיידי שלקתה על
 הלוג! ושם סוא אדום ונמצא
 גה דם ומקשה פסל נעל שבו״י
 דמ״ש מהא דקאמר לעיל גני
 כנד נסי׳ מ״א שבנימוק הננד
 דטריפה ומ״ש הנא גני כוליא
 דכשרה ולקימ דלעיל מי ירי
 שנימוק הנכד דהיינו שנימוק
 נל הנגד ונזה ודאי אין חוור
 לכשרוהה משא״כ הנא מיידי
 שהכוליא שלם מכל צדדיו רק
 סין הגשר מגסניס מלאה דס
 נוס ידאי סורי גריא ;

 יד אפרים
 ענה״ט ועיי נפמ״א מ״נ פי'
 ק״ח שדעתו כהפר״ח וכ״נ שט
 סי׳ ק״ך ואא״ז נת״ש חולק
 ע3 ספרית נזה וכ״כ נכנסת
 יחזקאל סי׳ קיס ע״ש. ועי׳
 בפמ״א שם נענין ניעא ננולי׳

 תדושי בית מאיר
 (פיק ט״ד בטיז פיק יי)
 ואפילו בטיט זנים , נ״נ
 נלענ״ו וחפר וצ״ל צריך
 עכיפ רונו קייס . יאמת
 שלפ״ר הננסי על טי דנריו
 ססיק מ׳ וצי׳ל מקצתו 7יס .
 אנל א״י נזה סנרא למנ״ל
 םא . ועיין ברו״פ. אמנם
 הפר״מ נפנ _נאמת שלדבריו

 נליוןמהרש״א
ל ל״י ב  (שם סק״מ) א
 פונלא אפ" לא הניע .
 ופוהרשייל פטדיף בטוגלא
 ורק כשיש בועת בולטת
 נהוץ ובת׳ •נים פאירות
 ח״ב םכ״ו טכשיר נם בזה
 וע׳ גליון נשיע לעיל מעיף
 זר, וע׳ ת׳ כנפת יחזקאל םיי
 נ״ה דנטונלא ודאי אסור אף
 בלא הניע לחריץ . אך בטיט
 !נורים ופסחים טי שדעתו
 רהבה יכול להתיר אנל הוא
 אינו הופך להתיר •• (סעיף
. ולא ה פ י ר  ג׳ ש״ע) ט
 נהראב״ד פ״ת : (סעיף ס'
א שהקטינה . ו ל ו  שינ!) כ
 ונדולה מאד נתב בשיי
 להתיר . וע׳ «״ז טוף סיטן
 ושט לוקא נשף : (ש״ן
 מקי״א) דאפילו נטגאו
 נפקוט חריץ . ונ״נ ח»"וז 1

 יד אברהם
 (מימן ט״ד בש״ע סעיף ני)
 ואם נהזנא בה דט דינה
 כטיט . נתנ נח״ח נלל פיט
 ללאו הקא דם נכיליא אלא
 דה״ה מיס שיש נה• צנע דס
 לא מקרו עכורים אלא אי
 נשתנו מראה סמים נצבע
 אתל . ונן הוריתי נמה
 פעמים הלנה למעשה : (ש0
 מעיף הי) כןלוא שהקטינה
 טריפה ונטה תקטן ותםרף
 בבחטה דקה עד נפול ופול
 ננלל. הסכמת השיל נס׳
 הארוך שלו דנהפסו מלונה
 יננס״ג מי שנקי לשער נין



 באר הגולה

 משמת מדגלי לש״י:
 שם : ינ כל גו
ד הגהית  יו : י
; ג 1 

ן פד ה י כ ת פ ב יורה דעה טד הלכות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

י " 1 ' ־ ל י ב י ! ר ה ה ש מ י ח י ו
ס  י נ מ י ס כ ב " כ ל • ו ״ כ ה ט כ נ ח ע א ר ק ן נ ה ה מ ח א ו ו ן מז ב רש״ל שאי ח כ ל ו ה כפו ל ו ד ה ג ב נ ן ע י א א ה לו ה ש ק ו ה ה לפי ש ז ׳ ב י  שפ

' לפי ו!!!) הדאיג׳ י פ ו ל מ י כ ס כן ה ש ו מ ה מ ב נ ע א ו ה ר ד ק י ע ה ב ש י נ ׳ מ ן י ״ ר ה ק מ י ס ם מ י נ ו ש ו מ י י ה ו א״ ה ב ה ח ב ה ש נ ם ש י נ י ת של ז׳ מ ו ר י פ א לפי ש מ י ה ח  ז
י אשר״׳: פי עול ג=ס געה׳׳ ת א ב ה ן ש כ ראב״ כ״ ה ו ש י ר פ ה ח ו ״ ב ה ח ו ״ ׳ פ י ף ס ו ם ס ה מהרש״ל ש א ז ו ' שזיה ה ס ו ת י ה ל ע ב ו מ נ י ד י ה ב ל ב י ק ר ה ע ש ב ס ס לפי ה ה ל ד ג  ב
ף ס כ ת ה ו ד ו ק ם נ י ק ד ו ע ב ד ך נ א י ה ו ו . ובכל ב ׳ ו ן כ נ י ע ד י י ב י ה ד ו : י ה י ז ק שלפנ ״ ס ט ב ח ש נ א ש ל ך א א כ צ מ ה נ ת פ שאין ע ״ ע ת א ל ו ג נ ר צת ת ר חצי בי ו ע י  ש

! w o זוי׳י״נשץ * ז פ י א ה ו א ל ם מ ל ו א כ י ס ה ז א מ י ו י ח מ • א ה ר י ש כ ה ל י ו ז ח ג) יאיר ח י )  עלל••
י U A י V W ׳ ־ ־ U ב והיכי ״־ ־ ד ro י כ כלל לאיה ללגליו: הנ״ההלאע׳יו אבל אם ודחה קטנה בהולדתה כשרה י ו ק י לא ל ה ו י ת ו ב י ב ם חלל ס  ש

ה ו״צ גש״ק מ״! כתג עללינא ח י י ר ת ב ל ח ה ת ת י ר שכך ה כ י  אז נ
1 , וכיח וצ״ע צרינא יגעי! שיק !  . 1 - , ״
ל ולא ילע;א מי ס י״ו מ מ ח ם ב א חלל ש צ מ ם נ א ה ו ר ש כ  ו
¥"־?ן' ?מ .°'י״נ * 2מ ' ; ־ S ו ו א : ט כ ״ ה ע ר ו ס א ה ו נ י ט ק  ה
v t וכתנ הגאמ״ו זיל לעיל מש״ן , ״ .... ״ ״ ״  י ״
נ ט ס״ק ע״! ראיה לדבריו«שמע כ ח ב ו ן ה ו . כ ך כ ת כ א ר כ נ ש  כ
לא שמשכים להע״ז ולןענ״ד גיל ו וז״ל ו י ל ג ע ל שם השי מהרש״  ו
״ ^ ״ ' ׳ ז י ג ג י י ־ ״ ל w «שי׳ צ ט י . נ י נ ח ק ׳ י נ ת מ ב א ה ד א ר : ה  נ
 והנ׳ אינו
 אחל םיוחל

] שאחד מהן ה«ו י ״ ע ע מ ש ל מ ״ צ ] ( ה ש ע מ ׳ ק ו ד ) ל ט י כל נ  ו
ן המוך הילכ-ן מ ק ל ד כ א ( ן , ה ל ן י ק ״ ן ע ס א ך , א  מ

י ״ טל ע י י שנ ר י י י מ א ד א ו ל ) א י ס נ ״  ס
ך י ה א מ ת מ ה ש מ ם ו ד י א ״ ו ע לי א  מו
ר ו ז ח ה לא ת מ ה ל ת ו ר ש כ ר ל ו ז ח  ת
ו מ ם כ ד י א ד י ה ב נ ר שאי ח א ה מ מ צ ע  מ
ך י ב ס ' ו ב ק נ י א ה ד א י ר ם ה י ר י ש כ מ  ש
ה ת י ך ה ו ב י ס ם ה ד ו ק ף ש  בבשרה א
ו י ר ב ן ד אי ח ו ׳ ו הב׳ א י ב מ ל ו ״ כ ה ע פ ר  ט

י נ ו ש ר נ י ה ש ו ד  ה
 (פיסן ט״ד v"1 מעיף זי)
 אס היו נ' כוליות או יותר
 בוי. גש״ן נרפיש ווילמרשדרף
 ס״ק ס*ז כתב כך . אכל
 מהרש״ל שם סי׳ פ״ע כתג
 להפך ואש יש ג׳ כוליות וכולן

 פרי חרש
 לםלאכ״ו הובאו ונריו גספר
ס «מיס ועים סי׳ י״ג שכתנ ל בו ס״ל מ כ ס ה י ג א ד ו ן ל י א ר  נ
״ 1ז״ל וצקותא ונוליא הא •וישו _ ״ י . .,, ! י ו . ״ ״ , 
ה לה! והיא ומעי לץתא למקים ר ש ס כ ר ד ע י א ח א ה כולו כ ל ט י נ  ב
א חלין ואם צא היה גשאל ב א ד ל ה א ש י ר ד ה ר ו ב ח מ ש ה ״ מ כ  ו

ה ל ח ח כ ל ה נ י ט ק ה ש י כ ל י ח י ״ ע ר ד מ ו  ל
ה לגדו *לא או כולו או ריגו א י ר ה ול״ל כלל ל ר ש כ ה ר ל ו ז ך תח י  א

S ° «*»דעד&ז ת ה א י ר ש נ ו ב י ב ס ה י = ק ־ י א  י
א ה״א ללקותא גמקיפ מלין ה ר ד ו ע א ו כ כ ה ״ א ש ב מ ק נ ם ה ת ס ר נ ב כ ב ו ק ס נ ו ש ה מ ת ו פ י ר ר ט ק י  ע
» 4 ' ג י ר ה ו ^ ממתפ nif א C ה ח מ ה י ' ס 5 " ה י מ י ת י ° נ ה א מ ה ל א י י י ב ג ' ל״ט יל״י ד י ס  י1י"ל ב
׳ למי נקע והוא למסילאשימעי׳ ק ו ״ ׳ ל״ו ס י ס כמ״ש ב ם ו י ק ס ו פ ה פ רש״י ו ״ מ א כ ר ק י ע מ ה ד מ י ת ׳ ס ו ה  ד
ב 8אןששאלטליאטלה לקויה ח . כ ת ו י ל ו ׳ כ ו ג י ם ה ז א : ט ם י נ ו ר ח א ו ה ב ת כן כ א ו כ ה כ ״ א ש  מ
. 'וליון ואשמעינ! ה י ם ״ י ת ש ם ה ע . ׳ רה א ת בשו ד מ ו ה ע נ י ת א ע שהשלישי מ ש ן מ מ הלשו ״ ב  ה
 חלמווא שעיקר המיות מלויי
 נחרי ן ממילא שמעינן דכל

ת חולי או לא אי חזינן שהקרום מ ה  דעינן אי הוי מ
 שלח כווץ בידוע שמחמת חולי היא ואם אינו כווץ
 אלא שעשויכמדתכוליא מוכחא מילתא שמתחלת

ך וכשרה:  ברייתה היתה כ
נ יש מי שכתב שכשאמרו ניטלו הכליות כשרה  ו י
ו או כשנבראת כך אבל אם  היינו כשניטלו ביד ט
 ניטלח על ידי חולי ביון שהקטינה לפחות מכשיעור
 בבר נאסרת (יג) (ח< ניי] ואיך תחזור להכשירה
 כשגמרו לבלות ולחמק ולפי זח «0 צריך לבדוק
ת ל ח  אם הכיס שלהם מלא חלב ניכר שזח ת
 ברייתה וכשרה ואם נמצא שם הלל ומקום ריק ניכר

 שהיו לה בליות אלא שנימוחו(ז) וטריפה:
) והקטינו ד י ) ר ת ו ז יי אס היו ג׳ כוליות או י  ז ט
 היתדות ונשארו(״) שתים כהלכתן שלא הקטינו

 כשירה :
) דלובן בכוליא לקותא ט ) ז  ח נטי] °י יש מי שכתב י

: ה ט פוסל ב ח וכל שינוי(י) מראה י ) י ו ט ) א י  ה

לק ו ורש״ל חו ל ב כ ת ה ע ה ד  ז
ה א י ר ן ב ו כ נ י י מצ ר ה ׳ ד כ ז ו  ע״
שרא ך בבי י ב י ס ה כ י ל נ ה מ ה ו ב ק י נ  ש
ה פ ר ה ט כ י ב ס ס ה ד ו ק פ ד ״ ע  א
בי ק ג ר מ ם א ד י א ד י א ב ק ו ד ה ו ת י  ה
רו ר להכשי ז ו ן ח ן שאי י ד י ג ח ה מ ו  צ
לי י חו ״ ו ע ל ט י ו נ ל ל דאפי ״ כ ס ״  ע
י א ד ו ו ד ל ב כ י ה ר ב ד נ כ ״ ד ע ל . ו ה ר ש  כ
א ת ל י י מ א א ה י ד ה ו ב נ י א דמצ כ י  ה
ו נ ו מצי ר להכשר י ז ח ה ל ל ט ה י פ ר ט  ד
ו ר י ת ה ר לן ד מ י י י ן מ א  אבל כ
ת ו י ל כ טלו ה י ו נ ר מ י א ר ה ה ד ז  ב
. ה ז ו ב נ ו ו תכ ר שלא נ מ ו ר ל ש פ א ה ו ר ש  כ
ר מ ו ן ל ל נ מ ה ו ד ל ו ת ו ב ל ט י ם נ ] א ק ר ] 
ן ו ן כי ה כ י ה י י ל י חו ״ ׳ ט י פ א  ש
ד ו ע ה ו פ ר ה ט ת י ת ה מ ם א ע פ  ש
ך י ב ס ה ו ב ק י נ ה ש א י ר ד כלל ל  דל״
ר ד ה א כל ש ו ר ה ר ברו ב ד א ד ר ש י ב  ב
ה י ן ואילו ה נ י פ ר ט א לא מ י ר  ב
ה ה ב ש ע נ ה ש א י ת שכל ר י א ד  לנו ו

 שלקה המרי! לחוליה סלפה
 ולפיכן לנרי המחנל נראין

 מטה יהונתן
 (ש״ע «יף ח')יש פי שכתב

א ת ו ק א ל כ י א ת זו אצל זו ו ו ד מ ו ס ע ׳ אבל א ח ם א ו ק מ ת ב א צ מ א נ ל  א
א י ל ו כ א ה מ ל ה ד י ו ק ה ל ר י ת י ה א לן ד מ י ן ל א מ ה ד פ ר א ט י ז ה א א ד ח  ב
ל ויש ״ כ ה ע פ ר ט ת ד ח א א י ל ט ה ב ת ק ל ל ה״ ה ו י ו ק ה ל ר י ת ה י נ י א  ש
ה נ י ט ק ה ת ו ו י ל ו ' כ ש נ י ש כ ס ד ן ש ש ראב״ ״ מ ו מ ה לדברי י א ה ר ר ו א כ  ל

ס יש י _ א ך ד פ ה ב ל ת ט כ ״ ׳ פ ס שי ל ש י ש ר ה ה אבל מ פ ר ן ט ה ת מ ח  א
ק ילונן נניל־אינ־ . ומקשי׳ ר ש ו שאר ח א א ת ו ק א ויש ל ד א ח ר ד ת ב ו ד מ ו ת וכולן ע ו י ל ו  שלשה כ

5^ ' י וק1ש^ ו ו ס^ל*לד י ו א א ח י ו י ל ה א י ר ד ת ב י מ ו ה ע נ י ׳ א ג ס ה ל א ב ה א ר ש ם כ ה ד מ ח א  ב
ל וע״ש מלוב! האי שינוי מראה«ל ה עכ״ פ ר א ט ר ד ת ב ו ד מ ו ע ם ה י ת ש ן ה ת ו א א בא׳ מ ו ן ה ו ר ס ח  ה

W ' J X * S C S ה ר ו ש ח ב י מ ו ה ע נ י ז א י י ש י ל ש ה ג ד ״ ה כ י ב י י י ן מ ״ ו צ״ל דראב לדברי  ו
א כיין לע״ל הלוג! ניכר שיש י ל ו כ ן ב ב ו ל ז ד : י א נ י ד ה וצ״ע ל ר ו ש ת ב ו ד מ ו ע ה ת מ ח ה א ת ק ל  ו
ffito^s^lm א ל א ה ו י ה ר ללקו כ י ה נ מ ב ץ ו ם חרי ו ק א מ ו ה ע ללובן שבכוליא ש י ג י ר ש ל ע ס ו ו פ נ י א ג ל ״ ע ז א ס פ״ ״ ס ס ל ש ״ ש ר ה ב מ ת כ א , ו י א ה ת ו ק  ל
ה לסלןמהשמקשיפלעילגשיסת ק ו ר י ב ל ת ר כ ו ט ה . ו י ו י כ ו נ י ל ש כ ה ו : י ח ״ ב ו ה א י ב מ ל ו ״ כ א ע ו א ה ת י י ר ו א ק ל פ ס ה ל פ ר ה ט ל ס ט ק י מ א ל ״ א ון ל א לבן י״ל כי ו ר ה ב  כ

ם י ר פ ד א ׳ י י ן פ כ ׳ ל״ח) ו י ל ס י ע ל ר כ ״א ו ן בלו י ר י (שקו ה ר כ ק כ ו ר א י ק ו ו ר נ י י ה רשו ל פי ח ו ״ ב ה ם ו ל ש ״ ש ר ה פ מ ״ כ ג ו ף כלל כ״ ו ה ס ״ ו א כ ה ״ כ ה ו ר ש  כ
ג שמראיה כרכועי אן< שיש לומר ״ ה כ , ו ת ר כ ק כ ו ר ת אבל י י מ ו מ ד א כ ל ״ ה ג ע ו נ ע״ל ש א נ ר ק נ ה ש ק ו ר א י ק ו ו ד נ י י ה ׳ וז״ל ד ׳ כ ן ו י ף ד ו ם ס ח ש ״ ת ׳ אבל ב ף ד י ע ה ס ש י ר פ  ב
צ ל ^ ס י ^ ו ^ ע ם לא וכ״ש ^ ׳ לקו י פ ת א י מ ו מ ד א ה ל ט ו ו נ נ י ק גע״ל א ו ר ה י א ר מ ד ח ״ פ ס ק ״ א קי״ל ר ה י וצ״ע ד ב ר ב י ר פ ׳ א ס כ ב כ״ ל ו ״ כ ה ע פ ר ״א ט ן בלו רי  שקו

ל כ ג ד ״ ע א . ו ה ל ב ס ו ט פ : י ל ״ ע ג ם ל ו ד ק בין א ו ל י א דיש ח מ ל ה א פ ר ל ט ״ ע ק נ ו ר י ה ו ר ש ה כ מ י ד א ה ה ש א י ר ׳ ל״ח ב י ל ס י ע כן ל א ו ר מ י מ  ל

ם י ר ב א ק ה ״ ע י ר ש ו ד י  ח
א הנולי׳ מאינת יתירה . וטנל םקום מ ל  נריאיז ופסול בכולי': (שיו סקי״י) ד

א כ ל ״ ח ך בבשר א י ב ה ס י ה ב ת ק  נ
ה ן שאין ז ו א שכי ל ן א י פ י ר ש ו מ נ י י  ה

ת חולי מ ח ה מ נ י ט ק ה ן כל ש ה אבל כא ב ק י נ ן ב נ י ר ס ר א רו  בבי
ה ל ו ב כ ו ק ר ה ל פ ו א ס ל ף ה י י ס ה כ מ א ל י ל ו כ ת ה צ ה ק ב ק ר נ  ש
ה שלא א ו פ ה ר א ל בו א י מ ר ש מ ו ן ל אי א ו י ר א ב ר ד א ה ל י מ מ  ו
ה א ו פ ה ר י ה י ן ש ו ף כי י ר ט ה נ מ ש ל ״ כ כ מ ״ ד א ו ף לירקוב ע י ס ו  ה
׳ נ י ט ק ה ו ב ר ס כ א ״ ע ט ש ו ש א פ ל ה א נ ו ש א ר ב ר כ ו ז ח י ת א ד ה ו ת כ מ  ל
ה ר ז ב ד ה ו פ ר ה ט ״ ה מ ל ו ב כ ק ר ת ת ו כ ל ו ה ה ו נ ו ו נ ת ת מ ו י ה ה ל פ ו ס  ש
: ל ״ ן נ ו כ ל ב כ י ה ר ב ד ק כ ו ס פ י ל ו כך רא ה ו נ ו כ א נ ר ב ר ס ב ת ס י מ א ד  ו
ת שי ע שהשלי מ ש ן מ ח ז״ל הלשו ״ ו ב מ ת . כ ׳ ו ת כ ו ר י ת י ו ה נ י ט ק ה ) ו ד י ) 
ו ת זו אצל ז ו ד מ ו ס ע ם אבל א י ת ש ם ה ת ע ח ה א ר ו ש ת ב ד מ ו ה ע נ י  א
א מ ל ה ד י ו ק ה ל ר י ה י ה א לן ד מ י ן ל א מ ה ד פ ר א ט י ז ה א א ד ה ח ת ק ל  ו
. ( כ לשונו * ״ ה ע פ ר ט ת ו ח א א י ל ה ט ח ק ה ל ו ה ה ו י ו ק ה ל ר י ת ה י נ י א  ש
ל כל י ע א ד ו ה ד ק ז ו ל י י ח ת ע״ ו פ ר ע ף ב י ס ו ה ו ל ס י נ כ י ה א מ נ ע ד לא י  ו
ת ו י ל כ ס ה ה ׳ ש י ר מ ן א ת כ ל ה ם כ י נ ה וכל שנשארו ש ר י ת ם י ת יש ש ח  א
ב ו ח ר כ ו ט . ב ׳ ו ה כ א ר י מ ו נ י ל ש כ ) ו ו ט ) : ד ״ ע פ ט ל ו ש ה פ ז  שלה ו

ס א  ו

 מ״ו היא מ״מ אין לסמוך
 להפיר נ״א גלא םגיע למקיה
 מרין ע״ש יפי׳ נספרי ניא
 על טריפיס פ״זן ה׳ ומ״א
 שהארכתי גוה : (שי! 8«יף
 וי) אלא שנימוחו יטרפה .
 ענה״ני מ״ש נשם משבויי
 וקיצר גמינן וע״ש נשגו״י
 ח״נ סימן ס״נ נהמה שנמצא
 נוליא 6׳ גלולה מאו ושניה
 נחקטנה טאו ואין ׳נולים
 לעמיו על סנירור אם נעשה
 כן מתתלת נרייחה ובן אירע
 נקיק פראנ ומתי להנשיר
 דמדהנדיל הראשונה שלא
 מחמת מולי יראי טתתלת
 נרייתה היה כן ולהך נקקענס
 גס סשציס מתתלת נרייתה
 והסכימו ליה גדולי הוראה
 ויצא כהיתר ע״ש ושם כתנ
 כפירוש דנרי הש f ס" ע״ד
( י  ה״פ מיו : (שם פ«יף ח
 וכל שיניי פראי. . ענה״נן
 בנם פר״ת ומת״נ נתנ נשם

ט ה א ב ו ש י ת ח ת  פ
 דאין חילוק בזה ואפילו נלקתה רק הלוגן משהו טריפת אן מה שכסנ הנויס דמספיקא לא
 מטופי;! דינו אמת יהוסיף נה טעם לשנמ ע״ש: (t) והינ׳ •דעינן. עיין נתשונת שנות
 יעקב ר,״נ סי׳ ס״נ שנשאל נדכר שימצא נכהמפ נוציא אחת גדולה מאד ונוליא שניה
 נתקטנה מאו ולא כיויכולין לעמוד עלסנירור אס נעשה כ! מתיולת ברייתה או לא והשיג
 להכשיל מדהגדיל שניה שלא ע״י חוצי כי ודאי נעשית בך מתחלת ברייתה אמרי(! והשניה
) ואיך תחזור ת  גיכ מתחצת ברייתה נתקטנס והסכימו עמו גדולי הוראת נזה ע״ש •י (
 להנשירה . עיין נה״ט סק״ז ועיין נשו״ת יריעות האהל סימן ניס שהאריך להניא ראיה
 ללעת מהרשייל להכשיר נזה ומ״מ מסיק שהוא מתיירא להכריע ונפרט להקל אך במקום הפסו
 מרינה וכדומה יש לסמוך יצהחיל ע״ש. יעיין גשאילס יעניין חלק נ' סימן ק״ז שדעתו
 לאשור נזה אף בהפסל מרינה ע״ש [ועיין בתשובת משכנות יעקכ סי׳ נ' מיש נזה !מסיק
 דהמקיל לא הפשיר ויש לו סמך נונרי רש״י בכירות דף ל״ע ע״ש ועיין מ״ש לקמן סימן
ט) צריך לנדוק. עיין נשו״מ תולדות יצחק  פ״א ס״נ מוין המלנ מנהעה כוו ע״ש]: (
 סימן י״ג שכתב דאס לא הספיקו לנדוק את הכיס שלהס עד שנאבד עריפה מספק ע״ש .

 ביאור הנר״א
 [יד] ואיך כוי . ערפ״ד טח פיפי. ביון ני׳ : [טו] יש ני' . שכ״י בנלל ט״ש לקתוז

' י  באר היטב נ
ו אם היא כולה מלאה ואין שם מלל סנינוחיה  נמצא כך . וכי הש״ך בשם כל נ
 ולא ריקות כלל אז ניכר שכך היה החלת ברייתה וכשירה ואס נמצא חלל שם
 באמת הקשינה ואסורה עכ״ל (כוליא שהיתה קענה ולא הספיק לשערה סס היתה
 יותר מכפול או מכענבה עד שנאבדה הבהמה מיתרת מעעס ס״ס ספק שהיה'
 יותר מכפול וספק שמא מחמלת' ברייתה היתה קסנה ולא ע״י מולי. מיהו אס
 הבוליא האחרת היתה סרוחה או שוס ריעותא אגנ״נ שלא נשרפה בזה עריפה דאין
ל. אנל ספק שמא מחמלת ברייתה  כאן אלא ספק א' שמא היהה גדולה מכפו
 היחה כך קטנה זה אין לומר כיון דראינו הכוליא הממרח סרוחה מחמת חולי
 אנן סהל' שנס זה הכוליא קשנה קמנותא מחמת חולי כנה״נ דף קם״מ) :
 (ז) וטריפה ומהרש״ל חולק ע״ז ופוסק שאף ע״י חולי תחזור להיתר הראשון
 (דהרי מציגו בריאה שניקבה 'ודופן סותימתה' דכשירה אע״ג דקידם הסניכה

 עריסה) אבל הש״ז ושייך פוסקים כהממבר (אס כוליא א' גדולה מאד ומאד פסק בש״י בצירוף גדולי הוראה להתיר שמחחלת ברייתה תיתה כך והיינו
. כ' הש״ך בשם ב״ח הל׳ משמע שהשלישית אינה עומדת בשורה א׳ עס השתים אלא נמצאת במקום אחר אבל אי עומדוח זו אצל ם י ת  רניחייהו) : (ח) ש
 זו ואיכא לקותא בחדא שריפה דמאן ״מר דהיתירה לקוי דלמא שאינה יתירה לקוי וליל לקחה בכוליא א' ושריפה (ונמשך אחריו צ״צ סי׳ צ״ח) (והס״ז כתב

* U " י יוה־ י׳ י״ י־ ^ ס א 5 ^ ו ת 1CD1D ה ו י • ' ס " ה ""5' ש ' יי', 1 , 5 ^ ׳ י י י 3 ר ' י ש 5 ^ ש ־ ה י י י ת C C י ' 'ft0 ^ ^ ° W י 1 י א ן י ר ו ' י י ח " B : s ̂ ע 5,D ף י ם ו ה ו ל נ י ל כ י נ כ ' ה ' מ ת נ מ א י  ל
א יהלקייזא ייי שנשתנ' »ראיתה נסגויבשלוניי י ל ח נ ד מ ו ה ע נ י דאס יש ג׳ כליות וכולם עומדים בדרא מדא וישלקוחאאו שאר חסרון גא׳ מהם כשירה אבל אס השליט׳,1 א  ומהרש״ל כ׳
 החסרון הוא בא׳ מאותן הבי העומדות בשורה טריפה וצ״ע ללינא והש״ך הניח דבר זה בצ״ע. ופר״ח כ׳ אף אס נמצא כוליא יתירה כל שיש לקוחא ככוליא א׳ לשלקיהו אס חורה למראיפה
 מהן טריפה ע״ש): (ש) דלובן . כ' מהרש״ל אע״ג דאינו פוסל אלא עד שיגיע ללובן שבכוליא ובמה ניכר דלקוי הוא הלא כבר הוא לבן י״ל כיון דא״א כשלם ני לפעמים השחרות
' רש״ל טון לשינוי מראה אינו מן התלמוד בכוליא ע״כ אין לאסור אלא כשמגיע על הלוני מוציא מחמת עייפופ ואין זה . נ ה א ר  למימס עלה טריפה יספר, דאורייתא הואעכ״ל: (י) מ
י י י לקותא וע״ש שועחו שאין י w י  י
 שינוי מלאה פיסל אא״כ הגיע על סחלין נמ״ש לש״ל וללא נהנן״ז. ואס ישלאצ א«ל שראה נהרת שחורה ננוציא ולקמס העונד כוננים יש להכשיר משוס ס״ס ע״ו שנתב מנהיג בכוליא שהקטינה עיין שפ :

 חדושי בית מאיר נליון מהרש״א
 שמעשה נן היה י״ל לאפילו לא נשאר אף מקצתו עיי מיס זנים נשל : (נש״ך ס״ק פיו) (סעיף י' סיז סקייג) שאץ חוזר להנשיוו, ע׳ גליון לקק טי׳ ניח 0״אי•(^V יי א0 חיו ג׳ כוליות

 משיג על לאיות מי\ש"ל מליאה שניקב* ודופן כיתמתה . ונתנ להמס מועם משוס דהוי שתימס «י'
 למעיקלא ל״ל ששס צא היס טריפ׳ מעולם כיין שקילס הנקנ ננל הים שתים ואזיל לשיטתו נסי' ל״ו . אמנס נוף מ״ו מוכח ללאו מיינו טעעא אלא אורנה וןקא קרום שעלפ מחמת מנה פוא לאינו

 יד אברהם צבי לצדיק
. שאני כוליא כיון ללקותא. קשה לי הא טחול נמי לקותא פישל י  כפול בכלל או לא בכלל יוכל להכשיל כפול יכלעת כה״ג יהתוס׳ שכחנו לל״א ש״ח להחמיר אצא נעשנה או (פיטן פיר נש״ך ט״ק י״ט) פוסל נח נו

 ברייתא . ומיהו קשה שהרי גס כמימרא דאמורא מנעיא לן בפא״ע וצא איפשטא . וכה״ג הקשה המעמי כמ״ש
 עלן פ״נ לנלכית ושם כתנתי ליישב אגל כאן אין ליישב . אן מ״ש נס׳ א״צ להגיא לאיה לאסור מהירושלמי לסוכה גני הא לתני אתלוג על כאגוז באגוו עצמו פסול ז״א להסס ככלייתא הי•

 וקיייל לשיעילא להחמיל משאיכ הכא ללאו ברייתא היא :



ב ה י ז ר ו י P יורה דעה טד טה הלכות טריפות ט ת פ 1 ש 6 ח 8 ל י ג ז י י א  כ

» האברים חוץ מריאה אין שינוי מראה פוסל שאני כוליא כיון דלקותא ואם היא ירוקה כשרה וסבר ב״י שהוא למדו מרגרי העיטור מנ״כ ^ י י ״ ל ו ו י ; . ס ־ נ ״ ^ 4  ״
״ פוסל בה ושיטי מראה הוי לקותא כלאיתא בש״ס פרק א״ט (דף חמה מנין לו זה ונראה פשוט שזה הוא דעה עצמו זס״ל דאין זה , ^ , ״ 0 ״ ״ נ » » א » » 
 שחיטה לין י־ !א״י ־שם מ״ז ע״ב) וכמ״ש בסי׳ ל״ח בס״ק ח׳:כ אין טרפות הי׳.כ׳ מהיש״ל שם כלל שינוי מראה ולא הוה לקותא כלל כדאמרינן גבי ריאה מטעם

׳ סי׳פ״טדבכוליאישלהקלייותרבטוף(מבטחול)[מבהמה]מטעם שכחב שלא נפל בו רמו ולא כללו כלל בכל שינוי מראה שהס לקותוח וכן מ ג ? י ו י ־ ־ י ו י ן י ל « ה נ ש מ  א

 עיקר להלכה ובח״ח כחב דמראה
 גע״ל כשרמוטה לאדמומיה וגרי״ן
 ובלו״א טרפ׳ותמוה מאד למה ישחנה
 מן הריאה דאמרינן להיפך ובפרט
 בירוק דהטעס משוס דלא נפל דמו
 וכן עיקר דהטור כחב בהדיא לירוק
 כשרה ויש בו טעם להיחר למה
 נטריפנו והיינו ירוק גרי״ן וזה לא
 נכנס לכלל מראה כלל גס מ״ש
 דגע״ל נוטה לאדמומית קשה דהא
 בסי׳ קפ״ח לענין דס נדה אינו כן
 ע״כ אין להתיר במראה גע״ל וכתב
 רש״ל כיון ששינוי מראה בכוליא אין

: ה ר ש י כוליא שהאדימה כולה או מקצתה כ  ט פ
) עוף: א י ) ל ) בכוליא ש ז ט  י כ נט« ״ אין טריפות (

. ובו ב׳ סעיפים: א י ל ש ל ה ט ם ל [ א י  מה ד

) עוף שניטל האם שהולד א ) ו א ( א ) M ה א מ ה ב  א א
: ה ר ש כ ה  מונה ב

) M J] *) ויש מחמירץ א  חגיי ב [ב] וכל שכן ניקנ ד5שר (ד״ע) (
ו נימוק (שס ורוקח ועס״ק ג' יהגה' נ  לאסור ף בניקב (ב) או (
 ש״ל סימן ס״ח נשם א״ז ואו״ה כלל נ״ה) ויש להחמיר אם לא נמקוס

 הפסד מדונה :

 ב M ניטלה שלחופית שמי רגלים נקוים לתוכה
) להטייף ג ) ג ו ה י נ כ ה ו ) : ה ן אוסרי ] ויש נ ה ה [ ר ש כ  ב

ר נשם ר״ח והגהמי׳׳י פ״ח מה״ש נשם החום׳ ו מ ) ( נ ק י נ  . (ג) אפי׳ כ
 ריש דף מ״ח ואנודה וכ״ה בהנ״ה ש״ד סימן פ״ח נשם א״ז וד״מ נשם

 מהרא״י וסהרש״צ נא"! שלו סימן צ״ו נשם ראני״ה ור״י):

 האגור גשם מהרי״ל (ומביאו ב״י)
 שכליות העוף הם סגורים בעצם
 ואינם מגיעים שם בני מעיים עכ״ל
 וכן משמע בדברי הרא״ה בס׳ ב״ה
 דף נ׳ ודברי העט״ז בכאן י הם קשים
 להולמם וכבר השיגו הל״ח דף קס״מ
 ט״ב ואולי יש ט״ס בדבריו ע״ש :
. והתום׳ ׳ ו  מה א או עוף כ
 והפוסקים כתבו לר״ח בעוף
 הוללא׳ושאינה השי״ יפ לי טרפה וכן הוא בהגהת ש״ר סי׳ פ״ח

י י•׳ ! ״ י ״־,*״» W»>HJU !-״ז <״. ״ מ י י נ י  הואל וללא והפוכה ל

ן ובא״ו דמהרש״ל סי׳ צ״ו וז i כ ן י י ־ א ן א י ל א א ו ו ו ! ה 1 , מ  ק

 ושניסה ספק אמיינן ללמא ראבי״ה שאם ניטל בעוף המעיים
™ וזהו שהביצה מונחת בו ר״ח ור״י p

6 ™ f c £ ° # ל  ה
 לדברי הל״ח. יגס ממ״ש פוסקים בעוף לאיסור מא״ז טכ״ל

 הגאמ״ו ו״ל גס״ין י״ז הנועם •י י
 מורטה משוס הפק לאורייתא

 וה״נ ל״ש. עכ״ה :

 דף נ״ה : נ טול נשס ראכ״ן
 וכן ססכיס סלא״ש : נ שס
 נשם לנינו מננאל וכיס
 כשעלים והגהות פיימוני
 נפ״ס מהלכות שחיטה נש6

 החזק׳ !כ״נ הלוקח :

 נקודות הכסף
 גלולה וכתנ הנאמ״ו ז״ל
 נס״ק י״ג ואס שניהם שויס
 סלסה והגיא זם נשם כמה
 פוסקים והתם נמי אמאי לא
 אמלינן שאינה מסוכה היא

 לו ראייה מןהתלמוד ע״כ אין לאסור
h ״« V״״ L , ״ - ׳ נניקגו ומור נשס ר״ח והנהמי״י פיח מי־\6 נשם מזום . י ס ח ^ . t..^, ״״_״.v י _ ״ ״ ״ . ״ _ , 
ס בשינוי מראה אא״כ הגיע עד לובן ש  וכ״פ הב ח דיש להחמיר ריש דף מ״ח ואנודה וכ״ה בהנ״ה ש״ד סימן ס״ח נשם א״ז יל״מ נ
 דליכא הפסד מרובה וכ״פ באו״ה מהלא״י וסהרש״צ בא״ו שלו סימן צ״ו גשם ראני״ה ור׳׳י): שלו ולא משמע כןבדברי בעל העיטור
 כלל נ״ה דין ט׳ וכן מסיק בד״מ שהביא הב״י שלא חילק כין כוליא
. כלומר לפי הכלל דקי״ל לריאה אלא בענין המראות שאין מראיה! שוה אבל בזה שבריאה טרפה קב י  וכ׳ וראיתי בא״ז כדבריהם: ב וכ״ש נ
 לקמן סי׳ נ׳ס״ב דכל אבר שאם ניקב טרפה כו׳אם ניטל טרפה אע״פשלא נכנס כלל לתוכה כמו שהוכחנו לעיל סי׳ ל״ח ה״ה בכולי׳
ם ע ט ה . ף ו ע ל ש א י ל ו כ ב ( ז ט  אלא דיש מממירין כניקב ט׳ וכ״כ בד״מ אבל בניטל האם לכ״ע כךוהעעם דסופו לקלקל הכל כלל: (
 כשרה כדאיחא במשנה וכש״סבהדיא: גוישםחמירין כוי. יהב״ח בשם מהר״י מילין לפי שכליות העוף הם סגורים בעצם ואין מגיעים
 כ׳ מראה מסוגיא דש״ס פא״ט ופ׳ אחד דיני ממונות דמדינא אסור שם בני מעיים וכתב ב״י בשם א״ח ומטעם זה התיר הר״ש תרנגולת

 פרי חדש

 בניקב או נימוק האס ולפיכך אפילו בהפסד מרובה אסור מיהו
 בנחתך מקצתו כשרה עכ״ל ולא נתבררו לי דבריו וכן בתוספות
 פא״ט (דף מ״ח ע״א) והאגודה שם סימן מ״ז משמע להדיא
 עיקל וכל שנן להחמיל ואף מיקב האס כשרה וכן משמע מרוקח סי׳ שצ״ח וכן נראה מדברי
״ שאר פוסקים : ד בניקב בו׳ . ומבואר בהגהת ש״ד ובאו״ה י ' 5 ״ ' ״ ' ^ א$ ^ מ 4 
 נליויו שנשתנו מראיתן מלכד שם דבנחתך כשרה ומביאם בד״מ והכי אישא בש״ס פ׳ אחד
״« דיני ממונות (דף ל״נ ע״א) : ה והכי נהוג כו׳ . וכ״כ c ; c ה ייייקי׳ פ י  י״ק ץ

י 1 ״, י  נולן ולא מהצמו ע״נ . איו י ... ׳•,1 .
 לםמון עליי

 שכוונת האו״ה היא כמו
 שהכין הנ״ת שר״ל שלדין
 שיגיע השינוי מראה למקוה
 מרין אנל נמקצתן ולא הגיע
 למקים מרין נשר ואה״נ ואף
 צויויה אי אינא שינוי מלאה

j ^ י u J111J . ו ^ ח ! ו ח (רף נ״ג ע n ו : ן ו ג ו מ י ״״׳!׳י ״׳״׳׳״ דיני מ י ׳ י  ;יו ן
 מסרש״ל בא״ו שלו שם דיראה לנהוג הכי אלא שבספרו פא״ט

 סימן מ״ב חזר בו עיין שס

 ספק
 חידושי רע״ק

י הפק הפיקא • ש לומר דהו ע למקום חריץ , י י לא ולא הנ נ ח פו פ נט*א נ  א
 שמא

י ו ה איבעיא ביי ופיהו שפא נ ״  ד

 שנפחה כולייתה כביצת תרנגולת ושחורה כדיו עכ״ל:
) ויש מחמירין. הוא הרוקח שמביא ב״י וכ׳ עליו ואיני א ) ( ף  מ
 יודע מנין לו דסברא הוא דלא חמיר נימוק מניטל עכ״ל וכ״כ
 רש״ל שלא נראה לו כדברי הרוקח דמני[ לו לחלק בין נימוק לניעל
 ואין להוסיף טל הטרפות עכ״ל גם רמ״א בד״מ כ׳ דהרא״ש ורשב״א ור״ן
. ומבואר  ור׳ ירוחם מכשירין אלא דבאין הפסד מרובה הממיר כאן
 בב״י ע״פ מסקנת התו׳ שגס בעוף בשלל של ביצים שלו דינו כמו בבהמה
 באס. רש״ל הביא מעשה שמצאו מחט תחוב בשלל של ביצים והטריפוה
 משוס שהוא בחלל הגוף ושמא ניקבה אמד מהאיברים וכן הוא באו״ס:

 ביאור הגר״א
 יו, : [טז] (ליקום) אין נוי . הטש״ל טי' פ״ג ס״ו בםחול ועוד דאין לובן נעוף ואין פרסות

 בנוליא אלא נלונן . ת״ר, נ' נ׳ יעייש שטפקפק נזח (ע״נ) :
. נטש״ל סי' ט׳ סיה: [J] ויש ׳ ו  ונראה דגופינן כוי . ונ״פ הפוטקים: [ב] ונ״ש נ
 דטדפין לטחול ועד״ט ולמי טש״ל פי' ס״נ פ״ב מחתך שוח לניקב ונאן נשר כטיש בבכורות ב״ח וסנהדרין ל״נ א״נ ח״ר. לניקנ ! (ליקופ) ויש
 «חטירין נו׳ . א״ל שוזר נט״ש םיי נ' פ״ב ואין לדמות לטחול נמ״ש חרא״ש רפ״נ ודוקא סחול שאין נקובתו נשאר נקובות שדוקא בםיטכיח נו׳ ועוד דא״נ הל״ל
 חורו נטרפחת נהחול ולא ה״ל לפיתליא נופק רהא זפק נשר מיקנ לכ״ע («״ב): [ד] ניפלה נוי . נט״ש (נייד אי) דאין להוסיף על הטרפות ועוד רדפי לחלחולת בו׳

 שם ג' א' הואיל וירכיט נו׳ אין חוזרי[ לגוף וחייה נאן : [ה] ויש אוםרין. שפוברין שהוא בכלל נני טעיים :

 פתתי תשובה
 ולדברי חשובת יריעויו האהל שהבאתי לפני זה נראס ויש לסקל נזה עיין בראש ספר פמ״ג

 ליו״ל בכללי הוראות או״ה אופ וי״ו:
ן (א) w ןוף . [עכה״ס יע״ש 1יש לחקור אס him לה נ׳ האס כו׳. עיין בספל  מי
 לגושי שלל הימן י״מ שנחנ למלננולח שנמצאו נה שני מעיים שהביצה מונחת
 אינו כשל אלא נהסימ ואולם אמ אינם ונוקיס זה נזה מי שילצמ להתיל נאין הס״מ אין
 מזחימיס אותו אנן אה אמת גלולה ואתת קטנה כשל גם נאין םשימ אפי׳ אה הס לנוקיס
 יחל מיהו אה אחת מהן לנוקה כאגל אחל למיטלף ננקנ כנין נלקין וכיוצא אינו נשל אלא
 נהפ״מ נין שהגדולה דבוקה גין שהקטנה לנוקה ע״ש נטעה הלנל]: (כ) או ניםוק.
 ענה״ט ומ״ש לענין גישזואלנ׳ ביצים נעוף עיין נזה נתשוגס אמונת שמואל סימן י״מ שבתי
 נפשיטות להחיל ועיין גשו״ס קרימ חנה סי׳ י״א שפקפק ע״ו ושייה מ״מ קגלמי מרנותי
 להפילו בלי פקפוק ע״ש ועיין פמ״נ שדממו להממיל נאין מפ״מ . ועיין נתשונס מקום
 שמואל סי׳ ג״ח׳.(j) אפילו בניקנ. עיין נסשונת «*נ סניינא מלק יו״ל סי׳ נ״ה נענין
 נהמה שנחייה היו יוצאיה מי לגליה חמיו ושונ נשמעה והיה מיה נחלל הגוף וכתב ואין
 הטפטוף לאיים לנקינס ניס השתן להטליפו עיי זה ולנן יש להכשיל נתפ״מ מליקת נל
 איגריס ספנימיס וגס הוושט היטנ שאין נהם שוס ריעותא והריאה צליבה נפיחה ואמנם
 לפי שקשה נליקה זו מאו לעיין בכל אנר ונס הריאה צ,־ין להניח בפושרין ולנלוק ולכן
 קשה להקל אפילו גהפ״ט יותר טוב להממיל ע״ש. ומה שהשיג שם על השואל שכחנ שאף
 »נ״ח בתשובה שלוצה להכשיל לוקא נעוף אבל לא בנהמה וכתב הוא ז״ל שלא ילע הפלש נין
 עוף לנהמה. סנה השואל הזה כוון ללכל הטו״יו שכ״כ נהויא הניאו הנה״ט נסיען מ״מ סק״נ
 וכדומה שלא עיין בתשובת נ״מ עצמו שנסג שם נהדיא הטעם לעוף אין לו כיס השתן ע״ש:

 חרושי הנרשוני
 עימוית נווא מדא ויש לקוחא
 או שאל חסרון נא׳ מאותן
 השמים העומדות נלרא עליט׳
 ענ״ל . נן צלין להיות או
 שאל חסלון נאמד מהם נשלה.
 אגל אס סג׳ אינה עומדת
 נלרא זהלקיתא או מסלזן הזא
 נאחל מאותן השתים העומדות

 נללא נוליפה :

 באר היטב
 וש״ז מולק עליו וס״ל לשינר מראה אף שאינו מניע על הלונן עריפה לסוסו
 לקלקל הכל ואיתא בעור אס היא ירוקה כשירה ונחלקו הפוסקים אם הוא מה
 שקולין בל״א בלו״א או גע״ל וכ׳ הש״ך דגשי׳ קפ״ח קיי״ל למלאה גע״ל אינו
 נוטה לאדמימוח אפי׳ לקולא וכ״ש לחומרא וכן לעיל סי׳ ל״ח בריאה אלמאדיש
 חילוק בין אדום לגע״ל וכ״כ הש״ז דאין להתיר במראה גע״ל ובמראה נרי״ן יש
 להתיר ע״ש (כ׳ פל״ח בלובן שבכוליא יש עליו קרוס דק .מלמעלה ולפעמים
 נמלא אותו קרו^ שחור נוס׳ לדיותא ותחת אותו קרוס מוציאין הלובן לבן כשאר
 הכליות כשירה ע״ש . בח״ח כתב דמראה גע״ל כשר לנושה לאדמימות ונרי״ן
 וגלו״א שריפה ע״כ. ומ״ז ושייך חלקו עליו ופסקו דמראה גע״ל שריפה ומראה
. וכתב(ב״י בשם או״ח) ף ו  בל״א כשרה ופד״ח משריף בכל גווני ע״ש) ־. (יא) ע
 שהר״ש התיר אפי׳ היא נפוחה ושחורה כדיו (לפי שכליות של עוף הם סגורים
 בעצם ואין מניעין שסהבני מעיים ודוקא בעוף אגל בבהמה וחיה אין חילוק נין

 דקה ובין גסה ודינם שויס. דמש״א דף קמ״ו):
) עוף . כתב מהרש״ל בשם ראבי״ה שאס ניטל נעוף המעיים שמיצה א ) ן ך  מ
ו דטריפה וכ׳ הב״ח דיש להחמיר היכא דליכא הפסד מרובה.  מונחת נ
ה תלוי בחילוק  (ופר״ח חולק ויש לחקור אס נמלא לה ב׳ האם מה דינה ויראה ח
. כ׳ השייך ק ו מ י ) נ נ  הפירושים בהאי דכל יתר כנטול דמי עיין כנה״ג קש״ג): (
 דבנחתך כשירה. (והנ״מ החמיר אפי׳ בהפ״מ בניקנ או נימוק האם מיהו בנחחך מקצתו כשירה. ופר״ח כחב לדינא נקטינן להקל בניקב ובנחחך קצת ובנימוק ומליש
 ניטל ע״ש. ולפ״ז בעוף שנמצא לפעמים נשלל של ביצים שקורץ בל״א גשוואל״ני אייע״ר והביצים נימוקים כמו >מוגלא..כשר בהפ״מ לרמ״א ולשייך ופר״מ אפיי בלא
ו ורוב הפוסקים מטריפין הולד והבהמה(עיין בס׳ א״ח סי׳ י״מ  הפ״מ אם נימוק הולד במעי בהמה עיין פר׳יח וכנה״נ למכשירי! דומיא לנימוק האם שהולד מונח נ
. וכ״ש ניטל וכ״כ חום' פ׳ א״ס דף מ״ח אס ניקב בית השתן או ניטל שריפה. שוורים המשחירים דם צריך לבדוק השלחופית ששם מי ף י ר ט ה : (ג) ל ( ה  ופר״ח ס״ס ז
מ השתנה אס לא ניקבה מותרים באכילה(הגהות לה״פ) וכי מהרש״ל שמצאו מחט תחונ נשלל של ביצים והטריפיהו משוס שהיה נחלל הנוף ושמא ניקבה א׳ מאברים הפנימי׳: י " ׳ ת י  דגשלחיפיח אסילי י

 גם מיש וגנממך מקצת כשרה
 ונרי תימא הה לשיטתו וכיון לניקנ ערפה נחמן מיינו ניקב וכבר כתנמי לעיל נהי׳ מ״ג ה״ק ד׳ ללא קי״ל נההוא שגוי* לניקנ לחול ונחמן למוו ואףלגה״ע ופשק כהמוא לישנא היינו -ווקא גני טחול ואיני לומה לשאל
 קל«זת , לוב( בעלמא אן נעםיע מידס זאזלי(ישנא למתם' לבכורות אעןגייס לקסני אין פלס ומזילה יוצאים סאלנסנלליא של מצליס אא״נ נזימכין האס שלה כלי שלא חלל סנל לישנא ומומנין מקצתה זליתא לחותני! לגמו!

 יד אפרים מטה יהונתן
 («״« מעיף שי) כןלוא שהאדימח . עי׳ נתו״מ גשם ס״ש והאריה הלובן אין לן שינוי מראה סשין ולא מטרסא עד שיגיע הלקותא «ל הלובן ואס לקמה הלונ! לנל נמי נוליפה ול״ל לסגמלא לומל והוא
 גוול מזה וכדבריו מגואל נשויח מוסו״י נן מגא״ש סי׳ פיס ניין שמאויש הלוגן שמחמס מנה ומטי הלקוחא למקום מרין הא נשאר כוליאליח גהרק נלונן לא ה״ל למימר רק אס לקתה נלו£ טריפה

 נעשה לקותא כו׳ ע״ש והביאו ממ״נ מתשונת נת״י (שאז לא נאו לדפוס «י"1) : , ילמ״ש
ר בניקנ או גיפוק . ענה״ט ועיין נשו״ת ו ה או עוף . טנה״ס ימ״ש גשהכנהיג כשיש לס שני אה כתג נמ*׳נ(הכשיר מכת פיס נין בנהמת נין נעיף אף נלא מפ״מ : (שפ ניינ״יי) לאס מ ה  (מיפן פיה פעיף*׳) ב
 פרי האלמה לף מיל לגילושליס עהיק המנהג להטליף בנימוק ע״ש ועיין בחשיבת לילו סי׳ קנ״י ננימוק או ניקנ האה יש להחמיל ולוקא כנינו! או נחתך אפילו מקצתה לי״ל נתתן לחול וניקג (חוו ואע״ג דנמחול

 בליון מהרש״א הדושי בית מאיר
׳ לעיל ל״ח ה״ק י״ב: (סעיף מ׳ ט״ז הוף ה״ק ט״י) ה״ה ננוליא בך. היש״ש ונ״ח ופ״ם ות״ש קרוה . ולבכי אינו חוזר להכשילו אנל סתימת דופן וסתימה מעליות׳ היא ממני אפילי אחל ׳ ! 
ה כוליתח. ע׳ גלית לעיל ט״ה ז שנערפה והיינו קווה שהיה סנין היה טריפה וכמשמעות קושית הנמ׳ ע״ש נרש״י ומהרש״א ה פ נ  מכשירי' בלא הגיע לטקים חריץ! (סעיף יו״ל ט״! סקנו״ז) ש

ה או עיף שניטל האם. ונניטוק הולד םדיפה וביצים קדושים(נעשויאלען) ימור״ם לובלין וגיאול ובלי לש״י לף ע״נ עיי ת״ש סי' ל״ו וק״ל : מ ח  (סימן מ״ה סעיף א' ש״ע) ב
 באין הפייט ואין צורך שנת יש לאפור דחפ נטו הולד ננהטה שפחי נפ״ז . ובש״ך סוף םק״נ וסשסע

, •י (פ"1 *!*א) שאם ניפל בעוף ר פ < י ו ט נ , • א י " ' ־ ד י ( ״ ? ח י ט י נ נ נ י ע , י ׳ ע י ש 0 " ' ט י י ש י י ט ק י * ' נ * נ ל י ט י : [ י ' נ ," 3 1  עט תיקנ וניפוק נחדא נינהו ועי ת׳ אפוגת שטואל סי׳ ייח דדי להטריף נניטי? י
 ד!פעיפ . הט5יט חוא האט שהשלל טוגוז בתוכו והשלל הוא אשבול שהביזיים בתוכו וניקנ הפעיים פריפה לא השלל . םשנזיות 1

י S ״ 1 *'״ 7 מין [א] אי עוף . עתוס׳ ניו נ' י י  נ

ר פחטיויו הו׳ . ( < י*" ל  במקום חייז לחייי, י
 ביליא וטרפה הוי. ועוד אני • 1

 אומר שהראנ״ו נומק בכאן
 נזה משים ואזיל לטעמיה
 שסגור גה בשינוי מראה
 לריאה שאיני פיסל אלא בכולה
 אנל לליון וקי״ל דנכצ שהיא
 פוסל ומלעיל נסי׳ ל״ח ה״נ
 פוסל נכל שהיא כיון שעיקר
 הלקותא נלונן נניל • ספי
 אס הגיע צלונן טרפה ועע״ש

 נריש סי׳ נ״ט ע״ש :
 (םיי פ״הב׳ט״עם״אנהג״ה)
 ויש פחטיוין נניקנ הו? .
 הניח נתנ לענ״ד מסיגיימ
 סהלנה פרק אחד ד״מ ופא״ט
 למדינא אשור ננימוק או
 מיקנ האס יאעילו איכא
 הפסו מלונה עריפה מדינא
 מיהו ננממן מקצת כשלה
 ענ״ליאינו נלאתלמ״ש דנראה
 ססיגיית ההלכה ונניקב טריפ׳
 ליתא שאין נלאה הן נשוה
 מקים יאללנהמהא ואמלינ!
 נא״נו הולו נטלפמת להיתירא
 כלני נזסק שמעינן ואפילו
 גיקנ כשל דסא רני בזפק
 א«ל אפילי ניטל וכ״ש ניקנ
 וכשל . וכן מיכמ מלנלי
 החי׳ וף מ״מ שכתנו שלחופית
 מ״נז שהולו מינח נחינו אנל
 ניקנ נים השתן טלשה מכיל

 צבי לצדיק
. יי״צ ונטחול לקתה טליפס מטעה ׳  כט״ש למ״א סי׳ מ״ג ואפיה שינוי מלאה כשל נמ״ש הש״ך שט ס״ק ו

 כקינה . אנל כוליא לניקנה כשל ולקיחא טריפה וכיון וליקיי לחיו גלים גס מלאה פוסל:
 (סי׳ ט״ר. מ״א בהגייה) והכי נהוג. נספרים מדייקים הן והכי נהוג שיין אחל סעיף נ' (ועיין נלי״פ ופליט):

 הט5יט חוא האם שהשלל טוגוז בתוכו והשלל היא

 יד אברהם
) בהכה או עוף שניסל האפ שהולד פונח נתונה נשירה . עי׳ בשו״ון אמונת '  (פיט! ם״ח מניף א
 שמואל סי׳ ח״י שהתיו עוף״שנמצא נו(געשוואלענע אייעל) וסמפי שמונחים נו לא ניקנ ולא נימוק .

 וכן נימוק הילל נמפי גהמה כשלה :



ה באר ועולה ן פ ה י כ ת פ ב יורה דעה מו הלכות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

י BJ׳rtB י ?־'• נ " " ? * ס " י ר ר י ג ס י י נ פ ב ר מ מ 5 י כ י ש ע י ה ל ג ה א ו • ה " ה ° ח י 1 י ? ל י פ א ס מ! א ו י . ה״ה כשר שסותם כמ״ש הימכי ם ת ו ר ס ו ה ב ט ל ם ה א  מן(א) ו
י י: מ כ סתם ב שס״וף ' נ ם דה״ה אפי׳ עלה קרוס ו סקי ם וכתכו הפו ה ף ב׳ וכתב באו״ה כלל נ״כ וז״ל ודוקא אותו כחוזק מ י ע ׳ מ״ח ס  שהבאתיו סי
׳ ל״ן נ מימיא לננ ־״מן שם י ם וכ״כ לעיל ס ת ו ם ס ו במשהו אבל ברבר שצריך שיעור לנקובתו ולחסרונו אינו קרום דבכל הנקובים אין הקרו ת ב ו ק נ ש ר ב ד  כ
יאינ^ירא wmw׳\ ע

ני מ ס׳ פא׳׳ט (דף מ״ט י . מדברי התו ׳ ו ר כ ו ה ב ט ל ם ח א : כ ו ׳ ק ו ם חלב או בשר עכ״ל ובד״מ ס״  כמו נקובת הטחול אין מועיל בו סתו
 הביא זה בלשון זה כמו בטחול

ש ד י ח ר פ , p י ת ה ה ן צ ע מ ^ ל - a ן מ ו ה ש ־ ו ה  ש

J £ > ? K P " E כ י מ ת ט ח  עכ״ל מבואר דאפילו מ
: ונימוק מנ״ן ניטל נשף! ל ש ם כ ת ו ר ס  בנקב וחלב טהו
S ^ ^ o t o P ב ה כלל י ר א . וכתב ב ה ר ש  ג ב
' דוקא בדבר שכלןיבחו במשהו סרימיס ונקלעים יש  ה

S fc&'S&SS י ״ ז ״ ד שיטיל ל י י צ  אבל בדבר ש
 ולחסרונו כמו נקיבת הטחול אין זה מעשם לילי מילי מנלי
ר נסיניגאלייאקול׳ואיתיהספל ש ח ^ ^ 3 מ י ח י ם  ב

 ״ ״\־ 1 י , ״ םנונל ומשלמי. נתנ נהנ״מ
ף כלל צ״ו נשם א״! נימוק םולל נמעיה  עכ״ל ומביאו בת״ח סו
ם בדברי או״,ן אף הנהמה עלמין עלמה ואפ י י ס  אבל בד״מ מ

תן נ ו ה ה י ט ב מ ו י י ס כ ם א ה י י ס נ י ל א ו מ ט ו נ מ  כ

ס לנקיבחי ולמיש לק״מ למיילי הנא  בסומכיה דהא יש נ
י הינא שינים דעתי מל נוו;  שיעור שצ״ל מפולש ע״כ ולא י
til י בת העחול לשאר K ניי! ״״־ ה חילוק בין נקי  מ
 נקבים דכולן צריכים להיות אס נשתנו הניליא ללנ1
a S ^ T i i S  מפולשים או נקובים לחלל כשיש !
 להם חלל דהוי כמפולש כדמשמע ליכא מליאות לתאי לקותא
WiS3Hבהוספות והר״ן והרא״ש עכ״ל £ 
. ויל״נ לה״ק דטחול כיון דאי נלקה ואס הנשר נשתנס למלא׳ מ ״  ד
י \יי'יי* ^ ל ן ־ ^ ' נ נ ל ס כעובי דינר זהב כשרה ה  אשתייר בי

׳ מ״נ א״כ אינו פוסל  כדלעיל סי

: ט י פ י ע , ובו ל־ ם ם י ע י ט נ ב ת ב ו פ י ר י ט נ י  מו ד

ו הדקין טריפה א גא] ואפילו ליחה שבהן ב ק י נ  א א
פה ואפילו היא דבוקה בהן  סותמתן אינה(א) סחי
 הרבה ער שאין יבול להוציאה אלא ע״י הדחק
ה ד שכל ר ש ב ת נ ) ם הלב טהור סוחם ג א ו ) ב נ א ) 

ץ ו ח ) טהור םוחם טמא איט סותם ד! ג 0 ב ל  גב< ח
) שעל נבי ו חכרכשתא ב ) ב ל ח  מקרום שעל(ל)חלב ו
 (פי׳ מעי הדבור, נפי המנע״) שאע״פ שהם טהורים אינם

ה אינו מ ה ב  (ה) סוחמים י וחלב חיהשבננדו אסור ב
ף כל שומן שלו םוחם: ו ע ה ו  סותם ז ta ה

 הגה [ג] וחינו פיחס אלא (ג) נאוחו אבר שהשומן דבוק בו בחולדחו
 אבל אס םוחס נקב של אבר אחר לא מקרי סחימה ומריפה (ב״י

 נשס חוספוח והרא״ש והרשנ״א):

 ב יצאו הדקין להוץ ני] י והוחזרו מאליהן כשרח
 ח ואם החזירן אם נחהפכו אע״פ שלא ניקבו
 טריפה שאי אפשר שיהזירוהו כמות שהיו אחר
 (י) שנהפכו ואינח חיה ט ניס וה״ה אם לא יצאו
 ונמצאו (י) נג< מהופבין טריפה (ל׳ רמב״ס פיו מה״ש דט״ו).־
 הגה. וכן אס נמצאו המעיס בין עור לנשל ונמצא חפול שס יש לחוש
 שיצאו ונחהפכו י אבל אס לא נמצא שס חפירה ולא ניכר שס שנקרע

ס ניקב בסומכיה תם א  אינו סו
ס לנקובתו שיעור שצ״ל  דהא ג
 מפולש ע״כ וכ׳ עליו ד״מ ולא ידעתי
יקב הטחול ה חילוק יש בין נ  מ
ם צריכים להיות ל ט ם ד  לשאר נקבי
ם יש לו  מפולשים או ניקב לחלל א
׳ ס ה כמפולש כמ״ש ההו  חלל דהו
י עליו על  פא״ט עכ״ל . ותמהנ
 אשר לא ירד לסוף דעת או״ה כי
קב מפולש נים דבכל נ  דבריו נכו
ם ת ס י אם נ  שאיסורו במשהו מהנ
 עליו חלב או בשר דהא בכל שהוא
י כמו שמצינו  שאינו מפולש סנ
 בקורקבן שאפילו השומן סותמו
 כשר משא״כ בטחול שאין הכשר
 באינו מפולש ונשאר שלס במשהו
 למעלה אלא צריך שיהיה נשאר
נו י ה למעלה דהי מכי  חלק גדול בםו
ת מ י ת בי דינר בזה לא מועיל ס  כעו
 חלב או בשר אלא מן בשר הטחול
 עצמו צריך שיהיה כעובי דינר
סחת רמ״א ו  וזהו שכהב או״ס לפי נ
׳  שיעור שצריך להיות מפולש פי

ם י ר פ ד א ה י מ י ת י ס ה כמפולש וכנ״ל אלא כשלא נשתייר כעובי דינר זהב א״כ כשניקב לא מהנ  שיש שיעור למה שיהיה נשאר ובלאו אותו השיעור הו

^ א , ^ ר ר נ » א ל ד י ס ר ^ י ע י ש ש י ר ש ב ל י י כ כ ב ו ה י ז נ י י ד 3 ו ע כ כ " ם כ ח י י ס נ י א א מ ל ד ט ד י ש ר ס י א י י ה ^ י ר 5 ע ט ד ו ע ה כ מ י ח ל ס י ע י א מ ל ל י ^ ה י כ ל ה  ל
ף ה׳ דאע״ג דיש שיעור לחסרונו כשרה לתיש האיהול ואורייתא ע״ש י . פי׳ שקורין טבחיא חלב שעליה לחסרונו ול״ד לחלחולת דסע א ת ש כ ר כ ל גבי ה ע ) ש ב ) : ד ״ נ ע  ל
) וגלה״ק העתיק לגלי הנ״ח א ׳ ׳ ! ע ן ו ג ס ״ ף מ י מ ( ״ א ו פ ״ ש י ר ר ג ך ע מ מ ש מ ג ר ״ ע 5 ם ן י ט ד ן ה י ן ב מ ו ם ופן ש ת ו כ אינו ס ם עגולים ע״ ן חטי ן כעי ן קרטי  נעשם קרטי
ניי־״תי^ק״סמהמה ם שאני הואיל גמי ת ה ד ר מ ו ל ש ם י ת ו י״לבשר ס א דקי מ ע ט ינו נמי מ ס להי ת ו ע ועיין ר״ס מ׳ שאפי׳ שומן של הלב אינו ס ב ט ב עשוי כ ל  ה
נ שנתיייי היו מי לנליס יוצאים ן אותה שו לי ס כן כשהירכייס מעמי א לירל למטה א . אבל ולרך המאכל הו ו ק ב ו ב ן ד מ ו ש ה ר ש ב ו א ת ו א ) ב ג ) : א רמ״ ת או״ה ו ע  לפי ר
»jnw^wtsל חלכ כ : ד ש א כ ף ויורד למטה כטבעו משא״כ ה ו אה אינו יוצא לחלל הג ראה פשוש שסותם אפי׳ בשל אבר אחר שהרי מצינו גבי רי  « בבשר נ
תם כמו הדרא דכננזא נמצל הגוף וינואר לקמן סיי• . וכב״י ול״מ לה״ה בשר נמי סו ם ת ו ר ס ו ה  שנקבה ט
^ ־ ™ w w ' ״ י מן ל״ט ס ם ע״ש והכי אמרינן לעיל סי ת ו א לריאה לבשר ס נ ב סמפו ק י אה בסימן ל״ו ס״ו להיכא מ י י ר ג ן ג נ ׳ וכדאמרי ף נ י ע ס ך ו מ ס ב  ד
ס בכה״ג כמ״ש ונשלאת׳ שהרי, «יא שה ת ו ף משומן דאינו ס ט רוקא בבשר שאצלו בתוללהו דאל״ה לא עדי י י הו ה ה מי ת מ ת ו אה שניקבה ודופן ס  י״ח גבי רי
ס י נ " ?* « ! מ • K ׳ ס { ו י ע ס 5 , הוא החלחולת ש א ת ש כ ר כ ה : ו ׳ ק ב ״ ס ׳ מן מ א טרפשא רלבא ועיין לעיל סי . הו ב ל ל ה ע ץ מקרום ש ו : ה ה ה ״ ג ה  הרב ב
ל השמן נלל(ונהג״הנן־מחנר ף כ ו ע ה טב : ז ו א שהוא ג״כ אינו אלוק הי מ ס בו שפיר וה״ט נמי לחלב ט לקי נם מהו ם לפי שמלב שעל הלב והכרכשתא אי ע ט ה  ו

י ר!א'נתשונתי נ״מז״״ס•! כ פ ה ת א נ ל ע ש ו ל י ל ש ע כ מ ש ' • מ ו י כ כ פ ה ת ם נ ן א ר י ז ח ׳ ם ד א מן מ״ט ם״3 ־• ח י א וע״ל סי מ ף לא מצינו כננרו ט . לעו ם ת ו ו ס מן של  שו
ק שלא היה לפניי ״ף ממש י ס ס אוחו שהחזירן לא מ א ק ל מסי ל וכ״כ בס׳ ל״ח לף קע״א ע״ב ו ״ כ ע ה ר ש ם כ ה ר אבל >זם החזירן ולא הפך ב  כשרה וכ״כ הטו

 שכן
 ;נראה
. המשונה . . . , , , , , . 
ת ראבי״ה לק מה שהעתיק השואל גלגליו ע ד . ו י ו ו כ א צ א י ם ל : ט וה״ה א ׳ דוע שלא נתהפכו כשרה ט ה לדקלק בזה וכה״נ חיישינן לנתהפכו אלא להיכא לי  ארעתי
'א? ת מהרש״ל נשלל'שלי״יני״ם שנ?ני ע י עצמם בין ט״י אחר וכן ד י ש בא״ו שלו דאם לא יצאו לחוץ כשר בין נההפכו ע ״ ׳ ס״ח ומביאה מ ה ש״ר סי ה נ ה  שמביא ב
ע ולא נימוק יש להמיר נמקוס קצה ל ה ניכר בו שוס ק י רס שלא ה ה בא לידי בתרנגול מסו ש ע . וכתוב בס׳ ל״ח שס מ ׳ ו א כ ם ל ל א ב : י א ש ״ ׳ צ״ח ט  פא״מ סי
J צורן והמתמיד יממיל לעצמו - , , ״ , 
ה ע״ש ועיין נלנרי אא״> נת״ש י ע י רע״ק ח ש ו ד י ׳א ח ר הנר׳ או  בי
ץ ז «'ש נות ואין לווו מלנלי! 1 ר ז 6 ו ו ״ ע ^ < ג ,1א ה n ג B ^ B ו נ י א {y א 1 , נ ו מ p ו t e _ ת ו ת ו י א ה י N ה S p , < ו ף נ ו ע ה ן [א] ואמי' מי׳ ואפי'. ov ג׳ א׳ תניא ר׳םנ׳׳נ נוי ואין כוי ! [ב] ו^] ו  מ

., ־שיף שסם שינת נקייה : 0נ נ ,0 (פ״ ו ו 6 V א ר ״״ ״ ש ן שין 1Q^-QJןכ/ו־ נש_ נ מ י ה ׳ : ^ ו נן/ . ׳NB ד«ר, חלב ^ ט ע א . ^ ו ׳ ח ט י A ו I N ,פ ד«ר  BW׳ ע
) ואם 1 ™ 6׳>יף א ט י . נטשיש ההוא ארטאה נו׳ והניא הרייף : [ה] וה״ד. נו׳ . ת״ה נלל ל״ה . דלא נתשו׳ נאי pm : (שה סק״ג) וליד לחלתולת דס׳ניף ר,׳. לעג״ד ^ ׳ ו  [ד] והותירו נ
מ ו^ב^םתוי םוחם גשרה . י ״ ״ף ד ״ ^ ש . ט ל ו 8 0 ר נ ש ב י ה נ ו ע ן נ ו ו ם ח , ׳ ד י ע נ  וש״ם חוזילוק במעיטו רנחלחולת ד
י ענה ס ימ ין נסהרי שו ת נ ה ״ ^ 8 ו a ^ ט ״ ג י ( ״ ו ] ׳ י ד B1 א נ , >nB^ ו ת ע H>, 0 נ א ו ד י ב ו מ ^ , ב ר ״ א ש ו ־ פ נ > י ״ ו ^ ה ,  wer לחהרוגו כיון דהנשד ״
ו נ״א 0• נ״ג נמתני שנמצא ע  ג

 באד היטב פתתי תשובה נלקין יהיתה ממנה נשימן
 שעל הלקין לק שנשאר קצת

 שאין וה כוונת הש״ן והיכתתי משכנות

ו נ*אי> נמקו0'העסו"למקל0ם א ג ^ . נס משמע מהפוסקים דאסילו^מחע מחובת בנקנ ומלכ שהוי סותמו כשר בי כתבו בשם ר״י בקורקכ! , ב ה  דדילמא אינו סוחס כ״כ כעובי דינר ז
י סתימה מ  ננקיבת מוחול דלריך להשמייר כעובי דינר זהב א״כ כשניקב לא מ

ר שאצלה בתולדתו ולא נימוש שמ f ניקבה למוז ש . כתב השייך בשס ד״מ דה״ה בשר נמי סותם מיהו דוקא מ ר ע ו  מחג! וניקב הנים ונם בשרו רק שהיה שומן סותם למעלה והמיר: (נ) ט
ו וחורה לאמוויס נשרואין מ ח ו ר םוחם אפי׳ מסל אבר אחר וראיה מריאה שניקנה ודופן ס ש נ כמ״ש הרב גהנה״ה והמ״ז מולק ופוסק מ  דאל״ה לא עדיף משומן דאינו סותם בכל׳

ב וישמ' נינר״י״אי! ליה יי ק י ג י ־ ע מ ל " ה מ מ י א י י ' 5 ר 5 ו ס y א ^ B 3 ל ח ה ' ש "י כ T ש S I י ־ " ' ם י ס נ 1 פ ־ ״ ע ס א י י ע י מ נ ה ב ל ח 'א ח ה £ ה ! ב י ק ו ל י מ ס י ה ע מ ה ל ( " נ ד ע י מ ל 1 י  לכשל מלי? ה
ו ריטי״א = (שט) שכליייינ י מ 3 י ה ע מ 'ב נ א 'ר 5 י ' א ( א y m נ ! י ה כ פ י י י י ל ח ע " ר ' פ 3 M 5 " י ס (ש"א ס ח ס פ ח ס 1 51"0' י" מ ד י י ל ם י י י ע מ ו ה י ס יא כ ה ו ש ש י י פ ס ש י נ ו א אמי1צח ג

 1 5 י ־ מ  ש

' מ׳ והעעס שאינו אדוק הישג : טהור פיתם. ענה״ע ימ״ש . והיאשרפשא דלנא נסי ב ל  לקינה ובסוף המעיים נמי והמלנ סותם אוחס שריפה דממ״נ חד מינייהו לא קסחיס): (ד) ח
. וכ׳ השייך אנל אס נשם ש״א ופר״ח ממם אא״ו ו כ פ ה נ : (ו) ש . לפי שאינם אדוקים והיינו סעמא דחלנ עמא (ועיין לעיל סי׳ מ׳ דאסילו שומן של הלנ אינו סותם) ם י ט ח ו  (ה) ס
ר נס״ש ע״י!ונתנ נכנ״י סימן ו ס א 0 ל « ק 0 ס v אלא 9 מ אין ( א / ן ח נ ״ ר 5 ו ל ו ״ ש ר ־ י ת מ ע ן ל כ ה ו ן ר נ , ת p מ ״ , S f t W C ן . וכחב הש״ך י פב ) סהו f )  ידוע לו ודאי שלא נהפכו כשרה :
 י נ״ה שהגתוןמוהר ר אופנהיים
 נתנ נוין «pn מעל״ע דמעי הייצא מן מקינה אקשתא כמי ג׳ אצנעות והיה מניסה נמלנ שע״ג אותו סמעי אין ות מלנ סימה שהוא מלנ אסור אע״פ שהרמ״א כמנ שא״צ לההיר רק הקרוה וה העתיק רמ״א מהנל נו ינאמת
 ע״ס נפל נסכל ני ע״ש . והממנל השיג לו לתקן וכלי מכעיס מהרש״ל ורמ״א ונ״מ ונל ני ומ״מ לא רצה לסתור לנליי ללינא ועי׳ נשנ יעקנ סי' צ״ו ינשני״י ת״ג סי׳ ס״י שהסכימו ג״נ לונרי הגאין מוהל״ו ו״ל יעי׳
מ״מ סי׳ נ״א שנמקומ אמל נלקו נמה נהמות ונמצא נקנ ננ״מ המון ליציאתו מ( הקינה והוא סולן  נסוף סשל שכה״ג על א״מ וגמשנה למלן מלכות שגגות ונסיס אלי׳ וועא יעיין לקמן סי׳ מ״מ ס״ק נ׳ ושי׳ מ״ל ועיין נני״נ;

 נליון מהרש״א יד אברהם
 נתנו סאחרוניה לריש מעיא
 פתיה. וה״הלפי׳ הגאונים
. ;״א(לף ל״ח) מלב נןמא אינו . . . . . , . ,_ r. , . . , ״ . 
 להתיר פשופ ונוי הטפופ נקי פפהפא ׳םלא ליגע נפעים נם י1ו«יס להנגים בלי היעוך דפיס״א ינה״נ סוחה כגון ריש מעיא נאמתא איני שיחם. יאין לני להקל נגר סרשנ״א כלי לאיה • ומ״ש האחרונים לה׳׳ה
 מונא סוף כמעין לסי׳ הגאונים. תמהני עינא ואפילי ל1 יהי נן שהוא מלנ עהיר אפ״ה אינו סותה כיי! שהוא
 פשוי ככונע כלאי׳ נשיה ופוסקים והמושיע סעיף זה ןחלנ שעל הנרנשתא אעיפ כהוא עגול אינו סותה. ומ״ל שגא לילי ס׳ משיה למלן סל הלמנ״ס פי״ג מכלנומ שגגות ומצאתי שם שהאוין הרגה נוה והקשה שם
. י  הכי והאריך לתר ן דלפ•׳ הגאונים ריש מעיא היא סיף המעיין שממינלין לכלכשתא אנל לא הכלנשתא עצמה. ואינו נלאה ללא משמע כן כלל נלפנ״א יננ״י יש״ע וש״פ. שהלי כאבו נוסלין «( גנלפשתא מענו כו
 ונ״ט נלמנ״ה פ״ו מהלי מיא לין ג1׳ שכ׳ וו״ל ויש מן הגאונים שאמרו שראש המעי שצריך לגללי הוא המעי שיצא נ1 הרעי שהוא סוף המעין: וכה שהכרימ לכמשנה למלן לומר כן משוה שהקשה לפי' הגאוניס וריש

 צבי לצדיק
ל חלב טהור פותה . לאלה לא עוין משומן . ולעת גש"! נםק״ג נ״ל לנשלמא שומן י״ל למעיקלא מי׳ כוו1ש ולא היה שומן אצל מקב יאח״נ נספשס ולנק שומן אצל! משיה נפי כ  (פיהן פיו בע״ף פ״ק די) ש
 שהשימן נת1לותו אצלו. אנל ננשל כל שמא סמוו לאגל זה ממילא במולדתו היה כן מעיקלא. לאין נחמלש עסה נשל וה אצל!. וכן הוא צלופן שאצל הריאה . וכיש נשומן נמי ניחוש ומעיקרא סיה נמוש ז״א שעכ״פ

^ מעיז א ״  (ירד ח

yn11 U ו  11י111U \u uץן י
 (סימן מיו סעיף א' ש״ע) ע!על גני הנונשחא • «' תשונת ננסח יחזקאל ננטצא גקנ נפןי היוצא פן (היטן טי׳ו העיף אי) ניקבו היקין טריפה נו׳ חלב טטא איגו פווופ . צת
 הקינה ם1ד אקשתא נפו ג׳ אגנעות והחלנ סותמו. ון״ש (פי׳ נ״ה זלה ל״ב ע״נ): (ש״ן סק״ג) אלא נאמתא נסי ללא אכצינן ליה כס״ש סי׳ ס״ו סעיף נו״ו מ״מ מיסתס מיהא 0
 נשלא נשתייר . עפ״ש נליון לקטן פם״ח סק״י י. (שעין נ׳ נהגה׳יה) ונמצא חיפוי שם י והמנהג שהוא סוף המעין נמ״ש סי' סיד . ולא נהילא למגואל להליא נלשנ״א נחה״א
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 שנקפה ודופן םוהמחה דכשר לפי יין החלמוד: (ד) דהיישינן שמא
 ניקב . פי' כיון שהולכין בהקף אמרי׳ דאוכלין דחקוה ונקבוה זה
 דעת הריין אבל בהג״ה ש״ל סי׳ צ״ב בשם א״ז ובאו״ה כלל נ״א
 כתבו וז״ל מעשה שהיתה מונחת באורך הדופן של הדקין והכשירוה
 זקני הדור דאורמיה הוא ליכנס דרך
 החלל של ושט וחוור ונכנס כך
 דרך בני מעיס אבל אם נמצא כעין
 זה בדופני בית הטסות אפילו
 באורך הדופן טרפה כיון לחללה
 רחב אס איתא שדרך הושט נכנס
 טל הפרש איבטי ליה לאשחכוחי עכ״ל
 וכ״כ בסמ״ק ודבר זה .נעלם מן
 הב״י מדלא הביא רק דעת הר״ן
 לחוד ואחר זה נמשך כאן בש״ע
 וכתב בד״מ דמאן דמכשיר במרה
 מכשיר נמי בדקין ותמה על או״ה
 דכאן פסק להכשיר ובמרה פסק
 להטריף ורש״ל הביא הנ״ה ש״ר
 בא״ו שלו ובספרו פי׳ דהך באורך
 הדופן היינו שאורך המחט מונח
 בדופן וכתב מו״מ ז״ל דבהפסד
 מרובה יש להקל בדקין כמו הנך
 רבוותא ושוב ראיתי בהנ״ה או״ה

 [ו] ולא היה ניכר בה (ד) שוס (ח) ריעותא כשרה (אייו הארוך הל:
 נ״ה והגהת ש״ז סי׳ ש״ח נשס ראני״ה) :

נ לשומן שלהס י נ  |J י הדרא דכנתא (פי׳ הממיס לקין שסונבין ם
א אינטי׳ייליא) שניקב אהד להכירו כשרה שהכירו ר ק  מ

 מגין עליו ש ״וא״צ לומר אם ניקב לכנתא שהכנתא
א וסותם :  הלב טהור ת

מ 6 מהט שנמצאת בדקים טריפה א נ  ד י
 (ד) דתיישינן שמא (יי) ניקב :

 ה חלחולית והוא מעי האחרון שהוא שוד, בלא
 עיקום והרעי יוצא ממנו (ה) נט1 י אם ניקב
 במשהו טריפה כמו שאר מעים במה דברים אמורי׳
 שניקב ני] (ה< לחלל הבטן אבל אם ניקב במקום
 שהוא דבוק בין הירכים כשר ואפילו ניטל כל
 מקום הדבוק בין הירכים בשר והוא שישאר ממנו
ב ארבע אצבעות בשור הגדול  ני־אז כמלא י
ג ובדקה לפי שיעור זה הגדול לפי גדלו והקטן לפי  י

 5«ו6לגלי!הקשם:ימי«לא תפירה ובני מעיו היו מקצתן דבוקין בבשר וסמוכים לעור אמרתי
^ שהוא בכלל הא דכתב שלא יהא ניכר בו שום ריעותא וכיון שיש " ? ס 2 י ן ׳ ׳ » פ ' ' י י ע  ח
ג כאן ריעותא הטרפתיו דידים מוכיחות שנקרע וסירוסו מוכיח נ״כ י  יי ג׳ יגייא משמיה י
 פרי חדש עליו שלא היה לו ציציו ומדלא פי' שבודקים אס נתהפכו משמע קצת

 «צ«הכשלה ע״פ פיוישלס׳ל דאין לסמוך על הבדיקה בזה עכ״ל
ק ייי:': ולפע״ד נראה דמ״ש הר״ב ולא היה  ייי *»י״י
, י ו ״ . ה חט ,  כיש הרחם טלפה כ
,א, ניכר בה שום רי־עוהא אין ר״ל שנא ם  נימיי, סיגל המנח לא
 הנהמה יהיללתלי״הי יהא ניכר שוס ריעותא עכשיו שהרי

L 1 . 1 היי אנל האס עצמת ל״ל 
M אין לך ריעותא גדול מזה מה שנמצאו M ־ י ש  השליה 5
 פ־לשא בעלמא וכללי־,״! נסי׳ המעיים בי! עור לבשר ועוד דא״כ
 הל״לולאיהאניכר ריעוחאאלאר״ל
 שלא היה ניכר ריעותא מחיים דהיינו
מ שהלכה בטוב קודם שחיטה דליכא י י פ ד א  י

a . . ״ ״ ״ f c ״ _ י ״ ״ ״ . ״  נשפוע יהטנחיה אמלו פלונ 1
א נמיחש משום ריסוק אברים ונפילה א ג ו ־ ן w ו B ג W ־ W 

 מסמפיניסכבל. «ס המקלה וכן הוא באו״ה להדיא שממנו מקור
א טהטשנמצא בדקין . ^ דיןזה: י ־ ^ י י ״ י י ־ ! 
 ;ילה אחת נש׳עיע ינמקיס מיישינן כדמיישינן במרה מתוך

 אחל
ן בהיקף וקיומן רך יש למוש ^ 6 ׳ י כ ל ו ה ש ^ U * n T O M 

 הסולו ענני מע״ס למל שמא אוכלים ומשקים דחקוהו וניקבה
 ובנקב משהו אין להם בדיקה
 (כדלקמן סימן נ״א) עכ״ל הר״ן
 ובד״מ כתב ונ״ל דמאן דמכשיר
 במרה (הם התוספות והרא״ש
 והמרדכי כמבואר בב״י סי׳ מ״ב ע״ש

 יהלועאיס אימריס שסעולתי
 הוא שמהיה מנגל יילקח מלה
 ולן סיילל הוה לבני מעייה
 ימשס לקינה לעכל המזין ואף
 שהישנ״א העייף ילא האמין
 למנחים שבימיו עליין לא
 נולע עונו של יולל זה נוי
 ולהיכן ענעו של נקנ זה
 הנעש׳ נתתלת היציר׳ מעיילנא

 שכתוב וז״ל אך בתשובת הגאונים
 מיהו אנן קי״ל לאסור במרה וכדלעיל ס״ס מ״ב ע״ש) מכשיר ג״כ לא נקט אלא נמצא לאורך הדקין כדרך המאכל ולא נקט החובה
 איי! לה ל*! סנניי״מעייס כאן וכן בש״ד סימן צ״ג בהג״ה בשם א״ז וכאו״ה כלל נ״א דין כ״ב עכ״ל וע״כ נ״ל דאף כמונחות בחלל הדקין אם ראינו שעשה אפילו
״ ממשה היה ונמצא מחט בדופני הדקי; לארק ולא ניקבו לחיין והכשירו קצת נקב יש לאסור כדעת הר״ן אפי׳ למ׳׳ש רמ״א בסימן מ״מ ם״ז S ״ j B " 
 להוציא הייעי חוצה לחיו זקני הדור דאורחיה הוא ליכנס דרך חלל הושט עכ״ל ובהג״ה באו״ה בהמסס דבהפסד מרובה יש להתיר בניקב מצד א׳ הכא ממיר טפי
ן שס בשם הגאונים לכשר אס נמצא בדקין כל שאינה תחובה בדופן כיון דהר״ן אוסר אפילו במונח ואינו תחוב כלל אין להקל נגדו ? » " ^ ת ע מ » 9 ו י » 
) אם ניקב במשהו ה  לשל אכל אם ולאי נימק הלקין אמנם לעת האו״ה צ״ט רלנכי מרה כתב שנוהגים להטרץ׳ כולי האי כיון שראינו שהתחילה לנקוב כניל: (
1י וכאן מכשיר עכ״ל ד״מ. ול״נ דדעח האו״ה לחלק דרוקא במרה טרפה. וחלב שלו אע״פ שהוא טהור אינו סותם כמ״ש בסעיף א׳ נ פ י \»? ^ י ״ 2 3 

י י , י * ! • ! • ו  שוסמיונ נחעש וננווק מחל י !
 נקנ!ה נלל : ועיי! נספיי מיישינן כיון דלית לה דוכחא למיפק אלא מונחת במרה כל שעה רוב

«ף משא״כ בדקין וחילוק זה איתא בב״ח ומביא ג״כ הםמ״ק דמתיר ופסק להתיר בהפסד מרובה וכ״כ מהר״מ מטיקאטי״ן בגליון הר״ן ל נ *' י״, 5יחי! ש  י״י,
. הואפי׳בטדא דתורא בש״סויש פוסקים מפרשים כטדא דתורא י ב ארבע אצבעות כו 3 מראה להכשיר בדקין כשנמצא בהן לארק: י מ ? י ל ע ש ק ן מ » ה  יקצ* י
ג ובדקה כו׳ . כתג ראב״ן סי׳ רמ״ו ובדקה  לאו לוקא לא״נ«י«1סיי״ היינו ב׳ אצבעות ומביאם ב״י וכן לקמן סימן נ״ו סעיף ה׳ בשם יש מי שאומר ע״ש: י

 חידושי דע״ק ביאור הגר״א לק נאמה שהוא נלאש ft!• ו ו ו ו ו 1 ׳ 1
ל שהולנין בהיקף . נננה״נ נהנהותיו .להנ״י פ״נ וש״6 נטש״שטלטד שניאהו׳: [ן] ולא היה מי. י״ל מהלנחנפוב יליל לריפוקאנייט ו ח  בערי (שיין םקי״א) מ
 י כתב עד"ט![ז] ואצ״ל כוי. תופי הנ״לעדן] טהט כוי. מתוך שקרוטן רך נטש״ל נפרה ס"0 ט״נ
: י ו  ועטי' ג״א ט״נ: [Q] אפ גיקנ כיי. דנהאל״ט יענ״י:[י] לחלל חנפן. נן פי׳ חופב״ט וטור פ״ש שלא נטקוט חיבקו [יא] נטלא כוי. «תוש' פ״ר א׳ ד״ח כדי נו׳ ופי' רינ״ם נ

 פתחי תשובה
 משכנות יעקב פי' כ״א שהניא סמך וחיזוק לועה היאני״ה וועימיה להנשיל גמהופכין לחור
 נל שלא יצאו ע״ש]. ועיין גתשוכת הר הכרמל תי״ו סי׳ י״נו שכתנ בהורא וננתא שורכס
 להיות עגולה ונמצא נהמה א׳ שלא היה עגולה רק נורו עולה ויורו ולמראית עין נלאה
 שסריעי והפרש שנתונה גשהן והולך מאתו צמכירו וניריפה וזה מיקרי נמצאו מהופכין ואף
 לרעת הראני׳׳ה ומהרש״ל לסתיל אס לא יצאו אשי׳ נתתפכי היינו ליוקא ננהפכו אחר
 נרייתן והדרי לנסיסן משא״נ כשנברא מהישן ואף אס כנר חי י ג״ח אין להסיר משוס
 וה. ולאו ווקא נשננרא מסופן כמו נוון לילן אלא אפילו נהפכו בטניס מכמות שהיו
 ונסננין כן ונסלנין נגוף העוף או נעורה כקרוס חוק נ״כ יש להנוריף אפילו לועש הפוסק
 ולא יצאו וגהפנו נשר הייני עעעה לסלרי לכמות שהיו וכאן סלי לאינו סנין ישרין
 נתיוק וואי כן ישאיו וסופן לילקנ וגס לינקנ ע״ש . [*יבתשונת קהלת יעקכ סי׳ ל׳ השינ
 למורה אחל נלנל הליא לנגתא שנשתנה קצת סול סיבונה מורן הרגילומ אסוה וומהלנהפכו
 הנה נעיקו הדין ממצאי מהיפנין ולא יצאו למוז ננר הניאו נשם סיאני״ס שהנשיל ני'
 אטנה לשינוי הנמצא נסלל ינינל שמא ממחלת נלייסן נלאה ולכ״ע כשירה ללא מצינו
 כש״ס שיוכרו ממונה מייחוס להללא לכנןזא כו׳ וא״כ כל שהן עומדין גנסיהן מתחלת
 נרייתן ולא נשתני מנסיה! אין נהם שים עריפוח ולא מקלי נתהפכו והוא מווקוק מלשון
 לש״י נוי ימתין מה שכתנת׳ יראה שאין ראיות ספר הר הכרמל מוכרתות כצל נוי והראיתי
 םולא לננתא וי לשוחטים מונהקיה לפה יאמרו שאין נה לק שינוי מעז ונמצא (פעמיה
 שינויים גדולים מזה ונהנו להכשיל יעל הלוג סוא השסל מלונה והתולה תסה נו׳ ע״ש] :

 לד) שום ייעותא . ענת״ע מיש ופל״ח חילק ועיין נתשונס שנויי ח״נ סימן ס״ח שנס הוא ז״ל חולק על סל״ח ומכשיל ע״ש. יעיין נחשינת סל מנלמל חלק יי״ל סי' י׳ מעני! 1ס
. [*ומ״ש הנהיע נשה לש״ל תרנגולת שיצאו מעיה ללן הטנעס עריפה לא״א שיתחזרו למקומן כו׳ מלשון יס משמע לאף אפ הס עליין נחון ׳  יעיין נשי״ח מיללות יצחק סימן ח
 ולא הוחזרו כלל נוליפה כיון ללא משנחת גוה הוחזרו ממילא טלי&ה אף ניצאו(תוו ולפ״ו צ״ל שמפלש מתניתין לאלו נשילות נעוף לתני בה יצאו נ״מ וצא ניקבו היינו ננקלע סנטן
ן שם אולס הפמ״ג העתיק ג״נ הן וינא נשה רש״ל נ1ס״ל תרנגולת שיצאו מעיה ללן נתנ ניח הליעי והוחזרו טליסה כיון שיצא ללן מקוה צל א״א שיוחזרו נסלל! כוי ו  ויצאו ו
 עכ״ל לס״ז ׳"> ליצאו לחיל אף. ולן הענעת נשי ומתניתין מיייי ננל גווני . ולאיתי נס׳ עצי לבונה שמסלש לבלי רש״ל שנפמ״ג ולרניחא נקע והוחזרו ואף לתוינן להומווו מאליהן
 מריעה ימנ״ש נלא הוחזרו כלל והביא ונספר פלי חיאר לעתו להורוזלו מאליהן כשל אף ניצא ולן פי הטבעת וכתנ לגס הע״ת מולה היכא ולא הוחזלי ועליין הה *גחיז סליהם
 וממניסין מיילי נלא יצאו ללן סי מטכעח נלל ני׳ ימסייפ לעכיפ ספק עלישס הוי ע״ש . אולם נמשונמ נמלח לול סי' י״נ נשנ נפשיעופ שניצאו (חיו אף ולן סי הטכעפ כשילפ
 יהלש״ל מיילי ויקא נהוחזלו ונ׳׳מ סממא למתניחין לששינ יצאו נ״מ כין הכשילוס ואמאי לא משינ נ«י נמתגיחין לאלו טריפית נעיף יצאו נ״מ לרן פי הטנעס ואין
 סתמה סממניתין למימני יצאו מעיה כשירת לאינא למעעי למיירי גס ניצאי ורן עי הענעס ועוו מלוע לא פירש סש״ס לא שני אלא ניצא לרן מקום לחנ ני' אלא ילאי לכן סוא האמת
 לנכל גווני כשילה כוי וקלונ לומל שלגלי סלש״ל נשם הר״א ספרלי אינו רק נהתוירו בידיה וועתו ג״כ כועת הש״ן וונלי ממילות וגס בהחזירו ניויס כשרה אש אומל נפירוש
 שלא נתמפכו יע״ז אמר מר״א ספרוי ונעוף ניצא ורן מקום צר לא מהני אמירמו נשירוש ומסתמא בהחזירו נילים ורן־ נקב צל ולאי נתהסנו והכי לייק לישנא לרשיל שנסמ״ג ני׳
 עיש . ונלאה לנהעימ יש להמון עליו(יקצס סעל (ונריו מלנרי סרנ מגורת שמואל סימן זה ועל מ״ש הצניש נני מעיס שיצאו לחון ולא ניקנו כשירה נתנ וו״ל משמע אף ועדייו
 המה למון ולא הותורו נשירה ונאמת לין זה לא נתנאר גניי וכש״ע ורגלי עצמו הוא עכ״ל ולכאורה אין נתנ שדברי עצמו הוא הרי מנואל לסליא נמתנימין ונרא״ש ונלמלס יה1גא
 נ״כ ננ״י אלא צ״ל כיינתו כיין ולא מפלש ומפליג מאיזה מקים יצאי ע״כ ועשי להכשיל נכל גייני יזמו לנרי עצמו) מיהי ננה״ג יש לעיין אמ לא נתקלקל ינרקנ אותו מקצת מהנ״מ
 שיצא לחון כי לנל מצוי הוא. ונל זה נשיצא הנ״מ והיינו הוקין אנל נאה לא יצא לק סמעי להיא הכלנשתא ללון היא כשויחקת להטיל הניציס נמיזק ייצא מעט מסכלכשתא למוז
 והלקין הה כולן נפנים זהו פשיע להכשיל ואין שוס משש'נלל יכ״נ בשפל עצי לנינה שה ינחש1נת נחלת ווי שס]: (ף,) להלל חנטן . ענה״טסוף ה״ק יי״ל נשם פל״מ. ולנאווה

 באר היטב
א . ופי׳ הש״ך למ״ש ולא היה ניכר שוס ת ו ע : (ח) ר ( נ י  וכ״כ ב״מ וליד המה׳
 לעותא אין ליל שלא היה ניכר שוס רעותא עכשיו שהרי אין לך רעותא גלולה
 מזה מה שנמצאו המעיים נין עור לנשר אלא ר״ל שלא היה ניכר רעותא מחייס
 דהיינו שהלכה במונ קודם שחיטה דליכא למיחש משום ריסוק אנריס ונפילה
 וכן הוא באו״ה להדיא שממנו מקור דין זה עכ״ל (כתב הל״ח שמעשה בא לידו
 נמרנגול מסורס שלא היה ניכר בו שוס קרע ולא חפירה ובני מעיים היו
 מקצתן דנוקין בנשר וסמוכין לעור והטריף ופר״ח חולק ומכשיר וכן ש״ך .
 מנהג עובדי כוכבים בכל מקימות אלו לסרס התרנגולים זכריס נדישיפעמו
 וסופרין מקום הקריעה ומנהג העולס לאוכלם ואין פוצה פס ומצפצף להמתעסק
 בסירוס בקי הוא שאינו נוגע כבני מעיים ואף אם בשעת הקריעה נופלי! מעיים
י מעיים ואף אס מכניסן ניליס נ נ  בין עור לבשר מאליהן יצאו והוא לא הפך נ
 מסתמא יודעי! להכניס בענין שאינן נהפכין(דמש״א וככה״ג דף קס״ד) תרנגולת
 שיצא מעיה דרך הטבעת פריפה דא״א שיתחזלו למקומן כסדרן לרך נקב צר
. וכ׳ הש״ך נשם כמה פוסקיס דאם ב ק י : (ע) נ (  (יש״ל בא״ו שלו הובא במה״ג

 יעבד
 נמלנגולס

 הדושי בית מאיר
 (טיפ,• ט״ו בש״ך ט״ק יי) ך!ון טקןיתן דבוקים בבשר. נ״נ לענ״ל נום היה מחלק נין הלי( שגלע״א שכשר
 לל1קא בנמצא מונח נין עור לנשר ולא; ונוק לנשר אנל כיון שהיה דבוק לנשר משנו לשפ ליעוחא ועיי

 סויה סיס צ״ו ולעניו נחנט השיג עליו הנא ווו״ק :
 יד אברהם

 «עיא הוא ראש הכרנשמא ואייה למה ליס להש״ס ופוסקים לומר וחלנ הכרכשסא אינו סוטה מפני שהוא עשוי
 הכינע . הלא נלא״ס חלב טמא היא. ומש״ס כשב וצויומו ויש מעיא סוא סוף הוקין המחונרין לנרכשתא

 נס1ף הוקין שאהוד כמניאר
 נהי' ה״ו ושה איני סותם
 נ״נ יכמ״ש אא"! נת״ש וללא
 נשיא והפר״מ ע״ש) ולא היה
 נלאה שוס ליעותא לק הנשר
 שלם ויפה יש להכשיל ניון
 שלא שלט מעל״ע ע״ש ועיין
 נת״ש שנתנ געתה נומנינו
 שבימ עונא בנר אווזות ואפי׳
 באווזות שיש אנענועומ לבנות
 שעל הלקין מנחון הרנה או
 מעט ייש אסיו נהחלס ויש
 מתילין ומנהגי להפוך וללאות
 מנפנ־ס נגל אותן הגועות
 אס אין שס שינוי מראה נלל
 נשל ואס יש שינוי קצת יש
 לחוש לנשל שהוא נתקלקל על
 מהרופא גוללו וטלפה ענ״ל.
 וגס״פ ל״ז נתנ שצלין לפסוח
 הני«א ילנליק אס סנשל שלם
 פחחיו נוי ונסי׳ מ״ו לא
 סזניל מעני ן פתיחת הניעות
 וכשגסי נשערי תשינה סימן
 ל״ס ללעיל נסי׳ ל״ו מיירי
 כשאינן ליצה להטריח ילספין
 על ענל ש:׳ ולעיין שה או
 ינול לנויק מצו זה עצמי
 ע״י פתימת הנועא וגורר פס
 ממוגלא של הנועא אס נמצא
 שם נשר שלם ויטה אשילו
 הקרום לק אין למוש אנל אט
 מהען לצו השני ואין שט
 ניעא ועין יואס ששלס ויפה
 א״צ פתיחת הניעה הלל
 והאומר שציין לנפוח נוקין
 מחמס נקנ טעה שלאה מולי
 כולאות נוהגי! לנפוח מחשש
 סתימת ממעיים וסנל שמחשש
 נקנ הוא (ולנליהס מוקשיס
 נמ״ש נהפרי ס״ס ל״ז ע״ש)
 ונריקה ניאייס העין היטנ

 שאין נקג הגי עיש ועיין גסהלי סיס לי! ולאו ווקא בוטות לטינרא ומיוסא ג״נ וינה כנועא . יעיש שכחנ מועות הינה חנופוה יאיחלעו נ״כ ונן ביושבת על הניציס מנח חלישח! יש לחוש אס לא נלק *פילו נלי
' גהגיה) ולא היה ניני בה שום יי«יתא . ענה״ט ינ׳ גשנו״י ח״נ היי סיח נחרט י עיש: (ש״« «יף נ  אנל נלא״ה יש להכשיר נויענד ונמקוס שצריך צנלוק נקש או נוצה אה נסתמו הנליקה מעננת אפ״ נליענ

 נליון םהרש״א
 טונא נגאיה: (ס*ו סקיל) אשי׳ ק*ת נקנ . או גטגא ויש הרנא ננניו וע׳ גליון טיטן וח
 טי׳ו «ל תיבת טשאי : (הטיף ל׳ שין סוף סיוי״א) כשנמצא גחן לאדנן . יגינ גפ״ח שלא
 לו«ש להרין זולת בבחטת ןובד נוגנים : (ס״יף «׳ &״«) במקום שהוא דבוק. «׳ ש״ך טקיג 1

 צבי לצדיק
 מעס שומן היה שה כי1| ש«ן« כן הי* להיות ««ן נאנל אנל מאנר אמר אינו נמנע נימרחנ להגיע אל

 אנל
 ולא הכלנשחא ולא יללמי לפוף לעתו שהוא עצמו סותר «״ש נתמלמ דבליו שה ליישב זה ע״פ מ״ש מג״ה סי׳ ס״ל סעיף מ״ז לליש מעיא אינו אסול לק הקיוה שעליה ולא החלג שתחת הקלוש סלנוק למעיא. וא״כ
 ללמ אפילו אס נאמר שמא סנינשתא ןכדמונח מתסיסקיס כמ״ש. ונלא״ה נמי(ק״מ להא משוס מלנ טמא לא ס״ל צומל דאינו סומס אלא לאש סמעיא אנל משוס שעשוי ככוכע כולו אינו סושס . וכ״מ ננלו״פ גס
 מאי למספקאלי' להמשנס למלן שס נועת הרשנ״א אישתמיטמ׳׳ וגלי הישניא גתס״א שהבאתי: שוב נא לילי ס׳ שו״תשנ יעקב ומצאתי שם סימן נ״ו שכתנ ממש נט״ש לריש מעיא נין צהמסרשיס שהוא חולת
 יציאתם מהקינה וניו לפי׳ הגאונים שהוא סנינשחא אינו סותם . ואין הסעה שוה לנתחלת יציאה מהקינה הטעם משוה חצנ עמא לאפילו סחלג שתחת הקרוס אסור. עיי״ש שהאיין להשיג על הגיה סי׳ ש״ל. ובסוף
ע. אפי׳ שהוא חלב טהור מ« שתחת הקרים. והוא ממש נמ״ש בס״ו. עיי! ננ״נ מ״ס סימן נ״א ע״ל סנקנ הנמצא נמעיא המון לקינה והוא הוצן נששוע והוא נא נ  הטעיא שהוא הנרנשתא הטעם משוה שעשוי מו
. והשינ שהמקרה לא יסמיר וניון שנמצא בצורה אחת פשיטא שהיא וליל הכנל ההולל (מעייה ואף שהרשנ״א נחשונה הטליען ולא האמין לטנחיס ן  מהמטוני הננו ינמצא כן ננמה נהמזמ והטנחיס אימליס שרינ נהמות כ
א מונ״א •י ^ י•)•חלהולית ט׳ . לפי שלאיסי ליבינו י '  נימין לא ניוע עדיין מהוריד אנל דורות שאחריו עמלו עליו כדאי׳ בכלבו וכ״נ הרופאים . וגס אין לחיש שניתק הוליל נמיי הנהמה אלא תליין *'PB נ



י הגילה א ן פן נ ה י כ ת פ ב יורה דעה מו הלכות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

י׳״י •י י". ״יי ״״ ׳ ' . בעור כתוב רוב של הד׳ אצבעות וכחב *רש׳׳ל אינו דהיינו צאן כשיעור קישור החיצון של אצבע הגדולה להייני 3 ו  (6ף) רוב רהכ
א נת׳יס י ״ י מ י י ל נ  ר׳׳ל ברוב האורך דהיינו ניסלה רצועה אורך ב׳ אצבעות ומשהו אצבעות עכ״ל וברוקח סימן שפ״ה בשור ד׳ אצבעות בדיבוק כנקכ !נ״נ מד
ן משמע ג  שהוא הרוב אלא שניטל מקום רובו מאותו מקום דבוק דהיינו ארבע ובי לשה ואחד לגדי וטלה כשר אבל שלא במקום הדבוק במשהו וכ״נ לניני ייוחס ו
י הרא״ש : יגשסגשם .. _. ו נ . מי . t v i ... ..... 1 י.. 1 . .... .:., . t 
 יוגה (ומהר״׳ ״

 ינ

א"ש ! לר י , בספר ל״ח דף קס"ב ע״א פסק ה ׳ ו ד יש אומרים ב  אצבעות ומכל אותן ארבע 'אצכעות כפי מה שהוא אס ניטל הרוב טרפה ע״כ: י
 להקל וכתב ואע״נ דבש״ע לא חנינ): ינ שה״ו נשה אייח
^ S ^ S S .  הכריע היינו מפני דאשתמיט ליה 5
 להב״י דברי ר' ירוחם (נשי׳ ו סוף 5רן לפתוח הנועה ואס;שאי

S n f w T ? few ס י י י ש כ מ ה  אות יי) דכתב דסנניקי כ
 ויש לנו לילך אחר המכריעים אנל אס הנשי יע הוי «י,ב
ד ץ י ^ י ק י לא ־ י ל נ י יריחם א  האחרונים שהם הטור י

 עכ״ל ולפעדי׳נ דגם הב״י ראה דברי
 ר׳ ירוחם ואפ״ה לא הכריע להקל נקודות הכסף

׳ * g משוס דהטור ור׳ ירוחם הס סל״ייי 
 הרא״ש הנמשכי׳ תמיד לשמת הראש מא״מ סי׳. ־״ט נלא השגחה
ת ואני נסשיי אחי שהונתמי ע ק ל  ואין ראיה מהכרעתס ן
 v^ 1״ ני! נרונ ותנו נין נווצ

י איכ, עישה ו־מ״ש נשיו סיק  הרשב״א בספר משמרת הבית דף ל
 וז״ל וכ״כ הנ״ס
 מהיש״ל יויל
 נתנ מהרש״ל
׳  שינעל הדיג של ו
 לאו זוקא ימונה
״ ,...״• אלא נאותו מקוס י י  ׳ י
ו רוב רחבו ביי. ל' הטור עד שינעל הרוב של הד׳ אצבעות שהיא נוי תשי:ה כעי־! שלא  נ״ט: ט
ffi i W ת « ו נ נ ב 5 * בשם מהר״י ן׳ חביב אל תטעה במ״ש כשר עד שינטל הרוב של הד׳ אצבעות ותחשוב שי״ל רוב האורך אלא האמת שבכל היי א מ  ו

א יש ד ניט י  קטנו ואם באותם ארבע אצבעות ניקב י
ש מכשירים עד שינטל י ו ב  אוסרים (י) במשהו ניט י

: ו ו נייז רוב רחב  (ו) ט
) סירכא יוצאת מהדקין או מאחד י ) ם א נ ז נטי) י  ו ט
 משאר איברים שנקובתן במשהו ונסרכה
א אשכחן(״) בועה י  לדופן או למקום אחר כשר ד

 וסירכא אלא בריאה :
ז ומ״מ יש לדקדק שלפעמים ימצאו בועות הרבה ועל ידן נסתמו  הגה י
) ויש (יא) לבדוק ע״י קש או נוצה ז ) ( ז פה(  המעיים ואז הוא ערי

 אס נסתמו (גם זה שם).־

 בין הכל טרפה ואם לא נישל הרוב
 בין הבל אלא שרוב האורך הוא
 ניטל או רוב הרוחב כשרה ובין

 ניטל מקום הדבוק ובין לא ניטל
 מקום הדבוק לעולם משערין שישאר
 רוב שיטור מכדי תפיסה עכ״ל:
. כן ׳ ו ) ויש לבדוק ע״י קש כ  (ז
 כתב ד״מ בשם או״ה דגםעחה יש
 לסמוך ע״ז מאחר שאין׳ כאן נקב
 וכתב עוד בשם ההגהות דאו״ה
 שיש לחתוך הבועות ולראות אס
 יש בהם לחות הוי לקוחא וטרפה

י  והתרנגולת שיושבת על הביצים להוציא מהם אפרוחים יש להחמיר לאיסור וכ״פ הב״ח וכ״נ דעת הרוקח שהבאתי בש״ק שלפני זה מיהו ט״י כחכתי י׳׳* י
 בהן יותר מבשאר עופות מכח מלישתה עכ״ל הגהות עכ״ל ד״מ הא במקום הפסד מרובה יש להכשיר עד רובו שכןהוא נ״כ דעת הראייה בס׳ נה״גזיתייילטיר נת!

 דכהוב ביש לחות הוי ליוהא וטרפה לא קי״ל כן שהרי כבר פסק ב״ה שם וכן מבואר דעת הר״ן לפי׳ הב״ח (אלא שהב״ח הגיה בדברי י׳״ל עו ש
IZffl הש״ע דאין בועה רק בריאה ונראה דמיה לא הביאו בש״ע: הר״ן ובספרי כתבתי שא״צ להגיה כלל ע״ש) וכ״פ מהרש״ל פא״ט סימן 

^ י ״ ן '.י׳*"י״ 6  של אותו כדי חפיסה דהא יכול להיות שלפעמים רוב רחבו הוא פחות או יותר משתי אצבעות ומשהו אלא האמת דברוב רחכו כמי !יי' מ
 מיטרף והא דקאמר הרוב של ד׳ אצבעות ר״ל של אוהו כדי תפיסה דהוא נקרא ד׳ אצבעות בכל מקום שנקבו אותן הד׳ אצבעות דהיינו רציעה אייו שתי אצמית
׳ ימשהו שהיא הוינ אלא שניטל ש ג  אוחו כרי תפיסה ביןלארכו בין לרחבו טרפהוכ״כ ר׳ ירוחם נט״ו סוף אוח י׳ וז״לוהר׳ יונה פירש מקיבתו ברובו וכן עיקר ולפ״ז י
, ׳ ו קי עומ"^ל^י אצ״נ 5  חילוקים מה שלמעלה מזבוקהירכים נקיבתו במשהו ונדבו־! הירכים אפילו ניטל כשרה ודוקא שתשאר ממנו כדי תפיסה ואותה כיי חפיסה "
 עצמו נקיבהו ברובו עכ״ל הרי שלא הזכיר לשון של ד׳ אצבעות כדי שלא תטעה לפרשו באורך אלא כתב ל׳ של אותו כדי תפיסה וכתג םתמא אצנעימ כעי«ה שהו^ניטל
נ ו ר ^ ל כ p ה ־ r a ^ ' ,  נקיבתו ברובו משמע בכל מקום שניקב ברובו ערפה בין באורך בין ברוחב וכל זה ברור ולא הוצרכתי להאריך רק מפני שקצתם הבינו דבי
נ  מהר״י ן׳ חביב הנ״ל בע״א גס דברי הפרישה אינם נכונים ע״ש ודו״ק נס בס׳ ל״ח שם כתוב וז״ל ולא ראיתי שם נט״ו סיף אות האורן הוא ניטל או ״

י ״״'שכוי*"ת*סת'להוא ד כ י כ א ו א י 1 ר ו ם יי"ל ד ח ו ר ו י נ י ב י ר ר כ ס י י נ ם פ ו ש ש נ י ס א ל ״ ש א ״ י מ פ ל ל • י ״ כ ט ע ח ב י ו ש ר י פ מ ה ש א ' י י ה ו כ י ל ר ע מ א י י ש א א ״  י

. ע״ל סי׳ ל״ז וסי׳ מ״ב ס״א אצגעות אורן וי׳' אצבעות ׳ ו ז אם סרכא כ  וק״ל וכ״כ בד״מ ובב״ח בשם מהר״י ן׳ חביב דטרפה אפילו ברוב רחבו ולא בעינן רוב ארכו: ט
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 ותרנגולים שיושבים טל הביצים להוציא אפרוחים יש להחמיר בהן יותר מבשאר עופות מכח מלישוחןעכ״להג״העכ״ל ד״מ וכן הוא בספר אפי לחיי יה״״ רתנה משהו
 רברבי וכן מצאתי בהגהת ש״ד דקוסטנדינא ומביאה מהרש״ל בא״ו שלו סי׳ צ״ו ונראה דמ״ש אס יש בהן לחות הוי לקותא וערפה ר״ל בעכין יאינה שמי אצגעימ ימשהי

 שהבשר שתחתיו רע דהוי מתמסמס כדלקמן ס״ס נ׳ אבל כשהבשר שתחתיו יפה אין טעם כלל לאסור וכ״נ מדברי מהרש״ל שם להדיא ע״ש
 וכן אינה מריסה נניטלה
 הימנה רצועה נוו לרחכה
 כענף למיל (ואין מלוק נין אינו

 ן אין הולכין
 נספר תוםפווו

 שערי
'1 

 חידושי רע״ק
 נתנ בשם יטשק אלייניי דאפילו למעלה נחתחלת הדקין
 בהיקף אפיח אפוי : ^ש״ן סקי״ו) ןאץ ראיה פהכרעתם .

 עני) (טי׳ י שם״ו סקיפ):
 פתחי תשובה

 נראה יל״ל צמ״ש כל שאיני וגיק לירכייס כי׳ היינו גמקוס שיש יניקות נירכייה אלא
 שהנקנ גמקיש שאיני ינוק שט כנו[ נמקיס המינה לשלתוסית או לאס כי החלחולת אינה
 יגוקה נהל מקום רק נצו ססמון לשירה אנל מצד השני השמונה לניס השתן או נפרס
 סמין לאס שלה אינה נונקח כלל יעיין גתשיגמ גיס אפריט חיייי סימן כיו שנן הנין
 השואל והוא ו״ל משינ לו וזה טעית יכל שהגיע למקיס הדניקית נין הירכיס כשי לעילס
 אצא ומקיש יש בסוף מלל הגוף וגין מקוט סדגיקות וניה להרי! רונא בעינן והפריית
 מילק וס״צ וגס וה ויני במשהו ע״ש . [*ומ״ש בשיט אנל אט ניקנ במקום שהיא דבוק
 נין הייכיס כשי עיין נרש״י סא״ע ו׳ .נ׳ ע״אנו״ס היאיל יירכיס סעמיוות אותה שכתנ
 סוממות אותה שהרי אדוקה כהן עכ״ל לפ״ו נראה לכאורה ואם ניקנו גס סירניס ננגום
 טריפה נמ״פ שה כגמרא דף מ״ח ע״א גני ריאה שניקגה ודופן סוממתה וגני מלה שניקנמ
 יננל סותמתה יק״ה נש״ן לעיל סי׳ מ״נ סק״א. מיסו ויא והנא טעה הטריפות נחלחולס
 שניקבה משים שתליטי ישול לתין חלל הגוף ומשיה נמקוס מלנוק כשר שלא יטול לגוף
 כמנואל נלש״י שם נו״ה ברונו. ונחי׳ מישניא שט ונשין לטיל סק״ג א״כ גס נניקנ
 הילניס ננגוי לא יפיל לגיף ניין שהיא אלוק מסנינ לנקב וצ״ע]: (ו) םיונא יוגאת . עיין
 נתשינת נו״כ תניינא חלק יי״י סיף סימן נ״י שכחנ לאף ע״ג לאין סילנא אלא נליאה
 מ״מ נויקה בעינן נתלל הפנימי באותו אנר אס אין קין אי מחט תחוג שה נגד הסירכא
 ט״כ: (ז) ויש לניוק . ענה״ט ועיין סמ״נ מ״ש לענין נר אווזות ששניח נמעיהן ניעות
 הלנה ועיין תנ״ש נסוף סימן ל״ז שמסיק שס ללכתחלה יש לנויק אפי׳ מועט א׳ אם הנשר

 פרי הדש
 ילע לפלש לשון יה ושט״ס
 הוא יל״נ נכון נופלישית
 מיהו לעני! יינא אין להוסיף
 על המרפות ומה בכן שנימוק
 הולד יכ״ש לפי מה שפסקתי
 להקל אף בנימוק האס. ולעני!
 אם עצמה והיינו שליא והולד
 נוצר נתינו נחנתי וינו נסי׳

 ע״א ס״ק יינ ע״ש :

 יד אפרים
 מסירס שנמצא המעייה שלי
 וניקיפ נין עיר לנשר הש״ן
 ופייח מכשיר יכן ניל עיקל
 ילאיהמליעותאנליפןשתולין
 הקלקלה גמקי!קל יגס כאן
 שהמכה של סיריש היא לפנינו
 ודאי תלינן מה שנוגק ינשלו
 המעיים לעיי הוא מחמת כאב
 הסירים ילא מומת המע־יס
 שיצאו למין כיין ולא היה לה
 ריעוחא מחיים ע״ש . ועיין
 העור שלם והכשירוהו הלכה למעשה (פר״ח בשם הרלב״ו) ומ״ש המחבר בד״א שניקב לחלל הבטן כ׳ הפר״ח ל״ד אפי׳ שלא לצד מלל הבמן כל שאימ דבוק לירכיים נכה״ג לאף אס אין יויע
 מיקרי שלא במקום הדביק . (כי הרוקח בשור דיגוקו ד״א לשה ב״א לגלי ושלה אצבע כשר . עש״ך): (יא) לבתק . וכ׳ גע״ז בשם האו״ה דנם עתה שבמקום הוה שגא התרנגול
 A , שם נקיאים נהירוה אמ עגרו

 עליו י״נ חולש אחר הסירוס מותר ו־״נ מח״נ : (ש״ע פעיןז הי) יש אוסרים נטשהו. ענה״ט ועי׳ נססלי שו״מ ב״א סימן כ״ו נלין החי.מילמ שנמצא נה לקנון מל הקיפה כש־עול ג׳ או ל' אצנעות נקצה
 הסמון לפי המגעת והשואל נסתפק לטי שטעם חלחולת שניקבה כשרה מחמח סחימח סילניס יאמנה אין לנזקה נכל מקיה לק נצל הסמין לשללה אנל נצו השני הסמון לפלמושית אינה נונקמ נלל. וכן נפלה הוא מיבול
 מהאם שהיא נמ לתה שלה וא״נ יש לומל שאינה נשרה אס ננשאר נוי תפיסה או שמא כל מקוה שהוא נין הילנייה נשלה היא אף נמקוס שאינה ונוקה מעש ונתנמי לאס נצל הסמוכה לשלחיסימ ג״כ נכלל הילנייס
 מעמילין ואע״ג ועתה אחר שחיטה נלמה שהמקום פליו קצת היא מחמת ני יצאה נפשה ואנליה לשיה וננויצי ונמ״ש נס״ש כיי. ילנן נלאה שכוונתי על החלחולת עצמה שניטל משה נמקוה הזה אף נצל ההמון לשלחופימ
 ילאה נשל ניון.שנבל הגיע למקוס הלנקומ שנין הילכייס לק שצלין לשעו כוי מפיסה יהנא צמויו צלין ללקלק היטנ שהתחלת סמקיס, שממחלת לבלוק נין סילניים יש חלחולת שלימה נשיטול כוי תסיסה
 המנואי נש״ט סי' מ״י ע״ש יענס״ט גשס הוונ״ו יעמח״נ נשה סלינ״ו שה שאס המייס' היס חין לעול אחווה ודבוקה נכלנשסא עיי ליל אינה סותמת אס ניקנ העול כולה ע״ש : (שם סעיף ו׳ נהניה) ואז הוא טרפה ויש
 לבדוק. מנהיגו ועיי נמנ״י הימן נ״ל אבעבועות שנמצא בבני מעייס ולטעמיה נמינס מוגלא ילקיחא מחשה . ועיי נשפלי שו״ח ניא פי׳ יין . ועיין כאחרונים שס»י בהה ניעומ דהיינו נאיוויט ציין לנוקן אס תחח
TP הנועוט נשל שלה כשל ואט הנשל לס טרפה . ועי׳ במשבצות לענין בועות שניקין שחורות כו׳ ע״ש . ועיי! ניושונפ נו״נ שהנאתי נשי׳ ל״צ שכמנ שאין להשליך המןין גלי נדיקה כי מצוי סיא באוויומ ונפלט 

 נליון

 ביאור הנר״א
׳ םשמע דניה שוה לשלא במקום הדבק :  [יב] י״א במשהו גו־. נט״ש והוא שנשתייר ט
 [ינ] ויש כוי. שטפרש דייג איי׳ יוחנן קאי דהינן אר״י נרובי נכדי תפיסיז ־. [יד] וונ
: ׳ ו . נטש״ש גיד א׳ וני להוסיף מ׳ אין לך נ י ו  וחנו . פחיי״וז • [טו] אם נו׳ ילא נ

 באר היטב
 מונח המחפ לארכו יש להכשיר בהפסד מרובה דדוקא גבי מרה יש לחוש כיון
 דלית לה דוכחא למיפק ומונחת בתוכה כל שעה משא״כ בלקין וכ׳ הנו״ז לוקא
 6ם המחמ מונחת ואינה תחובה כתוכן אבל אס עשתה קצח נקב אפי׳ למ״ש
ד מרונט יש להתיר בניקב מצד א׳ הנא ס פ ה  רמ״א בסימן מ״ח ס״ז נהמסס מ
 ממיר שפי כיון דהרבה פוסקים אוסרים אפי׳ במונחה ואינה תחובה כלל אין
 להקל כולי האי כיון שראימ שהתחילה לנקוב (ובנמצא קורס דם מכסון אף
 שנמצא יש להשריף.פר״ח) בהמה שנמצא בבני מעיים בהרות אדומות מצד שאוכלין.
. ו ה ש מ  עשב שקורי! כלייך יש להכשיר בבהמות ישראל (חשו׳ מני״ט): (י) ב
 וכ׳ השייך להכי נהוג אם לא בהפסד מרובה (ופר״ח חולק ולדעת המכשירים
 עד שינעל רוב רחבו ר״ל הרוב של החפיסה בין הרוב לאורך או לרוחב ורש״ל
 כ' דוקא הרוב בין הכל דהיינו מאורך ומרוחכ ואס רוב אורך נימל לבל או רוב
 רוחב לבד כשירה עיין 0״ך . כרכשתא שנמצא נקובה מבפנים והיה נמקוס הנקנ
 כמו חעוערת יוצא לחו! והיה הנקב נכנס לחוך אומו העובי אבל לא היה מפולש
 כלל ונראה כי העור שהיה לצד חון ה״ה עיקר העור של הכרכשהא שהיה
 גוונו כגוון של העור ונקלף כל השומן פעליו ולא היה שוס רושם בלל אלא

 !, מהרש״א
 (סעיף וי) אן טאתד משאי אנדים . ואס נטצא פחט בתוכו ואין הפ״פ אהוו כיון רנטדך כנגדו וננפצא
י יייק נפים מ״מ םיא בשעתי ד״ה נתנ ז' ננאיה פ״ט ז״ה נדקין של עגל שגפינו י 0  תתוב גפ נהפיט *
' ל״ז ע״ח או םרנא: (שה) דלא אשנה!  זל״ו םיקיי נםירן דפיגח נייחי: (ש6) כשר . ונפ״ש ננליק מם,
 נועה . טיהו אם ט*ד האחר נ״כ המיאה שהוי ולא הלנה הפיאה נס אדי גריית הטונלא טריפה אף ואין
 שינוי טיאה פוםל נשאר אינייס ט״ט הנא שיש ריעות' פנפניס הפיאה שנהוץ טורה שלקותא היא .
. נטיש השיך סוף פ" נ' ונן נ״ס שנקנ ן  נפשנצות פוף מיפן: (שייך ס״ק י״י) בעניי שהנשי עתתתיו י
ן לפותחה לראות אולי הנשררע pn נועה נריאח אין יגילא לפתיוו ניאורי י  פוסל אם יש בועה *י

 יד אברהם
. ניסינן נש״ס פא״ט (וף ו י שתשיג על הלין שלא כלת לכן הוכרחתי להעתיק הש״ס והפוסקים נס״  מי
 ני) אמל זעילי מלמולמ שניקנה כשייה הואיל והילכייה ספמילין אימה . פלש״י ולין סותמות אותה שהלי
 אווקה כהן. ואמלי־ן נש״ס עלה לזעילי וכמה א״ל אילעא אמל ל׳ יוחנן מקוה הדבוק נלונו ושלאגמקוס
 הונק נמשהי יל״נ אמל מקים הלנק אפילו ניטל כילו כשר והוא שישתייר נו כיי תפיסה ונסנ הל״ן וו״ל
 וכמה מקימ נחלחולמ מעמילין ני הילנייה ללין ני לין זה שלא תפסל ננקב מקוה סלבק גלוני מקום שהיא
 לנזקה נירנייס לא מיתסר אאיכ מקנה ריני ושלא במקימ הלנק אשווה במשהו. והילנמא כלנ נחמן
 לנמקיה הלנק אפילו ניטל כולי כל שנשמייל כי כלי מפיסת כשר, הילכן ההיא דועירי למטלה ממקיס הלנק
 משוקמא ינמשהי נשילה עד לאינא לינא ענ״ל הלין. יפשיט הוא ומ״ש הילכן כוי ל״ל לזעירי איייי
 כניקוס הינק למעלה שהרי כשהבהמה תלויה הוא קרוי מעלם פריס ליה. וסובל כוי יוחנן לנמשהו כשילה על לאיכא לונא. שמלי ל׳ יוחנן נא לפלש לבלי זטילי. ויומל נלאה להאי ממקוה הלנק שכתב הל״ן הוא
 סיה וציל נמקוה הדבק נני״ת . ואפילו אי גיהינן ממקוה הלנק ר״ל נמ״ש . וזה פשוט במיני רק שלאיתי צסנ״י שהניח לנרי הל״ן בתימא משני שהכין שמ״ש הל״ן הילנן ההיא ליטילי כיי ל״ל ייעירי איירי שלא
 נמקוה סונק וקאי אמ״ש והילנתא נלנ נממן. וליל ור״נ פליג אל״י ג״נ נשלא במקום הינק ילי״י נמשהו אהילה ולל״נ כמשהו כשילה על לאיבא לונא . וזעילי איירי נשלא כמקים הלנק ונל״נ. ומשני נן ממה
 עליו למשמע ול״נ לא פליג אי״י נשלא נמקוה הינק ללנ״פ נמשהו אםולה . ולא לק ללנרי הי f פשונףה ינליליה במ״ש. וממה על עצמן להאין אפשל לומל לזעילי איילי שלא נמקוה הלנק מלי קאטל שהירכיים
. סלי לנמקוס שהיא אדוקה נילנייס איילי. גה מ״ש הנ״י וליחק לומר שהל״ן מפלש לכי אמל ל״י ושלא במקום הלבק נמשהו היינו לומר לני אמר  טעמיוית אותה . והרש״י יר״ן היתמות אותה שסלי אדוקה נהן
 ועילי חלחולת שניקבה נשירה שלא במקום מינק קאמר והיא כשירה בכל נקנ עי שיהא נו יינ עכ״ל סנ״י תמהני ינהייא לא כיה הי״ן. שהרי כחנ על ייי שלא נמקוס, הינק נטשהו. פי׳ אסורה במשהו. סוף יגל

 לצדיק
 מקום שהנקנ בריאה אנל באני נגי אנל י׳ל שווה האבל <ו מזו :

 צבי
ופן י״ל וידוע שתטיי יופן סמוך טה י נ . ועוי י ן נ ה  «ל חמל ו
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ף. בגמרא איתא דבבהמה ערפה וכנגדן מגוף ) במעי העו א ) ץ ן . דוקא כיוצאים מן הקיבה או מן הקורקבן 3 ד ב ץ א בענף מן ה £ » « י  » נ
ם ״״, וניכר שהוא מעי יתר שדומה לשני מעיים יוצאין אבל יוצא מן כשר פי׳ רש״י בעוף זמנין דהוה ואע״נ דלא משחכחי להו הכי » ג ״מ: ב לשין ל«  נ
נ יינ הדקין כשר דכיון דמן הקיבה אינו יוצא רק מעי א׳ א״כ דק היוצא מן קיס לסו וי״מ כל עוף דרכו כן משים דמן הזפק עד הקורקבן קנה י י׳ י ת יג !  ?ף״ש ״פ
. ואע״ג של מעיים א׳ וההוא קרו ליה בני מעיים ובראש הקורקבן יוצאים ׳ ו כ ף ו ע ן ב י ב ׳ הדקין לא חשיב יתר כמ״ש בס״קז׳: ב ׳ B ™ V : ו מ ף ״ י ל  ס

 «סקיי שפ למי גילהח הלנות דבסעיף ב׳ מכשיר בעוף אס יצא

. ם י ר ת ם י י י ע י מ נ ו ב א צ מ ם נ ן א י ־ ~ "־״ מז ד ״ ־ ־ ־ י ־ ; ״ י י א נ ש י י י י ^ י י  נ

 ובו ה׳ סעיפים:

 בני מעיים כמורי׳ עכ״ל נמצא שללשון
 ראשון כשר בעוף כל יתרת בדקין
 וללשון הב׳ טרפה כל שהוא אינו
 בדרך להיות בעוף ודעה זו שמביא
 הש״ע הוא דעת הרמב״ם ויש בה
 משמעות בעוף לחומראכפי׳ השני
 של רש״י שהרי כתב בין בעוף בין
 בבהמה ולפ״ז מ״ש בגמרא וכנגדו
 בעוף כשר היינו בשני מעיי׳ גמורים
 לא על מעי כענף מבית הבד. וגם
 בבהמה יש כאן מומרא שאוסר אס
 היתרת כענף היוצא מן הבד וכן
 דעת הרי״ף כמ״ש בית יוסף
 ולא כהרמב״ן שמביא המרדכי דלא
 אסרו אלא שני מעיים יוצאים מב׳
 מקומות ולא דק היוצא מן הדקין

 ובהדיא כ״כ המרדכי שהרי״ף חולק
 על ראב״ן כתבתי זאת לפי שיש כאן
 תימא על הטור ועל הש״ע בדין
 דכנתא דסעיף ס׳ כמו שנכתוב שס:
. זהו סיום ׳ ) בד״א בבהמה כו ב ) 
 דברי הי״א שמביא הש״ע בסעיף
 שקודם לזה והוא דטת הטור שס״ל
 דבעוף בכל יתר בדקין כשר והיינו
 כפי׳הראשיןשל רש״י שזכרתי בסמוך
 וחולק על דעה הראשונה שהיא
 דעת הרמב״ם ומשמע מדברי רמ״א

 א נאז ״ בהמה שנמצאו בה שתי טעים טריפה
ה מעי יתר מתתלתו ועד סופו  ב בנון שיש ל

 עד שנמצאו שני מעיים זה בצר זה מתחלה ועד
א) יוצא ) (א) ) במעי העוף או שהיה המעי א ) ף ו  ס

 א כענף מן הבד והרי הוא מובדל ב בין בעוף בין
ה אבל אם הזר ונתערב עם המעי ונעשה מ ה ב ) ב נ ) 
 אחד משני ראשיו והרי שניהם מובדלים באמצע
 הרי זה מותרת ואין כאן יתר [ב]> ד״א שכשיוצא
 מהדקין מעי קטן כענף חיוצא מן הבר אם בראש
 הקיבה מקום שהדקין יוצאין משם יש שלם כרוהב
 אצבע קודם שיתתיל זה המעי ליפרד וגם למטה
 לאהד שנתהבר עם שאר הרקין נ יש כרוחב
 W אצבע שלם כשירה ואם לאו שאין כאצבע שלם
) עיקר)(ב״י נשם הרשב״א ור״ן): ד ) ן כ ו )  למעלה ולמטה טריפ׳ ד
ה ה י אבל מ ה ב ה דברים אמורים ב מ ) 1ט ב ב  ב (
ו כמה ענפים יוצאים ל אפי ו ) ד]  (ה) בעוף כיוצא בזה כשף [

} ממנו 'כמה ענפים התם אייר ^ 4 ™ ^ ™  ׳
 נ״ה גשם א״י): י שם כיייתא שחוזרים ומחערבי׳ אל הדקין משא׳יכ
^ הכא שהיא מובדל יכן משמע בעע״ז ״ ״ ' ״ ^ 
:'  לשין הלמנ״ס לעיל: ה מההוא דבסעיף ב׳ מיירי שחוזר,׳. ומתערב,
. ה ר ש S ג יש כרוחב אצבע שלם כ ^ M i f S 
 וללב אושעיא: יעוגלא וכתב הרוקח דה״ה ב׳ ביה הכוסות
& אוב׳ קיבות היוצאים במקום אחד ״ ^ י & * $ 
 והדרי ערבי כרוחב אצבע כשרה :
כן עיקר. בש״ע נרשם כאןר״ן ף ז דו פ כ ״ ה ד ו ק  נ
W״ ובחמת כן הוח בד מ חכ, נ ע J S f i ,ן ״ מ י  ,״,, מכ> א
 יהיי־ו מכל איתי מקים הינק דאדרבה דעת הריין כהרמב״ס
& שהעתיק המחבר דאפילו לח נתערב א ? ^ * » י & 
 ומשהו על נ׳ ומשהו כן הם אלא משהו למעלה וכן למטה כשר וכ׳
r י*° שכן דעת הרי״ף וכן הובא בב״י , s c , ־ י, י !!5 י 6 י  ג

 סותרים למה שכתכ בהגהותיו T 1 י £ •״,
 ייש לומיק ילסרש וניי! וכ׳ שדבריו נכונים מאד וצ״ע :
: . עיין ס״ק ב׳ ׳ ש י״י!: ה אבל בעות כו ״ מ  "*יי״יי ־

! ״ י ״ . ״ ״ ״ . ״  ומ״מאיןינרייגספרונכונ׳׳ . .
, פירש״י הוח מחובר בי nj 6״sj ך ס!\א רי ״ מ ר כ ק , ע ז J ו t o 

 לדקין בכרס וסתום בראשו ול׳ סניא
 ריבי לפי שהוא מקום מאוס וכחוש

 חרושי בית מאיר
 (פימ; ט״ו בש״ך פיק אי) , , , , •

- שאפילו הזאבים שונאים אוחו ואין  • •־• י
 אוכלין אותו ועיין בתשובת מבי״נו
 ממנו כשר) (דבינו ידוחס) חלק א׳ סימן קנ״ט דף קע״ג ע״א:

 ^ CO ״ מעי היוצא מבית הבוטות (פירוש סוף הכרס עשוי כנובע וקרוי גית הטסות והמכס מחובר גו

 והמאכל נכנס מנית הכוסוח להמסס והוא האצטומכא. ולפי שמעכל המאכל נקרא המסס מענין כמפיס גוסס)

ס [כשירה י והיוצא מבית הכוסות לכרס] טריפה: ס מ ה  ל
) סניא ריבי טריפה ואי שפכי להדדי כשירה: ד ) ) ו °  ד ׳ אי אית לד, (ב) תרי (

 ךןקא שיוצאים . נ״נ אף
 שכ׳ינש״ע נעוף מן הנר ומק
 נת״ש ור״ל ימ״מ נתחלת
 היציאימהקינה נינר או ברסנו
 או נרושם כאלו הם שנים :

 יד אפריט
 ושניתי יותר , מסירנות
 הריאה . ונתורש יקותיאצ
 ועתו שאס ואו גועא נוקין
 ונאבדה יש למוש להשרישה
 והניאו מח״נ ולסענ״ל סכל

 שפוסק כן לקולא בטוף וכ״כ רש״ל
 דבעוף כשר בכל גווני: (ג) מעי
 1,?.,?!' היוצא מבית הכופות. להמסםכשרה והיוצא מבית הכוסות לכרס כצ״ל , וכן כתב בטור והטעם דמבית הכוסות להמססכשר דכל

* * \ r \ , מנוי הרנה שמו-מיס מחמח - , ^ י ,י , . י 

) סניא דיבי, פרש״י הוא כרס הפנימי ועשוי כטס וסתום ברחשו ולשון סניא דיבי לפי שהוא מקום מאוס ד  שניקו ונמצא גשר רע תחתיו חיויא ברייתא הכי חית להו: (
 J* J™:וכחוש ואפילו הזאבים שונאים אותו עכ״ל . וכתב רש״ל ולפי דעתי שאין זה בית הכוסות שהרי לשם פרש״י עשוי ככובע *

 חידושי רע״ק
 (סימן מ״ו סעיף גי) אביל העיף כוי. לענ״ד רקאי על ט״ש תחלה די״א רבעי'
 אצבע למעלה ולמטה ואס לאו שאין באצבע שלם למעלה טריפח . היינו דיש חיבור

א 5 ו י  ביאור הנר״א ש
 ר«י [א] בהםה לו׳ עד ואין נאן יתר . כל יה לשון הוטנ״פ וטפדש ט״ש בד״א נוי
 אבל כו׳ בזה אין חילוק בין עוף לבהמה דאי; חילוק אלא ניוצאין טנ׳ מקומות
 וגורם כני' הר״ש ק״רא שני הרא״ש נשלטא לט״ד דלא הדרי ני׳ אלא נו׳ פאי נלין
 לטסה ול״נ עד נאצנע אלא כאצבע וה״פ לט״ד דלא הדרי ועיני שיוצאין טפקופ א' ומתפודין נאצנעית מן היד שלמעלה טתערנין ולט״ד הדרי וערני לאצבע פלםפה ששם
 יתערב כמי אצבעות מן חיד וה״ק שיוצאין ממקום א' וגט צריך שיתערבו למםה וי״ש אבל כוי ונלין כאצבע ופסק נם״ד דהייי ועיני לחימרא וע׳ לחייט •י [ב] וי״א כו׳ נד״א
 בנהמה כוי . נל יה דעת הטור ופליג בתרתי וכני' הנ״ל אלא שווים עד כאצבע וקאי אש־עור ששיעור עירובן צריך כאצבע למ״ר דלא הררי למעלה ולט״ד והדרי למפה
 ומשק בדברי שניהם לחומרא וטפרש נעוף נשר קאי אכולה וכלשון ראשון שביש״י וכן פ' הישנ״א כלשון יה והר״ן נ' בשם בה״נ הני׳ להיפך נשלמא לט״ד דהדיי כוי מאי
 נלין למעלה ולענין הפליגתא שלהם ילדיגא הנל אחד דלש״ד הדרי למעלה שיעוו אצנע נוי ננ״ל יפי ג״נ נחימרי שניהפ בנ״ל![J] נד״א בי׳ . קאי אי״א ננ״ל: [ד] ואפילו נו׳ .

' ,  פתהי תשובה באר היטב ^"

 ומיעונוא שנמלא נשר רע
 שמטריפים נראה שאין להחמיר
 כולי האי להטריף אף גנאגוה
 יהא גשר רע שמערישין אינו
 טרפה ודאית רק לפי שאין
 נקיאים נגשר שהרופא גוררו
 ולכן אס יש מקים ש:הגי
 להשליך היקים כלי גויקה
 אפשר שככי ברקו יניסו הרגה
 שהבועות הנמצאים אינס
 בועות המטריפות ולפיכך צא

ת ולראות אם יש להם  יש לסמוך ע״ז והגהות האו״ה כחנו שיש לחתוך הטעו
 לחות הוי לקותא ושריפה. והחרננולח שיושבח על ביצים להוציא אפרוחים יש
 להחמיר בה יותר מבשאר עופוח מכח חלישחא (ע׳ בבאר הגולה מה שמביא
 בשס רש״ל) ודעת הט״ז דלא קיי״ל כן במאי דפסק דאס יש נהם לחות דעריפה
 שהרי כנר פסק בש״ע דאין בועה רק בריאה ומ״ה לא הביאו נש״ע עכ״ל
 והשייך פי' דר״ל בענין שהנשר שתחתיו רע דהוי כנתמסמס כדלקמן ס״ס נ׳ אבל
 כשהנשר שתחתיו יפה אין טעס כלל לאסור וכ״נ מדברי מהרש״ל (מעשה היה
 באווז שהיה מכה בבטנה ופחחו במנה וראו הדקין שלמים והכשירוהו מאחר
 דאין לעוף כרס אע״ס שעור הבטן מנוקב ועיין ט״ז סימן מ״ט וע׳ כנה״ג קס״ה):
. וכ׳ השייך ודוקא שיוצאים מן הקינה או מן הקורקבן וניכר א צ ו  מץ (א) י
 שהוא מעי יחר שדומה לשני מעיים יוצאי; אבל יוצא מן הדקי! כשר
 דכיון דמן הקינה אינו יוצא רק מעי א' א״כ דק היוצא מן הדקי[ לא חשיב
 יתר ענ״ל(ומסיק הפ״ך בסעיף•זה ימ״מ במקוס שאין ה״מ יש לאסור בדק היוצא
. וכ׳ הש״ך אע״נ דבםעיף ב׳ מכשיר בעוף אס יצא ה מ ה ב  מן הדקי!): (ב) ב
 ממנו כמה ענפים החס מיידי שח״ריס ומתערבים אל הדקין משא״כ הכא שהוא
. וכ׳ השייך גשם הרוקח דה״ה ב׳ בית הכוסות או ב׳ ע ב צ  מובדל: (נ) א
קר .  קיבות היוצאים במקוס א׳ והדרי ערני כרוחב אצבע כשירה : (ד) עי
 ונש״ך הניח דין זה בצ״ע(ופרייח כ׳ למעשה צריך ג' תנאיס. א׳ שקודם שמחחילין
 להתפצל יהיה ברוחב המעי כרוחב אצבע . ב׳ שאין באורך הענף היוצא יומר
 מכאצגע. ג' שחוזר ומתערב למטה סמוך לבית הרעי כרוחב אצבע ואס חסרת
. וכ׳ הס״ז דבעוף ף ו ע  א׳ מג׳ תנאים עריפה וכך פי׳ תרשב״א בת״ה): (ה) ב
 בכל גווגי בשר אבל השייך פוסק דוקא שחוזרים ומתערבים כדלעיל ס״ק ב׳
 (ועיין פר״ח ועיין מ״שבס״ק ג' תרנגולת שיש לה ב' נקבים מאחוריה שבהם
 היחס מוציאה הריעי אס בדקו אוחה וראו שהמעי שבו יוצא הריעי היה א׳
ב א' בנוף  לבד אלא שפי אומה המעי הימה מחפשמ לב׳ מקומות ומ״מ היה ק
 התרנגולת וכל המעי היה א׳ כשידה לסי שאין לו יתרון(הר״ש הלוי סי׳ כ״ה .
ס וסתום ט , פרש"׳ שהוא כרס הפנימי ועשי, כ י ב י  וכנה״ג דף קשייו): (ו) ר

W ומ״ש'דנמשנ5^ שתחתיו שלה נלא לקוחא או נקנ ינליעגד כשלא נוק,כשר מיהי אס אתרעי כ״כ ואינא ״ n S 

? סנו״ז וש״ו יוש״צ להצליך נליקה סייני נכיעית שיש כהן לחית אנל אותן הנמצאים אצלנו 1 ״ L ״ J ״ V 

, אינן נבלל טעית כלל וכ״ש אס נשאלו באימי מעי עדיין לפניני נמה ניעות שלא נעקרו י ז ̂ ״  J\״^lLI 
, ייכולין לנלקן לסגי ע״י נליקתן שיהא נויקה יי לאיה על איתן שאינן לפנינו. ואפילי , " f ־ ו ״ ״ י י ש " " ״ J X * E 
מ ^ לכתתלה אט רוצה להחמיל ולנווק א״צ אלא לבלוק שלשה מינייהו ואס נמצא תחתיהן נשר ו וחס נמ;ח תמתיהן ™V ניילי מ עית 1 i י י נ י ^ מ ; s ! t \, 
 שלה ייפה סגי תוכחת כויקס זו' על כולן. וע״ש ומשמע מלנליו לגס באותן גועות שיש
. [יעיין נתשיגת חתם סיפר סימן מ״ט שנשאל על ו  נהם למות סגי נבויקת קצתן ע״ש עו
 עני! זה נלנל ניעית לנות הנמצאים נלקין ונהמת אי סגי ננויקת ג' בועית מהס להכשיר
 נלי נליקת השאל ות׳יח מיוחו הולה להקל והוא ז״ל נתנ שונלי תימה הס ניי! שיש מכת
 לפנינו שיש לתיש סע״י לתיחת הליחה שנבועה נשלף תנשל שתחתיו ונעשה ננשר שהרוסא
 גוררו מה יעירו ג׳ על השאל אולי זה המקום לא נשרף ווה נשלף יגלולת מזה בסימן
 קס״ח ס״ה כו׳ ובסוף כתג יען כי ייוע ינ׳ מיני כדקות הס . הרמ״א כתב לבדוק שיא
 נסתמו תלקין יהא״מ מיילי מנייקת הנשר שתחתיו שלא נימוק מחמת הליחה . והנה מליקת
 הנשל ולאי ואינו מועיל טל שינלוק הכל כ;״ל אך בבדיקת םרט״א שלא נסתם המעיס גוה
« מין מירטא אתר הסיתס מענוות המעיס בטניס  ש מקוס למראמ מיח הנ״ל ני נמדימה ו

 שכיחי הוי כניו ליאה שנאכלה
 כלי כריקה ומכיש נלאו ניעא
 ולא בלק שיש למוש לה אנל
 נמקים לל״ש ניעות המטליפי׳
 אף ושניתי ניעית יש להתיר
 גנאכוה ומכ״ש בלא בוק אחר
 נועזת והא אפילו כליאה קי״ל
 דאין צריך גויקת המגואל
 גר״ס ל״ו ואפשר שזו כוונת
 שכתב וצא יי״^ י•-

 נמשנצות מס מצעים ?״ייי? כהוראה וסמך עליי להכשיר יזה נרע טסי (עיל הימן צ״ט נע״ו סק״ט ונמיש שט פק״ה)
״ ע״נ יפה הורה הרג השואל שאסור הגשר וגס מערונח מי נמר וסקיל נכלים אמי ששהו " .* . ו 1 י  ה

 מעל״ע ע״ש] ימ״ש שם נואש ונריי סנרא להתיר נגר אוווות מטפס יההי יניתייהו וכמו
 שאמרו גני ניני וניני ונל חיי נרייתא הכי אית להי. עיין נתשינח תפארת צני חלק יי״ר

 סימן י׳ אית א׳ והיתל זה ליתא . וע״! נחשונת נית אפריס מיו״ו סימן י״י:
ץ (א) ייצא כענף. עיין נה״ט יעיין נתשיגת תסאלת צגי חלק יי״ל סימן י׳ אות נ׳ ן  ו
 מיה. ועיין נתשונת שמש צדקה תלק ׳ו״ל סי׳ ל׳ וכספר סתת הנית סימן י״ג :
. [עיין סמ״ג שהגיא נשה כנה״ג שכתב נשה מסו״ע טראני תלי סני י נ  (כ) תרי מני די
 ייני הן בקרובים אי לתיקיה וה מוס טש״ה הנוליף בלק שהיה ייצא מהורא וננתא תליי

 יעימי יהיה לי ימות סניא ייני נכל צירתי ע״ש . ועיין נספר לכושי שרד אות ה׳ שחמה על וה דהא הלכה רווחת ליתרת שלא נמקים האבר שריא. יסיים ולפי שאין ספל ננהיג
. אינרא יאין וה לק בהפ״מ אגל באין הפ״מ נלא״ה אשיל כיין להשניא ייני יניק גהיקין הרי הוא טריפה להלמב״[ בי י  לפני איני אומר לא איסור ולא היתל יצליך להמ״שנ נ
 כ&יטים נשל. יע״ש סי׳ «״נ כשייצא מן הליןים כענף מן הבל העלה להכשיר מסק השיע ע״ש. וני נשמש צדקה שי׳ צ׳ מי שפתח אייזא והוציא המעיים בחזקה לפי שהיה יוצא מן הוקי! כמין ימרת נפוח ועב סתוס למעלה וגסרן

 יד אברהם נליון סהרש״א
 וגלי הנ״י כאן צלינין נגר להולמן. יכל זה גרס ליעל שו״ל שהל"! מיקי לזעילי נשלא נמקים מונק ונגר רש״ל בת׳ מב״י טניו־ וע׳׳ע נה״ס ושומן טהור הותט הבועה הכשיר: (באל הינונ סקי״א)

 הוכחתי דא״א לומר כן. וכן נלשנ״א במשמרת הבית וראייה נש׳ נו״ה (יף ל״ו) מפרשים לועירי במקום מארון• דאין לעוף כים . ע' סם״ח טק״ב ־.
 הדבק. אלא שהם משרשים נע״א. ילפענ״ד שמ״ש נפי' הריין הוא מנכון שנבל הפירושים. ינן משמע מסר״ם (סימן מ״ז) דין אם נםצאו בני מעיים יתרים . להתבייש כל יתר טופי לנקוב וללנושי שרד ריש סי׳ ל״ה לא
) בין בעוף נין בנהטוז. ע "  .מעיקטין כגליון הל״ן כדשלשת׳ עיי״ש יוויק . יעיין ננ״מ ינס׳ ארוך עש״ן ונשו״ח מק״נ סימן י״א : פטעט נקב 'היא ולדידי׳ אין יתרת טצטיף לתרתי לר-עותא: (סעיף א׳ ש
ה שנמצאו נה נ' טעייס ני׳ . אה חור ונתערב עם המעי ונעשה א' משני אם סיף הטעים שיוצא סמנו הרעי מתמרד לשנים . ובנוף התרנגולת נקב לנל א' של פירוד מ ח  (שימן מ״י סעיף א) ב
 כזה 1 בשר ת' טהר״ש הלוי ח־ו״ר םיי נ״ה . שומן סניב הטעים כמו מנה ונו נוצות בשר ת' שארית
ה ולמטה . מעא״נ נטרה םס״ב 0V ובשני ננדים ל ע מ u רשב״א בחייה ונ״ב גפר״ח ! (שם) ל o ס לטפה^לאתר שנתחבר נס שלא יהיה באורך העוף היוצא יותר טנאצבע ע 6 ( ש  יוהף וצ״צ פט״יז! (
קא שיוצאין מן הקיבה,עי׳ לקמן טט״וו פפיק אי;  נשייך םוףםט״א דשס לא בעי שיחזוי ויתערב ועי שיך סט״ב פ"קט"ו.ובענף קטן היוצא מטעי ע' נת' דבר שםואל לסהר״ש אניהנ פי' י״י: (נארסיטנ סק״א) ךן

 נתין נועא או ינלמ טריפה
 «״ש ועיין נסשרי ניא ס״ס

 ל״ו מ״ש כיה :
 (מימן ט״י פ«'ף אי) או
 שהיה הסעי יוצא . ענה״נן
 ועי׳ לקמן ש״ק ו׳ יעי׳ בשנויי
 ח״ג סי' ס״ו איוו שנמצא נמו
 מעי ימר נלקין יש לאשיל אס
 לא שהשומן נכנס ומכסה אח
 היחי אף על פי שנא מחמת



ז באר הנילה ק פ י כ ת פ ע יורה דעה מז מה הלכות טריפות ש י י ז ר ו  ט

ד .«י;יה): חמור נשם . מהרש״ל שם חלק טל דין זה וכחג שהוא ע י  (ד!) שיוצא מאמצעיתו. זה הוא לעת הראב״ן שמביא במרדכי זהדרא דכנתא כו
 וזכרתיו בסעיף. א' וזכרו הרא״ש בתשובה וע״כ יש חמיה על הטור סעיף א' וכתב שהרא״ש בפסקיו(שכתב כמו בסעיף א׳) חזר ממי׳ש ה'נמ?ד"?ני^4/״דה:

 והש״ע שכתבו לפסק זה כיון שהם עצמם פסקו דלא כוותיה בסעיף א׳ בתשובות בדק זה וגס הב״ח והדרישה דחקו את עצמם ליישב הדברים א מש־ה מילין לף ה״נ :
MM !דא3ילו כענף היוצא מן הבד טרפה וכבר הקשה כן רש״ל ואמר שעל ולפעד״נ דלק״מ דבסעיףא׳ דוקא בשני מעיים יוצאים טריפה וכןכשאינן קמא°לחומנ?י״ף'ינ 

 הרא׳׳שעצמולאקשהאע״פשנםהוא י ״ ״

 משונת
 ״ג

 מחובריש למטה ברוחב אצבע ומ״מ מלנל׳ הרמנ״ט נס״ו׳(־סי׳
ה צמ״יל' פ ר ד ט ח א ס כ י א 5 י ' ם י י ע  נכיש^י מ
 אבל הכא הרי אינו יוצא רק מעי אחד קרוי ית!•): נ שם נמשגה:
י ר לשין הימ־״ס נני׳ו מהלנוס ע א ק צ ה ץ ב י ק ה [ ק מ ו ח ע ר ״ ח א ק ש  ל

 קטן מן אותו מעי וכ״מ להדי׳ בתשו׳ נקודות הכסף
I רחנו להוד ונין נרונ ארנו ראב״ן סי' כ׳'א(שמשם מקור דין זה) ו־מ״ש האמרו;יש יבין נרונ - 1» . , י ״ ״ , - u i «רי למוו נורמה תיעשהרי רני  דיש לחצקבהכי ו! ל שם והכשי
 רבותי ר׳ קלונימוס בר׳ יודא ור׳ ירומם נהנ נקינמו ברונו
$J£?&5££ י *  אליקי׳ בר׳ יוסח ואני אחריהם 1
 חכמי הקהל כי אמרו לא טרפו חכמי׳ שהעתיק מה שאי״ נבון

 אלא שני מעיים היוצאי' מבי מקומו׳
 כעין

 מת שחי
 והניח הנכון

 (סיס! ט״י נם"> ס״ה הי)
 בעוף שיוצאים מן הקורקבן ונרי! ומיקיס וכמאה נ״נ
י עוניי מצעו ועי׳ נשיך ס׳׳ק נ ש ם ק ן פ ז ם א/ הילך אל ה י ק ׳ ך  נ

 הן הדקין אבל הכא דק היוצא מן
 הדקין הוא ואיןזה כנגדו בעוף ושוב
 פעם אחת בא לפני ג״כ מעשה כזה

 וי ישונ רנר וה על נכון:
 הדושי הנרשוני

 (מיטן טיח נפ״ז פ״ק בי)
 וגדולה םזה איחא נהנה״ה
 ש״ר דטחול שניקבה אין
 הנים סותם איתו . לענ״ד
 נראה שאין רא-ה כלל ני
 איכא למימל !ואי אין הכרס
 סותמת אמ הטחול והטחול
 נע׳ סתימס עגה כיינו וםונ
 ע״נ לא מהני ניה שום
 נואיחא לסריא
 נ״נ סי׳ ו' עיש

) שיוצא מאמצעיתו יתרת ה ) א ת נ כ א ד ר ד ה  ה ז נה! ח
 שתלוי בדקין כמו מעי קטן ח (0 כאורך

: ה ר ש  0) אצבע כ
ה [י] וכל זה להיתרה כחום בראשו ואין הרעי יוצא ממנו אבל אם ג  ה
 הוא פתוח בראשו פריפה דהרעי נופל לגוף (כך משמע ממרדכי
 ם״פ אלו שריפות וליה נראנ״ן'סימן כ״א ובהג״ה שבסוף או״ת כלל נ״ה

 זין 1' והוא פשוט) ועוד דהוא נקיבת הדקין :

: ם י פ י ע ו י״ב ס ב ה ובכרם, ו ב י ק ת ב ו פ י ר י ט נ י ח ד ו  כ

 א א קיבףי (קינה הוא כיס שבמעי הבהמה שהמאכל נכנס לכרס
ת ו ס י  ובסוף הכרס שקורי! פאנץ עשוי ככובט וקרוי בית מ
 והמאכל נכנס מבית הכוסות להמסס ומהמסס לקינה ומהקינה לדקין)

) נא) שעל א ) ( ° ) ב ל ח ם ה א ו  שניקבה טריפח א נא£ ב
 (א) היתר סותם הנקב בשרה אבל שעל הקשת

 אינו סותם :
ס שניקב טריפה ט י ואין לו ר ט ננ) נ כ ) נ ב  והיה ר' שמואל חתני דן לפני בהלכה ב (

 ואמר לי שאינו יכול ללמוד מהסוגיא
 לא איסור ולא היתר שהרי אינו יוצא ממקום א׳ וכלה עד כאצבע שיחזור
 ויערב בראשו האחד בדקין והשבתי לו אס היו שני דקין יוצאין ממקום א׳
 אז היו צריכים׳ לחזור עד כאצבע ולערב אבל באחד היוצא א״צ עכ״ל הרי

 ?ומחלק בהדי׳בהכי וזהו דעת הרא״ש והעור והמחבר וכן משמע באו״ס סתימה
y נאו׳ה שמ: י ״ ? ר ה ן י ם ב ש ץ ׳ ב א ב ר ת ן כ ה י מ י ן ת ב ח כ ן ש מ ^ כ m ן )׳ י ס ל ״ ^ נ  כ

 והשיב לי כיון שפירשה יוצא משני מקומות וממקום אחד הוא הקיבה מטה יהונתן
״ה מ־יף׳ ני) נרס  והתם האחד דרכו והב׳ שאין דרכו יהר הוא י״ל דמן הדקין אפי׳ א׳ יתר (טיטן ט
̂ם אמאיי לא יהיש ' סק״ב״ומ י פ א כ ל  הוא ואמרתי בלבי אפשר דאסור ומצאתי פירוש מגל! ל
 רבותינו שפי׳ על הקורקבן אלא שני מעיים היוצאין מן המעי סיתט כמו מלנ שעל היתל
ד ועמדו דברי TO שהכשירו למעי ל״י־ל ?מלנ שעל היתייא״־ ע / ו  יוצאין מן הקורקבן כ
 נמו לאמל
-לי יאק

 אחד י כאצבע היוצא' עכ״ל מיהו רבותיו דפירפו על הקורקבן מ״כ לא לענין סתימה סותם נמ'
ל מ־תס־תיס^ן1בת»י־ 5 א י מ  ס״ל הכי אלא ס״ל דבב׳ רקין היוצאץ >»י הא׳ יתר!וממי* י
 בדק היוצא מן הדקין לאו יתר הוא אלא דלדול בעלמח וכה״ג א״נ ה״ה ננלס ניו! שבני

ש לריו^מיסתמ' סמים " א ר ת ה נ ו מ נ י י ה ל ו ת מ ר £ י ' י ב ה °"י ג ״ ׳ נ י ' ללי״! ס י י מ  א

 והאו״ה וכן מבואר בתשובה מבי״ט שם דקי״ל כפסק זה דתשובת הרא״ש ומחלצים כשלמא חלנ שי1ל
. א נ י י  מ״מ במקום ש אין הפסד מריבה יש לאסור בדק היוצא מן הדקין כדעח ^ ״
ע יי  רבי שמוחל חתנו וגם במרדכי כתב שפי׳ הרי״ףור״ח חלוקים על הוראה "״ י

 זו ומ״מ מבואר דאף לראב״ן אינו כשר אלא בדק אחד יוצא מן הדק

 הוא מוסר
 •בעינן מומנ

 יד אפרים
ר הלנה מאל לחסן סאוווא ונס ח ן ה י ״ ה ו / ו  אבל בב׳ דקי! היוצאי׳ מן המעי עריפה:ד| כאורך אצבע כ
, ״ , היו של היתרם כמעים סתום , , , ״ . -״ י ״ י י , 

 וכן מבואר בחשו׳ הרח׳ ש ומביחו ב״י וע׳ בב״י וד״מ מ״ש בשם הכל בו ־ ״
ן א ואם החלב כו׳ . ע״ל סי׳ ס״ד סעיף י״ר ך  מ

 חולטים

 פוסק כרי״ף בפסקיו־דאסור אפי׳
 בדק מן הדקין דאפשר שבחבורו
 בפסקיו מזר בו ממ״ש בתשובה אבל
 על דעת הטור קשה וכן על הש״ע
 ונ״ל ליישב דבריהם דלא על חנם
 המשילו המעי היתר לענף היוצא מן
 הבד אלא להורות טעם האיסור
 דהיינו כשהיתרתחלוי ועומד באויר
 הבהמה כמו ענף מן הבד אע״פ
 שהרעי יוכל להמס שם ולחזור לתוך
 המעי מ״מ הוא בדוחק משא׳יכ בהך
 יחרה שבהדרא דכנחא שהדקיןמונחי׳
 סביב הכנחא דהיינו השומןוהך יתרת
 מונחת ג״כ ביניה׳ ובריוח הולך הרעי
 משם להיתרת וחוזרת למעי ע״כ אין
 היתרח פוסל שם דכמדא חשבינהו
 ואמ״ג דהרא״ש לא זכר מזה כלום

 בתשובה מ״מ הכריעו הטור והש״ע כן להלכה ולא ניחא להולמימר
 דהרא״ש בפסקיו הדר ביה ממ״ש בחשובה *) מ״ל בישוב דבריהם אבל
 לא נעשה מעשה מפני שאנו מדמין אלא גם בהדרא דכנחא טרפה

 ביתר וכן מסקנת רש״ל :
. סי׳ קיבה עשויה כמין קשת ומלב שעליה תר ) שעל הי א ) ן י ך  מ
 מבחוץ נקרא דאקשתא וחלב שבפנים לעינול נקרא דאייחרא
 כלומר חלב במקום יתר שטל קשת ואע״נ דקי״ל בסימן ס״ד בחלב
 שעל היתר אסור ומי״ל חלב טמא אינו סותם היינו טעמא דסותם
 לפי שאמרינן בגמרמ שבני א״י אוכלים אוחו שעל היתר אלא שבני
 בבל נהנו לאיסור לכל הפחות מהני גס לבני בבל שמתיר בסתימת
 הנקב אבל שטל הקשת אסור באכילה לכ״ע ע״כ אינו סותם :
. זה לשון ׳ ) כרס שניקבה בו׳ ואין לו דבר שיסתום אותו בו ב ) 
 רמב״ס וקשה דהא מצינו שפיר סתימה ביה דהיינו אם ניקב במקום
 שהטחול דבוק בו והטחול סותמו כמ״ש רמב״ם גופיה בההואפירקא
 וז״ל וכן כל נקב שהבשר או החלב המותר באכילה סותם אותו ה״ז
 מותר וא״כ גם כאן הרי בשר של הטחול סותם שפיר את הנקב וי״ל
 דכיון שיש קרוס טל הטחול שאסור משוס מלב גמור במקום הדבוק
 לכרס כמ״ש סי' ס״ד ס״י קרוס שעל דד הטחול חייבים עליו כו׳ והיינו
 במקוס שדבוק לכרס וכ״כ רש״ל בפרק ג״ה סי׳ נ״ז וז״ל שעל הדד הוא
 מחובר שס לכרס ולחלב גמור עכ״ל וע״כ אין סתימה לכרס שניקב דחלב
 טמא אין סותם ואפי׳ במקום הדק של טחול יש עכ״פ איסור מלב ואינו
 סותם כלל ועי׳ מה שכתבתי סי׳ מ״נ ס״א עוד מזה וכן נראה פשוט כיון

 . סתיס
 ולא נולע כנילול שהיה לו
 מעגל לשאר לקים ופתחו
 היתרת ומצאו נתונה עצם
 לק וחל כמו קון ומחט .־
; (טי׳ט״חפעין״ ני) ואין לו  שכת׳ הרמב״םסתם אין לך דבר שיסתום משמע בכל מקום וגדולה מזה איתא בהג״ה ש״ר דטמול שניקבה אי[ הכרק סיתס אוקן

 חידושי דע״ק תולעים חרושי. בית םאיר
 למעלה ולמפה בפחות מאצבע. עלה אטד דנעוף ביוצא בזד, . היינו דטתונר לנמלה (מיפן ט״ה בט״י פ״ק ני)
 ולמטה נפהות טאצנע בישר . ופמק כן הטחבר נדרך הניעה ניק ידעה א' ס״ל דנט וע״כ אין פתימה לניט

 כגהטה טני כוה במיטתו לטעלת'ולטפה . ונס יש פוםקיט דפ״ל נעיף הבל בשר. טע״ח
 יע לסטוך דנעיף נשר נטשהו לפעלה ולטפה. והוי נטו מ״ס רמואת' :

 כיאור הגר״א

 שניקב דחלב טטא אין טותפ.
 ג״נ ואף אס המחט עוגלמ אן

 נליון םהרש״א
 (שימן מ״ש) דיני טריפות
 נקיבה ובכרם . קינח שיצאו
 טסנח נ' ענפים. כאורך חגי
 אצבע ויותר כעין חתיכת
 פעים והיה סתום בסופו
 והבשר היח טעין נשר
 הקינה נתנ בת׳ חיט השני
 פי' ה' תראה להטייף טטעט
 יתר כיון דאין דרנו בנך
 נטו בדק היוצא p הדקין
 אך כיו! מחעידו שבבחמית
 השטנות רגיל למצוא כן בי
 בן שוםן דוחק עצטו לפניט
 הנשירה . טחפ תחונח
 במעי היוצא טןהקינה ויטיטן
 טותט הנקנ שטענר לעבר ת׳
 כנטת יחזקאל סי' נ״ו וווי

. ע״ל סי' פ״י ט״פ! [ב] ניט ־י׳ י ו : [ג] ואין נ '  בד״׳ נר חנינא שם נ' נ

 פתחי תשובה
 נפירוש נל יתל ננטול למי ע״ש: (נ) באורך אצנע. ענהיט נשה פרי׳מ ועיי! נתשונת

. שהראנ״ן פפרע י ו ' או יותר : 1ה] הדרא נ  נלשון ראשון שברש״י ננ״ל דט״ל נ
' ואטרינן יתר  נדיא שיוצאין בו׳ שיוצאין ג' טעים טן הפעי הגדול יוצאין עיר נ
 בנפול והוי נקיבת הדקין טקוט נטילתן וראיה לפי' וח דקאטי ונננדן בעיף ונ״ה בעוף
' נגי טעיט טשטע דאי היוצא טן הטעיט לאו יתר הוא שכן דרנו!  נאפת וטדקאטר נ

. שלגן ב׳ נ״ט פריפה לפי׳ : ׳  [ן] ונ״ז נו׳ אבל נו
 ^ןךן [א] ואט נוי. ט״פ נ׳ אטד רנא בו׳ וערש״י נ׳ א׳ ד״ת נ״ט ותוס' שט ד״ה דאייתרא נוי

 נווט ניהולה מניינא חלק יי״ו סימן נ״א שנשאל בנקב שנמצא גנני מעיים סמוך ליציאתו
 מן מקינה והוא סולן נשיסוע ונמצא נן נהרנס נהמות. והענמיס אומרים שלונ נהמות
 נן הס והוא נא מסמפוני הכנר והשיב היון שנקנ זה לעולם נצורה אמת נשיפוע ולמקום
 אמו סמוך לקינה יש להקל ולסמוך על האומרים שהוא הווריד הסולו מנני מעיים לכנו
 ופעולתו שהכנרזורק מלה לרך סווליי הזה לנני מעיים ומשם לקינה לענל המיון וגס נונר
 וליל וה ננמה חינורים ואין למיש ילמא ניתק הוריד הוה נחיי הנהמה וטריפה משוס נקינס
 המעיים שהרי הריעי יפיל משם לחלל הגוף ואללנה אנו חילי! שאחל שמיטה ניתק נשעת
 נטילת הכנו ועוו לאף אס ולאי ניתק כחיי הנהמה יש מקום להקל ולומל לוליו 013
 טעיילינא אית ליס לתוך כגני מעיים להכניס שם טפס מיה אגל מפקינא לית ליס ואין
 נונעו להוציא ליעי ואמנם אע״פ שאנו מדמיו לא נטשה מעשה להתיי הינא שוואי ניתק
 טחייס אגל היכא שיש לתלות שנעשה לאחל השחיטה גילאי כשל . גס הא פשימא ואין שוס

 מיונ לבדוק ולחפש אחר נקכ יה כלל ע״ש:
 וןך) (א) שעל היחד . [ענה״ט ומה שכתנ נשה ש״א שינלח סיי היכמס שניקב כיי
 עיין בספל לבושי שלל אות ס״נ !ש״ג שכתב ואס נמצא מנתין מקים קשה במשמוש
 נמו אגוז צ״ע ואפשל למי ליבלת ימםתנרא חמ לסי ראות עיני המולה בלוב קשיותו ומהותו
 ומלנלי הפמ״ג סימן מ״ט סק״ג איכא למישמע לס״ל ונשר קשה לא הוי ריעותא ע״ש עול

Q ביס שניקב טריפת . [* עי׳ נספל נינת ,  ועיין מש״ל סק״ו נשם שנומ יעקב] •י (
J לחשיו ה ז מותרת וחין כאן W J ן 1ן מ, נ ן מ מ ס י ע C 7 , ( A N ^ ז  אלפ שעל איסיל יהיתל סימן כ״ו שכתב -אלמ ע
P יעה,?E,5 ישר יפשיט דחם ניקנ א\תו  פלש ונלאה שהיה ניקנ הכיס וענר עליה יותר «י'נ חולש וסיאמיס ייי^ומ ״
, המעץתר לה נקינת סרקין j m J ^ $ , ״ ה ^ מ פ י ר ס B,, ןי;)י ע ר כ B,D ,א״, ניו^, ,״)J ה B ן ;£ו־א י  (5j)״s ט

 ימיה ירנה כמ״ש גסי׳ נ״ז או אחר העיון נלאה לאין זו רק ספק טליפה ני נטור הביא
 לעש י״א דכלט הפנימי היינו לוקאמפיעתא והיינו למטה הרואה אמ הקרקע אנל למעלה

 יד אברהם

 באר היטב
יה. נ י שהוא מקום כחוש שאפי׳ הזאניס שונאים למיכל מי ג  בראשו ולשון סניא ד
 וכ׳ מהרש״ל דלפי דעתו אין זה בית הכוסות לשם פירש״י עשוי כנובע :
. והיית יותר והנה כל הפוסקים הקשו דברי הש״ע אהדדי דהא ע ב צ  (ו) א
 בסעיף א׳ פסק דאפילו כענף היוצא מן הגל טריפה יחייז הש״ך דבס״נ מיירי
 דוקא בשני מעיים יוצאים כאי אבל הפא הרי אינו יוצא רק מעי א׳ אך שאמ״כ
 רחוק מן הקיבה יוצא מעי קטן מן אוחו מעי הלכך (הוי ליה דק היוצא מן
 הדקין) וכשר . וכ׳ עוד ומ״מ במקום שאין הפסד מרובה יש לאסור בדק היוצא
 מן הדקין (וכל זה מיידי במעי שיש בו רעי אבל אס אין בו רעי אע״פ שהוא
 חלול אינו יתר אלא הוא וריד ממשך מן הכבד ולפעמים מסהבך במעיים ונראה

: . פר״ח) חר  כמעי י
׳ הס״ז אע״ג דקיי״ל גסי׳ ס״ל לחלב שעל היתר אסור נ . ו ר ת י ה (א) ה  מ
 וקיי״ל דמלפ טמא אינו סותם מ״מ פיון שבני א״י אוכלים אוחו
. מהני לבני בבל להתיר סתימת הנקב (אבל מלנ שעל הקשת אסור תר  שעל הי
. נמצא יתד א׳ או מחט תחוב בסוף הקינה של בהמה ם ת ו  לל׳ע ע״כ אינו ס
 והקיבה לא ניקבה מעל״ע אלא שיבלת קשה שקורין וואר׳יז עומדת על הקיבה
 כנד אוחו מקום שהמחט מחוב מבפנים . השיב נש״א סי׳ ס״ב שיבלת הוי
 הוכחה שניקב וה״ל קרוס שעלה מחמת מכה אלא שיש להתיר לפי שהיבלת היתה
 מנוסה כחלב שעל היתר והנם שנמצא בחלב כחס שמור במקום שהיה לבוק
 להינלת. אבל היה עליו כ״כ חלב עב ומבחון לא ראו שום כחס שחור וא״כ אין

 ל״ל אותן המעיין העיקרים
 ניקנו שהיי הן פתוחין למעי
 היתל וכיון שהוא ניקג מלי
 ניקנו הה. וכמ״ש הג״ה ה״ם
 וה. וה״ו לומה לעינ וניחא
 דוווא או שאר אונא יהות
 שאה ניקבה טריפה . וכמ״ש
 הרמנ״ם פ״ח מס״ש וורוא
 שניקבה טריפה. והכי מונח
 (הליא גרש״י ימוש' יהרא״ש
 יהלשנ״א יסלין יהט״ו שימן ל״ט ס״ו שכמני לוללא לכל היני יסלינא טריפה. וקשה מה בנן הא לפי ועתס חסלה הוווא כשילה. וקיי״ל סימן נ׳ נל טילי דאי נקינ טלי*! ה״ה חשליטליפה ואי נשלה נחשל נה
 נניקנה ה״ל לאכשולה. וכסייג איתא נו״מ ל״ה מ״ה . ועור כיין ויותרת היא אמאי עריפה יש נה. סלי פשק הש״ע סימן מ״ל לאה הקטינה הנוליא יתר כשר . וכ״נ הנאס״ט שם וכסימן מיג לעני! טחול. יצ״ל וגני
 ריאה ומעייס שאני יכיין יריח הריאה נכנסת לורוא אס היא ניקבה הרי ניקגמ הריאה וכן נמעיין. זהו מ״ל ברור • ושוב מצאתי שנן מוכח להויא נמווני פא״ט סימן תלל״ו ע״ש . וא״נ ע״נ לא מכשל הגיה בסימן

 ל״ה אלא גני הפוכה אה סקענס היתלמ נתהשנה אגל נניקנה אין להכשיל שה מעעס סג״ל. ומיהו כשאר איכריה יש להתיר טריפות ניסר כמ״ש הצ״צ גני טחול עיין לעיל סימן מיג:
 (יו׳ד ה״א)

 ממני נמקיס הצלעות לא נערפה אה גיקג הכרס אלא אי ברונו אי ספח יוהו לעת נעל
 העיטור אנל ימת רוב הפוסקים וניקב הכין ננ״מ שהוא עריפה במשהו והמגיה בעור נחג שהחוש והנסיון מעיו על דעת ראשונה לפ״ו הוי ספק ופלוגתא יכיון שחיתה י״ג חורש
 או שיללסהיא כשילה עכ״יע״ש. ולע״ד לכאורה היתר זה צ״ע מאחי שדעמ רונ השוסקיס להטריף נכ״מ נמשהי כמי שנתג היא ז״ל נעצמי א״נ הרי נתנ הסמ״ג בסימן פ״א סק״ה
 וספק פלונתא היכא ללניס סונליס כן אף חי י״נ חולש אין להמיל ע״ש . ומה שהניא לנרי המגיה נעול הנ״ל וכוונתו ניה נראה לא״כ אעי׳ שרעת רונ פוסקיה להנוליף מ״מ
 לניי המגיה ט״פ החוש והנסיון משוי לס ענ״פ לספק השקול תימס שלא יכל לנרי הניח שצווח על הגהה הנ״ל יכתנ ישרי >ה1 מלייסו להמלפיסית שהכניסו מגהה זי נספל ללא
 כסלכתא ע״ש . אולס לע״י כשלצה הלנ ז״ל להוכיח וניקב הגלס במקום הצלמות הוא לק ספק טלישה לא סיה צלין להוניל לעין נעל העיטור ולא לבלי המגיה סנ״ל ונלאה שגס רוב
 ססושקיה המטליעימ בכ*מ גמשהו צא מודאי יפשיטא לסו.והלכה נויניח נפרק אלו טריפות וף נו״ן עינ אלא מפפיקא משוס למספקא (הו הלכתא כעאן עיין ניש״י שה שכתב וכיון
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. ע״ל סי׳ ל״ו ס״ק י״ז מ״ש מזה: ג בשר ההופה את (ג) תולעים שנמצאו בכרס. פי׳ מונחים בפנים ואם יוצאים לחוץ ואין ׳  ב תולעים כו
 רוב הכרס, הוא קרוס עב העובר על כל החלל וישנו מן החזה ועד ידוע אם יצאו קודם שחיטה נראה דדינם כמו בריאה בסי׳ ל״ו סעיף
. כל זה מיירי שנעשה הקרע על ידי חולי ׳ : (ד) שאם יקרע בו  הירכים והכרס הקרוי פנצ״א מיעוטו נחכא בצלעות החזה ורובו ה׳
. ודעת אבל אס נעשה ע״י קוץ טרפה בלאו הכי במפולש אפילו בפחות מטפח ׳ ו : ד רוב עובי הבשר כ  תמת אותו הקרום. טור ורש״,
 רש״י והרשב״א והר״ן ור׳ ירוחם שמא ניקבו המעיים כמ״ש רשב״א
 דלא מיטרפא אלא מקרע או ניטל דבר שיסתום אותו >» שהרי(נ) החלב שעליו אסור: בחשובה סי׳ רפ״ז וכ״כ ארה כלל

 הגי• (0 ב [ד] הולמים שנמצאו בכרס הפר זמן הפלש הן נליליס או
 הבהמה אכלה אומן. (ש״ר סימן מ״ז) :

ת רוב הכרס והוא המרץם ר החופה א ש ב  ג ג ה
) שאם יקרע יצא הכרס אם נקרע ד ) ן ט ב  מן ה
 בשר זה טריפה אע״פ שלא תגיע >» קרע זה לבדם
) ד רוב W עובי ה ) ע ר ק נ  עד שנראית אלא ra כיון ש
 הבשר הזה ה או ניטל טריפה m י וכמה שיעור
ח ואם היתה בהמה פ  (ו) הקרע הזה בארכו אורך ט
ת ) י אורך הבשר ההופה א י ) ( י ב(  קטנה ונקרע ו רו

 נ״א לדידן שאין בקיאין בבדיקה,
 וכ״כ ד״מ סי׳ נ״א בנעשה ע״י קוץ:
 (ה) רוב עובי הבשר . זה דעת
 הרמב״ס ולשונו שמ״ש בנמ׳ בכרס
 החיצונה ברובא פירושו ברוב עביו
 והיינו אפילו אינו מפולש טריפה
 ותמה טליו רבינו ירוחם דא״כ לא
 נודע לנו אם ניקב נקב מפולש׳ היאך
 דינו כיון דבגמ׳ לא מיירי מזה וכתב
 הב״י ולי נראה דמשוס דסתמא תנן
 כו׳ ביאור דבריו שפשוט הוא שאם

 .מפולש עד שנראה כרס הפנימי
 וכ״פ מהר״מ אלשקר בתשובה סי׳
 מ״ז וכ״פ מהרש״ל פא״ט סי׳ ס׳ וכן
 נלפע״ד מוכח בבה״ג. דף קכ״ט
 ט״ב ומביאו המרדכי פא״ט בשם
 ראגי״ה והוא דעת איכא מ״ד
 ברי״ף ובזה נתיישב מה שקשה
 לב״י וב״מ ורו״ק וגס בעע״ז הביא
. ל ט י  שתי דעות בזה : ה או נ
 ממקומו שיש בו חסרון: ן רוב אורך,
 בב״י־וד״מ ושאר אחרונים דה״ה רוב

 רחבו ומשמע שם מדבריהם דה״ה בבהמה נדונה ששערוה טפח אין נקרע בסכין דאסור אפילו בכל שהוא במפולש מטעם שמא ניקב הכרס
 חילוק בין ארכה לרחבה אלא משוס דהכא איתא לשון אורך הוצרכו וכיון דסתנא לא חילק בין קרע בסכין או על ידי מולי ממילא יש לנו
 לכתוב לומר אף בקרע של חולי הוה במשהו ואמאי אמר התנא דבעינן רוב אלא
 ודאי דהתנא מיירי מאינו מפולש ושם אין חילוק באמת בין חילי לסכין דבשניהס בעינן רוב ממילא במפולש טריפה בשניהם במשהו ומ״ש ב״י
 שניהם שיעורן שוס פירושו הן ט״י חולי הן ט״י סכין שיין הס דהיינו במפולש במשהו ובאינו מפולש ברובי זה ביאור דבריו אבל מאד מאד
 *הם תמוהים דודאי יש חילוק בין סכין לחולי במפולש אלא שאין האיסור של סכין שייך דוקא במקום זה והלא אפילו בכל מקום שהוא נגד חלל
 הגוף יש חשש מיקב ע״י סטן או קוץ שמא ננע באברים פנימיס ונקבה אותם ומה לו לתנא לחלק כאן בבשר החופה הכרס בין סכין לחולי דאין
 חומרא של סכין תלוי בכאן דוקא ותו דהא בושט יש חילוק בין קרן לחולי כדאיתא בסי׳ ל״ג בש״ע והוא מדברי התוס׳ והרא״ש והכי קי״ל ואמאי
 לא נחלק כאן ג״כ ואין התנא צריך להזכיר חילוק זה דאין גריעוחא דשכין מחמת עצמו אלא מחמת חשש שמא ניקב בכרס והתנא לא מיירי מזה
 אלא מחמת טריפות מצד עצמו והיותר קשה דלדידיה קשה טפי מ״ט זכר התנא טרפות דאינו מפולש שהוא כרוב ולא זכר טרפות דמפולש שהוא
 במשהו ויש בזה חידוש גדול ראסור אפי׳ מחמת חולי אלא ודאי שבאמת אין איסור כאן אפילו במפולש בפחות משיעור ג׳ גרעינין והיינו אם הוא
 ע״י חולי אבל ע״י קרן אי סכין חיישינן בכ״מ שהוא נגד חלל הגוף כמ״ש סי׳ נ״א גםהרשב״א השיג על רמב״ם כמו שהביא ב״י וס״ל דדוקא
 מפולש בטינן בשיטוריס שזכר כאן ורש״ל הביא להלכה כמותם ומ״מ אין להקל כיון דקבטו בש״ט להלכה ומ״מ ברור הוא דגם לענין מפולש הוה
 דינו הכי שאין אוסר אלא בטפח וכפי שכתוב כאןלעניןעובי מאחר שמפרשים אחרים פרשוהו כן לענין מפולש כנ״ל:(ו)הקרע הזה בארכו כו׳,בטוי
 כתו׳ בלשון זה או נקרע בו קרט באורך טפח או ניטל עריפה ואח״כ כתב נקדר הבשר בעיגול או באורך אם אין בחסרון אלא כסלע כו׳ וכ׳ ב״י
 בשם מסר״י חביב וזה לשונו לא ידעתי כוונתו כי אם הוא באורך אין זה קדירה ושיעורו טפח אבל אם הוא בעיגול אז כשחשים חוט סביב הקדירה
 יהיה בחוט.אורך טפח עכ״ל פי׳ דהסלע הוא שליש טפח וכל שיש ברחבו טפח יש בהיקפו שלשה ובכסף משנה כת׳ ע״ז ולי נראה פשוט שכשאמרו
 שיעורו טפח הוא בנקרע ולא חסר ונקדר היינו שחסר ולפיכך שיעורו כסלע עכ״ל ולא תיקן בלום דטיקר קושיית מהר״י חביב היתה מכח מ״ש הטור
ת דברי הטור על כוונת דברי  תחלה חס נקרע או ניטל כו׳ וניטל היינו קדירה ומכ״ש לדברי הרמב״ס כפי מה שנזכיר למטה דקשה ורש״ל תי
 הרמכ״ם שהעתיק כאן בש״ע דהיינו שלא נקרע ולא ניטל במפולש אלא בעובי הבשר ואח׳יכ כת׳ נקדר דהיינו מפולש ואין משמעות לשון הטור
 כן ונלע״ד דתחלה בא הטור להורות דכאן אינו כטחול דמצינו בו ניקב בסומכיה טריפה ואפ״ה ניטל כולו כשר ע״כ כת׳ כאן הן אם נקרע
 הרוב כימנו הן אם ניטל כל אותו הכרס טריפה דאין כאן מעלה לניטל יותר מבנקרע וע״כ כת׳ או ניטל אחר שכתב אם נקרע כטפח לגלות
 דבניטל כולו קאמר וא״ל למה כתב דין זה דלא דמי לטחול דוקא כאן ולא בשאר אברים י״ל לפי שנתן כצל בסי׳ נ׳ שבכ״מ שאמרו אם ניקב
 במשהו טריפה ה״ה אס ניטל חיץ ממחול א״כ ה״ה כאן שאין נקיבתו במשהו יהיה דינו כטחוללענין ניטל קמ״ל דליתא וכיון שגילה לנו
 דניטל אינו מועיל כאן בא לתת בו שיעור אמ״כ ראם נקדר וניטל הבשר משם הן בעיגול הן באורך כיון שיש חסרון שיערו כסלע מ״ל ומ״ש בטור
 או ניטל בו תיבת בו הוא ט״ש ובס״א אינה ויותר נראה שהיי^כתוב כולי דהיינו בסיננון זה כוי והמעתיק טעה וכ׳ במקום כו׳ תיבת *) בו אך
 בדברי סש״ע כאן שהס דברי הרמב״ם לא מתייש׳ בכל מס שזכרני שהרי כחבתחלה או שניטל וניטל היינו קדירה ומה זה שכ׳ בסעיף ד׳ או באורך
 הא כבר כ׳ דינו וצ״ל דתני והדר מפרש דמתחלה כתב דרך כלל שיש טריפו׳ מקרע ובניטל ואח״כ מפרש תחלה דין שיעור הקרע עד סוף הסעיף

ף י ע ס ב  ביאור הגר״א י
 הוא דוקא בכולה או רובה םשא״נ דאפי׳ גפפה מדולה ע״ש שהאריך . ולפי׳
ל ענר ע״ש פ' ג' ד״ד׳ םקרעין בוי (ע״נ) : B טקדעין טעכד א M ס >  תיס' מפין נ
ו בוי . שם בעי רב אשי ברוב בוי וערש״י שפ ר״ח בריב כוי. ועיב  [\י] ביון בוי א
ל כן טלקאטי awen ני' ופתק לחוטרא ועוד דקי״ל בר״י גר חנינא ואיפשיפ ״ * 

 הבעיא : [ז] ונטה כוי . נר׳ יהודה דאםוראי בלהו פ״ל שט נוותיה •י

 באר היטב >ליקיט<
ח זלל/ נקב מעצ״ע עכ״ל, וכ״כ פר״ח אפי׳ נמצא היתד או מחנו ת נ  זה ק״ד מ
 תחוב בדופן הקיבה אס נשאר מעט מהעור שלא ניקב מעל״ע יש להכשיר לנ״ע.
 ועיין צ״צ סי' מ״ט דנטה להחמיר. בחייה סי׳ ה׳ הורה להטריף קינה שיצא
 ממנו נ׳ ענפים באורן מצי אצבע ויותר ממנו כעין מתיכות מעי והיה סתום נסופו

' •י [ה] והוא נו׳ אלא נו׳ . כ״ו לשון הרמב״ם ומפרש  [ף] תולעים ביי , עתפ״ג פ*' נ
 פש״ש נ״נ נשר החומה את דוב הנרם נדונו ו״ל נרונ עניו . וכל הפוסקים
 חולקים עליו ונתנו דוקא טפולש נפשטא דשטעתא : (ליקום) אע״פ שלא נוי .
 למד טם״ש קרועה ולא אטוו פפוקה נסו בגרגרת וחום השדוד, ונט״יט נפ״ק
 דגטין פקרעין להן גייר נו* אבל בת״ח חלק עליו ואפר ט״ש קרועה משום רפםוקה

 פתהי תשובה
 ילא אפסיק הלנתא ענוינן למימיא יטל&ינן ככל תכלס ננקנ נמשהי גפ מא״ש שם הימן
 ל״ג כמנ אי;א «״ד הלנה נרגם נו רנ הינא וא־כא מ״ד הלכה כרינ״ח ורש״י פסק למומוא
' יוסי ני חנינא ובן טמא דגר עכ״ל. ומסתמא גה ועת הטור ושארי פוסקים נן הזא  ני
 שפסקו לחומוא כיון יספק דאורייתא הוא וא״כ לא הוי רק ס׳ טריפה ומהני לה שהייה י״נ
 חודש או לידה לפי הנחה הנ״ל יספק דפצוגתא ממי י״נ מייש להכשיר . אמנם נעיקר הנמה

 הנ״ל אף דנ״נ הש״ן כסימן ניו ס״ק מ״ח שכן משמע מדנרי מהרש״ל שרק אלו טריפות סימן אך הבשר היה מעין בשר הקינה גלי שינוי כלל. אך העלה להתיר והכשיר ע״פ

 שהטחול
א דבוקה. וג״נ כיון שהקרום שענ גבי הטחונ חסור משוס חצב גמור כמ״ש בסי׳ ו א ה ט ו ע י מ מ ה ד ת - מ  ספק טריפות נוו כשר ואט נימא דאין ראיה b״ ־
, סייד ס״י ע״כ א׳ן־ סתימה לכרס דחצב טמא אינו סוחס (עובד כוכבים שמצא  שמיין א״כ אין נכשיר נהמה וו יאמרו נ' גתמות נריעותא א׳ וו אשורה וזי מותרת כו׳
 ומסיק עוי שם לוינא ולא כמהרש״ל ול״ד לספק כנוף המעשה ונוס מהני י״נ חודש ונתנרי יתד ככרס אי מהימן ליה אסור אע״ג שהעובד כוכבים אומר שלא היה נתחב
* \h1 יייי אלא מחצת נדופו הכרם םבפנימ אפשר שהעובד כוכצים ־1ר) ירט לדווי ' י י מ י ע * פ י נ ת א 5 1 מ ־ יג ״ ש ' ע י ' 6 ־ ד א י י ' פ פ ז 1toי ב ־ ' י ז מ ש ע ? מ ש ע ^ ג  ש

ן אמר שמצא במוך הקמטיסשלהמשס שקורין הוי״ב אין לאסור עפ״ז ס״ס זה . ו < ט l t l , ) א ע ה ה ת י א 6 ־ י ש א 1 ש מ ו 9 1 5 ס ן י  הטו ההיא התירה לנו נקינתהנים ג
 שעל שי המאורע ההיא הוכרע אצלו היין כו׳ ע״ש (ונאמת תמיהה !ו לא על התכ״א חשוי חרנגולח שבטנה צבה ולאחר שחיטה כשנקרע זב ממנה קילוח מיס זכים כשירה

 רק על מסרש״ל והש״ך והאחרונים שנמשכו אחריו).
 נעור סנ״ל טנואר ולא ס״ל

 ניח אפרים סימן ליה ה״ק
 צגה כר עיין גוה נתשונת

\ u u v \>WIUW \wv w• 1 גשס שגות יעקנ ששמע מרופאים כי׳. ע״ש ש:תג עוד וכס״; שמעתי עי. התרנגוניס שרגניסס 
 נפוחות אןילו כעצם התחתינה שיש לחוש שנא מחולי פונר״א שהוכר מצוי לתרנגולים והאוכלים החלב שעליו אסור . זה להדעה שאוסר חלב הדבוק לכרס שתחת הפריסה .
1 אבל לבגי ריינוס שנוהגין גו היתר לאכלה כמ״ש סי׳ ס״ד בהג״ה כ״ש אס ניקב , ' • • ״"! ^ » י  נאים ליוי מולי זה לכן שומר נשכו ירחק מספ פ״י ־• (ג) קי" 'י׳ *
. ״ ״ , ״ - ״ , ו , ״ ״ , א ו ״ ח ר ד ^ י - י לי׳ר״יז/ ימי ^ ג ר י י ו י מ מ ו ״ יתייד w ח ר י ם ר י ; פ : " קג י י . (פר ח) ומה שהכשיר רמ א גבי תולעים שנמצאו למשה שכתנ מלשון זה משמע דוקא שנקרע מבמון העור ורוב עוביו ולא כט־ י מ ע נ זה סותמו ל . הכיש ומ, ל ל w ^ ע J ־ י 1 | י י ל ו ש ה , מ ע נ י א י ל ה 6 ^ ל , י ו ^ י י נ י 1  ־

,״! בכרס כ׳ מהר״מ טיקטין בשם ש״ז דוקא שנמצאו מונחין בפנים אבל אס יוצאים . . , ) ו , ״ 5 ן א, מ , ״ . ענכ״ט ועיין כשפצ״מ שכתב ד?״, ^  (ד) אורך הנשי
 לחון ואין ידוע אס יצאו קודם השחיטה נראה דדינס כמו בריאה גסי׳ ל״ו
. הש״ך מביא דעת רש״י והרשב״א ושאר כמה גדולי פוסקים דממיריס כל זמן שלא ניקב מפולש והע״ז כ׳ דמ״מ אין להקל כיון לקבעו י ב ו  וע״ש סעיף ה׳ עכ״ל: (נ) ע
 בש״ע להלכה ועכ״פ גרור הוא דנם לענין מפולש אינו אוכר אלא בכיפת. וכל זה כשניקב ע״י חולי אבל ע״י מחט או קוץ בכל גווני טריפה כבסי׳ נ״א ע״ש(דשמא ניקב
) נהמה שנגחה חברתה בקרן כמקום כלס החיצונה וניכר שנעשה המקוס נכוה נמקוס הנגיחה עד שנראה שניקב הנשל שעל כרס החיצונה והעור שצם ים)(ט״ז  הנני מעי
ב ארוך טפח נראה ק  אס ידוע שניקב בשר החופה כשיעור שנטרפה בו דהיינו אורך טפח 6׳ הוי טריפה מחיים וחלבה אשור בדין חלב מרפה אך אס אינו ידוע אס מ
. אך אס נשחטה ולא נמצא הקרע כשיעור טפח. מ״מ יש לכדוק באיברים הפנימים שנקיבחן כמשהו(כי״ע סי׳ י״ג ועיין כנה״ג קס״ח. ק פ ס  דאין לאבור החלב מחיים. מ
 ופר״ח ס״ק וי). (נ׳ צ״צ סי׳ מ״ט אס נמצא מחט תחוב בכרס וכנגד אותו מקום נמצא טרכא בכרם תלינן לחזמרא דודאי הסרכא באה מחמת המחש שניקבה הכרס מעל״ע.
. וכתב הש״ך לת״ה רוב ריחג וגם בבהמה ך ר ו  קשה ל״צ ־י«ל תא אפילו אבל אם נמצא קוץ או מחש שמונח כך ככרס . אע״ס שבית הכוסות נסרך לאיזה מקום אין להטריף עכ״ל) : (ל) א

 טחיטה לין י״א : ה לשון
 הימנ״ס נפ״ט מה״ש (וין ה׳
 וי.) מהמשנה שם וף מ״נ
 וכדמפלש לה לני יוסי נד
 חנינא למומרא דף נ״נ וכיכ
 הלשכ״א גת״ה והרא״ש וש״ס
 והמללכי : ו כרכי יהווה
 נמשנה שם וכדמפרש לה שפ
 רני ננימן נל יפת וכו׳ הרי״ף
 זהרמנ״ס שם וש״ש : ו וכתב
 סנ״י ונ״ל והיה לרוב לחנו

 נקודות הכסף
 (טיטן מ״ח בט״ו ס״ק הי)
 כתב על הב״י שינויו תמוהים
 מאד והאריך ולא ירו לסוף
 דעתו ני אף שלשון הב״י
 מגומגם מ״מ סשוט שכוונתו
 ללוקא גנקרע ע״י סכין הוי
 נכל שהוא אגל לא ע״י מולי
 אלא לדייק לע״כ מייוי באינו
 מפולש ניון רמיירי נמי נעל
 יוי סכין וכן הוא נכסף משנה
 (הייא והמעיין ננסף משנה
 יראה לעין שיש חסרון גלשו(
 נ״י וכוונת רנריו כמ״ש
 נכ״מ ע״ש : (שם ט״ק וי)
 אין לנרי! מחוירין וק״ל :

ני  הדושי תרשו
 ינלאה לענ״י שמוכלמ ני.;"ה
 הנ״ל שכן כוונתו יאל״נ לא
 הוי משני מידי ע״ש ווו״ק .
 ואלינה מן או״ה הנ״ל משמע
 שתעתול ס!תס הכרס דאל״נ
 צמה ליה למימי שאין סתימה
 בטחול משוס ליש שיעול
 לנקינתו תישוק ליה שאין לנל

 מטה יהונתן
 קלוס ונקליף וח!ג שעל היתל
 לאו תוחב הוא אלא לגני בגל
 אוסרים וה מחמת מומנא נוה
 שיין לומר אינמו מיכול כוי
 משא״נ נמלכ שעל הכרס לאט
 אוסרים אוחו לקיי״ל נרגינו
 אפלים וללילי' סוי חלנ גמול
 ומחייג עליה נלח גזה ליש
 לומר אינסו מיכל אנלי לק
 «״ן י״ל למ״ש הלמ״א לקמן

 יד אפרים
 דבר שיסתום אותו שהרי
 וזחלנ . ענס״ע ועי' לעיל סי'
 מ״ו ס״ק ג׳ שכתבתי שם תשו'
 נ״י ושאר תשינות נזה ומש״כ
 נתלנגולת שצנח נענה עיין
 לקמן סי' נ׳ ולעני! תולעים
 ע״! מ״ש גס פרי נ״א סי׳ ל״ו
 וגקונערש התשובות שם: (שס
 טעיף ני) אלא ניון שנקרע
 רוב עובי.ענה״ט ועיי נתיניו

 חמשי בית מאיר
 הקרום ונמצא נשר סעחול
 סותם מ״מ נסר זה אינו אצל
 נקב מנרס נחילדמו ועיי סי׳
 מ״י נש״ו סק״ל ולשון הע״ז

 נליון מהרש״ א
 שער אטדים מיי פ״ב (ד״ה
 ואשר) דסותם כבגליון לקפי
 סי׳ ם״ד סטיו ; (סעיף נ'
 ט״י סקינ) דדינם נטו
 בריאד״ותניש העלה רפריפה
ן כ  כפשטעות נ״ה ודרישח ו
 ננםצאים נניס ויש קורט
 דפ או שאר ריעותא : (באר
 םיעג סק״נ)קלוחםיםיביט
 נשיה , עיי לעיל םט״ו
 טט״ק י״ח ־. (סעיף ג׳ ש״ע)
 בשר החופה את רוב
 הברש . בעוף ליתא לדין יד׳
 ט״ו טוף טמ״ט . וע״ש
 בגליו! ־• (שם) אס נקלע
 בשר זה . וגיקנ והעור קייפ
 חדר בריא דםגגיחות נא
 ונשר ב״ח וט״ח וע׳ ת׳ בית
 יעקנ סי' י״ג אוסר. ע'
 נליון סי׳ ג״א מעיף ב' :
 (שם) כיון ׳*נקיע רוב .
 ונה״ט יש להקל עד שניאח
 הנרפ מ״ה ; (שה) אורך
 טפח . ודוקא עיי חולי אלל
 עיי קו׳ן אי׳צ ׳נניעור פ״ח
: (שה) אורך י  ופ״י >
 הנשר ההיפר,. ואם טפקיט
 שהברפ בלה ולמטה נקרע
 איתי קרום בשירי, : (ש״ן
 סק״ו) וגן גלפענ״ר טונח
 נבה״ג. ויש להקל נהפ״ט.
 פיח . אנל בלא הפ״ם אף

 צבי לצדיק
 (פיםן ט״ה נש״ע סעיף גי)
 בשר החו8ח וכי' . או
 ניטל טריפה לנל הפירושים



ן פח a*־ המלח ה י כ ת פ ב יולה דעה TO הלבות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

ה יהא סתמא חנן : יו לשין ר ס ׳ י < ן ש נ ו, ה ה ד ר ד ר ם נ ׳ א י ף _ פ י ו א ו ב . ץ א א ק ן א ל כ ב ״ ה י ת כ . י ו 1 « סרמכ ס שם נדמלמ דלג ל י  י
: M במפולש באורך וכשתעשה מן האורך עיגול יהיה כסלע ובסעיף ג גנינא וכו׳ ווינ יוסף 
BB מיעל שרפה בארט מיירי אפילו היכא שהרצועה אינה רחבה בעכין 0 מימיא יינ ימיה וטי 
5 ̂ה. ?  שאם חששה ממנה עיגול לא יהיה שליש שפח ואפייה פען שארכה טפח היא״שגוהר4איג
̂נתשונ׳:  כהבו בזה פירושים אמרים דחוקים ,¥4"£££ טרפה מ״ל ברור וב׳׳ח והדרישה לועתוופכ״כהרשנ״

מ מקדרה ד  ע״ש ובפרט מ״ש ב
 באורך ר״ל דכשיש חסרון משערינן
 כמו בעיגול ע׳׳שדמשמע דר״ל אפי׳
 אס ההיקף של הרצועה באורך

 כהיקף העיגול וא״כ למה אמרו _ ״ ״
» ס  בש׳׳ס נקדרה כסלע הל״ל נקדרה כיו! 'שהורוה'״חי י

 ודו״ק ועייל סי׳ ל׳ ס״ר, וי:
. לשון ׳ ו  ח והוא כדי שיכנס כ
 הרמב״ם וטור כדי שיכנםו שלשה
 גרעיני חמרה זו אצל זו בדוחק
 וכ״פ מהרש״ל שם: ט אם נתפסםם

 כו

י נ  חידושי תרשו
 כללה׳ סי׳ ל״ה יש״ל שנאמין וסי׳ נתשונת ר״י לבימ לוי סמא שאינו סוחה ודו״ק . ינוקה הה וסל הכרס יש חלנ שיוכל לשחום רן הגרה שהוא
 סכשיי . ע״ש : סתים . אנל מכל מקום לא

 פרי חדש
 (טיק טית בש״ע מעיף יי)
 חעמיי על טסח ונמנו רט״י נקירה נסלע טי* שאם תמתח נעיניל וכוי . לשון השים •אס נקדר הנשר וזזה

 וסיאיש בבודי! וכן נראה נסקסו נ׳ טפחים אנל הסוס׳ וכל שיש נרחני סהמ יש סלט הוי שני שלישי p«1 הקוירמ סוא פני טסתי׳ ויוחנ ולפ״ו אורן חוט המקיף כל נו טפח נאיחס קיירה ע״כ העיגול לאוון או ללוחנ ממצא

 ובסעיף ד׳ מפרש דין ניטל דהיינו נקרר כעינול או באורך: (ז) כשאין
 בהם שום אוכל. הטור כ׳ סחס אס נכנסו שם בדוחק ותמה ב״י על חלא
 זסר החילוק בין יש עליו אוכל או לא ורש״ל כ׳ הטעם מאחר שלא ידעינן
 כמה יהא הציפוי ע״כ החמייז רבכל גווני טריפה אפי׳ אס נכנסים

 בדוחק בלא אוכל: (ח) שאס יםתח
 קרע כו׳ . אם נקדר בעגול אתי
 שפיר דכל עגול שיש ברחט שפח
 יש בהיקפו ג׳ טפחים אבל חם
 נקדר באורך אין זה מטון אל חוט
 המקיף שיהיה טפח ולא יותר
 אלא דה״ק אם הוא באורך וימתח
 בכפל שפחו אל שפהו עד שיהיה
 כעיגול יהיה טפח כל שיש בו
) בסקום ט  כסלע באורך מ״ל: (
 הבורן. פרש״י המסס ובית הכוסות
 0וף הכרם שקורץ פאנצ״ה עשוי
 כטבע וקרוי ביח הכוסות והמסס
 מחובר בו וסביב סביב לחיבורן
 כשאתה מברילן יש דופן לזה ודופן
 לזה ובאמצעו הם שופכים זה
 לתוך זה והמאכל נכנס מבית
 הכיסוח להמסס ומהמסס לקיבה
 ומהקיבה לדקין ע״כ ומשוס הכי
 אין פוסל נקב במקום חבורן שהרי
 בלאו הכי שופכים זה לזה :
 (י) םפולש מעל׳׳ע . כדי להבין
 פלוגתא דיש אוסרין שמביא רמ״א
 נעתיק מחלוקתן דתנו רבנן מחט

 שנמצא בעובי ביח הטסות מצד אמד כשירה מב׳ צדדין טריפה ופרש״י
 דוקא בבית הטסות בעינן נקב מפולש אבל בהמסס אפילו מצד
 אחד שלא נראה הנקב לחוץ אין זו סתימה לפי שהדופן דק מאד
 והקשו התוספות עליו דסא חנן המסס ובית המסוה שניקבו לחוץ
 טריפה ש״מ גם בהמסס בעינן מפולש ואומר ר״י דהאי לחו׳ן לא
ן זה ועוד אומר ר״י ת  לנמרי לחוץ אלא לצד חוץ לאפיקי ניקבו זה ל
 דמצינו לומ׳ דבה״מסס אפיי מצד אחד טריפה דחיישינן שמא ניקב
 למוץ וחזר והבריא כמו נבי ושט בסי׳ ל״נ והא דהנן דדוקא ניקב
 לחון הוא טריפה היינו שידענו שלא הבריא מון שאכל מחט לפנינו
 ושחטוהו מיד עכ״ל ובשם ר״ת כתבו דבהמסס נמי בעינן מפולש
ט בית הכוסות דקמ״ל מצד אחד כשירה ק  כמו בכל הטריפות והא מ
 אע״נ מיקב עור אחד שלם ולא מיישינן שמא הבריא אלא נכי ושט
 דפמיא ביה ונמדא ליה ופעמים שחוזר המחט לתוך הושע אבל
 בהמסס אס הבריא לא היה חוזר לחוט והסכימו הטור ושאר פוסקים
 לדעת רביט תם וכן פסלן כאן בשלחן ערוך והיש אוסרין של רמ״א

, ״״ ״ ״ , ״- , ״ ״ — , . *  הוא רש״י והסכימו כן תרומת הדשן ואו״ה וע״כ פסק רמ״א דאזלינן ״
W לקולא הכוסות מטעםהנ״ל ומהרש״ל בא״ו שלו שם לא הבין כן דברי הא״ז 

( ׳  ודחק עצמו מאד והדבר פשוט כמ״ש ודלא כמ״ש הב״ח דרש״י אוסר נמי ע״י חולי ופשק כן שלא כמקום הפסד מרובה ולא נהולא קאכלי כו׳: (שט מעיף י
S T s t a w f . T w ח ״ ל ה ז ו ״ נ נ ע פ ה ״ כ ע ו ח מ א ב ל י א י ס א א  כלל ואפי׳ אח״ל שכן דעת רש״י מ״מ הרי כל הפוסקים כתבו דלא כוותיה וגס כל האחרונים ל

ם  גיאור הגר״א ש
 להטפט נר ווגיוז שיט רשפ אן) טצד א' טריפת וכט״ש נפפ״נ ישבת לטג״ם לטחט נר הנקב נו׳ . פתני' טיב א׳ : [יא] ויש כו׳ . טפ״ש נ' ב' ת״ר טהט נו׳ יטדשביק קייי ננניבא . ה״ה ט״ג א׳ (׳נינ): [ט] ואם גקנו נו׳. טחני׳ גיד א׳ : [י] ואס [|"|] (ליקוט) אט היה נו׳. נרהביא וו׳ יוסף אנל לפי' חופי שם ג״י נ׳ סד״ה מםלע

 באר היטב
 גלולה ששיעורה ספח אין חילוק בין ארכה לרחבה: (ה) סכםלע. פי׳
 הש״ך יהייגו.שנחסרה במשולש כאורך וכשמעשה מן האורך עיגול יהיה כסלע .
 ובסעיף ג׳ מיטל בארנו פריפה מיירי אפי׳ הינא שהרצועה אינה רחבה בענין

 ע״ל סי׳ מ״ג סעיף נ׳ וס״ס ור״ן שאה סמחח אי מס
י מושכו. לכאן.ולכאן שיכנס כ ן ה א ל א ב ס . ל ה ר ש  ני: י כ

 שופכים זה לזה . רש״י ופוסקים:
א ואס הנקב בשאר צדדים ,  י
 וכתבו ההוספות ומביאם הב״ח
 דאפילו נקבו שני העורות במקום
 ששוכב ע״נ המסס ומדובק שם

̂נ״ה׳והממנ׳  בשומן אינו סותם דחלג טמא הוא מיקווקלשון 
 . -״״ _,״״, ... שפירש מסיחה סייט הקפת
 כדצקמן סי ס״ד סעיף יי וכ! פנינ נצ הקיייס ולפ״ו אי!
ב ויש כאורך הקדר׳ אלא טפח ונמצא  משמע tfpO ריש כלל צ״ה : י
ל 3 ש S מ ־ ? S D , S אוסרים בו׳, בדמובת׳יח שם מסיק אמנם מיס םי׳קס״ה פסק 
 כרש״י וכ״פבאו״ה דאנו נוסנין כרש״י וטעמו של רש׳׳י הואיל ואין נהי׳ ל׳ ס״נ ע״ש:*)(שט
א פי. נתני-יה) ויש אומדין י ר 3 ; י ן ן פ ן ל ן ל ס ן ל ה מ 3 ק י א נ מ , ק י ש י י ק ח א ל ל ב א ר ע ן ן ע  ל

 משא״כ בשבי בית הכוסות עכ״ל ומשמע דאינו אוסר אלא כשהנקב פטה יהונתן
 בא פ״י ממט מטעם שמא ניקב והבריא וכן בת״ח ובאו״ה שם כלל B׳V ו ס״ט אנל אין אוסרים
 נ״א דין י״א אוסרין מה״ט וכן כתב בסימני ה״מ שם והכי נהוג יהטעט נטש״נ בליקוט
 אס לא בהפסד מרובה או שעת הדחק הואיל ודופן שלו דק מי,ש,׳ מהרי״ל משוה יק הספימו
& - S * ¥ S ? f i שמא ניקב וחזר והבריא עכ״ל אצל כשניכר שנא ט״י חולי לליכא 
 האי מששא כשר וכן הוא בפוסקים בשם רש״י וכן בס׳ ל״ח ל» להם לפסיק נרנימ יואל רק
^ י \ מ " י י ״ ?  קס״ב ע׳׳ב כ׳ דנראה דנם הוי לא אוסר אלא במחט דהא מל ל
 המקומות שכ״כ רש״י לא קאי אלא אמחט עכ״ל וכ״נ מדברי רש״י א״געי״ן קשה ל«ה לא יהיה
mm ו ״*ימא^ני יוי י ט יי״ל ש־ ״ א  במתני׳ דהמסס וביה הכוסות שנקבו לחוץ דייש פ
 למיז שהנקב נראה מבחין ומון שנקבו זה או זה שלא במקום ומחמת מומי* קינלו עלייסו
^TBW'&W™ י ר י י ש״י מ ר ס א״ז ד ש ב ד ״ ׳ 5 י  חבוק כו׳ עכ״ל וכ״כ בהגהת ש"י ס
 כאן בנקב שלא ע״י מחט ודל מש״ה אינה טרפה עד שהנקב נראה לגין ל״ל אינהו מיכל קאנל"

 הכרם אע״פ שאין באורך הקרע טפה טריפה הואיל
 ונקרע רובה :

 די׳*) אם >י0נקדר הבשר הזה בעיגול ז או באורך
) מכםלע ח והוא בדי שיכנס ה ) ר ת  נוס אם היה י
ה  בו ג׳ גרעיני הטרה זו בצד זו בדוהק אם יש ב
 אוכל הנשאר סביבותיה כשאוכלים אוהד. או
 (י) בריוה(ז) כשאין בהם שום אוכל כלל הרי זה
: ה פ  טריפה(ה) שאם ימהח קרע זה יעמוד על ט
ם 0) נתמסמס בשר זה עד שהרופא א  ה ט ט

טל: י נ  גוררו השוכ כ
ה ואין אנו בקיאין בבשר שהרופא גוררו ולכן כל מקוס שנשחנה נ  ה
 מראיח הבשל לינו כניסל (מרלני ונ״י גשס הנהוח מיימוני) :

 ו מהט שנמצא בהלל הקיבה או הכרם דינו
ת: סו ט שנמצא בבית הכו ה מ  כ

 ז י״ המסס ובית הכוסות דבוקין זה בזה מט ואם
) במקים הבורן אפילו הנקב(י!) מפולש ט ) ו ב ק  נ
א W ואם הנקב בשאר צדדים  מזה לזה י כשרה י
) מפולש מעבר י ג אם דגקב(  שאינם דבוקים יהד י
ס ס מ ה ) טריפה ואם לאו כשירה בין ב ע ) ר ב  אל ע
ב [יא] *) ייש אוסרי! ת • הגי- י ו ס ט  בין בבית ה

 . , . , , תמתח יעמול פל טפח פי׳ מוט נקלרה כהלע טריפה. שאה
T״ המקיף אמ הקלייה לנשימחח ' M ,יקי *יקב•**'̂ W שניקני יחיץ •'י* M 1 אפיי נ* ני״יכי, ייי" יקא°יP ם יי&״י אלי• הוא •שליט טפח עכיל. ויש זהנפ״ש בפתגי' דלקטן ננ״ל ועתוס' שט• ושם ושם ודייקו'להק ועוד דאין שום פריסות יהיה טפח נמצא רוחנ סלע י ינ ־ ! נ נ י ל 3ל" ״ח0 ליקיק יהא נגקולה נסלעאין נשאיגו מפולש וע״ש ! (ליקוט) ויש אופרין נוי • ינייי א נ B א ״ D *"מ'' י  נסחפ בט״ש טפ״ב דשנת וט״ג דםובוז יייייו י,* 3ייי*6 נ

 פתחי תשובה *
נ &־"'י *י יחני שיהיה חס* כסיעיאיי׳יינאוט הוא לונ או טפח ונלא חסלו! וצ״ע לוינא עכ״ל : (ך) גקדר הנשר הזח כעיגול י י 0 < :IC C ^ C ' , ' י״יויי' גביימה יו":ה ״^ P : F T E W ^ 05P;B 1"ע 

 כמו נגספה גלולה למשטליס כשליש טפח גנקלל וצ״ע ללינא ט״פ . [ונ״כ נשפר פ״ת אות י׳ גטי יהיהיטליפיה לק אס ׳נול
 לעשות מסקויוה יצועה אווה

 ממויק טפח. א״נ אמאי צייך משוה ינמוט המקיף הקוירס באורך הקלע טפח ומ״מ טופי

ר ^ ״קי יטפח^נ י רו ע או . והמ״ז כ׳ דהמחנר חני והדר מס׳ לכהחלה כתג דרך כלל שיש סריסות בגקר ה פ ר  שאם תעשה ממנה עיגול לא יהיה שליש ספח ואפ״ה כיון שארכה טפח מ
. העור כ' סתם אס נכנסו לעשוח כסה וכמס רצועות של ח ו י ר  ובנימל ואמ״כ מפ׳חחלת דין שיעור הקרע עד סוף הסעיף ובסעיף ד׳ מס׳ דין נישל דהיינו נקדר כעיגול או באורך : (ו) ב
 שס בדוחק ולא מילק בין יש עליו אוכל או לאו והפעס כ׳ רש״ל מאמר דלא ידעינן כמה יהא הציפוי ע״כ החמירו דבכל גווני טריפה אפילי גנבנסיס כלוחק או.־,־ טהמ והנה רש״י נתנ
ה שאס ( שא״ט וף נ׳ עינ י״ י י כ ן w מ , ך א ל י א ר 3 7 ק 0 נ ל א ג ם א י מ פ ׳ ס נ ו ס י ) ר ה ש 3 ח י ס ו מ נ ו י ר ש ב י ל ש ג  נלל) אוכל. וכי הס״ז דיש לתמוה דבשלמא אס גקלר בעיגול אחי ששיר ד
ט ף ולא יוחר אלא דה״ק אס הוא באורך וימתח בכפל שפתו אל ששתו עד שיהיה כעיגול יהיה שפח כל שיש בו כסלע באייר : ולנ* שיננט יסוגל « י ק  שיהיה שפח מוס מ
. להא גלא״ה שופכיס מזה לזה ול״ד שהנקב הולך מחלל זה לחלל זה אלא אפילו ניקב ממום למיל לאורן או לרומנ תמצא נו ש ל ו ש : (ח) מ ׳  (ז) נתטםםם. ע״ל סי׳-מ״נ סעיף כ׳ ום״ס כ
. וכ׳ הש״ך ואפילו נקבו שגי »ט.ח נאותה קייל׳פנ״ל נראם ה פ י ר : (מ) ט ס ס מ  חו כיח הכוסות למוד גמקום חיבורו כשרה משוס לדופן המסס מנין על נקבי נ״ה ודופן ב״ס מנין על נקבי ה
 מינריו שהוא מהרש דרומנ
 שלע הוא שני שלישי טפח והוי הקיפו שני טסחיה וכשימתח לאלנו הוי קלפ אורן טפח א״כ לשי לנליו לק״מ יכל שאין נקרע אורן טשמ כשרה ולא נפקא לן מייי נחוט המקיף את הקיירה משאינ צפי׳ סיאיש קשה וכן סא
y/j זאמרינן נש״ס פרק א״ט איר אסי נקייה כסלע עריסה שאס ממתח תעמוי על טפח א״ל מ״א ללילי מפלשי' ל׳ כסלע נשרה כיסר מכשלע עריסה והנה הא נמסני׳ חנן לשיעול' נטפח א״כ עכיפ הנקלרס נםלע טלפה א״כ.««ג 

 מטעה טלפוס רנקרע ולא חש ללקלק נמשכון ונקט ספח הגה שאינו פיוקלק ורו״ק : (שט טעיף«׳ נהגה"") ייע אופרי! גו׳. הנלל שני! המפה לניס מפלשי תו׳ לשיטת יש״י הוא יניה «נ יליכא חשש שמא הנויא אחו יוקא ינעינ! שיהיה טפח נמקוה אתל כמו ננקלע יוולאי ננקלע כאן מענו וכאן מעט לא מצטלכי וה״נ לנוותיי! כמה שלא נקלט נמקוה א׳ אינה סייסס לפ*ו גם קישית fK *ק״מ מקור׳ כסלע הוא הלימ נאמת ואינו וקאמוינן השתא ונקווה הוי םל״מ א״כ ווואי אס נקנה נקנים שיש נהס חסרון הרנה עי שנין נולפ כסלע נמי עריפה נמו גרגרת ונשאר יונתי ולפן םוצרן לועי שאס ממתח ונו׳ נוי לאשמעינן יציל סנקניט נמקוט
 לזדושי בית מאיר גליון מהרש״א

 שס לאו לוקא : (סעיף ו׳ נשיך ה״ק י״ב) ןיש אוטרי! «׳ . וא״ל מיג לטעם לש״י משוה שטא ניקנ והבריא *«ח תניח (ום״ז חולק) ראינו 0' נפ״ע אלא פשוט שפא ינקונ ביט הפנימי . פייט י״ל דליפ טתיטה
 א״ג וטטעס שני הט״ז והש״ך טי' ט״ו טקינ נפתול ו«׳ ת׳ בית יעקנ טי' ג' : (פיו פיו"') כגיל נדוד ונ״ח .
 וב״נ בפ״ח ; (ה«יף ל' ש״ע) נסדר הבשר הווז בעיגול או גאודך . והיה נרותנ : (ט״ז PD׳׳״C שיש נרחנו. «׳ פ״ח : (העיף יי' הג"*) שנשתנה טואית ועשר .. ע׳ פט״ג 0"ז פק״וו וסוף ט״נ: (סעיף
 ו' ש״ע) סחט שנפצא. ונגםצא נדקין עיי סט״ו פ״ר ונט"! ושיך aw : (שה) בחלל הקינה או ה0־פ. ולהייא לקטן נהטםפ ה״ה דאפור ננוס ת׳ חניי ל׳ט ועיש בלא גורע אט היה טונח בפיש או חיו!
1 י«; *״" •י נ**׳9) ייש או»״ן ' נ קנ יי' יי,**' ט י נ ש ?3 80יי" • 31׳"״נ נ ״") אפי י1 ניליי' & ״' •י (*1'י יי 6 י 0י״ י נ״י1 יי׳ ל׳  תודנ: (נאר היטנ פ״ק יי) אבל "0*א קיץ א

 יד אברהם צבי לצדיק
̂ן אזל לשיטמ שסיעוימ נלונה שהוא פחות טטפח , ס״ס מקללה משעלי! שאס ימתח הקיעיעמוי על לוג שלה והוא פחות מכםלע וקיל . אכן לאימי להסנ״ש שלא נ״כ. ועיין בפמ״ג ונפי ל״ש י• ודעילסי פסק הלמנ״הומשיע יטווז׳ קרע זח י«טוי עיפפח. נלאה ללמוי מוה יננהמה גלולה איילי ששיעולה בקוע ספח אנל בקטנה 5מן (6׳p פיח טיף יי) אס וקדר הנשר ומה בעיגול או באורך אט היה יתר מכטלע היז פריפה שאט נלא חסלין פליסה כש״נ ביש מפית. לין לפי׳ לש״ל ומיירי נאינו מפולש א״ש יקט״ל אפילי ניש פסיון  נסעיף הקולה לאם נקלע לוג עוני םגשי םיל כמפולש ה״ה גני נקליט . וסבי «נמ לסליא נלשנ״א נסמ״א (דף מיג) ע״ש ווו״ק . ונ״נ הפמ״ג נפשיטויו וממה על השץ נש״ק ז׳. אכן ה



ב ה י ז ר ו ן יורה דעה מה הלכות טריפות ט ה י כ ת פ ה 176 ש ל ו י ת א  נ

) בהטםס אפילו בלא נקב א י ) : ה ב ו ד ד מ ס פ ח לקולא במקום ה סו  יץ שס: ע בהמסס כו׳, כ׳ הדרישה סי״ב דאע״ג דיש״י נקש ביח הכי
ה כמו מ י ח . נראה דכיון דלטשס דרש״י משוס שאין כאן ס ש ל ו פ נו מ ת די ו ס ט , יש בו סביב שפתו עובי כו׳ אין לפרש דר״ל דבשאר בית ה " א מ ה ! ,  \'ראני״ם ״
ן שהנקב נעשה י א ת כולו בפול ועב כו׳ עכ״לוהב״ח שזכרתי בסמוך בשמו שייך דין זה אפילו באנו ה סו ס אלא נ״ל שכלבית הכו ס מ ה י כ י ס , ש

י א ׳ " ' י ג . נ י י•' י 1 

ד שמניע הנקב ותו לא אפ״ה י בקונטרס אחרוןהשיג עליו בדבריי שאינם נראים כלל ואיןספק דאשתמיע על ידי מולי ולא שלש החולי רק ע י ת י י י׳ יי יי 5 י  י
ה אבל מ י ת פה כיון שאין כאן ס ח י׳ טרי ש לסו דברי רבינו ירוחם נט״ו או ד  פרי ח

 ל״ת
 ססכ׳
 גשם

 ויישור
 נ'

 יון שחין כאן
ת לדטח רש״י ספו ד אפילו בלא נקב מפולש(טול כשס רש״י יא״י לפי מ״ש התו ג גהמסם י ) י א י ) 
ס שמא ניקב והבריא יש ע ט ס י ד ס פ ם ה י ! י מ א ב ם ל י א ג ט י ה י (י) נ ס  ניקב הארוך ומ״ה סימן קס״ה) ני) ו
ט ח קב ע״י מ ס נעשה הנ א  חילוק ד

 מלונה שאז יש לסמוך (יא) אמנשירין,

ת סו ° דכ׳ להדיא דלרש״י בבית הכו ע ו  נהטםהאיייל/יני׳• מ
ה וכך כתב באו״ה פ ר ק ט ד ^ במקום ה n f i S w ' c Z , ? ו ח  ל

• י ״ ״ ״ ״ - ״  והבריא ולסברא ״ אף בדקה כלל נ״א דין י״א וכן משמע מהר״ן __ , ו
ו אי קוץ אז דוקא חיישינן שמא ] א ג י ט נ ח ה מ ב ו ח ז באהד מהם ת ת זה מקצתו ח י־ אם נמצא ט סו ז״לבי* הכו ^ פא״ט ו ? ל * י ״ « ״ 5 * 
י הופכין אותו ניקב כולו והבריא ואפילו אם אין ) י כ י ) ר ב ־ ־א מחמת מולי ילינא עבה ויש בו שני טורות ומקצהו דק קוץ ולא ניקב מעבר אל ע P w C 

ס ניכר ט לפנינו אבל א ח מ ) עליו ה ז ) ( ג י ז *) אם נמצא( ט (ינ) ובודקין אוהו מבחוץ י ח מ  S שאין בו אלא מור אחד וקאמר ד

ם) וכן ע והפוסקי ו ד ׳ הכחיש הי ת כולו כפול ועב ט ו ס ט 0 '?< שכל ביח ה 0 " ' ף״" י ' ; ת מ  י

א אם ״למשמע ה ז ד שכ׳ ו ״ ש ת ה נ ה ׳ ר״א ומביאו ב י ם ק ״ מ ס ב ע מ ש  ילמי מיין י החלמתי & מ
ת אפי׳ מצד אחד סו ם עובי בית הכו " נמצא המחש בכרס שלא במקו . 6 ״ "  יהמסםיאעשי״שי׳ י

% w

f i S ה כו׳ ומ״ש הדרישה ליפלוג וליתני בדידיה כו׳ אינו קושיא כלל פ י ר ט ^ K % f 
. כבר נתבאר ׳ ש מ ל ו פ ב מ ק א נ ל לו ב ד אפי : י ב ° י״י׳ י׳״יו °יייי׳ ע״ש ועיין בס״ק כ״ ' w 

ט לאחוריה ח מ ם משום דחיישינן שמא ניקבה לחיץ וחזרה ה ע ט  iS,jp'3S?^3 ה
ס ניקבה לחוץ לא קה לראות א  בעינן נקנ! לי׳יז ממש.ולסנית והבריא ומשמע לסברא ;ו אפי׳ בדי
ע מ ש כ שאינו ניכר וכן הוא בהר״ן וכן מ י לשמי) הבריא ל נ g מה r ' ^ ^ W 
ע במוס׳ פא״ט ופרק מ ש  יני שיני ל־המשם עי שינקנ בהרשב״א בת״ה הארוך דף ל״מ ע״ב וכן מ
ן שניקבו לחוץ ולא מ מות שיישבו דהא י ה מדליקין ושאר מקו מ  fp,S^S™*3 ב
 לה״״ נ׳ עולות. אי נעי מיישינן שמא הבריא בשינויי דחיקי ואס איתא ה״ל לשנויי דמיירי
פה אפילו ליכא ס טרי ס מ ה ב . ומשמע ד ק ״ ו ד י שבדקו מצד האחר ו r J ",?5י \״ ״ מ ו : , א  ל

א דאי באיכא קורט דם ז ופשוט הו ם מבחוץ וכ״כ העט״ י קורט ד י " , 0 " ! ' י מ  ש
ף ח׳ מיהו נראה י ע ה כדבסמוך ס פ ר ת ט סו « מבחוץ אפילו בית הכו ׳ ^ ) : י " ״"״ ^ י י

ש  ב

ס ס מ ה מא אחר שחיטה נתחב ב י ים דאל״כ נ רט דם מבפנ קו ן נ י מ דבע מ ? 
דס שחיטה נתחב  ממש ש־מצאח נעיג׳ נ״ה ״!י וקודם שחיטה לא נתחב בו כלל דאס איתא דקו
ם ו א " ה״ל למיסדך וכן משמע בת״ח ריש כלל צ״ד ע״ש ובסימנים : ט " י ו ' נ י יי י 5 נ ש ־ מ ז " י ח  א

ט אף מ . והכ״ח אסרה על ידי מ ׳ ו ה ג ב ו ר ד מ פ פ ם ה א במקו תן ל נ הו ה י ט  מ
ד ח א ז ב : ט ב ק *?* בהפסד מרובה ולא נהירא כלל וכ״נ דעת הל״ח כסר״ י א י ה י ־ ״ 8 0 5 ' 6  ״
ת סו ס או בבית הכו ס מ ה ס הנזכרים דהיינו ב ס . כלומר בא׳ מ ם ה  S'wT'frK 5 בייש״ מ
. אבל נמצא קורט דס סביבות הנקב ׳ ו ו ב א עלי צ מ ם נ ז א : י ק״ל  ייאנ״ן עשי! ?*יצא י«יא ו
״ה ט מרדכי בשם דאבי ח מ ד שימצא קורט דס כננד פי ה S כשירה ע ? ^ * 1 ^ 
ה כ ס אין שם מ א . ד ׳ ו ם כ ט ד ר ו ח ק ת״ח: י  ב״ס סיא ענ ילא ח״שי׳ ע«א ושאר גדולים וב״י ו
, ^ , ™ g ס ס מ ה ע אפילו ב מ ש מ . ה ר ש ם לאו כ א ו ט : י ס . ש״ ן י נ ם מ ט ד ר ו ק 6 S 
׳ ל״נ דמיישינן יעתו ול״ד לישב לס קוץ בושט לעיל סי סי  לחלק « נמ״יס נתנ לדעת המחבר ו
א י״ל דודאי כרס שהוא נח לעולם דאס איתא דטבר y שמא הכרי ^ T i A ' ^ 
ה ונם קרום ח ה לו להמצא ע י  ע״כ ליין לחלק נין m ליק מעבר לעבר בחמלה כמו שהיה אז כך ה

צ ה ד ל ״ י י ק דהכ ראה. נ ד ולא נקב למוץ דכשר ו י ו מ ה ו מ ש  בפנינו ו
' ל״ג ק במקצת כמ״ש סי ס ושט מכשירין ברואין שלא שלט החולי ר  נ
ו ת ו ן א י פכ ) הו ב י תר בזה : ( מו בה. ד מרו ס פ ׳ בלא ה  וע״כ אפי
א חיוב אפילו ר דמשמע שהבדיקה הי . זה לשון הטו ׳ ו ן ב י דק בו  ו
ך יש מקילין בניקבה מצד  בניקב מצד איחד לחוד ורמ״א הביא בסמו
 אחד א״צ לבדוק כו׳ והיינו סרמב״ס והרא״ש כמ״ש ב״י לדעתם וכן
 בד״מ ואני אומר תחלה שנלע״ד מוכח מן הנמרא דצריך בדיקה
י מזי מר האי צורבא מרבנן דאתי  דאיחא שם אמר רב םפראלאבי
ת סו  ממערבא ואמר ממשה בא לפני רבי במחט שנמצא בביח הכו
פה שלח ליה ולא אתי לגביה אזיל אביי לגביה  מצד אחד ואמר טרי
ט ח ה א״ל בא לפני רבי מ כא הו  וא״ל אימא לי גופיה דעובדא הי
ם  בעובי בית הכוסות מצד אמד והפכה רבי ומצא עליה קורט ד
ם זה מנין ואמר אביי ה יוצא למוץ ד כ ס אין שם מ  וטרפה ואמר א
ס ובית ם מ א ה ן הי  שבחנם טרח לילך לו שאין כאן חידוש דמתניתי
ת שניקבו לחון ואם איחא דאין חיוב לבדיקה בנמצא מצד אחד ו ס ו כ  ה
א ו חידוש גדיל שחיוב הו ענ  למה אמר שאין כאן חידוש הרי השמי
ה רבי אלא ע״כ כ פ  להפוך ולבדוק כמו שעשה רבי דאל״כ למה ה
פה בניקבה למוץ וכל שיצאה  דדבר זה פשוט לאביי כיון דלמתניחין טרי
ס יש קורט רם דאז ודאי ניקב  מצד אחד ודאי חיוב עלינו לראות א
ק טריפות שאנו רואין בהם ריעותא וכמו פ ס השני כמו בכצ ס  ג
ה דטריפה ולא קתני דצריכ׳ י ע  שאמרו במשנה נפלה לאור ונחמרו מ
מן נ״ב וכן במקומות רבים קה כדאיתא סי  בדיקה ובאמת צריך בדי
ן(דף י״ז) לעני[ בדיקת  במקום שיש ריעותא וכמו שאמרינן בפ״ק דחולי
ב טרפה בעיא בדיקה והיינו וראי כיו! שסכין ק י  סכין פשיטא כיון מ
ס זה יהיה מוכח ע ט ה מ א לפנינו ונ״ל ד ת ו ע י ה כאילו ר  מצוי.לפגוס הו
 שגם הרמב״ס הכי ס״ל שהרי הוכחת ב״י מהרמב״ס דס״ל א״צ בדיקה

 . . מצד
קב י ה מתחלה ולא נ י ה כ״א מצד אחד א״כ כך ה ת ה מעכבו מלעלות ומדלא נמצא ע י ד שם ה מ ו ע ט ה ח מ ה יכול לעלות שם כי ה י י לא ה י ; ח א מ ל

 ,fnlf^ ל"  י־
ד ע תמי נ ע נ ת גמדה ליה ופשטה ליה כדאמר ש״ס בר״פ א״ט דכיון שהוא מ ה ו  « ללב ינ״ההי1אקשי1 מעולם מעבר לעבר אבל גבי ושטדאכלה ביה ופעיא בי
ם ם ואז עלה הקרו י נ פ נכנסה קצת ג ט ו ח מ ע חזרה ה ו ענ קרא ניקבו שני העורות של וושט מעבר לעבר ומחמת הנ ו ליו«צי איכא למיחש שמא מעי  ועוי סמסס י־יא י
ם איני יכול לעלות כל זמן שהמחט שס מכ״ל הר״ף בסמ״ק סימן ר״א דף צ״ו וסובא בהגהת ש״ד וכן  מבחוץ דמשסמא עלייה הקרו
: ל ״ ד מרובה ועייל ס״מ י ס פ ס להטריף שלא במקום ה י . כבר נתבאר דיש חולקים בהמסש ושמהג ה ר ש : כ כ ת ״ ס ר ק ק הרא״ש פא״ט ב י ס  הא יעת «!״! ולשי סיני״ מ

י .c.., ׳  יש״י משמע לאפילו נתב מצי י ״ י
י פ ר הגר״א ח או י רע״ק בי ש ו ד י  אמי עיי חולה ימי עייפה ח

א גוז לעולם. למ״ז בלא נמצא המחט תחוב בו רהוזששא לא עדיף טוושט בטש״ש ס״ו [ואף שבתופ' ודא״ש משסע דה״ה נלא טח& ס״מ י״ל ו ה  נהמסס יאלי"יש* מ״י ״ילה (סימן מ״ח ש״ו סקייט) ש
 נשר יאל כ ניקנ וה נצח וה שטא דנריחם כטש״ל] וג״ל דברי רש״י «יקי בפשטא דנט' ובטח רתוקים פי׳ ר״ת נגט׳ תג״ל
' ונן בברייתא יתולין נ׳ נ' לא הזביד אלא נית הבוםות . ובן שם ט״ט א׳ וב״נ הוא״ש שם ט״ד לפסק רב אלפפ וקי״ל בוותיה ואפשר ני׳ ואף שי״ל בט״ש ד״ת טשום דפעיא בוי , ? , , ה ״ ; פ ' *שי"" י ; ' s 

. ׳ ה וב״ב נהג״א שט ד״ה אנל כו׳ ב׳ טעמים אלו לחלק ע״ש ט״ט העיקר נטעם הראשון ובג״ל. ואח״ג טצאתי בתום' רשבת ליו א׳ םד״ה לטחפ בשט ר״י כן ע״ש שני ותא דבעי כו * n י sP וריש א״ט יש 
י נס י״ל בט״ש הרא״ש ביפ״ג דחולין בגון שניקנ ע״׳ חולי והוא האטת(ע״נ)! [יב] או קח י תום׳ ד״ה ניון נוי ע״ש:  לשיטת הש״ו להמסה ״'־

 אסול נניקנ מצל א' רק שניקב
ב ט י ר ה א ה ב ב ו ש י ת ה ת  ט״י קון ולא ע״׳ חולה ימשני פ

 בשומן אינו סוחם זחלנ שמא
 שקורי! פאת עשוי ככוגע
״ ״!׳נולן כשאמה מבדילן יש דופן * ״ ״ ״ . ״ ; - ״ .•״.™ ״ ^  . . ״ ן נוהג נו לין לאס תמתח ומסיק לנחין הפיט יש נהחמיל נהפ׳׳מ מ;נ גסס״מ יש נ
6 ע״ש] • (ו) ץתכי נהונ. [טגה״ט וע״ש ומיהו גואה יגעינן ק״י מנפ;יס עיין תג״ש לזה ודופן נזה ובממלעו הם שופטם זה לזה והמאכל נכנס מבית הכוסות 1 " , ' מ מ י { ׳ י י א 5  אפילי "
, והשעס איחא בש״ד כיון ג הו  ונ״ה צ״ל מנ׳ צולים׳א״"' שהחמיר אף נאי! ק״ו ונפמ״ג הסניס להש״ך עיין נתשוגת חחס סושי סימן מ״ח מ״ש להמסס ומהמסס לקיבה ומהקיבה לדמיו; (י) נ
- י ׳ •• • • י - . ועיין נספר נחלת עוריאל גמוליו - ׳ ו  טטמאיהחהיטריפה מ!י אמי נזה] י m עליו ק״י . ענה״ס מ״ש אנל אה גמצא נ

,v. - 1 - י  די׳״שינ1 שמיי '״"יי' יף נ״אשכתג רהש״ן לפרושי ינרי הנ״י אתי אנל לפי מה שכתנ 05״- -
K שעורו דק חיישי׳ שמא ניקבה והבריא וכ״ז דוקא כשניקב מחמת קין או מחנן ^ V ^ ' i r i 
ש לא״,"״ (ואפי׳ בדיקה לא מהני לראוח 6ס נקוב למיץ) אבל אס ניכר שגא ע׳יי חולי ״ נ ׳ מ ^ 
. כשי אפי׳ בלא הפסד מרובה. ולאו דוקא בהמסס אלא ה״ה בנית הכוסות ד ׳ : (ף!) ק ש • ״ 1 

א נתחכ כלל טריפה אם יש קורט ים מנחון כמ״ש סגה״ט ם״ק כ״נ מנ״ש גתתונ י י ־ ה 1 י י י י ! ' ג  ייאי'ייוי־ מ
; כשר חסי־ בנח הפסד מרובה. ונחו דוקח בהמסס אלא ה״ה בנית הכוסות ד ׳ : (ףן) ק ש • ־ כלל ״ l t t י , ה : (s״P נאינו עליו ממש וש1נ כתגיי״ליכיותייש להטריףאם אי־ ״ נ  א״נ שיי ל
. ונתב עוד ומשמע דנהמטס פריפה אפי׳ ליכא י  י״ו נש״ך) ומשמע נהמספ עגה״ט במקוס הדק נמי דינא הכ
יןןז קולט דס מנחון מיהו נראה דגעינן קורט דס מגפניס דאל״כ נימא אחר שחיטה נחחג גהמסס לאס איתא לקודס שחיסה ה״ל למסרך(ודע שג״ה מקצחה עגה ־  טריפה אס" לינא יו״י מ
. ן  ח״י נמ׳׳ךהש״ד j l»l׳ ויש בו ב׳ עורות ומקצתה לק שאין גו אלא עור א׳ ולשיטת רש״י ויש אוסרים אלו גמקוס הדק נמי טרפה דומיא דהמסש . כ״כ רי״ו) : (יא) אמנשירי
. וכ׳הט״ז שבדיקה זו היא חיוב אפי׳ ן רקי בו  ולכאורה אין וה מוכרח יי״ל וכ״פ השייך דלא כנ״ח דאוסר ע״י מחט אף גהססד מרובה (ופר״ח כ׳ דאנומחירין לגמרי ע״ש): (יב) ו
. וכ׳ הש״ך אבל אס נמצא קורמ דם סביגוח הנקג כשרה עד שימצא קורט דם כנגד פי המחש: ו י ל  כשלמא בליה ילינא משש ש«א בןיקב מצד א׳ ללא כרמ״א שמיקל בהפסד מדונה: (ינ) ע
ה . וכ׳ הש״ר משמע אשי׳ בהמסס ולא דמי לישג לה קין בושט לעיל סי׳ ל״נ דחיישינן שמא הגריא י״ל משוס דהכרס נח לעולם ואס איתא שהיה ר ש ״ל ייי!6 \י (יד) כ א יצ י י ;  בהמסס מיישינן שמא הבריא , י
 ואמרינן יהיה קיו וגס הק״ר חזר והבריא יעוי יש לחלק נשלמא בלס צ״ל ק״י מכמון שאע״פ שנוואי נתחב מחייה «״מ בלי ו!׳'ו מבחוץ אמרי;! מחיים נתחב לתוכו אנל לא נקונ לחון ער אחר מימה אנל וס ודאי לא
 אמריק ש;תחנ אחר מיתה לתונה א״נ בתמסס פיון יוואי נתחב לתוכה מחייה טייהה אפילו לינא ק״י כלל יהא אפילו ניקב מצי א׳ נמ׳ טריפה אגל מהי״ן ומישנ״א מוכח משין ימקשי׳ על וושט אעאי ישנ לו קוז נושט
 טוישה אשילו לינא ק״ל נימא לאחל שחיטה ניקב כמו ננ״ה ומתיז פיו! לוושט סוא מקוס צל ואוכלין ומשר,ין עונל" שט תליי לאמרינן אוכלים ומשקיס הענירו וא״א יהנא רחיישינ! שמא «ייא אמרינן גה י^יי אחל• ונתרפא
 ל״ק מיד להא נוושט נמי חיישי׳ שמא הנליא וגס נוואי נמית מחייה אם גן ק״ל לא מעלה ולא מוליל אע״כ לצינא לחלק«״ל וגס נסמהס צ״ל ק״ל מבפנים.־ (שם נש״ע םעיף חי) אס נטצא נאחד מחט כוי. כ״ה ל׳ הטור

 יד אפרים חדושי בית מאיר
 נ״׳ סי״ מ׳ אשה שעסקה נכרס לנקותו ובהיותה נודרת הפלש ומעבירה נשנין לאתה שהימה מעברת גם המחט א״ה מה יועיל נפיחה במחט שנמצאת נריאה שלימה ליחוש נמי שהבריא לש״ס דגמצאח לפנינו ננשל הליאה לא
 עם הפרש ועי׳ נללנ״ז ח״נ סי׳ רכ״ו כרס שנמצא מחט חתוב בו ואין נראית מבפנים ועיין נמהר״מ אלשקר בשר מחזיןינן איסור ממקום למקום לומר שהגיעה עו הקרומים משא״כ בנמצאת תחוב נהקלוס ומס לנעחינן לס היינו

 התופס את רונ סכלס שנקרע או נקלר , ובי נשו״ת פ״י סי׳ י״נ בנקב עגול שנמצא נין הצלעוח ליכא למיחש
 לללוסה ננקנ עגולביאיתאנזכמי׳פ׳התעל1נות.וו.הכל מס לאפשר לתלות שהוא מחמת חולי תלינן ואס איא לתליה בחולי כגון שהבשר שהניב הנקג בריא ואינו ניקנ כורך חולי ונס אץ'למוש שמא ניקב בקין מקיבתו לק וא״א
 לניוק נקב יק והא אמרת וסנקנ גלול ופעמים לנות נא לפ;י והגילו לי שהוא מנגיחתקלן וסכשלתיו ננליק׳ וע״ש מש״נ בשלי תבואה סי׳ מ׳ בבליטה מהמס מנגיחת שווליס:(ש״ע מעיף ו׳ כהנ״ה) והכו נהוג• «י׳ נה״גו

 יד אברהם גליון טהרש״א
 נספרו הארוך שכתב ליעת מרמנ״ס נמי נקווה היינו 'מפולש יאי אינס מסולש אין וס ניקילה ומשערי(( נהמפט. אבל ככרס לא פ״ח םפ״ק ם״ו ובת׳ חינוך ג״י םיי ט׳ נ׳ דנם בהרט וט״ש מיו הוא לחטחנר
 דאס׳ נץ הטסט : (ש׳ץ ס׳׳ק י״ג) אלא העור אהד בשירה • לאו דוקא דה׳׳ה בנקי נט השני בל שאיגו

" י " י י י ' " " " י -י• *״ • י י — • -  פפולשבטי —
 א׳ : (שם)

 יס ם״ק
 למורטש

 ו״ש לקטן ס״ק נ״נ : (שם סקע״ו) אף בהפםד מרובה , והפ״ח ב׳ אנו מתירי׳ אף בלא הפ״ט: (סעיף ח׳ ש״ע) ולא גיקב טעבר אל עבר ״ נם בנקבו שני העירות זה שלא בנגד זה נשר ש״ך טי' ט״,
 אם נטצא עליו קורט דט . קורט דם המוזכר בנל טקוט היינו טטשות או דט צרור בעוני הנשר אנל האדיפ להוד לא שפתי טוף טי' ט״ו. ינטצא חלודה גנו טוזט עי׳ ש״ך ם״ק ל״ה . ואם נסרך ל!



ן פט באר הגולה ׳ י י כ ת פ ב יורה דעה מח הלכות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

 שדופכו לה איכא למיחש שמא ולא כמג סושנ״אימלנס ל־
* £ י £ י ן  הנריא משוש דאיןלרך הממש לינקנ 5

 וליכנס רק מטע מצח לארס ובדופן ממונה נו ונקובה«ג׳ מ5יי״
. וקווה שנוקו אחל מקונגו ום . . . ״ . , - י  י

ר ה1וח או ממלח או שהימי־ ו ב 1 ׳ 1

ש ח פ ת  לק בדבר מועט ש
 הדופן אבל בדופן טב שיש לפניה המחט תחונה

?״*1? ״ : !  ליכנש ,ולעבור הרבה ועדיי! לא !

ב רק מעט מעור החיצון שלא(טו) ניקב) א [יג](אפילו לא נשאי כ  כ

ת ולא הדיחו ל ג ניי] והוא שלא מ  (עיי! ס״ק־כ״א) כ

ד °י ואפילו ראש העב שלו לצד(טי) הוץ;  כ
ה (B) [IB] *)ויש מקילין להחיר אם לא ניקב מעבר לעבר והודח ג  ה
) שנאבד ולא בדק מבחוץ אס היה עליו קורט ז י ) ו ה א  ונמלח כ
°) ויש לסמוך ) ך משמע בהגהות םמ״ק ולמב״ם ורא״ש דלקמן וע״ס) כ ) ס  ד
, ואם עבר המהט מעבר אל ה : ט נ י  מלייהו במקום הפסד מי

ט נמצא ב בו בודקים אותו א  עבר נמה ועודנו תהו
ל שכן עליו) כ ו ) ט ה מ ו ניז](י«) םביב ה 0 כ י ) ם  קורט ד
 (מריבי ופוסקים והוא ש״ס ערוך פא״ס דף נ״א וכתובות דף ע״ו)

ז ואם  בידוע שקודם שחיטה ניקב כולו וטריפה כ
ה ניח] י׳ אם  לאו אהר שהיטה(י) דחק ועבר וכשרה כ

 הפכה ובדקה כו׳ למד ב״י וד״מ
 מלשון זה שאין הבדיקה חיוב וחמהני
 שהרי גם הטור כחב לשון זה
 ברמזים כמו הרא״ש ואפייה כתב כאן
 הופכין אוחו כו׳ דמשמע שהבדיקה
 חיוביה אלא פשוט ללשון אס
 קאי על נמצא עליו דם וה״ק אס
 כשהפכה מצא עליו דם כו׳ *) דוגמא
 לזה פירש הרא״ש עצמו על מה
 שאמרו בידוע שנפלה לאור ונממרו
 מעיה דה״ק בידוע שכשנפלה לאור
 נאמרו מעיה כו׳ וה״נ דכוותיה
 נמצא דהבדיקה חיוב לכ״ע לפי מס
 שכתביזי וכ״פ רש״ל להלכה וכן

 מו״מ זיל ולפי מ״ש דלמד אביי מדחנן שניקב מב׳ צדדין טריפה ש״מ
 בדניקב מצד אמד חייב לבדוק כיון דיש ספק טריפות לפנינו מבואר
 עוד דכל שנמלח הבשר או נאבד המחט וא״א לבדוק לטריפה מכמ
 ספק דהא א״א לומר שיש חילוק בזה בין ניקב מצד א׳ לב׳ צדדין
 לא״כ הדרא קושיין לדוכתא למה אמר אביי שאין חידוש במעשה
 דרבי שמא יש חידוש דסד״א דאין צריך בדיקה מיקב מצד א׳ כשם
 שהוא קיל לענין אס א״א לבדוק הכי נמי קיל שא״צ לבדוק ע״כ קמ״ל
 דיש חיוב לבדוק אלא פשוט שאין קיל בנמצא מצד אחד הן לענין חיוב
 הבדיקה הן אס לא אפשר לבדוק דטריפה אלא דרמ״א כתב בסמוך
 דיש להקל בנמצא מצד אחד וא״א לבדוק וכ״כ רש׳׳ל ולעדי׳נ כמו
 שכתבתי ובפסק הש״ע ע״פ חשובת הרשב״א סי׳ תש״ס שכתב כל
 מקום שצריך בריקה טריפה אס א״א לבדוק וכמו שהביא רמ״א
 גיסי' כסמוך שלכן יש להחמיר גס בזה ולא כמו שמקיל רמ״א בהפסד
) סביב המחט. וכ״ש עליה בזה ע  מרושם ב׳ פעמים בסי׳ זה: (
ק ב״י מה דקשה לו מה יש חילוק בין צד א׳ לב׳ צדדין דבשניהס י  ח

 אם
ש ד י ח ף  מרובה אבל בת״ח כלל צ״ל לין ב׳ ובסימניס שס משמע למכשיר אף בכה״ג בהפסל מרובה ומ״מ צ״מ למשמע שם להוציא כן ממ״ש בשם חשובש פ

 הרשב״א סי׳ חש״ס דאם לקחו המחט משם בלא בדיקה הוי כאילו הודח או נמלח עכ״ל וא׳׳כ כי היכי דבהודח או נמלח מכשירים בהפסי נמצא עליי קולט ים גילוע
 מרובה ה״ה הכא וכתשובת הרשב״א לא נמצא דבר ולא משמע מידי וכן משמע בב״ח דבכה״ג טרפה אף בהפסד מרובה מיהו דעה שלאחר שחיטה והניי נלחק

, י ן ״ ״ ^ • . וכתב בהגהות- שבסוף ס׳ או״ה דמסתמא ״י״*. ט ח ס ו סביב ה  מהרש״ל שם נראם להכשיר אף בכה״ג וכן הוא דעת הרא״ש וכמ״ש בס״ק ל״ב: כ
 אס הוא רחוק קצת מן הנקב כרוחב קשוכה״ג נמי טרפה ט׳ ומביאו הב״ח וכתבו מםרש״ל שם והכ״מ דבניקב משני צדדין טרפה אעס״י שיש ק״ל כעי ממט

ft ז י ל י י ש י״לינפלהמחט *ה י 1 י י י כ ' ־ י י ה ב ט י ח י ש ח י א א ° ל א : ^ י ז " ס ל " 0 ה ב ש י י פ פ ב " 5 ה י ש י ר י כ ה " כ ז י י מ ב 1 מ י ב ם י י ־ פ ב 1 מ י W ב r X ב > י 3 ם ם מ ד ר ו 1 ת י א 5 מ ? 3 

׳ מ . בזה כ״ע מולו לכיון מיקב משני צדלין מסיים נמצא" עליה ק״ל ו ׳ ו ה אס לא מלחו כ  כאן מחט למסרך דם אם איתא דניקב קידם שמיטה היה דם סריך ש״ס: כ

 ננלס וקולם
׳ הצללין  יקנה מנ
׳ או לאו ניטלה ממנו ולא ילעי׳ י י  . י י
 תעבור את כל הדופן לית לן למימר טקיה ה־קנ לנלוק אמ יצא

ת ו י א י  שהבריא וע״ש שהאייד ב
ה £ ל י ^ # S ה  וכל זה דלא כס׳ תורת חיים לף 5
 קל״ד ע״ד שכ׳ בכאן דברים שאינם נלע״למלנליהל״ןשפומלניי
L הטיל והאלהסי נזה כמשיבה ״ , ״ ״ _ - i , 
 נראים ואשתמיטתיה דברי תרומח על הי מעשה שהיה טה
נ  הדשל הליל ע״ש : M והוא שלא נאמשטללס וההכיה לזה הי
״ הגאון טסליו מטניל לימ . A , , . M . t , ״! _ ״ ״ . 
י ואנ״ל לק״ק סראנל,ה1לט יציו נ  מיהו כו . זה צמד ממי
 מתשובת הרשב״א וכ״כ האחרונים ושאל חנמיט וכן מצאתי אחיכ
M ° : ר ש  ע״ש הרשב״א ולפעד״נ דגם הרשב״א מודה דהיכ׳דמלחו או הדיחו כ
 ודוקא היכא דניטלה המחט ומפני דקותה לא ניכר מקום נקיבחס נשה הל״ל מיז והלשנ׳׳6

״ . - ״ . ״  וא״א לבדוק אס נקבה למוץ הוא דכתב הרשב״א בתשובה סי׳ ר׳׳ג ״
X S l J E r t o ״ ״  דטלפה משוס לצריך בריקהלהכשירהמשוסדבספקאיסיי ״
ה«ה מ  דילמא ניקב לחוץ והלכך כל כמה דלא בדק להוציאה מחזקת איסור להא נ׳׳! מפלש ו
נ טרח/לו ח נ ^ל אנ י כ ל ״ א י י ח י P ה P f W ^° ה כ ק י א נ ל מ ש ו ד י ש  טריפה אבל כ
י צורנא מרבק (א •נא א  הבדיקה לראות אס יש שם קורט דם היא להוציאה מחזקת היתר מ
מ נס » ף ואפילן לאשמופינן לצריו ל  א״כ כל כמה דאין שם קורט דם בבירור כשר : כ
to,S4%־,TtfC כלומר שסודה הוא לצד חלל בית הכוסוח וראש׳ . ׳ ו  ראש העב כ
לעט גטמ״שנ ו אחי מצי י ן י  העב הוא לצד חון דכה״ג גבי כבר בסי׳ מ״א טרפה משום י
4 ^ נ ה ש ה מ י ט ג נ ׳ ׳ ל ק א ^ כ י ן ! מ ו י א כ כ  דאמרינן דרך הושט נכנסה לדקין ונקבה הליוי1 ה
 אוכלים ומשקים אמרי׳ אוכלים ומשקים דחקוה ש״ס וכ׳ בש״ח ריש ישניא סי׳ תשיש אינו ייש
ל פ ; ״ ׳ צ ו אח?' # » י 8 ה א  כלל צ״ר ואין חילוק בזה בין אס המחט היא קטנה או גדולה: כ
 שנאבד. לכאורה נראה לפרש דהיינו שנאנר הבית הכוסות והיה ידוע יאהילו נייקה א״צ וכן יעמ
^ ן י ן א מ כ י ל ה ב י א כ ע  שלא ניקב לחוץ כדכתב ברישא אס לא ניקבמטבי ל
 מאבר ולא הי׳ ידוע אס ניקב לחוץ או לא טרפה אף במקום הפסד יולש ושאר אחלוניה כהל«

״ ™ ואסיפא קאי ומלח עליס קאי , י ו  י

י א למחט ונמזפ לשגיא נהשונה ג  ה

 בר״ט וע״ל ויש טקילין דאפי' גו׳ ויש לםטיך נוי ובם״ש כאן : [TB] ועודנו סי' לס״ז ומיסו ע״נ לאו
נ גו׳ . כגיל דאף סגד א׳ יווקא כשנמצאס מק״ו נמחז  נו׳ . נט״ש לטטד. דניון נוי אנל נו׳ : [ין] םני
ו ג נ  )ויינו! בדיקה וו!א רקתני בנר״חא נמצא עליו קיד נוי קאי נין פצר א׳ בין אלא אפילו נמצא מניוון נ
0 ועי רש״׳ ד״ח פי המחט טריפה כימונח ז ו &  0׳»גי צדיין וט״ש פצד א' נשידר. נוי חייגו בנמצא טניב ד
 ומצא־ ט' • [יח] אם לא נו׳ . וכאן לד״ח אטור j נהייא מעוניא ירבי יאמר
- אה אי! שה מכס ק״ו *נין , - , ״ »  ״
 פתחי תשיבה ולכאורה ייאה טטעס וה
 מנה״ט סק״ג נשם צ״צ להיה סירכא ונ״נ נמשונמ שטל אפיים הימן ה״נ בחשובה יאן< שלא נמצא ננגו פי«חט
 מיט השני סימן ס״ט ושאר אחרונים ועיין נתשונת שנות ןיעקנ ח״נ סימן ס״ל שכתב אלא סנינ הנקב טליפס ונ״נ
ז ועב קצת ואין שינוי נבשל לליעוסא נס׳ נ״ח אנל המלרני נשה י " י 5  לנסלנס ממש בעינן אנל אס נמצא נפוח קצת מ
ה בא מחטת כאב המחט שנסחב בנשר חי ואין להוסיף על הנוליפומ ע״פ . לאנייה והג״י כהנו שכל  אין להטריף ח
 [ועיי[ נחשינח חתה סופר סימן מ״נ שכחנ מה שנסמפקמ אי ניני שניקב מחמח חילי יק״י שהק״ל לא נמצא אלא הנינות

 כיאור
 [יג] אפילו לא נו׳ . נם״ש במתגי׳ הטסט וניח הכופות שגיקנו לוזו׳ן ולפי׳ ר״ח יאפי׳
 נחטפט צריך שיגקנ נל העור ואף לפירש״י דחיישיגו שטא חבריא נחפםפ ךוקא
 שעורו יק וז״ש ננרייתא טשגי צדדין פריפה ר׳יל שנראית משני צדדי! :
' ונשיפת חושב״א דנם טצד א' אינו  [יל] והוא שלא נוי . נט״ש נע״ז ל״נ נ
. נ״ט נחנהת סם״ק שהניאו הטור ועי י ו  כשד בלא בדיקת : [טו] ויש מקילין נ

 באר היטב
. ונם קרוס לא היה ה ת ה מעבר לעבר כמו שהיה אז כך היה לו למצוא ע ל ח  מ
 יכול לעלות שס אבל גבי ושט כיון שמחנענע תמיד כדאמריכן בש״ס דאכלה ביה
 ופעיא וכו׳ איכא למיחש שמא מעיקרא ניקבו ב' העורוח ומחמת הנענוע חזרה

ר נתבאר לטיל _ . , ,״  המחס לפנים ואז עלה הקרוס מבחין וכ״ז לדעת המחבר אגל מ
ו הנקינ גשרם״וה״ט'נמצ״יי^ד נ . וכ׳ השייך מנמון אי אמיינן נמי אס אין כאן מנס ק״י מנץ"והו'pico יותר "מנייעתא נגומחא י ב ק י  בהג״ה דנוהגין להטריף בהמםס אס לא בהפסד מרוגה: (טו) נ

 מטה יהונתן
ו והקשה הנ״מ יהא מסיא״ש י ו ״ 5 f i y b ה פ  י

[ מונח יא״צ נייקה יהיא״ש י י  ™ י
' ט״ש]: '(ט)ויש^ מק^ילץ'להתיר . 'ע׳ rt« 1°״I™ פ״ נסוגיא יישב לו קון י עכ״ ן והאמת' י י ו ' ז ׳ השייך דלכאורה נראה לפרש דמיירי שנאגד לבדוק עי כ ' . ד ב א נ  המחט! קסנה או גדולה:(יז) ש
BB E ״!״e י&; ״ « o ״ ״ » ״״ י י ־״ ׳!, ז ״ י מ נ » P" ft' פ " י י s מ t J » : ? י ' י f i e " . ץ 9 ט 5 ? 5סי': ו ' ' 0 ע י י י ־ ' קנ ל י ה ידוע אי נ הי  בית הכוסות והיה ידוע שלא ניקב למוז אבל היכי דגאבד ולא.
ה ק י ־ היינו(הצד? נ ט ״ ? ^ J S ^ ^ ^ ^ J : ! K i ^ Z ^ י ^ י י ׳ בהפסד מרובה ול׳כ הט״ז מיהו שאל פוסקים מסי  לחון או לאו פריפה אפי
ן י ב א י ^ א י ־ ־ כ ״ ״ א י ש ״ ! ע י ח ג מ י ״ דע אס יש ק קנ לחון רק דלא י י  »ף יבזה(ו־״ש אס ידוע בודאי שלא נ
ר B׳tf ופפק כמוצא וט נ שלא י ש א ש ( ם י י י | י | י 5 ״ ? ו ח א מ 5 קנ לחת אגל ט״ן סק״ג שפסק יהיהא יליכא הפ״מ אפילי נססהילא י י  ונאגדו ע׳יש בשייך . וסר״ח פסק להקל דוקא אם ידוע שלא נ
״ B •י •?»,» ; ״  היכא דנאגד ולא היה ידוע אס ניקב לחיז או לא לכ״ע טרפה ע״ש וצ״ע) : הכא כשר אפי׳ שלא נמקים הטימ יאינא ס״ס שמא אחר שחיטה ושמא לא ניקב לחיז "

־ L € , 1 ־ B H as3^?»־״s5?sיאחיייייאעליי 5״M^י׳לש־־5דייםימb5״ ממיליייגי׳ י ) • ב י ג ם ^ ׳ ) 
ס צוין להפוך אנל ntort או מ ' מ 1 f i י ״ י 6 " י ג י 5 ' י א צ ה מ מ ־ ו ג 1 ה 1 5 * 5 י מ י ש י ם מ ל א ג ס א ד י א י ' ע 6 5 א ״ מ , ש p ' 

 הנקנים מיו כשהוציאו מין הנהמה אלא לאחר ומן יים אי מצי יוס ואיכא לספוקי

א שלא טלחו'ולא חייתו. ט׳ שיןס״ק כ״ג נמ״ש לפעג״ו וגס סלשנ״א הו  סולח או שנאבד מיתר יה״ה נישס להתחלה צויהמ בדיקה \מייסי לאיה ממחט שנמצא נניס״כ ע״ש טמ״ש סי׳ נ׳ גהגה״ה יסמצא היפן דבריו:(׳»"") ו
* י . ש״ן p״p ל״ג וגא! מ ׳ ו ש טקילין וצו׳ ויש להטוך נ י  מודה כו׳ זה אינו וסרשג״א לשיטתו אויל די״ל היגא אתי ליריריעומא ולינא מקום לתלות לא אוקמינן אחוקם ועי׳ לקמן סי' ה״א ומ״ש ־. (שם,נהגית) ו

 דגול מרכבה יד אפרים
י המחט התחוב נניה״כ נפנים ע . ול״נ להשוות לנרי הסוסקי׳ להא לנאור׳ וכחנ בטכ״י מ״ח סי׳ &״ט ייי שאש יש סירכא שה יאי! סירכא ממש כ י ו כ  (מיפן פ״ח נש״ע בהגח״ח פיק חי) *ויש םקילין להתיר ו

 נפשיט!׳ יש להחיל משוה נשחט' סומלה אלא להינא שיצאה ממוקתה מחיים לא אמלי׳ כשהלוה הותרה נמגואי אין
 בסימן נ׳ סעיף א׳ נהגה״ה וא״ג היכא שהיה ים מנ0ני׳ שאו ודאי נטשה מחיים ילא בוק מנתו! אס יש ק״ל אז טליפם אנל אם לא בלק לא מנפניה ולא טנמיז א6 יש קולנו לס ונס לא היה נקוב משני צדדיי אז אמרי׳
' י לנשל אפילו שלא במקום כפימ. *גם יש נאן צי להחיל משוה סיס שמא אחל שמיטה ואמיל קוים שמיעה שמא לא (יקב למי! ועיין לקמן הי׳ נ  נשחטה הוחלה וק״ו אס ואס טנפניס שאין שם קיו וקוים שנוק מנחון נאנ

 חרושי בית מאיר גליון טהרש״א
נד נגד הטתפ או• היתד ג' נצי* פם״ם לאסור יטרנא גרע עור טק״ר . יחדי ק״ד לחוד בלא פחט נ ו ו  מחשש שמא מושט באסה ט״י נקובי ניקנ ואתאי נמנואר נמסוגיא כפירש״י וק״ל. ואפי' להי״ן שם ומשמני ,
. ידוקא נטרן גני פי חםחט . ו ה ש ט  ימנשמינן ממשש וילמא ניקנ סליאה היינו מלאינו אלא ספק אחי אנל אחר הנפיחה ישונ יש ס״ס ספק 'לינא מאן יפטריף ובפרנאלתודיש אופר בנל אנר שנקונתו נ
) ויוקא בנתווג אנל לא בנמצא . ופ״ט בשפתי סי' ם״א קרוב לטוף סי' ל״וו כתב אוהו־ בנמצא הלא נ י  הגיעה אל הקרומים ואת״ל הגיעם שמא הבריא ונתרפא זה נא חיישינן : (שם טעיף ת׳ בש״ך ם״ק נ
B יש"8) והוא |0 ־  אבל כשידוע עלא ניקנה לחוץ דאו היא בחווץ! היתר נוי . צ״ע ללשיממ השו״ע ליש חיוג נויקה אמר הפ״פ וננתחב נם בח״פ: (נהג״ה) אפי׳ לא נשאר רק סעט. וכיה נקירקק *ייפ *'נ
. וננםצא תחוב לאורך הטסםר תוך חקטסים ׳8ל חטפפ שקורץ חויב ואין חופ תפחט טול  ?״ל שלא פלחו
ק ועבר וכשרח. ונקורקבן עי׳ ש״ך סם'6 סק״ו ובגליו! שם ובריאת לא םועיל טוז שהנזופ עורנו שט אט ח  עובי חחפן ואיא לבדוק אין לאמור. ט״י טיף פי'•' (הג״ס) ויש לסטוך עלייתו. «׳ לקטן ט״ג טק״ב: (שה) ר

 יד אברוט
ה הנן כו׳ ינקרמ רוב החיצונה וגשר המוטה נגמ' אמרי שאס תמתח תעמול על לועת הלמניסשנוס מתות קושיית סוס׳ לפא״ט (וף מ״ג) ד  נין באורן בין נרומג נין בעיגול ננשלע ע״ש . ומה שהין שה השמ״ג ו
י שהלי הלמנ״ם היל דניקנ לחלל יש לו נליקה נבר ״  טפח משמט למשוט ספח קאתינן עלה וא״נ אף נאינה מפולש. ואין זה לאיה והא אסיה קילא מלין«פמ נמי נחשוב כחל. וכימ נתנ״ש . ומה שתמה על מ
׳ נודקין אותו אס ו לעבר ועוודו תחוב ט חנ למוי קיל. וער.אי טעמא תקיימו הש״ן נס׳ הארון: (ם«יף חי) ואם ענר הטזזט טענ ו י  גני נהמה קטנה נמ״ש מתנ״ש . אלמא ינקירה בעיגול ולינא רוב באורן או נ
יל: ינ״ל להניא ראיס לא נמצא קורט יה אמר שחיטה יחק וענר ונשירה אס לא מלמו אנל אה מלחו טייפס אפי* לינא ק״י נ  קילא נטי גאינס מפולש ולא ממני אלא במפולש ניון וליכא רוב נחי צי אלא נעי



ב ה י ז ר ו ן יורה דעה מה הלכות טריפות ט ח י כ ת פ ה 178 ש ל ו י ת א  כ

 הרי הוא בחזקת איסור והבריקה היא כדי להכשיר בהוציאה מחזקה אס יש דם טריפה ובלא לס כשר וניחא ליה לבצל א׳ אין
 איסור וכל כמה דאין ידוע בבירור כאין שס קורט דם באיסורו הוא טריפות אלא בדס נגד המחט ממש ובניקב מב׳ צדדי! טריפה אסילו
. ק״ק לאיזה צורך כ׳ הרב זה דמהיכי תיתי אם הדם סביב המחט *) ולי נראה לסלק דמצד א׳ אין טריפות כשנמצא ׳ ט כל מקום כו  עומד: כ
 נימא דעדיף נאבד או לקחו המחט מהדיחו או מלחו ועוד דהא כבר דם בפנים ראע״פ שיש דם לפנינו ומוכח מעשה מחיים מ״מ הרי
 לא ניקב רק עור אחד ע״כ דוקא
 אס נמצא הדם במק עדיפה
 רמוכמ מיקב גם השני אבל מבי
 צדדין יש טריפות אפילו אס נמצא
 הדם מבפנים דבזס מוכה מעשה
) הנמצאים בךומפס ד י  מחיים: (
 כו׳ . נראה דאס יש קורט דם
 במיז דטריפה כמ״ש רמ״א סי׳ ל״ג
 בישט וכן משמע מדאמר כאן וא״צ
 בדיקה משמע דעכ״פ יש איסור
 בנמצא קורט דם במיז וה״ה מכה
 ועיין מה שכתבתי סימן מ״ט סעיף
) ויש לסמוך עליית אם ו ט ) :  ג׳
 הוא הפסד מרובה וא״א לבדוק
. תמוה לי מה חידש גזה הא ׳ ו  ג
 כתב כבר לעיל דבר זה ונראה
 דלא כתבו כאן אלא לתרץ למה
 להקל מאבד המחט או נמלח

) הדיחו ני=ט דכיון שהמחט עודנו ע  לא מלחו ולא(י
ל כשאין ב א ח  שם אילו עבר כחיים היה הדפ םביבו י
 המחט לפנינו אסו׳כשניקב כולו אפי׳ איןבו קורט דם:
ד נ א נ ש ( כ ) ן ו ט [כ] כל מקוס שצריך בדיקה אס לאי בדקוהו מ ה כ ;  ה

 או לקחו המחט משם טריפה דהוי כאילו הדיחו ומלחו (לטב״א סימן
מן הזה דאין אגו בקיאין גגדיהות יש להסליף אס  חש״ם) יש אומרים מז
 נקבה המחט משני צדדי( אפילו לא נמצא קורט דס ונא חלודה דאין אגו
) נדיקהנו ל מאחר דניקב משני צדדין (א״ז ואו״ה) א נ ) ל  סומכין נזה מ
. נכא] ממש או קוץ(יך) ממצאים בהמסס ובית הכיסוח ג הו  והכי נ
א *) ואין צריך (יא) שוס  בהללו ולא נהחב בהן כלל כשר בכל עני! ל
ב [בב\ וי& מקילין דאפי׳ בניקב המחט  (כב) נדיקה (הגהוח מיימוני) ל
 מצד אחד אין צריך לבדוק מבחין אם יש עליו קודש דס (רמב״ם והרא״ש)
U ויש לםמוךעלייהו אם הוא ניב) •הפסד (כג) מרובה i l i l f t ג (  ל

; י נ א ד וא״א לבדוק כגון שנמלח או הודח או נ  ל

ם נמצא עלי׳חלודה דינה כנמצא עלי׳קורט דם: א ט  ט י
ה וכן אס נמצא(כד) ניג) חלודה מגמוץ נגד הממש אם ניקב מצד ה ל ג  ה

: וסף) ת י י ב ) ס  אחד טריפה כאילו נמצא שס קורט ד

 כתב לעיל' בהנ״ה או שנאבד כו׳
 דמשמע מאבד הוי כמלמו והדיחו
 ונראה דאחא לאשמועינן דנאבד
 ולקחו המחט שוה בכל דיניו למלמו
 והדיחו ונ״מ להיכא דניקב מצד
 א' וקודם שבדקו אם ניקב לחוץ
 נאבד או לקחו המחט משס כשרה
 בהפסד מרובה כמו במלחו והדיחו
 וכן כתבתי בש״ק כ״ס שזהו דעת
 הר״ב בת״ח : ל מאחר דניקב
 מב׳ צדדים כוי. ונ״ל דה״ה בהמסס
 אם לא ניקב מבי צדדין כשר
 כשאין שם קורט דס כלל אפילו
 להאוסריס בהמסס היינו כשיש שם
 קורט דם בפנים וכמ״שבס״ק י״ל
 והיא גופא חומרא בעלמא והבו

 בתשובה והגהח סמ״ק: יח טור
 !כ״כ הרשנ׳יא נת־זיה :

 יט רכינו ירוהס :

 נקודות הבםף
 רמ״א והכי קי׳׳ל : (c;r ס״ק
 כנר קדמוהו
 כמ׳׳ש

 ינ) ול״נ כי׳

 יש
 והודח הבשר הא כתב בסמוך תחלה הג״ה זו כל מקום שצריך בדיקה
 כו׳ טריפה ע״כ כתב דבניקב מצד אחד הבדיקה עצמה אינה חיובית
 לי״א ע״כ כשר בא״א לבדוק וכך הס דבריו בד״מ אבל כבר נתברר

 לעיל

 מהיו״ן והג״וז ג!ה

 פרי הדש
 אכל משני 5ווין ככל גוונא
 טייטס ני! שנמלא כק״ו כביב
 הנקג אע״פ שלא נמצא כנגד
 פי המחט ונין כשלא נמצא
 נלל ק״ל ננקנ זולתי נפי
 המחט . וא״ש והכא אמרינן
 שכיון שלא יש שה ק״י מנמו;
 כשימ ולא מיישי' שמא הבריא
 !לעיל גסימן ליג גישנ לה
 קין בישע חיישי׳ שמא הנריא
 נבר פייצו הרא״ש נפסק•!
 פא״גו והסמיק ושאני ישע
 יכיון שהוא משנועע ממיי
 איכא (מימש שמא מעיקרא
 ניקבו הנ׳ עורות של ושט
 ומממת הנענוע מרה המחט
 ונכנסה קצת בפ;יס ואו עלה
 קרוס מנתון משא״נ הכא ואס

 איתא שעבר מעני לעני יו ו ו , ,
 היה יאוי לנמצא ג» עתה לה דלא לוסיף עלה דנימא דאין

S אנו בקיאין יעוד דכאוסרי׳ אוסרים g ^ S T & S 
ד.מס עו  ומילא נמצא עתה כי אס מצי מטעם דחיישינן שמא הבריא א כ איכאכאן ספיקי טובי ו
' ? בניקב מב׳ צדדים כתב הב״ח דיש להכשיר בהפסד מרובה בזמן הזה ׳ ,*' ״י א  א

ן וכן ראוי להורות דהא מהרש״ל ושאר אחרונים לא כתבו כלל חומרא י א ו *  סעיף ח' בהנה״ה) -
א וא״צ שום בדיקה , ׳ • זו דא״א בקיאין וגס העס״ז השמיטה: ל י  *ייי ™D בייקי׳ נ

 מטה יהונתן משמע הא כל שנמצא קורט דס מבחוץ אפילו לא נתמכ כלל טרפה דאס אין שם *) מכה קורט דס מנין וכן דעת הר״ב בסג״ה לעיל סי׳ ל״ג
. כן כתוב בדרכי משה ובת״ח ע״ש הרמב״ס והרא״ש ונמשך אחר דברי הב״י שכתב ׳ ב ויש מקילין כו : סעיף ט׳ גבי •ושט ועמ״ש שם : ל ' י ש יימנ״° כ י א י  יני' '
" ל״ק שכן משמע מדברי הרמב״ס וכן משמע מדברי הרא״ש אס הפכה ומצא קורט דם טרפהעכ״ד והב״מ כהב ע״ז וז״ל ותמה אני כז׳ על ודלא ש ^ ץ ״ ק  בדבר ^איי״א ל
 בין נקי לשאיג! נקי משא״כ כליי והר״ב בהגהת ש״ע דחשבו מל הרמב״ס והרא״ש דין שאינו אמת ע״כ לשונו ומפשט דבריו משמע דכוונתו להשיג דצריך בריקה אחר קורט
$ דם דאי לראות אס ניקב לחוץ מזה לא הזכירו הב״י והר״ב כלום וא״כ קשה מאי מביא ראיה מריאה דםתס צריך לראות אס ניקב לחוץ ? ^ ג י ו 5 ס 2  אוינלא £
 למיקס עלה ימלתא איימינן וה״ה הכא כיון דתחוב כאן לפנינו צריך בדיקה אם לא ניקב מצד השני כמו שניקב לפנינו מצד זה אבל אחר קורט דם מנ״ל דצריך בדיקה
א כי היכי דאין כאן קורט דם מבפנים ה״ה ליכא מבחוץ ועוד תימה איך ערבב לשון הרא״ש והשיג על הב״י והרב ואישהמיטתיה דברי מ ל י ד £ ; י ל ^ ' ^ ^ S 1 

 או שנאנ\ה־ינו נאכל הממיט הרא״ש גבי תחב לה קוץ בושט דפסק דא״צ בדיקה אס יש נקב והביא ראיה מבית הכוסות וכ״כ הב״ח גופיה בסימן ל״ג סי״ח לדעת הרא״ש
£ ע״ש אלמא לבבית הכוסות פשיטא דא״צ בדיקה(וגם להב״י והר״ב אשהמיטו דברי הרא״ש אלו וק״ל) וגס על הטור יש לתמוה שכתב כאן הופכים י ^ י f i'J״ p״f * א

ר  א^
א ובודקים כו׳ וממ״שלעיל סימן ל״ג ופא״ט ברמזים מבואר דא"צ.בדיקה להרא״ש גבי וםטוא״כ כ״ש הכא ואע׳יג דבריאה לא מכשירין אלא י זה תליא מקיאות ילמ נ י ! 
 אי הוי בקי ?!י ־יקיב לפניני בנפיחה וכדכתבו הרא״ש והטור גופייהו בס״ס ל״ו וע״שבב״י בע״כ צריך למלקדהתס כל זנק שאין נופחין אותה יש למוש שמא יש כאן נקב
ה כ*Pf״ לפנינו ואינו ניכר משא״כ הכא דכיון דלפי אומד הדעת אינו נקוב למוץ א״צ להפוך ולבדוק ועוד י״ל דשאני ריאה דקרומיה לקים מאל

ד ^ « 5 י מ  1הי6״ש ילא
. כתב הב״מ משמע דלמאן דמצריך בדיקה ג ויש לסמוך עלייהו כו׳ ח וכן חילק בש׳ מ״מ דף קס״ב ע״א ועוד יש לחלק בכמה גיוני וק״ל: ל כ ב ר ^ מ ג  ד

6 בניקב מצד א׳ אין להתיר אס נמלח או הודח ולעיל כתב בהגייה שאע״פ דצריך לבדוק לכתחלה מ״מ בדיעבד היכא דהודח ונמלח כשר וכאן מזר ־ י 0 ק ו ס ש - ו ן ס״ק ג ״ ש  ג

 ולינא הפסו מיונה אפילי וסהר את דברי עצמו עכ״ל ואיני רואה שוס סתירה וחזרה בכאן דלעיל הביא דעת הסמ״ק וכדכתב בת״מ דמשמע מדבריו דמצד א׳ מתיר
 ZTr^Zyvliit בדיעבד ולא הוזכר בדברי הסמ״ק דאין צריך בדיקה לכתחלה וכאן הביא סברת הרא״שוהרמב״ם דלא מצרכי בדיקה כלל להורות דעליהס יש
 ל״א)*) ראם אי! שם סכה לסמוך אף בזמן הזה בהפסד מרובה והשתא א״ש הא דכתב כלל הכא סברת היש מקילים ישיש לסמוך עליהם דהא כבר כתבו לעיל אלא
״ אהא לאשמועינן דליית כיון דאנן השתא לא בקיאינן אם כן כיון דאיכא ריעותא דמלחו והדיחו יש להטריף דדילמא יש קורע דם לפנינו וא״א 6 י מ "״ 8 י 6 • א ! י נ י פ י  י
 יד אפרים בקיאין אלא סמכינן במצד א׳ אהמקילים וכן משמע להדיא בד״מ ובת״ח שכתב דהיכא דניקב מצד א׳ יש להכשיר אף בזמן הזה דאין זה
. אבל סיכא דבדק ׳ ו ד וא״א לבדוק כ f בקיאות גדול כו׳ועוד דהריהרמב״ס והרא״שס״ל דא״צ בדיקה אפי׳לכתחלה עכ״ל וזה ברור : ל ־ f t 

 היק כיון יגס בלא סירכא וליכא קורט דם מבחוץ כשר אפילו שלא במקום הפסד מרובה ודוקא בבית הכוסות אבל בהמסס אפילו ליכא קורט דם מבחוץ אלא מבפנים
. ומהרש״ל שם כתב דבניקב מצד א׳ חלודה לא מעלה ולא מוריד ׳ ו ה וכן אם כ ״ טרפה שלא במקום הפסד מרובה וכמו שנתבאר בס״ק י״ד: ל א

מ ״ ! ^ ס ^ א י י א נ ? ס 1 ש  י

 חידושי רע״מ
 שטא גיקב להו׳ן ונתיפא זנ״ע לוינא : (ש״מ נהגה״ה) אס הוא הפפד טיונר,

 ביאור הגר״א
 טפל^ת [יט] וכיון נו׳ אנל נוי . גט׳ שם וט״ש טבל נקוני ניי : (5] נ״ט מזניין W' . יטו
 האחרונים ספק דרושה ונפילה שאף דיענד אמוד בלא בדיקת כט״ש בסיגיא שם כיון דאתיליר
 ריעוחא וכן נל גקובי דעלטא דטריפה בלא קירט דם ג י נכא] סחט או קוץ נוי . נט״ש ט״ג נ' אנל נטזואת לא אצסריך נוי טשטע אף לס״ר דחוששין שמא הבריא וטריפה אף
. דסיל הא דהפכה רבי אירע נךונהנ• הברייתא נטשטא דםצד א' נערה וא״צ בדיקה 1 [כג] ויש לפטוך כוי , עטש״ל ׳ ו  פצר א' וכטש״ל מיי ל״נ ם"ט •י [בב] ויש םקילין נ

 באר היטב
. ועוד חילוק דגצד אחד אם נמצא ק״י גפנים כשר ב י ב  ובבי צדדים אפילו ס
ס אפילו נמצא בפנים ק״ד טריפת וכ״כ אחרונים ד ד צ י ב ב  עד שנמצא ק״ד במיז ו
. וכ׳ השייך אף אם הוא רחוק קצת מ! הנקב כרוחב ס) י  לבזה מוכח שנעשה מחי
 קש וכה״נ נמי טריפה וכן אס ניקב מב׳ צדדים ונמצא קורס לס בין מבפנים
ח כיון ו . כתב הש״ן דבזה כ״ע מ ו ח י ר  בין מבחין טריפה וכ״כ הט״ז: (ינ!) ה
קב מגי צדדיס הרי הוא נחזקח איסור והבדיקה היא כדי להכשירה  מי
. ד ב א נ  וכל כמה דלא ׳לעינן בבירור שאין שס ק״ל נחזקמ אישיר עומדת: (כ) ש
 כסב השייך דלמ״א אחי לאשמעינן דנאבד ולקחו המחט שוה בכל דינו" למלמו
 והדיחו ונ״מ להיכא מיקב מצד אחד וקולם שגדקו נאבד או לקחו המחט משם
. כחג השייך גשם ו נ ת ק י ד  כשרה בהפסד מרוגה כמו גמלחו והדיחו: (כא) ב
. ואס אינו ניקב ה  הב״ח ומהלש״ל דנהפסד מרובה יש להכשיר אף בזמן הז
 רק מצד אחד יש להכשיר בהמסס אף לדעת רמ״א אם אין שם קורס דס לבזה
. וכתבו הט״ז ושייך אבל ה ק י ר  סומנין על בדיקתנו אף בזמן הזה .־ (כב) ב
ס א ד ) ׳  אס נמצא ק״ד מבחין אפילו לא נתחב כלל טריפת ועייל סי' ל״ג סעיף ט
ה .:כ׳ הש״ך• אבל היכא דבדק ב ו ר : (כנ) מ  אין שס מכה ק״ד מכין וה״ה מכה)
 יליכא ק״ל מברזוץ כשר אפי׳ שלא במקוס הססד מדונה ודיקא גנית הכוסות
 אבל בהמםס אפי׳ ליכא ק״ד מבחוץ אלא מבפנים טריפה רק שלא במקום
 הפ״מ. ואין להקשות הא גבי ריאה אליבא לכ״ע לא מכשירין אלא בבדיקה
 וצ״ל דטאני ריאה דקרומיס שלה דקיס מאד. והט״ז חולק על רמ״א ופוסק שאין

 פתהי תשובה
 קולס שמיטה. ונתב הוא ז״ל עין וליילן אין נ״מ בכל וה שכני סעיי ימיא לנהגו
 להעדיף בכל גווני בלא קורט וס ובלא מלילה ומ״מ כתבתי למקומות אתרים ולא נהיג
 נרמ״א כוי עיין שה !;יין נשאלות ותשובות סוליית יצמק סימן מ׳ שיתנ ע״ו יאף לדידן
 ג״מ לפי מ״ש כש״ן סק״ל נשה הנ״מ יאפילו ניקנ משני צ־י*ס אש לא נמצא קורע יה יש
 להכשיר נוס הומן כהפ״מ וכן ראוי להורות מ״מ אס יש כעין שגיל לחון או אס מיי שהוציא
 מן הנהמה מצאוהו נן אין להנשיר אפילו נהפ״מ ע״ש ופשוט היא ונראה רהסנ״ש לשיטתו
 שכתנ נאות י״ו שיש לאסור אפילו נהפסר מלונה נניקנ ננ' צללים משא״נ לרעת השין
 וספמ״ג נס״ק ל׳ ששיל יש נ״מ : (יא).,שום נדיקה . ענה״ט ועיין מה שכתנתי לעיל
 סק״ה ולעיל סימן מיא ס״ק י״א מענין ומ: (יב) הפשר טרונה . עיה״נו ימ״ע נשם
 ט״ו יאין מיתי מצי א׳ בר עיין בשבות יעקב חצק נ׳ סימן ס״ל שמולק על הנו״ז נמה
 שמטריף אס תחוב לאורן אף אס ניני מנסניס יוה אינו. רהגהת ש״ד לא איירי יק ננתתנ
 נו ואינו ניכר לא מנסניס ולא מכתיז מהיכן גא וגס נוס אין להחמיר א(א שלא כהפ״מ
 כמי שפסק הש״ע נקורקנן ע״ש ועיין פר״מ שכתנ ג״כ עיי הט״ו לאין זה עיקר ליינא
 ומיהו אה הוא תחוב מצ״א מבחוץ לאורך חסן ניה יש להטריף ע״ש - !י״ל כאותו מצי
 עוני דושן שמצל הח!ן הוא נתחב נתון הנשל לאורך סי1פן ונזלה ננלע בעוני נשרו ולא
 ניכל שוט נקנ לא לצל שניס ולא לצל חון יש להעדיף. ולעת מתנ״ש להחמיל יותל לאפילו
 לא נחמנ אלא מונח לאורן יש להנוריף . והפמיג הכלוע גמינח להקל. ונתתונ אף אש הוא
 מצו הפנימי להטריף. ועיין גשו״ס חוללות יצחק סימן ל' שכארין להניא ראיה ללעת
 הסריח והעלה להקל גהס״מ אכן אם נמצא ג״כ שנסע כיה״כ לנורפש הכגל א! נווואי נכה״ג
 אין להקל אפילו נהפסל מדונה ע״ש (עיין מה שכתנתי לעיל ס•׳ מ״א ה״ק י״נ גשמו) ועיין
 ננו״נ תניינא חלק יי״י סיף סימן נ' שנתנ על ונר מחט התמונה נכיה״כ ואורן המחט
 לאורן ניס״כ אס היא מחוגה ממש באורן אין להקל רק נהשסי מרובה יש לסתיישנ ע״ש :
 (יג) חלודה . ענה״ט ועיין גתשונת שבות יעקנ חלק נ׳ סי׳ ס״ר שהורה להקל נוס נהפשי

 תחוכ כנגיה ממש אין להקל
 אפילו נהפ״מ ואה הוא שעת
 היחק ג״נ שהוא סמין לשנת
 ויו״ט יש ליישנ ניכר ע״ש
 ועיין נעאמר מרוני סעיף

 הידושי בית מאיר
 ק״ו אף נידוע לא ניקב טנ'
 צולים מה חוקת היתל יש לו

 גליון מהרש״א
 גיקנה לחוץ . ל״ש עלה ג״ז
 ע״א: (הגייה שניה) מאהר
. אנל  דגיקב םשני צדדין .
 נצר א' והודח להיש טקילין
 ל״ת ךעדיין יש אלא שאין
 אגו בקיאים שין ט״ק ל״נ :
 (ט״ו סקט״ו נהנ״ה) ש״ד
 פי' צ״נ . ע' טפ״ו סייד
 סק״ד יהפ״ת טיקל והתיש
 םוף המעיף טוזטיד בנתהנ
 ובנטצא בקמטי' ע' ט״> טיף
 •י׳ : (ש״ן סקנ״ה) אבל
 הינא דנאנר', ע׳ פ״ז ס״ק
 יית גפ הפ״ח טחטיי ונפי
 הנפת אדם גיל דאפשד
 להקל נהט״פ פטעם שני
 השייך פ״גלםפוךע״ד התופי
 דאפ לא אתרע ה' טתייט

 פוה^י' על ח' נשרות

L לסמוך אדעח המקילין אף גמקוס הססד מדונה ע״ש (כתג הע״ז נשם ש״ד דאין היתר מצד אחל אלא כשהמחש מונח בחלל ג״ה כלרך המאכל ולא תחובה באורך D , V > T K ? ל * ( נ ״  ל
נ ק 0 דופן דאס מומז בדופן ב״ה גאולך אפי׳ מצד א׳ ומכשנים אסור כיון דחללו רחנ אי דרך הושג! עייל על הפרש איגעיא ליה לאשמכוסי אלא !לאי נ ״ • ט י ' 1 ׳  ושטי. ונת׳ 1
ם ולא יצא לחוץ מקצת התלמידים רצו להטריף. והרדג״ז סי׳ קי״ג הסכים עס הטגחיס שהכשירוהו. ר ׳ דשאני ושט דטתנועע ואתי ועיין ש״ך וט״ז יפר״מ . מחט שנמצא בעובי מ  נ
. ומהרש״ל חולק יפ״ל דגטקב מצל א׳ חלודה לא מעלה ולא ה ד ו ל י נ״ה שניגבו ב׳ עורות זה שלא כנגד זה כשירה דמינח נ״חי . ש״ס שייך) : (כד) ח י יח׳  וי* לתיש דגיקנ בנ

 לטבפניט וסםרש דמיש
' ג״ב פ״ת תיו״ד סגיז כ' נפשוטו להתיר ; ת  נהנה״ה נאן ואיצ בדינך. דיל דא״צ לנדוק אחר גקבאנל ע״י קודפ דט לחוד לא הוי טריפה . ובתנ״ש רבהפ״ט יש להורות נהצ״צ והפ״ח טטנים להצ״צ וכן נ

 יד אברהם
י הלב ואסורין בהנאה . ואמרי:! נש״ס ועושי!׳* ה:״ל ג נ ף ל״ג) ורש״י ורי״ף והרא״ש ויין וש׳יפ גגי עורות לנינין דהיינו שישקיע עגןל נ י ) ו ע״ . נלענ״י שוה נלמו מהא ואיתא נש״ה י מו י י  ןאימור מלח סענ



 באר ועולת
ן ח כ י ת מ ב יורה דעה מה הלכות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

1 ״£}י י י ט ח מ ״ ב ה ו י ש  לעיל שהבדיקה חיוביה וא״כ אסור בכצ גווני שח״א לו לבלול!דחפי! וגס כהכבעם מהד״מ מ״ץ דבחלורהבאמצע המשט כ
ז תולין להקל. לפי שדרך הפנימי נ״י" אלאשעיה ני . כדלקמן סי׳ נ״א: ל ה פ ר ו ט : ל ; י  טריפות יש כאן: בהג״ה ש״ד סימן צ״ב וחו״ה כלל נ״א כחבו דאס בכל ענ
כ קרום ואי מנראי אתאחיישי׳ ״ ע 5 ש ( ר נ  נמצא ממט בדופן פיח הכוסות באורך שאין יכולים להבין באיזה צד הושט לבלוע ודרך שם נכנס עם האוכלים אלא שנסתס ה
ל ש?י,ינווו?מש»יוא׳א ל^1ד  פונה הקופה טרפה כיון דמללו רחב דאי דרך הושט עייל על אחד מהנקבים נסתם וא״כ תולים במה שדרכו ועוד העמידני ע

as:<»'j הישנ״א הפרש מיבעי ליי לאשתכוחי אלא j מדק׳ p  חזקתו דעוף זה בחזקת כשרויז לגבי «
k ׳ ״1 . נ«ונה סימ! שע״ל ("ונשב f t י 
 נקבים חנו עומד עכ נ ישב ח * מהרש״ל המעש ואושר ננהיג
ה והוי בגיקב מצד א׳ כו׳ . נקורקגןמשו׳שהנשישמנחוז  ל
t ראוי להתרפאות שעורו יותר ״ n ״״ f t t , vw-- ״״. 
ן מעור הפנימי שמא קלת ח £י ס P ס ח י ש נ ס י ם . , מ ב ה ?  ו

 דחפילו לדעת הרשנ״א דוקא בכרס
 והמםס ובית הכוסות והוא דמוקמינן נקודות הכסת

 בחזקת מינקב כל היכא דלא בדקינן נשיו ם״ק כ״ו: (׳־ט טי«
) אכל י״.) העתיק ונרי סל״מ ותמס ה ״ כ ג ו ״ ר כ ״ ה (ע״ל ס י  ל
, ] על הניח חדש ונעלם ממנו v \ u י 
 קורקבן שעורו עב שהרי אפילו כל מ״ש fn נסי׳ מ״ט סיק
V!?.י אמי צ  Z??™ZM~2 לפרש״י שכתב דבהמסט מ

 _ ולנרי מוימ תמוהים עיש גפ
 טרפה מורו בקורקבן כדכתב מיש וק המנהנ ננל יוס
ק לסעייף נניקנ מנ׳ צווים אף ל  מהרא״י בת״ה א״כ היכא ללא מכ
ק י ע ^ נ ' ״ , א ו י י ה י א  פשיטא לאף הרשב״א מודה דאוקמיק י
 בחזקת כשרות וזה ברור ער מטעם ואנ! אי! ני\אץ נק״י
: ; מק״ י ' ־ י א ; ל ־א״ י  כאן לשינו ואין זה ברור כטיט דאי

 דהא בתרומת הדשן שם כתב דאף
 שדרכו לבוא מן הושט ועוד העמידנו על חזקה כשרות שהיה לו בבית הכוסות מודה רש״י אלא ודאי צ״ל דלשמא הבריא לא מיישי׳ פרי חדש

יש םחטירין ואוםרין אפי׳ בכה״ג אכל לשמא ניקב חיישינן וכן משמט מלשון ד״מ שהבאתי בס״ק מ׳ «שעע וצל שנמ5א קיו מנחיז ו ( ז י  כ״כ ב״י בשם הרשב״א: (
ם ־ ונביעת ה^גננהג״9מלעלל ט ד י י 1 J7<V? 1 י י ם א א ה : ^ י ז ת ב י ס ט ת ה י ב ה ל י 1 ש ב י1 י ו 1 ר ס י י ר ר י א ז ו;י31י1ב ש י ׳ י 3 ט " ה מ א ה א ב מ י ש ; א ס י ע ט ׳ • ה י  כ

 ואס נראה שבא מבפנים למוץ וניקב כולו.ואין שס קורט דס כלל דביש עליו קורט דם אפילו חימא שבא דרך פנים ע״כ ניקב למוץ גני ושט נסי׳ ל״ג ס״ט ינמ״ש
י א ' '™״t ״i'׳ נ s״Si מ ״ ל , וכתכ ב י ו ויט דם כ ׳  כתב בד״מ דטריפה דלא בעינן קורט דס אלא בהמססובית הכוסות דאם אין שם מכה קורט דס מני! י• מקו
/ > * י וחיגי מחוו. ״שחגי ושני •  ^ r ! 1 \ ״
 שעורן דק אפשר לומר דאחר שחיטה ניקב דבר מועט כזו אבל בשר בסימן מ״ט וצריך בדיקה מבחוץ אס אי; קורט דם לדברי המצריכים ואכלת ופעיא ניה וגמדא
BM-'c י 6 צא 6 י ^קורקבן הוא עב אין אומרים שמא ניקב בשעה מועטת כזו ולא תלינן בדיקה בניקכ מצד אחד עכ״ל ומשמע דהיכא דהודח אי 6 אי נ 1 ־ "  י

. הטעם כ׳ באו״ה כלל נ״א ק״דימנחיז ^מישינןכיי1נמ״ש ' ׳ א ויש כו  לומר דילמא' ניקב מחיים כל הבשר חוץ ממיעוט ואותו מיעוט ניקב דינו כניקב מצד אחד: מ
י המשט  בתר שמיטה הא לא אמרינן דהואיל וע״כ צ״ל שניקב רובו מחיים דץ לעיל אנל נכא! גנ
ת אבל בהא מיא י^וחאש ולפינו5אס יש  תלינן גם המיעוט אחר הרוב כן משמע מלשון הטור דדוקא לענין ניקב בפנים ולא בחון דין קורקבן כהמסס וביה הטסו
 דניקב כולו לטנין קורט דם אינן שוין ע״כ וכן המנהג בכל יום להטריף בניקב מב׳ צדדים אע״פ שאין קורט דס מבחוץ *ותמהתי שש ק״י מנחי! טיפה אנל
א '?!wife*שיחולהמיחט ל ו א ו מ ה » ב ת כ  על מו״ח ז״ל שכתב בס״ס מ״ט שאף לענין קורט דם בניקב מב׳ צדדיןהוה קורקבן כמובהמסס ובית הכוסות ו
ע להקל היינו משוס שמסתבר טפי שבא מבפנים דרך הושט שכן דרך לאחוריי אדרנ׳ אוכלי! ומשקי! . האדהכרי ה ב ו ר )אם לא בהפסד מ ךן י ) :  ראה דברי ד״מ אלו

ה שאמרנו מצד אהד כשרה היינו מבפנים ז  י נייז נ
 כלפי הרעי דאי צד שבחוץ כלפי חלל הגוף אפי׳
 לא ניקנ כלל אלא שנמצא מחט כחלל הנוף

א טריפה : ו (») נ  ל
י מחט (יח שנמצאה בקורקבן וכולה במ נ  יא נ
 נבלעה בעובי בשרו ונשאר כחצי אצבע מצד
 הכיס גם מצד החוץ שלא היחה המחט אוכלה ולא
 היה ניכר שום נקב לא לצד פנים ולא לצד חוץ

: ל ק ה (ט) ל ן לי ) חו ז ט ז (  ל
ט [כו] ואס ה והוי (כז) בניקב מלי אחי ל  הגה להמיט בא מבפנים ל
א ייפ ) מ ז י ) פכ״א) י  אין עליי מ קורמ דס מבחין (כח) כשר (
 מחמירי! ואוסרין אפילו בכי האי נוונא (הגהות ש״ל בשס מהר״ס ואייו
) אס לא בהפסד מרובה : °) ויש לחוש ללנריהס (יח)(טו  הארוך) (

 ודאי נקיב ואמי עכ״ל הביא זה
 רש״ל פא״ט סימן ס״א וכתב ע״ז סך
 באורך פירושו שהמחט מונח בדופן
 בית הכוסות על ארכו של מחט
 ודברים של טצנם הס ואץ להקל
 אפילו מצד אמד ומבפנים ע״כ
 ולפ״ז אין היתר במצד א׳ אלא
 כשהמחט מונח בחלל בית הכוסות
 דוקא כדרך המאכל לא תחוב
 באורך הדופן נם בד״מ סימן מ״ו
 הביא הג״ה זאת ולא ידעתי למה
) תולין ז ט  לא הביאה בש׳׳ע : (
 להקל ־. כיון שע״כ היה נקב בצד
 החוץ או בפנים ונסתם אוהו הנקב
 הולין לומר שבא מבפנים כיון

 דחקו המחט חוצס אף אס
 נמצא קיו מנתון כשרה ותוע
 שהרי יאני״ה ומנ״י נמנו
 ואף מיקב מצו אחו אם
 נמצא ק״ו סנינוח הנקנ נשלם
 ומור״ש נופיה נתיח נמנ נ!
 א״נ נ״ש ממצא נשלה ואחל
 ימיה שנמגמי זה הגיע ליוי
 ספל צמח צוק וכסימן מ״ט
 הסכיה למה שנתגתי וניאו
 כוונת ההג״ה שאי! פי׳ של
 יא״צ גליקה שליל אחל ק״ל
 אצא שילוש שא״צ גליקה אחר
 נקנ אנל עיי ק״ו לחוו לא
 נוי טופס . ועכיפ עיקל

 םלין נמ״ש:

ה יהונתן ט  מ
 וכשל אף לדל!: (נשיע
ט שנסצא ח  «׳י'1 י״יי) מ
 בקירקק נוי תולין להקל .
 לפי שלין הושט לנליע ונכנס
 המאכל ליו שש י׳ל הא אינא
 ס״ס םעק מנפנים או מנחון
 ואמ״ל מחו! ספק ניקנ אנריס

 חידושי רע״ק הבליעה
 האחרונים נטצא הטחפ החוג בבה״נ טזוד א׳ וכנגיו נו* f קוד« רם . ונן בוזחיג םב'
 צדדיפ םענר לענר אף דלינא קיר טריפה אף נהפ״פ . נפונא תחוב פצד א׳ ובדק ולא
 נמצא ק״ד טנחיק'נשר אף שלא נטקום הפיט. ואם גאנד נלא בדיקה או שהודח
 דליש לנרוק. וכן בנמצא מתם מינה בבה״נ וגפצא ק״ד טנחוץ נגד הסחט נשר
 נהפ״פ . נהמטמ וכן בבה״נ במק-ט הדק תתינ מצד א' ויש ק*ר טבפנ־ס כשר רק
 נהט״ט . לא גפצא ק״ד נלל נשר בלא הפ״ם. [ובהודה מכמנים וא״א לנדוק ובדק
 אלא דבדק שאין הנקב טעל״ע . אגל בלא בדק אף דנטשטוש היד הרגיש
 מבחוץ דנלא״ד. הנידו םיקל בד,*"ט י״ל דננת״ג יש לפטוך על הנ״ח להקל :

ה ויי״גי ב ו ש  פתהי ת
 מרולה או לכלול שנפ : (יד) שנטצאת נקורקמ. עיין נמשו׳ מעיל צרקה הימן י״ג
 שנשאל נטמע שנמצא מובלע נקורקנן ואינו נקונ לא לפנים ולא למון אלא שהיה יותר קלונ
 לצו חין מנעניס ושוט ייעותא נשום צל אינו נלאה אס יש להקל גס נוה אי לא דהוי לן
 למיול גמר קוינא ומסתמא ממוין נא וס6יב שאין שום ליעוחא נוה שנמצא קיונ יומי לצי
 חון ואין לאיה ממס שהולנין אחר הקילונ שלא טל קייונ 91 ניוונו. ומכ״ש נוי! וה
 לאינא לונ נגל הקרונ ני• על סרונ לרך ושט אתי ע״ש(ולסמי׳ש נתשונת ונלון יוסף מלק
 אבן העזר סימן ס׳ אות י״ו נדעה הרמנ׳׳ם דדוקא היכא ואיתא קטן כמו ט' חנויות עדיף

 ביאור הגר״א
' נקיץ עי כיי י• [כה] מחפ  ויש ני' י• [כד] וח נוי . תום' י״ה טיט ונם״ש שם נ״נ נ
 שגפצאת נוי דהטהם נוי . נטו טחט שנטצא בריאה וםמעינא רנא דריאה יינברא
 דאטרינן טםפוגא נקם יאתאי כ״ש ננהיג דאטרינן דרך וושט «ט האונלין נננטה שהוא
 נןוב יותר םהנך שדרך וושט לבלוע וע״נ א׳ מן הנקנ־פ נ0תפ ותולין נמה שרדנו:
 [כו] ואס אין הוי, דאטילו גיקנ טצד פניט אט יש קיר טנחוק טריפה נט״ש בנמ'

 ונטש״ל
 מנתון ולא פצא קיר צ״ע] . תלודה או סירנת דינו נק״ד , ולא טקי׳ גיקנ פצר

 שאין הפחם יוצא עד לחו׳ן אפיד. דינו נגיקנ םב' צדדיפ וט״ם נבה״נ נבדק שלא היה ק",
טב  באר הי

 מוריד גם כ' נשם מהר״ם מיין דגחלולה באמצע המחפ כשרה והב״ח מסריף
 בכל ענין(וכ״כ סר״ח וכנה״ג ואס נאבד המחש קודם שנבדקה אס העלחה חלודה
. כ׳ או״ה אס ה פ י ר  או לא כשר גניקב מצד א׳ עיין כנ׳ינדף קמ״א): וכה) ט
 נמצא מחט גדוסן בית הכוסות באורך שאין יכולים להבין באיזה צד הקופה סונה
 טריפה כיון דחללה רחב אי דרך הישמ עייל על השרש מבעי ליה לאשחכומי אלא
ן בית הכוסית על פ י ך ר״ל שהמחט מינח מ ר ו א  ודאי נקינ ואחי. ופי׳ מהרש״ל מ

 ג ע״נ לא משמע כני
 קיי״ל כר׳-מנינא בהא ע״ש (ונוה מתורן קישית
 סעי נחלמ עוליאצ כחולין יף י״א עיש ודייק). אס כן יסתל היתר זה . אך מרנרי הטור
 וממחנר לקמן סימן קנ״ט סעיף י״ח שכחנו והוא שיושנח נין ההריס מנואל ללא ס״ל
 חילוק וס ע״ש) אכן נשאלות וחשובות חולייח יצח: סיף סי׳ י׳ נחג לאס המחט ננ:ס בישלו
 יומר לצי החון מצי הטניס יש להטריף אפילו נהססי מיונה עיש : (טו) אט לא נהט״מ .

א ל יוא £ ^ ־ ״ ״ ^ ״ י ש1 א ע , ל נ ״ י ק י ט של מחמ ואיו להקל אפי׳ מצד א׳ ומבפנים ולפ״ז אין היתר ״צי אחי אלא ה ר  א
 כשהמחט מונח נחלל בית הכוסות דוקא כדרך המאכל ולא כשתחונה באורך
ל . השעם איחא בשייך בשס הלשנ״א שדרך הושט לבלוע ק ה : (כו) ל פן  הדו
ב שע״כ א׳ מהנקבים נסתם ק  ודרך שם נכנס עם האוכלים אלא שנסחם מ
 וא״כ חולין נמה שדרכו ועוד העמידנו על חזקתו דעוף זה בחזקת כשרוח לגבו

. כ׳ מהרש״ל דנבי קורקבן כ״ע מודו דאם לא בדק דאוקמינן בחזקת כשרות . והשייך חולק מטעם זאף דלשמא' הבריא לא ב ק י נ  גקביס אלו עומד: (כז) כ
מ ספנימיס וסיס נה״ג נ׳ הסיר ״ 7 ׳ ב כ ״ ו ג , מ ״ - ־ , ס ^ 0 איי ש א . כ׳ השייך אנל אס יש שס ק״ד אפי׳ תימא שדרך פגיס בא ע״כ.ניקב לחון ד ר ש  חיישינן אבל לשמא גיקב חיישינן: ו־כח) כ
1 סי׳ מ״ה סק״ס וצ״צ ימשום  י י 1
 ס״ה צלין עכיפ נליקה אחלי ק״ל משא״נ הטעס לרן הושט לנלוע א״צ נריקה־ מבחין והיש מחמירין שאוסרין אפי׳ ננהיג ולא טחייין מעעס ס״ה י״ל «שוה יס״ל משום שנמצא נבשר הקורקבן אמרי׳ משוס

 שורן הוושט לצלוע אמלינן שנננס ללן וושט וניקב סושט ויצא לחלל הגוף ונא לקולקנן מצל מון ולוחק פוא :
 דגול מרבבה יד אפריט

א טחט יחלל צ מ נ  ולנר׳ רמ״א מ״מ הוא עצמו חולק עליו כמבואר נדנריו נסי' ל״ג ס״ל, י*! שהניח לנרי למ״א נציע אמנה ןינ נמחט התחובה בעול נה״כ ומשה נטלן לחצר הכבל : (פ׳ייף יי) ש
 םאממ מיס ייכו ירמ״א עצמו ג״נ אין כוונתו לזה יק נוונחו שאין צלין נייקה אס יש נקנ מפולש וווקא הנוף טרפי.. וכתב נשיו״י ח״נ סי׳ ס״ו נה״נ שמחט תחונה גו נאורן הדופן והנמלה הטריף
 כושט מיי וסשינ שאס היה מונח חון העוי כנייח ואינו ניני מהיכן גא יש להחמיר שלא כמקום הפ״מ
 אן מל הרוב נגסה יש הפ״מ ויש להכשיר אס סממע לא נינו מעל״ע יאינא ק״ו מגמון או ׳נלמ או נסין למקוס אתר נמ״ש נמ״י נלל פ״ט וצ״ע והוא מצ״צ סימן מ״ט וע״מ נסרכה ממש נעינן אנל נמצא נפוח קצת
 מצר חון ואין שינוי נכשי לריעותא אין להטריף נ׳ וה נא מחמת נאנ המחט שנתחב ננשר חי ואין להוסיף על הטריפות אנל יש ק״י מנמיז אי םירכא וכת״ג מנחון ונמצא שם מחט אפילו לא נתחג יש להטריף שמא ניקנ
 והנריא ונהפ״מ יש לסמוך אצ״צ ופל״מ שמקילין נס גוה וע״ש נכתב תוכחת מגולה על המורה שהטייף מיי אף שיש לו על מה לסמוך מ״מ התורה חסה על ממונם של ישראל והיה ראוי להיות טחון כהוראה וננר אמרו רו״ל
 אשול לסלעיו להורות נמקוס רנו אא״נ רחוק ממנו ג׳ פרסאומ ומכיש שרנינו סן הם הספרים שנתסשעו נקרב ישראל ראוי לכל מי שהגיע להוראה שלא יורה שוט הוראה גלמי מיון תחלה בספר וכן קבלתי טרגוחי נוחי נפש
 הגאונים ז״ל וכיחוו שמעת• כן ממוחו״צ הגאון כמסורנם מוהר״ש ו״ל שהיה וקן ויושג בישיבה מל נסא הולאה נק״ק פראג וס אלנעיס שנה ואעפ״נ לא מורה מבלי עיון בשפל תחלה מה״ט יסמן לוגל או לא אנוש נהניעי
 נו׳ ונר מן דן ראוי לעשות נן נמקוה שאינה נני מורה ולא •חשדו ע״ה שמתמייין עליהס שלא כיין טשוס מסייומ ונה״ג ואינו חושש בספסל ממונס שהלי הולה כן מבלי עיון נספו ונוי ואין נוס משוס

 הדושי בית מאיר נליון טהרש״א
 וע׳ פיית . אמנה ןיאי יפה נתנ הש״ך ימסרשנ״א לא משמע אלא ביכתנ אנל נאמת יש ללמוד מינר׳ רשנ״א (סעיף ט' ש״ן הקל"8) דבחלודד, נאטצע הפחט נשר . והפ״ח נראה נטנריע דבאטצע טטש טריפת
"ה) ויש לחוש לדבריהם . ובבו״פ נתב להןל: (ט״ו סקי״ו) ג ה י 'יא ג י ע 0 ט : ^ ח 0 ז ד י נ א נ * ט ג  נתשונס סי׳ רס״ג שנמי אין מצרין נויקם אחי הק״ו נשייוע שלא ניקב מנ׳ ציייס מדפי' עוניא דיני אנל ג
 נלשון זה ועונדא דרבי נשלא ניכר הנקנ מנחון ובדקי רני והפכה לראות אס יצא לחון ולא מצא נקנ אלא שמצא ןלא תליגן לומר דילטא ניקנ . למ״ש נעצטו לעיל סק״י דנג־קב משני צדדים כל דטונת דנעשה טחייפ
ס שמםתנר טפי . וחכי טפורש ברש״י פ׳ א״פ דם״ת ע״נ ד״ת ו ש  דם טריפה . בל״ז לק״ט : (שם שקי״יז) מ
ס גשחטר. הותרה . עי׳ פי׳ נ׳ פ״א נהנה״ח: (שה) שיש טהט נקורקנן . ע ט  לחנית אתטר כו׳ הוקח הוא שרוי הנבלעים נו׳ דדך הושפ : (שה) ונ״ט פוה נכל ענין משיש מפק - «י׳ שיך פ״ק כיה: (שט) מ
ת חתיכה הואי׳' להתנכר . יראה דגתערב (אחר הבישול גפ) אתר הטליחד, ראל״נ א״צ לטעם התיכה הר״ל ול ת' חיגוך נ״י פי' ט״ה ואם נטצא נאחד פחתרננוליט רושם ל ו ע ר ת ד  ע' דדב״ז מי׳ ניח •י (שם) ש
ב מצד אהד . לעיל מעיף ת' : (שה) דינן כניקנ פצר אחד ק י נ  שתור שהטוט היה עושה יש להכשיר האחרות וכן אם דיטו שומן של אחת ואידמי אל טקופ חיבור קורקנן זה ת׳ רדנ״ז טיטן קפ״נ: (שיין םק*«) ב

ד אברהם צבי לצדיק  י
 והוא שיש עליו קורע יה לאו ולאי מחייה נעשה אנל אי ליכא ק״ל אערינן לאחר שחיטה נקרע . ואמרי׳ צרין יוקא רוב או ססח : (העיף י״א) מחט שנפצא כו׳ נם טצד התוץ . לכאורה משמע ינעיי גם
 שס והוא שלא מלמו אגל מלחו אימיר טלמ העבירה! ואסולה אפי׳ לינא ק״ל. !!הו ראיה ברורה נמ״ש השיע. מצו החון כעובי חצי אצבע אבל נבשר וק נחון וצצו פניה ענ ׳״ל יותר שנחון הנריא . אנל המעיין בגוף
ן . ובתשובתו לא משמע הן רק מטעם שדרכו  ודלא כהגסת אשייי פ״א ומסופק בדין זה אי סלימו או מלמו א׳ אמרינן נשחטה הותרה ע״ש . וליתא ללא תשינת הלשנ״א שימן שע״ל נקט לק השואל ק ומעשה סי׳ נ

 לנא־מן הושע. ונם י״ל ללשון'וגם'מן המון לאקאי על
 ועול הא יש להמציא היתר משום ס״ס לנסימן מ״ט ס
 לאפילו ע״י קון שמא לא ניקנ איברים ס^נימיס . אל̂מ

 א״נ ה״נ הוי ס״ס שמא נא משניס ואפילו מבחין שמא לא ניקנו וצע״ק על םאו״ה

 עוני חצי אצבע רק שגם מנחיז נשאר קצת שלם
 נני ניקנ עור החיצון וספק ע״י קון סוי ס״ה
 אלמא לאסילו נא מנתון י״נ ללא ניקני שאר אנריס .
 . מנתון לקלס״ל למצוי יישל
 בשערות הע1ר . וכיון דליכא ק״ו ולא מלחו וראי אחר שחיטה נעשה וק״ל . ומיהו הרמנ״ם שהשמיט ההיא לעיז נפ״ז מהלניח ע״ו ולא חילק נין שיש עליו קולנו לס אי שאי! עליו ק״ל . (יל להוא מטעס שהיקשה
ט שנמצאת נקירקנן וכילה ננלעת בעובי נשיו ואינו ח  לו הקושיא הנ״צ וס״ל לנלחיח ההיא סוגיא מקמי ם1גיא וחולין וקיי״ל ואי ליכא מיד למיסלן צא בעינן ק״ל. ומיושי חמיהוח הליז״ננ ש° : (טיף י"א) מ
 גינו לשוט צר תולין לתקל כי׳. ונחנ הגיה ויש מחמיוין ויש לחוש לונרסס אס לא נהפש״ע . ונ״ל פשוט ואה קופא לגו יהיינו לצי הקורקבן. והווה לצל חלל כשילה שהרי נקופא איא לינקונ אס הקופא כגלעין

 של

. ואין להקשות גני עורות  אמיינן הפי אלא א״נ שיש לתלות שנעשה אחל השחיטה וכמ״ש סניה סימן ני
 לנונין ואמר והוא שיש עליו קיו ואי צינא ק״ו אמרינן אחר שמיעה נעשה. והא נסא׳ינו(וף נ״א) אמרי׳
י תתונ כנקב כגון מחט או קון לא נ  ינל נקיני יעלמא היכא יליכא מייי למיהרן שאין נמצא שוה י
. ואפשר שנעשה מחייה ואפ״ה לא יהיה ק״ל לנתקנח בלחלוחית הנשר לאין לה נמה למיסרן . ו  נטי׳ קי
 ויש לומר יש״ס שנתקנמ סוס נלמלותית הכשר כמ״ש רש״י שם ע״ש. משא״כ גני עולות שאפשר ללה להסתי
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י די! כ״ג דמאחר שהמחט לא ניכרת מבפנים כמו שאינה ניכרת מבחוץ הבליעה דרך שם כמ״ש הרשב״א הבאתיו בהחלה העיף זה ואע״פ ־ י י י ^ ״ י פ י ־ י ^ 
ם אחר דהעמידנו על חזקת כשרוח נראה שאין ע ה ס,׳%ך:' איכא למתלי ולומר שמבחוץ באתה ונקבה הושט או הדקין וכן כל כיוצא שכתב שם עוד ט נ ו ש ח  « םרסנ״א ־
כ בזה טכ״ל ומשמע הא כל שיש שום היכר מבפנים כגון שיש קורט דם אותו טעם מספיק להתיר לחוד *) דא״כ קשה ממ״ש רשב״א עצמו ת ה ו ך ן ל  ג

גדכל שנמצא המחט רגלים העתיקו רמ״א סעיף ח׳ דכל מקום שצריך בדיקה ונאבד או לקחו ב ולאסור על פי מ : ר ש [ מבפני׳ ולא מבחוץ כ י S W

1

6 P . B ^ ) 
 המחט דאסור ולא אמרינן העמידנו
ב בכרם יש על חזקתו אלא ודאי דלא כתב כאן א טהט החו צ מ ״ מ קטן ש נ ) נ ט י ) ; 
א כן אלא בצירוף טעם הראשון ונ״מ ו ם ה ץ OK א ב ולאסור על פ  להחמיר מ
פ ל מזה בכל עני! שיש ספק אס ניקב י ף ב ״ ד ן כ ל ״ ן ך י ף ל י ף ) ח פ 5 < 

ם מצד מוץ וא״א לבדקו  Y 1 1 * הקורקבן נ

: כגון שנאבד אחר שנמצאנו מחט או שנחתך באופן שא״א לבדקו יש ז ״ כ ׳ ק ^ שמצאתי כו׳ מד אין אנו צריכים ללאמינו ע״כ וע״ל סי 9 ^ ' ^ ^ 
 א״נ אין אנייצליכין למאמין לאסור מספק מטעם הנזכר כיון שצריך בדיקה וא״א לבדוק ואע״פ
ם נשחטה הותרה לא נלע״ד לסמוך ע״ז וכ״כאחי מהר״י ז״ל בתשובה ע ט וטה להקל בענין כזה מ ׳ ס״ו משמע שדטחו נ ״ שבחשובח ר״מ מינץ סי , " י ו י נ י י י ^ 
א בענין שתינוק הרגיש בפיו בשעת אכילתו שיש ממט בקורקבן וצעק וראו במקום נשיכת השן בקורקבן יצא המחט משם חלק ממנו ואסר הכל ג  וא״נ נ־״י ־מ׳ ־ואילי ו
« «י=י אפילו התערובות מעעם שהתרנגולת חתיכה הראויה להתכבד אפילו היא כחושה והדין עמו שאע׳׳פ שהטריפות הוא םפק בכאן מ״מ לא מועיל י »־י  ישי*ל, «י
ה שחתיכה הראויה להתכבד היא דרבנן לא הוה ספיקא דרבנן כמו שכתבתי בשם או״ה ר״ם ק׳ וכן מבואר בהג״ה ש״ד ואו״ה בשם מהר׳׳ם ! ה:ו£עפי5£א , ״ מ  הפלש מ
 העוני נימים המשמי נפי! במחט שנמצא בקורקבן שזכררמ״א כאן בשם יש מחמירין דאסר כל התערובות ואע״פ דהכריע רמ״א דלא כיש מחמירין מ״מ בספק זה שאין
דבר . ׳ ט מ ח א מ צ מ נ ) קטן ש ט י ) : ( ", בו טעם להיתר יומר מלאיסור ודאי הכי מיי״ל דגם התערובות אסור כל שהאיסור חתיכה הראויה להתכבד * א־נס אל^ י״,,  כוכניסי
׳ ל״ה סעיר ז' דהען והגדיל עדיף מעובד  עילתא נעצ«א אנל אס לאחי פשוט הוא שאין העובד כוכבים כאמן כלל בזה דקטן עדיף מעובד כוכבים כדאיתא בח״מ סי

. 7 J rwi w״)uuts10.אין ״ (שט נםוף ט״ק י״חju) 
 ינייו מוכלחיט: (ש• ס״ס לדבר"וכעין גלוי מילתא בעלמא היא
) כו עכ נ הישב ח בתשובה סי ר ד י י ש ס מ י פ י מ ג ״ מ י מ ר ה פ ש  ״
 נהיף המשונה שש וז״ל ואי! וכתב מהר״מ מלובלין בתשובה סימן
א ס ו ענ עובד כוכבים שהיה מתעסק ל O ע I M W W 

 היסה ניקבה לחי! ני אי! בהוצאת הפרש מן הבהמה ואמר ראה

 מלהמעס^הויאת״עיש^ננל כוכבים שנתגייר והנה ראיתי בתשובה למהר״מ מלובלין ס;׳ ס״ו בעובד כוכבים שעשה מלאכה אצל ישראל בהפשטת'הבהמה והוצאת המעיים
ה תחוב והראה לו המקום  ובא לישראל ומסמר נידו ואמר לו ראה מסמר זה של ברזל שמצאתיוהמוב בכרס הבהמה ואייל היהודי היכן הי

 שהיה תחוב בפנים בכרס שעשוי כמין קליפות בענין שלא היתה הבהמה נטרפ׳ אם היה כך ופסק דאין לסמוך על דבריו להתיר אלא דגול מרכבה
לץ לאסורדכיון דאם בא הישראל קורס שהוציא העובד כוכבים המחט היהה צריכה בדיקה אם ניקבה המחט למוץ והואיל ועתה •א״א נ ^%4\  ומשקיםמ»י
 ומשקין וחקי אמ ־ממט ייןןי לבדוק אסורה מספק והאריך שם בענין שיש להחמיר בספק כל שלא נבדק ולא אאמין שיצא פסק זה מפי הגאון דודאי אין כאן משש
^ טריפות דאם אין אתה מאמין לו במקום תחיבת המסמר אף לא תאמין לו במציאת המחט לגמרי דהפה שאסר הוא הפה שהתיר כדאיתא במשנה "  ,אילי,' ל
ם חייב לעשר (פירוש שדמאי הוא) מעושרין הן נאמן שהפה שאסר  מהינא לנחחנ י־יני יגמצא פרק ו' דדמאי המוכר פירות בסוריא ואמר משל ארץ ישראל ה
ס וה״נ ממש כן הוא וגדולה ס ה״ג נאמין ליה במ״ש מעושרין ה  הוא הפה שהתיר פירוש כי היכי דמהימנינן ליה במה שאמר של א״י ה
 מזה נ״ל דאפי׳ אס אין העוברי כוכבים מראה מקום התחיבה כגון שא״א לו להראות אין לאסור בשוס פנים בזה דאפי׳ בקטן אמרינו
׳ קכ״ז מכ״ש עובדי כוכבים דאינו נאמן לאסור כלל ואפי׳ בישראל ן הענין וכ״כ לקמן סי  R כאן דאין נאמן לאסור אם לא שהוא חריף ויודע לטי

ק שם דאינו נאמן אלא א״כ שהוא בידו ובפעם הראשון כדאיתא שם אז יש נאמנות לישראל אבל עובד כוכבים לא נכנס לגדר ר מ  ס״ק י״נ ונ״מ סכיינמי וטעט גדול א
FT־'™ זה כלל אלא שאפשר לומר דאי מהימן ליה העובד כוכבים שאומר שמצא מחט בכרס קצתה בתוך דופן הכרס מבפנים שאפשר שהיה ניקב

E

 v f ^ \ ^ ^ Z 
 ממי!לה נמקו* אחר'ושינ גם נקב מפולש אלא שהעובד כוכבים לא ידע לדקדק אחר זה אז יש לאסור מספק וראייה לזה מהא דכתב בית יוסף בסי׳ ט״ז כשם הרשב״א
״ו ן אם הכלי בן יומוכמ״ש בסימן קכ״גםעיףי י ™ יאי! בענין אותו ואה בנו דיש לאסור אם העובד כוכבים מהימן ליה ה״נ כן הוא וכנ״ל גסלעג  ימחג P א״5 «

 אף ש*לא»י 1מח«'יהיי^מ׳ והיינו במסיח לפי תומו דוקא אבל אם אמר העובד כוכבים שמצאה תחוב לאורך המסמר בתוך הקמטים של ה0

 בכל עקום שימצא ק״י מנחון
 מרימה יכאן לא נגלו עמש
 וננתחנ אינו טיי9ה ני אס
 ניש ק״ל יני פי הממש ממש
 ונמנואר נשיו ס״ק י״ו ונט״ז

 המסס שקורין הוי״ב שהוא כמין
ה אומר שמצא כוכבים ואפילו אס ישראל הי  שהיי מה ש״מני עכשיו «ל חדרים קטנים באופן שאין חוד של מחט מול עובי הדופן אין לאסור אפי׳ מהימן ליה העובד'
$ כן ואין הכרם לפנינו לא נאסר מספק דאפי׳ למאי דכתבתי לעיל לאסור בלא בדיקה אם ניקב מצד אמד היינו בענין שהמחט נכנם ראשה לתוך " ^ ^ י ף ! ן ^ 
ד וניקב משא׳׳כ במוניחח לאורך תוך עורות החדרים קטנים מבפנים אין משש טריפות אלא אס יש הכרס  יהי־ יינו כנמצא ממש יי־יה עובי הדופן דיש משש שמא הלך עו
*) עוד ראיהי בתשובה הנ״ל שהקשה על . ן ו כ נ , 2ר לפנינו לכתחלה יבדוק במקום שאפשר ובמקום שא״א אין לאסור מספק בזה כנלע״ד ברור ו ! ^ ״ ? ה " 
 הגהת רמ״א בסי׳ נ׳ דלא אמרינן נשחטה הותרה אלא בדבר שנוכל לומר שנעשה הריעוהא לאחר שחיטה דלא יצאת מחזקתה מחיים וכתב
׳ אמין ובאמת לא משמע כן שהרי הקשו אמא׳ חוששין לספק דרוסה ולא אמרינן נשחטה הותרה מ״ש מההיא ק משמע בסוס׳ פ׳ ד  בד״מ ד
ט ספק קרוב לו ספק קרוב לה דמותרת צרת ערוה לשוק מטעם דהעמד אשה זו על חזקתה שהיתה צרת ערוה מקודם לכן אפילו  גבי זרק לה ג
 השתא דמת בעלה וה״נ נימא השתא משחטה הותרה אפילו מספק דרוסה שנולד בחיים וי״ל דשאני הכא דדרוסה שכיח כו׳ יכ״כ בפא״ט
 גבי ישב לה קוץ בושט אלמא אי לאו דשכיח הייתי אומר דמוקמינן לה אחזקת היתר אפילו אס נעשה סריעותא מחיים בודאי שלא כדברי
 רמ״א ע״כ ואין כאן קושיא כל עיקר שהרי רמ״א לא כתב דבריו אלא אמידי שנולד בו ריעושא שצריך בדיקה וכיון שצריך בדיקה

יס : ק דרוסה שזכרו התוס׳ ובזה ודאי נשאר בחזקת איסור מפי פ  ודאי שכיח בו הטריפות והיה כמו ס

 ביאור הגר״א
 ונטש״ל טיח ועי פי׳ ם״פ ס״נ ור״ל דלכתחלת גדין־ בדיקה לדעת הרשניא חנ״ל. דים;
. דנל שנמצא הםחם רגלים ליני וכעין נילוי סילתא בעלםא היא דנאטן י ו  [כן] קטן נ

 יקטן נט״ש בספ״ב דנתונות . שט:

ב ט י ר ה א  ב

 מנחון ויהיה גרע במין קי
 מנפניט מכיש ק״ו אממהס
 אס כן «לנר לא היו שתקי
 הפיםקי׳מ1ה:(נט׳'ו ט״ק ׳"ח)
 *) דאיב קשה םט״ש
 רשב״א עצמו . היינו לפי
 פירושו נוכרי רשנ״א יקאי
 אניקג עצו אמו וכמבואר

 יד אפרים
 גוגנ ועת הנדות אצא משוה
 והייתם נקיים כוי עיין שה:
 (ט«־ף '״ב) אם הוא
 חריף . ועי׳ נה״ט . וכתכ
 גנו" י «״ת הי׳ ן׳ בעוני
 נימיה קצב ששמט שומע
 יהודי אצלו ומכר הנני מעיים
 לעובד סוכנים אמד ויהודי
 אחו ואה שהוציא טהמסס
 מסמי אחי שהיה מעל״ע אן

 המשי בית מאיר
 וט וממנו נייע שניקב יכו׳
 ה: י להייא כדכמיננא :
 (בט״ו ט״ק ׳״ח) 3תב נשם
 אחיו בטנין תינוק ונוי ואפר
 הכל אפי׳ התערובות.ילענ״י
 יש להתד עכ״פ התעיונות
 נ׳ עיין שיין סיק ל״ח . ואף
 שתשין אינו מסכיט עט

 נליון מהרש״א
 דיש לד.̂ק בהמ״ט : (שעין
 '"נ ש״ע) קטן שמצא מחפ .
 ע׳ לנו ש׳ 'שדד טיםן ל״ו
 עלה נ״א ב׳ סק״ל : (ט״ו
 ס״י־ן'״ני) שמצאתיותחוב
 וכרס,ע' ת' חינוך ב״י םניא
 דאט יש לוסר שמבווןלהנעיט
 הוי אפתלא נטו האי דטיף
 ינטות דאטרי׳ רלהשבית
 פקחו אומר נן . ואי ל«״ת

 בעודו בידו ניון דליבא אטתלא נאטן נטו שט ניבטות : (שט) לא תאטי! לו
׳ אחין ד י ח לפי תומו .עיי ש״ך םי׳ם״ו מיק כ״ד ו (שה) דכי טשטע נתוס' • י ס מ  מצד א׳ ונטלה. כיון דלא ידעינן טקומ אי׳ :(שה) ב

tiwth םקמינ) ןיעין נלויטלתא . ובמקום שאין התיגוק גאםן גט דבר שהורה בה חכם לא מקרית־ צ״צ.מי׳ צ״א והאידקשיא : (שם) עכ״ל הרשנ״א בתשובה . ופייט בנ״׳ בשמו דאפילו נב׳ מטון גאםנים 
 נדתנן ואלו נאטניפ להעיד ננורלן עכיל וק״ק יהא שם דוקא נפעידיפ ננדלן. וייחד היי לו להניא מנ׳תגי׳ פ״י נב״ק יקסי נאפ! לומר מכאן יצא נחיל של דבורים ומובא נטור חייט סוף פי' ש״ע אך נם

 שם נאמן דוקאנססיחלפ״ת. וטן המוך דיודע לכוון נובריפ: (שם) ןןן״לםיסן קניז. וע׳ 0י'קנ״פ טיב נהנה״ה , ... . _ ...

 צבי לצדיק

 וצריך בדיקה מבחוץ לדברי המצריכים בדיקה בניקכ פצד אמי ובשב
. וכחג הט״ז ׳  השייך ומשמע דהיכא דהודח או נמלח דינו כניקב מצד א
 אס א״א לבודקו כנין שנאבד אמר שנמצא המחמ יש לאסור מסשק כיון
 שצריך בדיקה וא״א לבדוק לא אמרינן נשחמה הותרה וכ״כ מהרי״ל במעשה
 שתינוק צעק בשעת אכילה שיש מחש בקורקבן ואסר הכל אפיי התערובות ע״ש
 (כ׳ השייך וטעמא דאוםרין אשיי אין ק״ד מבמון מאחר להמממ לא ניכר מכהנים
. משמע ס י ר נ  כמו מנחון אנו מוששין שמא בא המחס מבחין וניקב שאר א
 מאו״ה כל שיש היכר מבפנים ולא מבחין כגון שיש ק״ד בפנים ולא בחון כשר:
. והסעם בתב הלשב״א דכל שנמצא המחש רגלים לדבר ובעין גילוי ף י ר  (כע) ה
י השוע אס עובד כוכבים אמר שמצא ע״ל ס״ס קכ״ז דלג ו א(  מלתא בעלמא הי
 שאין העובד כוכבים נאמן כלל גזה דקטן עדיף מעובד כוכבים עיין ס״ז שהביא
 מעשה בעובד כוכבים שהיה מתעסק בהוצאת הפרש מהבהמה כו׳ עד אין להאמינו

 ע״ש ועיין פר״ס) :

 שאסי הוא כפה שהתיר ע״ש וע׳ בתשובת נויע ב־הויה תניינא חלק ׳ויי סי׳ ן׳ נעוניא ש,זחט שוחט ימתא אצל קצב מונו כוכבי׳ ג׳ נהמות והקצב מנר הנני מעייה לעונו כוכבים אמי נעל
 אוששי1א אחייב נא ישראל לשתומ שכר וראה שהנעל אושסיוא הוציא מן ההמסש מסמר אחר וראה שניקב מענר לעני ושאל הישראל ממי קנית כני מעייפ הללו והשיג מהקצב הידוע ושאלו
 להקצב מאיזה נהמה «נר הנני מעייס והשינ מבהמה שנשחטה ראשונה ט ירכו לעשות סימן איזה נשמטה ראשונה והקצב לא יוע טויין מריעוחא מנ״ל והעלה דאס הקצנ היה מכחיש לנעל
 אושטיוא ואומר שלא מכר לו הכני מעיים או היה שיחק לגמרי היו כולן מותרים ונעל האושפיוא לא מהימן אך כיין שהקצג אומר שמכר לו והקצב נאמן על מה שניי! וא״כ אסורה הראשונה
 והאמלונות מותרומ שהפה שאסר הוא הפה שהתיר . ומבואר שם ואס לא כיה הקצנ יודע אס מהראשונה מכר לו או מאתרונותכיון שיש ספק ג״כ שמא היה הנקג כמקום לשפכילועת
 השואלים פס עותרים לגמרי ויש עוו ספק שיש לומר על כל אחי שמא לא וו היא ואף שספק אחי כגוף וספק אחי גתערובומ יש לצרף מה שכמנ המחבר נסי' ק״א ס״ג ולא מקרי חתיכה

 לראויה להתכני רק מנושלס . ודעתו נסוף המשונה נראה שאין לשמור על זה רק בשעת סיחק עיין שס :

 חידושי רע״ק
 (טי' מיי״ט) והיינו בטסל״ח . נטג״י כלל ג״ט שקיו נתב דדנריט אלו פותרים לם״ש
 הפ״ו לקסן (סיי קכ״כ מק״ד) בסופו דנםהים; ליה אף בלא םטל״ת אטור . ונ״נ השיך

 לעיל (פי׳ פ״ז פקניד) . ונ; עיקר :
 פתהי תשובה

 עיי! ט״ז מ״ש ינ״מ מזה מ״ע שיש ספק נוי ועיין נתשונת נודע ניכויה חלק יו״י הימן ליג
'  נמעשה שמלחו יחי יימ עננשלי הענער וגי «:טין ואמ״כ נשלו הקויקננין ונמצא נאמו נ
 נקנים וים צרור ;רקנ נהם נאזפן שאין לספק נאחר שחיטה והנקניס מגיעיט פנימה אנל
 חלק החיצון נחתן ואין לילע אם היה מגיע לחון. וכתב לאף למטעס נשחטה הוסרה א-ן
 לסקל וכמ״ש הע״ז וייש לאסור גס התערובות בחתיכה הרא1יה להחכגר מ״מ מלגרי מהרש״ל

 מנןאר יקורקנן שעורו עב מאי ולא שכיח שיהא נקוב מני צדוין תולין להקל ואף שאין
 לסמוך עליו להקל 013 נגי המחמירים ענ״פ סמנינן על המחני נסי' ק״א יתתיכה חיה לא
 מוי ראוי להחנני ונן אס סיא גמלה יותר מיאי ואף שנמלחו יחי קוים שנודע (טע״ש לקמן
 סימן •ק״ט סק״ה) יש לצרף הרנה קולות וס־ומא ישסקא הורה למכור אחד מהם לנכרי ממשש
 גוף האיסור והתיר האחרים לנשל ננ׳ קרירות ע״ש. ומ״ש עוד נשם אחיו נענין שתינוק
 מרגיש נשיו שיש מחט בקורקבן כוי עיין נספר ניח למס יה1יה שהניא נשם שאלות ומשונות
 שנו& יעקנ שהמעשה סניצ נא לפניו ומשיר והוא ז״ל השיג עליז ועיין נשאלות ותשובות.
 סוליות יצחק סי׳ ה' שהעלה להקל נזה גהש״מ לסמוך על כשנות יעקנ ועל תכונת ד״מ מינן
 שנתכ הט״ו שיעתו נוסה להקל נענין כוה מעעס משמעה היתרה ופשיעא שאין לאסור נענין
 כזה התערובות ע״של(TtD) אס הוא חריף. ענה״ט נשם טי'! נעו־ו כוננים שהיה מתעסק כוי
 יעי גמשונמ ר,י;וןנ*י סנ״א שרעתו יהיכא שהעוני כוכבי׳ מסל״ת ואינו יורע שעייפות תלוי נזה
 יש למוש לאסור אכן אס אומר העוני כונני׳ שמצא המחט יפרש ולא ניקכ כלל ויאי ישרי שהפס

 בפיח נ׳ דמה דטאטיני׳ הוא טשופ רגלים לדבר ניון שחיה עוסק נהוצאת הפרש ורואים מפטר נירו «' שייך נא! . ודינו הניסג
י ־׳ ־׳ —•ן . ע׳ ש״ך פי׳ ג׳ ם״ק נ׳ י«׳ ת״ש ריפ כ״ט ד״ה נ׳ חד״ם : ושי: " ׳ — ־ " ׳ י י • ־ ״ - " - ־ ״ ־ ' 

 ובש״ך סי׳ קניב סק״ד דנהורע ה׳ כשמת אלא שיש להתיר טטעס ה״ט נאמן עונד כוננים לאטור

 יד אברהם
 של חמרה. בע״שהימן מ״א סיו. ינ״עבראיש פא״ט גני מחט שנמצאת בעוני היון ופשקו הט״ו סימן נ״א
 ה״ג למשמע שה להליא לאייל׳ שאינו נינל לשים צי ואפייה אי קופא לצי חון כשר אלא להוה אעינא לאסור
 בקופא לצד חלל וע״ז נתן עטם שולכה להתחכך ־כותל ואפילו קופא לצי מלל נכנסת ע״ש . אגל נקושא

 לצו תון כלאיים כשילה :

 מנחון אבל לרשניא הוי ס״ס . ועוי״ל לאו״ה ס״ל ללא היי ס״ס שאיי להתהפך אנל נספק חולי כוי
 ולא צריך להתהשן ולו״ק ומ״מ נוטה גרשג״א דהוי נספק על אס בא מכי׳יז ואז א״צ להתהפך. ועול ק!
Lka.... ' • B a k u £ I H Vf/>M_ * m * l f l_u \ I ^ f ST r r I 

 סשק על
 י קצת שגיא
 נאן נמצא כאן יהיה ולא הי׳ כלל נחון . ועול לה״צ 'ממקום למקוס לקי״ל ללא מחוקי׳ ליעותא ממקוה
 למקום . ושוב לאימי כפ״מ קצת מס״ס כנ״צ ולא העיל מםכרא הנ״ל אך כ׳ שיש סיס לחומלא שמא ניקנ כולו
 והבריא ושמא גא מבחון ויעה כתנ לכאורה אך ג״ל לעל ספק הכליא י׳ל נשחטה הותלה •כמ״ש לשנ״א .

 ןתע״ז כתג שלא ס8ך על זה מזו נס״ח גנאגד ״׳צ לשש כיו; ואיכא לגרוד ע״י בייקה לאז לא מהני חוקה ואן לנאנל אימו גליה והוי כקודם שנאכל משא״כ סינא למעיקרא לא סיה עמיל לגלייי: (שם נט״ז מ״פ
. ער ואסשר לבדוק. נלא זה יש לאסו;• דהוי ס״ס לחומלא שמא ניקנ שני פילוח . ושמא נא מתון וניקב שאר אבריה. ומיהו הע״ז מיירי שנלאה הנקב בשניה טלם שנאבל: ׳ ו  ׳״ח) אם לא י



א כאל הגולה ת צ י ב ת פ ב יורה דעה מט הלכות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

ג אמימיאדינ ־״־׳ן!חולין לו ״ ף מ , ) ס ׳ ׳ פ ק ב י מ א ה . ן ר ש ה כ ד ז ג  מט (א) יש לו שני עורות . פי׳ הכיס בפנים הוא עוי א׳ מט א זה שלא כנ
Tbnm^vttl דינו כדין מחט כו׳ . דלא דמי לושט דלעיל סי׳ ל״ג משוס דאכלה ביה ופעיא ביה ייטוא ( ב  וכל הכשר כולו עור שני : (
 עיין ס״ס מ״ה מ״ש בשם ד״מ דכאן א״צ קורט דם מיקב מב׳ רווח גמדה ליה ופשטה ליה ומתרמי דמכווני אהדדי אבל קודקבן ג «ס«מ !u דף ם״»
 צדדים ואס ניקב מבפנים למוד נראה פשוט שיש לעיין אס יש דמינמ נייח כדקאי קאי ולפ״ז ה״ה בית הכיסוח שניקבו שניעורוח w ׳^מ״*^׳^״'ח״^ן

 קורט רם מגחון נגדו שאסור וה״ה זה שלא כנגד זה דכשר: ב ושומן
ן ^ נקודות הכסף ״ ן מ מ י ל ס ״ ׳ ^ ע ו ו כ י ל ע . ובו ה׳ סעיפים : ש ן ב ק ר ו ק ת ב ו פ ר י ט נ י ט ד  אפילו רק מונחת כתוכו כמ״ש סי׳ מ

teSw™.$ ע״ל . ׳ ו רכ ) ״ א׳ : ג רק טעט מעו נ ) נ א ) נ f t ) ) ל , א )  מ״מ סעיף ח׳ בהמסס . אלא שאז א
ו ־י.ל ניוי ואמי ממלא סמונ  אין צריך לבדוק מבחון אם יש שם V י־' y 1 סי׳ מ״מ ס״ק כ״ב: ד תחוב כ
ffSWS'B ד זה מבפנים ולא!יקב כולו דינו כדין ג ן כלא זה כשרה ער שינקנו שניהם זה מ נ י נ פ א ל ת ו י , ! ר י א ן י ו י ט ^ כ ;  ק

« שהניא לםתוי ייי׳ ל , וכן הוא לשון הטור וכתב נ ׳ ו ) כשרה י כ ם ; ב אבד אם נקבו א זה שלא כנגד זה(ב ו נ פ ב 3 ח ח נ אין ק 3  מה ש
«^^נעלמ? זלד־ ג

א

'י? י מ וז״ל נראה מלשון הטור ;׳ ד ) ושומן שעליו >ג< סותמו כשר : עליו ב * ילץ ב נ ניקב ב  ח

 ה:ח [א] וליש אם לא ניקבו כל שני העורו׳ אע״פ שלא נשאר J רק מעש מעור החיצון שלא ניקב שכשר(ת״ה סוף שי׳ קס״ה): דדוקא לענין ניקב בפנים ולא ניקב מיהו ק״ל אמא׳ ימסיי, ממי״מ
א טלו דינו כהמשס ובית הכוסיח $ ־י׳הויייו׳־״ליי״ל? צ מ נ ) ש ד ט ( ח ן מ י ד ) דינו כ ב ט י אם נמצא מחט ד תהוב בו מבפנים (  ג נ
o ^ W ן י ת . אבל אם ניקכ כולו אין דינו כהמסס XI™ א ן ס ו כ ! ת ר י ב ס ן ס מ ה ) ב נ ) 

W «יל ימה«ר אמו נאמן P ובית הכוסות דחפי «ז נמצא . ח ״ ן מ מ י ל ס י ע ן ל י י ז ע ן 0 ג א מ ל ס ו י ־ פ ; ! ר מ כ י ; א ל ר ן ״ , ה כ 1 ע א נ צ מ p ג n w ס ה א ג  ה

^ ^ J S S ״fט * זה שחכמתו מיקב עור היצון לבדו רוקא בגיקנ מעצמו מחמי׳ חילי בת׳יה?לא״כת? ש?יה?ורמ ט נ  ד
 ראי מחמה קוץ או מחט טריפה דחיישינן שמא ניקב אחד מהאברים סביב המחט יאפ״ה משמעדאילו

3 נמו־י ני־ניס!!״לימהר״« ש ח נ ט ו ע י מ  הפנימיים שנקובתן במשהו ני] ואם לא היה מכיר אם הנקב מחמת קוץ או לא היה הבשר זה ה
J לאו אעוני נוננים קאי אלא V X V ״ ״ ״ ״ ״ ״ ו . ו 1 ו 1 
 סתימה הוי טריפה עכ״ל (ומה אעלמא קאי וא״ שיממ׳
 שהשמיט הרב את זהבהנ״ס נראה משוס דכתב לעיל סימן מ״ח סעיף ח׳ דאף בבית הכוסות יש לנהוג איסור כשניקבו מב׳ צדדים אסילן אין נקעים וכ! משמ« מפש«
ם ma A 'יס/מומשלא י י י י צ נ ש ח מ ר כ י w נ n ס 0 א ל ו " ז נ ו ח ש כ ״ ה ^ ס"י מ מ ° " ה ג ה ה י ב ר  קורט דם דאין אנו בקיאין) ומביאו הדרישה ואישתמיטתיה ה
 בקורקבן נמצא עלים קורט דם בידוט שקודם שחיטה לא נמצא עליה קורט דם בידוע שננטן מעבר שני לאחר שחיטה כדלעיל גבי מחט שנמצאת כיפ שהרי סהי״מ נופים כ׳
י למייףאומ^שוס^שנימ ג ג ז כ י ח ב ס מ  בעובי ביח הכוסות עכ״ל וכ׳׳כ הגהת מרדכי וסמ״ק דף צ״א ע״א ה״ל וכי נתחבה המחט בקורקבן בפנים ונמצא עליו קולט ד
 המחט טרפה ואס המחט ניכרת משני צדדים ואין קורע דם על המחט ולא על הבשר לאחר שחיעה יצא למיין וכשרה ולא מיישינן שמא עבר ולא«״ש ני״מ WP •ייי
^שנימ״כצל פ, 8"" ו "לא0 נ י ד ו ט ש ה " מ "ל מ ז כ ו ח כ ^ ש י ר ג ד ע מ מ ש מ י כ י "י ( ' י י ח ס " ה ס ע ב מ ש ' מ כ « כ"א י י לל נ"א ד ה כ " ו א א כ י ד ה  מחיים לצד חון טכ״ל וכן משמט ל
 כדין מחט שנמצאת בבית הכוסות משמע דלכל דיניהם הם שויס גס לדין קורט דם וחלודה שנתבאר בסי׳ הקודם ופשוט הוא ע״כ) והא דכתב ו׳הו עיקיי «w ונ! נהג׳ס
י נסי׳ נ׳ לא הוניי נלל הסמס י ״א ב ׳ מ ו  הטור ולא ניקב כולו סיינו משוס מיקב כולו פשיטא דדמי לבית הכוסות אלא דבלא ניקב כולו הוי סד״א דדמי לכבד דמחלקי״ לעול ס
1 י ישכימ ומה םצרין נייקה אין  י 1 1
 גיאוד •הגר״א קופא יאים ושנימא לאיסווא וגס

ל ״*י"H אפיפ״הוא^ייפומ ״ ת א • י0״0 ״0יי י* חי׳יי י ׳ ו . כנ״ל םי׳ ם״וז סיי: [ד] יי׳0 ל» ב ׳ ו ט [א] ונ״ש ני׳. «םי׳ ט׳וז ס״ח בחני" : [ב] אם גםגא נו׳ . דחד 0עםא להו : [ג] זד. נ  מ
" נייןות עשמ« נ׳ש נזריפומ  באר היטב פתחי תשובה ״0
׳ f ״״B X 5׳ י ) «׳יות. טניז״ס ומיין נתשונס שתי סלחם סימן ל״נו שכמנ גקורנןכו 6'ייי' *VJ!f״׳? י א ) ט יא מיי מ ט (א) עורות. פי׳ הכיס בפנים הוא מור א׳ וכל הכשר מלי מ  מ

ך משמת מולי מלי חון ופני נלפי פנים מי סקווש שמסירות הנשים נמיי! מום נארינות • י ״ ש ׳ ה , כ א  שני: (ב) כשרה . לקורקבן מינמ נייח 1כלרא, ר
 ״ . } י ! י יי _1A י י ״I, , הלכלוך או אותו הקרוס לא ניקנ דעתי הוא להטריף שאין העור ההוא ממגין כלל וכלל ושפיל מ1ס נ־וי נות .

t,^ י ־ >א ™ קלינן ניס ניקנ מענל אל עגל ולא כתולה אחל שטעה נזה ע״1 שס ןועיין נמשוכת מתס ש כ ה ד י ז ג ה c׳fi מ ח ז י > ב c ר ח ו נ י נ נ ג יק ם נ ה ה ״  י

ק דגול מרכבה ר י m ם ? ) נ י • ;יא ש ^ י א ' ה ק 5 מ 6 5 ל ו ל s נ w w מ י מ ׳ B,״pJ) 1rJ ״ ן נ 1 נ , ״.י ס ו  בקערה שהיה בו חרנגולח חחוכה לאברים ובקורקגן היה חחוב בו ממס ולא ס
 היה ניכר אס ניקב המחש כל ב׳ עורות או רק הפנימי או החיצון לבל. ואם שנפנים מגי! וכן נראה מסקנת הפרי מנריס וכן מורה לשון הכרתי ופלמי והמחמיר ירז«יר גלנויו נש׳׳ק יינ אנל לפי
ע «ה שסי׳ השיך נגה״כ לגלי י ו א על עצמו והמיקל לאחרים לא הפשיל עיין שפ]: (ב) ניקנ יה נלא זה • עיין נמשונח ־ מ ה ש י  היה החיצון לנל היה ג״נ טריפה מחמת שהיה לחלל הנוף אך הספל ה
W ניהולה חלק י1״י סימן י״ח יה״ה אם ניעל אחי מהם מיוה ונן אס גלקנ אחל מהם לגמרי לשניא נניקנ מש:י צללין ושה C nnnn,-1 ר כ י ה ג י ft f ״ר ftu ה h _ .1 י ( י י נ פ  !. י ה
״ ״ ס *maנמ׳ כשל יצא כחכם אחי שלצה לאכול נוה ואמר הטעם שאי״ יומה נרקב לניקנ כי מחמח כנל סוא *5״ איסול ש־יי L ! ״ P f1JJ^1iS u ״  ״
, סרקנון סיף שגס הנ׳ יתקלקל והוא מולק עליו עיין שם נאורו: (ג) פותטו. ממיס של הלנ הוא נקונ לסויט ומליקה ל א ' ה א א  קורקבן. אוסר גה׳ י אח המאנל שהיה בקערה להוי יק ספ
ג נא להקל ושה שפיר טסמיר מ  מונח המחש על הקורקבן ואינו תחוב ולא נמצא חלודה על המחט כשר דהוי מהלי״ט ויל נשם ש״ן• ואפילו המחט תחונ ננקכ נו׳ ועיין נשויח תולרות יצחק פי«ן ו׳ ש
מ לוען סרשניא ננאנו אנל כאן צ  ס״ס ופר״ח נק״א חולק עליו לאף שיש חלודה שס תלינן דחלולה מעלמא אחי שאין להקל אלא כשהמחנו אינו יוצא נלל לחון לתוך השומן אנל אמ סמ^ !!ןא ק
ס מס6יק הטפט לחזקת היתר 1 ־ ד ס ־ ש לין ) 1 י י י לתוך השומן אף שיש שומן הרנה על מווס של המחש יש לאשור וראוי ל ״ נ ׳ ע ״,׳ D׳w »-».׳ י ״ י ר י״ח ועייו םשוי״ ג ״  ט״מ ומיי! ט״ז חי׳ מ״א ס
פ להווי׳. אסנםאעפ׳נ נלטיו ו ״ ".^*'JL™ . * ני נמהנעלי הוראות טעו כיה עיין שם שהאריך נוה. ומ״ש עול נשם באר עשק שנעופ ״ ' י;1 י ״ ״  ו°ן ״ 1 יי ״
ו ™1= מסוטמיה יש הרנה שומן ואינו ה״ה נו׳ עיין נתנואת שור שהסכים ג״כ לוה ועין נשאלוא ונרי הט״ו >»M ארי ; ג ע א ל ק ו  שאלה מ״ח). (ג) בהמםם . כתב הד מ ומביאו הש ך דנראה י
W עכ״ס נלא הספיק לניוק אט S B ה  מבפנים ולא ניקב כולו דינו כהמסס ובית הכוסות אבל אס ניקב כילו חפי ותשונות תוליות יצתק סי׳ ו׳ שמפקפק נוה והעלה לסקל נהפ״ט. ועיין ניגמ׳י מ
 אס לא גמצא ק״ל סביב המחש שריפה ומה שהשמיש את זה בהנ״ה משוס לנתב כוס . ומתוך ונריו נראה יאה ׳יוע שסנקנ קוה להשומן שמיי הוי סתימה מעליא ונשל . ניקנ לחו! עי שנאבד מעייף
׳ ועיין כס׳ חומות ירושלים סיף סי׳ ע׳ שכתנ יליעס קצת פוסקיה ואפילו שומן שאינו נתו(י« סרשניאנמגואר גש״ך גס״ק ב j ס p , , w ר ו ס ו נ א ן ה 5 e ל ח , ו ס ו כ ח ה י ב ״ נ 6 / ל י ח י ע  ,״׳ ״״- פ
ר סותם. יש להסתפק איך היין בניצה שיליה מקוים דאףרהתרננולח חווית להנשייה י״צ יניצ0 כ״ג והא ממש יומה לניון ש פ n א ft u n ״ , f t , ״ U. ״ h , L,_ ״ ! _ ״ , , 

י נאיסויה ק״מא עיין שפ ולפי העפס שנתנ גיגמיי יניין שעלה סתימה של שומן איסגלי ליין : " י ״ י י ר ו ע ג ה ש ש ו ס מ •™ . ה ׳ c ו ״ ס " ר ו ב ג  צדדים אפי׳ איP 1 י "׳ י א
 לומר דאחר שחיטה ניקב לבר מועט כזה. חבל גשר הקורקבן הומ ענ *1 שמעולם לא נטיף כו׳ ע״ש פשיטא יגס הניצה כשילה [ועיין מסכין זה בספל לנושי שלי סימן (פינק טיט נש״ע ה״ק יי)
 אומרין שמא ניקב בשעה מועטת כזו אלא כולו ניקב מחייס אבל אס ניקב מבפנים ואיו ונניאויו שה היק ייז והובא קצת לקמן 0" היא שינ] • נד) שגפ«א ביוסהט. פכםיס *) ושומן שעליו טוחטו
ח מיש והניח ושיך והאחרונים השוו יין קויקנן ליין סמססכו׳ ואה לאו כשינה אפילו נ>,קן נשר• נחוג נתשומ נאר ח ג ו  לחו! פשוט שיש לעיין אם יש ק״דבחוז נגדו אסור וכן הוא אפיי ליק מ
. מס שאין p עשק 0י׳ ס׳א והתנ״ש סניאו ׳ _ L מנ׳ צוייס טי כאן לשונו. ויצונו לומי ליעת המחני נסימן ע״מ סעיף ה f t ,״ 1 י , . h ftc •Aft ' f i L, ' 
" 1P7 P,*0 7 י ליידן אפילו נהמסש ונית הכוסות טריפה אפילו נלא קוים ים נמיש סימ״א שט • ,«״«'>^ שנעופו׳ מפיטטוט יש ל««מי׳ ' , ז ״ 5 ח ר m ש י ס  הממס בתוכו ויש P י «'״יז ח
 והב״מ ופליח והש״ך ואחרונים השוו דין קורקבן לדין המסס וב״ה אפ, למגי! אפיל! לייין לפי מה שנתנהש״ךשס ינהסשו מרינה יש להכשיר נלינאקייטיה אט נן/ס ה־נה שומן מגי! על הנקנ
 ק״ל אס נמצא ק״ל שריפה ואס לאו כשרה אפי׳ בניקנ מנ׳ צדדים. כתב רדנ״ז בקורקבן היין כן ועיין נשוית חוליות יצחק סימן ה׳ שהעלה דנקורקנן יש להחמיר אטיצי ואינה הגנה שאותי שומן לא
 בחי סי׳ נ״ח מחט שנמצא מחוב בקורקבן האווזא ועובר מעל״ע כשיעור מ5י נמאד בחוליה הוא ונשיונחש יוסר
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 ונחחב שם . ולמעשה יש להחמיר ע״כ. וכי פר״ח ללילי הוי חומרא יחירה כיון שהמחט היה ארוך כ״כ שהיה:עובר מעל״ע כחצי אצבע לבר רמ1ק הוא שאס היה מה בנך שיוסי השומן ומט
 שם קודם בישול שלא ירגישו בו לפיכך אף למעשה מוריק להקל. וכשב עוד הש״ז ואם ניקב מבפנים למוד יש לעיין אם יש קורע לס מבחין כעלו שאסור שנחנ הריין הא ימכשיינן
 והוא הזין אפי׳ רק מונחת כלרכה בתוכו אלא שאז א״צ לבדוק ממיז אס יש שם ק״ד כיון שאין ריעותא לפנינו מה שאין כן בנמחב גפנים : סייכא לשיטת יש״י שאין
 ו ו ו ׳ ו ו ו סירכא בלא נקנ ואס כן כנר
 היה טריפה ואיך מחוור להכשירה והלא אין טריפה אלא מה שאין לו הקנה וכסנ הר״ן שנאמח נקנ זה לא היה טריפה מטולה אף קויה שעלה נו ססייכא ויש נקביה שאין ראויה להעלות פירכא מעולם והט טריפה ויש
 יאוים להעלות סיינא ואוחן מעולם לא נטימו אף קולס שעלחס סייכא אלא שאין אנו נקיאיה נין נקנ לנקב ולכך ציין להטריף כל נקנ שלא עלמה עליו סירכא עיש נר״ן וגן אני אומר בנקבים שכל נקנ שהוא
 טריפה לעולם לא יקבל סתימה לא משומן ולא מלנר אחי הסותה וכיון שאוה זו עיי הפיטום עלה סתימה של שומן איתנלי שמעולם לא נטרף ומס נהך אס כשיונחש יוסי השומן כני נויע שהוא מן סנקניס
 הכשריט ננלע״ו ולכך לא נזכר חומרא 11 נשום פוסק ואצ״נ נפל סתימה של שומן כבירא ללעולם איכא למימש שמא השומן הזה יוכחש ויוסר . שונ נתיישבתי שאפשל שששיל קאמל הנאר עשק ומינרי
 הלין אין לאיה שגשלמא גני סילכא שולאי קלס הנקנ להילנא שהלי כשיטת לשיי קיימי!! שאין סירכא נלא נקנ שפיל קאמר מרין שאיגלי מלתא שנקב זה אינו מהנקבים שהם טריפה יאל״כ לא היה

 מטלה סילנא אנל בעופות פמוטים יש לחוש שמא קולה שנעשה הנקנ כנל נשס! ואמ״כ ניקנ והשומן סושי שיונחש ואו לא יהיה לו לנל הסומס:

 יד אפרים חדושי בית טאיר
 לא נולע אה היה נמקוה ששפני אהללי והקצנ העונל נוכניט שולנו לסמן הנהמות איזה שוחט מחלה אזמל מסלש״ל מימ לעיל מהתבל לעת מהלש״ל כי לוב ליעוחומ יממנו נקולקנן יוצאים נהכשל אסני שאינה ניקבו
 שזה שמכל לעוכל כוכביה הוא מבהמה ראשונה יש לאסור הראשונה ולהסיר האחיות יעיין בתשובת חינוך נ״ו נ' העולות נולו. ונסי ליש (חוש ללעמ השיך מ״מ נתעיונו׳ ולא נודע הייעוסא• על אחל התעלונות ולאי
 סי׳ ניא ישראל שמכר הרס עם מפרש לעוני נונגיס ונא הטוני כוננים ואמי שמצא ממט תחונ נניס : ייש להמון מה על דעת המינ ומיי שיש להכשיל הטעם ס״ס. (ועי׳ נספיי נקונטיה יוינא קנוע) אן ניז
 (טיטן ט״ם נש״ע םזימ אי) הקורקבן יש לו נ׳ זירות . ע׳ נהיס ונתב ננונ״י סי׳ ייח בקורקבן שעור כשנויפ הסערונוח קוים שנתבשל אנל לאחר שנתבשל כעוניא יט״ו פשיטא יציין ס׳ עי׳ ס״ס tf'p ורוק.־
 הכיס ענפניס שגרקנ לגמרי אין לחוש שמחמת לקותא שנפנים שנרקג גם הנשר שהוא עליו מתיו להתקלקל (טיק ט״ט נש״ע טעיף די) דאו טחםח קוץ או טהט סריטח . נ״נ נששרי שו״מ המנונים נשה

 אלא יינו נאילו נקנ וה בלא וה ינשר עיש : (שט ט«יף ני) דינו נדין טח• שנטצא נהםמט. יעי׳ בהינו הרינ״ו שאלה תשיל הכשיי כזה. ולאי יסמכא סוא וחליצה לסמוך מליו.:
 ועי׳ ש״י ח״נ סי׳ ס״ו נממט שנמצא נקורקנן נשעמ אכילה שאסר הס״ז במקום ספ״מ אנל לכבוד שנת

 ישלהקללחלינן טפי שכאללך הוישט כיון שלא לאה נשעמ מליחה ליעוסא מנחון ולא נשעיו סוחה מססמא לא ניקנ גיוון ט״ש ונ׳ נחשו׳ מוהל״׳ ליי אחיו של מו״ו סימן ן״מ במעשה שגשלו סרעוליה ואווזיס ונטני
 גליון מהרש״א צבי לצדיק

 (סימן מ״ס העיף א' שיט)' הפירפבן יש לו כ׳ עורות . אם ניקנו נ׳ ןורות ונחעדנה החרגנוליו (טיטן טיט נשיך טיק די) תהוב נו ונו׳. לא נמצא עליה קורט ים נ״ל לק״ל לאו לוקא לע״פ לונ
 באחרות סרטי! שוטן הקורקבן לשוםן'החדנגולת וטנשירי' האחרות טי' קיא טיח ועיש פ״ש מליון נמצא קצט שינוי ננשי נשגיל לנן וכדומה והוי כק״ו ומש״ס לשייך דנשאין שום ריטותא נבשר י׳ל דלאחר

ריך נדיקה אולי יש נץרם דם םבחוץ . ואם הודח וא״א שחיטה  מעיף ס' ־. (שה) ניקב זה בלא זה כשרה . ̂ו
׳ שיך טיטן שלפגי זח סק״ם : (שה) עד שינקנו שניהם . ואט גיקני שגיהט אך הקרום שטפירי' הנשים נהטירן הפנופת נשאר שלט . טםריף בתשובת שתי הלהט עלה טיח ד״א ע״א : 3 n  לבדוק משר 01 "
 (שם) וה נננד זה . ואט נתערבה התרגגולת נאהרות ונםצא נאי םהן רושם שחור תלינן דוו היא שנשרפה ע״י הטוזט וטחטחפ נא הרושם פ״ח נשם ררב״ז! (שה) זדן שלא נננד זח . נ' רדנ״ז ביזשו' םיי
 ניח ואס הםהס נתחנ באלנפון יש טניף לוםר דטקוי זד. שלא כנגד יד.! (סעיף נ' ש״ע) ושוק . ואם ימ עליו שומא (וואורגל) הוי קרוס טחטת סנה וטריפה וכן משתנה סראיחהנשר כיון יא״א בקיאים נבשר
 שהרופא נורת טריטה א' אינא טהט מ״ם נשפתי: (שה) שעלוו . ועל הודו של םחס טםש נ״נ טוחם ובעופות ואפילו שוטן דק סותם טותר כט״ש בתה״ר סימן קפ״וז בשם הסודני. ם״ם נטפוטמיס יש לחוש
 שנשינהוש לא ׳מחוט , באה״ט . ועי׳ תשובת באר «שק ט•׳ פ״א נאם אין השוטן על חוד הסחט והקוץ מטש כיא מבוך ודאי נא השוטן אחר שניקנ לחוץ ונזה ודאי אין טנרא שיועיל טתיפת חשוטן : (שם) סותמו
 נשר . גם אס השחיטה דק לא דםי להטםמ לעיל מסיח ט״ז פ״ח: (העיף ג' ש״פ) תחוב נו םנפגיש . ואס יש פונא תלוי׳ נגד פ׳ הםחט טצו שגי של קורקבן יש להטריף נ׳ סרנא גרוע טקורפ דס נט״ש נייון
 סי' ם״ה סעיף ה׳ ונן נתנ בשפתי טיף פם״א : (ע״ז סק״נ) א£י׳ רק טוגחוז בתוכו . עי׳ נליון שייך פי' ס״ח שיק ליא : (שיין ס?"1) שנמצא נעובי נית הכופות דנל שהםחט עוד לפגיגו טתיוין בחפים כםיש
 הש״ך םס״ח םק״ל . טיהו נמ״ם העיר דהטנהנ לאסור בקורקבן אף בהפ״ט . וע״ש סטיח במשבצות ם״ק ייז: (שעיף לי ש״ע) זך שהנשרנו נגיקנ . ואס ינדאי נא טמפניס [בנון שיש שביל לבן או
 קורט דט טנפגיס או טטטר וראשו הגרעין תטרה ופיו להוץ] ועור חפניטי אין נו שום ריעות' וטנחוין ניקנ נסתפק נטשנזניח פי׳ ם״ח ס״ק י״ח . די״ל דהוא רק פפק טריפה דדילטא נעשח נריא טנפנים

 (יו״ד ח״א/ קיים
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 באר הגולה

 ״ נווי נשם יבי יינם ״ליי־ לא הוצרך להזכירו או אפשר •משוס
נ דס״ל כא״ז להטריף האימא אפילו 1 ״ ו נ י 5 א י v ־ ־ f t B , ׳ w 

 גקודות הכסף בבית הכוסות בלא קורט דם משום
 (סיטן ט״פ ״ייי ־<'ק ני) לאין אט בקיאין וע״ל סי׳ מ״ח
ן להקל. דהוי י ל ו ח ; ס״ק י״ב: ה ^ * A 
 מחט ניקנ נם החילון במקום ס״ס ספק שמא ניקב ט״י חולי ואת״ל
 ט״י מחני וקוץ שמא לא ניקב אחד
 הש>׳ ייש» ייי! לי נייקה מהאברים הפנימים. ב״י בשם אהל
״י יז״מ י״ד • ג ייונוד וט״יי מיווו י " ה ־ א י ־ 5 ה " ״ י ^ י ן י נ . מ ד ע * p מן נ ג ט -ן י עד ו ״ מו n f i p ״ , e c , n ־ , ״ M 

׳ ל״ו . ע״ל סי ׳ ו  ים׳ א״ע י1«״ג ע״נ והטעם ל אם תולעים כ
ה • ז מ ח ׳ ורוו״ש ח ה . יישנ לי קון בוושט חושפי! פטיו! ס ז ע ף ס ובמ ש שס מ מ ^ ס י 5 ש 0 ן ן ש א מ י ו ־ א ה מ  ש

, סעיף  ע״ש ילא היי ס״ס סמסהעך ג א ועיין לעיל סי׳ ל״ו

ו ה׳ נתבאר דאין אנו גקיאין בהקפה י ״ » g 

 «» ב • קופא לנו או לבר קמ״ל דבקורקק נמי אמוינן אוכלים ומשקים דחקוהו (ג) תולין להקל. בב״י כ״כ בשס אוהל מועד שהביא בזה נ״כ להחמיר
K כמי בבית המסות ילהט אפילו קופא לבר כשרה וכן משמע לסדיא והכריע ב״י להקל מטעם ספק ספיקא ספק אס נעשה על ידי מולי B »  >ק מילין יו ניס: ב
׳ בתוס׳ ובאשר״י פא״ט וזה ברור ומת״ה נמי לאו ראיה דהא נ״כ בבית או יויז ואת״ל ט׳׳-י קוץ שמא לא עשה נקב בא׳ מאברים פנימיים וכ״כ י מ י ט

ל

נ 

0 ־ • ׳ \ § 3 ^ ^ 3 * 
; הכוסות קאי התס ולא הזכיר קורט דם אלא ודאי לרוב פשיטתו רמ״א בסימן נ״א וכתבבד״מ ואני אומר ודאי אס הספק הוא מחמת ^ 0 ה י י ג א י ש י ש מ נ י נ  י
 שאינו אפשר להתברר אם הוא ע״י
 קוץ או מחמת טצמואז יש לסקל אבל
 אס אפשר להתברר אלא שאין המכס
 שבא לפניו בקי לראות אס הוא על
 ידי קוץ או ע״י חולי זה לא מקרי
 ספק כלל והיה ספק. א׳ ושריפה'
 עכ״ל *ולי יש תימה רבחא על זה
 דהא כתבו התוס׳ והביאם רמ״א
 בסימן ל״נ סעיף ד׳ בושט דבעינן
 שיהיה ידוע שנעשה מחמת חולי
 אבל אם יש לחוש שניקב ע״י קיץ
 אפילו לא ניקב רק פנימי טריפה
 דחייטינן טמא ניקב גס החיצון
 כוי ואמא־י לא נימא גס התם ס״ס
 ספק ע״י חולי או קוץ ואת״ל על
 ידי קק שמא לא ניקב החיצון וא״ל
 שיש חילוק בין חשש דשמא הבריא
 החיצון לשמא ניקב אחד מהאברים
 הפנימיים אדרבה ק״ו הוא דבחשש
 אם חוששין לו וכן בפוסקים ובחשש
 מודים בו שחוששין וא״כ כ״ט שיש
 שמביא
 בספר
 יא
^ f״,f!^ דבריו ־בהג״ה כאן ומהר״יס' מלובלין בתשובה סי׳ ס״ו חלק על דברי דריש כתובות ספק זינתהיתחתיו ספק אינה תחתיו ואת״ל תחתיו ספק ס

י  א%א״אז
 מיכיוויס צומי שמא ע״י חילי הרב ואמר דאדרבס התוס' שם דמו חילוק זה ומסקנת התוס' דאפילו באונס ספק ברצון די״ל להפך ספק ברצון ספק באונס את״ל ברצון ספק
w היכא תחתיו וכה״ג דוקאאמרינן ס״ס וכאן אין אתה יכול להפך הס״ס » S 
 שפ>י ס״ס ינל מוסקים נסינו דכשאתה אומר ספק ניקב אחד מהאברים ספק לא ניקב ואת״ל ניקב שוב אין לך ספק להקל ע״כ נ״ל ברור דיש להחמיר כאן אע״פ
! שאיני כדאי למלוק על המאורות הגדולים ב״י ורמ״א מ״מ הדברים מחוורים כמ״ש. בסי׳ זה כתב הטור שאין לעוף כרס כו׳ נ״ל דנם ^ , ׳ ^  1̂• *מפיל *א א
, דין בשר החופה את רוב הכרם אין שייך גו וראייה לזה מצאתי בד״מ שכ' מעשה היה באווזא שהיה לה מכה בבטנה כמין שני ביצים גדולים י ״ , ע ק,־  משם" אחיו מ
 יס״נ יש נפקזשא ליינא אס ופתחו בטנה וראו שהדקים שלימים והכשירוה אע״ג שנקרע העור עכ״ל ומ״מ נ״ל דיש כאן חשש שנחוש כמו שאנו חוששין בושט סי׳ ל״ג

• ._ _ ^  ע״י מוז עכ״פ צייו נויתס י . י 1
 ״־יזיז אי׳י ק״י משאיכ 4 סעיף ח׳ דהיינו ביש חשש שניקב בקוץ ועיין בסמוך אחר זה:

. בטור כתוב בכבד ולב ותמה ב״י הא אין נקב פוסל בכבד ותירז דמיירי בקנס כבד ורש״ל פירש דמיירי בכבד ב ל ) אכל לא ב א  ע״י מיל׳ נקי איו צייו ו (
״ שכנגד ״ י י • י ״ י י ־ •״״ חידושי רע״ק • ־ - - 1 • ״ • י ־ ״ ׳  ־

 (סימן מיז מיז סק״נ) אדרבה ק״ו הוא . לענ״ד לפם״ש הנא טדעולא ם״ל יק הינא
 דםחט עדיי! חחונ ני ניד. אלו ניקב לחוץ היה הםחם,תחונ לחוץ . אבל אס אין הטחפ
 תחוב בו נם עולא ם״ל דחיישינן להבדיא. א״כ דהכא לפי הצד דהנקב םהטת סהט
 כיון דאין חטחפ לפנינו תחוב טגוי ודניל יותר דניקב נס החיצון פטר. דיש אזוש נפחפ

 בחלל הגוף דניקב לאנדים הטניטים :

 וימן׳

ג) ה (יה חולין(י) להקל ) לי  3יש אם הוא מהמת הו
 (ד״ע ואהל מועד):

 ה ו י אם (ה) תולעים יוצאים מחקורקבן כשרה
 ילאהר שהיטה פריש:

: ם י פ י ע . ובי ג׳ ס ם י ר ב א ת ה ב י ק נ ם ב י י ל ל ם כ י נ י  נ ד

 א כל אלו הנקבים אם יש במה לתלות כמו
 « בטבח נא£ או ב בזאב שנטלן תולין בהם ואם
 אין דבר לתלות בו וספק אם ניקב מחיים אם לאו
נוקבין נקב אצלו ומדמין זה לזד. ואפילו אין דומים  נ

 י אם משמשו בידים בנקב הספק ימשמשו גם בנקב
 שעושין לדמותו בו אם רומים לאהד משמוש כשרה
 י׳ ואין מדמין אלא בכרם ובדקין(א) ^ אבל לא

 (א) בלב ומחול וקורקבן:
 ל״ו כיצד (נ) נוהגי! ב ג [ד] כל

 וט״ש: ב כל םקום כו׳ . מילתא
 באפה נפשה היא וק״ל ועיין בעט״ז
 שערבב הדברים: ג כל מקום בו׳.
 ז״ל דרכי משה בס״ס ל״א מעשה

 מטה יהונתן
 (פיטן פ״ט בש״ע סעיף די)
 תןלין לדקל . ע" ט״ז סק״ג
 ימיש והוי ס״ס שאינו ינול
 להתהפך ולפמ״ש םש״ך לקמן
 ם" ק״י ככללי ש״ס אוח ט״ו

 לא יסנן קידון זה ע״ש

, t ש הגה א [U ועיין לעיל םימ! י,- - א ר א כ ק א ר ק ר ״ ה ר ו פ נ , ד , א ל  ב
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״ הריעותאחתכו הגולגולת לשנים ומקצת המוח מן הגלגולת ולא היה שמא הבריא יש מחלוקת בגמ׳ j B ^ ' i
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 הינא וכ1 ספיק״הוימשס נודע אם המוח הקיפו או לא ואסרנוה ויש שהיו רוצים להכשיר שמא ניקב א׳ מהאברים הכל

 אחי וי

 שכנגד
 שםא לא ניקנ א׳ [ה] אם נו׳

 נ

 ביאור הגר״א
 פאיבויט הפניטיים ועי ט״א דנתונות (טי אי)

 נם״ש בריאה שט ס״ט א' ליש :
. שהן אינן בנלל בני טעים  [א] או בזאב . שם וע׳ נה״נ: [ב] אבל לא כו׳
 בלשון נמ' םםש״ש נ״א נ' אפר אטיטר נוי א״ל טד ווטרא כוי ומוסיף »>ף נגד
. י ו  הדפנות כגון לב וטחול כוי וכיוצא דלאםיטר א״צ אלא נגד מרט ודקין : [ג] ע״ל נ
. עש״ך. ופר״ה השיגו והסכים לדעת פהר״פ י ו  ד״ל דא״א בקיאי] : [ד] כ״ט שאין נ
 םלובלין וזיל םיי ליפו טפ״ו וםי״ז וכן שם ס״ח . והעולה דלא אסריגן אלא בדבר רשכיח כם״ש תופ׳ שם ומר. ניחא ט״ש נ״א דבכל נקובי דעלםא טרפינן אף נלא ק״ד

 אע״נ ריש לתלות אחר שחיטה (וע״ל ס״ס נ״ה וס״ס ניי): (ליקוט) ג״ם כו׳ . ונ״פ נפחית טוף ה׳ טרפות ונת״ה (ע״נ):
 בל

 באר היטב
 (ד) להקל . להוי ם״ס שמא ניקב ע״י חולי ושמא לא ניקנ א׳ מאכרים הפנימיים
 והמ״ז חולק ע״ז ופסק לאישור דאין זה ספק ספיקא משוס דהוי ש״ש שאינו יכול
 להחהפך. ופר״ח כ׳ לאף שאינו מחהפך מיקרי ס״ם ע״ש שדוחה הראיוח של
 המ״ז ופסק כש״ע להקל. וע״ש ונס׳ נקודות הכסף. כ׳ הטור שאין לעוף כרס ונחכ
 מו״ז דנ״ל דגם דין נשר החופה אח רוכ הכרס לא שייך בו וראיה לזה מצא בד״מ
 מעשה באווז שהיה לה מכה בבשנה כמו שני ביצים גדולים ופחחי במנה.וראי
 ׳שהדקיס שלמים והכשירוה אע״ג שנקרע העור ומימ נ״ל שיש כאן חשש
 כמו שחוששין בישע בסי׳ ל״ג ס״ח דהיינו כיש חשש שניקב בקוץ :

 (ה) תילעים . ע״ל םי׳ ל״ו סעיף ה׳:
 נ (א) בלב. כ׳ הט״ז דנשור איתא בכבד ולב. וחמה ב״י הא אין נקב פוסל
 בכבד וחיק דמייירי בקנה הכבד ורש״ל פי׳ דמיירי בכנד שכנגד המרה
 דהיינו שניקבה המרה ומקום הכבד שכנגדה ניקב נס כן אז אסור כדלעיל
 סימן מ״ה: (ב) ניהגין . שס סעיף ה׳ נחבאר דאין אנו נקיאין בהקפה :

 פתהי תשובה
 נהפסד טרונה וכועס הס״ז(ונן יסס ספרי מנויס נסימן מ״ח) ומיהו וה וווקא ניווע שניקב
 הקורקבן מנ׳ צדדים יק שאין נו שוס קויט ים־ לא מנשנים ולא מגיוון ולא מלווה ולא שוס
 היכר אנל אס יש ספק אי ניקנ הקורקבן גס מצי חון וא״א לבודקו כגון שנאנו אחר שנמצא
 נו מחט או שנחחן נאושן שא״א לנוקו יש למכשיר נהפסו מיונה ע״ש שהאריך נעעמו של
י ועיין מיש לעיל סימן מ״ח ס״ק מ' נשמו וע״ש עוי נם״ק י״ג [ועיין נמשונת חמס נ  ו
 סופו סימן נ״א אודות שמצאו נקויקנן של אווז שנשחנ נעוי החיצון חצי מחט וחצי משני
 של מחנו היה חמונ נפניטיח הקויקנן נגי מקום שחינש החיצון אך העור הפנימי וגס מצי
 עוג׳ מיצו; עד קלונ למקום חצי was החיצונה סיה שלם ויעה ולא נמצא שוס רושם קורע
 ופ או מלולה סנינ מקום המחט . וכסנ הנה יש נזה ג׳ ויניס . א' אם נמצא ממט נחצי עוי
 החיצון וקולט לס עלו נפנים והנשי שלם נין קורט ים למקום סמחס נאופן שוואי מפניה
 יצאה למון ונתרפאת. נוה כםנ מסרי מגויס סוף סימן מ״ח ראינו אלא ספק טליפה ניון
 לע״נ נחלפאמ הפנימי אפשל נתלפאמ סלם שנקנה המחט לחי! ואו מועיל סחיטה קרוס והוא
 נלול. נ׳ כל וה אי לא סיה קולט לס מנחון אכן אס לא היס קורט לס ולא חלולה מנמון
 נ״ל פשוט רהמקיל נהפסר מיונה לא מפשיר כיון לכלאו סכי רוב הפוסקים שנירא להו להקל

 אפילו נקולקנן כשאין קולט לה מניוון למלינן לאהל שמיטה יצאה למין ונהי לאנן קיי״ל
 כימ״א ואפילו נסמסס אסוי ראין אנו נקיאין ומבייש בקורקבן ט*מ הנא ואינא ג״כ הך
 ספיקא הגיל ואפילו אי יצאה לחון מחייה שמא יצאה לחון אמי שנתיפא עוי הפנימי א״כ

 סמקיל לא הפסיד . ג׳ נשאי! קורט רם נפנים אפילו לינא נמי מנמן מימ אסור ותלינן שמנמון נא והששא אפילו נכנס לשוך הקורקבן אחר שחיטה משני שאין נו קורט יש במקום
 נקנ מימ סיי סיס קוים שחיטה נתוך תלל הנוף וחיישינן לאנייס הפנימיס שנקנו ע״י קון ומחט. ונ״ו פשוט. ומנוחה בנדון השאלה אי נירון החצי המחט שמיתה תחונה גפנים נגו
 תחינח המחט שמנחון כמו ק״ר נפניס אינ הרי מיתר נצי פקפוק כולעיל נאות נ׳ ואס לא ניוון כמי קורט ום הרי טריפה נולעיל בחלוקה ג׳ והאריך קצת נזה ומסיק אילו הוי אתי האי
 וינא לקמאי לא סייתי מורס נו להסיר עיש] • (ה) חולין להקל . טנת״ט ועיין נתשונת אמונת שמואל שימן ל״ו שגס הוא ז״ל השיג על הע״ו נזה [ועיין מ״ש סימן נ״ג ש״ו בדיה

 אבל] ועיין בתשובת מוט משני סימן מ״ח ובחשיבה מקוס שמואל סי׳ ־ע״ט :
 י (א) טנןם שאין. עיי נש״ך ועיין בתשובת ניס יעקב ס״י ונחשונח נודע ניהווה חלק יו״ו סימן ת׳ ובתשו' סולווח יצחק סי׳ יית [ועיין בתשובת ממות שלעס ס״נ

 שחיטה נעשס לסלינן לקולא -
 אלא אפילו אה הספק הוא מחיים הטי הא וושנ לו קון נושס לייאי מידיה סיס נפחנ לחונו אלא יהפיקא הוא אס נקנ למון אי לא תלינן נמי לקולא ט״ש. והנה לשיטת תום' קשה יאממ מהא ישגלונא שכיח וכן מההיא
̂ס אפ לא סי׳ שכיח נמ׳ סי' תלינן לקולא וטי״ל יאי יצא שכיח פיה ציין עכ״פ נליקס לנל סינא ואינא  זשחט היישט נוי ול«ה יסיסא ׳6 צומות ההיא ישגלזגא ליזצה (>pt קישטא ומלחא שגיונא שכיח זל

 בוושנו אפילו «" ?ז א״צ
 נייקה ואה ניקנ ע״י קון
 מיל שויפה אפילו לינא ק״י
 ומנ״מ נין נ׳ הספיקות והוי
 שפיל משם אחל ולכן לא
 אמלי' שה להקל מכח ש״ס :
 (מימן נ' בהגהיד, סעיף אי)
 כל טקום שאין יכולין וכוי,
 נתנ השיך ס״ק ג׳ מעשה כא
 גירינו פס קלאקא וכוי קולט
 שנגא לבאר לנליו נקיים
 ונלי הושנ״א גחיוושיו פיק
 ומולי! י׳ י״ה וליסי ונו׳
 ומינא משמעה גף העוף ונו׳
 נתנ לנינו ז״ל ימסתגרא
 וספק לאולייסא היא ולתומרא
 וכוסניא ונוי וה״ה נכל שאי
 טייפוס וכיאמוינן לקמן וף
 ("א יססיא אימלמא להוי
 משגרי כרעא נתייימא א״ר
 יימא סאי שגר1נא נקטיה
 מתקיף לה ינינא וילמא מוט
 ־משייה איפסק א״ל שגיונא
 שניח ש״מ נל מיכא יאסיליי
 ייעוחא אי לא ישכיחי הוא
 לחומרא תלינן יק מיני יאיכא
 למתלי נגון הא ותלינן נואנ
 עליכן לקולא עכ״ל הלשניא
 נחיוושיו נשס ונו והמעיין
 ני״ס סיק א״ט יף מיג ד״ס
 קסנר עולא כו׳ וכן נינמות
 ין< ל׳ עינ י״ה יהא אשה
 וו נו׳ ייאה וס״ל לא מנעיא
 ליס היכא יאיכא למימי אמר

 יד אפרים
 קורקבן לנער לאכול וננשכו נו צעק ויאו ומנה מחט תחונה : (ש״ע סעיף יי) תוליי להקל. ענה״ט ומי
 במקום שמואל סי׳ עיינו קורקבן שנמצא נו נקנ נעור החיצון ומיינו הבשר כולו ולא יועינןאס ע״י קון או
 ע״י מולי שש מורה להכשיר נפשק סש״ע סימן מ״ט נו׳ . ומיישב קישית הט״ז ישאני וושט וקין בוושט שכיח

 ועי׳ במוט השני סי׳ ס״ט ובתשובת מוסר״ס לובלין בדיני וושט עיין שם :
 (סיםן ג׳ בש״ע סעיף אי) כל אלו הנקנים . עיי פר״ח וח״ש נמ״ש נשס שני משה ננמצא מיס נחלל הגוף

 ועי׳

 גליון מהרש׳׳א
ף תולין ו ס  קורט שנקב עור היגון ונ״פ בגידוף עוד סי חייט שנטלח עם חתינות אחרות: (שיט היי) ב
 להקל. ואם יש נקב בעור העוף קרוב דנא פשוט קוץ וםריפח ובאין גקב אף דודא' טנפנים ואין כאן
 אלא ם' אחד טיט בשר דכךיב יותר שבא טחטת חולי. ונגאבר העור בזה טקילין מפעם םים. פ״ה וחב״ש,
 ומחט נחלל גוף בהטח והעור שלט טבוזיץ וודאי פריפה ובתרנגולת אינא םםק. דרלטא דרך הזפק
 נפקים שאינו עושה אותו פריטה וע״ב גט בעור שלט הוי רק ספק פריפח [ואף אם הזפק גקיב ואף
 שתתוב הסחפ שבוילל הנוף בהזפק לא תלינן להכשיר פיט בשפתי םק״ה] וא״נ בגטלח עם אחרות

ד אותא לית להו וטק לנבי אחרות הוי מ״ס ם' פרימה ומי דלםא כם״ד דסגי' בטלותה בקליפה נ  ודע דאיוזא ו
 שם סק״ז. נלל ״

 בפ״ט בשו״ת שם n*po*1 : (f ״ז"') והביאם רש״א בטי' ל״נ סעיף יי • ע' ש*־־.׳
 ועי ת' אטוגת שטואל טי' ל״ד כ' דשאני ושט דאין'לו בדיקה נלל סשא״כ נאבדים הפנישי'י דביטי יוכטי ש״ש היי להם בדיקה : (שש) וראי• שהדקים שלטים והכשירוה . נידוע שסחמת

 חולי בא דוקא פיוז םם״ח םקיו: (סעיף ס׳ ש״פ) יוצאים םהקורקבן כשרה . אם אין אודס בגקנ או בצלעות שכנגדו שפתי םל״ו ם״ק י״ח :
 (סימן P דינים כלליים ננקינת האיברים , טיט עכורים בקלוח בחלל הבהמה ע' פיח ריש פי' כאן וחי ג״ב ט״ת חיויר סי' כ״ה בסתם מים בעוף יננהטה שצריך בדיקה בכל איברים פה שכטעפ אי
 אפשר . ונכו״פ םיי טייח טק״ד בכרתי פכשיד אס הבני םעיט הכל יפת. נקב הנטגא בבני טעיים סםיד ליגיאת׳ מן הקיבה וםן סםטוני הכבד אם הנקכ הולך בשיפוע. ת׳ נו״ב ס״ת היו״ר סי' נ״א : (סעיף א'
 נהלה) כל טקוט שאץ יכולין. עיין לעיל םיי ל״פ *׳ ט״ו וסי׳ י״ז ונפ״וז ריס כ״פ ובם״ז מיי ט״ח ס״ק י״ח ותב״ש ריש הל׳ טריפות ד״ה נ' בד״ם וט״ו טט״י ט״ה ופליתי םיי ל״ט ה' וטי' ל״ו ייד דיה

 יד אברהם צבי לצדיק
. ואמאי לא נימא גם התם ס״ס י״ל ושם ׳ ׳ נפ״ז פ״ק ני) ן/ןלו׳, להקל ט  (טיטן נ' מעיף א׳ גהנ״ה) כ״ט שאיי לתלות שגעשה לאחר שחיטה אע״פ שיש לו בדיקה אס לא שחיטה יצא לחון: (תעיף י
 בדקוהו השפק טל אותו המקום שנמצא הקיז שס י״ל שניקנ צמון אנל כאן שנמוש ריעוחא לשאר אנריט שאינם נאן
 נמקים הקון ל״ש והא קי״ל ממקוה למקום ל״מ לשוס ריעושא רק גחשש קון חיישי׳ ימהיכא יגא הקון לחלל ע״כ ניקנ בשיש מקים משא״כ נששק על ל״ח ממקום למקוס וגס א״צ להתהפך נהינ ־



י הגולה א ב כ ן צ ה י ב ת פ ב יורה דעה נ הלכות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

ם ״ ^ ? ^ ס ח ו ו י ' ״ י ר » ת י ת ה ' ר ז ס ד ב י מ מ ה ש ל ה י " פ ס א י י ח א מ ח ו ע י י ה י ש ע נ א י כ י כ ה " א ג י  שכנגד המרה דהיינו שניקבה המרה ומקום הכבד שמגדה ה
 נפ״ו מה״ש וכ״כ התויוהלא״ש

) בין שניטל בהולי כו׳ בין כדאמרינן אשה זו בחזקת הי,־*• לשוק מומדח אל תאסרנה מספק ב  :יקב אז אסור כדלעיל סי׳ מ׳יב: (
ט °1§\'&יר^•'[^ ש י ב ז י ו ה י ב ל ש י ' ל"ג ב י  שנברא חסד. בניקב לא הוצרך לכתוב כןדכל שנברא בנקב אין והא דחוששיןלספק דרוסה וכן לעיל ס
ס גש6סמ'״6 ״ יויהומג״ם ב ו ש ח  עליו שס נקב אלא חסרון והוא נכלל בניטלכמ״ש בסי׳ מ״גבתמלחו דחוששין שמא הבריא היינו משוס דשכיח. ומ״ש הרשב״א ב

 ע״ש: (ג) ויש מכשירין . הוא
 סרמב״ס דס״ל דאם תאמר דגם נברא שריפוי! שיש לו גליקה אס לא בדקוהו או שאין יכולין לנלוק הלי הוא
 כספק פריפה יאוסרי! אופה ולא אמרינן (ג) נשיותה הותרה אלא בדנר
 שנוכל לומר שנמשה הריעוחא לאחר שחיטה דלא יצאתה מחזקתה מחייס:

 ר ני׳] י כל אבר שאמרנו שאם (ל) ניקב במשהו
) בין שניטל ב  טריפה כך אם ניטל כולו טריפה (
ר ני] וכן אם נברא ס  , . בחולי או ביד *) בין שנברא ח
ה ילייליו: בשני אברים מאותו אבר טריפה שכל היתר כנטול ז ח ב ו ע מ ס ל י ם א ו ש  ל
) נח] ובל שאמרנו בו אם °  חשוב ד [ז] (חין משחיל שניטל כשר וניקב נסומכיה טריפה) (טור) (
 נברא הסר טריפה כ״ש אם ניטל ביד נפט י וכל שאמרנו בו אם ניטל טריפה הוא הדין
< מכשירין בזה(ובהפסד מרובה יש לסמוך אמכשירי!)(ל״ע): ג ) ש י ו ) לנברא חסר(ג) ה ני] ח ה ) מ ; 
: ל ל אבר שנסיכתו או חסרונו או נטילתי פוסל ו אם(י) נתמסמס פסו כ  נ ניא] 0

 «רי חדש
 (טיטן נ' נש״ע סעיף ני)
 *בון שננרא חפר נוי .
 וה״היאם ננרא גקונ וכמ״ש
 פי׳ ט"; פ״י, נ׳ . אווזא

 חסר טרפה במקום שאמרו ניטל
 טרפה ה״ל נטולה ומסורה אחת הס
 •למה מנו אותם לשתי׳ ודעה הראשוני
 שהוא הרשב״א ס״ל דודאי שוין הם
 ונכתבו שניהם שלא ליתן מקום

 סי' ר״ג ותש״ס דכשנמצא מחט תחוב נפ״ח מס״ש ודייק!פ מימנו
S ש״״י? S T - b ' S ולא הספיק לבדקו אי ניקב מש־י 
 צדדי׳ דטרפה היינו כמי משו׳ דשכימ למשה משיני ש״מ שאי! וינס

4״ל ח נפלל ־׳5"יין ל' י־־י י ו מ  וכן הא רנוהגיס לאסור מים ג
 הוא נמי משום דשכימ ע״ש שהאריך ומניאט יימ יעיל שי׳ נ״י
*"**RvftT י ר ג  בביאור הדברים האלה ובישוב י

 הרשב״א וכתב והוכרחתי לפרש כן
 דברי הרשב״א כדי שלא יקש׳ לדבריו
 קושיה התוס׳ דלעיל מפ׳ ד׳ אחיןע״כ
 דבריו בקצרה ובאמת המעיין בתום׳
 שם יראה לעיניס כמ״ש מהר״מ

 אבל נ״ל דדעת הרב הוא דהתוס׳ •מטה יהונתן
ס למבדקיה לא שמנינן אחזקה ת ס ה ״ ש ר ב מ א ה ל 3 ר ו ק ל ב ח  כ

2 » ״ £ ־ S £ S S S אשה זו' בחזקת היתר עומדח 0׳ 
 אבל אביי האאקשילרבה התם מהך דנפל עליו הבית כו׳ אמאי נימא אשה זו בחזקת היתר כו׳ ומסקו אביי ורבא ללא מוקמינן אשה צ״ל לשיטת תוס׳ כיו! יספח
1וכניא*שכו *״?ה י ז  זו בחזקתה א״כ התוס' דמדמי דין זה לנשחטה הותרה מוכח דכי היכא דלא מוקמינן אשה זו בחזקת היתר הכי נמי לא אמרינן נשחטה או
 הותרה היכא דאתיליד ריעותא מחיים ואף על גב דאפשר לומר דלמשקנא נמי אמרינן אשה זו בחזקת הימר עומדת אלא דלמומרא מפיש הט״ז ש״ס מ״ת שיטת
ן שהטיז^עצמו מוס״ף !אמ? א כ ס ל י ; ש פ י ׳ ו , ו ״ייי נ י א ן ל ץ מ כ ״ א מ ־ ו י ס מ י P ל ב ח א כ ל ר י נ כ י  אמרינן דבעי חליצה וכדכתב הב״י לשם וגס בדברי התוס׳ דוחק קצח ל
 ולכאן וגס *) פשטא דש״ס משמע ההם דאביי אעיקרא דדינא פליג א״כ מנ״ל ללמוד היתר דילמא למסקנא קיימא דלא מוקמינן אשה זו בחזקתה שט והינא' וציין נייקה אפ
לש״ ^ י מ״ש^״ י ה ^ז ב י ל ו נ י י א ה ו ה ו ה י לי ח כ ה ״ מ ס א י ע ח ד 1 ש א ה ו ז ו ה י י ל י ח א ה ר ק י נ כ ס מ ו ע ב ה כ  כך נ״ל לדעת הרב וזה שכ׳ וכן משמע בחוס׳ פ׳ ד׳ אחין ר״ל ש
 אבל לאבייורבאדקי״לכוותייהו יכול להיות החילוק ההוא אמת וקייס. ולענין דינא צ״ע דמה שדחק מהר״מבדברי הרשב״א ודאי ליחא נאןאינישונלפייושזהשכ׳
^ ««יא ' ה^משמ^ י י י ד נ ) ע א ר מ ו מ ן ל נ י ל ז  ואישתמיטתיה (וגס להרב) דברי הרשב״א בחידושיו פ״ק דמולין שכ׳ וז״ל והיכא משמט גף העוף כוי(וספק קודם שמיטה א
 תלינן בזאב כ״כ רבינו ז״ל עכ״ל הרשב״א וכ״כ הר״ן שם כל דברים אלו וכ׳ שכך פי׳ הרב ר׳ יונה ז״ל והא דקאמר הרשב״א דהך כל ספק טריפות שא׳׳א מליקה ילא
^א י , ל*ני^ י ^ש , מ א פ י י 6 1 5 י מ ו י י מ  בשחיטה פסולדה״ה לכל שאר טריפות היינו ודאי דמסתמא כל ספק דאורייתא למימרא אלא דבמלת כל איתרבאי ספק בשחיטה ז
̂יקי אסזי,ס אכלטייפית  אחזקת איסוראפי׳ היכא דלא שכיח ודי״ק. וכן מוכח דעת השמ״ק ס״ס ר״מ דף צ״ג ע״ב שכ' וכל ספק טריפה שבא לפני חכם ולא נתברר וליא
ז &ו ספק סירכא או כל שאר ספיקות שלא ידע אס הם קודם שחיטה או לאחר שחיטה וכן בוקא דאטמא דשף מדוכתיה שאייל נייקת שסיי ״איקמי ו ח  כגון נשבר העצם ויצא ל
כ! £׳ ^ לי?ה ש ׳ ס ו ת ה  ולא ידע אי •איעטל ניביה או לא בכולן פסק בה״ג לאיסור ולא אמרינן נשחטה הותרה כדאמרינן גבי בא זאב ונטל בני מעיים דהתם יש קצח י
 רגלים לדבר שנעשה לאחר שחיטה אבל היכא דליכא רגלים לדבר כלל לא תלינן עכ״ל וכ״כ האו״ה כלל נ׳ דין ה' וז׳׳ל אס מסופק אי איעטל ממוה והא מי׳ התוס׳ ויכנו
 ניביה או שנמצא לאחר שמישה ספק בצומת הגידים וכל כה״ג כתבו בה״ג וסמ׳׳ק שיש להחמיר בספיקתו ולא נאמר נשמעה הותרה אלא במקום למסקנא גםיכן*י^ג &י

 שיש לתלות בהיתר הנראה לעינים כגון זאב שנטל בני מעיים לפנינו והחזירם נקובים עכ״ל או״ה אלמא דכל היכא דליכא למיתלי לא להיתר ,
ה

״

ב ב י , ' , , מ כ  ולא לאיסור כמו בספיקא דאיעכול ניביה וצומת הגידים וכה״ג תלינן לחומרא ולא אוכל לירד לסוף דעת מהר״מ מלובלין בתשובה שם ט
ט^ ק מ״ם י פשפאי נ מס י  דמדברי הסמ״קואו״ה משמע דלא תלינן לחומרא אלאהיכא דשכיח אישורא כסברת התוס׳ לעיל והא ודאי ליחא אכן מדברי סה״ת וסמ״ג *)
 עשין ס״נ דף קמ״ג ע״ב ושאר פוסקים שכתבו גבי נשבר העצם ולא ידע אי מחיים או לאחר מיתה או שמוטת ירך ולא נודע אי נתעכלו ניניו ל״מ יאניי אעיקיא ייינא
ל 5״נטיטא'מ׳4"?שמ י«א כ  דיש לאסור דל״ר לזאב דהתם יש רגלים לדבר משא״כ הכא דהספקות תלוי בחסרון מכמה וכ״כ מהרא״י בהגהת ש״ר ס״ס פ״ז מבואי ד
 היכא לאיכא למתלי להיתר ולאיסור תלינן לקולא מטעם משחטה בחזקת היתר עומדת עד שיודע כו׳ וכדעת התוס׳ פ׳ ד׳ אמין וכראי. הס אוקיממא יינא ואולי סיכא
י ו ש ל ^ ^ ת ^ ע י ח י א א כ י ה ל ד י נ נ  כל הנך פוסקים לסמוך עליהם בהפסד מרובה וכה׳׳ג אבל שלא במקום הפסד מרובה יש לפסוק כסר״ר יוכה ו&רשב״א והי״ן יל
 דהאיסור והיתר תרווייהו שויס תלינן לחומרא אפיי היכא דלא אתיליד ריעיתא אלא לאחר שחיטה בשגס שי״ל דמ״ש הפוסקים לשאכי מחיים: *

 הספק דחסרון חכמה רצה לומר מעעמא דליכא למיתלי בהיתר מפי מאיסור וכן מבואר בתשו׳ משאת בנימין סי׳ נ׳ דף פ״ז ע״ב וכן באו״ה יד אפרים
 שסמיהו פשט דברי הפוסקים לא משמע הכי וכן בדברי מהרא״י שם משמע להדי' דעיקר החילוק הוא משוס דהוי חסרון מכמה ע״ס ולו״ק וע׳ננו״נמ״תס״נ״הננמצא
כיןייי״

ג

סספ1«?^ו ל ע נאנריג מ ש  וכן אפי׳ היכא דאתיליד ריעות׳ מחיים יש למלות לקולא בהפסד מרובה הינא דלא שכיח האישור טפי מההיתר וכדעת מהר״מ בתשי' דהכי מ
 פשט דברי התוס׳ פא״ט(דף מ׳׳ג ע״א) ד״ה קסבר כו׳ וכן כתוב בפסקי תום' שם ה״ל נולד ספק מחיים ועדיין היא בחזקה אישור אפ״ה נשחטה להחמיר אף נהפ״מ ונ:ו״ת

 נמים שנמצא נחלל 9; 1[<
 נתרנגולת נשוית הניח סי׳
 קני! פסק להכשיר נשלא נראס
 ריעותא ויש לתלות נחולי

 גליון םהרש״א
 אלא ונא! . ופתיחח לפיט
 ויש טי' נ״ט ד״ה ודע ועי׳
 בב״ש פי' קי״ו טיק ט׳׳ו :
 {נהג״ה) הרי הוא נספק
 טריפה ואוהדי! אותה .'והאי
 דפי' ל״ם סט״ו צ״ל דםרנא
 כהדר! לא הוי ריעותא נלל
 ולא אתרע טחיים . הקרטת
 פ״ט להל' טריפות ד״ה ודע :
ל  (ש״ו סק״נ) רטםתמאנ
 ספק דאורייתא לחופרא .
 והיסוד דפטק שקול נדאוריי'
 לא טוקטינן אחזקה טדיננן
 לאותן פוסקי' ונ״פ נפ״ח ועי
 נהקדטר. לחל' טריפות לנעל
 פ״ט דלא קיי״ל כן יולוו
 באסורים שיש נו מיתת או
 כרת נדאיתא נרש״י חולין
 קל״ד קרוב לסוף ע״א ד״ה
 חלח וד״ר. קרבן ונרטב״פ
 נתשיעי לשטיני הלי נניריט
 ועי ט״ז ם•' ל״ט ס״ק נ״ב ן

 הנר״א
 םדקתני ניטל הטתול ואס איתא טאי שנא טתול דנקט וכן נדט״ד חותך נוי אלא דוקא
 םחול וכנ״ל. וראבי״ה חולק עי טרדני והנ״א שם (ע״נ) •י [ו] יכן אם כוי. נטייש נ״ח
: [ה] וכל כו׳ . שם : [ט] וכל נו׳ ה״ה כוי׳. םם״ש כזית : [t] חוץ כוי. ניה א' ׳  נ
 בםקוט טרה וע״כ גיל םשום מרה הוא.וא'כ ה״ח לנברא חפר וטתגי' םני לה בנטולה
 הכבד שניטלה וכן עולא : [י] ויש כו׳ . עבה״נ; [יא] כל נו׳ . נ״נ ב׳ רואין ט׳ !

 הא
 פתחי תשובה

 מ״ש נוה כאורך]: (ב) [*לנברא חסר . עי׳ בה״ע מ״ש איוזא שהיה העור שלם כו׳ ער
 אך משני שהוא ונר מרש שלא נראה נמוהו כעיני המון העריפה. ועיין נתשונת שנות
 •יעקב ח״נ סימן ס״נ שנם לפניו נא שאלם כיומס לוה והכשיר נ״נ וכיזנ והצי! הטריף
 לפי שהיה מלתא חיתא וקצתן היו מהנדוין ניני א:צ לוינא נ״ל שהיא נשירה ואס ימצא

 עוי כוס ויבא ליוי אכשיינו ונ״ש ננירון זה שנראה(יותי) שנחסר הקרש מתחלח הנריאמ
 ונשרט שאמר לי בעל האווז שבכל האווזות לא סיה שומן כזאת ואילי היתה טרפה
 היתה מתנוונת ע״ש]: (ג) טכשייין בזח . עיין נתש1בח נו״ב חלק יו״י סימן ה׳ באמצע

 וכמה סוסקיס ס"

 ביאור
׳ 'ס״ח : (ליקוט) נל נוי . בטנ״ש ולא דטי לטחול  [ה] נל אבר נוי . כטש״ל םיי פ
 רשט אםרינן (נ״ה בי) ולית הלנתא נוי אלא דוקא נםוטכיח ולא אעוןייר כוי . חיה'
 ורא״ש ומ״נ . וראני״ה הולק עהנ״א שט(ע״כ)! (ליקוט) כל אבר כוי . טטש״ש נ״ח נ׳
 ההיא חיותא נוי אעינ דלא חון נהו אלא ניקנ וו״ש ניטל הטחול נשר דוקא כםחול
 (ע״כ) : (ליקוט) כל,אבר נוי . בטייש ואע״נ דנשהול נוי שאני שם שאין נקיבתו
 נשאר נגןבות דטפלנינן בין ^לשיה לסוטכיה ואט נשתייר נוי, הרא״ש . והוכיח. הדין

 באר היטב
. כחב הש״ך דמהר״ס מלובלין נחשובוחיו חולק בדין זה והביא ראיה ה ט ה ש  (ג) נ
 מחום' ס׳ ד׳ אחין.והוא יישב דברי הרמ״א ולעני! הלכה פשק השייך ונם הש״ז בס״ס
 מ״ח דלא אמרינן נשחטה הותרה אלא במקום שיש לחלוח בהיתר הנראה לעיניס
 כנו! שבא זאב ונשל בני מעיים לפנינו והחזירן נקובים אבלהיכאדליכא למיתלי
 לא להיתר ולא לאיסור כגון בספיקא דצומח הגידין או איעכל ניבי' וכה״ג תלינן
 לחומרא ולא אמרינן נשחטה הותרה אלא דוקא שיש לנליס לדבר שנעשה לאחר

 שחיטה והיכא דהיתר שכיח טפי תלינן בו אפי׳ מחיים (ועיין פר״ח סי' כ״ט ס״ק אי) וראיה משגרונא דס״ס ל״נ
T ־ י ־ י ־ , , , . . ־ . . . . 

 , ״ ו״ל דבהפסד מדונה יש
ב . כ' השייך ואע״נ ק י  להקל כל היכא דאיכא למיתלי להיתר ולאיסור משעם נשחטה הותרה אס לא בספק מחמת חסרון חכמה ועייל ס״ס צ״ה: (ד) נ
. (ה״ה) אם נברא נקוב . אווזא שהיה העור שלם• על פני כולה א ר ב ג יטל. בסלוגתא לא קמיירי : (ה) ל נ  דלעיל סי׳ מ״ה ישמחמירין כניקב האס וכשר נ
י ארכה והיה ניכר שהיה שם חסרון בפנים תחח העור והפשיפו העור ונמצא שאותו  מבחון והיה נראה גומא עמוקה ברוחב ב' אצבעות באמצע הבטן על פ
 עצם האמצעי הבולש באמצע כסו קרש דק שהבשר משני צדדיו היה נסדק ולחלק על סני כל ארכו ובאמצעו ממש. ובאותו הפסק שהיה ביניהם היה נראה מבחוץ
 הלנ והכבד כאשר הס שוכבים בחלל הנוף והיה נראה שנעשה כך מתולדתו בס׳ צ״צ סימן ע״ו צידד להכשיר אך מפני שהוא דגר חדש שלא נראה כמוהו בעיני
. ע״ל סימן מ״ג ס״ב בהגייה וסי׳ מ״ח ס״ה: ם ם ם פ ת : (ו) ג ׳ . עיין לקמן סימן נייד בשייך ס׳יק ט ו י  המון השרישה ע״ש. ועיין בפר״מ ס״ק ב׳ מה שהשיג על

 (שש) אפ״ה נשחטה הותרה עכ״ל, בתי אטונת שטואל טי'
. וסי' נ״ב פק״י  סש״ח ס״ח ולקטן םנ״א א'

 :ת שטואל פי' יינ נ׳ נ״כ לסמוק נטהוטיל וכ׳ והיכא דאיכא ספיקות טובא נם הרט״א טורה להתיר : (באר היטב שק״ג) וכן אפילו חיכא דאתיליד.- ע׳ לעיל
 וטי׳ נ״ז טי״ב: (סעיף ב׳ ש״ע) בין שנברא חםר . ואצ״ל ננקב דנם בנברא כך פריפה אלא חינא דניקב נשר אלטא דאין'החיות תלוי נאנר וח נ״כ פ' חרטנ״ט

 אברהם
 כשלא נשחטה כראוי ינמאן ומנחי נויקולא הוו משנשימה סימן א׳ ולא שרו אאיכ נשימה שחיעס המסרט
 לישראל. ונסי׳ י״ז הסניס לדעת הצ״צ גני מימ הנמצאת יסצינן יעתה נפלה והיה ננמצא שבור אס לא ניכר
 שנעשה מחיים אוקמי׳ אמוקס קמייתא• והשתא היא יאיתרע וללא נהת״ש: ועיין נס׳ לגושי שרי שני נפשיטוש
 צאסול גנאניס הנוקא בלא בדיקה וואיתו מוכתב המרוני ליסוו בלא ננלקה. ואין לאיה להמללני לשיטתו

 וס״ל נהפושקיס שמניא השייך ולא אמרינן נשמעת היתרה תיכא יליכא למיתלי להיתר וכמ״ש נתג״ש סי׳ כ״נו
 אי! למאי רמשיק הש״ך להתיר נהעש״מ ה״נ שרי : (סעיף ני) ובל שאפרנו כו אם נברא חפר טריפח
 נ״יש אם ניטל ניד . וכל שאמרנו נו א; .יעל עריפה ה״ה צננרא ששר ויש מכשירין. הוא הרמנ״ס . ונלענ״ל
p•̂  ואיירי נטרישות שמחמת עצמן ננירשז כגון ניטלה הכני או גלויה וגוי נכלל נטולה כמ״ש רש״י ריש 
 (רף מ״נ) ומניאו הש״ך סימן כ״ע . אנל ננוריפה שאינה מחמת עצמן כגון נישל לחי העליון שטריפה

 לסרמג״ה

 יד
 בדקוהו או שא״י לבדוק הרי הוא כספק טריפה ואופיין אותח . ונתנ נשו״ת שור האבן סימן מ״א ואף
 הג״ה לא החמיר רק אס כנר נשחטה ונאבד האבר שא״א לבדוק אנל כשעדיין לא נשתעה מווה דאזלינן
 לקולא ומש״ה מסיר לשחוט ניו״נו עוף שנולד נו ריעיחא . ומש״ס מחיר החלב מבהמה שצולעת ולא נווע
 אש איעכל ניניה . ונשרט נעריפות זה שבודאי לא נולדה עמו ויש לה חוקה דגושה נמ התנ״ש מיקל .
 ועוי ס״י דאין מחוקינן מאיסור לאיסור בספק ומציאות מיגעות(יף קי״ט) דל״מ חוקה יאשת איש לחוקה
 ואיפור יגמה לשוק • וע״כ רק גני זריקת גע מחמירין מעעם שכתגו התוססות בנתינות (רף כ״י) שיש
 נע לפנינו משא״נ גסי שקול דעריעות אף שנולד ריעוםא מחיים שתיתה נחוקת שאינה זנומה הוי אישור
 אמר. ונ״ש דיש רוב כשרות ואין רוב אתר נגדו להוציאה ממנו . ואף נס׳ אש ניקב כישע ר:('׳:! נשחטה
 לפנינו, יק בסי שהה או ירש מחוקינן מחייה שהוא מחי אישור שא"! וגש יש בו מאי' אנר מ״ה גנני מעיי'



ב ה י ז ר ו ן יורה דעה נ נא הלכות טריפות ט ׳ י י כ ת פ ה 184 ש ל ו ג  כאד ה

, י ו ק כ פ ם א ו ה ם א א נא (א) ו כ י א ן ד ו י כי ע ה ב ק י ד מ ב ״ ר מ ש כ י ד ה ה מ ג ש ה ה ן ז אי ש ו ח י מ ״ ״ ע ב ^ 
י ס״ר, ״ ׳ ק י ל ס ע״ ו ו נ י נ א לפ ת ו ע י  נתנתי ר

ו אבל ח י א ר מ ה בשר מ נ ת ש א נ ק ו ׳ רש״ל ד . כ ׳ ו ה כ נ ת ש נ ל ש ש (ד) כ ״ כ : ב ו ׳ ק ה ״ ס ס ב במ״ש ש ׳ ו ף ד י ע . ס ט ״ ׳ מ י ל מ ״ ע ̂ילי נא א ו  
א מ ר ש מ ו ר ל ש ב ע ה ר ק ׳ נ י פ ן לחוש א י ר א ש ב י ב ו נ ן שי י א ו ן ר מ צריך כשאי ״ מ ׳ ע״ז ד י ל פא״ש ס ״ ש ר ה ב מ ת כ . ו ׳ ו ר כ י ש כ ה ש ל י -א: י ש שג ל  ג ?יל נשה ־

: ל ״ כ א ע ת ו ע י ן ר נ י ק ז ח ל אלא לא מ ט י נ ה כ ו ה ס ו מ ס מ ת ה נ ש ע ם נ ק א פ ס ם ב י ר י ש כ מ א ד ה ו מ י ג על י ש ח ה ״ ב ה ב ו ק נ ד ה ג ה נ ק י ד  ב
ע ס״ל ״ ׳ מ י ס ע ב ״ ש ה ב י ת ה כ ק ז פ  ץיי יי״ר ._ ט״י ויהרו ואיי זה החגה דיהי דיחר וו״וו ויריתי! ויווויו״ דואירוא k»H ואח י:ו» יוהי׳ יי' ס
ה י מ ה ח ו מ ת י שיש ל ת ב ש ם כ ש  ו
ד ׳ ׳ לע י הנ ת ב ת כ ה ו ר ז ב ל ד ת ע מ י י ק  מ
ר ו ע ) ה ב ) : ל ל ה כ ז ן להקל ב  שאי
ה ש ע ם נ ׳ א י . פ ל ל ה ד ה ר ע ש ב ה  ו
קב י א שאין לחוש שנ ט י ש  ע״י חולי פ
י ל ו ט הח ל ש ש ן י א ו ר ו נ א ה ש מ י מ פ  ט
ב ק י י מ א ס ו ז מ ן י ת כ ו ה ד מ כ א ב ת י א ד  כ
ןשמא ר שחוששי ו ס י א א ד ץ ו י קי ד  נגל י
א ל א ס י מ י נ פ ם ה י ר ב א ה ד מ ח ב א ק י  נ
ה ש ע ה נ מ א מ ו ק ה פ ס י ש ד י י ן מ א  כ
ע ״ ׳ מ י ס ש ב ״ לא ולפי מ ן לקו נ לי  אז
ל ״ ש ר ו ה ז ם ב ר ג י מ ח ה ש ל י ׳ * ף ד י ע  ס
ז י ק ב ה ק י ן נ נ י ר מ א ג ד ״ ע א ב וז״ל ו ת  כ
ו נ י י ה כלל ה ק י ד ן לו ב ד החלל אי  ע
ס ב אבל א ו ח ט ה ח ץאו מ ש קו י א ד כ י  ה

ה ק י ד ' ב י פ א ד ה א ר י נ ד י ן מ ח כ ש א א j !ע״! סי w ov w3t j«« ׳־ ל ״ J U jp^is ymw M> UUJ n Jvn »yj ! ~ ^ 

ש ולא מ ב מ ק נ ד ה ג א נ ל הנשי על ייי׳לל: ג '*)׳ומיהו לא צריך א ) העיר ו 2 ) נ ק י ס נהאי גיי־א(ב) « ד י י מ ג ר מ ו ט ה א ו ״ ב ה ר ה 3 ן ת  כ

ך א י ה ב ו ק נ ד ה ג ל נ י ע ו ה מ א מ נ ע ד 0 ונמצא י ) ה מ ה ב ה אם ניקב בקוץ לפנינו ונשהטה ה ס נ כ כ נ ״ ע ה ד ״ י ב א ם ר ש י ב כ ד ר מ ה  ל

ד ג א נ ר ק ו נ ה ז י ה א ר לשער ז ש פ ה לאחד האברים א מ ה ב ב לפנינו מדופן ה כ הקוץ תחו ״ ל א ד ך ה כ מ י י ק ת נ ן ללב ו פ ו ד ד מ י  מ
ם א י כ י פ י ל ״ ם א י ק מ נ ^ הדברים שלא ל א ר ^ נ ס ו ק מ ל ל ד ב ^  ו

ם ש ב ב ת כ ל רש״ל ו ק ע ל ו ח ז״ל ח ״ ו ם מ ג י ו ר י י ן מ י י ק ״ ע ט ד ו ש פ ה ו פ ר ן ט כ ז ו ׳ ע״ י ט ס ״ א ל פ ת מהרש״ ט ן ד כ ד ו ״ כ ף ע ו ג ץ לחלל ה ו ח ב ה מ ל ח ת  מ
ט ח ת מ מ ח א מ ב כר ש י ן שנ ו ה כי פ ר ג ט ״ ה כ ב ׳ רע״ז ד י ה ס ב ו ש ת א ב ד רשב״ ו ן לח פ ו א בד ת ו ע י ר . א כ י א ד ו ב ל י פ ל א ק י ׳ צ״ד מ י ד ס א בש״ ה ר ד ק י  לה£ליף אגל'־»!'%OT^ ע
ן לי י מו ״ ר ה בת מ ה וז״ל בתשו ״ ו א ד ה ״ ג ה י ב ת י א ר ו ו ב ב ו ח ו ת נ י ו א ל י ב אפ ר חל ו ס י י א נ י ף ד ו ס ל ב ״ י ר ה כ״כ מ ן ו י י ד ן ע פ ו ד ה ב ב ו ח ה ה י ה ת ו ש  ש?* 1'״w,i?B*l™? א

ו נ א צ מ נ מ כבש ש ״ מ ה ו ר ש ה כ א י ר ך ל ו מ ו ס ל י ף אפ ו ע ב ב ק א נ צ מ ס נ ר א א ו ב מ ט ו ״ ן י י א ד ״ ה כלל נ ״ ו א פ ב ״ כ ו ו י ר ע ש י ב ״ א ר ה כ״כ מ ה ו ל י ב  ס״פ״^ק«׳׳׳ ״ך,ל, א' נ
ר וע׳׳ש י ש ם כלל א ו ק ם מ ו ש ע ב ג לא נ ש ו ל ו פ ב מ ל ד ה ג ה נ ז ח ב ב ק א נ ת נ י ט ן ק בי ה לגו ו פ ו ק ה לבר ל פ ו ן ק י ק ב ו ל י ן ח י א ם ד י ש כ ד ר מ  קי! !את״צ ״*׳ קיז ^ ל* ב
ם ו ק מ ד כלל להקל ב ״ ע ה ל א ר לא נ ל ו ״ כ ז ע ״ ע ׳ ר י א ס ת רשב״ ב ו ש ת א ב ת מ י ל א ̂י ZZ ל  י^־ן י׳ש לה־
י ״ ב ה ת רש״י ו ע ה ד ו ז ג י ג פ ב ל ו ח ץ ת ו ק א ה צ מ נ : (ג) ו מ ״ ג ס ׳ ל״ י ס א ב מ ה ד י ע ו ס ק מ ם מ א ד י ה ה א ה ו ה י ד ד י מ ן ו י ק ״ א ע ב ה שאפשר ש א ר נ «״ג ״יק ש ׳  נ«ה שכתנפי מי
ה מ ה ב י ה נ פ ו ו בד נ י נ ץ לפ ו ב הק ק י נ ן ש ו ב וז״ל כג ת כ א ש ״ ב ש ר ן ה ה מלשו ׳ ־ויליף ל ו כ בלב כ ״ א ג צ מ ה נ ט ח ש נ ש כ א בלב ו ל ה א ב ח ס ו שלא נ נ י א ר ׳ ש י , ^ פ ^ ) 
ן א אי ל ן א ם הראשו ו ק מ ה ל ר ז מ ר ו ח ם א ו ק מ ה ב ב ק נ ב ו ל ן ה צאה מ א י מ ן לחוש ש א שאי ע י ש פ ר ד ש כ א ד ט י ש כ פ ״ א ד ז ״ ע ק ל מ ח ״ ד ב ב ו ל ב כ ח ת נ הו אט ניקנ *PP ו מי  *ו
ר ח ם א ו ק מ לא ב ה ו ד ג ק נ ב ר ק א נ ל ן ד נ י ה בלב תל נ י ח ת ב ו ל ד ה ג ץ נ מ מבחו ח מ ה ה ס נ כ נ ו ש נ ל שראי א כ ל ב א ק י ן נ כ י ה לה ל ח ו ת נ י א ר ן ש ^ צריכי * , ^ ^ ^ ^ 1 
ר מ ם א ו ק מ ה ב ב ק י א נ מ ש לחוש ש י ר ד ב ו א ס ״ ב ש ר ה פן ד ו ן בד י י ד ה ע ע ו ק ת י ב לא ד ו ו נ י ב לפנ ו ק נ ת ה שמצריך ש מ ר ו ו ט ת ל׳ ה ו ע מ ש מ ה כ ר ש כ  י* ו
ה ע ו ק ת ת א צ מ נ ט ה ח מ ה ד ״ י ב א י בשם ר כ ד ר מ ב ה ת כ ה ש ל מ לק ע א חו ״ ב ש ר ה ד ב״י ד ו ב ע ה כ ל ו ״ כ ו ע נ י נ ב לפ ו ק נ ת י ש ע פן ולכן ב ה לדו ע ק ת כ נ אח״ י׳[נת1 ו ; י י ט  ם

ר למלל ב לא ע פן ו ן לדו י י ד ו ע ת צ ק . מ ע ו ק ס ת ן א י י לע ש ו ם יש לחו י נ ץ לצד פ ו ח ב ט מ ח מ ע שבא ה ו ד י ת ב ו ע ל צ ן ה פ ו ץ בד ו ח ב ר מ כ י ם יש ה ^ בלב א j ^ j f V t J S 
לא ה לו ו ד ו א מ ״ ב ש ר ס ה ג ה ו ״ י ב א ר ה ק ב ו ס פ ב רש״ל שנ״ל ל ת כ ל ו ׳ עכ״ ו א כ ח ש י ל ט ק ח מ לו ב ה ואפי ר ש ר כ ב ה ל פ ו ו ק ל י ס אכ ל ו פ ב מקב מ ל  נאניי פ״ג וני;גיא אגילא ה

 קלמימ גם נהיס׳ פיק אינו י י
ה ב ו ש י ת ה ת  לף«״ג«שמ>! להויא _ לנא פ

 םתשובה שנספשק ללעת הלמנ״ס (שהוא היש מגשירין ״) מם נשנווין והיינו אנל מעריסתו
 ננלצ שנויה אם ננרא נן אם הוא עריפה עיש באורך: נד) שנשתנה מראית . ננ״י נשם
 המילני מסייס והכל לפי הע;ין. ונמג במשובת נווע כיסויה חלק ׳י״ל סימן י״ג לל״ל,
 שציין שימיה נינ לקוחא כנשל אנל כשינוי מראה לחול לא מעלפינן אמנם אס סיה ליקוי
 נגשל אף שלא שלס מעני לעגל רק המראה לחול שלם מעל״ע עריפת וכן נראה(ו להורומ .
 גס נ״ל נג״מ שימצא שינוי מראה ציין לניזק ולעיין אם אין לקוסא ננשל. וע״ש עול

 . הבאתיו לעיל סימן מ״ג ס״ק ה׳ :
א (א) שניקב לחלל. עיין בתשובת חינוך בית יהורה סימן ל״ה בבהמה שלא נראה שוס  עמייס ולא שנימ נמו *™ י
 «ים גואש 1ח"י חפ המווז ייעוחא מנחוז ולאתל שנפשע העול נמצא נקב בנשל שנין צלע לצלע נגר הריאה וינו

ה ואנן שאין אנו בקיאי! (ל) כל (ז).(ד) שנשחנה מראית הנשר ג  ה
 לריעותא הוי כניקב שנו (הגהות מיימוני ומרלכי) :

ה • מ ה נ א ב צ מ נ ץ ש ן ו ק ט א ה ן מ י  נא ד
 זבו ד׳ סעיפים :

ה או מ ה ב  א יי קוץ או מחט(א) שניקב לחלל ה
 העוף(ב) חיישינן שמא ניקב אחד מהמקומות
ך בל האברים כ י פ ל ו  שנקובתן במשחו וטריפה(0 נ
 ששנינו בהם שאם ניקב מצד אחד כשר בלב
 ועובי בית הכוסות וקורקבן אם הנקב מצד חוץ
ת מ ח ת חולי אבל אם הוא מ מ ה  דוקא כשניקב מ

 מחט או קוץ (ל׳) טריפה:
) ואם הוא כפק אס געשה ע״י חולי או קין ומחנו כשר(ב״י א ה ( ג  ה
 נשם אהל מועד) א יעיין לעיל סי' מ״ט ר וכ״ש שיש להכשיר
) העוד והנשי על מולל: ג J*< ומיהו 2 ) ב ק י נ  כהאי גוונא (ב) ב

0 ונמצא ) ה מ ה ב  אס ניקב בקוץ לפנינו ונשהטה ה
ה לאחד האברים מ ה ב ב לפנינו מדופן ה  הקוץ תחו
 נראים הדברים שלא ניקב כמקום אחר לפיכך אם

 (טיטן נ״א נם״ז •
 *אויללשימחו ונבר

ץ ו ק ב ב ק י ם נ ו א ה י מ ה : ו ו ״ ״ ס 6 ^ י ע י ״ , 6 1 , , ל י ? י מ °  נ

 על רשיל ועי' i'tt ס״ק נ׳ 7 * ״< . ו \
ו ל י מ דאפ ׳ ד ב ב ר ת ה ע . ד ׳ ו ו כ נ י נ פ ׳y ל c', a n | , ע ד מ ,  ללא קשה מ
א כל ל ב א ק י ן נ כ י ה ה ל ל ח ו ת נ י א ' לא ר י ״ ״ ייי!" י ו 3 י י  ולהי׳י״י 5
ב ל ד ה ג ץ נ ט מבחו ח מ ס ה נ כ נ ו ש נ ש שראי ד י ח ר  פ
ק ב ר ק י א נ ל ן ד נ ה בלב תלי ת ה ע ב ו ח ת  שהיה סעול שלפ מנמיז « ו
א ״ ב ש ר ה כשרה ל ר ו ח א ׳ י ק מ ו ולא ב ד ג י נ ׳ * * $Z 
ן א כלשו ו ה ר ש ו ט ת לשון ה ו ע מ ש מ  נאמצע הנע! «ל פני ארנה כ
רלא מ״י שמנ להרשב״א ר י ב ח מ , ״״} ה ף ״ י י  » ״
ב בלב ח ת נ ה ד ל ח ו ת נ י א ר ן ד נ י  העול ונמצא שאותו «צה בע
ב בלב ו ח מצא ה נ ה ו ט ח ש נ ו ו וצא ב כי ! ו ״ ״ 1!^ « } י " * * ?  י

 נמו קרש לק שתבשל משני י _! ״ .
ם א ב ד ת ה כ ״ י ב א ם ר ש י ב כ ד ר מ ו ה ה י ק 1־חלק«ל מ י ס  גלליו היה נ
ן פ ו ר בד כ י יש ה ן ו פ ו ה בד ת צ ק ע מ ו ק » ת י « ״ ^ י נ ־ י ^ \ £ ] 
א ה ב ה ו ר ש י כ מ ץ נ ו ח ב ה מ א ב ^ ש ? ^ ? ז ״ נ ^ ה " 
ן נ י ע ב ל ד ״ ס ם ו י ק ל ו ר ח ו ט ה א ו ״ ב ש ר י ה י נ  נאשי י» שיניים 5יילל י
ח ״ ב ה צר י ד בקו ״ כ י ט נ י נ ב לפ ק י א נ ק ו  ד

 להכשיר ונראה י מתוך. דבריו
 שם שאף אס העור היה נקונ
 מנחון הוה ליה נספק ניקנ
 מ״י חוצי או עיי קון וחלינן
 להקל ונדלעיל נסי' מיט ואין
 «ה מחוור וכל שנקוב מנחון
 פתמא ומלתא נעשה עיי קון
 ולא עיי חולי וכדמוכח מתשו׳
 הרשנ״א סי' לע״ו ולפיכך יש

ב ט י ר ה א  ב
. כתב מהלש״ל דוקא נשתנה הבשר וומראיחו אבל כשאין רואין ה נ ת ש נ ) ש ן ) 
 שינוי בנשר אין לחוש אפי׳ נקרע הבשל לומר שמא נתמסמס והוי ננישל ללא

 מחזקינן ריעוחא עכ״ל : .
׳ נ״א ולא אמריצן דהוי ס״ס שמא לא בא . כ׳ הט״ז סי ה פ י ר  נא (א) ט
 לאברים הפנימיס ואת״ל גא שמא לא ניקב דכאן נרע טסי שהרי
. ב ק י ג ) ב נ  ע״כ עשתה נקב ויש לחוש שמא ניקבה אחל מאברים הפנימיס: (
 כ׳ מהרש״ל מיהו בדיקה נע׳ נגד הנקב . ובסימן מ״ט סייד חולק הש״ז על
 הגה״ה זו ופשק אס הוא ספק אס ניקב מחמת קין או חולי חולין להחמיר

 עיין

 ומקשה המס ינימא דאוקמי
 אחזקת דמעיקיא היינו משוה
 יסנרי סני לכך נראה לארמ״י
 והנה י״ל גתים׳ ינמות שה
 וממיצים נסא ו וריסה שכיח
 וא״נ ק׳ והויל לרנ גונא
 למינקע ה׳ הריעות שנוצו

 שאר הכשל שיננל נתנשיל מנועה ס״ס שמא לא ניקנ אחר מאנריימ הסנימיס ותם מ״ל ניקנ שמא קייי״ל נראבייה שאן מליחה אושרה רק כיי קליעה והכשיר אף נלא קליסה כיון שננר
 נמנשל ואי אפשר לקלסו ע״ש ועיין בתשובת נודע ניהויה חלק יו״ו סימן ך׳ נאמצע החשונה שהינה לחלוק עליו וכחנ יהאי ששק •שמא קיי״ל נראני״ה לא מיחשנ לספק כלל כיון שהרגה
 פוסקים חונקים עניו, וגפ מ״ש השבות יעקנ יכשר אף נצא קליפה כיון שכני נתבשל ליתא עיש באורך [ועיין נתשונת תחם סופי סימן צ״נ שהאריך לקיים וני׳ שנות יעקב הנ״ל משים
 שרעת ראכייה לאו ועת יתיואה סיא יק כן ועש ייג ראשונים ודעתם עיקר כש״ס ע״כ סשונו שנוכל לסמוך עליהם גהפסל מלונה ישעח הרחק עם ציריף ששק אחר אי קולית אחרו* וכנגוכי6
 ישנות יעקנ כצי פקפוק ע״ש ועיין מה שאכתונ לקמן סימן ק״ה ס״ט ני״ה כאיסור שמן] ועיין מה שאכתוב נשמו לקמן סימן נ״ה ס״ק וי : (נ) ולפינךנל האבריט . עיין נוה

 טיקפו ו;״כ אמרינן לנשחטה נה שע״י נניחח נהמה אחרת או נען הוכתה נכח עי שנימק העור והנתר לפנים עי שנקרע
 הותרה וגה משינ וכן הא הגשר וענ״ז לא נעשה רושם נטור ולא ניקנ והכשיר מאתר שהיתה נהמת ישראל עיש ־.

v (!) חיישינן שמא ניקב . עיין כתשובת שבות יעקב ח״י סי׳ ק״ט שהכשיר קוד שנמצא בחלל סגוף ונמלח נשר ממ:י עה בשר הרנה והיה נינו וה הפסו גוול וצורך סעוומ מציה והכשיר z m VP וקאמרינן ישב לי 
׳ •• • י - י •׳ • • ' - - r י  כו׳ פמוס וממאי צא הזכירו •

 תוש׳ וה נקושייתה ונתירוצס
 למה נקעו מאי• ולא הקשו
 ,*׳;יה מעיקרא ויש לתלן
 , ־.:ה תום׳ עט לניט שמשון
 .חולקי׳ נניי;ה שנעשו ואח״נ

 .;;אי נהמה טריפה והתוס' ס״ל להגלינומ אסורות ולא אמלינן אוקי אחזקה והשתא רנטרפו משוס להוי מוקה שאינה מגוררת להא מיום שנוללה אינא למימי השתא הוא ינערסה ור״ש שנירא ליה יגגינופ מותיפ יאמרי'
 :עה א׳ קורס שחיטה נעלפי לאוקי אחזקה והוי חזקת מגוררת מחמת הרוג ועיין תוש׳ חולין ׳*א ד״ה אתיא מפלס אל1טמ נו׳ ושלוגת״הי גהא לתו:' ס״ל כיון דהשתא איכא ייעותא א״כ נהמה לא תן הלוג הוא א״כ
 איתרע לה יובא גס למפרע ולא הוי חוקה מחמת רוב וריש ס״ל השתא יאיתרעי ליה יובא אנל למפרע ליכא ייעותא ואמלינן מסתמא היה מן הרוב א״כ לשיטת מום' קשת הא ראר״ה נשחטה הותרה ותלינן גואב משוס ואוקי
 ';חוקה הא הוי מזקה שאינה מבוררת יצ״ל כיון יאיכא למחלי בזאב א״כ ליכא כאן ריעותא כלל ולא את־ע ליה רוגא והוי חוקה מחמש הרוב ואין להקשות א״כ ממ״נ אמא׳ נקימ י״ה מטעם חוקה שהוא מחמת רונ הליל מטעם
 דוב •״; משום לנא צאשמועינן סיכא שנולי ספיקא שיש גו לוג לאיסולא נגל הרוב רהתיראקמ״ל ר״ה ואש״ה כשרה מטעם חזקה אם כן לשוס ריהנןא לא מקשי סתוס׳ מירי אמאי לא אמר ר״ס גס ספק ילושה וכן הא יעקשיס
 גמולי; לחוקמ׳ סשק לרוסה אחזקתו מחייט הא ליכא נא! מוקה מכוירת וצ״ל יש׳ל בשלמא שאר עייפות איכא ייעיתא ולא הוי מוקה מממתלוכ לק לעני; ללושה זה וראי לא היה בשעה שנולו יהא כ"! שלא לאה אלי שנכנס
 אף שהאויש הנשי ננ;י הנני טע״ס אש״ה נשרה א״נ היי ששיר חוקת מבוררת מתת;ה ומקשי מושפוח ששיר אשעק ירושה לש״ז ששיר קשה להו אמא׳ לא נקיט ר״ה שאר ס' טריפות שנילי ספק מחייס יהא לעני ן שאל
 ע:יפות ליכא כאן מזקה מנויות. יק זה ק׳ להו אמאי לא נקט ספק ורוסה להוי חזקה מגוררת ותי-יז יייוסה שכיח והא ונתנו וכן הא יישנ לו קון כו׳ לא יתוש׳ רוצה לתין הא ילא נקימ י״ה נמיצתיס הא וישב
 הקיז וטל זה לא יקשה להו מהחלה מייי ושאני התה ילא היה בחוקת מבוררת רק ווה קשס להו ולפי מאי ורוצים לתרן יירוסה שכיח א״כ מאי מקשה הגמרא ריש פרק א״ט ומ״ש מספק ירושה הא ירושה שכיח ועל וה כתבו

ם י ר פ ד א  י
 כירך כל הנפוחים שיש להס מיס בין עור לנשר והרוצה להחמיר יחמיר לעצמו ולא לאחריה ועי׳ נספרי ניא
 סי׳ ל״ע ועי׳ יפריח לעני( כהמה כס״ג מסיק שאין להתיר רק נמפ״מ מלבי ששמעתי מחכמי היושאים שיש
 סכנה מאוכלי( כזה שיש לחוש שיגא ג״כ לירי מולי שקירין (וואשיר זוכט) וכס״ג שמעתי מן התרנגולים
 שרגליהס נפוחים אפילו נעצם התחתון שיש לחוש שיגא לירי חולי פורגרא י״ל והאונליס נאיט לייי מולי

 זה והינר מצוי נחרננולים לכן שוער נפשו ירחק מהם :
ת טחט או קוץ פריפה • ענהיט. וכתכ נשנ יעקנ ס" נ״ה נאוווא מ ח  (ם-מן נ״א נש״« םייף אי) מ
 שנמצא נה שניענוליה של עופרת שקורן (שרויט) לפנים מעצם החוה נחלל הנוף להטריף שמ* נשעה שהיה מורה. בכלי משחית אותה אווזא נכח כשם שניקב נעצם יש לחוש נס באיריס השנימיה אך אס סיה שרוטים
 ניוליה נמו קנוניות והיה הפ״מ יש לתקל ע״י נייקה של נל סאנריס שנקינתן במשהו ולא מיישי׳ שנתרפאו ע״ש . ועי׳ ננו״נ מ״ת סי׳ נ״ה שהבאתי שכתנ על הבריקה כזו שקשה הוא ויש צהממיר אף גהס״מ וע״י
 פי׳ מ״ח מ״ש משו״ת פי׳ סי' י״נ ננקב ענול שנמצא נין הצלעות והנייו שהוא מנניחת קרן והכשיר יעי׳ גשי״ת ניח יעקב סי׳ י״ג שהניא נלה״ק דמצריך בדיקת אנייס הפנימיס ע״ש ונשו״ת צ״צ P" ט' שכתב
 להתיר מחמת ט״ס שמא עיי חולי ושמא לא ניקנ כאברים מפנימים ועי׳ נשו״ת ערי תבואה ס" יי״ו נתנ בידוע ששור נגח הנהמה בקרנו נני הבני מעיים ונראה •כמקום הנגיחה גליעה מהעור שנתפח ינילט נעין
 מפוח נוול ודעתו להחמיר כיו; שע״י הנגיחה יצא הבליטה הגדולה ואס אין מנה ננשר תפיחה וו «:ין ולכן כתי להחמיר דצריך בדיקה באברים הפנימיס וחיישינן להפושקיס ושמא נתרפא ע״ש וונריו לא נמירין ראעו
 רעיי חוזק הנגיחה נשיה ינאנ עליפ וגורס לתפיחה נאומו מקום וכי נשניל וס נחזיק ייעותא גאנליס הפנימיס ושאני גקנ לסאחוינן לסןגיחס גרם דסנקנ אתי והרי זה ננמצא מחט נחלל הנוף משא״כ נוס ואין

א ״ ש ר ה ן מ ו י ל  ג
1 םל׳א וע׳ ט״ז סי׳ ם״ג לעיל ובגליו! שם : ״  בבנבדא חסר בשד ת' 1

ר י א ת מ י י ב ש ו ד  ה
 (מימן ניא םעיף א׳ בהגייה) וכ״ש שיש להכשיר כה״ג נניקנ ונוי. נ״נ עיי ט״ו וי״מ נרא׳ מהשגתו
 ע! האו״ה מכתב הע״! שכל שידוע שנעשה ע״י מולי אין לחוס שניקב טפי ממה שראינו ששלט החולי וכן פסק
 הט״ו נסי׳ ל״ג ס״ק ׳״ח ודחק לפרש לשון התוספות שכתבו ונחיצון אין ניכר שוס חולי. אבל עיי ס״ס נ״ג
 לעניי לא משמע הכי ומכ״ש צמ״ש הש״ך שסי נשם הת״ח אף צ״ע וא״נ אף לשין סוסי נפשוט שאס ניכר בחיצון

 פוה מולי יש לחוש שמא שלט לינקב המקצת שלא נראה נו החולי ונקב משהו נעור החיצון לא מיננר ־.

 (סעיף ג׳ נסגיה) בל שנשתבח
 מראית הנשר והנשר לקוי מחטת השיני׳ ס״ו סםינ סק״ה י.

' ש״ע) פוץ או טחפ <5 . א w ) א °ר*י : ״ ל י פ ״  (שימן נ״א) דין מחט או pp שנמצא בנהטר׳ י ייי' ט
 ועצם שנטצא ויש לתלות שטצלעות הוא כשר . משבצות סוף םיי ל״ט מון) ם״ק נ״נ וע י ם״ז םיי
 נ״נ פק״ב וסוף מיי ליפ םיף' ם״ק נ״נ . בעוף שיש לו זפק הוי 66ק טריפה ועי בליון מיי ט״ס ט״ד פון•

 מעיף
 :פיקות הוא רק ספק אי אס נעשה נקנ נאמ-יס הפנימים ומה לי אס היה מחט נקרב הנהמה או לא ימה
 וו״א יוואי הוי טיס גכה״ג והוי

 יו אברהם
 להלמניס נמ״ש סימן ל״ג סינ מנועם קלילה הליאס. וא״כ אין לחלק ביה נין ניט! ניל או נכלא מסל ואס
 ננרא הלחי חסר היל חשילמ מריאה ותנן המשנית׳( לא״ט או שחסרה ננ״ל גרור . ונוה מסולק השנת
 הלשב״א גתת״א (לף מ״ג) על הלמניס . ועמ״ש בסיל שימן מיא . ומ״ש ססג״ש על הרמב״ס נס״ש נ״ט
 מנמ׳ דנדה (דף ג״ו) והניח גצ״ע גס הרב נכרו״ס הרגיש נוי; ויישנו ע״ש. אכן מ״ש שיש ראי' להלמנ״ס
 מהנמ׳ הנ״נ אד/ז שיש לחלק בין ארס לנהמה נמ״ש נחידוש׳ לנדה ונמגורי להרמנ״ם הל׳ אישורי כיאה .

 ועפ״ז יש לישות ג״כ ט״ש יאים מדניי התוס׳ דפא״ט (דף נ״ו) וש״ל כהרמנ״ס :
 (פיפן נ״א סעיף א' נהג״ה) ואס הוא ספק אם »שד, ע״י חולי או קיק וםהט נשר . מ״ש הכווייה לשני

 לי אם א;׳ אומר ספק ש1א היה טחט ולא נקנו איברי׳ או שהיה מחט ולא נקנה ואין כאן לק חו ספק אש נקנו או לא יהיה מאיוה טעם אס מהעור המחט או שלא ניקבה טכ״ד
 נש׳ כיאה וס׳ מגע שנתנו התום׳ בפסחים (לף יו״ל) :



ג באר הגולה ן צ ה י כ ת פ ב יורה יעה נא הלבות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

° **שא£?א . ־ f *ם. ולא אמרינ! ייי י  הצריך ניקב בפנינו אלא כדי שנדע בבירור שבא מבחוץ ולא מבפנים: לאלימהא: ד אפילו צד העבה של מחט בלפי פנ
ח טוישיכ׳ כ מ ״ א ל ^ ח ) אפילו צד העבה של טהט כלפי פנים . הטעם בטור בשם ודאי דרך הדקין באתה ודרך מודה נכנס׳ בירך שאלו מן החוץ באשה מ ד ) 
; : י!*: מ ״ » ף  הרא״ש לפי שדרך הבהמה להתחכך בכתלים ודחק ונכנס כל עובי היאך נקצה בקופה ־כל עובי הירך ועברה עד סמוך לחלל הגוף לפי וכבוא שם י
: ' ^ ו ^ ה נ ^ " נ ג  :מה דוקא לפי שדרך הבהמה להתחכך בכתלים ואפי'נכנסה דרך קופה דוחק ועובר ק

 בעומק הירך הרא׳׳ש והטור ולקלק . מימרא דשמואל שם ר(י
מ י ונלמיקי לס שם ״ כ ־ ן ן ; י ל מ ^ א f ל p m ח ל  כ

 אבל בעוף שאין ררכו להתחכך טרפה: נקודות הכסף
l ' t ' ' V B f . r 2  ה קורט של חלתית. עיין בתשובח ^

 ן• ו J u \J v ^1 ילענח סין מלאו לנו למלוק מבי*ט ח״א סי׳ קצ״ד דף פ״חע״ב &:&s-*f• ל"
׳ «ל הנימ להקל נלי ראיה ונס ו מ ה ל ב ג ע ״ ח ע ״ ׳ ק{•, y ע ו ב ס ״ ח  ן

 שנמצא בבני מעיים בהרות אדומות 9רי חדש
 מצד שאוכלות עשב שקורין בערכי נמשיסותדאףנל׳גלאקאמר
S & K נ ' S כל״ך כי׳ דיש להכשיר בבהמות ישראל 

 דלא דמי לחלתית עיי! שם באריכות

 הירך וכתב מו״ח ז״ל דהטור כתב כאן דין זה בבהמה
 שדרכה בחיכוך אבל בעוף טרפה

ב וכיוצא בו ולא ניקב לבי׳ חללן(ל)(ח בשרה; ל  אפילו נמצא בירך שלו כשהצד העב פנע ב
 ב נא] י הא רמטרפינן [רוקא] בקוץ או מחט שהם
) בקנה וכיוצא י ב משהי) אבל(  דקים(וא״א לבדוק אחר ק

 סמוך ו
 קרוס אנל םינא ולא נודע
 ושמא ננר ניקב ועלה קרים
 על המנה ואינו נינו אף נה״ג
 מווה ואין לו הימר ננדיקה
 ומני משמע מדנרי הומנ״ם
 נסי י*א מס״ש ענ״ל ואי!!9

: ו ה ש מ ) בדיקת האברים שנקובתן ב  בו כשר ע״י >י
י אם הקוץ או המחט לא ניקבו לחלל אפילו  ג 1ט י
 כולו טמון בבשר כגון(י)(0 בירך שהיא עבה כשרה
 (ד) ד 1ט י אפילו צר העבה של מחט כלפי פנים :
 ד י הלעיטה דבר שנוקב בני מעיה כגון ה קורט

) וכיוצא בו טריפה ׳ י י ״ ל ׳ ל י א ע מ ע ן י י ש ל נ ז י ״ ע ל א נ ״ י י ש י ה פ ״ ס ך א י ר ע ׳ ה י ס ת ( ) חלתי י י ) ל  ש

 01 ואם הוא דבר שספק אם נוקב טריפה מספק :

 כלפי פניס*ולפעד״נ מדכתב הרא״ש
 בזה שלא מצינו בגמרא לאיסו׳ בבשר
 אפילו בקופה לכאן אלא בכבד דוקא
 כוי ממילא גם אס נתחבה בבשר ירך
 עוף נ״כ אין לאשור דהא מצינו גס
 בעוף שלפעמים נכנס בכוהל במקום
 צר לסבה שרוצים לתפשו או שאר
 סבות ואפשר שע״י כן נכנס הקוץ
 או המחש לבשלו מבחוץ אפי׳ הקופה
 לגאו וגם רש״ל הביא דין זה בשם
 הרא״ש ולא הזכיר בהמה שם כלל

 אלא ודאי שאין חילוק בזה: כהב מו׳׳חו ז״ל מעשה היה כמה פעמים שנמצא באווזות בשומן הסמוך למעיים נוצות ארוכות הרבה והכשרה, נכו! ולא'«ר,וקינן שהעלה
י וגס אי! עוניי ו  אותם דאין לנו להוסיף על הטרפות והדעת מכרעת מתוך שנתרבה שומנס לא היה כח בטבע האווזא להוציא נידול הנוצות לחוץ וגדלו בפנים קרוס״ מ
te1 ע״שלתיע שסיי״מ ־ נ י ש י י לא ח ̂ י D ר ב י ו ה כ  וכן הכשיר מהר״ר אנעזר אשכנזי ואע״פ שמהר״ר יוסף כ״ץ נטה לאיסור לסוף נתחרט ולא אמר איסוי ילא היתרי
 שמא ניקב ע״י קוץ מבחוץ וע״י כך נכנסו הנוצות לתוכן דאחזוקי איסורא לא מחזהינן כו׳ שוב שמעתי מהרבה בני אשכנז שדבר זה שכיח נייאה אמו׳־! דסמעי־א ־•־,ע
S ^ V c & S S :  טובא במדינת אשכנז ואין פוצה פה לאוסרן טי. כאן לשמי
 נכנסים כיון ולא מוינ! ריא׳
 ואנקינ׳ הלינן נםמעונא ואפ

 מטה יהונתן
גס ישנ  ל«"« פרין שפיי י
 לי קין נוושט שנימ לינקנ
׳ הלמ״א נא! ההנ״ה  ועשי! נ
 ינל ש:1לי כפק מח״פ ליכא
 לאוקמי איזזקס יהו׳ מוקה
 שאינה מנורית לפי וה צוקו
 ונרי הו״מ שכתנ ונ( משמע
' אחיןמשוס וקשי  tiw פרק ו
 ליה מאי ומתלצי׳ סיסי נהא
 וירוסס שנית ע״מ קשה
 אמאי לא נקים שאר ספ־,
 עריסות שנולו ממייס מה ולא
 שנית וצ״צ והוי מוקה שאינה
יות וכמו שנתנת׳ וו1"ק ו  מנ
 אן קשה ווראי תוס׳ ס״ל כן
 משוס ולשיעתם *לי יס״ל
 ינל שאר ספק עייפות סוי
 חזקה שאינה מנורית אנל
 לפמיש הרמ״א לקמ( סי' פ״א
 ס״נ ננונלר פי הסנה אין
 לאסו׳ החלב שנחלב מפנס קידם
 גיימיטויא״כ ע״נ והיל נשיטת
 ייש והוי חיקה עכמ רונ
׳ י נ  וע״ש נש״ו סק״י וא״נ י
 ימ״א הותייפ ואיו וי״ל
ווןזה וגנינס נם לשיעת  לני
 החולקים על ריש מוחו וכל
 טעמא וסתיס׳ הוא והיכא
 יאיכא ייעות׳ איתיע להתוקה
 והכא טח יהספק תלוי נומן
 אמרינן השתא ואימיע ועל

 קווס לכן צינא ייעוסא נלל
 עשאינ הנא נמים נמות
 והספק היא אם טיח מקיפו
 והוי לן לאיקטי אתזקס והיה
p שפיו ״ »  המוח מקיפו *
 כיון ואיכא ויטותא 4ימדע
 ליה חוקה כיון והשתא עכיפ
 אינא ייעותא א״כ כיון יהכא
 הישנ״א והתוסיאוםיין אעינ
 ולא אסרין מסעם «וא לא
 וצה הימיא להקל ננוה וטייל
 יהנה קשה לשיטת םתוהפוח
 יאוקמי אמוקס ומעיקרא קשה
 הא ימשני שגיונא שכיח וכמו
 שהניא הישניא יצייתו!ע״כ
 צ״ל אחו משני העטים או

 ביאור הגר״א חידושי רע״ק
: ( ״נ י רינות (פי׳ ק; ו נות דנ ' תמו ע W ו 1 . 3  [א] הא יספרמינן כוי . וו״ש שט בספק קניא דטהני נדיקה וע׳ רש״׳ ד״ה (סימן נ״א סעיף גי) אבל נקנה וכיוצא נ

אף נכבד נשרה כה״נ כט״׳פ תופ׳ ט״ה ב' ד״ה א׳  כקיץ •י (ב] אט כוי • י
בד םרפה ואטדינן שם אלו אשתנה נבישרא מוי ערשיי שם ד״ה הוה טריף כו׳ ד״ל לם״ר דטםרפת םשום נבר עצטו אבל לטפקנא נ . דגהיג נ י ו  נוי : JJ] אפילו צד נ
: [ד] ואפ הוא נוי . שלא נד«ת חרמב״ם שכתב תבדק דקשה לבדוק בני טעים שוקיבתן נטשהו נם״ש רש״י נ״נ ב' ד״ד. בקוץ וכ״נ הראג״ד :  ליד ינישרא וענה״נ

 פתתי תשובה
 בתשובת הרינ״ז מלק ג׳ סימן סש״ל [ועיין גתשונת חתה סוער סוף סימן ע״ה מ״ש נזה] ז
) נשירה . ענהיט ועיין נספר פתח סנית סימן י״א שכהנ רצ״ע אס נתחנ קון נפנינו ד ) 
 ומיי י5א כנו! שנננש קו! מ! אילן תו,־ ויפן הנהמה בחוזק התאום ומיי הרחיקה הגהמה
 עצמה ונשאר סקון על מאילן ובלומה למאי נימה לה אס ־.אמי ניון ואנו יוועיס שהיה נגי
 הלנ ועתה אחר ששמטו הנהמה נמצא ריעותא נלנ נאופן שלא נכנסה להלל וכשנלאה שריעותא
f 1ו מחמת הקיז א״כ תו לא חיי;׳-־[ שמא ניקנ אחל משאל אנליה ונהי להנ״מ וטיו וש 
 הצריכו שיהא גקון תחונ נולו היינו לאפוקי שלא יהא סקון סחינ נלנ לני או נלוסן למול
: י ו  או תיו החלל אנל אס כנר יצא סןון נשר או יילמא לא שנא יצ״ע נזה ענ״י ע״ש ע
. עיין נתבונת שנ יעקנ סימן כיה לאס נמצא עגולים של עופרת  (ד,) בקנה וכיוצא בו
 שקויין שראע רינס פקוק או מחט אן אה הס גיוליס כמו קטניות יש להקל נהפ״מ ע״י נייקת
מפי שאינו הו  אנריס שנקונתן כמשהו ע״ש [ועיין.נתשונת תתס סופי סימן נ״נ געוכיא י
 מסורס שרופוסו ולא השיגוהו טי שירו נו חציס ושיויט מקנה שייפה והגיעוהו ועיינו חי
נ חווש ואס״ה י  אחר יינ חירש או יש לתיש כ1איל וחצים מצוננים הס אולי יכול לחיוח י
נ יעקנ הנ״ל ונהג עליו ילועתו יש חשש אחר בזה לנממרו  טריפה ותניא מתקלה ונרי נ
 גני מעיה נהי משוס נקנ לינא ע"׳ נרי.׳,ס ע״מ עיי רתימה נמטרו והנא אפילו בנהמה ניחוש
 לנ״ע דווקא בנפלה לאור ואינא עור וצלעות המגינים ע״ל ר״ה נינ אנל ננננס חן מלובן
 אל המעיס נס נבסמה איכא למיחש לכ״ע ולפי מ״ש הש״ו שס וא״א נקיאין נבויקה וומיא
 לנפילה א״כ אסורה עד אחר י״נ תור: אם אירע שנשתהה ולכתחלס אסור להשהומ עשוס
 תקצה. וש1כ כתב לפלפל נדין נחתך נסכין מלובן המוזכר שלהי ינמומ ונאסיע סימן יין
 סעיף ל׳ ומשיק ננייון השאלה נהמה זו שריא לכל הדעות אפילו נ»רקו עניה חצים חדים
 כמחט וקון מלונניס ימשום וחמיו גני מטיס וכן משוס ספק נקב בני מעיס ליכא כיון ימי
 ייי חויש ואע״נ יהיה סכין מלונן דממינ לכל הייעות אין מועיל ליבון אצא לטיפות ימחנות
 נאנ אנל טייפופ ינני עעיס יהוא טריפות מחמת עצמי לא, יועיל ליבון וכמ״ש הייטנ״א

 ונאשר הוכחנו ומאן יסינ לן מנישרא וסאי מ1רא ונאכל «שי*רא ישופרא

 באר היטב
. כ׳ הד״מ לאפי׳ לא ראינו חחלה להיכן ניקב אלא כל ה ר י ש ) כ נ  ע״ש: (
 שראינו שנכנס המחש מבחון נגד הלב וחחובה עחה בלב תלינן דלא ניקב רק
 נגדו ולא במקוס אמר וכשירה. וכי השייך שבן עיקר ומבואר במרדכי דאין חילוק
ך . והעעס כ׳ ר י  בין קופא לבר לקוסא לנו ובין קשינתא לאלימחא : (ד) ב
נמס כל עובי  הנוור בשם הרא״ש לשי שדרך הבהמה לההחכך בכחליס ודחק ו
. וכ׳ על זה הב״ח דוקא בנהמה אמרינן כן אנל בעוף אפי׳ נמצא בירך ך ר י  ה
 שלו ניריפה כשצד העב כלפי פנים והמ״ז מחיר אפילו בעוף עי״ש (שלפעמים
. ( ז ״ ס המחס לבשרו ופר״ח פסק כב״ח וחולק על ס מ  נכנם במקום צר ועי״כ נ
 וכ׳ עוד הביח שמעשה היה במה פעמיס שנמצא באווזות בשומן הסמוך למע־ס
 נוצ,ת ארוכות הרנה והכשרת, אוחס דאין לנו להוסיף על הסיפוח והדעת מכרעת
 מאחר שנתרבה שומנס לא היה כ0• בפגע האווז להוציא גידול הנוצוח להון
 יגל!ו בפנים יאע״פ שנשארית יוסף נסה לאיסור לסוף נתחרש ולא אמר לא
 איסור ולא היתר שוב שמפחי שדבר הזה בכיח שונא באשכנז ואין פוצה פה
: ( ״ג  לאסרן (ועיין פר״ח סי׳ זה ומ״ג סל״ה וצ״צ סי׳ ס״ח וא״ש סי׳ י
. (אבק השורף אינו נוקב מבי״ש חלק א׳ סימן חנ״ו ומפהנר ת י ת ל  (ה) ת
 ני שאף אס שחטוהו חיכף ומיל אחרי אכלו קורש חלחית שריפה כיון דםוסו
 לינקוב כנקוב דמי סר״ח וע״ש). כתב הש״ך נשם המבייש על נהמוח שנמצא
 בבני מעיים בהלוש אלומות מצד שאוכלות עשב שקורין כערכי נל״ך דש

 להכשיר בבהמת ישראל דל״ד לחלתיח 1
 ע״ש עוי
' גס כן שאין להתיר ^ . עיין פרי מגייס נמשיצוס ס״ק נ׳ מנואי שם ויוקא אח שחטו מיי אנל אה אשתסי מיישינן שעאיהנייא פ״ש וכן רעת הסנואמ שור ס״ק נ נ י ד : (ו) נ [ ג ״  נסימן נ
 ע" קנה נ״א נידוע שנעשה עתה ואין להקל נשאין ידוע נ״א לצורך גרול ולעיון רנ ע״י נייק ירא 6» ג׳ טרבים ע״ש ועיין בתשובת שנ יעקב חלק •ו״י סי׳ נ״ס שהעלה ממקום הפסל
ר רחנ לא חיישינן להנריא גה יש עקום נ י נ  מיונה יש להקל נקנה יחנ ע* נדיקס דיש לועו דווקא נקיז חיישינן שמא הנייא עיש וכן העלה נשפי פתח םגימ סימן ייא נהפ״מ להקל י
י מה שרופאים חוחניס נאישטרימענט «1ך חלל הנהמה על נ  לומר יאה נעשה מוך ג״י לשמיטה יש להקל אף שלא נמקוס ספסל לתוך ג׳ אין ילכו כ*נ ל9תרפאוח . ועיין שם טוו על י
 מעמול לרפואה והמה אומרים אשל לא יעשו שוט נקנ לק מיל כשנוגע על הטחול עכח החילה מ׳יעזעת הנהמה ככל אבלים ווה לשיחתה מה ליגה של הנהמה וסחלב . והאריך נזה לצדד
ו״י סימן ס^ו שנשאל על מנין זה נאופן אמר ננהמימ שיש להם  להמיל וסייס דאין לסמוך«״! מסנלא לנפשי! אס לא נמצא 1אס נאיומ פוסק משויסס נפי' ע״ש ועיין נמשו׳ תפאיח צנ׳ חלק ׳
 חולי בטחול ותרועתה היא שאומן הנקי מנקב במחט מן הוופן טו הטחול וינקונ טול המיגון אס שלי הבהמה דיש נזה שני תששית. א׳ שמא ניקב א' משאל אילים והשני שמא ניקנ בטחול
י זהב. וכמנ ומשוס חשש שמא ניקנ כסומכ״ יש ס״ס שמא לא ניקב נסומכי׳ ושמא נשת״ל נליו ולא הוי שס אמו ותחלה צריכים אנו לספק שמא נ י י  נסזמניה נעועק על שלא נשאל נ
 לא היה כלל הנקג נהומניה אולם חשש האחר שמא ניקנ א׳ משאי אנייס חשש חזק הוא ולא ימי למ״ש נסוף ס״א אס נמצא הקו ן החונ נלנ אין לחוש כי׳ לשאני הנא ניין שהנקב עיי אלט
׳ נשמי) מימ סכא כיון שהעוני נוכניס הוא  י״ל שפגע נמקוה אחר וניקנ ומזל ומוההמחנז למקום הטחול ואף ואין לחוש לזה כשמנוי! שלא ליגע נשאי אנייס (כמשיל סימן י״ו ס״ק ו
 המנקב יש לחוש אי» מיקיק נוה והעלה יאס חיתך נהמת ישראל אין להקל ונהמת עוני כוננים (ניאה יר״ל שהנהמס היא של אומן הנקי) אי נווקין הטחול כשירה ואחר יינ חורש ליה
י והא הוא עצמו כתג נסמלמ המשונה נ ע י י  דינא!ליס ייינא שהוא נשי יאינו רק ספק ומיהו להתחלה אין להשהומ דש לחוש לתקלה עיש . ולא הננמי מה שהצריך גויקח הטחול אף נ
ך . ענהיט לענין עוף ועש״ך שפסק צהמטיי נהנית גה י י : (ז) נ נ ״ ג ס״ק י י  ויש ס״ס [*ועיין מיש לקמן סי׳ ק" נייני ס״ס אות ל״ה] ועיין נמשונח נריס אנרהס שהנאתי לפיל סימן נ
׳ סט״ז וט״מ אין להתיי יק נעוף ניימי י נ י  נספו נה״נ נתנ על סט״ן לא ייענא איך מלאו לנו לחלוק על הנ״מ לסקל כלא יאיה ע״ש ועיין בתשובת שנופ יעקנ מלק נ׳ סימן ס״ז שפוסק נ
י אליהו סימן ס׳ נאייו שנמצא טמון ננשרס הענ  כמו אווויה ותרנגולים שממחנניס מוך אשפתות ולא נעיף אשי מעוף נשמיט ואפשר שע״ז השיגו אחרונים על הט״ז ע״ש ועיין בחשונס י
גס הניח וסש״ך ופר״ח לא נחנו להחמיר רק נאי ןיפא לגאו אנל נולים . והנשיי ו ן תי סנ ני שום נקנ מנפניס ו י  שקורין נייל״ק או נניושיט קזן ארכו זרת מונח נשפוע קצת ולא היה נ
. [גה בתשובת מחה סופי סימן צינ עחלק כן ייוקא נקופא יוקא נמחס אלימסא אנל קלינהא אף נעוף שרי  ליה קופא נלל מודים נולה למוסר עיש גסשמעות . ונ״נ הפיי מגייה י
 לגאו אגל בחולו נש נעוף כשל ועול מחלק לדוקא נעוני הילך אנל נחלל הנוף נס נעוף וקופא לגאי יש להסתפק ני עינינו רואות שיוחל מחפלש נעפל ננריפי *הנהמה ולא אמרו אלא
 ניליכו יגקופא לגאו ע״ש] . וסיש הנה״ט עור נשה הט״ז גאס נמצא באווזות כשומן הסמוך למעייה נוצוס כשילה עיין בחשונמ אלוני אני זקני נע( סניס מאירות חלק ג׳ סי׳ י״ל שחולק

ן הנא ממ״נ אסוי אנל לקמן טיל שיטת הי״ש עיקי וכיון יעל קווה לנן לינא ייעותא הגניגוה עותר ומש״ל הא ית ולשיסמ סי״ש יהוי מוקה מנוליס נאמת צ״ל נשיטפ הישנ״א אה נ י ו  משוה יהוי מוקה שאינה פנ
 ינקיט שגלונא שכיס היינו דא״צ אפילו מיקס וס לא נראם לרמ׳א לכך השק כאן לאיסור ואף נמקוה וא״א ננויקה אף ננל זאט קשיא לן סוגים יישג לו קון נוושמ ופסק הרא״ש נשם הראנ f כעולא ומניא ראייטו ממחט

 יד אפרים
 סעיף כאן ייסותא שעיי הנגיחה נעשה נקב והא קמן שהעור שצם ומכיש נשניאה ענפנימ ,שכמקוה הוה כלפי

 נליון טהרש״א
 (סעיף נ׳ ש״מ) 3עןף ע״י בדיקת האבייט . ואט עיי נגיחת בחסה אחות ניקב הבשר נין
 הצלעות ננד הריאה והעור שלפ נשר ת׳ תינוך ב״י מיי ליה ועיין בוה ח' בית יעקנ פפיי י״נ . ול
y ׳ B גליו] לעיל פט״ח ס״נ: (סעיף ג׳ ט"! סוף סק״ו) ואון פוצה פה לאופרן. בת׳ חינוך ב״י 6י׳ 
: ( לאםור ועי תשובח שאתריה שם שייך סוף הק״י) שאון דרנו להתחכך 3 f הרעיש לפטוק נםהר״י 
 ו דוקא אפ היא בעוטק עד פטוך לחלל חגוף טריפה. וצל״ע אם דוקא אט היא בעוטק עד פטוך לחלל חגוף ע' לשת ה0וד והרא״ש1 בניי פיהו ד,א

 ודאי נדוקא נםחפ נטה נדלעיל םי׳ ט״א ט״ו דהא טננד ילטיג! •י (פעיף לי) דבד שנוקנ נגי טעי'
 r׳ וליון טיט מ״נ בהנחיה

 אנייס נשניעיה אין יושם לקות* נצלפוס שגיטא שאין לחוש נלל: (ש״ע סזניף ני) כולן םפי! בבשר נגון
 בידך . ענה״ס ונחנ בשנויי ח״נ טימ! ס״ז טחני שנמצא בעוני ירך התרנגולת ׳לוע מחלוקת הפוסקים
 סאחלוניט נסי׳ נ״א ואין להקל נעופופ המעופפים . אנל בעופות נייחות נגון אווזים ותרננולים שלרכן
ן נתון האשפתות לחמס עצמם אין(החמיר ועי׳ בסולת למנחה נלל נ״ל ע״ש והסכים לזה עח״נ  (התחנך נאי
 ללא כניה צחה יהויה ע״ש . ונתב נפמ״א מ״ג סי׳ י״י נאוווא שהיה מונח במעיה נשלמוסית והיה יומס
 (ניצה קרושה וחתכתי השלחופית ומצאתי שהיה נולה מלא נוצוס קטנות וגלילית ארונות וקללות וכבל לנלו
 נוה םט״ז בשימן נ״א ופר״מ ולה״פ ממירי[ רק השגו״י משקשק גרגר ונראה שאין לתלוח להקל רק נלאה

 שהאוחוס בולטים הנוצות חמס נמו קון ונוקבים הנני מעיים ויוצאים למון מלל הגוף ועיי הליחה נקרס עליהם עור מלמעלה וממון שהרהרתי מפשתי ומצאתי במין השר קין קנו! כחצי זרש ארכו ושממתי ושונ נא
 לי שאלה מנני שמצא נמוך ננ׳ מעייס של אווזא שקידין (טריפה גייעריס) נוצות ארוכות ונוצות קטנופ תחתיהם ומרונ גדלה נתקשה ממש כאגן ונלאש השני כיה מנעט וייצא כמחט ענה יש להטריף לק אס המצא
נ אג  נתון המע״ה ולא יצאו לחלל הצוף יש להכשיל נמו נמחס שנמצא מונח במעיים אנל בנמצא נחלל הגוף טריפה עיש למשמע ונעונוא ויויה הטריף מחמס הנוצות אע״פ שתשלחושית היה מונס נתיך הטעייה יאפשר ו
 שיטפא כ׳ גמעיו וליל נחלל ואמנם ללינא נ״ל לאה אירע נה״ג שנמצא שלחופית עה נוצות נמו ניצה קלושה יש להטריף שרגליה לוכל שנתקלקלו סמעייה וע״י קלוה מממת ענה קרס השלחופית על הנוצות ונחונקו
 כאחי 1ההל לפי לאות עיני המולה ועיין נשו״ס חינוך נ״י סימן מ״ל ומ״ה ומיו ומ״ו כשה כמה גלולים להטריף נגועות ונתוכס נוצות עם טוגלא אן גשנו״י ח״נ סי׳ ס״ה כתג בנוצות שנמצאו תוך אווווה וטומומ
 בשומן שלהם ועת נוולי האחרונים להקל ונחנ״י םיי מ״ל נתנ נשם כמה גויליס להטריף ואף שהמקילין המה רוב מנין ולוג ננין מ״מ ציין המורה נורה יכשיר לעיין םיטנ אין הס הנוצות אם יש למס היכר שנאו ענחון
נ שומן ועכ״ש ינמק הגישט ונל ננ׳ המעיים על צי האפשר אס ל6 יהיה ריעותא שי״ל ניקנ ונסחס יצא יסמוך על המתירין רק נספ״מ ט״ש. יעיין נאור נעצם סי׳ ט״ז בחתיכת ו  *ו נסגיל נתון השומן מחמס י
 (ינק שמאלן של אייו שנמצא חון השמן כשיעור אגוו ובתוכו כמין מוגלא יניאין כמין חוטי! או שטרוס מנוצות ונתוכו עצם קנון ונלאשו איוו חל ילאשו אחו כד ירמנ וכפוף קצת ומששתי נעצה הוה וניכר ל׳
 קיונ לוואי שהוא עצם שנסוף הצלעות של האווווס ששם הוא מקום ההיגוי וגיוול סליניין שמאלן שננל הצלעות לא נטצא עצה נזה זילמ נצלע האחרינה !איכ י״ל שמן האווז שנמצא העצם נשכר צלע האחרונה
 נסקוט גייול איני שמאלן ועמר במקומי ונסתבך׳ בשומן ומה שניאה כמין מוגלא אסשי שבשעת שנייה היס מעודה עדיין נמעט נשי שנסוף או נין הצלעות ונראה כמוגלא ואין חושש׳[ שמא נלעה עצם ותלינן נסיפייא
ן לשנים ועמו במקומו ולא גקנ מסאנריה מפנימייה ואינ יש כאן ס״ס להמיר עיש: (שם סעיף ו מ  וגט מציגו שהעצה נא מבחון לפנים שהאווווס השמנומ יושבות ואסשל שמכח כובל ישיבתה נכנס ורן פור הבטן מ
י י ׳ נסינו מיש השץ נשה המני״ט ונשו״ס אנקת יוכל נתב לנינו נ״י להשינ על המנייט 1כתנ שסעיי לפניו שזה הסשנ נקלא ג״נ חצהיט ל«• עפיפ שאוכלת לק פעלין ני ו ת. *י ) כגון קיי» על חלתי י  י

 צבי לצדיק
ם הקו׳ן או ד&יזט. עי׳ גהו״מ שי׳ p'J נמשנצות זהנ ס״ל, כ״ג נעצם שיש לחלוח מצלעו וליו למחט נחלל הגוף :  (p't ניא הליף >') א
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) ונחםר^ פי׳ נתכווצו מלשון חמרמרו ממי וי״מ לשון חמימות א ) ב . אבל האדימו אפילו הוסיפו באדמומיה וכן נ ׳ ו ב א והוריקו כ r י?'"י ־ נ i V f  א ״

) והוריקו ככרתי. הרשב״אל׳כ שיש ב׳ מיני ב  ׳«™ נ! ליי ימי-תא ש":' המעייס שדרכן להיות ירוקיס אס הוסיפו בירקות כשר. ר״ן: כ״כ מרדכי: (
, אבל ירוק בביצה (שקולין נע״ל) כשר בכבד שהכבד הוא ירקות הא׳ ככרמי דהיינו צבע גרי״ן והב׳ כביצה דהיינו נע״ל ואמר א יי;,'יח״־ז ב ככרתי י מ י מ . ° י־ י \  י ג

 !הישג" יב«^8סינ6ש^ ירוק כביצה אם הוא שומן טור בשם הרשב״א ומשמע לכאורה דמש״ס הרשב״א דמסתברא לירקות הפוסל בכבד הוא ככרתי שהכבד הוא
 ירוק כביצה אם הוא שמן עכ״ל וכ׳
 רש״ל אס ידוט שהוא כחוש אין
) והכבד אין j )  לתלות בשומן ע״כ:
 השינוי אוסר בו אלא כנגד
 המעיים. כ״כ׳הרשב״א והטור ובגמ׳
 איהא בעי מיניה רב יוסף בריה
 דריב״ל מריב״ל היריקה כבד כנגד
 בני מעיים מהו א״ל טרפה ולא יהא
 אלא ניטל אמר רבא כיון שהוריקה
 כנגד המעיים בידוע שנפל׳ לאור
 ונממרו מעיה וס״ל לרשב״א דכח
 האש ששלט בכבד שם כבר גבר אף
 באבר שתחתיו ע״כ אמרינן בידוע
 שנממרו גס המעיים שתחת הכבל

ה א ר י מ ו נ י ש ר ו ו א ל ל פ נ ף ש ו ן ע י ב ד  נ

ם .» ,ובו ז׳ סעיפים : י ר ב י א  כ

ו נשהנ ו ) ונהמרו בני מעיו י א ) ר ו א  א א עוף שנפל ל
ד שדרכם להיות אדומים בנ ב וקורקבן ו  הל
ו המעיים שדרכן א D א והוריקו ב נא1(א) ככרתי נ ) 
׳ במשהו מהם י פ א  להיות ירוקים האדימו טריפה י
׳ לא הגיע להלל ביון שנשתנו ואפי  שנשתנו 1ט ה
) והכבר אין השינוי ג ) ב ק ע ת מכות אש סופן ל מ ח  מ
 אוסר בו י אלא א״כ נשתנה ג כנגד (כ) המעיים
 ש ז דהיינו בראש הדק שלו (ד) ד וכלפי
 to פנים נדו י׳ או אם הוריק ה כנגד המרה ו או

 אפי׳ בעוף כחוש כשר וכן נראה
 מדברי המחבר אבל מהרש״לפא״ט
 סי׳ צ״ו כתב דבעוף כמוש אסור
 ונראה עוד מדברי המחבר דה״ה בלב

 ו גווי: n שם נשה הלשג״א:

 נקודות הכסף
 לישנ6 לסי שיין הנהנו*
 להתחנן נכתליס משמע הני

, ,  יאל״כ םל״ל מפני שאפשל ,
ש וקורקבן לא מיטריף אלא בירוק ׳ » 0 ג  שנתחככהנכתליס. ו
 נפםלפ׳׳ל.־־* לא טי־י.י?׳ ככרתיוכמו שהביא בב״י הר״ן כשם
 הרא״ה אבל הרשב״א בהה״ה דף נ״א
 ע״ב כתב דבלב וקורקבן אפי׳ כמראה
 הביצה טרפה וכ״פ הב״מ וכ״פ
 מהרש״ל שם : ג בנגד המעיים .
מ ^ אפילו בכל שהוא ודאי לקו גס המי , נ , ה ״  M ״

 מ־ישינן לקלוט סשיט* ומפי מעיים ואפי'הן לפנינו ואיןרואין בהם
ל ™™ ייז"י שום ריעותא טרפה עכ״ל הטור : י  ה

 ן־ וכלפי פנים. וראשה האחד למעלה
 שלא מגד המעיים והוא הראש הגס

 בונייו שאינו סי' ע״ו אגל
י וכ׳ נמו נ י  נאמת קצר שס נ
 שכתבנו לעיל סי' ע״ו נשס
 הראיש ונסימן מיו הוניר

 נהמה ע״פ :

 קרוש נייאה מלומי שנכנסה
ן ספפונא אלא «דנל ניזי י  י
 ואף דלא גווע יש לו נייקה
 י(א מיישינן לקיוס משום
 ואחויקי ייפומא לא ממזקינן
 ואף לסנלת סימנ״ס שנתנתי
 נסימן ל״ג ס״ק י״ו וחייש
 לנתלפא והעצה קלוס י״ל

 אלא שאינו נראה עדיין שאין בטבעו
 שבה מקוס שהיא תלויה בו ופן הצד החיצון שהוא כלפי הצלעות הוא לסחגלו׳ כ״כ מהר כמו הכבד דלאו דוקא כנגד המעיים אלא ה״ה
 שלא כנגד המעיים ואפילו נמצאת ירוקה באותו'צד בראשה הדק בשאר מקומות יש,איסור בהורקס דהיינו במקום מרה דמרה
 כשרה עכ״ל רשב״א: ה כנגד המרה . שאנו חושבים כח האש ששלט שניקבה טרפה מ״ה כאן ששלט חוס האש ועושה מקום הכבד כאילו
 לווקא נוושט אמיההלג׳״ל והודק כאילו ניקב המרה. רשב״א: ך או כנגד כל מקום היותה. ניקב שם עושה גס המרה כאילו ניקבה שס ואס ההורקה במקום
י דהיינו שהוריק סמוך למקום חיותה בכדי שאס ינטל מקום הירקות לא חיותה ששם אין איסור מצד אבר אחר שאין אבר כנגדו שיפסול ת נ ו ה ה י ט  ס

 שנמצא בעובי נית הגישות ישאר במקום חיותה כזית. וכ״כ סר״ן וב״י וע״ל סימן מ״א ס״ר, ג׳: בנקב אלא האיסור מצד הכבד דהוה כאילו ניטל אוהו מקום
ן חיותא ומש״ה אין טרפות בזה אא״כ ההורקס על כל מקום חיותה דאילו י א ; » J > ftM g ^ ' 
! בקצתו דהיינו שנשאר שלם כזית אין איסור דלא נרע משאר ניקב או ניטל ט״כ בכל הכבד זולת מקומות אלו אין איסור בכבד שהוריקה אבל ^ , 6 א ה ז 1 )  ןא-,א ד
6 המרדכי כ׳ וז״ל הוריקה כנגד מעיים טרפה ושיעור ירוקתו במשהו ואע״נ דניקב הכבר כשר מ״מ הואיל שהוריק הכבד חיישינן אף ללב ומטיים ״ י=י>ףי 5  אחזקה £״׳ 9
S אע״פ שעדיין אין ניכר בהם ועוד יש לחוש; שכנא סופו ליטול כולו ומכאן יש סמך לד׳ הגאונים שמשריפין בניקב חצר הכבד דמיישינן שסופו לינטל S ! ־ V S 
 ואייל להי׳ חוקה שאינה כל הכבד מדמטרפינן בהוריקה הכבד כשיעור נקב משהו דאסרו החלתו משוס סופו עכ״ל ותמה ב״י א״כ למה אמרו דוקא מגד המעיים ושית
£ דאפשר דקיי״ל דאין סופו לינטל כולה אלאדוקא בהוריקה ננד המעיים ודבר זה דוחק גדול דמי הגיד לו להמרדכי דבר זה דהטעס משוס ז עתי ט י ״  ^ל
 והוי מוקה מחמת יינ ע״נ שסופו להנטל כולו ומתוך כך צריך לימס לדוחק דקים להו דוקא כנגד המעיים וגם מביא סמך לגאונים ואין כאן רמז או רמיז׳ בתלמוד שהרי
^ לא אסרו אלא משוס בני מעיים לחוד יהנלע״ד דהמרדכי ס״ל שיש כאן שני טעמים לטרפות האחד שכיון שאנו רואין ריעותא בהורקה ודאי נלקו ^ ^ י / ^ א י י צ ^ ״ י י  ה
 לשחע הוושט לי׳ היי״ משום גס הברים אחרים הסמוכים לה למכה ואע״פ שלא נראם עדיין מ״מ אפשר שטבע שלהס שאין מהגלה מהר כ״כ כמו זה הנלקה והשעס השני
 Lffill™^™ שאפילו באותו אבר שנלקה במקצת וממילא אנו האין שלא נלקה החלק הנשאר ביון דבאבר זה עצמו שטבעו להשתנות ולהתגלות ואפ״ה לא
 נקינ הוישט היי ספק נשחיש׳ נתגלה רק במקצת ש״מ שבמקום אחר באותו אבר לא נלקה עדיין אפ׳׳יה חיישינן שמא אח״כ יהי׳ נלקה דהמכה זאת תגרום לזה ולמד זה מדברי רבא
w 9";"י י׳'( שאמר בידוע שנפלה לאור דקשה למה לו לומר דבר זה סיה לי לומר בקיצור כידוע שנחמרו מעיה דהלא גם הבעיין היה שואל בכבד שנפלה לאור פ \ |  י

ג ITo^ בידוע שאל״כאין ההורקה פוסל כלל כמ״ש המרדכי עצמו שם אלא ע״כ דס״קרבא ב'איסורים יש בדבר האחד בידוע שנפלה לאור ואשור ^ מ ־ מ  ו
פ מצד ש;ה יזיק לה אפילו במקום שלא שלטה המכה עדיין ועוד טעם ב׳ שנחמרו כבר מעיה כיון שהם סמוכים לה אלא שאין מטבעם להתגלות י ף פ ך א  י

J ״ כ״כ מהר כמו הכבד נמצא דלטעם הראשון יש אישור גם מצד הכבד דאסרינן ליה על שם סופו ודברי המרדני מבואר ין ממ״ש בגמרא לפי זה ולפי E M ל M ג t 6 י  ס

 סעיקל ינמצא אוכלס העיקל זה יש איסור בהורקת הכבד בכל מקוס מצד הטעם הראשון בדברי רבא ולענין הלכה אין לנו אלל^פםק סש״ע דלא אמרינן כלל סופו להינטל אלא
* אמרינן הטעם האחרון של המרדכי לחוד והוא דעת הרשב״א והטור דלעיל דלשון הגמרא מוכח כדבריהם מדפריך ולא יהא אלא ניטל ש״מ שמצד מ א ' £ ע ״ ? ^ נ ^ 
 הפועל אישה הפעילה סליפס הכבד אין איסור וכ״כ הר״ן וע״כ אין איסור אלא במקום מרה וכנגד מעיים אפילו במשהו וכנגד מקיס חיותו דוקא בכולו וכמו שהגיה ב״י בדברי
^ הטור כ״מ חיותו כוי ומזה ראיס למ״ש בסי׳ מ״א ס״ב דכבד שנימוקם שלא במקום חיוהה ומקום מרה דכשר ולא אמרינן דשדי תיכלא בכולה וסופו , ״י י י  חלת!מיאצא ללו^י
 נתנ הלמנים וכיוצא'» יגס ללקות הכל דהא אפילו בנפלה לאור כאן שהוא טרפות מבורר בתלמוד אשיקנא הלכה כאן דאין איסור משים סזפו ללקות ק״ו החם דהוא טרפות
 א°ילי«י• ־,י!ג *׳ ™>*fj בדוי מן הלב ואפי׳ לדעת המרדכי דאוסר כאן בהורקת הכבד בכ״מ משום סופו ללקות אין מדמין בטרפות להדדי דיש חילוק גדול בין מכה שבאה

) וכלפי פגים. פי׳ אבל צד החיצון שהוא כנגד הצלעות אפי׳ הוריקה שס אין חשש ד  לש״יייסיונל לאץנלי?^ ל״י ט״י האש לשאר מולי שלא מצינו בגמ׳ שיש בו חשש כנלע״ד: (
־ למעיים כיון שיש הפסק ביןההורקה דכבד להם ולדעת המרדכי דלעיל טרפה אף בצד החיצוןמטעס דסופו ללקות כל הכבד אלא דלא קיי״ל כותיה: ״ 6 י 5 ^ ך י כ' ^

 יא

 חנד״א
, טדפגי ׳ ו ו נגר בני טעיס : [ג) דהייגו כו׳ , ון״י• ופול ־• [ד] אי אס נ נ  נטני׳ט דג

 גבר נוזדי לנ וקודקנן שפטולן טחטת pit וצ״ל נה״נ:

טב ר הי א  ב
) בכרתי . היימ צבע נלי״ן אבל ירוק כבילה שקורין נמ״ל כשר ( א H 2 

 בכבל שהכבד הוא ירוק כביצה אס הוא שמן טור נשם הרשנ״א .
 וכתב הש״ך ומשמע לכאורה דמש״ה אסילו בעוף כחוש כשר אנל מהרש״ל אוסר
 בעוף כחוש . ונראה עוד.מדברי המחבר דה״ה בלב וקורקבן לא מישרף אלא
 בירוק ככרחי אבל הרשב״א כחבדבלב וקורקבן אשי׳ כמלאה ביצה מריסה וכ״פ
 הג״לו!לש״ל זאם המעיים שדרכן להיוח אדומים הוסיפו באדמימות וכן אוחן
. אפי׳ בכל ם י י ע מ  שדרכן להיות ירוקים הוסיפו ב ירקות כשר. הר״ן: (ב) ה
ם הבני מעיים ואפי׳ הן לסנינו ואין רואין בהם שום ריעוחא  שהואיודאי לקו נ

 ביאור
י טחטח שוט!. חיה. והדא״ה טוטיף נס נ נ ד [א] גנחתי. דירוק הני»י! טזיוי ג  י
. י ו  קורקנ! מאין הא« שוריק אלא כבדתי וסחט נאן נדא״י•: [ב] ואפילו לא נ

 במקלה אנל נשנמצא גנצ יו6
 ל׳ וסי לקוייס 1לפעמיס:וונ
 סנשחנףה או כוצס מי יסמוך
 לבודקה וגס כי נזה״ז אין
 נקיאים וגה שהה לקויים
 ונוטים לשחלוח ווה סוי
 ננתמסמס ונשר שהרופא גוללו
 שכמללנ׳ נתנ נשה ל״מ שאין
 נקיאין ולנן לקיסא » שמגני
 עעייס הוי נניקנ ואת׳׳! העיל
 אחי מהשוחנויס שלקותא וו
 גשממשמשין נו הוא מתמסמס
 ונמצא המעי נקוב ונתבאר
 ממס שנתנת׳ שכל שנמצא
 לקומא כמע״ה כמו ומ הנמצא
 בנהמות אלו נין שיהיס מחמש
 אכילת עשנ או סבה אחרת
 הו• נקנ וטרפה אח״ו ניאות
 הקצבים שיש פי שמתיר לא

י והאכילו מנהמוט ההם  נתקבלו מי

ה ב ו ש  פתחי ת
 טל ומ ומשעניא שבלעו הנוצות יוה מצוי שהאוווות מנקייה מוצומ וניקנו נני מעיה ויצאו
 לחלל הנוף ולינה הלין קון הנמצא נהלל הנוף אלא אס נמצאו טונחיס נחלל הטעייט ולא
 יצאו לחון בזה יש להכשיל מיל׳ להוי אמסט שנמצא נחון המעיים לכשילס ט״ש ועיין נתשו׳
י ט״ס מ׳׳ו שהאיין נזה והעלה ג״נ לאסול והגיא שם לגה בתשובת  חינוך ניי הי׳ מי
 מהיי״ן אוסר נזה. ואפילו המקילים נוה היינו ווקא כשהנוצות תנופות מומיות זא״ו ובכל
 נוצה יש קנה קטן כמו שהוא נניצוט האוווומ מנתון ייש להעלות על היעת שסנוצות גילו
 נשנים אנל אם ים מקופלים נתון החלל וואי יש לאסור וה״ס אס היו אבעבועות שנהם
 הנוצות מלא מוגלא ינראס שנא מממח מנת נ״ע מוייס יטיפה וכן השכים עמו נוול אחי
 ומביאי שם שנן הויו נמה גמליס לאשויעיש. גס בשאילת יענ״ן מלק נ' סימן ק"ו יעחו

. .  לאסור עיש . ועיין נתשונת שנומ יעקנ מלק נ' סי׳ סיה שלעתו נוטה לועת המקילין ומ״מ . .
 לנו מהשם לפי שלאה נמשונמ חנ״י שכתנ נשה חכמי אשכנז להעדיף ולכן נתנ להמולה טלה מריסה עכ״ל הפור ; (ג) פנים. כ׳ הלשג״א וראתה האחד למעלה שלא כנגד

 ינשיל יש לו לעיין היטג אין םם הנוצזמ אס יש לו היכל שנאו מנחון או נסגללי כמון
 השומן ועל כל פנים ינלוק הישע וכל נני עעיס על צל האפשל אס לא יהיה גהה ליעומא שיש לומל שנקנו ינסמס ולא יסמוך על המתילין אס לא גהפשל מלונה עיין שם :
p ויו מי היסה נעה יחלו כמה מהאוכלים מהחולי ההוא נעצמו שהיה לנהמות ני היס לסם שלשול לה ומתו נעו״ה עשלה נסשוח והנשאלים הגיעו לנקודת סמוס וכיאות החכה כי 
 חור' והודה לדברי והסכמנו לאסול נהמה שנמצא לקותא בבני מעיים נל שהוא וכן פשע המנהג הוס כמה שניס וכסגתי ואת לטזכות לוויות נאם יוסף קאדו : ושוב נביא שהרונ״ו כ׳ ג״כ ואיכא במאי מלתא איסויא יםכנתא
 וכל המאכיל מבהמה v לישראל היא שותפו של עמלק ישלימו של סימ צפי הנסיון וכן חתם ע״ו מהל״ר ישראל נמהו׳ מאיר ע״ש . ועי׳ נדנרי אא״ו נת״ש נראה שכוון נרוח קושו לע״ש מינו מנ״י ע״ש . והנה נתשונש
 סעגייט ח״א סי׳ קנ״י מבואר שראם תשונת נ״י נזה שנתנ לאשור לפי שאונלת השויש שהוא סעזרק נו׳ יחולק יאפי׳ אוכלת השולש נשל וקולט הוא שנקנ וגס כתג כי נמצא ברובו נקודים אדומים ננ״מ אנל אין נו לקותא
 ועשמס אלא כריא נשאל נני טעייס ואינו ננשל שהרופא גוללו ועל מה שהתרעם הנ״י עליו שהתיר נמקוס שאסר הוא השינ פוה נאעי על אותה הנהמה עצמה אבל מה שהמשיך האיסור ע; כל הנהמות שיראה במעיהן
 נן מצו אכילס העשב ניל שאין וס נכלל ח:ס שאסר כי׳ ע״ש וברין מכס שאסר עיין נש1״ת פנים מאירות חלק א׳ סי׳ ו׳ אי״ה ינואר נסי׳ רמ״נ באורן סנה המבי״נו ח״נ ס״ק צ״ו כתב שאע״פ שתוכיח שאין עשנ זה מלשית
 עניו סנהיג החכם מהר״י קארו נל״ו וליער להנווקיס להטריף הנהמות שימצא נהם רושם אווס מאכילת עשנ מהוא ומפני השלום שתקתי נל אלו השנים כי סיתס סחומרא ננכמות ישמעאלים ועתה נשנה זו אירע םרמצאן
 נחולש שבט שהוא ומן העשב ואין מניחין יהודים שישחטו לישעמאליס!היהודי׳ קונים נהמות לשמיטוהוא כפסל ממוןישראצ חורסי והוספתי לקת על נל מה שכתנתי ני כגמרא לא כוכיי טריפות נ״א בקורט של חלתיפ שהוא
 נוטף מן המן שקייין חלתיס כמו הקיעס נוי שניקנ הנני מעיים והיינו קורט ולא השורש שהוא עורק כע״ש החכש ני״ו וכשרות וכתעיה אלו אין וס נקנ ולא שעתיר לנקוב כי נראה כעי! שמקןם הכתמיה הוא חזק ונליא
 נמו שאל נני )*עיימ ואינו נימוק מקום הנתש ולא מומלע שיהיו קיונ לנקנ נו׳ ואפי' נחלתיסעצמו כתב הרמב״ם ואס היס תוך ג' ימים ע״ש ומספקא לי אס מ״ש הג״י שהוא סכנת נפשית ושהייה לו המני״ט היה אחר פשק
 השני או *חל הראשון ישתק מפני תשלוט ישוב הוסיף אס״נ שנית ילו להתיר ולא חש להא מלחא וכ׳ הנ״י שכמה נפשות נססכנו ווה מיטה »ואי סיה לו לחוש לחומרא רחמירא סננתא מאישורא!קצת יש לעניל עיקר נוס אס
 יש חשש לנתמסמס או לא וכל שיש ספק שיהיה הרופא גוללו אשול שגס המבייט אינו מתיר כ״א נאשר נמקו׳הוושס מקומו בריא וחזק כשאר נ״מ ובוגרי אא״ו בת״ש מגואל שאם אינו רק מצו אחו יש להתיר נמקוט הפ״מ כיון
 שאינו עעל״ע ונלאה שיש לגרור הרושם ואש נשאר עול עהעול שהוא שלם ויפה ישי להסיר נהש״מ ועיי( נמסויק נלכה שהניא מ״ס אא״ו נת״ש סי' מ׳ סעיף ה׳ שנתנ למאן ללמא ל; שחילתית (א מינקג מיל כי נא אל
 קינה ואינו ניכר עיי נליקה ונסנעיז לאישתנלטתיס מ״ש הרשנ״א נסוס״ק הטעם שכל העומר צינקב כנקוב דמי משמע דאינו ניקנ מיי ותמהני יסרשב״א נא לומר ואפילו תימא ראינו נוקב מיו מ״מ הארס שגו
 מחליש ושלי תיכלא ננולא שסופו לנקנ וכ״כ גת״ש שה להמילפיפ גורש נענעו שעמליש הנ״מ ומעיתלין לנקנ והי״ל כהאליס הנשר נגד הנ״מ וערפה אשיי שסעם עיל נע״ש תרשג״א בתכונה ס" תקמיו וכ״מ ממת שאסר
 הנ״י הנהמות שאונליפ עשנ כו׳ ואא״ז נקנו טעמא קמא צפי משמעות לשון לש״י להטליפות משוה שהקורס עושה נקנ ממש לוה שאמל שנוקב מיו ושוב כתנ שאף שנאמל שאינו נוקנ מיל מ״מ כיון שהתחיל החולי
 לשלוט כו׳ וזו צפי דעת הרשנ״א וע״מ שפיל השיג על הפליה לאפי׳ נממש נ"! שאינו נקוב מעש אינו גולס חולי אפייה אמרי׳ כל העועי לנקנ כל׳ ו;״א ולאייתו נלילה לנלהני חיווי ברייתא קיצי אכלן בוי יקצלתי

 וע״ «*מ לנאנלה קוינז אפילו שחטוה מיל עלפה וכן השניה ננליי ונמח״נ שה ;

Ĉ וי״מ לשון וזעירות . וניד. ניטרשיס ליד״ק שר׳!! חמד 'ps ק״ז) 
 נליון מהרש״א

יפח מ״ז טנ״ח פקיז־ ה פו ס גלא נתרהק גני הטי נ  (שימן נינ סעיף א׳ ש״ט) אן אם הוריש הנגר הטרח טעא״נ ננ^ילח ו



, י ל ו ״ו א ר ב  טורי זהב יורה דעה נב הלפת טריפות שפתי כהן צ

•«5ד י % •»ew6«5" ה א י מ ח ב י נ ת ש נ ו ר ו א ה ל ל פ י נ ל י פ ע א מ ש ! לי׳כו• ' • מ י ש ש י ח ז י א ן ז י א י י ס ל א ב א א " ב ש ר ס ה ש ב ב ת י כ ו ט wn1 1 ליי ב  (יי)אי
DC שהאדימה טרפה כו׳ וכתב כ״י שצ״ל שהוריקה וכן במ״ש אחי׳כ אדומה דחלינן השינוי כדבר אחר. הרא״ש והרמכ״ס ושאר פוסקים. מיהו יש דרג שמואל א״ר ח״א 
ח מחמיר דףאי !נדמההיא״פ«״ש ״ ב ה  צ׳׳ל ירוקה ולא כתב טעם לזה ופשוט שטעמו מאמר שכתבו הרשב״א פוסקים מחמירים היכא משתנית כמראה בנפילח האור ו

 והר״ן שי״מ שהוריקה כשרה ולא מיחוור כו׳ כמו שהטתיק הב״י ומ״ה אף בהפסד מרובה ולא נהירא, ואולי ט״ס יש בדבריו ויכן משמע קצת נקודות הכסת
 כתב עוד ב״י שהרא״ש ס״ל כאותן לשונו עיי״ש: ה מפני שצלעותיה (םיטן'״נ נ0״« ס״ק ה׳)

™ ^ r & ^ ^ ^ ^ f J יקא ^ K ב m י הא דשינוי פוםל באברים אלי י ^ X f f i & S 
L לשו הרשב״א ומביאו ב״י ומשמע ינקנו לב וקורקבן ו־ני נא ״ . . ^ ״ ״  אלו אבל ריאה אע פ שהוריקה כשרה כשעמדו בשינוים י ״»־ (f) (א) ״
י אבל בעוף כשר וכמ״ש הרשב״א לאי י,קא אל, אלא הי־,יאה נ P א ' ^ ™ ״ , J J ? ^  קוטרא בעלמא הוא דעייל בה *
? נ י ־ ״ : והמחבר לעיל ס״ס מ״ג דאין נקנ £r?£ ע י ש ׳ אם שלקן וחזרו למראיהן כ י פ ר א מ ח י ה ^ ל א י ן ר י ן א נ י ר מ א ד  ו

 בשהוריקה קאמר ולומר שאין ירקות פוסל בה כלל ואינו מחוור בעיני פוסל בטחול של עוף ולזה השמיט המחבר דין זה משום דכי הסעיף פשיטא ומ(ררת-ויר1ק«רתי

י ל! » « » S ? S מ ע ז • מ ק ל ש י ש ח : י א ה מ ה ב ו ב י י י ש ו א ה ל ל פ ת מ ו פ י ר ! ט י א ' ד י ז מ ח י ה ^ ל א י ז י י ש א " מ ז ו י ! כ י כ י מ ה א ש י י ב ה ל ס ב ה א ב ר ל ש א ״ מ  ד

 הא טפמא קאמרי הואיל וצלמות מגינות טליה ואס ראינו שנתרסקה וממרסיןבהן עכ״ל הרמב״ם ספ״ז מה״ש וכתב הב״ח דס״ל דבמבישליס שייו לומר י לאו ווקא &ל&
!״אה 1 ' « » ם י צ ו י ״ ו ^ ה " ר ז ח א ^ ל י ו ו ש א ' ל י א י י מ י ש ! ה י ס א ״ ש 5 ה ש ו י י ל ס ש ת ס ? כ ב ר  מה הגינו עליה אלא לא אמרו אלא מן הסחס דח״5 לברקה כו׳ ולא אמרו ה
 באלו אלא שהם מצויים אבל הטוף אין ריאה שלו ננצויה ליממר וא״צ ראיה להיתר והכי נקטינן כהרמב״ס דליכא מאן לפלינ עליה עכ״ל. נשרי ולינא למימי ואיירי
ך נייוקגט״לוטאמייריווץ  בדיקה אבל לב וכבד וקורקבן צריכין בדיקה מן הסתס ואס נמצאת וצ״ע אס יש לסמוך ע״ז לקולא כיון דכל הפוסקים לא חילקו מ
ש״ו לימי לאי | ?ע״לג : וגיווקי ׳  הריאה מרוסקת או נחמרה טרפה עוד יש לי לומר פא״א למנות ריאה ומכ״ש לדידן דלא בקיאינן בין שלוק למבושל כדלקמן סי׳ ע״ג ס״ק ח
 בהדייהו לפי שירקות טלל ב׳ צבעים ירוק ככרתי שהוא גרי״ן וירוק ואירע לאויוקא ונ«״ל«ושלנריאמ
ל ש־יו jfonws נלל אלא כ ה ו א י ר  מיעתא שהוא גע״ל ואס הוריקה כביעתא אפילו לא נפלה לאור טרפה ואס הוריקהככרתי כשרה היא מדר׳ נתן ומצוי הוא ב
 שיכולין לתלות בתולדה תולין ומקילין דרוב בהמות כשרות הן וזה כפי הסברא שכתבתי למעלה לסייע בהם דברי הגאונים וזה מסייע למה שכתבתי ודאי ני א«רי;ן וטא ואמיו
י&! ' ה ״, ) י פיטוליט^נוא'", ר ל ה " כ  שם ובריאה של טוף שאמרו שאינה ליחמר ה״ק א״צ לבדוק אחריה אולי תמצא ירוקה כביעתא הא ריאה של בהמה צריכה בריקה ע
 לפנינו דלהרשב״א בירוק גרי״ן אין חשש אפילו בנפלה לאור ודאי דאין לומר דזה מיירי דוקא בלא ראינו שנפלה ודאי אבל בודאי חוששין מוריקה «ל כרמך יכלתי
י » » א 6 ש « ו ל ל ש 0 י ל מ 1 כ נ י ש י י ר ח ו א י ל ל ס נ ע ש ו ד א י ל ו ג ל י ש ל א " ס ס ד ט ו א ג י ה ר : ה ה ל י י א  אפילו בירוק גרי״ן דהא כתב לעיל באותו דף בהוריקו לב קורקבן וכבי י
 שאנו האין שהוריקו דאס לא כן אלא תרצה לתלות ההורקה בשינוי אחר גס בנפלה נימא הכי דהא רובא דאורייתא ורוב בהמות כשרות הם למרות ריאה נהדייהו «׳
1 נ-,טאלנאחויור*ינ1הי*ננד"^ נ י ל א ת י ל כ ה ל י ר י א י ה ״ ג א נ ל א ש י א ה ת ! י י ח א י ח ל ס מ י י ע ל מ ת ש י מ ו מ ל א י ו נ  ונתלה הירקות במידי אמרינא אלא ע״כ רכל ירקות של לב קוריוב1 כ
 אלא במצוי וכיון שכן אף בשלא ראינו שנפלה לאור הוא כן ע״כ א״כ אין חילוק לדידיה בין נפלה או לא נפלה בשום ירקות דא״ת בירקות גרי״ן אפתי למטת ריא« נהדיתו
לילנ« יצאיס!׳ל ־ יתא י י ס י נ 1 מ י ל מ ה ש א י ר ב י י ת ק ח ע ה ו ש י ר נ ^ י י 0 ג 3 ת א כ " נ ש ר א ה ה ו ד ח ם י י ח ל ח 1 מ י א  יש חילוק גם בירקות נע״ל נימא לחלק וא״כ איןלנו ראייה להנאונים ש
 שאמרו שאינה ליחמר היינו שאין צריך בדיקה אולי תמצא ירוקה כביעחא משמע הא גרי״ן לא יזיק כלום וזה מיירי בודאי נפלה דהא ההיא דאין להישנ״א עיי יש לי
עיקרא ן לומי אלא נעו ששי̂׳ י ש ש י  ריאה לטוף ליחמר מיירי בודאי נפלה דהא אמר אין ריאה לטוף לא לינפל ולא ליחמר דהיינו שנפל מגבוה י' טפחים או שנפל לאור און ח
שאנעו7נ"וו י«מ י ־  לריאה שלו כי הצלעות מגינות עליה ממכת הנפילה. ועוד ראיה דהא הרשב״א עיקר פלונת׳שלו על הי״מ מכח שאמר דלא אמרו אלא כיוןשהצלעוח הקצר י
 מגינות עליה וכל שראינו שנחמרה מה הגינו עליה ואס מיירי בירקות גרי״ן היאך שייך לומר שראינו שנחמרה הא ירקות גרי״ן הוא עכ״פ כשר וכ״נ ניי! פרק אלו טייפ1«
ו ?יעל• £ ^ ו מ ה א י  מדר׳ נתן בלא ראינו שנפלה א״כ מה הוכחה יש לך בנפלה לומר שראיה שנחמיה אדרבה נתלה מדר׳ נתן אלא פשוט הוא שאין ירקות גרי״1 פישל מני י
 כלל בריאה להרשב״א אפילו בנפלה ודאי וירקות נע׳יל פוסל אפיי בלא ראינו שנפלה וא״כ קשה. במס חולק הרשב״א על הי״מ ע״כ לומר דהי״מ ס״ל דודאי הינא ומלת ומויייקה
ן טי־ פ ^ ׳ י י מ ^ א ״ו־ה כ ל ל 3 ה א א י י א נ י א ה ח ו ק ׳ ל  דגם מראה גע״ל כשר אפי׳ בנפלה ודאי דאע״פ שאיתא בפא״ט ירוק(ככבדא)[ככשיתא]טרפה היינו בבהמה שאמי,
 בעוף כיון שהצלעות מגינות עליה לא שליט עליה שוס לקותא וכן מורה לשון הי״מ שכתבו אין דיאה לעוף כו׳ אין ירקות פוסל בה כלל משמע כל דלאיינפ-יפ׳ לאור אנל ב־טלה

י מ מ0*שא^תי?ן ? ה »1י י נ ה ה ש ה מ ש 1 י י 5 5 1 י י כ ה י ל פ נ י ש נ י א א ר י ל ל י פ א ל ^ ו ה ש א י ר ם ב ל ג ס ו ל 5 " ע ת ג ו י י ר א ד " ב ש ר י ה ה י י ל ג ע י ל א פ ה ב י ו ס ב י ל ס י ס פ נ י ח א י < י ר י  ה

 ב״י בטור שהוריקה דפליג הרשב״א מם הרא״ש בירוקה והרא״ש הוא הי״מ של הרשב״א דזה אינו דהא הי״מ מתירין אפינו בגע״ל כמו שהוכחנו גמולי אלא היינו«עמא לפי
כ שאי! הריאה «שוימ ליתמר ״ ע ף ן ן ע ה ל מ ה ן ב , ה 3 א ו ר  ולהרא״ש פשיטא דאסור במראה נע״ל אפילו בלא ראינו שנפלה דהא לא חילקם הטור לעיל במראות הפוסלת 3
 הא דמכשר הרא״ש כאן היינו במראה גרי״ן דלא תלינן בנחמרו א״כ אין כאן פלונתא דגם הרשב״א מודה בנרי״ן דכשר כמו שהוכחנו ע״כ וציעוסימג^ט *עוי
a< שוה »  ודאי אין הג״ה זאת צודקת בטור אלא דגם על הטור קשה במ״ש פלוגתא בהאדימה הריאה דמראה אודם כשר כמו מראה נרי״ן אפילו שאפשר שאין ד
י נייק־/ל ש»ל1 ליא?־ וייא:  בהאדימה בתכלית האודם וא״כ נס להרשב״א כשר דהא לא פסל אלא מראה גע״ל ואי לא מסתפינא הייתי אומר דהטור כתב דכייי P כ
 לא ראה ספר ח״ה הארוך שכתוב שם עוד יש לי לומר כו׳ והיה סבור דהרשב״א אוסר גס במראה נרי״ן וקרי ליה נחמרה ודאי אגל לפי של עוף אינו ציין בייקה ינ׳
י אלא*כיתי Pw׳ «נ״ל נ ש מ י  האמת אינו ויש לי ליישב דברי הטור באופן אחר דהיינו בדרך זה דמיירי באנו מאין סימן מבורר שנעשה עכשיו שינוי בריאה ש
 בו כווץ במקום אחר ושם נחאדמה הריאה מחמתו דבזה להרשב״א טרפה וע״כ אמר שפיר הרשב״א כל שראינו שנחמרה ואז לא תלינן והייני 'מימן *ראשון של

S3Xp?^S»» י מ י א ב י י " י ש ע ע1האדמימות במידי אחרינא ולהרא״ש נס בזה כשר כיון שהצלעות כנגינות וע״כ כתב סמוימי! ל מ ש מ ה ד מ י ד א  ה

 שגרם לזה האודם כנ״ל ליישב דבריו ועדיין לא שקטה דעתי בדבריו אלו כראוי וזה אחד מן המקומות בטור שלא הרגישו בו מפרשי דברי לתייא עע״ש כת״יז הקצר יף
נ חהגמיס^י!אה מ« ר^וומלם " ע א א ו י ׳ נ ש ר ת ה נ נ ה י כ • ז ק נ י ^ י פ י ס 0 ש ) • י א ת ו י ס ח ו ק מ ב י ה ר ס מ ו ו ר מ ת ב י ז י כ י י ח ש נ ' ו י י פ  הטור כלל, כ׳ הטור שהרי אפילו ניטל טלו מ
 דכבר כתבנו שלהרשב״א אין נידון על שם סופו דאל״כ היס לו להטריף בכל מקום בכבד אלא דאמרינןדכבר נלקה מ״מ שפיר קאמר כאן שסופו שהוריי נ״ל שט״־ והוא
: הטעה אלא טפ־.׳ שצלעו• של ח  לינקב לסי שכבר נלקה כל(ססמוכיס)וסומכיה]סביבוח המכה וטרפה מטעם שכל הנלקה סופו לינקב אבל מה שלא נלקה לא אמריכל עתיד לצקו
 c עוף מגינות עניה ומן הטתה
ף ןקנף״א ואירפ אין צריך לבדוק נריאה אע״פ אן ו  ב
״ j r B , \ t J 'v,5, י A™ P^ייד ' וה״ה לאדוטים שהוריקו נו׳ אלא אויחא יטילייא ׳1r,1 ״יי ' 0  [ה] נל טקום נו׳ . דאיגו נירוהה לעלו• טטקום לטקוט יאל״נ לא הוד, פריך ולא ימא ושינוי נו׳ . נמ׳ ש
י לנדור אתריהט ניל שנפ1ה " , י ־ ' ־ro,,J ו J , > 1 n c ' 6 י""" ^ י י י ' י ל ב י י | ' ׳ K W נ ״ , י מ כ " נ ה *י' : ^ יי" ״"^ י י מ ר ה נ י נ נ י ב ט ' י נ י ל כ ' , ח פ י י , "* ^ ; * ' י ל ו ' נ י ! ו • ' ׳ " ר ל פ 1 א נ *  א

° לאור אבל אס ראינו שהוריקס e ה ב ו ש  באר היטב פתהי ת
 המעיים והוא הראש הגס שבה מקום שהיא חלויה בו וכן הצד החיצון שהוא 21 (א) ששלקן. ענסינו נשה סר׳ מיש ועיין נשאילת יענ״ז תינ הימן ק״ע שכמנ 4?ל,״!״״ל;

' נתתוויו ינייתם כלל ע־״ל f t M ש י י מ , פ א י ג : י ל ״ מ * ״ ״ י י י א ה ל ל " נ י י : ע י ר s ftifi'־fth fi י ' ש 5 א ה ל  כלפי הצלעות הוא שלא כנגד המעיים ואפי׳ נמצאת ירוקה באותו צד בראשה י
ת. היי לסייא ילא ס״ל להלכס ו נ י . דהיינו שהוריק סמוך למקום חיותה בכדי שאס ינשל מקוס הירקות לא ישאר במקום חיותה כזית וע״ל מיי מ״א : (ה) מג ה ת ו י  הדק כשרה עכ״ל: (ד) ה
ס ־ נהאי עוד יש לי לומר וכו׳ י ( ר ס י ר פ א ש ס ו ״ ג מ ר ה ש ו ״ א ר , ה ר ח י א נ ד , נ 7 י נ י ש p ה , j n ה א ר מ ״ נ י נ ח ש ; ר ן י ה לח ל ס  (שצלעות העוף שוכבים על. חודן והריאה נחבאת בה) כחב הש״ך משמע אפיל, נ
שייונלל0מר , ישל"מרלאק " 6 י י י " י m ה ש ^ י ח א v ל ג י ו י י ג ע ל ו ) 1 ׳ " כ א מ ר י ה א ג ה יל ג ו ר י מ ס ם ה י א1 נ י מ ח ח מ " ג ה י י י א ת ה ל י פ נ 0 נ 6 י "  «יהו יש פוסקים מחמירים יייכאיגשחייס 5
מ בהפ״מ יש לסמוך אסברת הרמב״ס ורא״ש למכשירין. פר״ח) •י ה״ה והואסטעה כו׳ ואורנה  להשריף כשהוריקה ככרשי מחמת האור שנראה דבריהם דהא חזינן שלא הגינו הצלעות ע׳^הס מי
. כתב השייך ללשון הרשב״א הבהמה שריפה ומשמע אנל בעוף כשר וכמ״ש המחבר לעיל ס״ס מ״ג דאין נקב פוסל במחול של עוף ולזה השמיש המחבר לין ייקא אלו עסוליה גכרתי ולא ה י כ מ ו ם  (ו) ב
מ ייאה וגס לא סיס צריו כלל ע ן מ ק ל ש ר ש ח ס א ״ נ מ י ן ה י ש ה ל ך ״ י ש ׳ ה  זה משוס דכתב בסעיף ז׳ דאין שריפות לנפלה לאור שייך בבהמה(ופר״ח כ׳ נין בבהמה ובין בטוף ע״ש): (ז) nhm , כ
 לומר שהיון שמן הסתם אין
 *יין לבלוק הריאה לפיכן לא מנו. אותה נכלל אלא כו׳ אלא טון לכשל ככלמי אי אפשר למנותה נכלל אלו שאלו פסולי׳ ככרת׳ וריאה כשלה ככלת׳ ואי בירוק גע׳׳ל פשיטא ללא שיין לטמפס נכלל אלו ואלו מסלה לאור
 יוקא ססולין וגע״ל בריאה נלאו ההי פוסל אפילו לא נפלה לאול ועוד שכתנ אה ראינו שהוריקה הריאה טרפה שהרי נודע שלא הצילי צלעיתימ א׳ בירוק געיל עיילי ל׳׳צ לטעמא ששלי נודע שלא הצילו צלעותיה הא אה אפילו
 לא נא מממס האול סל«ה ועול שכפנ שממא ירוקה סלפה ולא מילק נין כלתי לגעיצ משמע לננל ננין טרסה ועול שנתנ שה אמ״ג טיל נסיה הקצר וז״ל שני מיני ירקות הן יש ירקות גכומי ויש ירוק כניצה ויראה

 טטה יהונתן יד אפרים
 קשה מאי לאיה מיימי ממחט שנמצא כו׳ הא ניקנ וושט תעיל טפי להוי ספק בשמיטה וצ״ל לראייתו (טיסן נ״נ נש״« ט«יף *') כעד ניט חיוחד . עגה״ס ועי׳ נמנוה יוסף דף ל״יו ע״ג כמעשה שהגנו נמצא

 נן כיון לסמומ שנמצא אין צלין אפילו נויקה מצי אחל אינ ע״כ צ״ל לניקנ «צל אחל אין נכנס כצל בגלל ירוק
 הספק נלל אס גן ה״ה הנא לנשלט אף והוי ספק נשמיטה לאין נכנש בגול הסשק ילס״ו מונח ללא נהניח שהבאתי לעיל נסי׳ ע״מ ש׳׳ו למפלש ילכתחלה צלין נליקה עכ״פ יע״ש לאימא דא״כ היי ספק נשחיטה ודוק היטנ:

 המשי בית שאיר נליון טהרש״א
ל אפ שלקן . «׳ ב ) א  (מיפן נינ נט״ו טיק הי) מניא נשההלשניא עול י״ל ללא עצינ! למנוה ליאה נהוי לנ וכוי. משוס דלוק וטיה לוזפ חפורות דיל להט חס ונדהמו הי׳ ונחטדו גני מעיי׳ ו (סעיף נ׳ *״ע

 (געל) פוסל נצא״ה ע״ש. לפו״ל י׳ל למזה לאיה ציעת הט״ז סי׳ ל״ח לטלאוה הסומלים בריאה אפילו נעול שיך
 אחת. ולא נפל״ח שם יאל״נ הייא קושיא ליונסיה ט״ט לא מני להא ניט בצנע (נעל) לבלא נסלס לאוו אינו פיסל אלא נהגיע לשני העורות וננפלס סתמא אפילו לא נשחנית אלא אחת ומ״ש טסטנואי אפי׳ לא הגיע
 לחלל אלא אשי׳ 5לא נפלה נמי טריפה נעול אחל(אן יש לוחות כיון ולימי זה של הועוו י״ל טוננ נשימת הגאוני׳ ומה וכשל נלא נשלה גס בנפלה כשל ואין נ״מ אצא הבדיקה וא״כ אף הנא לאות' שיטה אף ננשחנה לה
 עול א׳ י״ל לכשר) : (נשייך ה״ק יי) וכ״כ הרין ונ״י. ונתשונת ש״מ סי׳ א׳ מקשה על וה מלקמן סי׳ נ״ס נוי! הנלווה עי׳ בדבריו . ולענ״ל לק״מ להא הש״ן ושר״ח נסי׳ נ״ט השיגו על המהלש״ל ומסקי לנשניטל
 «טל נל פני השירה מקצת מרוחנ סלע וטריפה וע״כ לחלק ולא ומי לוינא ורשנ״א להינא לניעל מקצת השורה ונשר היינו משוס ובגמרא לא מינעיא אלא ניטל כל מקוס השולה וכדבריו שם אנל ניטל מעל כל השרר׳ מקצת
 ולא נשחייי ווחנ הלע ס״ל כיון ונזני ממי שיעוי ייחב הסלע ציין להשתייי ונגמיא עלתה נתיקו הינא יניטל מעל כל פני השורה ושאר קייס אי חשיב הניטל נל הטור אינ ה״נ ני כציר להו'מרוחנ •סלע טריפה. יא״נ
 הגא נמי גני ננו מיכא לניטל מקום חיותא ולא נשתייר נזית ממקום חיותא אף לנל הנני קייס ועייפה אף אס רק משהו חסר מן שיעור הנזימ נמו סתס הינא וחסו מקצת מן רוחב סלע . ומה שמניא יאיה

 מסושנ״א
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) ואירע ששלקן. פי׳ דמן הדין א״צ לשולקן כדי להטריף אם ימצא ז ) 
 שינוי דלא מחזקינן ריטותא כיון שאין לפנינו ריעוהא טכשיו על כן
. דוקא בכבד ׳ ) אין ירקות פוסל בכבד מ ה  יכול לאוכלן צלויין: (
) של עוף בייתי. ט  אמרו p אבל לא בלב וקורקבן כ״כ כירה : (
 «ה דעת רשב״א בטור ולמד כן
) ואירע מדמצינו ברב אשי שהיה סבור ח ) א  ג י» אם לא נשהנו אברים אלו (ז) י

ב כיון(ע) שנפלה לאור:  ששלקן ונשהנו טריפה י
) של עוף ט ן ירקוה פוסל בכבד ( אי ב ג tro י ) י ה )  ד
 (י) בייהי שיש במינו מדבריי שבל המדבריים

 כבדן ירוק ככרהי :
נ נפלה לאור ואין ידוע אם נהמרו בני מעיה  ה נט י
 צריבה בדיקה (י) ואי ליהא קמן למבדקה

) אסורה : א  (י
 ו ני] יי נמצא שינוי באהד מאברים אלו אע״פ שאין

 ידוע לנו שנפלה לאור טריפה ;

. ומ״מ מותר לאכלן צלויים ולא חיישי׳ אס היה ׳ א ואירע ששלקן כו  י
 שולקן שמא היו משתנים טור וש״ס וכל הפוסקים וכ״כ באו״ה ריש כלל
 נ״ד דאפילו נודע שנפלה לאור אין צריך לשלקינהו אולי ישתנו דאחזוקי
 אסורא לא מסזקינן עכ״ל ופשוט הוא ומליון או״ה כתוב בשם סרמכ״ם

 דידוע שנפלה לאור צריך

 להטריף ביתרת ואמרו לו כל חיות
 מדבריות כן ה״נ בזה *) ותמהני טל
 פסק זה דהא טכ״פ אינו מוכרח
 שהוא ירוק אלא שאס נמצא ירוק
 נוכל לתלות שאינו מחמת שינוי אלא
 שהוא כטוף מדברי אף שהרוב בייתי׳
 אינס כן דאל״כ למה לו לתלות היתר
 במדברייס אלא ודאי הבייתיס רובס
 אינס כן אלא שאוהו שנמצא הלה
 אותו במדבריים וא״כ קשה דהא
 בסעיף שאחר זה כתב דאם נפל לאור
 וליתיה קמן למיבדקיה אסור ש״מ

 דהיכא
 לשלקן ולא נמצא כן בדברי הרמב״ס:
ב כיון שנפלה לאור . ואע״צ  י
 דבסעיף ו׳ מטריף אס נמצא שינוי
 אע״פ שלא נפלה לאור שאני הכא כיון
 שהשינוי לא נראה אלא ט״י שלק
 וכן מחלק בחידושי הרשב״א דף ס׳
 ט״ג וכן משמע בב״י דאהך דינא כתב
 דתמה הרשב״א אהרמב״ם דמטריף
 כשלא נפלה לאור ואהך דינא דסעיף
 ו׳ כ׳ שהרשב״א הביא ראיה לדבריו
 והסכימו עמו ובז׳נתיישב מה שהקש׳
 בסל״ח דףקע״א ע״א על המחבר
ג אין ירקות בו׳ • כ׳ הפרישה  ע״ש: י

 סי״ד דקאי דוקא אלא נפלה לאור והבי׳ח מכשיר בכל ענין וכן נראה: שאין לך הכשר בנפלה לאור עד שיתברר לך ההיתר ולא בספק והאי
 אלא עוף בייתי כיון שספק הוא אס הוא ירוק בטבעו כמדבריי או היה אדום
 והוריק מחמת האור והוה כנאבד דהא א״א לבדקו ואין אתה יכול להתירו עד שיהיה מוהר בבירור בשלמא אם לא היה לנו בו איסור אלא מצד
 שמוצאים בו הורקה שפיר נוכל לומ׳ שבשביל זה לא יצא מהיתירו ונתלה ההורקה בטבעו כמדבריי משא״כ כאן שנפל לאור ונאסר מד שיתברר לך
 ההיתר וכאן א״א לברר ואם נאמר שהרשב״א לית ליה הך דסעיף ה׳ הוה שפיר וכן משמע מדבריו בארוך דף נ״א שהביא נירסא שסבירא ליה
 דאין פוסל שינוי אלא אס ידוע שנפלה לאור אבל בסתם תלינן השינוי בדבר אמר דהיינו יש מכשירין שמביא רמ״א סעיף ו׳ והקשה עליה אם
 כן נס בנפלה לאור נמי נימא הכי דהא רובא דאורייתא ורוב בהמות כשרות כו׳ אלא דתולין הירקות במצוי והיינו ע״י אור עכ״ל הרי דאזל
 בתר רובח בנפלה לאור אס היה דבר לתלות בו להקל דהיינו כל שאין ירקות לפנינו א״כ אם נאבדה פשיטא דכשר מצד הרוב אלא דא״כקשה
 על בעל הש״ע שהביא שניהם להלכה ואפשר לי לומ׳ שהרשב״א אזיל לטעמיה דס״ל אפילו בלא ידענו שנפל לאור אסור אס הוריקה וכמ״ש הש״ע
 סעיף ו׳ אס כן נוכל לומ׳ דבאן מיירי באינו ידוע שנפל לאור אלא שאנו רוצים לאוסרו מחמת ההורקה כזה מועיל מה שיש במינו מדבריי אלא
 דא״כ היה לו לפרש דמיירי בלא נפלה ולא לסתום דמשמע דאנפלה לאור קאי ותו דהא כבר הוכחט בסעיף א׳ דהרשב״א מכשיר המראה גרי״ן
 אפי׳ בנפלה ודאי לאור וא״כ ה״ה נמי בהך היתר דמדברייס דהא אין חילוק בין נפלה ללא נפלה לדידיה בזה. ועל מה שכ׳ הרשב״א דהאי
 ירוק דכבד הוא ככרתי דאילו כביצה אינו אוסר שהכבד הוא ירוק כביצה אם הוא שמן מזה ל״ק מידי דע״ז אין לשון ספק כלל דכולהו איתניהו
 הכי משא״כ בהך מלתא דתליא ההיתר במדברייס הוא ננד הרוב של בייתים כמו שהוכחנו בסמוך ודאי קשה כמ״ש ומסתברא כמ״ש תחלה

 דהרשב״א לית ליה הך דסעיף ה׳ וא״כ לדידן נפל האי היתירא דמדברייס בבירא דאי בנפלה לאור לא מהני ליה דהא אסור בלא בדיקה וכאן
 אי אפשר בבדיקה ואי לא נפלה לאור אין כאן אישור בהורקה לגמרי כמ״ש רמ״א בסעיף ו׳ דיש לסמוך על יש מכשירין כנלע״ד נכון ואח״כ מצאתי
 לרש״ל שכ׳ על האי היתירא דמדברייס וז״ל ולא נהירא דא״כ מנלן להקל במה שלא חילק התלמוד ועוד מאחר ששינוי מראוח אינו פוסל אלא
 בנפלה לחור א״כ מאמר דאיכא ריעותא לפנינו למה לנו לתלות בשינוי הטבע להקל ולומ׳ שמא אף בבייתיס אשתני עלל נראה דנתטין למ״ש:
, זה דברי הר״ן וכ׳ ב״י ראייתו מדאמרי׳ בגמ׳ אין ריאה לעוף ליחמר וההוא ודאי בסתמא קאמר דאילו היכא ׳ ו  (י) ואי ליתא קטן כ
 דנחמרה בודאי הא קמן שלא הגינו צלעות עליה [אלא] אס נפלה לאור דא״צ בדיקה ודוקא ריאה שצלעותיה מגינות עליה הא שאר בני מעיס
 דעוף דליכא מה דמגין עלייהו צריכה בדיקה עכ״ל ולפ״ז למאי דקי״ל אפי׳ אם ראינו שהוריקה הריאה כשירה כמ״ש הטור בשם הרא״ש
 וכן מסקנת ב״י כמו שהעתקתי לעיל סעיף א׳ א״כ הא דאמרו אין ריאה לעוף הוא אפי׳ אס ראינו פהוריקה ואין ראייתו ש^הר״ן ראייה וא״כ
 לא קי״לכותיה בהך דאסר בלא בדיקה ולא היה לו להש״ע להביא כאן דעת הר״ן כיוןשבכ״י ובש״עם״א פסק כהרא״ש שזכרתי אלא
 דאפשר דאף שאין ראייה של הר״ן ראייה מ״מ מסברא יש לפסוק כיון שיש כאן ריעותא מפלה לאור אמרינן ודאי יש שינוי עד שיתברר
 שאין שינוי וכפי מה שאפרש בסמוך א״צ ראיה וע״כ דברי הריין הס הלכה ורש״ל מלק על דברי הריין אלו ומביא ראיה מדתנן במתני׳ נפלה לאור
 ונממרו בני מעיה ולא קתני נפלה לאור למוד כמו שתני דרסה בכותל כו׳ אלא ודאי שאין איסור בנפלה לחוד אלא בנחמרו מצויה בודאי
 דוקא אבל בנפלה לאור לחוד אין כאן ריעותא עדיין *) ולי נראה דבריו תמוהים בזה דהא יש חד פי׳ להך ונחמרו דהיינו לשון חמימות כמ״ש

ו י ע  ביאור הגר״א ס
 לד«וז נע״ה שכ׳ נס״ז נוע״ר. שנפ ננהטד, פוסל נפילה לאוד אלא דנקט בעוף ביון
 שנפל לאור חוששי׳ טשא״כ ננ־מר. : [י] נמצא גוי . כם״ש שפ ביון שחודיקה

 כנד בוי בידו« שנפלה כוי;
 היטב

 שמחמת השלק נשתנו ומ״ש המחבר לקמן סעיף ו׳ להטריף באינו ידוע שנפלה
 לאור הוא כשנמצא שינוי באברים שלא ע״י שלק שייך ופר״ח כ׳ הריק״ש מצאה
 אשה ירקוח בכבד ולא ידעה אס היה נישה לאודם גס לא ידעה אס הורק
. וכחב ס ״  במקום הפוסל גס לא שלקחו ונאבד הכבד התרנגולת כשרה מדין ס
 פר״ח עליו ואין בדבריו כלום לסמוך על ס״ס כאלו להכשיר גס כבר ביארחי
 לעיל סי׳ כ״ט שכל שנמצא שרפות ולא נודע ענינה שאין חולין להקל וה״ה כאן
, כ׳ השייך ואע״ג לבסעיף ו׳ מכיריף אם נמצא שינוי אע״פ ה ל פ נ  ע״ש): (מ) ש
. י ת י י ן שהשינוי לא נראה אלא ע״י שלק: (י) ב  שלא נפלה לאור שאני הכא טו
 כ' הפרישה דזה קאי דוקא אם לא נפלה לאור והב״ח מכשיר בכל ענין וכן נראה
 עכ״ל השייך. מיהו כ' חורת הבית דדוקא בכבד אמרו כן אבל לא בלב וקורקבן
ה . ר ו ס ׳ כהפרישה ואין להקל כשנפלה לאור ועיין ט״ז): (יא) א  (ופר״ח נ
 דכל מידי דנעי בדיקה ולא הספיקו לבדוק פריפה מספק פר״ח . הקשה נט״ז

. כמ״ש(מ״ו אי) נעינוניתא דווררא יכל הני כוי ולכך אפשד י ו  שם): [ח] אין ירקות נ
 שיט*א בנייחי נטינו נינ •י [ט] נפלה נוי . מט״ש שם נ״ז א' אי! ריאה קו' ליחטר ואמ
 נחםדה הא קטן שלא הגינו צלעות אלא נטתטא [והרא״ש חולק ליו] ודוקא ר,אה ונ״ש
 באר
. וכ׳ הנ״ח דס״ל דמבושלים הרגה כסחם שליקה שגש״ט אין השינוי ן ה  וממרסין ב
 ראיה לאיסור ולא החזרה ראיה להיחר והכי נקטינן כהרמב״ם דליכא מאן דשלינ
 עליה וצ״ע אס יש לסמוך ע״ז לקולא כיון דכל הפוסקים לא חילקו בכך ומנ״ש
 לדידן ללא בקיאינן בין שלוק למבושל כדלקמן סי' ע״ג (ומן הדין א״צ לשלקן)
 מעשה בכבד שהיה ירוק כברחי ושלקוה וחזר למראיתו מבחין ובפנים עדיין
 הוא בשינוי והכשירוהו כיון דלא נפל לאור בפנינו וחזר עורו למראית הכבד
 איגלאי מילחא דמחמח חולי הורק ולפיכך שלפנים עומד בשינויו שאלו היה מחמת
. נחב ע ר י א : (ח) ו  האור עיקר האש ושליטתו הוא מבתו!(הר״י ביאנו) ןהר״ח)
 השייך ומ״מ מותר לאכלן צלויים ולא חיישי׳ אס היה שולקן שמא היו משתנים
 וכ״כ כל הפוסקים דא״צ לשלקן ובגליו! או״ה כתוב בשם הרמב״ס דהיכא דידוע
 שנשלה לאור צריך לשלקן ולא נמצא כן בדברי הרמב״ם (אבל אם לא נפלה לאור
 לפנינו כיון למקודס לא היו האברים משתנים וע״י השלק נשחנו תלינן להקל

 הטור: יא מימרא ורנ נממן
י יצחק שם: ינ טור נשט  נ
 הושנ״א ותינו ירוחם :
 ינ הר״ן שם בפירושו גש*
 סריג גיה שהטיל פשרה
גר: יד לפי גי׳ הגאונים י  נ
 והרייף נמימרא דינא שה יף
 ליו ו;ן השנים הרמנים נפ״ו
 והרשנ״א נחיה וכל נו ורנינז

 נקודות הכסן:
 לי שהירקות הפוסל גנני הוא
 הירוק הנלשי שהכגל נחולוהו
 יריק כניגה נוי משמע להויא
 וכל הנן ולעיל נין ירוק

 נכרמי ונין ירוק כניצה פסול
 ונננד נשו ירוק כגיצם .
 וראיתי נחרושי הרשג״א
 למשמע יס״ל להלנה וירוקה
 נכרתי כשי מיהו כני נויע
 יספרו מורס הכית מנר
 נאחיינה ומע״ש נת״ס הארון
 והקצר נרצה להייא יס״ל
 להלכ« להחמיר ולהטריף
 נשטיא קמא שנת״מ הארוך
 וכמ״ש לעיל ואין ספק לפי
 יעפי שהנעל ע״ו לא עיין
 נת״מ הקצר (ונס נראה
 יאישתמיעתיה לנרי הלין
 ילעיל) ואי עיין לא עיין שפיר
 והוי מוכח צתויא ניגריו
 נתה״ק וצא ס״ל כהאי עוי
 יש לי לומר אלא כתי׳ הראשון
 שכתנ נתיה הארון יא״כ אף
 נירוק ככרחי מטריף וכמיש
 הר״ן להריא וא״נ יפה כוון
 הטול ניעת מרשנ״א ונרעמ
 הרא״ש יהיאיש פשיטא יחולק
 על הישג,* יהא כתנ הלא״ש
 ימשמע יאפי' נישתנית הריא׳
 לא פופינן יכיון וצלעותיה
 מגינות עליה תלינן השנוי
 ניגר אחר ולא בנפילת האור
' יליכא למיער ני חזינן ו  י
 לנישתנית «ןרפפ דא״כ ה״ל
 למנות ריאה בהרי לג וקורקבן
 ונגו אלא וראי מרלא מנו
 להו נהוייהו אין שינוי פוסל
 נה אפילו נפלה לאור עכ״ל
 וכ״ו כיור בעיני ולא הוצרכתי
 להאריך יק מפני שכארין
 לתמוה «( הטוי וביי זסייה
 שוה אמי מן המקומות שלא
 הינישו מפרשי העוי גזה
 ילפע״י אין כאן שיה הימא
 כלל ויגיי העול ונ״י פשוטים
 וגרויים ויפה משו מפרשי
 הטור שלא נתנו בזה שום
 ינר . שוב ראיתי ברכינו
 ייוחס נתיב ט״ז מ״ה אות
 נ״א משמע שם להייא ג״כ
 במו שנתנתי ילהרשי״א נל
 ירוק טרפה מטעם ילא אמרו
 אין׳ ריאה לעוף ליחמר אלא
 לע,ין לנממלס שאין ציין
 הריקה אגל אס ראינו שנחמרה
 אף נכרסי טרפה וע״ש. ועול
 נ״ל יאפי׳ תימא יהא דמעריף
 טרשנ״א היינו יוקא נירוק
 גע״צ מיס לק״« על הטור נמס
 שכחנ שהרא״ש חולק והוא
 ימונמ מהיא״ש יאף כגע״ל
 מכשיי וכדעת היש מפישיס
 לאס לא כן סיקשי עה חילק
 «-־שג״א על היש מפרשים
 וילמא אינהו מיירי ככרתי
 וכפרט ימשמע להריא יהיש
 מפרשים הס סחוסי שכמנו כן
 ניף כיי ריש ע״נ והרי הם
 לא הזכירו נדנייהם ירוק
 למוריקה אלא וראי מרכתנו
 סתמא משמע להרי' רננל ירוק
 מכשרי וא״נ היא״ש ומםתיס
 נמי הכי ש״ל כוותייהו ואין
 להקשות אש כן סיאן מתין
 היא״ש הא יכל טריפות שמנו
 חכמים נגהמה ננגין נעוף
 הא צאו קושי׳ היא ונגר הקשה

 וה הישנ״א מל היש משישים וכמו שתירצו טיש משישים כן מיין הרא״ש

 היו האברים משתנים ועיי השלק

. ועול נ״ל ילק״מ לועסס ולאי לא נעלם מהן הן ינל טיפות שמנו חכמים נבהמה נצגין בעוף יהא אמן דאין ייאה לעוף ליחמי נופיה שהניאו היש . . , . .. . . . . . . 
 משלשים איתא הכי נש״ס דגרסי׳ נפיק א״ט יף נין ע״א מאי אין ויאה לעוף אילימא ולית לה כלל והא קא חוינן ואית לה אלא ילא מיטייף והא חני ליי טיפוח שמנו חכמים בבהמה כנגון נעוף אלא אין לו לינפל
 וציחמר מאי טעעא הואיל ורונ צלעותיה מגינות ע{יה ע״נ אלא נ׳יל למפרשים לולאי כל י״ח עופות שטרפה מצו טרפות ברור כגון נקונה וחסרה ונטולה וכה״ג ננגין נעוף אנל נחמרה לאינו ערפה גווא׳ אלא משום ששופו
 לינק: וגעוף קיס לנו לתנעיס ויל כיון לצלעותיה מגינות עליה אש״פ שנסתרת ונחמיה אין סופה צינקנ כן נ״ל כרוי לרעתם ונ״ל ברור שגס סלשג״א אינו חושב וה לקושיא על כיש מפלשיפ שא״נ ה״ל להכניסה נשאר
 קושיותיו א!א צא נתב כן אלא כעין הניף וראיה לדבריו וי״ל וניון לגנהמה מיטרפה א״כ נננין נעוף נמי ניטרפה נהה . אגל שפיר יש לומר לועמ היש מפרשים כמו שכתבתי והוא ברול וח״ק . וא״נ פשיטא נמ׳ דגצא
 נפלה לאור נמי לא מיטרפא להא ניון וננסלה לאור ונעשית ירוקה נשרה נ״ש נלא ראינו שנפלה לאור יננהמה לטרפה ירוקה גע״ל אף בלא נפלה לאור היינו נעל ניחן יקים להו למו״ל רבנהמה כהאי גוונא סופה לנקוב
 או בנהמה ודאי כיון יהיא ייוקה במיאה וו נייאה ויאי נפלה לאור ואע״ג יס״ל להרא״ש ולא אמרינן נייוע שנפלה לאור ונס נחמרס לא שיין בנהמה להרא״ש היינו נשאר גני מעיים אנל בריאה ירוקה נע״ל לקותא ודאי
 ע״י האור היא או אפי׳ תימא דע״י רני אהל היא מ״מ קיס להו לחכמים ו״צ לטופס לינקנ ומה שנתנ הטור נסממא לעיל סי׳ ל״ח ומראה ייוקה נע״ל פסול׳ ולא חילק נין נהמה לעוף היינו משום שסמן עצמו אמה שכתנ כאן
 נסי׳ וה ואין ריאה לעוף נשם הרא״ש ואפי׳ נפלה לאור וראינו שנחמרה כשרה א״כ הרי נהויא הוציא עוף מבהמה לענין הוריקה וא״כ כ״ש בלא נפלה לאור לן נ״ל גרור לרעת העור וע״כ כתב נסתס נשם הרשב״א דאם ראינו
 שהיא ירוקה טרסה ושהיאייש חולק ומכשיר ולא חילק נין ירוק כניתי ונין גע״ל משוס יצהרשנ״א אף נניתי טיפה ונמו שכתנתי לעיל ולמיא״ש אף נגע״צ כשר : וא״נ מה שהאיין הנעל עירי זהב נזה לתמוה על העוו
 לא קשה עייי משני טעמים חיא ילהישנ״א אף ככיחי טיס׳ועוי ילהלא״ש אף נגע״ל נשל ונמ״ש והוא נלור ואמת ומק סיטנ: ט״ו פ״ק פ׳ תמה על הישב״א וש״ע. לא קשס מייי ישאנ׳ הנא ימילתא ישכיח הוא נמובייות
 כן ותולין במצוי ונלאיה נ«י לא קשה מיו׳ והכא כיון ואין כאן ייעותא אלא נכבל פוכחא מילשא שהוא מן המלכריוח שכבלן ייוק יאל״כ ה״ל לאשתכוחי שוס ריעוסא נם בשאר אכריס ולא ימי לסעיף ה׳ דאינה לפנינו,
 וזה נרוי: ט״ז ם״ק י׳ נתנ על מהרש״ל שונייו תמוהים ופ״־ש סי׳ וי אנל אני תמהתי על מהיש״ל יהא מתני׳ הכי קתני נפלם לאוו ונחמרו בני מעיה אם ייוקים פסולים אס איומים כשרים ריסה וטיפה ננותל אז

 מטה יהונתן פרי הדש
 (סימן נ״נ נש״ע העיף די) אין ירקיה טופל נבבד של «וף כוי . ט״ו םק״ט ע״ש יכוונתוזיהק' יכיז משוש יכיון יאכלה ופעיא נים מוי קצת קרוב לויאי שיש נקי ואע״ג ילא חזינן ניה נקנ תלינן בקרום
 הוא לרעת הלשנ״א יס״ל אס ;אביו בני עעייס נלי בדיקה נשי משא״נ לשיעת היין רהוא טריהה וכמ״ש אבל בעלמא אה״נ ימולה הלב ללא חיישינן להעלאת קלוה. ועול כני כתבתי שמ שאף בושט אין סנרת

 המחבר נסי' שאחר זה א״כ הכא אף שיש במינו מדברי הוי צן למטרפה ללא נוע אס נאבדו ע״ש והש״ו ננה״כ הלנ מחוורת ושהעיקי כשאל ממפרשיה ונ׳יש בעלמא ע״ש :
 ס״ל לתרן להא לקיי״צ לאי לימא לקמן למיבדקיה טריפה היינו שנאגרו כל בני מעיים אנל אי איכא מקצת

 נני מעייה מכלי היכר שוס ריעות' תלינן לקולא לגה באותו שנאכלו לא היה שום ריעותא והנא מיילי שיש מקצת גני מעיים נא! שלא נשתנו לק משום הירקות של תכבד יש לן למיסר וכיון שיש במינו מלנלי תלינן לסקל וייל
 נליון מהרש״א הדושי בית מאיר

 ש״ך פוף הים! אי אנו נקיא׳(! (העיף ג׳ ש״ן־ םיןי״א) דאחזוקי אישורא לא טחוקיק . ע׳ טי' מסישג׳׳א שכתב אין ילוקתה כמשהו אלא כנגד• המרה אכל כנגד חיותה לא על שהודקה כנגל כל מקום
נ י א ש ^  קפ״ח סקי נ ו8"ז סי׳ צ״ט טק״ה ; חיותה. א״י הא גה לשון השו״ע הכי הוא ור״ל לאפיקי מננכל המרת שגמשהי טריפה ואף שנשאר י



ה ל ט ר ה א ן צה ב ה י כ ת ע ב יורה דעה נב נג הלכות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

פ אני « ר י ש ירומם: טי ס מ ח ך מ 5 כ ל ב ו מ >ז רו<ןו ח רקו שסי י אהר. ב ד י כ ו נ י ש ן ה נ י ל א ת ל ד א ן י ל שאי ם כ י י ע מ ו ה מ מ ח ת נ ן ד נ י ע ד א י נ כ מ ״ א י ו כ ד ר מ ם כ ש ׳ ג ף א י ע  ס

הי״־״ אב נפ״."ש י בז ן נ י א תל ה לי ד ה בחו ל ת ה לא נ מ ר ל ה לאו ל פ נ ו ש נ י א ון שלא ר לי וכי ר חו ו א ה ב ה ת ש נ ו ש נ י י ה א ד ת ל א מ י ל ר ת ו ע י ש ב ׳ ד מ ו כ ל ״ ה ע א ר י מ ו נ ם שי  ש

 אניו
 ים
 'ו

 ה׳ נמה שציינתי שם

ף ס כ ת ה ו ד ו ק  נ
 שריצצתה נהמה ימפרנטה
 אם שהתה מעייל ושחטה כשרס
 אינ צדין (מיתנ׳ ונחמלו גני
 מעיה משוס אדומים נשרים
 ונס משום ירוקים והא וראי
 פשו!׳ס אנל כי ליתא קמן ל*

ע וט״;תי נמהוש״ל פרק א״ט ו ד י | ב ר : י ח ר א ב ד ימי ב  ו

S I ' S א ? ל « נ " ^ ה ד ר ש ע כ ו ד ו י נ י א . אבל ב ׳ ו ה ב ל פ , 

: כ ״ ה ע מ ו ק מ ף ב ר ש ח ת ל לפרו כ ו  ת
ם ו ק מ . ב ו ה י י ל ך ע ו מ ס ש ל י ו ו  ט
ה מ ה ב ל ב ב ז א : ט ה ב ו ר ד מ ס פ  ה
י ב ו ס ע ג ה ו ש ה ק ר ו ע . לפי ש ׳ ו  כ
ס י ע י מ נ ס ב ג ה ו י ל ן ע י נ י ג ת מ ו  הצלע
ו ר מ ח ם י ר ט י ב ר כ מ ח י ם ל י ש  ק

ה סוי אלא ספק ולא נקט'ורסס ר ש ב ס ו כ ו מ ע - ש ש י א ש ה ל ו פ נ  מ

* S S I I S K » ק י ל ת ד ל ״ ס ו ש ״ ן מ ס ה ש ב ר ו ט ל ״ כ  ע
י ו נ י ש  ה

ה ו _ ל פ נ  ש
ד לאיר'לחיו כמי'שסנאנמתני; ס פ ם ה ו ק מ ׳ שלא ב י פ ה א מ ה ב  ב
8 י » ״ & ז ו £ . ן ׳ י ה כ י ע ו מ נ ת ש נ ה ו : י ה ב י ר  מ
צר ודאי צא שייך למיתני משוס ב בקו ר ב ה ת ה לא כ ״ ש מ ה ד א ר  נ
א שמיו ש־ ורסס עדיפה מספק ת א ס ל ן ש ? מ מ ה ב ^ w ב י  ן

״ "י י י שמא האויט הנשר עי שתכוק W K ״ W , 1־׳•י ״ ־ ׳  י
ו יש להוציא אותה מספק טריפה נ י נ ו לפ נ ח ש א מ ק ו ד ן ד נ י ע ו מ ש א  ל
yil 1 י

ל 5 "פ " ' ה ^ ל פ נ ל ב ב ה א מ ה ב ר ב ו ס י ג א ו ה נ  ל
, , , ור״צ דריסת הארי וזאג וריש , , , י ! 
א 0יי,יו ולא כמו שתני! הוא ר ו ס י ן א נ י ק ז ח ן לא מ מ תא ק י ל ר ו  לאו
׳ ומףרש״ל ר״ל ריסה נכותל ו ל ©א״כן ס ׳ ׳ ש ר ס א מ ה ר ן ק י מ ע  ו
7 ^ 2 * % ? י ™ י ע ף ו י ע ף נ נ א י ה כ ר ב י ש כ  צ״ה מ
י הארי ינס:! ייא; נוקה ושאי ן ע ק ס ד י ר ב ו ם ס י ק ס ו א יש פ ה  ד
W £ to'™ ה ״ פ א ה ו מ ה ב ס ב ל ג ס י ה פ א ר  מ

ד אלא 1 ויש מכשירין נל זמ! ללא ידמינן שנשלה לאור י א ה ף ג  ה
 (יב) חלינן השינוי בדבר אחר (ר״ן ומרדכי נשם ראני״ה ורש״י
ו ויש (יג) לסמוך עלייהו : ) ט פ " ע ש י " א י י ל"נ י ע ש ' ב " א י ה מ  י

 ז ניט ״י אין טרפוה שיטי אברים אלו פוסל אלא
ה אין שינוי אברים אלו מ ה ב ז אבל ב  בעוף ט

 פוסל אפילו ידענו שנפלה לאור :
מ גס בבהמה ין בידוע שנפלה לאור ] ויש אוסרין נ ג י ] ( א י ה ( ג  ה
ט (ו.) והכי(יד) נהוג (מרדכי והג״א כשם ן ונשתנו מעיה י ך  י

 כמה נדוליס ולשב״א וראנ״ד ואו״ה) :

ף . ו ע ב ה ו מ ה ב ה ב כ ו מ ר א ב ן ש י ג ד  נ

ם : י פ י ע ׳ ס ו ה  ע

ט או ה מעיקרם ! מ ה ב * נשמטו ידי ה ט * !  א א
) שיש לה א ) ו ט א  שנשתברו או נההבו לגמרי נ
) עצמו י כ ש מ ל גא) העצם ( ב א ׳ ירים (א) כשדה1ח ב  ג

) כשנשבר אם נ ) ר ו ס א ס מעפ ב למעלה מן השנייה) נ ע ) [ ה  נ

: בו ת רו  אין עור ובשר הופין א
] ויש מעריפין גס הנהמה אס נשמע (ש״ל והג״מ וע״פ) או נשבר ו ה [ ;  ה
 סמוך לגוף (הג״א פ׳ המקשה) ד ורו&ין (ג)(O שגצרר הדס
ק משמע מאישור ) מעבר לצלעות שרואי! שעברה המכה תוך הנוף ( ב ) 

א ר ב ן ס י אי א ד ס ו ם ח ה ש ת ה ש ר ו  לאו
ס ׳ א י פ ר א ס א ר ת ל לאו ף שתפו כ י ת  ש
ר ו ע י ש ה כ ת ה ס ש ו אבל א ה ו ק ל ד ס י  מ
ו נ י נ א לפ ת ו ע י ה ר ו י ה א ד ם ו מ ח ת ת  ש
ם י י ק י ל ג ה ס בדבר ז ה ו ק י ד  וצריך ב
ת : ר ח ה א י י א ן בלי ר ״ ר י ה ר ב  ד
א ״ ב ש ר ה ם ג ( * . ׳ ו כ ן י ר ם ו א ש י ו ( א י ) 
ף י ע ס י ב ת ק ת ע ה ו ש מ ן כ י ר ס ו א ן ם  מ
ה א י א ר ה ׳ כ א ש ״ ף נ ך ד ו ר א ה ה ״ ת ׳ מ  א
י לא ״ הב ה ו ק י ד ה צריך ב מ ה  של ב
ה י ו לא ה א י ב ו ה דאי אל בו ו ו א י ב  ה

ו : ד ג  מייקל נ
ה ש י ר פ . ב ם י ר ׳ י ה נ ש ל י ) ש א ) ג  נ
ר ת ל י ל כ ״ ס א ד ״ כ ש ר ה ל ב ד ת  כ
י יש מ ו ד ל עכשי ט י ו נ י כאל מ ל ד ו ט נ  כ
ו מ ף כ ו ע ר ב ת ף י א ג צ מ נ ף ב י ר ט ה  ל
ח ז״ל ״ ו ו מ ג ר השי ב כ ף ו ג ט ה מ ש נ  ב
א ו ד ה י ת ה ט ו מ ן ש נ י ר ם א א ד ה  ר
ש ״ מ ה כ א י ר ה ה ב ק י א נ מ ם ש ע ט  מ
ו א ף ג ה ר ס ח ב ן א יך כ ןשי ה אי ז ך ו ו מ ס  ב
ה ב ק י א לא נ ה ר ד ס ח א נ ו ה ף ד ג ר ה ת  י

׳ עמיה מטעמא כמ״ש נחערי ״ א בר״ן ו ה י א ד כ ר ו ה לאו ל פ נ א ל כ י ה ה מ ה כ ק ב ו ד ב ם דא״צ ל י ר ב ו . ס ת ו ע ל צ ר ל ב ע ) מ ב ) : ה ״ ד ף ל ר ג ת י ׳ ב ו פ ר ס ט ו ן ש י י א א ד ו כ ב ״ ה ע א י ר  ה

^«fw?r׳v^'a?» י נ י י ה ה ו מ ה ב ה ב ק י ד ח דצריך ב ״ ב ׳ ה ו כ ה י ר מ ו ט י ע ל ה ע ם נ ש ר ב ו ט  דאז ה
ן 1ה נוכיר הרשנ״א כה כעמוד אי ו בקי נ ן א י א ע ד מ ש ״ג מ ן י י ה כלל נ״ו ד ״ ו א ה : ב ב ו ר ד מ ס פ ם ה ו ק מ ו שלא ב נ י י ה ז ד ״ ט ע ב ה ת . כ ג ו ה י נ כ ה ט ו : י ן מ א ק ת י א א ד כ י ה ה ל ח ת כ  ל

; ^ ^ ה ^ מ ן Q מ , ^ ן ^ ב ח א כ ו ! ע ש ״ 5 ד י ו א ה ל ל פ ת נ ק י ד ב  ב

׳ ק י ״ ס י ב ת א ב ה י רש״י יהר״ן ש ר ב ד מ ה ו א י ר ת ה ב י ק נ חש ל כא למי ו לי רחב ף ו ת כ י ה ב ו ך ע ו ת ה מ מ ה ב ב י ד כ ד ר מ ב ה ת כ . ו ׳ ו ו כ ט מ ש  א נ
ו נ י רב ן ו הר״ ו ו שי דו א בחי ׳ ׳ כ הרשב כ״ . ו ׳ י ה כ ל ע מ : ב ל ק ״ י ד ס ללא צורך ו ״ב מ״ש לחלק פ ן י ף די ו ז ס ״ ח כלל ע ״ ת ן כ י י ע ר ו ח ק א ו ל ה חי א ר  נ
: ג ״ ב ס ״ ׳ ס י ל ס ט ע״ מ ש נ ש כ ר . ו ב ש נ ש ר כ ו ס : ג א ש ״ ״ג ע י ׳ ו ף ה י ע ה ס ״ ׳ נ י ן ס מ ק ר ל א ב ת נ ה ש מ ט מ ו ש א פ ו ה א ו ״ ת כ ו ו א ״ ט ם נ ח ו ר  י
ן ח שמצא כ ״ ב כ ה ״ כ . ו ה י ב י ל נ ו כ ע י א א מ ן ש נ שי י י א דח מ ע ע ף מ ו ג ד ב רת י ו שבו ת א ט י מ ה ש מ ה ב ף ב י ר ט ו מ ס פ״ ״ ד ס בש״ . ו ׳ ו ן כ י א ה  ד ו

ב ו ח ק כ ״ ע י ר ש ן ך י א ח ״ ר ג ר ה ו א י  ב
 [יא] ויש נוי . לפי גירפתט דל״נ אלא בידוע שנהטרי נני נוי ואף לני׳ הרי׳ף ורמביט (סימן ג״ג ש״,־ טק״י) א1 שמרת יד . מה״פ טריפת דשבורה חיך ד׳ אצנעות בנפה וני

 טפ׳ בידוע קאי על נהטרו והיק בידוע ניון שנפלה כוי וראיה טדאמר רש אשי הלכך נדקח
 לא ליכול ני' וע״כ לאו בפתפא דסה דאה לחוש יותר םנל י״ח טריפות אלא עינ בנפלה לאור ואם טחני׳ בשתטא לא ד,״ל לרב איס• לשיטר נםתסא . הדי! . והרא״ש הוכיח ״

̂פשק נס מטעם ה וחנ!3 כ צח מ ה נ א ב ל ״ ן י ע ה נ ה ל . ט ד ׳ _ ט ] מ י ^ א , j , . ב ? ד ו , נ ב ן י ^ י ה ו נ א י ה ר נ א ט ל ר ו ט ת ו נ ח 0 י נ ו ה ; ו ״ ה ר w נ ג ד ! ב נ , ל ת ה ו נ ת ־ ׳ ה ״,,׳ נ א י י ל ן . ש ש ו ן ח ״.  לסברתו ד
י המנואר גנ י וכיון שהרמניס ן י ל נ ת ד ן נ. 4 פ י ר פ ן ל . ״,ן, א ן ח ט ו ״ ך ^ ד ש ׳ 1העםיפ נ נ ל נ י ״ פ ט ״ y פ ׳ M . 5 t ^ ו ל ע ש ל ב פ ו ג ״ ק ן נ . א ל ד ו ח ה 0 נ ם !לק ל״ ס ע ע ׳ י א י  ונל הגי דטנה בעוף נותן טעט ה
״ והלא ש מכוונים צועת א׳ הני ע ג פ ד י ש ׳ ט ה ג . ע ב ה ו ת ר ב ה ח ת ג צ ה ר פ ז י ג א w ב י ג א ״ ת פ 0 ו ת נ ׳ ו ו ה כ פ ר ט ה ו ם ר ו ד ט ח ב . ב ש  טרפות שמנו נו׳ יתר עליהן נו׳ וליק נ״נ נפלה לאור והא דנקט נעוף משום ד

 הקודם ס:רת מפושקים גוה
 גאריכות ושנית נעל העיטור
 ומסיק ונס וה איגו מחוור
 נוי והנכון שדין הנהמה שיה
 לעוף וכאן וכאן טרסה וכאן
 וכאן צריך כריקה אס נשלה
 לאור וגם הר״ן כ' נל לגרים
 אצו ורעתו כהרשנ״א ומגיאו
 כית יוסף וכהכ שכן רעת
 הלכנ״א וכוונתו ליכרי
 הרשנ״א הנ״ל ואינ הרי הג״׳
 לאה יותר ממה שלאה הוא
 ואעפ״כ לא פשק נס מטעם

 נקטינן וכ״ש שהלמנ״ן ויל
 סונר כמותם עכ״ל יכן לעת
 לנינו יריתס נט״ו אות יויו
 ומלרשיל פרק א־ט סי׳ 5״ס:

ן ת נ ו ה ה י ט  מ
 עי! יהא לין וה ראי צימא
 לקמן סיא מהיין וראייתו
 לאמרי' נפרק א״ע אין ריאה
 לעוף לא לנפול ולא ליממל
 יקשה אי איתא לריאה קמן

 ואית נה ליטותא טריפה והא
 חוינן לשלע נה אזל ואי לית
 גה ליעות' נם שאל ג׳י מעיים
 כשל אפילו י לעינן שנפ1. לאור
 אע״כ דליתא לקמן וכה״ג אם
 ילעיכן ויא׳ שנפל לאור סליפ'
 ולפי ינרי השייך ננה״כ דש״ל
 כל היכא יאית מקצת גני
 מעיים זולת שים ייעותא אף
 ננאגד מקצתו פשרה א״כ
 עייין קשה מרןויל ממינ אי
 אית לשאר נ;י מעיים ולית
 נת ייעותא אף אי שיין טייפ׳

 ו דנקט נעוף משום ישכיח בשו דרסה וטרפה כוי ונתוםפתא תניא גט ננהםה רצגתה חברתה ונעיה כ' םשוט רנעוף
 טפתשא פופל פשא״נ ננהמד, דלא היישיגן טשתשא וכן טתש כאן בידוע מ׳ ;

] או שיש ג ] i או נוי או ני' . ע׳ תוש׳ שם ד״ה ששיטת נו׳ . ובן נשתברו ואין עור ונשר חופין דדין נחתנו להפ נם״ש ע״ו נ׳ [ כ . שם נ*< א' •י [ י ו ] גשם* נ א  ן
] עט מעט נוי . שם *״ט א׳ וע׳ רש״י שם ד״ה אלא נו׳ : [ן] ייש טםריפין נו׳ . דהא ראטרינן דוקא ה . שט ליי א׳ נ׳ י [ ׳ ו ] אנל הע*ס נ ד  נוי . שט גיח נ׳ -• [

ה ב ו ש י ת ח ת  פ
) נם ננהטה . עיין נחשונת ב  עונדא אנל היכא יויאי נפלה לאור אין להתיר עיש : (
 הידנ״ו החישות סימן יל״א שנתנ יאש הוייק הלנ ולא הגיע לחלל יש להכשיי אף שכתונ
ן י  נסעיף א׳ ואפילו צא הגיע לחלל נו׳ וה דווקא נעוף אנל לא ננהמה עיש: (ג)!עי
 נתשונת מתם סוסי סימן נ״י שנתנ ע״ו השיירים שנתשטמו מפסולת נישול ״יש שכס מיס
 חמים ולפעמים הס יותחיס וכני רניס שתו וסתו אש יש לחוש נהתס אותם שוורים לגחמיו
 נגי מעיס מרתיחת המיס הא וראי רנחמרי גני מעיס לא אמיינןאצא נאש דוקא ומה שעתו
 כמס גסעות משתית רותחין אי הוי נדרו לה סמי הוה חיי וכי להוסיף על הטריפות יש .
 נודאי אי מציגו קולם הנישול שינוי נאגרים הפנימים ימעיפו נהי הרי כל שוס שינוי אנו
 חוששיש לנשר שהרופא גוריו ומערפינן נלאיה אך אט האנייס יפיס או שלא נדקנוס נלל

 ואחי הנישול מצינו שינוי אין לתלות נוחמנו נלל עיש]:
י (א) העצם הנשני י נחגנכתנ׳ הרג מהליי יניאצ זצילננשניו הצלעות שאין הנהמה  ו
) שנגרד ר.דט • ענה״ט ועיין י  טרפה נגסימן נ״ל גם כעצם הנשנל נשל ־. (
 נתשונת רדג״ו מ״א סי' קציג שדעתו גס כן להטריף גנשגי צלע נעוף סמוך לשררה נמקוס

ב ט י ר ה א  ב
ה שינוי בנפלה לאוד שריפה  הלא זה דעת הר״ן וראייתו מריאה דם״ל אם יש נ
 ודאמרינן אין ריאה לעוף ליחמר היינו כסחמא דא״צ בדיקה אבל אנן לא קי״ל
 הכי אלא אפי׳ יש בה שינוי כשר וא״כ אמאי פשק הש״ע הכא כדעת הריין וחירן
 דהמחבר פשק כן מדעת עצמו מאחר שיש כאן ריפותא לפנינו וצא משברת
 הר״ן. מעשה בא לפני תרנגולת שהיהה באור מחמת קור גדול ונכנסה התרנגולת
 לחמס ונשרפה נעול ובשר אצל הצלעות בין הגוף והעצם הקולית ונראה רושס
 אדוס בעור עגול כמו ב׳ אצנעוח וחחכו בסכין ונמצא שהדם נצרר בתוכו
 והעדפתי מאחד שזה צריך בדיקה בבני מעיים ואנו עכשיו אין בקיאין בבדיקה
 ומלש אס נעשה ריעותא במקום צומת הגידין או בסימנין או סמוך למקוס
. והמעס איהא נשייך ן נ י ל ) ת נ י  שמונחת הריאה שיש להטריף . בה״י ע״ש : (
 נשם הר״ן שהירקוח מצוי תמיד בכבד מחמח חולי ונפילת האור מילהא דלא

. וכתנ הש״ך דנבי בהמה אס נפלה לאור וליחא ה נ מ . וכ׳ העי״י״ז דהיינו שלא במקום הפסד מ ג ו ה ך . במקוס הפסד מרובה . ש״ך: (יד) נ י מ ס א: (ינ) ל  שכימא הי
. נאו״ה איתא דאין אנו בקיאי! ! מ  קמן ל6 מחזקינן איסורא דהא מהרש״ל מכשיר אף נעוף בנה״ג מיהו כתב הב״ח דצריך בדיקה לכתחלה נבהמה היכא דאיתא ק
׳ שצ״ע שלא כתבו האחרונים מזה ואפשר שהיא בכלל נפולה. וכתב הפ״ז דגס הרשב״א הוא מהאוסרים בזה ואלו ראה  בבדיקת נפלה לאוד והשייך נ

 המחבר דנריו בודאי לא היה מיקל נגדו ענ״ל :

 נג0<)
 דחי
 ממעס שמא

 וכשנשממ ע״ל סי׳,ש״נ סעיף ג׳ בהגייה (ואנו נוהנין שחותכין בל אותו אבר השבור . נה״י) , .
 נצרר הדס מעבר. לצלעות והוא דאיעכול ניביה(ורשיייל מחמיר בנשבר כדנריש״ד ובנשמש מיקל והב״ח מחמיר אף בנשממ)'והחלב של אוחו בהמה וה״הביצהבמ׳ מעיים !א״ל יהא קמ״להיכיא

. . . . . . . . . . ר . ו מ נ מ ״ ה נ ל א  שי, ש
 הדס בצלעות אץ כאן

״ ״ r ״ . ״ . . .  כיון שהעוף מנדנד אותו . . .
 צלע ויש בהעיקז אף שחזר ונקשר בשברים אף כלא כנגד הריאה. אבל אס היה ספק אס היה עיקז כשד משעם סיים אבל בבהמה אין להעדיף אס נשברה שאיר נר'מעיים'יאין״יייאס
. מרנגולח שנשתברה אגפיה רחוק אגודל מן הנוף באופן שאינו אסור רק אוחו אבר עצמו יאח״כ לעוף לנפול ולא ליממל• י ׳ ג״ד בש״רס״ק נ ה עיקז ע״ש סי נ ש  צלע אחד אף אס י
 ׳ י הואיל וצלעות מגינות עליהם
 משא״נ נשאי נ;י מעיים ׳'ל ישלט כסס אוד ז״א ילשין הש״ס וכל ממפרשים משמע דר״יל להיכא לאינא ליעומא נליאה ללא תלינן כאור כצל ונשרה א״כ י״ל נמש״כ וצ״ל לס״ל לנעל הש״ן לודאי היכא יאיתא קמן
 אינא למיקס עלה אי שולט נו אור או לא אז אפי׳ הינא ואיתא מקצת נפנינו מנלי שוס ייעותאינמי עריפה יק תנא שיש נמי;ו מיניי דתי אפשר למיקס עלה ומצתא אס אימא למקצת יני מעיים !וצת ריאה כשר ודוחק;.;
י התשנ״ן ולטייל נהמה נמקים עוף וכן יי נמקוס גף שהוא לחיק מאל יאמ״ו אמי דאין זה י נ י . עי׳ שיך סק׳׳י מה שרוצה להגיה נ ׳ ו  (םיגק ג״ג מעיף א׳ נהנה״ה) ויש טטייפ-ן גט הנהםד. אס גשמט כ
 הכרח ושפיר מיירי נגף העוף והא ימצרין לןןקא עיכול גיגי היינו משוט לשנירת הגף לעליפה אינו אלא משוס שמא נקנה הליאה היא משוס יכשעה שנשמע עיי הכאות שמועה נקנה הריאה שהוא סמוך לו וכיו היכא שנשמע

ם י ר פ ד א  י
 ירוק קמלס ככרסי והיה ניכר שנשפך נתונה המרה ש!א היתה סמרה מצאה כללכה והכשירו מוריי נאומר'
 שנששן לתוכה המלה נוי־ מ״ש ומח״נ חולק ע״ז ואישר : (שם פעיף ז׳ נהגה״ה) והכי גהונ . ענה״ט

 וט׳ נהריניו סי׳ לל״א נמה שנמצא הלנ ילוק עיש .־

א ״ ש ר ה ן מ ו י ל  ג
פ אין עוי ונשר . עי ם' נ״ה ט״נ בהנה״ח וע׳ בשפתי נאן אות נ׳ :  (סי׳ נ״ג סעיף א' ש״ע) א
 (הג״ה) אן נשנר םסוך לגיף . מששעית המ״ט בטשנזוות ריק עד אגודל קרוי טטוך ונלנושי
 שרד בפתיחה לטריפות עצמות אות נ״א ולהלן כ' עד חצי העצם ובעוף ננ*דד םריפה נכל

ם ה ר ב  א
 שנמצא גס״ת גשנח או ניו״ט להוציא אחרמ והיא ונר וצ״ש ואפיה שייך נו מנהג והיינו נמ״ש . ואיכ גס

 הגיס כאן נתכוון לזה. וגס י״ל נוה מה שהקשה הנה״י על הג״ס לקמן סי' רש״ז שיד ע״ש:
. עיין נשו״מ עול האג! סי' מ״א למשיק דמהני ליוה ושהייה י ט ו ו ט ב ש  (םיטן נ״ג םעי1 א' ע"׳0 ב
 י״נ חודש לשמועה מעת קאילע כיון לליכא לפנינו אמינ לנל שיוגלע וליל לגף שנשכר שכ' הפל״ח ללא
 מהני דיש לנר לפנינו שאפשר שניקנ הנשל, אס הליאם אחל השכירה וגס ה״ר דלא נהשר׳׳ח .-

 סיכא

ד  י
ש אוטרין נם ננהמה נו׳ והכי נהוג . ונש׳ נה״י נתנ שאיי מה זה י  (טיטן ניב םעיף ז' נהנ״ר׳} ו
 שנתג והכי נסוג גדנר שלא שכיח . וי״ל ע״פ מ״ש מסראנ״מ גשו״ת מיס עמוקים סי׳ ה׳ דדוקא אס היא
 מעשה אמרי׳ דציש מנהג גדנל ללא שכיח אגל אס נעשה ע״ט חכמים מנהיגי האל! הוי קגיעית. וכזה
 י)"ש מ״ש הג״י פ״ג דיגמות גגי אשת חמיו דנספרד המנהג להתיל ואע״פ שהיא דגל ולא שכיח . אך
 סנוונה שנטשה ע״פ מכעיס. וכן א״ש מיש סננהיג נא״ה שי׳ ל״נ ומנהגנו דאף בדיבוק מאות לאות



ב ה י ז ר ו ן יורה דעה נג הלכות טריפות ט ה י כ ת פ  באר הגולדן 190 ש

 כתוב בסמ״ק כתיבת יד ולפ״ז אפילו לא נצרר הדם מעבר לצלעות דאז יש חשש לניקבה הריאה ובלבוש הקשה מאי שנא מנשתברו מימונן
 טרפה וכן מצאתי בהשב״ץ סי׳ שכ׳׳ז וז״ל שמועת גף בעוף במקום צלעותיה דכשרה ולא חיישינן לנקיבה הריאה ונראה לתרץ דבצלעות
 חבורו בכחף טרפה והוא דאיעכול ניביה עכ״ל וט״כ,ט״ש הוא וצ״ל לאמחזקינן ריעותא לומר שנכנס השבר למקום אמר משא״כ כאן שאנו
 שמוטת יד בבהמה במקום חבורי כו׳ דהא בעוף פשיטא דטרפה אפי׳ רואין שנכנס חוץ לגבולו שהוא מעבר לצלעות ע״כ חוששין שמא נכנס
 גם לריאה ובב׳׳י בשם ת״ה כתב
 להכשיר בגף העוף שנשבר ואין
 מוששין לנקיבת הריאה מעעם
 שבצלעות אין חוששין וגס ע״ז פסק
 בלבוש כיוןדאנו מחמירין בגף בסמוך
 לגוף יש להחמיר גס בנשברה צלע
 אחד כעוף כנגד הריאה ולא נהירא
 להוסיף על הטרפות בפרט מה שמנו
 בפירוש להיתר וא״ל דלדין התלמוד
 מצריך בדיקה ואנן אין בקיאין
 בבדיקה זה אינו דא״כ סיה לו לבעל

 התלמוד לומר תיבדק הריאה כמו
 דאמר שמואל בנשמטה הגףוכ״ש לרב
 דאמר טרפה ולא מהני בדיקה דה״ה
 נמי בזה אלא פשוט דכשר בלא בדיק׳
 א״כ למה נגרט אנחנו ויש לחלק בין

 והיהר הארוך כלל נ׳ דין וי) והכי גהונ אבל אין לחוש לזה כל זמן שאין
 רואין שנלרר הדס ואין צריך בדיקה(נלמד מעוף לסעיף בי) .

ן בעוף אם נהתכו או נשברו אגפיו כשרה ב ו  ב נ
 ה ש י אפילו נשברו םמוך להיבורו (י) לגוף
א ששבר העצם ההיצון לא יהא בו עוקץ ו ה ו  ניט ה

 שאם היה בו עוקץ הבדק הריאה:
) נשבר המוך לגוף ואומרים דדינו כשמוט(הגהות ה ) ס  הגה ך ויש אוסרי! א
) אגודל אפיי בצמצום ו )  מיי') והמנהג הפשוט שנהגי לשער כרוחב ז
 כשר(אגור ואנודה וכ״כ בש״ג שכן נוהגי!) אס לא שרואה שנצרר הדס
 מעבר לצלמות (ג) ה אנל אין (ז) חוששין לזה ומכשירין מסתמא
 (מהרי״ק שורש ל״ח וחייה סימן ק״ל) ואין חלוק אס עוקץ נשגירה או לא
) מאמר שרחוק מן (ח) הגוף אנל אס אין רוחב אגודל נין ג )  (ד) ט
 מקום השבירה לנוף אז היא עדיפה בכל עגין [ט] ולא מהגי בדיקת
 הריאה לאין אנו בקיאין בבדיקה (ש״ד וארוך כלל נ׳ ד״ז ומהרי״ל ואגור)

: ג  בכל מקום דאיכא ריעותא והכי נהו

 לא איעכל ניביה כדאיתא להדיא
 בש״ס וכל הפוסקים דשמוטת גף
 בעוף טרפה מטעם דשמא ניקבה
 הריאה ומכ״ש לפי מ״ש הב״ח דלא
 שייך כחף בעוף ומהרש״ל באו״ש
 ובספרו פא״ט סימן צ״ט כתב דבנשבר
 יש להחמיר כדברי הש״ז דאינו נגד
 סש״ס דאפשר דנשבר ונחתך גרט
 מנשמט אבל בנשמט אין להחמיר
 והב״ח מחמיר אף בנשמט(וכ״כ הב׳׳י
 וד״מ וח״מ כלל פ״ז דין י״ל בשם
 הגה״מ): ה אפילו נשברו סמוך
 לחבורו בגוף, והוא שיהיה מקום
 חבורו בגוף שהוא כבוכנא באסיתא
 קיים לאל״כה״ל נשמט. ב״י ־. ו ויש
. כתב הב״ח וז״ל וכתב ׳ ו  אוסרים כ

 מהרי״ק שורש ל״ח דאס נתרפא יפה שבר אל שבר יחדיו ידובקו כשר נשבר גף לצלע דבגף כיון שהעוף מנדנד אותו הנה והנה אפשר פע״י כך
 אפי׳ סמוך לחבורו בגוף אלא דאס שוכבים זה על זה אינו כשר אא״כ נכנס לפנים משא״כ בצלע שהוא מונח במקום א׳ ולא ממזקינן בו ריעותא
ה.  רחוק מן הגוף כשיעור רוחב אגודל עכ״ל וליחא כן במסרי״ק אלא ועמ״ש בסי׳ נ״ד בשם הר״ן בסעיף א׳: (ג) אבל אין הוששין לז
 מהרי״ק מיירי החס היכא דהאיסור הוא משוס אבר שיצא לחון כגון הטעם שיש מכשירין אפילו בנצרר הדס מעבר לצלעות ורש״ל הביא דברי
 במקום *) שעושה טרפה או בגף העוף ושאר אברים לענין אותו אגר מהרא״י שכתב שיש לעיין בצלעות אס לא נצרר הדס ונ״ל להלכה שאס
 עצמו דאסור משוס שמא יצא לחון משום אבר המדולדל ובנקשר כשר יש שקן בשבר העצם החיצון אז ראוי וחיוב לעיין בצלעות אע״פ שכ׳
 כדלקמן סי׳ נ״ה סעיף ה׳ וי״ב משים דאס היה יוצא לחוץ לא היה רמ״א בסמוך שלדידן אין חילוק בין עוקץ או לא נראה דזהו לענין שלא
 נקשר שבר אל שבר יחדיו ידובקו וכן משמע להדי׳ בתשובת משאת להטריף בשביל העוקץ למוד אבל מ״מ מהני האי עוקץ לצורך חיוב עיון
 בנימין סי׳ מ׳ דמהרי״ק מיירי בכה״ג אבל בנשבר הגף סמוך לגוף מעבר לצלעות כיון שיש ריעותא גדולה לפנינו כנ״ל נכון להלכה:
ד) סאחר שרהוק מן הגוף. פירוש לצד הגוף מן התחלת השכירה  דמטרפינן מטעם דחיישינן לנקיבת הריאה א״כ מה בכך שנתרפא שבר (

 אל שבר יחדיו ידובקו ודמי לדלקמן ס״ס נ״ו ס״ק י״ב בנשבר במקום צ״ל
 צומת הגידין דאפילו חזר ונקשר שבר אל שבר יחדיו ידובקו טרפה ע״ש וכן הצעתי דבר זה לפני הגאון אמ״ו ז״ל ולפני כמה גדולי הוראה ונשאו
 ונתנו בדבר והסכימו לדברי אכן מהרש״ל פרק בהמה המקשה סוף סי׳ ט״ז כתב וז״ל ובשבירת הגף סמוך לגוף דאנו נוהגין להטריף משום
 חשש נקיבות הריאה כל היכא שנתרפא ונדבקו השברים ואין ניכר ריעותא בצלעות כשרה דא״א שבתוך אותו הזמן שנקשרו ונתרפאו שלא
 יהיה נרגש מזה שינוי בצלעות כי בקל לשם ניכר עכ״ל ואין אלו אלא דברי נביאות להקל ואולי גס הוא הבין כן מדברי מהרי״ק כמו שהביא שם
 תחלת דברי מהרי״ק ומ״מ אפשר לצדד ולהקל הואיל ובלא״ה רוב הפוסקים מכשירין בנשבר ולענין נשבר רחוק מן הגיף שהאבר שצמו אסור
. ע״ל ר״ס רע״נ כתבתי בשם סרמב״ם שיעור אגודל כמה הוא: ה אבל אין חוששין ׳ ו  אס נתבשל כך ע״ל סי׳ נ״ה ס״ק י״ג: ז אנודל כ
. ז״ל ד״מ ולא ראיתי חוששין לעיין אס נצרר הדס כו׳ משמע שכן המנהג וכתב הב״ח מ״מ יש להחמיר לעצמו לעיין בצלעות ׳ ו  לזה כ
ר שרהוק מן הגוף , ז״ל הת״ח שם סוף דין י״ג ועוד נראה דאין חילוק בין אס יש ה א ט  כשהשבר קרוב בפחות מרוחב אגודל ותע״כ: ט
 טיק! לשבירת עצם הנשבר בין אין לו עוקץ ואף על גב דבתשובת אשיריי כתב דאס יש שקץ לשבירה צריך לבדוק הריאה שמא
 נכנם לפנים ונקבה היינו דוקא אס הוא סמוך לגוף אבל רחוק מן הגוף ליכא למיחש ומאחר שהמנהג להטריף ברוחב אצבע בכל
 ענין וברחוק מזה נהגו להכשיר שזה מקרי רחוק אין לחוש אחר כך לנקיבח הריאה כן נ״ל עכ״ל ובפרישה כתוב ופשוט הוא דאס
 היה העוקץ נכנס בתוך אגודל סמוך לגוף אע״ג דהשבר יותר מאגודל מגוף ערפה וק״ל עכ״ל ומדברי הת״מ הנ״ל לא משמע כן וגם קשה
 מה בכן שהעוק׳ן נכנם בתוך אגודל סיף סוף מקוס השבירה הוא רחוק מאגודל מגוף ונראה דה״ק הפרישה אע״ג דעיקר השבר הוא יותר
 מאגודל דהייני אמצעית השבר כגון שנשבר באלכסון כשהתחיל למדוד ממקום עיקר השבר דהיינו מאמצעית השבר יש רחוק אנודל מ״מ
 כיון דהעוקץ נכנס בתוך אגודל טרפה וכן משמע בעט״ז דבכה״ג צריך שיהא אגודל ממקום שהתחיל השבר לצד הגיף וגס כלא״ה האי דינא
 משבר הגף מומרא בעלמא הוא והבו דלא לוסיף עלה וכן אס נשאר בעצם הנשבר מחובר לטף כשיעור אגודל אפילו אין מהעצם החיצון שנתחבר

י י ל  ביאור הגר״א ע
 נעיף תיבדק הריאה הייגו בפתטא דלינא ריעותא ו [ז] אפילו כוי . רהא אף בבהמת
 כשרה ום״ד שם דאף כמקום שםדסה ננהטר. כשר בעוף ועי תופי שם ד״ח ל״ל כוי
 ואין חוטר בעוף אלא םפני הריאה: [ח] והוא כוי , דאז רינה ננשטפה בפ״נ :

 [6] ולא םהני כוי . קאי ג״כ אפ״נ:

ק ׳ ז ע י ר ש ו ך י  *)נ״ל מאין עושה ונ״ה נפמ״נ ח

: (כאיי) יהבייח מחטיד אף  בדקר, כדלקטן (פי׳ נ״ח פ״ב) דלא בפט״נ נש״ר אות ד׳
 בנשטט וםנואר שם דיר חטיד םרגל, דנרנל איענול ניני׳ בלא שטופת ירך כשר . וניר
 טריפה דלינא טידי דסגי! : (שייך סק״י) ומ״מ אפשר לצדד ולהקל . נפטינ (שפתי דעת
 לקטן טי׳ נ״ו פק״נ) נתב דאין הםנהנ להקל: (שם סין״״) בפחות פרוחנ אגודל. «״ל

 פתחי תשובה
 שהריאה רונצמ אנל ננהמה יש להכשיר ע״ש: (i) טאחר שרחוק ט! הגוף י ענה״ט ועיין
 נחשונת שנות יעקב מ״נ סין סימן ס״ז שנא (פניו נף העין שנשנר נאלנםון והעוקן
 המחונר לגוף היה כאצנע גולל אגל מן האמצעיח השכר וכ״ש מן העוקן עצם החיצונה לא
 היה כשיעור אצגע גודל אך שהמוקד החיצונה היתה לצר מון לצל הלאש ולא לצל סגוף מקו•

 ששוכנת

 באר היטב
. כ׳ השייך והוא שיהא ף ו ג  ילדה ביצה יש להתיר הניצה בי״ע סי׳ יו״ד: (ד) ל
. ר ב ש  מקוס חנורו בגוף שהוא כנוננא באסיתא קייס דאל״כ ה״ל נשמש: (ה) נ
 וכתב השייך אפי׳ נתרפא יפה שבר על שבר יש לאסור דלא כב״ח ומהרש״ל
 מיהו אפשר לצדד להקל הואיל ובלא״ה הרבה פוסקיס מכשירין בנשבר ולענין
 נשבר רחוק מהגוף שאבר עצמו אסור אס נתבשל כך ע״ל סי' נ״ה ס״ה בהגה״ה. (ישם נתבאר גס״ק י״ג דאין לאסור אפילו ליכא ס׳ דהיבא דאיכא ספיקא אזלינן
ק אפי׳ ׳ נ״ה סעיף ה׳ מותר בלא ס׳ ו ספק יוצא נסי  לקולא וכ״ש היכאדאין ריעותאבעור ונשר וחזר ונקשר אלא שלא נתקשר שא״ש י״י דמותר התבשיל וה״ה נ
 היכא דיצא לחון בודאי יצריך ס' נחנשיל או בצלי או במליחה נגדו אין להחמיר כל היכי דאין ס׳ בחתיכה נגדו לומר חתיכה נ״נ כאיסור דבוק כדאמרי׳ לקמן סי׳
 ע״ב גבי לב וגבי כבד סי׳ ע״ג כיון דאין באבר זה אלא מצות פרישה בלבד. ודוקא היכא שיש ס' בחנשיל אלא שבחחיכה שהאבר דכוק בה אין ם' הוא דאין
 להחמיר כיון דנלא״ה הרנה פוסקים סוכרים אף באיסור דביק נל הקדרה מצטרף אנל כשאין בתבשיל ס׳ אסור באיסור יוצא בודאי לחיזעכ״ל שייך שם. יע״ז
 פשק שם ס״ק ז׳ להקל במליחה בנל גווני בין בספק איסור יוצא ובין בודאי יוצא. ונחנשיל ונצלי להקל במקום ה״מ או לכבוד אורחים או שנת כיון דססיקא דרננן
 הי׳ ופר״ח פסק שם כשייך בספק יוצא א״צ ם׳ ובודאי יוצא צריך ס׳ ולא מחמירי׳ באיסור דבוק וחולק על ע״ז שמיקל בוודאי יוצא אס נתבשל במקום הפסד אפילו אין
דל • כ' הש״ך בשס הרמב״ס (פ״י מהלכות ס״ש) דרוחב גודל היא אצבע הבינוני והוא שיעלה שבע שעורוח בינוניות בדוחק ובאורך שעורו ב׳ ו  ס׳ ע״ש : (ו) אג
ומא יש למדוד באצבע שוחק מרווח ואס  שערות בריוח ־ ומשערי! בגודל מלכד מה שתקוע נגוף כבוכנא נאםיחא (ובחי נ״ש סימן ס״נ מכריע כשמודדין מן הנ
 מודדי! ממקום חיבורו לגוף מבחין יש למדוד באצבע מצומצם ע״ש ומנהג שלנו אס יש רוחב אגודל אפי׳ בצמצום ממקום השבר לגוף כשרה ולוקא עד הגוף ולא
נ ואינו אלא רוחנ אגודל וחע״נ אבל ביותר מרוחב : (ז) חוששין • כ׳ הב״ח מ״מ יש להחמיר לעצמו לעיין בצלעות כשהשנר קרו  עד ראש הפרק הנחחג בגוף)
 אגודל כ״ע מודו לא״צ לעיין בצלעות (יעט״ז הכריע דביש עוקז יש לעיין ותש״ך העתיק הב״ח שפסק ליש לעיין בצלעות כשהשכל קרוב בפחות מרוחב אגודל ולא
 הננתי דאם הוא פחות מרוחב אגודל נלא״ה טריפה לפי הסק רמ״א) : (ח) הגוף ־ כ' הפרישה ואם היה העוקץ נכנס בחוך אגודל סמוך לגוף אע״ג דהשבל
 יותר מאגודל מנוף שלישה והש״ך כ׳ על זה דקשה מה בכך שהעוקז נכנס בתוך אגולל סוף סוף מקום השבירה הוא רחוק אגודל מגוף וצ״ל דה״ק הפרישה אע״ג
 דעיקר השבר הוא יותר מאגודל דהיינו מאמצעוח השבר יש רחוק אגולל מ״מ כיון שהעוקץ נכנס בתוך אגודל טריפה וכ! משמע בעט״ז • וכן אס נשאר בעצם
 הנשבר מחובר לגוף כשיעור אגודל אפילו אין מעצס החיצון שנחחני עליי אמלל נזה 0 כיון שהשבירה נעשית רחוק אגודל כשירה (ובת׳ ממה יוסף סימן ה׳
י נקטינ! Q אם נשכר סמיך לנוף שחוח מכשיעזר אגודל שליפה בכל ענין אף שאין  ו׳ האריך מאד לפרש דברי הש״ך הללו בגי אופנים ע״ש והעלה לעני! דינא מ
 בו עוקץ ואף שנתרפא יפה שא״ש י״י הרי זה טריפה ואס השבר רחוק מן הגוף ואין בו עוקץ אף שהשבר הוא באלכשין כקולמש ויש קצת מן השבר נחוך אגודל

 כפירה ואס יש בו עגול אס הוא באלכסון ויש מן השבר בעצם החיצון בתוך אגודל טריפה ואם השבר הוא נשות אף שנמס עצס החיצון נתיך אגודל יש לתכשיר
 עכ״ל ע״ש ובתשובת נ״ש שאלה ם״א שהאריך ג״כ נזה • אס נשבר הגף סמוך לחיבורו בגוף לפנינו ישבר הגף לגמרי כי היכי דלא לינקב הריאה ובהט כשילה לכ״ע

 אבל בשמיטה ציבא תקנתא וטריפה זולת בשהיית י״ב חדש או בלידה כמ״ש סימן נ״ז פר״ח'׳ כ׳ ב״ח הני אווזות שמוליכין להשוחפ דמעקמין אנפיהס להשיס אותס
 נעשה והוא הדין בתרנגולת שהשוחטים מעקמים אגפיהם בשעה תחח רגלי האווז וקושרימ הרגלי״ למצוי הוא שישבר הגף עי״כ מחיים דחונין בו לאסור דמחייס

ס לא  שאוחז לשחוט מצוי 'הוא שבשעת התחלת שמיטה כשהי׳ מפרכס נשבר אגפיו תלינן לאסור דמחיים נעשה ע״כ וכ׳ פר״ח עליו לין זה אינו מחוור דמידי סי

׳ ניונדנןןר ונ״כ  ג משנס שם ו
 סלשגיא ורין ורנינו ירוחם
 וכ״נ שהוא ועת הלמג״ס
 נס״ח מס״ש: ה נתשינה שכ׳
 הרשנ״א להרא״ש נלל נ׳ :

 מטה יהונתן
 נכח והיינו אפ נפסק הציני
 ואז נש«ט נכחמשא״נ אס
 עדיין מעולה נגיוין ולא
 נשמע נכח לינא למיחש
 לנקינת הריאה כלל וכשלה
 אנל אם נשמט יי הנהמה כשר
 נעל ערן ואין לנו להוציא
 מדגרי התשנ״ן מידי וכן
 מולין לגלי פוס׳ פרק א״ט
 דף נ״ו עיא כליה למה לי

 יד אפרים
 (טיטן נ״ג נש״ע •עיף ני)
 וכן בעוף כוי. וטי' גתכ״י
 p׳׳' נ״ג תרנגולת שלא היה
 לה נשני אגפיה יק סרק אחי
 סמוך לגף וגס אותו הפרק
 לא ה״נגף אחד יק לגי הי/יין
 הראוי להיוח והכשיי וגט
 אירע חרננולפ שלא היה לה
 רק גף אחל וגף השני סיה
 משר מתחלת ירייתו והכשיר
 ועור כתג שהראו לו ככש
 שנגיא מסר כרגליו הפרק
 התחתון רק כמקום הפרק היס
 חתיכה קטנה נמקוסהפרק ר״ל
 מחוגי לעצם האמצעי וקנוע
 גו פיסות והיה הולך עליו
 נעל רגלים גמורים והכשיר:
 נשם נהנ״ה) מאחר שרחוק
 מן הגוף . עי׳ נה״ט נשם

 הדושי בית מאיד
 נמקופ חיותה אס נשאר
 נזיז! אזי אינה טריפה נמשמז
 אנל אס נחס,־ ע״י המשהו
 מן הנוית גוי נכולו כיון
 לסגמ׳ מקפידה עלנזיס דזקא
 וזה נמ׳ נוונת הרשנ״א כוי
 להשוותו לדעת הר״ן וק״ל:

 (םיטן נ״ג בש״ך פ״ק די)
 ןע״ג ט״פ הוא . יהא נעוף
 פשיעא רעריפה . נ״נ י״ל
 ואף את״צ לכוונתו עריפה

 נליון מהרש״א
 העצם-. (ע׳יז סק"נ),מאי
 שנא טנשתבדו • סיעוט
 צלעותיה . ע׳ ט״ז טי' ל״פ
 פוף 0״ק נ־נ: (ש״ן הק״ד)
 וע״ב ס״ט הוא . ע׳ פלחי
 שאינו טעות:(שה)רבנשבר
 יש להחסיר כדברי הש״ד .
 בלא חזר ונקשר שעשי״י ונם
 נור, להאחרונים נשר אף
 נהפפד קצת לנוש' שדד
 בפתיחה לטריפת הע׳יםות
 אות ח׳ : (סעיף נ׳ ש״ע)
 אפיי ושברו סטוך לחיבורו,
 ונזה לא טהני לשהותו י״ב
 ווודש דדילסא ניקב הריאה
 אח״נ אא״נ יחתוך הגף סיד
 ונזר, קיל נשמט טנשנר :
 (שט) שאם הי׳ נו עוק־ן
 הבדק הריאה . ע' נליון כ׳
 נ״ר, בהנ״הע״ת שטא איעכול
 ניבי׳: (תג״ה) שגהמ לשעי
 נרוהב אנורל . ונעוף קטן
 שאין בכולו שיעור אגודל
 אט טהשבר ביותר מחצי
 האבר להגיף כשר:(שס) אם
 לא שרואה. לשון הד״ט אות
 נ' פיהו נראה אס רואה
 רנצרר הדם טוב להחמיר
 שלא כדברי הנ״י. ע' נליון
 לעיל ע״ת ממוך: (שס)
 מעבר לצלעות . דאז אפילו
 ברחוק מאגודל ואין עיק׳ן
 פריסה. פשנצות: (שם) א0
 אין רווזנ אגודל. ואםגאנד
 העצש ער שלא ננדק הוי
 ט״מ דלםא הי' נאנוול ודלטא
 הלכה נהטחנר באין עוקץ
 ועי עונרא נשפתי סוף מימן
 זה : (ש״ן סק־ה) דאלייב
 ח״ל נשמט. וניס גש לדידן
 דאוםוי׳ בליז ננ-שנר פטוך
 לגוף לעניו פ״פ נדאיתא
 סעיף ד׳ : (שס שק״י) ומ״ס
 אפשר לצדד ולהקל לעת
 הצורך . וננו״פ נ׳ חלילה
 להתיר ד״ל נלא ה״ט דלא
 נטו שהבין בטיט , לבישי
נ י  השרד;(שם) ובלא״הי
 הטוטקיט םנשירין , באין
 עיק׳ן ונם הבוכנא קיים :
 (שט סק'«) בפחות פריחנ
 אגודל . ר״ל דאיכא רק
 אנודל טצוטצש לא וחב דאי
 לינא אגולל נלל נליז לדידן
 טריפה : (שם סק״ט) וכן אט
 נשאי נעצם . צ״ל ולנ! :



ן צו באר ועולה ה י כ ת פ ב יורה דעה נג הלכות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

M D B S T I M ״ ? ה ״ א ר ־ ה י ר ש ) כ * ל י ו ג ' א י י י י י ה ש ג נ ה נ י י . לפי עליו אגודל כזה ם כיח שהשנ ה א י ר ה ה ב ק י ) שמא נ ה ) : ן ק כגון שנשבר באלכסו  5״ל רחו
: מ ל ס י ל נ ש : ח » ״ הא נ3ות ל ה שהוא שקוע בנוף כבוכנא באסי ק באגודל ס מלבד מ ר ט ש מ פ וקרום הבשר רך ורק בין הצלעות ד  שהריאה נחבאה בין הצלטו

א נמודות דרסת ט : י ש ס י נ ו ר ח י א א ש כ י ר ע לשה ה מ ש ך שאינה מצערף וכן מ צרי ף כן כתב רש״י: (ו) ו ס הג ת הריאה ע ק ת נ ת  וכששומע גפה מ
ן ג״נ נטיז' % זיז 0 י ט י י1 ו ש ב ס ה ו י ו י ח ו ו ג נ ל צ ת P ה א ב ח ה נ א י י ה י ש פ • ל ח א י ד ' ה י ב ^ י ח 1 כ כ ה ו ס י . פשוע דלדידן שא״א בקיאים בבדיחה ט ׳ ו ה כ ה פ נ  ל

״ ־ י ־ — ־ י ־ י י  בש״ד דלא בקיאין השתא בבדיקת ־ •
ן ו הוששי ר ק י ע ם מ ה ד מ ה ו א ל י פ ו א י פ ו אג ט מ ש  הריאה של עוף וכתב עלה יש״ל ג י נ
ה ה פ נ ך ל צרי א ו ) י ! ) ה א י ר ה ה ב ק י א נ מ  (ה) י ש
: ה פ י ר ו ט א ם ל א ה ו ר ש ה ב מ י ל א ש י ם ה ה א ק ר ב  (מ) ל
ם דע א ו ר ואינו י ו ב ) ש י ) ף ג א ה צ מ ב גד) ני] נ ) י ז )  ד

: ה פ ר ך ט ר כ ה ו א ר א ב ש ה נ ט י ח ם ש ד ו  ק
ד ס״ס ספק שמא נשבר אחר שחיטה ואליל נ מנח י  הנה ויש מכשירי! י
 קולס שחיטה (ה) שמא לא ניקבה הריאה(איסור והיחר הארוך)
ה) להכשיר בנשבר להא יש מכשירין בלא״ה (ל״ע) ) א) י  ויש לסמוך ע״ז (
ך אבל כשנמצא שמוט ולא ידעינן אי קודם שחיטה או לאחר שחיטה  ט
: י ״ ז (1) יש (יב) להחמיר ולאסור ועיין לקמן סוף סימן ק  (15) ט

ף נ כ ת ה ח ה ה ק ו מ ה ע כ ו מ ה ל י ה ף ש ז ״ עו  ה (י) י
ך ר ו ד פה נ ה ו כ מ ל ח ה ע צ ו ה ושמו נ א י ר ד ה ג נ  כ
ם ו ק א מ ל מ ה י ו ר א יצא ה ל ס ו ש ד מ ת ב ר ג ר ג  ה

: ובאורך שתי שמילות גליוח ה ק י ד ב  נהבאר לא׳׳א בקיאים ב
• ה 8 ף שבור כו׳ . מיירי נ ג ב נמצא ה  י

ע שנעשה סטה יהונתן דו ה י י  בענין דאם ה

צ ־יני ^ ־ י י ר י ; א נ ^ n » ה כנון שיש > פ ר ה ע ם הי י  מחי
ף ב׳ וכן כתב והיינו אפילו מון< תעוף והא י  בשבירה כדלעיל סע
״ ? , ״ י י ז ? ! ׳ נ ש  הב״ח וליכא להקשות דמכל מקום י״יי״ ?/
F J T i K f e S ־ ן לסטי אה לפנינו כדלעי ק הרי ד ב  ת
אה תיש׳ וקיפ לשון פינול אנל  ב' יש לומר דמיירי שאין הרי
C ^ : > ר ח״י׳ 5 פ ס כ א ל י  לפנינו וזה פשיני ו
 דף קל״ו ע״ד שכ׳ שדברי המחבר פריטה. יש להקשות א«אי
M f , ״ ם ^ י ר י ש כ מ ב  סותרים זה את זה ו
^ מכשרי אפילו בכה״ג וכן הוא י״ל ניון להספק הוא אפ r ^ ׳ I S באי״ה ומביאו בד״מ דאפילו בנשמש 

ם ס״ס ומ״ש הרב דיש לסמוך להכשיר בנשבר דהא יש ע ע  כשר מ
ד אפרים ש י י , ב א ץ ל ק ו ] ף ןאין נ ו ג ך > ו מ ר ס כ ש  מכשירין בלאו הכי ר״ל מ

' ? , « S' ״־״ן ׳ י י 2Jכ ר ס ( א ל ׳ הרשי ן ליכא מאן דמכשיר ואדרבה הרא״ש בתשובה י ק ו  ע
ף ב׳ וכ״מ בד״מ שכתב דהא נלה״ק ועיש להאי וינחמיל  להדיא וכמו שכתב המחבר בסעי
י XI ״ועיי׳ ישםשנת??־ ״ ו ב י ס 1 פ כ ה ו ע י ״ ש ים מכשירין בנשבר בודאי קודם ה נ  הרבה גאו
ה ומביאו לממיר מחמת מול סעם פ ר ע ק בב״י ד ס קן פ  הלכתא כמ״ש לעיל עכ״ל וביש טו
I V w t e S « t e S ־ ' י כ ס ״ ס ח כ ז דינו כנשמט : יג ט ק ו  1בדגל למיל וכ״כ הב״ח דביש מ

א ללא א1!ו ומניחי! אותמ על גנה תא בצלעות או בריאה מילחא דפשיטא הי עו אס נראה שום רי  ו
י דהא אכל לא בקיאינן בבדיקות ווןוונ הינר שמחיים«שה נ קה לא מה ס ואפילו בדי ן אס״ נ  סמכי

׳ • $ : ידס״ס כי ׳ ס נ ח כללפ״ז עכ״ל חשובת מ״כ ס״ כ״כבת״ אהו  הרי
ר וההיתר הן עעמא אפשל >הל,צ נאי! סו כא דהאי ס היינו הי  כתב הב״ח כל מאי דמכשירין משעם ס״
א מנשיל%?נכ£וי גוונאיאף ר מ ו ח 1 ל נ י ל י ח ח י ה ב י מ א דאיכא למתלי באיסור טפ כ י ה ל ב א ס י ו  ש
ן ננשנל מחיים וכ«״ש אחל נן נה ולפ״ז בהני אווזות שמלעיטי ו  וכה״ג כ׳ הריין פ״ק דמולין ע״ש ה״ר י
י א ׳ 4 ״ £ £ * י ״ ™ ״ ל ? ב : טי א ׳ ׳ עכ״ל ועיין בסי׳ נ׳ ס״ר, נ ד תלינן לחומרא כדפי  כו׳ ע
׳ מ״א וסי׳ נ׳ האריך מאד ואמר עי׳ נהיע ונ׳ נעים רניס כי׳ . ובתשובת מ״ב סי ׳ ו ט כ ו מ א ש צ מ נ ש  כ
ם ו ^ " ' שחימם' " " ' ^ מ ש מ ש נ ע א*ילי ב מ ש ם מ ״ א ס כ י א א ד כ י  דאף מהרי״ק אינו אוסר כלל ה
 ואף כי דבריו נכונים בזה מ״מ בעיקר הדין האריך שלא לצורך דהדבר נא״קלא!ת של ברזל ממצא
S t i i S w ' S t a ת מ ח א מ ס כיון שהספק השני הי ״  פשוט ram הרב דאין זה קרוי ס
טה הנן וגויי ש״ש: ׳ גדין *י ט ק ״ ׳ צ״ח ס ׳ וסי ד ק ״ ׳ נ״ה ס דיעה כדכתב בד״מ (וע״ל סי  משרון י

ק פ  ובעט״ז כתב שהוא קרוב לודאי יוסר שניקבה ואין כאן אלא ס

ד ׳ לנ א ° f? מ ״ מ ' י מ ו ל
ס  ש י ל י י 5 5 1 א מ ו ״ י ד ל ב ב ד ״ מ ה ל  אחד ע״ש) ואישתמיט^י

בה יש להקל אף בנשמט ע״ש מ״מ פשוט להא אך איט״ל ניטס ק דבהפסד מרו מסי ס ו  הוי ס״
su< ס הוא לאחי עלה מיש בה וכה״ג יש לחשבו שפיר ס״ ד מרו ס פ ס ה  הוא דגם סרב ס״ל דבמקו
^ : ^ I K S S ס דאפילו בדיקה א״צ ס נ״ז דס״ס כי האי משיב ס״ ״ ס מ ״ ד  כדכתב ב
ך ם״ק יינ) י׳ל יטיייי ״ ש ה דיש ב מ ט ב י ס ׳ ק״י ס י ״כ לקמן ס נ ק ו י עה אינו מז י ד ן י  וא״כ חסרו
? ו מ ^ ^ מ י י ל ט * מ ש : , כאן ר״נ דלמעשה יש להחמיר לאסור ב ׳ נ״ג ו ׳ וע״ל סי כ י ״ ס ק״י ובס״ס ק ם ס״ס והיינו דכ׳ הר״ב כאן וע״ל ס״ ע ט  להכשיר כנשמט מ
׳ מ״ה אוסר מחשוגח מ״נ פימ! נ׳ מסלשו ד מרובה אין להקל כלל דהא מהרש״ל באו״ש סי ס פ ד מרובה וכה״ג יש להתיר וכ״כ הב״ח מיהו שלא במקום ה ס פ ה  אבל ב

 שיפה כתב כיון שדבוקה בצלמות א׳
ה לפנינו ט״כ אין מוטיל לדידן ל  מ
קה והא דלא כתב רמ״א כאן  בדי
 כלום שסמך על מ״ש בסי׳ ל״ט ס״ד
 שאפילו בבהמה א״א בקיאין בבדיקה
גס בסמוך כ׳ לעני ן עוף  כ״ש בעוף ו
: ה ק י ד ב ף ב' דא״א בקיאין ב  בסעי
׳ . ר כו ו ב ף ש א הג צ מ ) נ ז ) 
ף ב׳ כתב בנשבר מה דהא בסעי  תי
 דכשר ובמהרי״ק כתוב דין זה ושם
ך  לק״מ דאיהו ס״ל טרפה בנשבר סמו
) וצ״ל דכאן  לנוף אבל להש״ע קשה •
ירישיש עוק׳ן בשבירה ומיירי שאי  מי
 אפשר לבדוק הריאה ומ״ה טריפ׳

קה היכא שאפשר דכבר כתבו לעיל וכאן י  ולא הוצרך כאן להזכיר הבד
ו שצריך בדיקה דענ  לא בא אלא להשמיענו שיש כאן טריפות וממילא י
ק פ ס גמור דהך ס . אין זה ס״ ה א י ר קבה ה י א ג א ל מ ) ש ח ל: (  כדלעי
יקבה הוא תלוי בחסרון בקיאות שלנו בבדיקה כ״כ המרדכי  שמא לא נ
׳ ל״ה לא משיב האי  ואגודה בשם ה״ג ורש״ל מביאו וגס מהרי״ק סי
ע כיון שהוא מפורש בתלמוד מ ש ר רמ״א כאן מ  מלתא לם״ס וע״כ החמי
ן אהאי ס״ס ובסימן ק״י כתב ר.ז״א חד נ  לאיסור בלא בדיקה לא סמכי
: ת ם ס״ס וצ״ל דלקמן כ ע ט יהו מותר מ י ו נא בנשבר ובנשמטדבתרו  די
 מצד הנראה לו לפי הדין וכאן כתב מצד החומר׳ שכן משמע לשונו
 כאן שכתב יש להחמיר ולאשור וכן פי׳ מו״ח ז״ל דברי רמ״א ורש״ל פשק
ר ש להחמי ) י ט ) : ה ש ע ס בנשבר יש להחמיר בספק אימתי נ ג  ד
. כ׳ רש״ל דאס יש לו איזה דבר לתלות בו שנעשה אחר השחיטה ר ו ס א ל  ו
 חליק בו ומביא ראיה מדברי הר״ן פ״ר, דחולין שסיים בדבריו וז״ל הלכה
ן שדרסו על הגף או פרכס ונלמן אל ו  כל היכא שיש לתלות בו להיתר מ
ת כך תלינן לקולא עכ״ל מ ח  הקיר ואיכא אומדנא דאפשר שנשמטה גפו מ
. כ' ד״מ ל  וסיים רש״ל ל״ד דרסו או נלחץ לקיר אלא זו וכיוצא בזו עכ״
 בשם או״ה אפי׳ נשבר סמוך לנוף אש יודע בודאי שהעוף הובא לפניו
ת מ ח  שלם לשחוט ומרגיש השוחט באצבעותיו שבשעת שחיט׳ נשבר גפו מ
ס הרי שכיח וכשר דאין לחוש בזו לנקיבח הריאה כו׳ עכ״ל ודבר  ספרכו
 פשוט שאין זה מועיל כשנשמט הגף מעיקרו דבזה ודאי חיישינן שמא
ף ג׳ : י ע ה וניקבה כדלעיל ס מ תקה הריאה ע י ע שנשמט נ  באותה רג
. לכאורה נראה כיון דאיי׳א בקיאין בבדיק׳ ׳ ו ה כ כ ה לו מ י ה ף ש ו ) ע י ) 
ף זה אלא דאיפכא מסתכרא דהא אין כאן טרפות י  אין לסמוך על סע
׳ חולי כלל  ברור דאמאי נחזיק ריעותא בריאה דםא אין רואין שס סי

א בהדי  ו

 חידושי רע״ק להטריפו
ף י ר פ ה נ ל ח נ ק ו ל ו ח ח ״ נ ר ח ש נ ח ו י ט : (ט״ז שק״ע) הרי שכ ו צ ט צ ודל נ נ אנ ח ו נ ר ש ו י ו ס נ ׳ . אי ו ך נ ב ויש למעו ת נ י ההנ״ה ש ר נ ל ד נ ' , עט״ז וש״ך א  [י] נט*א מ

א בקיאי! בבדיקה• י א ך לגוף ו ר ממו נ ש נ נ נ ״ ם ה נ ״ נ י ה ו נ ד א נ ו ה ה ר דין ז  לפ׳׳ו ומקו
' ז ט ג א י נ י א םד ט שהו ו מ ש ' טשא״כ נ י א יש נ ה ר ר ש ר נ ב ש ׳ בהנ״ד, דט״ט מ נ פ ו ; ידיעה לא טקרי סי ף דאין זה ם״פ דחטרו  ולבך מטרי

 שמוליכין לשוחט ומעקמין
 גפיה! על גניהן וכו׳ ומיס
 נעופומ שהשוחטים מעקמין
 גסיהט מצוי הוא שנעשה
 !שעח החחלח השחיטה נטוונו
 מפרכס ואטור ע״ש וחולק על
 סאו״ה שהעתיק הנו״ז ס״ק

 ע״ו ועי׳ פר״ח ווו״ק:

 גליון מהרש׳׳א
 נשמטו
 יתר ע'
I שם הגיח ב־צ״ע ״. ובחפד״ט! B ' B י״י' PiR fc,'ה "־ י י ה י י»ימי ייי" '  . י*"! נ
ה ודאי כשר ובאינו ניכר ״ י ־ מ י י פ " f J n '1 6"ג יו " י  קי״ח ט״ש נזה : (ו) יש להחטיל ־ ענה"״ יע"ro,tM 1 ג
° אם חפר בחולדה או גיפל 5 ז מ  גל״ה ומעתה יצא לנו שלעסו גס ננשמע יש(התיל מנח ס״ס אפילו נ(א הפסל סוונה י
 אםהנוכגא קייס וא״כ אץ

 ביאור הנר״א

 פתהי תשובה
 ששוכנת הליאה ואילו היו מולוין מן הגוף נמקוס הליאה עו עוקן השנל שלצל הלאש סיס
 לתיק מהשיעול והכשיל עייש : (ד) נמצא הנף שבור כיי • מיין נספר מסאלח למשה
 שנסנ לציע אס ראינו שנשכר או נשמט הגף לאחר שחיטה ואח״כ נמצא נקב כריאס אי תלינן

 באר היטב
 נפקא אס בתחלח או בנמר שחיטה נשבר ואח״ל גחחלח שחיטה שמא לא ניקבה
 הריאה וכ״כהאו״ה ומכ״ש אם ידוע לשוחט בוודאי שהעוף שהובא לפניו היה שלם
 רק בשעת שחיטה נשבר מנח הפירכוס• וכ׳ בש״י הטעם כיון דכנפיס המה מקושרי׳
 או שהוא ביד השוחט בודאי לא מינקב דהא עיקר הפעם ע״י דמנדנד כנפה
 ניקב הריאה וזה לא שייך הנא • בהמה או עוף שנשבר אגר מהאברים במקום
 שעושה אוחה טריפה דקיי״ל הוא ואבר אסורים או שנשבר האבר במקום שאין
 עושה אותה טריפה דקיי״ל אבר אסור.אי שרי למכור לעובד כוככיס הבהמה
 או עוף מחייס או לאחר שחיטה עם האבר המדולדל שבה דקיי״ל שעובד כוכבים

 מוזהר על אמ״ה פסק בא״ש שי׳ י״ל להתיר נפרט בעוף ע״ש. ועי׳ הי״מ בימין ה׳ • וע״ז קי״ז • וח״י קמ״ב וקע״ח ־ ובי״ע כ״ד ומ״ב • ונ״ש מ״ט וצ״צ ק׳ ק״ה ־ לו"י'ין'"נשט£""יש״ לח£ל'
ם : (שם) ם טיט ש ע ט ר • פי׳ השייך לדעת המחבר דמיירי שיש עוקץ נשבירה ואין ם ו ב ) ש י . כ׳ הש״ך וכבר נתבאר דאין אנו בקיאין בבדיקה: ( ה ק ד ב  ובשי למורא י״ז): (ט) ל
ם דהייגו י י קרו . ו ס מעי ר ־ כ׳ השייך לזה מיירי בללית ביה עוקן דא״ל הכי ליכא מאן דמכשיר • נ י ש כ ה ) ל א י  הריאה בפנינו לבודקה ־ ובזה אין דברי המחבר סותרים זא״ז וק״ל : (
׳ על י ב נ ים ששו ר עצטות קטנ ת י ה ר י י ט י א ה א ל נ י ן ה נ ״ ס ה ״ ס ן 3 י ר , ש כ מ ה ד ל מ 5 ח ד ״ / ב כ ן ן , א , ק ן ב י א , ד מ א מ ? ל ן ר י ל ש נ ״ ש . א ־ > ־ מ א ש 1 א ד ט < ש ה פ א י ר ן נ ח א י ע 1 צ א ב ת ן ע י C ל ס ,  א

ט ש״ר טי׳״״י׳נ ™ י נ פ נ ר . והטעם אימא בש״ך דאין זה ס״ס גמורה דספק שמא לא ניקבה ט י מ ח ה  שוין אבל היכא דאיכא למיחלי באיסור עשי מנהיתל תלינן לחומרא: (יב) ל
k ..ו . _* * n n •,IMFKXL •,k^<•HMvA ^ •t*^m .\*kM« • / M H I •HKh• «> M t • / ך - ם . . . , ׳׳ \ ־ ״A־ ־ ־ ־ ״ ^ ״ r. . ן^^"^ ן י ת אי ה ו נ ו ר ע ח נ  הוא מחמת חסרון ידיעה שאין אנו בקיאין וע״כ החמיר רמ״א ננשמע י דנם ננשבר יש להחמיר בספק אימתי נעשה דלא הוי ספק גמור) ־ ומה ט״ק ט׳ י

ח וע׳ גליו; י ק דשם פוסק מצד הדין וכאן מצד המימרא יש לטטוך ע״ז ט י ח ס״ס שם מיירי בהפסד מרובה וכאן שלא בהפ״מ והט״ז ח כ  שפסח בסי׳ ת״י ס״ס למותר בין בנשבר בין משמש מ
ו ל נ ע , ובלא נ ן ט ק  י ם׳׳ק ט״ו ל
ם ״ ר ם נ ת ט א פ נ י ל פ ד ח ו ש ד ה י ר נ נ ש ר אלא אפי׳ נ נ ש ה ג ט י ח ד טפי דקידט ש נ ת ט ט א טידי למתלי ד נ א רלי נ י ן יודע אש קידם . ל״ט ה נ י א יט כלל טיקל בכו״פ לה״ט : (שעיף ל׳ ש״ע) ו נ י  ולא גפפקו הג
ש י ב ה . ת ר י נ ר ש ח ח א פ ח ש ה נ ת א ע נ ט םא א ה אי פ י ח ה אחר ש ר ב ש ה נ ת ת ע ר ם א ית ר רה וסאי חז ה ושבו ח ו נ א ז ה . ועתי הרי הי ד מ ה ע ר ב ש ה ובחי לא. נ ח ו נ ה בחי אינח ז מ ה ב א ה ה קה , ד ש להעמיד על החז י  ל
ם ד ו ר אלא דלא ידיינן אי ק א ו ב ת חיא פ פו ם הטרי ת ה ׳ ד ו ר העצם נ ב ש נ כד טעיינין שפיר אשנחינ; דלא דטי להאי ד ' ס־סן ע״ה כ׳ בוה״ל ו ' בן לב ספר נ ו ש ת פה . ב י מ׳טטע •י W טרי הנ ה ו ם טדי י  פי׳ ל
א ר ט נ ופדיש נ ר לא או ב ש נ ד ת י א כ נ הו ה ד וםי י ק ק ספיקא . ע׳ טי׳ נ״ח ש״ך פ פ ן ס ך ב ת : (הגייה) מ קו ו דבו ת לריאה ועל הש׳ לא תלינן להחמיר שהי קו ט דבי ה ש ת אלא נ ו פ י ד ט ת אינן ט ו כ ר פ א ה נ ל ה ב א י ו  שהיטה נ
ר . ת י ה נ ך סק״ה : (שם סיוי״י) באיסור פט• ט י א קיים ועי לעיל נליון ש נ נ ו נ ט . ונן אס אין ה ט ש נ ף ס״ר! '"נ) רינן נ ו . ע׳ ש״ך ם" נ״ה םק״ד : (ש״ך ס ו נ ל ת ש ו א י ק  וע׳ פ״ז נאן : (ט״ז שק״ח) בהםרון נ
' דרבן ליתן אין צדדי הטי שויט : (שם סקט״י) דלםעשה י ש נ נ נ ן ד ו י א א' וי״ל נ י ' ס י נ ת מ נ ם ש י ״ ש ' ר ע ו ה נ י נ נ ה מ״מ טשא״כ נ ו ם ה י ש נ נ נ ח דהוט״ל ד י ט ך סוף טנ״ה . ע׳ בהר״ן ע״ז'טוף עלה ש י  ע' ש
ך וכש״כ י ש פ ט״ש ה י נ ע ים ו ת עצמים קטנ פ ו ט ך ש ק צרי ה ר פ ו ט א לא טקרי ש נ נ ו ת נ פ ו ט ש ך ד גפטו ר םפק ו ח ה״ט נ ת נ ו י ראוי עכ״פ להי א ה ת מעיקרו . וצ״ע אט ם״פ נ ב י ׳ על ח  יש להחמיר . ע׳ נליון סעיף נ
י י נ ת . «י' ב ר ג ר ג ך ה ר ש ד ק נפח נ י ש"") ו ח על הארץ לא תלינן בי׳ : (סעי(1 י כ ל או דרסו אבל זריקה נ ת ו נ ו , היינו זרקו נ ת נ ו ל ת ס ל ה : (שם p"0 ט"') ואס יש טקו ע ק םהאי ד פ א יש לעשות פ ׳ ה  ט

פח : ו נ ה ו נ ק פרת ומכניס נ ח וטביא שפו ת ו ד ל י ת ה בצלעית כ ק ו ב אח ד ח הרי י טנ ו ו נ י ח העוף מלפנ ת נ י יש ל נ ד ר ט ם ה ש ש טיטן נ י  ו



ב ה י ז ר ו ן יורה דעה נג נד הלכות טריפות ט ח י כ ת פ ! ש 9 י המלה 2 א  ב

 להשרישו כן נ״ל והכי נהוג טכ״ל וכ׳׳פ בסימנים שם ולפ״זיצ״ל הא דלא ובהדיא אמרק בכמה דוכשי דכל שלא שלט בו החולי אין חוששין בו
 הגיה כאן כלום היינו דסמך אמ״ש למעלה אבל העט״ז העתיק דברי וחו דהא בבהמה לא חיישינן לריאה משוס מכה בדופן נגדה כל שאינה
 המחבר בסחם נראה דס״ל דטון דאין כאן ריעוחא משבר או נשמט סרוכה לה כדמשמס סי׳ ל״ט אלא ע״כ דהאי חששא בריאה אינה אצא

 אין להחמיר כ״כ לומ׳ דא״א כקיאין: מומרא ע״כ נסמוך על בדיקה זו שהיא להחמיר:
) רוכן של כ״ב. כתב הר״ן א ) 

 המכה מים (ינ) w וינפה בקש דרך הגרגרת אס
 יבצבצו המים טרפה :

 הא דכשר בנשחברו מיעוט
 צלעות אע״ג דקי״ל בקוץ עד שינקוב
 לחלל מוששין שמא ניקב אחד
 מהאברים הפנימיס בנשתברו
 מיעוט צלעות בין שהשבר כלפי פנים
 או כלפי חוץ כשרה ולא חיישינן שמא
 ניקבו הדקין או כרס או הריאה
 וטעמא דדוקא גבי קוץחיישינן להכי
 כיון שניקב בכח מבמיז ונכנס
 מדוחק אבל בראשי הצלעות דליכא
 למימר הכי לא חיישינן למידי הלכך
 בין שהשבר נועה לחון בין לחלל
 הבהמה בין שעורה ובקרה קיים כין
 שאינו קייס כשרה עכ״ל ודומה לזה
 כתבתי סי׳ נ״ג סעיף א׳ בסופו דלא
 כדעת הלבוש שמכח קושיא כזו
 אוסר בנשבר צלע אחד בעוף וכן כתב
 מו״ח ז״ל בסימן זה ואנו אין לנו
 איסור כלל בזה וכמשמעות דברי
 הטור ובעל הש״ע שכתבו להיהר
 משברו מיעוט צלעות אפילו לדידן:
ת, פי׳ ו ) נשתברו צלעות הקטנ ב ) 

 א י״א מכאן . והם אוחן של

 א נרייחא חולין וף נ״נ :
 נ מימרא ורנה נר נר חנה
 א״ר יוחנן שם נמחני׳ ונשנרו
 רונ הצלעות וכו׳ דף נ״נ :
 נ כאויןימתא דועירי שם
 אנריית׳ ־. ר נדני יוחנן שס:
 ח נמימרא דרנה נר נר ח:9
 ונו׳ שם : ו מימרא זרנ
 וכדממרש ננמ' שם : « עור

. ובו ה׳ סעיפים: ה י ת ו ע ל צ ת ב ו פ י ר י ט נ י  נד ד

ה יש לה כ״ב צלעות (א) גדולות ־ שיש מ ה ב ה  א ״
ת תקועה ה  בהן מוה א י׳א מכאן וי׳יא מכאן וכל א
 בהוליא שלה ולמטה מהן ב יש עוד צלעות קטנות
 שאין בהם מוח 1א£ ולאחר שכלו כל הצלעות יש
) נשברו נ )  הוליות שאין צלעות תקועות בהן נ
) רובן של כ׳יב הגדולות נג1 מחציין ולמעלה א ) 
ן ששה מצד זה וששה מצד י ב  כלפי השדרה (ט נ
 זה או י״א מצד זה ואחד מצר השני טריפה
 ד ני] י ואם נעקרו מחחוליא והחוליא (ג) קיימת

: ו ר ב ת ש  הוי כאלו נ
) ה י• נשתברו ו צלעות הקטנות שאין בהם ב  ב (

 מוח (י) כשרה :
) ז ני£ מהצלעות (ה) ׳ גדולות צלע  j נדי] י נעקר(נ

פה:  והצי חוליא עמה טרי
) ודוקא נעקרה ח אנל אם אירע כך מסירה (ו) כשל א ) [T] (ד ה ( ג  ה

 שפ״ז נשבר הצלע ונכנס בחלל הגוף צריך לבדוק הריאה [כמו] גבי ואין איסור אפילו נשברו קצת מהגדולות ג״כ אין אלו מצטרפים לעשותה
 נפולה ע״כ) ואט״ג דאנן מטריפין בגף העוף אע״ג דליכא עוקץ מ״מ רוב שבורות: (ג) מהצלעות גדולות. זה דעת הרשב״א בטור והביא
 כיון דהיא מימרא כמ״ש בסי׳ נ״ג הבו לה דלא לוסיף עלה והיינו בגף דעת הרא׳׳ש שלא חילק ובכל גווני אסור בצלע וחצי חוליא ורש״ל פסק
 העוף ממש אבל לא בצלעות כיון דבלא״ה משמע דיש לחלק דגף גרע כהרא״ש וכ״כ מו״ח ז״ל ושכן דעת או״ה להממיר:(ד) ודוקא נעקרה כוי.

 מצלע וכמ״ש העט״ז ומ״מ נראה דבעוף אף הב״מ מודה דטריפה אפיי זהו
 בלא עוקץ וממשמע מדברי העט״ז ומ״מ צ״ע בדינים אלו מאחר שלא הזכירו הפוסקים הראשונים והאחרונים מזה*) וכולם כתבו םתמא
. ובה״ג דף קכ״ע ע״א מטריף מעקרה צלע א׳ אע״פ שכל החוליא קיימת ויש לחוש ׳  נשתברו צלעותיה כשרה: ד ואט נעקרו טהחוליא כו
 לדבריו במקום שאין הפסד מרוכה שכל דבריו דברי קבלה הם וכ״פ הב״ח אבל מ״ש הב״ח שגם בהפסד מרובה צ״ע הוא הימא דהרי כל הפוסקים
. וה״ה נעקרו וכן מוכח בש״ס(דף נ״כ ע״א) וכ״כ הרשב״א בתה״א דף מ״ז וכן משמע באו׳׳ה ׳  הס להדיא נגד בה״ג וכן בש״ם מ״ש•• ה נשתברו כו
 כלל נ״ה דין ג׳: ו צלעות הקטנות כו׳. כלומר אפי׳ נשתברו צלעות גדולות ואין בה רוב והצלעות קטנות משלימות לרוב כשר וכן משמע בש״ס:
. צלע ך . והאו״ה ומהרש״ל והב״מ והעט״ו מטריפין אף בצלעות קטנות כשנעקרה צלע וחצי חוליא: ה אבל אם אירע כ ׳  ז מהצלעות גדולות כו

ס  ביאור הגר״א ע

 מטה יהונתן
 אמוקמ דסשתא הוא שנכנו
 לוקמי נמוקת השתא משחטה
 ונשנו מקודם ולא הוי מזר,ת
 או י״ל ום״ל להמתגר נשינות
 הרשנ״א הינא ואיהא ריעותא
 אחזקה רק על

 צד הצואר לבד מאותן ב׳ צלעות
 קטנות הנחתכוח עס המזה שנקראים
 חזה ולא צלעות עכ״ל ראב״ן דף נ׳
ת. ו  ט״ב ז ב יש עוד צלעות קטנ
 שלשה וכן משמע בתשובת הרשב״א
 סי׳ שצ״ו וחוליות הן י״ח ת״ה סי׳
 קע״ז: נ נשברו כו׳. כתב העט״ז
 ffi£2S$8K דלמאי דמחמרינן בסי׳ נ״ג משבר
 תלינן לקולא אמאי לא מוקמינ! גף סמוך לגוף משוס שמא ניקבה
 אחזקה לטעיקראדאמתשחיעה הריאה א״כ כ״ש בנשבר צלע אחד

 בעוף במקום שהריאה נחבאת שס יש
 להחמיר לענין מעשה דטריפה וכן
 משמע ממרי הרשב״א בח״ה
 דנשתברו צלעותיה גרע מנשבר הגף
 (ומביאו ב״י בסי׳ נ״ג) עכ״ד וכ״כ
 הב״ח ומשמע מדבריו שם דאפי׳
 בבהמה טרפה אלא דמכשיר כשאין
 עוקן בצלע הנשבר וכ׳ ומשמע
 ודאי דאפילו כשחזרו ונקשרו השברים
 אס רואים שהיה שם עוקץ טרפה
 אבל אם הוא ספק אס היה שס עוקץ
 כשר מטעם ס״ש (ול׳ הרוקח ס״ס

 מהצלעות נדולות . דטשיייש בין נעקרו נוי היינו ע״נ טהצלעות גדולות פדכללינהו עט
 נשתברו ועוד דאל״כ טאי עריך והאר״י ברוב נוי וא״כ ה״ה נה״נ כיון רעקירת הצלע לא
 ממיל בקטנות הוי נאלו נעקרה חצי הוליא לבר דכשר . שם בת״ח (ע״כ):f J] ודוקא נוי

 וה״ה
 באר היטב

 לכך דקדק בלשונו יש להחמיר • וכי בח״ח כלל ס״ז דאם יש מקום ליולוח בו
 השבירה או השמוטה פשיטא דמנשירין(וחולין בו כגון שדרסה על הנף או פרכס
. ח פ נ י  וגלחן על הקיר וכיוצא בו) כמו שיתבאר לקמן סי׳ נ״הלענין רגל: (ינ) ו
מ שיש ״  כ׳ הת״ח וכבר נתבאר דאין אנו י בקיאין בבדיקה לכן יש להמריף מ
 לחוש לנקיבח הריאה • אבל הש״ז פסק כיון דהאי חששא בריאה אינו אלא חומרא
 ע״כ נסמוך על בדיקה זו וכן נראה מדברי העש״ז(ופר״ח וח״ח ובה״י פסקו דצא

 בקיאינן בבדיקה ושריפה):
ת עם החזה שנקראים ת ־ לנד מאותן ב' צלעוח קטטת מחתכו ו ל ו ד ) ג א ) ך  נ
 חזה ולא צלעות • שייך בשם ראב״ן(כי דמש״א םיי קל״ב ראיתי כמה
 פעמים מרוב מורי הוראה בעוף שנשבר או נחעקר הגף שלו שקורי[ בילי״ק דהיינו
 החזה והכשירוהו שזה דרכו בילדותו כשממשמשין אותו יותר מדאי ולא הסריפוהו
ו • כ' העט״ז דלמאי דמחמירין ר ב ש  מחמת הריאה שנחנאת שם עכ״ל).־ (ב) נ
 בסי׳ נ״ג בנשבר גף סמוך לגוף א״כ כ״ש בגשבר צלע א׳ נעוף במקום שהריאה
 נחבאת שס דיש להחמיר לעני! מעשה דטריפה עכ״ל וכ״כ הב״ח ומשמע מדבריו
 שס אפילו בנהמה טריפת כשיש עיקץ בצלע הנשבר אפילו אס חזרו ונקשרו
 השברים אם רואה שהיה פס עוקן טריפה אבל אס הוא ספק אס היה שס עוקן

 {ן* [א] ולאחר שכלו כוי, שט ני: [ב] טתציין נוי. שפ : [ג] נין כוי . שם בברייתא :
 [ד] (ליקוט) ואס נעקרו כוי . כר״י דםוניא שט ניותייה דפריך שם והאר״י ברוב
, : [ו] (ליקיט) ך י פ  שני כוי. ת״ח פ״ז א' (ע״נ) : [ft ] נעקר נוי • רהלכת כרב באי

 פתחי תשובה
 החמיר רמ״א נזה שלא •נהפ״מ ע״ש: (t) וינפח נקש • [עגה״ט ועיין נתשונמ מתט סופר
 סימן קכ״נ שנשאל ע״ד םאוווות הפעימות שמורך המוכרים לחחונ כמחט כמה פעמיט תחע
 הכנף כדי להצניח מקימי שיראה ענה מחמת שומן אס יש לחוש לנל האווזים משוס גיקגה
 הריאה והשיב דהאוווא הניכרת שנעשה נה כן צריכה נויקס נלי ספק וק״ו מ:שנר הנף שמוך
 לנוף ואפילו החולקים שס יודו הכא ואפילו יאמר מישמעאל המוכר גרי לי שלא נגעתי ונריו
 לא מעלין ולא מוריוין לענין זה וגם מי יוכל לומר כרי לי ואולי פעס אחת נדחה ידו לפנ־ס
 מהצלעות ־ ע״נ כל אווזות שראינו או אצו מכירים נסימניט שנתחנ לה ממע אסורה נלא
 נויקה וכיון שאין אנו נקיאין ננדיקפ מיאשל • חס גרע מיש לה מכה עמוקה *חת סכי,ף
 דסמכינן אנדיקה אס לא תנצנן והתם סמכה עדיין כשנינו כו׳ (מוה נראה שדעתו והעיקר
 כהט״ז) משא״כ הנעשה ע״י קון ומחט נרע עשי וחוששין שמא הבריא הריאה • אמ;ס למיחש
 מסתמא להכי לא נראה נלל כיון רהרוכ אינם עושים וסעישיס רונס אינם נוגעים נריאה
 ונצלעות כלל ואווזא זו עומדת נחזקת היתר מכמ רונא . ואפילו לילך בתוך ניתס או מקום
 שעומדים ניומא דשוקא והו״ל קנוע ויועינן כודאי שיש ניניהפ מי שעושה פן מ״מ מותר
 ליקח נסתם אס אינו יודע נודאי שואת האוווא נחחנה ולא שייך קנוע לנטל הרונ אלא היכא
 דצריכיס רונא ראיתא קמ( כגון ט׳ חנויות משא״כ רוב נהמות נשירות וה הרוג לא מחנעל
 ע״י קנוע • (עיין נמג״א סימן ל״נ ס״ק ס״ו) וגס כי יש כאן ס״ס אע״פ שמא נרו*
 שאינו «תהפן ושס אינס חד מ״מ היכא דאיכא צדדים להתיר מצטרפים אפילו ס״ס גרוע נוי
 ומ״מ אס הוא מיעועא דשכיח טס נל געל נפש יחוש ייגדוק על כ״פ כמו כמכה חחת הכנף

 ויכול לסמוך על בקיאותו נעגין זה אנל נלא נויקה לא יאנל היכא דשכיחא ע״ש]:
 {ף (א) ודוקא נעקרה • [עטי״ז ס״ק ד' ועיין גתשוגת חתם סופר טי׳ י״ס מ״ש גוה] :

 נעשית ומכח קושיא זו היה
 רוצה אמ״ו לומר רכל היכא
 דריעותא שנא ע״י מעשה כמו
 הנא שנשנר הגף וא״י אס
 קודם שחיטה או אחריו צא
 מוקמינן אחזקה וכן יש עוד
 קצת ראי' מפ״ק לחולין השוחט
 נסכין ונמצא פנומה אמר רכ
 סו;א שמיעתו פסולה אימל
 נעוף נפגם ולפוס ריהטא קשה
 ה״ל לאוקמי סנין אחזק׳ ולומר
 והשתא סוא ונפגם אע״כ צ״ל
 ניון שנא ע״י מעשה לא מוקמי
 אחזקה ועפ״ז יש לפרז ונלי
 ממ״א ושאל טיסקיס נהלנוט
 פסח סימן תש"! ס״ק ט״ז
 שהאריכו להחזיק איסול ממקו'
 למקום מזמן לזמן אשר לנאור׳
 הוא נגד חוס׳ נדה וף ל׳ע״א
 ל״ה לנל הטמאות נשעח
 מציאתן כוי משמע דווקא
 נקלשיס החמילו לסמזיין מומן
 לזמן משא״נ נחולין אמרינן
 סשחא היא ואחרע ולא מחוקי'
 מומן לזמן אנל לפמ״ש ניחא
 לכל הסוגיא והתם מייוי
 נריעותא שנא מעצמו ולא ע״י
 מעשה ואו לעני( קלשיס
 החמילו מזמן לומן אנל לא
 מילין משא״כ אס הליעזשא
 נא סל ילי מעשה ללא שיין
 לאוקמי אחוקה גס נמולין
 מחזיקי! ,מזמן לזמן והמס
 שנמצאמ נוי שהיא נא על יל׳
 מעשה מחזקינן מזמן לזמן:

 (טיטן נ״ד בש״ע העיף גי)
 נעקר טהצלעית נדולית .
 משמע דווקא נצלעומ שיש נו
 מוח יש להקפות מסא לא״ו
 מתנה נעקר צלע מעיקרא
 טריפה ורמיצהו נמה חסרון
 נשללה נש״א שתי חוליות
 ונהיא חוליא אתת ואמר לכ
 יסווה וכ! לטריפה ת״ל כלא
 חשלו[ ושורה עריפה משוס
 נעקל צלע מעיקרא ומשני
 לאיכא חוליא גלי צלע היני
 משכחח לה כשלהי כפלא וא״א
 צלע שאז נהם מוח אס נעקלה
 כשרה א״כ אמאי קשיא ליה
 הא כששיטות יל״ל למיידי
 בצלעות שאין נהם מומ וי״ל
 להנס מצלעות שיש נו מוח
 המה שניט אחל מכאן ואחד
 טכא[ נוסף על י״א צלעות שיש
 נו מות מכל צל אס כן מקשי
 שפיל וע״כ מיילי בצלעות שיש
 נו מוח דנ״ש סגרי ני' חוליות
 ע״נ ג' חוליות שיש צלע אחו
 מכל צל שיש נו מוח וכ״ש
 חוליא נלי צלע המיל: (שס
 נהגה״ה)וחקא נעקרה אבל
ן חשירה כשר  אס אירע נ

 דגול מרבבה
 (פיט! ניד נש״ך ט״ק ני)
• נתבו םתטא ל ו כ  ) ו
 נשתברו צלעותיה נשרה .
 ואני אומו שלשון לשיי נוף
 נ״נ ע״א גשם נהיג וז״ל כחנ

 כשר מטעם ס״ס ואע״ג דאנן מטריפין בגף העוף אף בלליכא עוקן מ״מ כיון
 דאינו אלא מפח חומרא מקילין בצלעות מאחר דבלא״ה משמע שיש לחלק נין גף לצלע • וכתב עוד השייך ומ״מ צ״ע בדינים אלו מאחר שכל הפוסקים ראשונים
 והאחרונים לא הזכירו מזה וכתבו סתמא נשתברו צלעותיה כשרה עכ״ל והר״ן כתב בנשתברו מיעוט צלעות אין חילוק בין שהשבר נוטה לחון בין שנוטה לחלל הבהמה
י ובה״ג מטריף מעקרה ת מ י י ף: (ג) ק  בין שעורה ובשרה קייס בין אינו קייס מ״מ כשרה־ וכי ה;י"ז דמזה מוכח דלא כעש״ז שאוסר בנשבר צלע אחד בעו
ה • כ׳ השייך דה״ה נעקרו ר ש  צלע א׳ אע״פ שכל החיליא קיימת וכ׳ השייך דיש לחוש לדב׳כוו במקום שאין הפסד מרובה אבל בהפסד מרובה אין להחמיר כלל: (ד) כ
ת ־ כ׳ השייך דמהרש״ל ובייח ועט״ז לו  ונם אין איסור אפיי נשברו קצת מהצלעות גדולות ג״כ אין אלו קטנוח השבורות מצטרפות לעשיתן רוב שבורות: (ה) גדו
ר . (ליל מתחלת ברייתה כשר כמ״ש הרמב״ס דבכ״מ שניטל טריפה חסר מתחלת ברייתא כשר) כ׳ ש  ממריפין אפילו בצלעות קטנות כשנעקרה צלע וחצי חוליא: (ו) כ

 נה״ג נל סיני לנעי נליקה כגון נפ1לס שנולה!ללושה לממכשלי ננליקס וכוי ע״ש , והנה סיק מציגו שהוזכר נליקה נשנולה אלא ודאי דכו1צמ לש״י נגשגל1 צלעותיה צלין גליקה גאנליס הענימיס שכנגד הצלעות אמנם נוכל

 יד אפרים
 (שיי נ״י בשי״׳י פעיף א')ב*ב צלעות גדולות, עיין גה״ט ועיין נשו״מ מטה יוסף ול״ח ע״נ מעשה גא לילי
 נעוף שתיתה השלרת שלו עקומה נפולה הנקרא קוכ־קבאדו בלננ״ז ונשאתי ונתתי עס מו״ח והכשיל אומו נאמלו
 שהרגה פעמים נמצא כן כעופות ושטמתלת ברייתם גדלים כן ומתנים טעם לדגל שלפעמים לא תוכל הניצה
 לספיל האפרוח הנרקם נתוכו ולכן סיא מתעקס כוי שתפיל אותה וקודם זה גא מעשה לידי והורס זקן אחל
 גודק עונ לפרק החוליות נולם חוליא נתר חוליא ננמת ליאות אס חוש השדרה קייס ועשו כן ונמצא שלא סיה
 ריעותא והכשירו עכ״ל ומח״נ נסי׳ ל״נ הניאו ונ׳ שנראה דלפי מ״ש מעיקרא א״צ בדיקה!1 ע״ש: (פ״ג נהגה״ה)
ל אם אירע כך חפירה נשר . ענה״נו ועיין גשו״ת תשואות חן גדין חשד חיליא או יתיר חוציא : ב  א

 אלא רלא נ״מ רנעוף אס אפ״ נמלא מיטופ' אנל זה וואי

 נליון מהרש״א
 (שי' נ"ל)דינ\ טריפות נצלעותי'.וטדק העצס בעוף שקורים בילעק ונרחב עד שהלב נכבד אינס מנוסים ניון
 שהעור שלם וע״כ לא ניקב ע״י קוץ כשר ול״א דהאויר סקרר נט״ד טל״נ ע״נ בניטל לחי העליוןת׳ צ״צ םע״ו:

 חדושי בית מאיר
מ טשמע בתשיבת הרשב״א פי׳ שצ״ו. נ״נ ר״ל מדכתנ שנהמה  (טיטן נ״ר מעיף א' בש״ך פק״ב) ן
 שהיסה לה ט״ו צלעות מצל א׳ נשר שבודאי לא איירי מע״ו צלעות גדולות כי זה מ׳(הא ללא שכיחא טונא.
 ובסרט כדנתנ הפריח שהיה היתר תקוע כחולי' א' נאופן שלא הי׳ יתר חוצי׳ וראי ללא הי׳ ג׳ פעמים
 כפולים מצד א' והצד השני כתיקונו. נס הלשון שכתב לנטוף אכל הצלע הימר משמע שלא היי נ״א צלע אחת
 יתל . וע״כ המשפר של כלס יהד *!ס הקטנים שצ״ל י״ר הי׳ ט״ו: (שם טעיף ני) ועיין נאמרוניס פלפול
 נמה שרוצים לסלוג על הש״ע נוי! חסר ויחיל צלע אחת . ולענ״ו לפו״ל יש לדייק עללא מצימ מנין ידוע
 נגמלא ופ1סקיס לצלעות של עופות ש״מ דאין טריפות נלל נחשר ויתיר מתחלת הבריאה אפי׳ גגהמה דאל״ה
 סא כל מרישוי שבנהמ' כנגדו נעוף נמי אינא זהי׳ לחו״ל לבאר לנו נמי מספר הצלעות העופות . אמנם מס

 שרציתי נמי לפו״ל לדייק מוס כשיטת סמחמיליס בנשנל צלע העוף לאל״ה הדלא הקושיא לדונתא להיה להם להשמיענו מספלס בכמה נדי שנלע רונא דידה1 בכמה:

 צבי לצדיק
 (פיטן נ״ר מעיף נ' נש״ך פ״קח׳) אבל אם אירע נוי אנל שלא בה״ם יש להחסיר. קשה לה״לללמ״א
 (ומל ללק נהפסל כשל ותטעם שכתנ הרשניא המובא בשייך סר״ט ומשוס רנעקר צלע אחל נשר זה לא שיין
 על חסל צלע וחצי חיליא שיהי׳ טריפה נלא הפסד מרובה ונן ניתר צלע וחצי חוליא והיא עריפה נלא

 הס״מ והי׳ נלא׳ ללשנ״א אמל לק כל היכי מיטל טריפה גס חסל נן אנל היכא מעקל טריפה נזה לא מיירי הרשנ״א דנעקר חצי חוליא היינו מטעם נשבר ולא מנועם ניטל ומיושב נוה קושית פו״מ והא שהוצרך
 סרשנ״א לומר ונעקר צלע א׳ כשר משום ואי כצלע א' עריפה או מוי מעעס ניטל ווי״ק ומיושב נזה נל קושי׳ הפל״מ נש״ל סלן״ט ווו״ק :



ה ל ו ן צז באר ת ה י כ ת פ ב יורה דעה נד נה הלכות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

ן ״ " ו % ק , י ״״ 0 , f  טס חצי חוליא או חוליא כולה חסרה מתחלה כרייה׳ כשר כמ״ש הרמב״ם "״
נ יה1ימ אמי י  לאבר שנאאר בו ניטל טרפה חסר כשר(ונחכאר לעיל סי׳ נ׳ סעיף בי) ח מימרא י

י שהביא דברי ה״ה כאן  כ״כ בת״ה ומביאו בד׳ימ ותמה שס על מ״
 בסתם ולעיל סי׳ נ׳ פשק כהרשב״א מזה משמע דהא דכתב בהג״ה
 כאן חסרה כשר היינו לדינא וכמ״ש
 בד״מ בסי׳ נ׳ בשם או״ה דקי״ל
 כהרמב״ס וכ״כ מהרש״ל פא״ט סי׳
 י״ז אבל שלא כמקום הפסד מרובה
 יש להחמיר כדלעיל סי׳ נ׳ ס״ב
 בהגייה וכ״כ בת״ח כלל פ״ז דיןה׳ דיש

 להחמיר: ט וה״ה אם יתירה כוי. - .
׳ .»״«, מימין נערישות זו ליו שהרי , י ח י | ר  ,,,\ _״,״ י
, מומנה מנאן ומתה מימנה ם ל ז ח ת \ 0 י ב ב ו ח  ז נ י מ כ

 נמצא בבהמה י״ב צלעות גדולות מכל מנאן ומיה: ח שם נשם רש׳׳י
S 6 S L g r « S ס י ח ב ע י ייי ל  צל נשרה יק הג

 בקיאים שנמצא לפעמים בבהמות כן
 ואין פוצה פה ומצפצף רק קצת
 נמנעים מלאכול צלע יתירה מפני
 כקרובה לחלב הכליות כו׳ ובתשובת
 הרשב״א סי׳ שצ״ו בהמה שנמצאו
 בה ט״ו צלעות מצד א׳ ומצד א׳

 שמואל ונרממרש נגמ׳ 05
 פ משגה שה דף;״ו עיא ונ״י

 נשט יש״י :
 א ל׳ מעור ממימרא דאמוראי
 אממני׳ דנהמ׳ ש;מתכ1 לגליה
 ונו׳ שט וףמ״1: נשםנמש:'
 וכומפוש רנ יהודה אמל לנ
 וכי' שט : נ נלישנא נמלא
 ומתני ינ 6שא משמיה ללנ
 וכו׳ סור נשם מרי״ף והימנ״ס
 נש״מ מה״ש וריכ״א ורמכ״ן :
 ד דאע״פ וכשנתמנה למעלה
 מצומת הגילין נשילה אין

 ט וה״ה (ב) אס יתירה חוליא אחת אפילו עס ב' צלעוח כגון
 שנמצאו י״ב צלעות גלולות שיש בהן מוח כשר (ת״ה סימן קע״ז) וכן
 אס (ז) נמצאו בצל אחל ש״ו צלעות ובצל אחל כתקונו (רשב״א שצ״ו) :

 ד ״ נעקרה חוליא אחת כולה אפילו מאותן שאין
: ה פ י ר  בהם צלעות מ

 הגה [ח] ואפי' הוא למשה במקו' שאיןפשיקי. חוש השדרה סוםל שס(שור):

 ה 0 אם (» נשברה השדרה ולא נפסק חוט
 השדרה כשרה :

 נקודות הכסף
 (טיטן ג״י נט׳׳ז טיק די)
 *ולפענ״ר נראה דאין נא!
 התחלת קושיא ני׳ . זה אינו

 מטה יהונתן
 ני׳ . עי׳ ט״ז סק״ל ומה
 שהקשה על המה״ל נהא לכמנ
ל ונ״מ מלנרי הרמנ״ט לש״ל  כתיקונו כשרה דאף אי אמרי״ כ

& ' S 3 ה ר ש  יתר כנטול דמי צלע שנעקרה כ
 עד שיעקרו רובן עכ״ל משמע דאי נ0:׳ עצמו ס״ל שיטת סרשנ״א
K S ^ f & S הוה חוליא יתרת טרפה לסברחי 
 דמטריף נחסר כמו בניטל ולוקא ינתנ וכ״מ מהרמנ״ס היינו

* ל י ־  לדידן דקי״ל כליתרכ־נייל י
 עוד אחרת עמו וכדלעיל סי׳ מ״א טריפה לטימא׳ אהל לי, ע״!

a ai^s 3בזה ש2חב
ס  י ג י ש כ א מ ״ 3 ש ר ל ה ב  א

 בתשובה שם ועוד יש טעם אחר נכרא משר והנא קתג׳ משלו!
 להכשיר שאני מפרש כל יתר ממול

 דמי אינו אלא אותו היתר בלבד עכ״ל וע״נ הא• חסוון וקתני
 וא״כ לפי אותה סברא בכל ענין כשר נשללה הוא לאו לווקא להא
&r*tf£"cl£ ואע״ג דלא קיי״ל בפי׳ כל יתר ממיל 
 דמי כפי׳ הרשב״א (כמו שנתבאר צא מקשי מגמ׳ «יוי חוליא
״ נצי צלע מיני משנמת ליה ״ _ ״ י , ״, _ ״  י
 צעיצ סי׳ מ״א ס״-! ט י) מ״מ כשי וצמא איירי שננרא חס.־
 אם נמצא יותר מי״א צלעות וי״ח מוציא א׳ וגס הצלעות א8נן
S £ T , g X S חוליות דהא כתכחי לעיל לקי״ל 
? &%,&£ffigt כהרננב״ס דחסר אינו כנטול דמי משמע אגל ננרא חסר נשר  (ויתר כנטול היינו ניזסר ילל) י
 לב״י דמחמיר כרשב א דחסר כנטול קת;י חסרון ומשמע אפילו
yjttZ?™כ ״ ״ א  מ״מ לרשכ״א מותר מטעם אחר י
 , ,, , ״י ״ לצשון חסרה ושררה צאו ווקא
 לכ״ע שרי בכל ענין עכ״ל ד״מ וי״ל הוא ללוקא ניעצ שליפה 36>

: ם י פ י ע . ובו י״ג ס ו י ק ר פ ב ל ו ג ר ת ב ו פ י ר י ט נ י ה ד  נ

. התתתון והוא מה ל ת  א נא] ׳׳שלשה פרקים יש ב
 שחותמן עם הפרסות כשמפשיטין הבהמה
 ונקראת ארכובה הנמכרת עם הראש, ולמעלה ממנו
 פרק שני והוא הנקרא שוק וצומת הגידים בתהתיתו
 סמוך לארכובה הנמכרת עם הראש. ולמעלה ממנו
 פרק שלישי וחוא מחובר לגוף ונקרא קולית .
ק התחתון בכל מקום שיהתך בה כשרה. ר פ ב  1ט נ
 עצם המחובר לגוף הנקרא קולית בכל מקום

ם האמצעי אם נהתך שלא צ ע ב . נ פה  שיהתך טרי
 במקום צומת הגידים כשרח נט ואם נחתך במקום
 צומת הגידים טריפה ולא נאסרה מפני שהיא
כת הרגל במקום זה י אלא מפני שנחתכו  חתו
 הגידים ני] לפיכך אם נשבר העצם במקום צומת
ת רובו  חגידים ויצא לחוץ ואין עור ובשר הופין א
 ובדק בצומת הגידים ונמצאו קיימים כשרה .
 tni י ויש אוסרים בנחהך עצם האמצעי בכל מקום
 אפי׳ שלא במקום צומת הגידים ולדעתם אם נשבר
 העצם במקום צומת הגידים ויצא לחוץ ואין עור
ת רובו אע״פ שברק בצומת הגידים  ובשר חופין א
ך  ונמצאו קיימים טריפח . ני] וכן אם נחחך בתו
 הפרק שבין ארכובה הנמכרת עם הראש לשוק

 זהו רעה ת״ה סימן קע״ז וטעמו בזה דהאי טרפות למסירות ויתירות
 צלעות וחוליות לא פסלי אלא כשהיה לה חוליא ונתעקרה מדמייתי עליה
 שס מדחנן לכית הלל דס״ל לעניןטומאת מת כאוהל דקי״ל שדרה מטמא
 באוהל וכל שחסר חוליא אחת מן השדרה אינה מטמא באוהל ואמר

 שמואל וכן לטרפה שהבהמה נטרפה
 בחסרון חוליא אחת והחס גבי טומאה
 מידי שהיה לו חוליא ונחסרה דאין
 נראה כלל שאס היה אדם שנברא רק

 בי״ז חוליו׳ שלא תטמא שדרתו באוהל
 אם לא נחסר ממנו כלום אלא ודאי
 לא איירי אלא כשהיה שם מנין חוליו׳
 ונמסרו וע״ז אמר שמואל וכן לטרפה
 וה״ה לענין עקירה לא מיירי אלא
 בנעקרה מברייתה אבל לא כחסרים

 נ׳ ס״כ קי״ל דשלא במקום הפסד מרובה יש להחמיר ננלא חסר נשל אס כן כיון
 דמסר כנטול מ״מ הכא כיון דיש עוד הברא להתיר אין להחמיר(ולפ״ז ל״לי״איכאיילימממר^ג״6׳;״

 (א) בסוף(א)(א) הערקום א בין הערקום ובין השוק

 נהי דלטיל סי׳

 אפילו נמצאו צלעות יתירות יתר על רובן כשר ופשוט הוא ודלא כהעע״ז לשיטח הלשנ׳׳א לכזה ולאי
. ^ ! ^ w i w r t S *  וגס דבריו נראים כסותרים זה את זה בסעיף זה ובסעיף ה׳ ע״ש 1
 ועיין בל״ח סוף ד׳ ק״ד מ״ש עליו) והב״מ האריך בדברים אלו שלא לצורך (פיק נ״ה בש״ע סעיף א׳)
& י• ני^ב^הערקלמ״ין השוי ״ ו ע ר ת י ח ת ו מ א צ י  ומתוך כך לא עמדתי על דעתו בכמה דברים ש
. אבל בערקוס כשרה כמ״ש ב״י וד״מ ע״ש גליון מהרש״א יי י  נמצא ששפיר פסק ב״י להיתר כאן בחסר ויתר בצלעות בבריאה מצי נךן א בין הערקום כו
 סברת ת״ה וגס לשון התלמוד מורה כן שאמר בזה לשון נעקרה דמשמע מהי", (סימן נ״ה סעיף א׳ ש״ע)

 מתחנת ברייתה והכי מוכח מדברי
 רמב״ם דס״ל כל שאמרו ניטל טרפה
 אם נבראת חסר כשרה כו׳ ט״כ
 והקשה בד״מ ע״ז דהא להרפב״א ס״ל
 כל מקים שניטל טרפה אף אס נברא
 חסר טרפה כמ״ש בסי׳ נ׳ וא״כ תימ׳
 על הב״י שפסק לעיל כרשב״א וכאן
 כ׳ כת״ה להתיר בנברא מסר ודבריו
 סותרים זא״ז ולא הרגיש ואח״כ כתב
 ד״מ דלהרשב״א יש מצד אחר היתר
 ביתר דהיינו שס״ל הא דאמרו כל יתר
 כנטול דמי היינו כאילו ניטל היתר
 בלבד ממקום חבורו כמ״ש ב״י ס״ס
 מ״א ולפי סברא זו כשר דהא לא
 נחסר מוליא ואע״ג דלא קי״ל כאותו
 הפירוש אלא קי״ל כאילו ניטל גס זה
 שהוא ראוי לו להיות וה״ל חשר מ״מ
 כשר בנמצא יתר מי״א צלעות וי״ח
 חוליות דהא כתבתי לעיל דקי״ל
 כרמב״ס דחסר אינו כניטל ו,אף
 להב״י דמחמיר כרשב״א מ״מ לרשב״א
 מותר מטעס אחר שזכרתי וא״כ לכ״ע
 שרי בכל ענין טכ״ל ולא נתיישב
 עדיין דכרי ב״י דהא איהו לא ס״ל
 כרשכ״א בפירוש יתר כנטול דמי כמו
 דמוכח מפסק דלעיל סי׳ מ״ג דמכשי׳
 בב׳ טחולי; אפי׳ בצד העב והיאך
 יפסוק כאן לקולא כרמב״ס לענין

 פלוגתא דחשר והוא עצמו פסק כרשב״א לענין פלוגתא דחסר. ומו״ח
 ז״ל האריך כאן כמכין ישוב פסק זה *)ולכעד״נ דאין כאן התחלת קושיא
 דעיקר טעמו של ת״ה הוא ממ״ש החלה דמצד הסברא נראה לו מההוא
 דטומאה דכאן &ין חשש רק בהיה לו ונחסר אלא שאח״כ הביא הוכחה
 מדברי רמב״ס דחסר כשר והמעיין שם בסיף התשובה יראה שיש לו
 להשיב על ההוכחה מרמב״ם אלא שחיזק א״ע מכמ הסברא שזכר תחלה

 דוקא שהיו ונעקרו וכתב שם בה״ה שהבקיאין אמרו לו שהרבה פעמים מצאו צלע יתירה בכל צד ולא היה פוצה פה לאיסור רק מקצת בכי שלשה .«״ן נשפתי טיף
 אדס נמנעים מלאכול צלע היתר מפני שקרובה היא לחלב הכליות עכ״ל ומו״ח ז״ל כתב מצאתי בח״ו היכא שנמצאו צלעות יתירות כגון י״ג דיניחינל="'(שס"פרהיםי
;  י״ר ט״ו מכל צד וטלן דומות זו לזו כולן כשרות לבד העליונה שמניחין לצד האחוריים כך הורה הרב מהר״ר שכנא ז״ל מלובלין: ומויף הנ׳ W נ
א yny ^1 קשקשים היא נננד אדנינ׳ כ י ה ל ן ״ י ״ ״ ן כ א י ב ^ ^ ^ מ , ^ ך ן ן ^ כ י ב ם ן ן ק ר ע ן ה י ם ב ן ק ר ע  ^ ^ ^ ה

א נארכובה ״ ר ג  ה

 הנמכרת עם הראש ננהםה .
 נא״ה טוף מי' וע׳ ם' עיב
 ם״גבהנ״ה: (שט) ונקראת
 ארכובה . הוא כטוז נוי;
 כפופה ערוך, ודייל דנם עצם
 שעיטר נטישור הוא בנלל
 ארכובה זו נטו דבנו״ןכמישה
 יש בו נם קי הישר. ונלערו
 יש עוד נ' פרקים א' פחובר
 לנוף וטונח על הנוף וסטנו
 יוצא השוק וטטנו ארנונא
 וע׳ כלים פי״ר משנה ח'
 ונפידוש משניות שם. כנש
 שהיי חפר ברגליו אחרונים.
 הארכובה זו רק חתינה
 קטנה היי בםקוטו ובו היה
 קבוע פרפית והיי הולך עליו
 והנשירו בת׳ חינוך ב״י טי'
 נ״נ : (שפ) שלא בטקוט

 בבישדא שחוזר טעצםו ועוד נל הנך עינדי דאיהתיך נצ״ה לטה לא חתניניהו למעלה
 עיש בת״ה ט״ה נ' ונ! חלק עליו הדא״ש שם (ע״כ): [ך] לפיכך נוי . טתני' ונטי
 שם •י [ה] ויש אוסרים כוי . כלישנא קטא לחוטדא והביא הרי יונה ראיח מט״ש שם
 הנהו נירין רני) נו׳ ובקולית אין שם נירי! בלל אלא בעצם האמצעי וא״א לומר להתיר
 האנר דא״נ היאך אטר ר״ל ואיםירא דאורייתא הא אין בהן אלא טצות טרוש בלבד
 נמיש ע״ד א׳ וז״ש ולדעתט כו׳ ונט״ש רנ שט : [ו] ונן אם נו׳ . שהרא״ש הקשה
 דיוקים דטתני אהדדי והיי דחרא דוקא ואולינן לחומרא דארנובה עצטו אטור וטונר

י• י י נ י א י'  פתהי תשובה י
 (ב) אם יתירה.ע׳ שין סיק ט' שנתנ וניתרת כשר אפי׳ שלא נמקופ הפסל מרובה. והפריח
 האריך ומסיק להחמיר ני! נחשו נין ניחיר מוליא אפילו נהפ״מ ע״ש ועי׳ נתשינס נו״נ חלק
 יי״וסי׳ ה׳ נאמצע התשובה שהאלין נזה והעלה ויתר חוליא נרע מחשר1נחשר חוליא יש
 להכשיר צתלועין וגיתר מיליא אין להקל אלא נהפ״מ ע״ש היענ • ועיין נתשונת תשואת מן
 סימן י״ט מס שכתנ נזה: (ג) נשברה השדרה • נפול לעיל סי׳ ל״נ ס״נ ועיין מ״ש שס :
 {ף| (א) העיקום • ענה״ט ועיין נתשונת לדנ״ז החושות סימן כ״ו שועתו ג״נ(כועס

 ביאור
 «ש״ר נשם דים מ״ק ח' ום״ק ט' : [ח] ואפילו הוא נוי וה״ה נו׳ תופ׳ פ״ק

 דעירונין וי א' ד״ה ננון . וא״ת ובאלו טריפות נוי :
 רף. [א] שלשה כוי. לשון רש"׳ במתני׳ ומבואר שם בנסי: [ב] בפרק התחתון
 ני׳ . נר״פ שהוא לישנא נתיא . רי״ף ורמכ״ט וערש״י שם בפי' הטיטרא דרב
 פפא ופסקו כלישנא נתדא נשיטתט בנ״ם ועור דלישנא קטא נשאר בקושיא :
 [ג](ליקוט) ואם נחתך בטקום כוי. דלא נהרטנ״ן שטנשיר להתוך למעלה ויהווד
 להנשרו דהא אטרינן ברמ״ד טח טריפה כיון שנטרפה כוי ודוקא ניקב הריאה ומביך

 באר היטב
 הש״ךונל זה בהפסד מרובה אנל שלא נהפסל מרובה יש להחמיר כללעיל סי׳ נ' ס״נ
• כ׳ הט״ז וש״ך אע״נ דבסי׳ נ׳ קי״ל שלא במקום הפסד מרונה ) נמצאו  נהנה״ה: (ז
 יש להחמיר דחסר מטול מ״מ הנא כיון דיש עוד סברא להתיר •צגן להחמיר. והיכא
 שנמצאו צלעות •תרות כגון י״ג י״ד ט״ומכל צד וכולן דומות זו לזו כולן כשרות לבד
 העליונה שמניחין לצד האחוריים כך הורה הרנ מהר״ר שכנא ז״ל מלובלין(ואחרוני׳
 כחנו שיש למנוע מלאכול צלע היהירה מפני שקרונה לחלנ הכליות עיין שייך וט״ז)

' י רש^ע״ו^ף°י״*רי"שע^י ל י פ ^ ' י י י ג ח ה מ ו ש צ ש ס ח ו ש י מ ^ ב ו י י י י י ז , ש י " י א נ א ש פ ר ת ס ג נ • וחס נחתך בהערקוסעצמו מסקנת השייך לאסור ואפי׳ לא י5א לחיז ו ם ו ק ר ע ה (א) ה  נ
 (שש) אלא פפני שנחתכו הגידים . ולהרטב״ן אחר שנחתכו הנידים ונטרף יוכל לחתוך הרגל למעלה טה; ופתנשר והר״ן חולק (הר״; פ' נהטה הטקשה טוף עלה ר״פ) ועי לשו; הגהת ש״ע אה״ע טיטן ה' טין
 בכעין זה והוא כתום׳ מ׳ הערל ע״ה א׳ ד״ה שאין לו ועי בט״ז לעיל ם' מ״ד ם״ק י״נ ובעין ם׳ רםנ״ן והר״ן בבכורות ל״ט נ' נמתניתין דנפנם הזוב; (גרתק שגיר חבהפח הבוי נו) הוה טוט ובגמרא דג־פל
 נשריובתופ' שם ל״ח ריש ע״נ לתירוץ אחד כל םים שאין מתרפא טאלי' חשונ טום וא״כ לא תקשי ננפנם הזובן איך הוא מום נםלינו ויוכשר ולתי' שני רכל שיש נו רפואה גט לא סאליו נטי טקרי מוט עובר
 חנםילח שאח״נ וישאר נעל מום וע״נ טקרי טוט קנוע ושוחט׳' עליו ונתופ׳ שם טשמע דנראה עיקר דגס במתרםא לא טאליו מקרי טוס עונד וא״נ ענצ״ל דניטל אחר שניקנ לא הדר
 י״ל אף דםחוסר זמן לחוד לא הוה חשרון וה״ח טחושד מעשה רפואה לחוד לא מקרי חסרון, והיה טוט עונד ט״ט בחפר שניהם דאחר סעשה צריך

 צ״ל כיון שנפנמ לא יועיל שוב
 בריא ואיינ נס בטריפות לא הדר בריא ואינו ה

 נט pi לשיהדד בריא סקרי פוט קייס ודוקא באח1ו דם שע״י הקזה םיד'יתרפא שט דף ל״ד' א' תד״ה איליטא טקרי טוס עובר ודוחק : (שה) ויש אוטריט בנחתך עצט האמצעי. ע' נליון שייך

 יד אברהם
. עיין נשו״מ מ״נ שי׳ ס״ו ורק צלע א׳ נמקוס צוה״ג. וכ; אס נחתך נין הערקוס ובין השוק טריפה . ופסק הט״ז א6 נמחו לוקא נין הטשי״ך  (טיטן ניר נפ״ז פ״ק די) היכא שנמצאו צלעית יתירות בו׳
 יש להניח ולא יותר : ויין השיק עריפה אנל ננחתך הטשי׳יך עצמי כו׳ נשירה . לטשייו עצמי שיין לארגוני התחחונפ . ועיין
 (טיטן נ״ה פ״יף »') שלשה פרקיט יש בונל ני׳ . ויש אוסרי* ננחחך עצם האמצעי ני׳ אפילו שלא נאה״ט ויש אחרונים ששוברים והטשי״ן שייך לשוק ואס נחתך נו טריפת . ולפעניו מיקר נהנו״ז. והכי

^ מוכח  (_יו״ד ח״א
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 בארכובה כין הפרקים ראיחי מפרשים שהחירו ולי נראה לאסור משוה
 לאיכא לאקשויי מדיוקא לרישא לסיפא וברישא קחני מן הארכובה
 ולמטה כשרה הא בארכובה עצמה טריפה ובסיפא קחני מן הארכובה
 ולמטלה טרפה הא בארכובה טצמה כשרה חלא מינייהו רוקא ואילך
 לאו רוקא ואזלינן לחומרא וכן פרש״י
 בפא״ט גבי צנא לאנקורי שנשברו
 רגליהם בארטבה או למטלה מן
 הארכובה ואיןהעצם יוצא לחוץ אלמא
 בחוך הארכובה ולמטלה מארכובה
 לין א׳ להם וטול מראמר ובאיזה
 ארכובה אמרו בארכובה הנמכרת
 טס הראש אלמא עצם החחחון הוא
 נקרא ארכובה ולמטה מן הארכובה
 לקחני היינו מהתחלת הארכובה
 ולמטה ולמטלה מארכובה היינו
 מסוף ארכובה ולמעלה והשחא ל״ק
 מילי ליוקיס אהללי עכ״ל וראיתי
 ב׳ פירושים על ארכובה סתם שנזכר כאן הא׳ מה שפי׳ באו״ה
 שכתב כלל נ׳ וז״ל ולמעלה ממנו עצם קטן שעומר בבין הפרקים
 המחבר את עצם התחתון לעצם האמצעי והוא כנגר המקום
 שקורין קני״א בל״א ברנליה שלפניה והוא הנחתך בפרסות כשמפשיטין
 הבהמות ופסק רש׳׳י כרב למפרש ארכובה רמתניחין והוא אוחו
 עצם קטן וכתב וה״ה נמי אס נחתך אותה ארכובה עצמה טרפה
 וכ״פ הרא״ש כו׳ עכ״ל הרי שמפרש הך ארכובה שרן עליה הרא׳יש
 הוא העצם קטן שמשחקין בו התינוקות שקורץ טשי״ך וכ״ה בתשובת
 הרא״ש כלל עשרים סימן י״ו ולפ״ז הוה האיסור להרא״ש נס אס
 נחתך בטשי״ך עצמה או אפילו למטה ממנה בין המקום שמסיים
 הטשי״ך ובין התחלת העצם שלמטה הנמכרת עם הראש ראל״כ
 הרי עליין הריוקיס קשיין אהדדי ושוב ראיתי פי' שני בהגהות ארה
 בסוף הספר שכתב וז״ל אך מהרי״ש אמר שהארכובה הוא הגלי״ל

) ש י ואם נחתך ״ ׳ ן׳ ח ׳ ׳ * » ם ש  טריפה לרעת זה(ג״י נ
 בתוך הפרק במקום שמחובר עצם הקולית עם

 השוק טריפה :
ה ינהגו ככל אשכנז וצרפת כסברא האחרונה (הרא״ש יסיר ורנינו ג  ה
 ירוחס) ואין לשנות לכן ככל מקים שנחתך מן הערקוס ולמעלה

 שריפה אע״פ שצומת הנידן קיימין;

 ב י עצם הקולית(ב) שניתק ממקומו במקום חיבורו
 בנוף והיינו(°) בוקא דאטמא(0 רשף מרוכתיה
) ב והוא ב ) ף ו ע ה cm ח בין ב מ ה ב  טריפה בין ב
 (י0 דאיעכול (פי׳ שניקלי) ניביה והם היתרות שבעצם

 וצרפי־ יק m *של* מהר״יין׳ חביב שביאר כן לברי הטור ולמל כןמרברי רבינו ירוחם
ה אמ, וזהו רעת הר״ב בהנ״ה אבל באמת מוכח מלברי הרח״ש פרק בהמה ד ו ה נ י ל א ו מ  וכליש־א ק
 ^י״יי המקשה שבנחתך בתוך הערקוס טריפה וכן משמעות ל׳ הטור וכ״כ בס׳
» לחם חמולות דף קפ״ה ע״א וכ״כ הב״ח וכן משמע ברכינו ירוחם שכ׳ ^ י ת י ש צ ו ק ה ^ ש ^ פ ° ) 

 עצם האליה שקירין בנתיב ט״ו אות י״ח ואס נחתך הרגל
 בארכובה התחתונה ממש בין
 הפרקי׳ התום׳ אסרוה וצומת הגילי׳
B ^ כתבתי שיעורן ממעל לערקוס והוא f ™ £ ע ז , ה  ו

 לעיניס שמחחצה לא כתנ רק עצם קטן המחבר הפרקים כוי וכ״כ
מ הרא״ש בתשובה כלל כ׳ סי׳ ט״ז וז״ל ל  ־*־־ יי־ י׳־יי׳ ״*ז

 נוזור
 הנק״א. רש״י): ח עור נשס
 אגיו הרא״ש וכן גראה מוכרי

 שאין איסור
 גרייתה מניאו גש״ס ואין , ,

צעיקל w רע לך בני כי עצם החחחון שבבהמה ר אנ ו ס  ראיה צא
 להמיר הוא ממ«ס הרמג״ס המחובר לפרסות הרגל אינו מרוי

, ״ 1 , ״ ! ( ״ , ״  וכל אנר שגאמר נו אט ניעצ .
 קריפטמוםיהמפוולתנליי^ ארכובה אלא עצמות קטנים יש בין
 נשר ואל״כ אין עעס להמיר עצם התחתון לאמצעי והס נקראים
B : ארכובה ובארכובה זו עצמה טרפה C ן , י  ע

 מטה יהונתן לרבי יורא כלמעלה מהארכובה עכ״ל
 ^ftcVJV: וכ״כ עור שם כמה פעמים ולפ״ז אפי׳

 סירישיס של הרא״ש וע׳ ״״י הצומות הגילים קיימים טרפה רהא טרפה מטעם דהוי מחתך למעלה
J מהארטבה וכ׳ הב״ח והכי נקטינן אבל מהרש״ל פרק בהמה המקשה j » 
י fix השיג על הרא״ש ודעתו רבנחתך בטרקו׳ דינו כלמטה מהארכובה ורבריו נ  מפא כשרה וכסי׳ הש
 ^j'l \™ *$ן£° אינס נראין נס מה שהביא שם ראיה לדבריו מהמרדכי לא נהירא כלל
 הערקיס ערפה או קשיי ליי;׳ וסייעתו דבשוק כשר כל שלא נחתכו צומות הגידים ולא קאמר התם וממ״נ הש״ו^ו״ל״מחן דהא הס דברי ראבי״ה במרדכי דס״ל התם להדיא כשיטת הרמב״ס
 ר׳ה m"'?הקיש? » ףלצ״מא אלא דבערקוס אין שם צומות הגידים ולכן אם נחתך שס כשר וכן פסק
 סינר כמ״ל דציממ הנילין היי האו״ה כלל נ׳ דין ב׳ כהרא״ש מיהו בש״ד סי׳ פ״ו כתב דבערקוס גופיה
 טריפה מטעם לחיישינן לפסיקת אחל ממילים ואפילו לא יצאו לחוץ
 לצ״ה י.וי ואנרמא ולנו אגל ולפ״ז אפי׳ נתרפא שבר אל שבר יחדיו ירובקו טרפה כיון רטעמא הוא
 לשיטמהדא״שינעצה^עימיי משוס חשש צומת הגידים כרלקמן סימן נ״ו ס״ר! י״כ . ועיין מה
 שכתבתי מזה כסי׳ נ״ו ס״ק ד׳: ב והוא דאיעכול כו׳ . והכ״ח כחב

 דלענין

 דגול מרבבה
 לומר שכוונתו גנשנר טעצט
 נמקוט צומת הניוין וכעי

 נליקה ״ילין אי נמי נשיי שבין העצמות והיינו כין בבהמה בין בעוף ע״כ לשונו לפ״ז אין שם סתם ארכובה חל על העצם הקטן שקורין טשי״ך שהרי כלל נס העוף בזה ובעוף
 אין בו טשי״ך ולא שוס עצם מפסיק בי עצמו התחתון לאמצעי אלא ע״כ על המקום המפסיק בין עצמות שקורץ בל״א נלי״ד עי׳זאמרדאס
 א-.י גקי׳אי! לבלוק אט יצא נחתך שם בין הפרקים דטרפה נמצא לפ״ז בטשי״ך עצמו וכ״ש למטה ממנו כשרה אלא על הגלי״ד דהיינו מקום המפסיק בין הטשי״ך לעצם
^ האמצעי דן לאסור אבל הטשי״ך עצמה היא שייפה לעצם התחתון וממנה התחלת עצם תחתון ואע״פ שהאימא אותו עצם אינו נמכר עם ״ ״ " ^ ל ״ ״ ^ א ״  י
ק הראש אין זה ראייה דשמא בימיהם לא היה כך וכמ״ש רש״ל סי' י״א ואכחוב דבריו בסמוך נמצא דאין איסור בין הפרקים של הרא״ש אלא ממש פס  ״שגלי־ השורה וצא ־
^ בין עצם האמצעי לטשי״ך וכמו שאכתוב בסמוך בשס ש״ד נס מדברי הטור משמע כן שכתב למעלה ממנו מיד טרפה דמשמע חיכף שמסיים , ^ צ י ^  w ה
 א־יגקיאין נגויקה טרי« עצם התחתון ואי ס״ד דהטשי״ך שייכה למעלה א״כקאי האי למעלה ממנו מיד על הטשי״ך וטריפה שם ולמה אמר אח״כ ואפילו בתוך הפרק
׳ שבינו ושוק טריפה היה לו לומר רבותא טפי דאפילו בטשי״ך טרפה ואס נתכוון הטור לקרות הטשי״ך בלשון פרק קשה דהיה לו לכתוב "י נ ' י־ו «» ־ י ד ש י ה נ 6  ״

 יד אפרים רכותא עכ״פ דטרפה אס נחתך בין הטשי״ךילעצס התחתון אלא דאפשר שבין הכל קרי ליה בתוך הפרק כו׳ ובמרדכי משמע שקרי לארכובה
 לפיט! נ״ח נשי״ע העיף ני) טשי״ך ואפי׳ הכי מתיר כנגד הטשי״ך שכתב יש עצם קטן המחברם ונקרא קופי״ץ התחתון ובלי המשנה בבכורות ערקוס והיינו ארכובה כו׳
 ובין האמצעי לשלישי בחבורס יש ג״כ ערקוס כו׳ וארכובה התחתון דינו כלמטה ממנו שאין חשש כנגדו לפסוקת הגידין כו׳ עכ״ל הרי
 שחופם פירוש ראשון שזכרנו על ארכובה ואפ״ה מחיר בטשי״ך עצמה מטעם שאץ שס חשש פסיקת צומת הגידין וס״ל דיוקא דסיפא עיקר
 מן הארכוכה ולמעלה דוקא טריפה ובש״ד סי' פ״ז כתב והארכובה עצמה שיש לחוש שמא נפסקו אחד מן הנידין כי שמה הס צומת הגידי;
 עכ״ל ונראה שמפרש ארכובה כשי׳ השני דלעיל דאי כפירוש הא׳ שהוא הטשי״ך הא אין שס צומת הנידין נמצא בטשי״ך עצמה אין איסור. ומו״ח
 ז״ל הכין שש׳׳ד קורא להטשי״ך ארכובה ואפי׳ הכי אוסר שס מחמת צומת הגידין ואע״פ שאין שם איסור צומת הגידין כמ״ש סי׳ נ״ז מ״מ אוסר
 לפי שאין אנו בקיאין להבחין שפיר ולי נראה כמו שכתבתי דהא הש״ד כתב בהדיא כי שמה יש צוננת הגידין אלא פשוט דהוא מפרש כפי׳
 השני שזכרתי. ורש״ל פי' דברי הרא״ש על הםשי״ך עצמה למומרא כפי׳ הא׳ אלא שחלק עליו מסברא דנפשיה ואמר דלא מסתבר לומר שיטריף
 שם בנחתך בארכוכה עצמה שהרי אפי׳ צומת הגידי; שבארכובה עצמה אין נטרפים אס נחתכין ולמה נטריף יותר בנחתך העצם הלא דינו
 כלמטה מהארכובה עצמה הנמכרת עם הראש ואף שהאימא אוחו עצם אינו נמכר עם הראש אין ראייה שבימיהם שמא היה נמכר עם הראש
 והאריך בדבר והכיא דעה המרדכי דלעיל וסוף דבריו דאין נחתך ולא יתר רגל העומד שם בארכובה פוסל כלל וכך נראה הלכה למעשה
 להקל שהרי בלאו הכי לרי׳׳ף וכל סיעתו וליתר הגדולים מפרשים כטולא דפשיטא דכשר באותה ארטבה עצמה עכ״ל נס ב״י כשם מהר״י חביב
) והוא דאיעכול ניביה. בטור ב  כתב בשם רבינו ירוחם שאין איסור בארכובה עצמה רק בינה לשוק וכמ״ש כאן בש״ע נם בד״מ מביאו: (

ג ח  הידושי רע״ק ביאור הגר״א כ
 (טי' ניט סעיף ני) jjffl היתרות שנעצט. ינרש״' ניי pp שראשו טהינר לשררה ובטט״ג והארנונה הוא הערקוט ועוד פי׳ רארכונה ר,וא עווט התחתון וממנו ולטעלח אפור וג״פ
 אות דאפי' נין הערקוט ועצם חתתתון אמור לט״ז טשא״נ לדרך הראשוןייוהנה נקפו כולם
, זי, פשופ במתני' סן הארנונה ולמעלה ט׳: [ח] נין נעיף י ו  ירן יויאשון וט״ט בערקוט עונטו אטור ילא נמהרי״ה וש״ע ונ״נ האהרוניט וע׳ מר״ח וש״ך : [ז] ואט נ
 והוא כו׳ . עתופ׳ נ״ז א' י״ה שטופת ירך נוי: (ליקוט) נין בעיף נוי . ממקנא שט נ״ז ב׳ והוא נוי. יש״י ותוס' ש0 א׳ ר״ה שמופת נו׳ רלא כם״ש בטריני טי' תתקנ״ר

 פתחי תשובה
 סטיו) ואט נחמו הטשי״ו עצמו נשירה ע״ש עול

 באר היטב
 למטה מטשי״ך בין פשי״ך יבין ארכובה חחתונה טריפה דסשי״ך שייך למעלה
 לשוק(נה״י) ופר״ח כ' אס נחתךבערקוס דהיינו במשי״ך גופיה בבהמה טריפה
 מצד שבירח העצס אס אין עור ובשר חמין אח רובו אבל לא מחמח צומת
 הגידין כ׳ לשס אין מקיס לצוה״נ ואין לחוש לססיקתן אבל אס נחתך בין טשי״ך
 ובין פרק החחתון יש להכשיר ובעוף אס נחחך בין פרק התחתין לפרק אמצעי יש
 להטריף בפשישוח ולא שאני לן בין עור ובשר חיפין את ריבי אי לא דבכל גווני יש
 להטריף מפני חשש צוה״ג עכ״ל) והט״ז כ׳ דארכובה שנזכר כאן יש שני פרושיס
 א' הוא כנגד המקוס שקורץ קני״א בל״א ופי' הבי הוא הנלי״ד שבין העצמות א״כ
 לשי זה במשי״ך עצמה כשרה דדוקא במקום הגלי״ד שס יש צומח הנידין משא״כ
ל י והב״ח אוסר מדינא שמיטח ירך אפיי בנהמה מ ע י א  (ב) ד

 . ״ . - (O שניתק טטקיטי • עיי
 גמשוגמ ננעח שאול סי' ו' שנשאל נפרס חולנח והיא צולטמ גאחפ מרגליה ונוהוה נאומה

 בון נעוף והוא יאיענל
 עי׳ינה״נן וכמנ גשנו״י ח״נ
 סימן נ״ע ננהמה שהלכה
 כיושר ולא ניכר ריעותא מחיי'
 ולא לאחר שתיעה ואחר כן
 נאו ג' אנשים ואמרו שהט רצו
 ליר,ח נהמה זו שמנירי׳ אותה
 נט״ע רק המוכר אמר להם
 שצזלעח קצת צפי שהירך נפל
 מהקערה שקורי! שיסל אף אס
 סמוכר היה ישראל שאמר כן

 הדושי בית מאיר
 לימא ונהי ונימא ונשנר
 אחו וטריפה . הא אינו
 אלא מעעס נקינח הריא׳
 ומרין גמרא שריא גגויקה .
 ואלו נשתגרו רוג צלעות הוא
 טריפומ מצו עצמותו . איו
 וגאמת טריפומ cfto נשנירח
 צלעות ע״ירוג צלעות שגעון
 זה . אגל הונריס הראשונים
 של משר או יתיר צ״ע . ועיי
 לעיצ סי' צ׳ מה שהעליתי לדינא
 רנחסל יש צסנשיר אפילו שצא
 נמקום הפסל וניתר חוצי׳ עם
 צלעות יש לםנוריף שלא נמקוס
 ספסל כמו נעחיל ע״ש ורו״ק:

 רגל אט לא ירגישו איזה שנר ואמרו שאין מרגישים שוס שנר לק שישמקוס נפוח מנחון
 געצס הקולית הסמוך לגוף ובודאי נא מחמת הכאה וגס האשה שמנל:< הפרה אמרה שהנהמוח
 סכו אותה ואחר זה התחיצה צהיות צולעת אט חלגה מוסר י וכ׳ שאין להמיר משוס ואמרינן
 שנרונא ניןטה כולעיצ סימן ל״ג כיין שנווע שהוא ע״י הכאה וצא משוס שגרונא א״כ יש לחוש
 וילמא נשגר העצם ונקשר יחל ועריסה
 משוס ס״ס ספק אס נשמע הילך ואס
ו >w1. ע״נ נשמנו וינמת גת ת־עכונ ניניה וס״ס סמתזסכת היא וכן נהן חששא לצמא נשאר העצם ו ג י ב ו ג י | ״ ו ן נ י ר  ן

ו נמי סוי ס״ס שמא לא נשנל ואם מ״ל נשגל שמא לא יצא לחון וגזה צא בעי גן שיתהפך ופיוז ף | ] י ו ט ך י ״ י ש פ ת ט ל ע ס ו , 
 שיש הפסל מלוני! יש להמיל ע״ש:(Q ישף טיונתיח • עגה״נו ס״ק ג' ומ״ש נשם ומש״א

 עיין

 נליון מהרש״א
' דגם ספק איע םיעת  טיק י

 הרי״ף שהיא יעה א' כאן : ,• . , • , ,
n שגיסק עצם מקולימ ממקומו על ילי הכאה אי צמי לילמ L ל »א, ר ר  (»»,'»» ס
ד בסמוך לגון־ אפילו הוא שאשי״י אלא למ״מ יש להמיל מ: ״ . ע 0 ף , ״ \ 1 ב ץ

ר
מ  ו ש  ל

. ,!™J פ״ל נשמט ויצמא לא איעכול ניניה וס״ס ממתזפכמ היא , ״ ״ , י , BJ ׳ ״ ״ , 

 שגהחך בגליי נין פרק
 התחתון לאמצעי . ונת׳
 אטונת שטואל פי׳ ל״ט לא
 נתנ נ! : (ש״ך טק׳׳א)

: ש  בטשי״ך ע
(ואס לא שף מדוכתא רק העצס שהגיקא לאסמא ׳ יבי  ולא איפסק ולא איעכל ניניה אפ״ה טריפה והש״ך השיג עליי ופסק דלא מיטרף אלא דיקא בדאיעכל נ
 מונח בחוכו דהיינו אסיח׳ נשבר חצי דהיינו מצד א' הוא החצי עצס והחציה שניה נשבר ולא נמצא רק בשר לבד ולא היה עצם עריפה (בי״ע סי׳ צ״ד). כ׳ דמש״א דף

ם נופיי, פריטה. ׳ 1 ו ק ר ע ב  ד
 ע׳ ש״ך םי׳ ג״ו סק״ר דדוקא בגשבר: (שס) יחריו ידובקו פריטה . ט־הו בריקה םיגי גבה דהא גט בלא שאשי״י מהגי ננהמה בדיקה נשיך סוף טגיו : (םי1*ף נ׳ ש"«) עצם הקולית שניתק . אפיי עוי ונשי
ן רגם בלא עיכול טריפה דאא״ל דהרין סיירי בגיטל וגתתך לגמרי דבזד, טשיטא רגבילה גפי הוי נם״ש בתומי ג״ז טוף ע״א . י ר  חופי! ש״ך מקיז ואין הנווגה דיונא כולו pn לאסיתא דזהו גיטל שכ׳ הנ״י נשם ה
 לנישי שרד נסתיחה לדיני םריטיח חעזוטות איח י״ג, ואות ט״ו ודלא ננא״ר. נשם דטש״א : (שב) שגיתק םטקוטו . גשבר מקזנת האפיתא תיישינן שמא גשטט אף שלפגיגו לא גשמט (ת׳ שנית יעקנ) והוי
) והוא דאיעכול , ונלא עיכול נעי שיחי' עוני׳ שלם טנינ השנד 0 C  1 רק ספק טריפה ודאי טדיפח . מיהו אם היתרים והניד הדק לא גפםקו נ' נלבושי שרד נפתיתה לטריפות עזנטות אות גיר דאיגי רק ספק טריפה : (

 אברהם
 דהיינו כשיוצא מן מעצם אנל למעלה מ| הארנונה צא מיטריף משוס צה״נ. וםירצו ודג יסודה קאמר בסמוי

 היכא דפרטי טנחי נו׳ דהיינו עילוי ערקומא שהוא עויין יותר עכ״ל ואי אימא ולונ יהווה מערקוס נכלל
 מן הארנונה ולמעלה דקח:י מתניתין א״כ אמאי אישתיק. הל״ל לעולא דלק״מ דמחנימין קח;י מן הארנונה
 ולמעלה מיד טריפה דהיינו ננל העלקוש שאין שס טליפומ עדין נצוה״נ לק למעלה מן הערקוט מתחיל
 טריפות של צוהינ . וכמו שהקשו הסוס׳ וח״ק אצא מונלח צומל ראפיצו לרב יהולה אין העלקוט עצמו

 נכלל

 יד
 מוכרז נש״ס ומיס' לפי המקשה(דן< ע״ו) גני סא לפלין עולא ללנ יסולס לאמל להא לקחני מתניח־ן שם
 לנממכו רנציה מן *ארנונה וצמנוה נשירה מן הארנונה וצמעצה פשוצה איילי גארכו:ה המחתונה ולמעלה
 «יו פטוצה והיינו בכל עצם האמצעי. ופריך וא״כ מאי קח:י וכן שרעל צומח הגילי! להא כשוחמך עצמ
 האמצעי צנמלי הרי ממילא נחתכו הגיוין. ומשני הנא רכוגה נלא צס״נ כנין שנר העצם והגיוין קיימין .
 ופריך ותא נחתכו קחני. אישתיין. ותמהו התום׳ ומאי קושיא ויצמא סונר כמ״ו צה״נ הוי ואגרמא וצגל



י הנוליז א  טורי זהב יורה דעה נה הלכות טריפות שפתי כהן צח ב
! דש : a טור ̂י ץ  כתב או איעכול וכתב ב״י בשם ריכ״ש שהוא מ״ס ולעד״נ לאין כאן דלענין מפשה ראוי להחמיר בשמיטת ירך אפילו כבהמה ולא איפסק 9י«נ״0 גם
ך בשם ־ישניא נירי[) מיש ״ ׳ ^ ^ ח ן ן ר ן כ ב ׳ ב ש ן ח ח ה ר כ ס כ א ן ג י ד w מ w , מ ל נ כ ע י א א } א י ר מ י מ ס ר ״ מ א 3 י 3 מ { ס . י נ י א ג ה ״ ו ז י ר ׳ ה י ס ע ר ן ר נ ן ס א ה ל ס א ״  ט

 והכי מילי דאיעכול כו׳ ולפ״ז קאמר תלמולא לאפילו בלא נפסקו לגמרי בהשגות וללא כשלחן ערוך עכ״ל ואגב חורפיה לא עיין שפיר דאיתא םטח יהונתן

w V S י ב ח כ ם י י י מ ו ט ה ר ה י ט מ ש י נ ט י ג כ ) נ "א ' ע 1 מ ל ) ה נ ש מ ס י ח י ה ר מ ג י ל ק 6 ״ 9 ש ״ א ה ל י מ מ ה ו פ ר  אלא קיימים עדיין רק שהם כ0עכלי ט

. בנשבר הכף שיוצאות על העצם הזכר ואוהזות אותו אבל ׳  סמוך לנוף אף על פי כו
ת עיכול כשרה: מ ח לית אבל אם נפסקו שלא מ  ולא יצא לחיץ מחלק בקו

ה [ט] וק אס לא נתעכלו רק מעושן ורוכן קיים כשר מדינא(רשליא נ  יצא לחוץ טרפה בכל העצם הקולית ה
 נחשונית ובחידושיו) J אך י״א ף דאין אנו כקיאין באיעכול
) שמא איענול ניניה ה ) ( נ  ניניה (ד) לכן יש לאסור נל שמושת ירך (
 (ג) וכן אס (0 נשכר סמוך לגוף ה אע״פ (ז) שחזר ונקשר (ד) הישנ
 טריפה שמא איעכול ניביה ומשערין ד׳ אצבעות בגסה ובי בדקה ובעוף
 (ת) הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו (הכל באו״ה כלל נ׳ והגהות סמ״ק דף צ״ב ע״נ והנהת ש״ד סי׳ ס״ו) ו וטוב להחמיר

בה. [י] אם לא נשמט הירך ואיעכול ניביה(יא) כשר (מרדכי): ) מרו ה ) ד ס פ  גמקוס (ט) שאין (י) ה

ש עצם הקולית המחובר לשוק שניתק ממקומו כשרה אפילו אם איעכול א ר  ג ני̂א פ

, , , שנ סתוס׳ נמיע דנסנ יי״נ  ״ י
 התוספות פירש׳׳י וכנון ללא איטטל ומ! הארנונה ילמעלס וסגן
י נמת־י׳ קאי על עצם הפוקוס מ ) ^ p ה , 3 , ; < ו כ מ י אי א ה ד , ב י  נ

J E & א מ ש א  הוי כלאמ׳ בפא״ט האי טיןא ל
 דשף מריכתיה טריפה וה״מ לאיעטל נמי ערפה משוס צומת הגילי!

 ניביה וקשיאלפירושירטריף התם
 אפי׳ לאאיעטל ניביה ולא איפסק צנא ואינקורא שנשנרה רגלי׳

מתחלת8ז^״&ממ
 1 כ ה ט מ ש ש ״ ר פ ל ש י א ל  א

 ברייתה עכ״ל ור״לרטריף התם רב ס״ללרש^דגםנעצסהעוקיס
E ^ n k " W מתנא אפילו בלא איעכול ובלא נפסלו 
 א״כ לרב מתנא תיקשי מחני׳ אנל נעצס העיקיס אינא משש ציה
E . P L S S " ^ 1 ' ! !  למםקנא כשר על לאיתטכול '

 כמו בנחתך ללענין נחתך או נשבר
 ויצא לחיץ לכולי עלמא טרפה בכל
 הקוליא וכן כ׳ בהליא כאו״הכלל נ׳:

^ «״1 י ע ? י י  איתטכולי וכמ״ש התוס׳ פא״ט דף נ") נס המטמימלך בבכורות דף רס״ב ט״נ הניח לברי התוס׳ בתימה ולא ירלתי לסוף לטתו וכן הגיה חשש צומת ג
ה שפיר עתא דקתני נמ*.׳ ע! ר ש י  מהר״שאידל״ש וקשיא לפירושו דאיכא מאן רטריף כו׳ והוא פשוט א׳יכ אררבה מוגח מרברי התום׳ אלו איפכא וכ״פ החום׳ כפא״ט ללא מ
. . י - י - 1 סארנונס ולמעלה ומשמע . . . . . . . .! •״. .. ו .  י - י . י .
 ואתי לאשמועינן וגס למעלה

 משוס חשש
 (סעיף נ׳

 דמ״ל ועליפה
 צומת הגילי

 נוזנהיוז) אך ייא דאץ אנו
 נקיאן נו׳ . לכך יש לאשיו

 דנול מרבבה
 נסי' ל״ג אנא שמס שמסריו
 אפיל! נסצכה עי׳ מ״ש נסי'

. וכתב מהרש״לבא״ו שלו ס״ס פ״ו דמ״מ בעינן שנפסקו ניביה הא לאו הכי לא מטרפינן ומדבר ׳  אלא באיעכול: ג אך יזא דא״א בקיאין כו
 הר״ב לא נראה כן וכ״כ הב״ח דלמאי דא״א בקיאין אפי׳ לא נפסק טרפה ומשמע מדברי מהרש״ל שם דכל שנעכל ודאי איפסק וכן משמעוח איכא גו0פות מחתנו!למעלה
$ " ת ק  הפוסקים: ד דא״א בקיאין כל׳. וכתב הר״ף בהגהת סמיק אמנם מס מצאו שמוטה לאחר שחיטה ואינו יודע אס לאחר שחיטה או קודם שחיטה א״נ מינית ו!«d>1 ד

 כשרה דודאי בשעה מועטת כv לא איעכיל ניבי׳ ובלבד שידט שלא היתה שמוטה בשטה שהובאה לשחוט עכ״ל וכ״כ המרדכי פא״ט והגהת מיימוני
 פ״י ומביאם ב״י וד״מ ות״ח כלל פ״ז דין ו׳ ומשמע דלטעמא דבשעה מוטטת כזו לא איעכול ניביה דאפי׳ איפסק ניביה כשרה וכ״כ באגודה פא״ט
 סימןנ״ו. ומשמע מדבריהם שכתבו ובלבד שידע שלא היתה שמוטה בשעה שהובאה לשחוט ט׳ דאי איכא ספיקא אס היתה שמוטה
 קודם לכן או לא טרפה וקשה דהא הוי ס״ס ספק לאחר שחיטה נשמט ואת״ל הודם שחיטה דילמא לא איעכול ניביה מיהו בהגהות
 שבסוף ס׳ או״ה כלל נ׳ די! ס׳ מתיר בכה׳ג מטעם ס״ס אבל משמעות הפוסקים דלע> לא משמע הכי ובמשובח מנחם עזריה סימן צ״ז

 שאלה מעש׳ בעוף א' שנשבר העצם מהארכובה ולמעלה ואין עור ובשר חופים אח רובו ולא הרגיש השוחט בשבירה זו בשעת שחיטה אם ל צי י
ח 4 ח  יש להתירו מכח ספק ספיקא ספק לאחר שחיטה יאת״ל קודם שחיטה שמא לא יצא לחון. קולס שחיטה תשובה כבר ידעת שאין מתירין שוס נמיפיניח' בש״« נ
 איסור מכח ס״ס אלא בזמן שב׳ הספיקות מתהפכים וכאן א״א להפכן א״כ אין זה אלא ספק א׳ כו׳ עכ״ל. וכ״כ האגור בשם התוס׳ דכל ס״ס פ״ק h *) ובעוף הנייל
י י נ פ < י ״ ל

ז  פ ק ח י י ל י י נ (  שאינו יכול להפכו לא מקרי ס״ס א״כ בכאן י״ל דאינו מתהפך דליכא למימר ספק נתעכל או לא נתעכל ואת״ל נתעכל שמא לאחר שחיטה ל
 דאס נתעכל ודאי קודם שחיטה דבשעה מועטת כזו לא נתעכל וא״כ כיון דנתעכל קודם שחיטה שף נמי קודם שחיטה ועוד דלאחר שחיטה לא יד אפרים
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w£mז?יז " 1 0 0 *  מ״מ הכא כיון מתעכל בלא נשמט אינו טרפה א״כ שפיר י״ל ואת״ל נתטכל שמא נשמע לאחר שחיטה אלא נראה לומר דאע״ג דאיכאס״ס 3
<te כיוןדהספק הוא מחמת חסרון ידיעה לא הוי ס״ס כדלקמן סי׳ צ״ח ס״קט׳ וסי׳ ק״צ ס״ק ניד דלא כתשובת משאת בנימין סי׳ נ׳ שכתב ונאמת יוכל להיות דלא שף 
^ ״ • מ פ י ^ ״ ג . משמע אפי׳ שבר אל שבר יחדיו ידובקו כיי! מ ב ט י  דלענין ס״ס לא איכפת לן במה שהוא חסרון ידיעה ט״ש: האע״פ שחזר ונקשר ה

. ונראה י י י ׳ : ( וטוב להחמיר כו ׳ ' דאין הטריפות תלוי מצד שבירת העצם אלא מטעם דשמא איעכול ניבי׳ וכן משמע בת״ח כלל פ״ז סוף דין ו  שסוטה לפנינו אף אם היו נ
 עלים מעיויס שפעט נשמט
 סידן כיין וסדר נריא לפנינו
 וראי שלא נפסק ולא איענ(
 ניניה מכ״ש שאינו יק ל*
 האומו וקאמר ניוסי ונס״נ
 אמיינן ננתונית וף ט׳ ואט
 י״ל מקו׳ היא ונא קיס לי׳ אי!
 נאמן לאוסרה ונ״ש שהנהמס
 סימה מסלנת ניושר וגס א*•
 הפשיטה לא נראית ריעוחא
 אכן אס נודע לגעל סנהמט
 מריעומא זו ושמע מםעורס
 שצרי ו נויקםיענר ולא נוקם
 מסראיי לקגשי ועיש מהמם
 שנתקלה נרגציהונעשי׳מיגוי!
 גרגלה אמת צריו נויקה נרגל
 שחיגרש נו וכמ״ש נסימן ל״ד
 לענין פסוקת המוט שנודע
 שנפלט חיישינן והנה אעפ״י
 שאין חשש זס כיון שלא נפלה
 רק נחקלס מימ רגלים לונר
 שנעשיט שמוטת ידך ונפסק
 ניניה ונטרפס הנהמה ונתנ
 נמאמר מרדני חלג מנסמולן
 שהנוקא יאטמא שף מדונחיט
 שקורין (שנאלניין) ונו׳ :
 (טיג בחנ*ח)לכן יש לאסוי•
"p . נל שטומת ירך' שנוא 

 גליון םהרש״א
 גיל«ן סיג דלא כ8ו««
 דטחלק בין גיתק •חשוק
 לדחכא.שפתי פ״ק אי ולנוע•
 מרד ט״י אוח ד'.טיחו כיון
ippA יגוני׳ שלם אין לחוע 
 וסרודד כיון יטיינא בלא
 יצא לחוץ לא געי חיפוי וי«
 נינ דעת רשב״א תשמש
 אינו בשנור «״ש: (נסג״ם)
 שמא איזננול ניניה . ודייל
 דוזיישי׳ נ״כ מנח חווק
 השבירה ניווי נס טטקוסו
 דאל״ב הא «ינול *זודיח
 נשר . ופה ינסי' נ״ג ננף
 העוף טטייפי' יק פחשש
 נקיבת ריאת ג״ל דשבירת
 גף א״* חוזק נ״כ לשנירתו
 אינוטייווט0קוטו.וטאידל"«
 ננקשד . עוד וגשר חופין,
 הבוננא נטו בנשםמ לקטן
 ט'נ."י׳׳לטשוםדאינ׳ם״סדלט'
 לא נשטטודלטא נתרשב״א
 דבנשטט א״צ עוב״ח. לבושי

 ביאור הגר״א
 בשם הרי אלחנן דשם טיירי בלא איעכול גיבי ע״ש (לינ)! [ט] וכן אס נוי . דע״י
 רוב הנשאר חדרא בריא כם״ש בצומח הנידין : [י] אם לא נשםט כו׳ . נט״ש האי
 בוקא נוי והיא נוי ; [יא] דא׳» עזים נו׳ . דלא ני^ס שטופת ידך הוא נה״ג חרא
 דדוטיא דשםופת יד ושם בםקום חיבורו בגוף טדאטר נעוף תיבדק ועוד דא״נ הל״ל

 נבי

 חידושי רע״ק דאס
 אות ח׳ ד״ח ודע עטי בזה ונתנ לחחטיר כשתי הפירושים עיי״ש; (שיך סק״י) ואינו
 יודע אפ לאחר שחיטה. משפע דנידוע דקודם שחיטת לא סטכינן על הך טנרא דבשעה
 סועטת לא איענול ניניה אלא כיון דהוי 0*0 אלא דלא טתירין טשוט חפים לחוד נט״ש
 הש״ך אח״נ נזה טוורפי' הסברא דבשעה הועפת ליכא עיכול ניריה יצרינין.לבדוק הניניח
 רמה ראמשר לנרד טברר׳' ואם גאנד נלא בדיקה י״ל דםותר : (גא״ר) אלא נראה לוטר
 ובהש״ם י״ל דטיתר (נדלעיל טיטן נינ בשייך טקייא) : (שיו סק״ה) משמע אפיי שאיש יחדיו . ובלא נקשר כלל וליכא ריעותא נעור ונשר י״ל ראף נהט״ט אמוד כיון דמצד שניית
 הרנל עצטו לא שריח אלא בהט״ט בדלקסן ט״ה בהנה והנא דטגד איענול גיניה דנעי׳ ג״נ הפ״ם י״ל דתוי קולי לא מקילים בהפ״ט ע' לקט; (תימן ע׳ ט״ו בחגה) ובפ״ו(םם״י

 צ״א
 פתהי תשובה

 עיין נוה נספר לכושי שרד גסתיחי! לויני טריפות העצמות אות ט״ו • •יעיין נתשוגמ שנות
 יעקנ חלק נ׳ סימן נ״ס ונחשונח חות יאיר סימן קמ״ח : (ף) לכן יש לאפור נל שפיטת
 ירך • עיין כתשזנח שכות יעקנ ח״נ סימן נ״ש נאחד שקנה נהמה ומיתה הוצנמ כיושר וצא
 ניכר נה ריעותא כלל לא נחייה ולא לאחר שמיטה אך את״כ כאו שני יהודים ואמרו שהם
 ראו שהנהמה היתה צולעת קצת ואמר לסם המוכר שהירך נפל מהקערה אס היא מותרם והשיג
 לאף דודאי נל שגידו נאמן לאסור היינו כמידי דודאי קיס ליס ונקי נזה שהוא דנר הגראס
 לעיניס מה שאין כן נאנרים מפנימים שאין הנל יודעי! מה שגסציס דמה שאמר המוכר כן
 הוא יק על דרך האומד מכת שראה שצולע אומר דשף מדוכמיה ואולי כאממ לא שף רק
 שגרונא נקטה והא מוינא וש״ס איגו נאסר אלא וזקא דאיעכול ניניה ואף לדעת מקצת
 פוסקים נעינן עכיפ איפסק ניכיה ואף למאן ומחמיר היינו סיכא שהנהמה היא שמוטס ירך
 לפנינו אנל נשהונא לפנינו שלא נשמט כלל לא אמלינ! לא״א נקיאין ואף אס היו שני עדיס
 מעידים שנשמט פ״א מירך טלוכתיה כיון שהוא לפנינו נריא וחזינן ללא איפסק וצא איעכול
 ודאי לא מטרפינן יכיון שראינו והדרא לנריאותס אין צורך לנקיאוח דידן דאילו איפסוק
 אי איעכול לא הוי פלל נליא מנ״ש שאין כאן עדומ נלולה לק עס״י האומד וכיש שהנהמס
 כיתה מהלכת ניישר גס אתר הפשטת עורה לא ניכר ריעותא לכן הנהמה כשירה אכן אס
 גורע לנעל הנהמה 1ס טריעוסא ושמט מזמורם שצריך נליקה ופנל ולא נוקו ראוי לקונסו
 ע״ש ועיין נששונת מו״י סימן קמ״ח יורה בנדון נוה לאיסור וכעמ אינו לפני • וכתנ עול
 נשגית יעקג שס נהמה שנתקלה כרגלים האחרונים ונעשה חגרת נרגלת אחת שצריך נדיקס
 נאותה רגל דאף ומגואל לעיל סימן ל״נ ס״ו נהמה שגוללת לגליה אין חיששין כו׳ הא «גר0
 נצלה לוקא שלא טדע שנפלת אף ע״ג להתס לעני! פסיקת מוע סשללס קאי ובעינן נפלה
 *מש שיש לחוש לפסיקת סחוס משא״נ נוו שנתקלה לחיל ואינה גוררת לק לגל אחת שנתקלה

 באר היטב
 קמ״ד הכל הוא בכלל שף מדוכתיס ל״ש דשף כפשטיה ואינו עומד נאסיתא רק מצד
 או עומד באסימא אלא שנתחבר ויש מלל בין נוכנא יאשיתא נקרא שף מדוכתא י
א • כ׳ השייך כשס מהרש״ל דיש להתיר כל מ  והובא ג״כ בכ״ג דף קפ״ג): (נ) ש
 זמן שלא נפסקו ניבי׳ ומדברי רמ״א לא נראה כן וכן דעת הב״ח דאפילו לא נפשק
 טריפה • (ופר״מ כ׳ כרש״ל דאי לא אפסוק ודאי לא אעכול ניבי׳ ועי׳ ב״ג דף
 קפ״ב) כתוב בהגהת סמ״ק אמנס אס מצאו שמוטה לאחל שחיטה ואינו ידוע אס
 לאחר שחיטה או קודם שחיטה כשרה לודאי נשעה מועטת כזו לא איעכל ניביה
 ובלבד שידוע שלא הימה שמוטה בשעה שהובא לשחוט וכתב השייך דמשמע מזה
 בשעה מועטת אפילו איפסק ניביה נמי כפרה אבל אי לא ידע השוחט בודאי שלא
 היה שמוט בשעה שהובאה לשחוט טריפה ולא אמרינן דהוי ס״ס ספק קודס שחיטה
 או לאו ואת״ל קודם שחיטה שמא לא איעכל ניביה זה אינו דספק זה הוי מחמת
 חסרון ידיעה ואפילו בס״ס לא הוי ספק דלא כתשובת מ״נ דכחנ דבס״ם לא איכפת
ב • ר״ל נשבר דלא יצא ט י ׳ נ״נ ס״ר בהצ״ה): (ד) ה  לן בחסרון ידיעה (ועייל סי
 לחון דאלח״ה גלא״ה טריפה כדלקמן ס״ס • כ׳ השייך אפילו שא״ש יחדיו ידובקו
 (כיון דאין העדיפות תלוי מצד שבירת העצם אלא מטעם שמא איעכול ניביה):
ה • וכתב השייך ונראה דאס רואה שנפסקו ואינו בקי בנתעכלו יש ב ו ר  (ה) מ

 לאסור
 נו אין לחוש לפסיקת המוט מימ ניון לאינא ליעוסא לפנינו שהיא חגלת ונתקלה אינא לגלים ללנר ללגצ שנתקלת נעשה שמוטת ירן וצריך ניויקה נייך וו עיש • [יעיין במשיכה חתם
 סופר סימן ניו נענין נהמת שירינה אחת גבוהה מחנרמה והיא אינה צולעת כלל והולכת הילוך ישר • יכ׳ לסי ציור השאלה היינו פסול המנוי נמומי הבכור נמסכת בכורות שאחת
 מירכותיה גנוהה ואין כאן מקום ספק לטריפות נלל ואפילו נדיקה אינו צוין עיין שט] : (ה) שמא איעניל • ענה״נו ועיין נתשונת גווע ניהולה תניינא מלק יו״ו סוף סימן י״ז
 שנשאל שס אס לסמוך על רש״ל ןפר״ח בלא־איפסק ניניה לסמוך על נקיאות שלנו שלא נתעכלו • והשיג לדעתי דנהפסו מרובם גס הרמ״א מווה נזה ע״ש י ואיני יודע מה חידש נזה הלא
 הרמ״א נתנ פן בפירוש בסוף דבריו: V) נשבר מסיך לנוף כו׳ • עיין כשו״ת בתי כהונה סי׳ י״א שהאריך מאד גוה והעלה והאו״ס והרמ״א ז״ל מיירו נדלא ידע אי שף אי לא נגון
 שגמצאת גיל קטן ואין מגיל אס םישה שמוטה או חחונה נמשפס עיז נתנו דחיישיגן שמא מחמת השכירה איפסוק ניגיה ואיעכול ואי עיכול קיונ הדבר ושף והוי ספק הקרוב לוואי
 אנל אס נשכו סמוך לגוף וחזיצן ללא שף לא מילעיא לסברת רבוותא ואית לישו ואפילו ננוקא אי איענול ניניה ולא טף ללית לן נה אלא אפילו לסגלת מולי 9לנ ז״ל (הוא ספלימ
 הונא לקמן ס״ק י״א וגנה״ט של סרנ מהלי״ט ו״ל סק״ז) שס״ל וויגו נשמוע אפ״ה נגשגר שלא נולוה הליעוחא ננוקא יש לתקל אף כודאי איפשוק וכ״ש נספק ומיהו א׳ •מזינן ושף
 ואינא לספוקי שמא לאחר שחיטה כגון שגשעה שהונאה לשחוט צא הישה שמושה (כאותה שהניא הנה״ט סק״ג) וגס מצינו שגל סמוך לגוף כיון לאינא תרתי לריעותא אפילו אי לא
 איפסוק לא ננוקא ולא נמקוס השנל אפיס יש לאסוו ע״ש : (ו) שחזר ונקשר • עיין נתשונס נווע ניהולה חלק יו״ו סימן נ' על דגר עוף שנשנר נעצט סקולית סמוך לגוף ומור
 וגקשר ונמלח עס עול שני עופוח יחו ני לא הלגישו נשנו עו אחל המליחה והומה וכתב וכיון ונשכר סרגל וחזר ונקשר עיקר חשש לחוש לאיעכול ניניה הוא חומרא נעלמא ונמקוס
 הפסו מרונת הרמ״א מתירו ואפילו שלא נמקוס 9פסו עה״ס לועמ המתיר כסימן נ״י סעיף יו״ו ננקשר גס כאן מומו ואף אם הוא אסור איסורו מס*ז לכן אם נמלח עס טיגו ויש רוב
 גגלו יש להתיר מה שנמלח עמו נקליפה אפילו הוא שמן ואס נתבשל אח״ה בלא קליפה גליעגל אינו אשול וטיב לקלפי אחל הבישול אס נקל לקלפי ע״ש גאילך • ועיין נתשונת שמש צוקה
 מלק יו״ר סימן נ׳ שהורה ג״נ כיוצא נוה הלכה למעשה והסכים עמו הרנ הגדול מסר״י נאסאן ז״ל ועול נמס גדולים ע״ש ובסימן נ״ה : (CH הניול לפי גדלו • עיין כוגמ״ר
 דנעיף הגלו! כנון אווז סגי נרוחנ אצנע ונתרנגול ותרנגולת סגי בשני שלישי אצגע ננינוני ונקגונה לשי קע;ה ע״ש : (ט) שאין הטיט ־ יש להסתפק איך כוונת סרמ״א נוה אס כוונתו
 להקל גהפםל מרובה עיי נליקה נניניס ועיקו הקולא בהפ״מ הוא שנסמוך על בדיקתנו או לילמא התיל כספ״מ נלי שוס נויקה כלל ושומכין נהפ״מ גומל משגל סמוך לגוף אין מנו
 מש*ע נלל ועיין גתשונת נו״ל חלק יו״ל סימן נ׳ מנואל שס שרעתו לכוונת רמ״א להקל נספשד מלונה אף בלי כדיקה כלל ועיין נספר לגושי שלל נפתיחס לדיני נמ״ע שהאריך נזה :
 (י) הפפד מרובה • ענה״ע ומ״ש כשט פויח עיין כנו״ת נתי נהונה סי' י״א שהכלכר נספק איפסוק אפילי שהיה האופן נשלא היה בידינו לבדקו על שלא תפול ני טענח חסלו! יליעג

 ו.יפנין נשגר סמוך לגוף העלה ואי לא איפסוק ואפילו נספק אס ;פסק אפי׳ נהפשד מיעט יש להכשיר וא
נ שעשה »  שחולק ע״ז וטטליף ועיין מביש שהשיג על הפליח ונן לאימי נספר עמודי כסף נ״י שחוצק ג״כ על פסר״מ ו

 כפי משפעי הת:איס כזה אפ״ס יש לאסור אפילו נהססר מרינה
 אפילו בהפ״מ יש להחמיר ע״ש: (יא) כשר • עיין פרי מלש

 שרד בפתיחה לטריפית העצטות אות נ״ד ואות נ״ה : (ש0) ובעוף הגדול לפי גדלו . ע' לקפן טנ׳׳ו טיט כהנחיה ישער ברוחב אצנע ועי ט״ז שם/ םיהו הנא נראה וודאי די באצבע דלעולם נח״לקידניעי משווי
 (שם) אם לא נשםט חירך. קאי נס אשף םרונתי׳ (וע׳ ש״ך ט״ק וי) ובבדיקה ובנשבר ושאש״י ידונקו נם בדיקה לא בעי . לנוש השרי': (שיו ט־ו״ל) דודאי נשעה םועפח ביו. קשה דלטעס w נם
 ־ ־־ ־ וי״ע: (שס) דאפי׳ איפטיק ניניח נשיח . וגפ נריקח לא צריך נו״פ . ולהס״י ונן ללנושי שרד בפתיחה נע׳ בדיקה ע״ש אות
 ו׳ בנורות דף ם׳ ע״א דכשר ונ״ה כאן נפ״חטק׳ו . וא״כ הינא רלא ידע נלל . לנאור׳ איכא ם״ס דלפא טתחלת נרייתו ודלטא
ר "י ׳»»' *1 0?״י י pst) W לאחר שחיטה ואת״ל . אנל אין עושי׳ see דלפא נהרייף דנשנד י ה ט א י ח ש ה ׳"ייי" ל ע 1 ־ ׳  ,PY *יי נ
 ל״ד : (שס) שאין טתירין שוס איסור טנחס״ם . ל לעיל סנ״ג מ״ד בהנ״ה י: (שה) לא חו׳ ם״ם נדלקםן . וטיט בחפפד םרונח שיי נדלעיי1

 (שס סק״ה) אלא טפעס דשטא איעכל ניני' . ע׳ נליון ש״ך םנ״ו םס״ק י״נ : זד וחיח סועיל גם נלא היט ועיין נליון דיש תלי טריפות ; וק־ ״ ־ י

 בוודאי נשטפ סמוך לשחיפהיראוי לחנשיר ונ״ט שטפק נכויפ ועי נשפתי דםיים נצ
) ובלבד שידעי שלא חיתה . ורע דננשטפ םתחלת ברייתו סשםע בתום' 0  ט״י •־ (יי

 לאחר שחיטה"י^ת ננדוד לו *עם א׳ שלא ח־׳ נשט« ואח״נ לא ו
 «צם אמצעי נשר וע׳ לבושי שרר בפתיחה לדיני טריפו׳ עצפות אות ל
/ ם״ק ם״ו אולם לטעש דאינו טתהפך היה נחשנ ענ״ט לפפק אחד ;  מ
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, כדי לנרד דין זה גס כנמצא ב׳ ׳ ו  (ד) מראש עצם התחתון כ
 ככדיס נעתיק דכרי הראשונים כפי׳ כל יחר כנטול דמי דמקורומסכא
 דאמרינן כגמ׳ נמצא רגל אחת יתירה ערפה מ״ע אמר רכ הונא כל יתר
 כנעול דמי וז״ל ת״ה הארוך דף ל״ע פרש״י כל יתר אחת כחסר אחת
 והוה ככעלת רגל אחת וערפה דהוה
 כשמועה ירך ככהמה ולפי פירושו אס
 נמצאו לה שני מחולין ואפי׳ דכוקין
 כטכיין כשרה שהרי אחה רואה אותה
 כאלו נטלו שניה׳ וניטל הטחול כשרה
 ואם נמצאו •לה כ׳ ככדין ואפי׳ דבוקין
 שלא כמקום מרה ושלא כמקו׳חיותא
 טרפה שהרי רואי! אותם כנטוליי

) וגשר חופין את רונו) ניביה, ו ט (וי״א דוקא כשעור ( י  ז [
: ( ׳ ׳ סימן י  (תשובת הרא״ש כלל נ

 ד ניט י אם יש לה ג׳ רגלים טריפה רכל(יבז יתר
 (י) כנטול דמי וכאלו הםר רגל א׳ הוא m והוא
 שיהי׳ זה היתר(ד) ה מראש עצם התהתון ולמעלה:
 הגה [טו] ידיקא שזה היתרת יש לה תואר רגל ועימדת כמקום הרגלים

 לאם רואה שנפסקו ואינו כקי כנחעכלו יש לאסור אף בהפסד מרוכה
א ק  אבל בנשבר סמוך לגוף יש להקל בהפסד מרובה ודו״ק: ן וי״א ה
. כ״כ בד״מ ובת״מ כלל פ״ז דין ז׳ בשם תשובת הרא״ש כלל כ׳ סי׳ ׳  כו
 י׳ וצ״ע דלשון תשובה הרא״ש שס כך הוא ואס נשבר הירך בין פרק שני

 לפרק ג׳ אס עור ובשר חופים את
 רובו כשר אין בו עדיפות אלא בוקא
 לאעמא דשףמדוכתיה ואיעכול ניבי׳
 עכ״ל ומיידי דוקא משכר אבל
 בנשמע נראה דאין חילוק וכ״כ
 הרשב״א בתשובה סי׳ פ״ע דאין חילוק
 בעור ובשר חופיס את רובו אלא
 בנשבר אבל משמע אין חילוק כו׳

 ומבואר שס מדבריו דאפי׳ משמט טצס הקולית ממקום מבורו בגוף וניטלה הכבד ולא נשתייר ממנה כזית טריפ׳ אבל הרמב״ןז״ל כ׳ דכניעל
 אין חילוק בין טור ובשר חופים את רובו וכ״ש הכא ובת״ח שס דין ו׳ כ׳ אמרינן כמסר לא אמרינן כלומר שרואין אותו היתר כאלו ניטל ממקומו
 בשם תשובת הרשב״א סי׳ קס״ז דמשמט הקולית ממקום חבורו בגוף (נ״ל צ״ל הוא ומקומו וכןהוא באשיר״י להרמב״ן)וכל שאלו ניטל ממקומו
י ״ ׳־־־ י ע״יאדס עריפה יהר נמי עריפה וכל שאלו ניעל ע״י אדם כשירה £ l £ L 

 ה״נ כשירה ולפיכך ב׳ עחולין הדבוקין בסומכייהו ערפה שהרי רואין
 אותן כאלו ניעלו וניקבו במקום חבוק וב׳כבדי; הדבוקין בכזית שבמקום
 מרה וכזית שבמקום חיוחא ערפה הא לאו הכי כשרה וכן אס היא
 יתרת רגל למעה מצומת הגידין כשרה אלו דברי הרב ז״ל ול״נ שלא
 אמרו יתר כנעול עם מי שמחובר לו קאמר אלא מעול הוא לבד
 ממקומו וכל יתר שאלו אתה נוטלו לבדו ממקומו טרפה אף זה ערפה
 הא לאו הכי כשרה ולפיכך ב׳ מחולין לעולם כשרה שאפי׳ דבוהין בעביין

 אינו כשר אלא דוקא כשעור ובשר חופים אח רובו וכמו שיתבאר
 לקמן לענין שבירת העצם עכ״ל וצ״ע דלא נמצא כן בתשובת הרשב״א
 רק בחשובת הרשב״א סימן רכ״ו איתא גבי עצם הקולית שנשכר
 וניטל ממנו קורט מראשו דבעינן עור ובשר חופים את רובו וכתבו
 המחבר בסעיף ו׳ אבל משמט אין חילוק וכמ״ש בחשובה סימן פ״ט
 וצ״ע(וע״ל סי' ס״ב בהג״ה ובמ״ש שם): ה מראש עצם התחתון כו׳.
 וכן כערקוס ערפה למה שכתבתי בס״ק א׳ וע״ל סי׳ מ״א ס״ק ט״ו

 וס״ס

 מתייין נזה וסכן יעסו נועס
 ונתנ הטעם נת״ה ימימרא
נ לשמיטת  דרג יהודה אמי י
 יין סייעה דף נ״ו היינו נוקא
 דאנןמא לשף מיוכתיה ואין לנו
 (הוסיף נעויפומ : י נתגאו
 נמס שציינתי נסימן מ״א :

 מטה יהונתן
 נו׳ אע״ט שמוי יקשר היענ
י זס אין לו שחי נ  לכאורה י
 דספו״ס יין זט סונייס
 לעיכול ניני אפילו לא נשמט
 נמי מריעה אינ אין גשנייס
 זו שוס טריפות נלל יק טריפו׳
 טליא געינול ניני א״נ אפילו

 חוי ונקשר נמי עריסת משא״נ.
 לפמ״ש הלמ״א לעיכול ניני
 נלא נשגר או נלא נשמע כשל
 אינ תליא הטליפוט נשנירת
 «צפ א״נ כשחזר ונקשר יפה
 אמאי יהיה טליפה:(ש״ע ט״נ)
 ןו״א דווקא נשעור ונשר
 חופין את רובו . ועי׳ שין
 סק״ו שכתנ נתשונת סלא״ש
 צא נתנ לק נקנל ע״ש ומלנלי
 הלין מונח היפן לגלי הרמ״א
 שכמנ הליין הא למחצקינן נין
 איפסיק ניני לעיכול ניבי לאי
 נפסק ניני היינו משוס נלא
 *יפסיק הדלא נלי׳ משא״כ
 ננשמע כל כירן מעיקלו היינו
 שניטל נולו אפילו לא מעכל
 ניני טליפה לולא׳ לא מלל
 נלי׳ וא״א כמיש הרע־א לצ״ל
 עול ונשל חופין את לונו ל״ל
 עעמא משוס ללא הללה גליא
 טיל משוס שאין עול ונשל
 מופין את לונו אע״נ צ״ל
 לננשמט אפילו אין עול וגשל
 תופי! את לוגו כשל ללא
 4תמל רק ננשגל ולא גנשמע:
 (שם °זיף יי) אם יש לת
 נ׳ רנליט נוי . עי׳ ט״ז

ל מרבבה  מו
 וכאן ולאי סני רוחג אצנע
 אשי׳ ללש״ל הניאו תנן״ז כסי׳
 נ״ו סיק ז׳ יהלי כאן מגואל
 שיעול ל׳ אצנעות ננשה ועול

 יד אפרים
 נ«*ט ונתכ נשוית פ״י סי׳ נ׳
 נשמועת רגל מן העוף וילוט
 שלא נעשה קורס רק או נשעמ
 שחיטה או אחר נן יש להכשיל
 ננלק ולא אישסיק ניניה ואשי׳
 נפסק הרונ עיון ולא נתעכל
 נשעס מועעת שוי ע״ש ונסי׳
 י״ג מ״ש נות : (סעיף די)
 רכל יתר בנפול . ענה״ע

 גליון םהרש״א
 (שיו שקיי) ואינו נקי
 טתענלו. ר״ל אף דאנו.אין
 טיטני׳ «ל בדיקתנו אנל

 ביודע שאינו נקי הוי נלא
 נבדק נלל ואפור ננשטט אף
 נרואה שלא נפשק . ודלא
 בטי שהבין נת׳ נ״ב ניו״ד
 טי׳ נ'.לנישי שרד בפתיחתו
 לדיני טריפות עצטות אות ד׳
 ואות ה׳ . אף בנשנר כיון
 דשאשי״י (ראל״נ בלא״ד,
 טריפה ט' נשבר עצט: ואי
 טשו0 דעובי׳ הופי׳ נשר
 נהפשד מדונה , ט׳יט הנא
 הוי תרי קולי . א׳ להקל
 נה״ט טשוס השש *יכול
 ניני׳ נ׳טשיט שנירה ונס״ש
 דוטיו טשיי ציא שפתי מ״ק
 י*ד) כשר נם בלא נבדק נלל
 דטצרפיט דעת הי״ט בשיפן
 fi טיי דנט בטריפות שאינו
 ט' שנירה «זגטה טיעיל
 ננקשר שעשי״י. לבושי שרד
ט אות י׳ ו לשה) אבל r 
 משבר סטוך לנוף . אף
 באטטיק ניבי' בחפים שרי
 ודוקא בשף אטור בנפטק
 ואיני נקי ננתענלי ־• נסעיף
 גי) ןו״א דוקא . פיהו נהא
 גם באינא נקב בעו״נ שרי
 (והליקםלקסן פ״הנהרט״א)
 דנאןאינאס״םדלטאלאיווא
 ודלטא שטוט אינו נשנור
 לבושי שרד נפתיהד. לדיני
 פרימות עצטות אות ניח :
 (שפ) כשעור ינשר. יאף
 אפ קורט שחיפה הי׳ שלט
 יליכא השש טשוט צה״נ
 נם״ש חש״ך טק״ד פ״ט אם
 אין עיינ שלפ פריפה מפעם

 חתינת רגל, אך החיפרא שנחרב ט״ד. דאיא נקיאין בחיפוי ע״ש. בנשפט לא »טרינן נינ דדוקא בנחתך איתא להאי חוטרא . ונשעי״ב חופין בנהפה ואינדימ ריש להן בדיקה . ע׳ שיך פ״פ נ״ו דדיקא ננדנק
 השגר . ט״מ נשפוט י׳ל קיל טנוצזך ונס בלא נדבק טועיל הנדיקח . יניצא לנפדי פן האיפיתא הוי משכר ינס להרשב״א בעי עו״ב חופיפ לבושי שרד נפתית׳ לדיני םריפות העווטות אות ט״1 . ינאית י״ט כתנ
 להציל את הש״ך טיק ד׳ כאן פן השנת אחדיניס דכ׳ דטביא בן בתשו׳ אחרת בהרא״ש דכוונת הש״ו ינשטפ שני בהאי ת׳ דיל יצא טתוך אטית׳ וחוי שוב כנשבי : (שיו סק״ז) אבל בנשטט גראח דאין
 הילוק. יננה״נ בב״י אות ט״ה הצדיק דעת הנהיה דבאין עוד ובשר חופין פריפה : (ספיף לי S">0 דבל יתר מטול דמי. אם נס טריפות דיתר אינו הי ינ״ה ע׳ שיך פי׳ נ״י 0״ק ט״ה ו(שיך סק״ח) וכן נערקיט •

 יד אברהם
 ננלל לעעלס מן הארנונא לק מסוף ע5« האמצעי מתחיל טייסות •וחמיו תתוכח עצם. ושם מתחיל נמי א״נ אמאי אישתיק הל״ל לאיצטרין שפיל (מתני וכן שניטל צוה״ג והיינו אפילו כמקום שאין נטלפה ננחתך
 קליעות וצוה״ג ומש״ה מקשה שפיו מאי וכן שניטל צוה״נ ואישתיק . גס מוכלח מסוגיא סנ״ל ונחתך נין נטרפה מחמת צוהיג. אלא ש״מ לתיעול חתונת עצם ושיעור צוה״ג מתחיל נשוה . ועיין מ״ש נס׳ סאלון:
א דיקא נשעוד ונשר חופין את דונו. עיין נמ״י נלל ש' למנואל מלנליו ואט  סעלקזס והשוק לטליפה וללא נסלא״ש שיסתפק נזם . לאי איתא לניניהס אין שייך טריפות מחמת העצם (סעיף נ׳ נחג״ח) ףי

 ואתה נועל הא׳ עדיין נשאר הב׳ שלם ולומר שעדיין יש במה שנשאר יתר מעובי דינר זהב וכן ב׳ כבדין באיזה מקום שיהיו מחוברים שאין חסרון
 פוסל בו כל זמן שנשאר בו כזית במקום מרה ובמקום חיותא כשרה אבל בגובתה כו׳ וכן בב׳ מרות הדבוקות זו בזו דהוה שניקבה מ״ה טרפה.
 אבל לא נראה כן למעשה נגד רבותי עכ״ל. משמט מדבריו שלרש״י פוסל יתרת בכבד אפי׳ אס היא דבוקה בכבד למטה מסית דמרה ומקום
 חיותא וכן ביתרת דרגל למטה ממקום צומת הגידין דהא כ׳ לדעת הרמב״ן בסוף דאי דבוק היתרה של כבד שלא במקום מרה או חיותא כשר וכן
 אם היהרת למעה מצומת הגידין כשרה משמע לרש״י אינו כן בהנך תרתי וכן נראה מל׳ הרא״ש שכתב לרש״י סהס שני כבדים טריפה ואח״כ כתב
 דברי רמב״ן וסיים בו ואס היתה למעה מצומת הגידן כשרה ופרש״י עיקר עכ״ל משמע דלרש״י אפי׳ לנועה מצ״ה ערפה וכן משמע בריין שהביא
 דבריהם וכן משמעות דברי העור סימן מ״א שכתב ואס נמצאו ב׳ כבדים עריפה וכן מסקנתו שם דמשמע בכל מקום שנמצא והיינו כדעת רש״י
 שלזה הסכים הרא״ש ומ׳יה כתב בסי׳ מ״ג דב׳ עחולין כשר בכל גווני והיינו כרש״י וע״פ זה יתבאר מ״ש הטור כאן והוא שיהיה זה היתר מראש
 טצס ההחחון ולמטל׳ בכ״מ שהוא מחובר בין במרום צייה או למטה מהן עכ״ל דקשה כיון דס״ל כרש״י יש להטריף ביתר אפי׳ למעה מצ״ה וכמו
 שסיים באמה כא; או למעה מהן והיינו אפי׳ בארכובה הנמכרה עס הראש כמו בכבד בכל מקום ע״כ נ״ל עיקר דמ׳יש הטור מראש עצם החחחון
 ר״ל ממקום שמהחיל עצם התחהון סמוך לעצם שכו הפרסוה ולמעלה עד הגוף ככל מקום שימצא כו יהרה ערפה וכמ״ש בכבד.ואל ההמה על לשון
 מראש עצם לפ״ז שהרי כתב ב״י לעיל סי׳ זה בשם מהר״י חביב בלשון כזה וז״ל ואפי׳ בחוך הפרק שבינו לשוק בסוף הערקוס כו׳ קרי לחלק של צד
 הגוף סוף ממילא של צד הפרסות קרוי ראש כנלע״ד ברור אלא שהב״י הוקשה לו פי׳ דברי רבינו העור במ״ש חו למעה מהן דס״ל בארכובה
 התחתונה פשיעאדכשר ביתרת ומחמת זה לא רצה לפרש דברי העור כפי מה שכתבתי דגס על הארכובה התחתונה יהיה בכלל ופי׳ בו פירושים
 אמרים דר״ל עד סמוך לארכובה הנמכרת עם הראש וקשה לי דלמכ כתב סתם או למעה מהן ותו דלמה לא כתב העור גס בסי׳ מ״א דב׳ כבדים
 אינס אוסרים אס הס למטה ממקום מרה וחיותא ע״כ ודאי מה שדחה ב״י הוא באמת נכון ולפי ענ׳יד הוא מוכרח כן לדעת רש״י דס״ל כל יתר
 אוסר בכ״מ אפי׳ במקום שאין שס עריפות . ושוב ראיתי לרש״ל שכתב בפא״ע סי׳ י״ח ג׳ פירושים דלעיל על יתר מעול דהיינו של רש״י
 ורמב״ן [והרשב״א] דלרש״י טריפה ביתר כבד בכלענין ובעחול כשר בכל ענין ולרמב״ן יש חילוק בכבד וכן בטחול ולהרשב״א כשר בכל ענין
 זולת במקום שנקב פוסל בו וסיים בלשון זה למטשה יש לחוש לכל הפירושים ולאסור ב׳ כבדים בכל ענין כפירוש רש״י וגס לאסור ב׳ מחולין
 אס נדבקו בסומכייהו כפי׳ הרמב״ן וכן לאסור ברגל יתר בכל ענין אס לא שיוצא למטה מהארכובה דככירה בכל טנין וכן אם כ׳ הכבדין
 מחחילין למעה מאותו כזית במקום מרה ובמקום חיותא ג״כפשיעא דכשירה לכ״ע עכ״ל ודבריו תמוהין דא״כ רש״י ורמב״ן לא פליגי בכ׳ כבדים
 דהא גס לרש״י כשר כשמתחיל היתר למעה ממקום מרה וחיותא וכל המפרשים כתבו דלרש״י יש חומרא בב׳ כבדים וקולא לרמב״ן וצ״ל דהחומרא
 תהיה באס שניהם תלויס ואינם נוגעים זה בזה דלרש״י עריפה ולרמב״ןכשרה כיון שאין איסור אס ינטל אוהו המקום שהיא תלויה שם ודכר זה לא
 הזכיר לא ת״ה ולא הרא״ש ולאהר״ןולא הטור ותו דאדרבה איך תאמר דלרש״י עריפה באינם דבוקים כלל ה״ה נמי אס הס דבוקי׳ למעה ממקום
 מרה וחיותא דחד עעמא יש בהו על כן נראם עיקר לטנ׳יד כמו שכתבתי לדטח רש״י והסכימו בו הרא״ש והטור לאסור בכבד וברגל בכל מקום שיש
 יתר אלא שבודאי להלכה אי; לפסוק כן כיון שכל האחרונים שמביא ב״י סבירא להו דיתר רגל אינו אוסר אס הוא עומד למעה מהארכובה אס
 כן סבירא להו להלכה כרמב״ן ועל כן גס בכבד אין איסור אלא כשהיתרח עומד במקום מרה או חיוחא ובמחול במקום סומכיה, וא״כ היה ראוי
 לנו לפסוק בכבד יתירה תלוי׳ ואינה דבוקה כחברתה לקולא אלא דמסתפינא להקל ואיך שיהיה לא ידענא ליישב אם נפסוק בכבד לאסור סיתרת
 בכל גווני וברגל דוקא למעלה מצ״ה שזה סותר אח זה ודלא כמאן עבדינן דגם רש״ל השוה אותם דגם בכבד פסק להיתר למטה ממקום מרה
 וחיוהא אלא דכתב דגס לרש״י הוה לן וכבר נהברר שאינו כן לרש״י. ובפרישה ראיחי שעש׳ חילוק בין כבד לרגל דבכבד היתר פוסל אפי׳ אינו
 טומד אלא למטה ממקום מרה וחיוחא וברגל פוסל דוקא בעומד למעלה מארכובה החחחונה כיון שיש הרבה איברים לא אמרי׳ כנעול
 הכל אס טומד למטה והוא המיה דזה דלא כמאן דלרש״י הרווייהון שווין הן לרש״ל לקולא כמו לרמב״ן בחרווייהו ולדידי לחומרא בהרוייהו ושום
 פוסק לא מילק בינייהו והו דהא לר־ש״י טרפה באס יש כבד יהירה חלויה ואינה דבוקה לגמרי להכבד האחרח וכמ״ש רבינו ירוחם בהדיא וכאן
 אין שייך לומר שהאיסור הוא מחמה שבמקום שהיא דבוקה הוה כאילו ניטל אוהו אבר וא״כ למה נאמר ברגל שאין היהר טושה איסור רק האבר
 שדבוק בו אלא ודאי בדוהא היא מילחא דא, ולטנין הלכה נראה דכיון דהאחרוני׳ פסקו דלמטה מצומח הגידין כשר היתר רגל וכן הוקבט בש״ע
 אין לזוז מזה וממילא גם בכבד כשר כשהיהרת עומדח שלא במקום מרה וחיוה׳ כיון דרש״ל פסק כן בהדיא והוא צודק עכ״פ לדעה הרמב״ן

א ורשב״א ״ ף ג ף ה ו א י  הידושי רע״ק כ
. כפי כל ׳ ו  צ״א) ולא טקילין הנא נהט״ט אלא ננקשר יוו״ע לדינא אח״כ טצאתי כן נפמ׳׳נ •• (ש״ך נכי שב שטעתא והיל תטניא אלא ודאי אין אישור ננה״נ : [יב] וי״א נ
 סק״ו) יש להקל נהט״מ. תיינו רק נבדק הניביה אלא דא״א בקיאים בבדיקה בזה פקילין שבירה שהוא למעלה מארנונה ועש״ך שהשינ ע״ו ונט״ש חרשב״א סימן פ״פ דאף
 נהפ״ט] ננוקא דאטטא רשף מדיכתיד. אין חילוק ב־ן עור ובשר היפי! רונו או לא דאין הילוק
: (לינןס) אם כוי , ענתיר. ופ״ז יפר״ה נ' שיפות נארונה (ע״נ): [יד] והוא כוי. טור אף לשיפת רש״י דא״א יתר כנטול אלא ׳  אלא נשנור ע״ש : [יג] אס כו׳ . נ״וז נ
 כשיעור היתד וצורתו: [טו] ודוקא כו׳ . עראנ״ן שטטדש יתד כנטול שאני אוסר על כיא שהיא היתר טשא״נ כה״נ דאין לה תואר רגל או שאינה בטקיט רגל איני טקרי
 נו׳ : (ליקוט) ודוקא נו׳ . פפ״ש (מ״ז ני) נריאה אפילו נפרפשא דאפא טריפת וטאי »ילו אלא דנעלםא אין יתית פיסל ננה״ג לכן אשטעינן נריאד. כיון שהוא צידת.

 פתהי תשובה באר היטב יי1״""
 מעשה להכשיל כונני שיע נצירוף עול סניף להתיל וכן לעת פפלי מגלים נשפ״ל ס״י! י׳ לאסור אף בהפסד מרובה אגל בנשבר סמוך לגוף יש להקל בהפסד מרובה(ואס
 יעיין כתשוכת סר הכרמל חלק יו׳׳ל סי׳ ז׳ מ״ש גוה : (יב) י״־ ״״יל י״י ־ ^9'* אינו ידוע אס נפסקו או לא אין להתיר מפח ס״ס דהי׳ ספק הבא מחמת חסרון
: (ו) ובשר • והשייך כחג דהג״ה זו צייע ללא נמצא חילוק זה בפוסקים רק ננשנר אבל משמט אין חילוק כלל ימ״מ כשר  ידיעה ואף נהי׳מ יש להחמיר. פר״ח)
 (ובה״י פסק ט״א אלו): (ז) כנטול • הט״ז האריך מאד גדין זה והקשה הא קיי״ל כרש״י דכל יתר וכו׳ פירושו כאלו ניטל הכל לכן גגי ג' כבדים אסור וגסחולין
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 שימן י'« נאגר המדולדל
 שנתבשל עט כעין או«ס אנר
 •נהמה נראט ואיסר תערוכתו

 גליון מהרש״א
 ונעוף כיון fvn ערקוט לעוף
 ודאי פריפה בנחתך בין
 הפרסים פ״ה טק״א! (סעיף
ם אין עור ובשד.  ה' 6 >>) א

 והיה בנשסטהאבר בפקו
 שאינו עושה טריפה לקפץ
* • (שפ) חופיו " 0 ו פ י 0 

. ונטדולדל דהיינוי בו  את דו
 !עמר לגמרי נט בעי״נ הימין.
 ותלוי בינול לחוור ש״ך םי׳
ר ב א ה  ט״נ םק״׳ • (=0) ו
 אסור . והביצים והתלנ שרי
 כיון דאסודו משים רועין
 אותו לנטרש. איה אין גתו
 טעירב כלל בביצים וביילב
 (וא״צ להיתר באבר שיצא
׳ שבות  חוץ למחיצתו) ת
 יעקב. ולבושי שדד בפתיחה
 לפריסות עצםות אות נ״ו :
ן • סיחי נ ב ר ד  (שס) מ
 ננתתבר השבר אף אם לא
 יחדיו ייובקו פותר ש״ךסיף
יט י םיחו פטיש פיק י ״  פ״ק י

ן צט ה י כ ת פ ב יורה דעה נה הלכות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

 ורשב׳׳א כדי הוא לסמוך עליו אק אס נמצא יתר כבד הלוי ועומד ואינו וס״ס מ״ג וסי׳ נ׳ וסי׳;״ל ונ״ה: ט רוב עביו ורוב הקיפו. ט׳ ברברי
 דבוק לגמרי לזאת כיון דלרש״י טרפה ולא נמצא מן האחרונים מי שמורה האחרונים שהאריכו בפירושיהם בזה ולפי שנוהגים להטריף סכל נס
 מ להיתר אדרבה לפי הכלל שנתנו ברגל דכל שהוא עומד במקו׳ רגל ויש הוא דבר שאינו מצוי קצרתי בזה ובכמה דינים כיוצא בזה בסימן זה:
 כל שהוא תלוי ועומד י בשרה. משמע אפילו האבר עצמו וכן הוא בש׳׳ס וכל הפוסקים וגם
 כל האחרונים השיגו על הש״ר וכ׳׳כ
 בד״מ בשם אויה דכן נוהנין והוא
א אסור מדרבנן.  בכלל נ׳ דין נ׳: י
 משום אבר מן החי *) ואס יש בו
 ספיקא אזלינן לקולא ואסור להושיטו
 לבני נח מדרבנן סמ״ק סי׳ רי״א
 דף צ״ג ע״א ומביאו מהרש״ל פ׳
 המקשה סי׳ י״ז והב״ח בסתם אבל
 הרשב״א והר״ן כתבו בפ׳ א״ט נבי
 נשתברו אגפיה דכיון דלישראל אין
 בו אלא מצות פרישה בלבד כדאיתא
 בש׳׳ס שרי לעובד כוכבים אפילו
 לכתחלה ואי; בו משוס לפני עור לא
ב כשחותך האבר  חתן מכשול: י
. ר״ל מקום החתך במקום ׳ ו  כ
 שהוא מחובר עתה מכח שא״א לצמצם
 וכן הוא בדברי הפוסקים מקום
 החתך אסור אבל ודאי שלא במקום
 החתך א״צ לחתוך גס מעט למעלה
 ממקום השבירה כי מה ענין
 למעלה מן השבירה לזה ומהרש״ל

 והב״ח הבינו דהפוסקיס אסרו
. בגמ' פרק בהמה המקשס(דף למעלה ממקום החתך אפילו העצם והבשר נפרד מן האבר המדולדל , 
 ע״ד) אמרינן אין בו אלא מצות פרוש בלבד פרש״י פרוש בעלמא ולכן השיגו עליהם והדבר ברור כדפי׳ ולפ״ז לדידן דאף בעור ובשר
 מדרבנן וכתב ב״י בשם רשב״א שגזרו בזה משוס אבר מן החי חופים את רוב האבר המדולדל אסור דא״א בקיאין איזה מקר

 :תי בסעיף ב׳: (ז) קודט שימלחנו . בהנ״ה ש״ד

 אנל נלאו הכי אינו מקרי יחרח ולא הוי רק דלדול וכשר *) (נ״י נשם
 מרדכי גשם ראנ״ן ובשערים סימן פ״ס ואו״ה שס) ואס נבראת חסר רגל
 א׳ שריפה (גמרא פא״ט דף נ״ח ובבכורוח דף מ׳ ורמג״ס סימ מה״ש

: ה)  ולא כב״י והכל חפסו עליו בז

ל מקום שאם יהתך שם הרגל היא טריפה אפילו  ה כ
 לא נהתך אלא ״י נשבר ויצא לחוץ אם אין(ה) עור
ו ורוב היקיפו טריפ׳ ואם עור י עב ג  ובשר חופין*) רוב י
 ובשר חופין ט רוב עביו ורוב היקיפו י(יי) כשרה
ם נפל קצת מהעצם אם יש בעור ובשר א ו נ  1טז£ י
א נפל העצם כשרה אבל אס  להפות השבר אף אם ל
 אין בו כדי להפותו אלו לא נפל אע״פ שיש בו כדי
 לתפותו עתה טריפה יי ואם נשבר עצם במקום
ה ן א י פ נשר ת  שאינו נטרף אם נהתך אם אין עור ו
) אסור י י ) א ה מותרת(ו)(יג) °י והאבר י מ ה ב  רובו ה
׳ וצריך לתתוך גם מעט מהמותר  (>0 מדרבנן פ

ב (־) כשחותך האבר האסור :  י
נ״ ע [יז] וצריך לחהכו (!) קודם (יא) שימלחגי עם הבהמה או י  י
) [יח] ויש מחמירין ואוסרין אף אס ח ) ( ק ״ מ ם  העוף (מרדכי ו
 עור ובשר חוסין אח ריבי(ט) אם השבירה יצאה פעס אחח מחיים דרך

 לו צורח רנל אשור ממילא בכבד נמי כן הוא
 במקום שכבד האידת תלויה טריפה
 מ״ל עיקר אע״ג דלרמב״ן זהו כשר
 מוליכן בה לאיסור כדעת רש״י בזה
f וצטחול ודאי מורינן לאיסור כרמב 
 דהיינו אם יש יתרת דבוק בסומכי׳
 וכמ״ש רמ״א בסימן מ״נ בשם י״א
 אלא שהיקל בהפסד מרוב׳ לסמוך על
 רש״י בזה ואיןנרא׳ להקל נגד הרמב״ן
 ורשב״א כיון שכאן פוסק כרמב״ן
 ביתר רגל להקל שלא במקום צ״ה
 אלא נס בהפסד מרובה יש לפסוק
 כרמב״ן לאיסור וכן ראיתי בהנ״ה
 ש״ד סימן ט״ט שכתב מעשה שנמצא
 בטחול כמו יד על הטחול והטריף
 מהר״ר אליטזר מברי״ן ובד״מ
 הביא זה בשם מהר״י מולין וע״כ הי׳
 זה על סומכיה והיה בו צורת טחול
 ולכך חשבו ליתר וכ״פ בד״מ והיינו
 כרמב״ן*):(ה)עור ובשר חופין את
. כ׳ הרוקח כך בודקין אותו  רובו
 ימתח אבר כמו שהיה ויקרב זה לזה
 ויראה אם עור ובשר חופין את רובו
 טכ״ל: (ן) והאבר אסור מדרבנן.

 חפוי בשר וכמ״ש בח׳ח כלל פ״ז סוף לין א׳ מקום החתך של כל
 הבשר שסביב השבירה אשור אבל מעצם המותר למעלה א״צ לחתוך
. וסיכא לאיכא ספק אי יצא לחוץ אע״נ ׳ ג וצריך לתתכו כו  כלום: י

 רנהגינן

 ועיין מה שכתבת
 סי׳ פ״ו כתוב גף שנשבר ויצא העצם לחוץ האבר אסור והעוף מותר
 ומספקא לו אם נתבשל או נצלה עם אוהו אבר מה הוא דינו עכ״ל משמע
 דבמליחה פשיטא שאין כאן איסור שהרי כל בישול נמלח תחלה ונראם

 מה שהקילו בזה במליחה ומספקא מתבשל אע״נ דשאר איסורים דרבנן צריך ששים לבטלה כדאיתא בנמרא פרק נידהנשה אל תזלזל בשיעורא
 לרבנן מכל מקום זה האיסור קיל משאר איםורין דרבנן מדנתנו לו שם פרוש בעלמא ולא אמרו סתמא דאסור מדרבנן דוגמא לדבר מצינו
 בסימן ס״ד בטור שכתב שמנקרי הבשר א״צ לסם שני סכינים שאין מחחכין מלב שאסור מן התורה אלא גורר אותו בסכין כו׳ אעפ״י
 שבשמנונית הגיד א״א שאינו חוקי ומנקר ישראל קדושים הם והחמירו בו ולא בסכין ע״כ הרי מדאמרו בגמרא על שומן הגיד ישראל קדושים
 הס ונהגו בו איסור ולא אמרו סתם אסור מדרבנן ע״כ הקילו בו ה״נ בהאי מילתא ודבר פשוט שדוקא כשיש בו אסור ודאי דהיינו שיצא
 למוץ משפקא לי׳ דהא על האבר אסור קאי דהיינו ביוצא לחוץ אבל אי הואיגופיה מספקא ליה אס יצא לחוץ פשיטא דאזלינן לקולא אפילו
, ומו״ח ז״ל הוקשה לו למה ניזיל לקולא כאן יותר משאר איסור דרבנן ע״כ כתב להספק של הנ״ה ש״ר הוא דוקא בספק אם  מתבשל עמו
 יצא למוץ אבל בודאי יצא אסור וצריך ס׳ לבטלו אפילו במליחה ובזה נתן לו הקולא שאין אומרים בו חתיכה עצמה נעשית נבלה והכל
 מצטרף לבטל האבר האסור והנלע׳׳ד כתבתי דפשוט דבמליחה מותר דיעבד אפי׳ בודאי יצא לחוץ*)ובספק יצא לחוץ אפי׳ בבישול ואפי׳ בודאי יצא
 למוץ בבישול נסתפק בהג״ה ש״ר וספיקא כי האי ודאי לקולא ושוב ראיתי בספר או״ס כלל נ׳ סי׳ י׳ בשם א״ו של הגאונים האי ספיקא אם נתבשל
 או נצלה אם נאסר הגשר או לא וכתב מאחר שנסתפקו בו הגאונים יש להחמיר בו בבישול ובמליחה כו׳ ודבריו תמוהין הא קיי״ל ספיקא דרבנן
 לקולא. ושוב מצאתי חשו׳ למהר״ר בנימין שנדפסה מחדש כתוב בה סימן מ׳ יז״ל יש להחמיר ולהשליך הנף קודםהמליחה והבישול אבל כדעבר אם
ז נ״ל להלכה  נמלח׳ ההרננולה או נתבשלה עם הגף השבור ואין שום ריעותא בעור ובשר אין לאסור התרנגולת בשביל נהינת טעם הנף הנשבר ל
 ולא למעשה מאחר דלא מצינו בדברי קמאי בהדיא בזה להקל אך לעת הצורך כגון לכבוד השבת או בהפסד מרובה וכה״ג אין להחמיר עכ״ל ופשוט
 שלא ראה הג״ה ש״ד מ״ל ולא דברי או״ה הנ״ל ומ״מ נלע״ד כמו שכתבתי להקל במליחה בכל גווני ובבישול ובצליי׳ במקום הפסד או לכבוד שבת כיון
 רספיקאדרבנן הוא:(ה) ויש מחמירין כו׳.קאי אנשברה במקום שנחתך טריפה אך מ״ש רמ״א להחמיר אפי׳ באין נקב כי אין ל)כו בקיאין בחיפוי
 כשר קשה דהא לכ״ע א״צ כאן חיפוי בשר אלא כיוןשהעור שלם בידוע שלא יצא העצם לחוץ וכמ״ש ב״י בשם ריב״ש בהדיא.וא״ל שפסק כדברי האגור
 שמביא ב״י שמחמיר אפילו בלא יצא לחוץ ואפילו רחוק גודל דהא רמ״א מקיל אפי׳ כצומת הגידין עצמן ברחוק גודל כמ״ש בסימן נ״ו והמחמיר
) אם השבירה ט  ביותר הוא דעת רשב״א בשם רבינו יונה כמ״ש ב״י בשמו דאפילו בלא יצא לחוץ בעינן רוב בשר קייס אבל א״צ חיפוי כלל וצ״ננ: (

ק יצאה ״ ע י ר ש ו ד י  ח

״ג ft נתפימ אפור דהא לעיל (פי׳ נ״נ פיג) טחטידים כדעת ק נ י  נהפ״ס אנל גלא נ
 הפוסקים דנשבד ננשטט אף בהפ״מ אלא ילפיו יהא טוכוז דטקיליט אף בלא נקשר אף
 דנלא״ה אמור נאין הפיט נלינא ריעוחא נעור ובשר והוי תרי קולות בהפ״מ ודלא נטש״ל
 לוח י׳ל יותד דהש״ך מיידי ננקשר היטנ דסצד שבירת רנל לינא וטקילי' בהפ״ט אף

 לא בדק נלל ובדמפיק השיך לעיל(טי׳ נ״נ םק״ו) ורויק!

 פתהי תשובה
י אטור םדרננן • : (יג) והאנ [ ה ז  נשט טיז ועיין נמשונפ משכנות יעקנ סימן ייס מיש נ
 •יין נמשונמ שנות יעקנ ח״א סי׳ ג׳ג שכתג ומותר לגמוע חלנה ולא דמי לולעיל סי׳ ייי
 ס״ה והנא אס נאסור תלנה הוי נחרי חומרי יםתרי אהווי וכא מהינו אסריג! אנר המדולדל
 דהוי כמותן וא״נ איך נאסור סחלנ נשניל אנר זה ונן בתרנגולת סניצס מומרת עיש וכ!
ן י ענ  הסכים נספר נאר יעקנ(התיר סמלנ והושין עוד טעמים לשנח נזה ע״ש יעי כשאילה י
 מיא סימן י״א בעוף שהיה נגפו חיחון סנראה שנעשס על ידי קשירה מוקה שקשרו אגפיו
 נחבל והים גס סעצס ממוחו קצת נצדו הא׳ והמיר סאנר נולו מ״ש יפשוט היא •י (יד) אמור
 מדרבנן • עש״ך א׳ שרי להושיטו לנ״נ ועיין נתשונת אמונת שמואל סי׳ י״י שהעלה דרשאי
 להושיטו לנ״נ מכמה טעמיפ (אמנט מסעם הראשון שגסנ שם לא שרי רק אחר משחיטה ולא
 פתיים) וטנ״ש נעוף דיש (צדו (הקל אפילו !טופלו ממייס משוס יהרמנ״ס פוסק דאין ב״נ

 טצווס

 כיאור הגר״א
 הריאה והריאה נפטלת נמשחו ני'•טרדני פי' תתריו «"ש.וגראח שם שמוכר דפרפא יאפא
 ל״ד ראפילו ננ״ש םריפח . אנל לפי מיש תופי ושיפ ח־וקא פרפא דאסא ציל נפידש״י
 יתר כנפול גט הראשון ולכן דוקא מרפא דאםא שוהו שיעור אונא םשא״נ לפיישניםל סםקוטו
 והסר שפ דאפילו ננ״ש היה פיפייף יייל (ע״כ) י• [טז] ואט נפל נוי אנל נוי • כמש״ש
 נוגדי גי'פ״ל בו׳ ולא צריף טוויתית; {ין] וצריך נוי. שלא יתןפעם; {יח] ויש פוזטירץ,

 באר היטב
 מותר נם לסברא זו יש להתיר בכבד אס היחרה הוא למטה ממקום מרה וחיוחא
 ובשני שחילין יש לאסור אס דבוקין בסומכיה ויש רוציס לחלק בין כבד לרגל הואיל
 שברגל יש הרבה איברים ולא משמע כן בכל הפוסקים ומסקנתו לעני! הלכה כיון
 להאחרונים פסקו דלמשה מצ״ה כשר ימרת הרגל וכן הוקבע בש״ע אין לזוז מזה
ס בכבד כשר כשהיתרת עומדת שלא במקום מרה ומקום חיוחא (ושר״מ  וממילא נ
 כ׳ דיחרח רגל מארכובה ולמטה יש להטריף אף בהפ״מ • מיהו אס הרגל אין מגיע
 לארז ואינו הולך עליו אע״פ שיש לו צורת רגל אינו אלא ללדולי בשר וכשירה
 וכן אס גמצא מחובר ברגל אצבע א' יתר והיה גועצס וציפורן או עלתה שם יבלת
 ובה עצם וכן כל כיוצא בזה יש להכשיר ע״ש). אכן אם נמצא יתרח הכבד תלוי

 ועומד ואינו דבוק לגמרי לזאח כיון דלדעת רש״י שריפה ולא נמצא מן האמרונים שהורו בה להיתר לכך שרישה ובסמול אם היתרת לבוק בסומכיה ודאי מורינן
ה • כתב הש״ך אפי׳ האבר עצמו נ״כ ר י ש  לאיסור ונמ״ש רמ״א בסי׳ פ״ג אלא שמקיל בהשסד מרובה ואין נראה להקל ויש להחמיר אפילו בהפסד מרובה: (ח) ב
ס הוא דבר שאינו מצוי קצרתי בזה ובכמה ליניס  מותר וכן נוהנין ובפירושו של רוב עבי' ורוב הקיפה האריכו האחרונים בפירושיהם ולפי שנוהנין להטריף הכל נ
ן • ופי׳ >מ״ך משום אבר מן המי ואם יש בו ספיקא אזלינן לקולא ואשור להושיטו לבני נח מדרבנן אבל שאר פוסקים נ ב ר ד  כיוצא בוו בסי׳ זה עכ״ל: (ט) מ
ך • ושי׳ ת ו ה ש  סוברים גבי נשתברו אגפיה להואיל דליכא אלא מצות פרישה לישראל מותר לעובד כוכבים לכתחילה ואין בו משוס לפני עול לא תתן מכשול: (י) כ
 הש״ך דהיינו מקום התחך במקוס שמחובר עתה מכח שא׳׳א לצמצ» ולפ״ז לדידן לאף בעור יבשר חופין אח רובו האבר המדולדל אסור דאין אנו בקיאין איזה מקרי
 משוי בשר אף מקום החתך של כל הבשר שסביב השבירה אסור אבל מעצם המותר למעלה א״צ לחתוך כלום (כ׳ בה״י משמע מדברי הפוסקים שאין להחמיר יותר רק
ו • כתב הפ״ז ליש להתיר אם נמלמו בדיעבד נ ה ל ט י : (יא) ש  מעש מן השבירה • אבל עכשיו נהגו כל מורי הוראה לתתוך כל האבר של השבירה עד הפרק עכ״ל)
ל גווני אפילו בבישול ובצליה והשייך כתב אי  אפילו בודאי יצא לחו! ובספק יצא לחיז אף בבישול מותר בדיעבד וכן במקום הפסד או לכבוד שבח יש להתיר מ
׳ בחתיכה נגדו לא אמריק חתיכה  איכא ספק אס יצא לחו! יש להתיר במליחה ובצליה ובבישול אפילו ליכא ששיס ובוודאי יצא למון צריך ששים מיהו היכא לליכא ס
׳ כנגדו צריך אח״כ ס׳  געשה נבלה באיסור לבוק כילקפן סימן ע״נ וע״ג גגי לב וכבי כיון דאין באבר זס אלא מצוס פרישה בלבד אבל היכא לאין בתבשיל ס

י  (ירד ה״א) ע



ב ה י ז ר ו ? יורה דעה נה הלכות טריפות ט י י כ ת פ  באר הנולח 198 ש

_f£ ניי״ז Jj» דנהגינן לחחוך האבר ולהשליכו אפ״ה אס נמלח או נצלה או נתבשל טס יצאה כו׳.כדי להביןהדבריס שנאמרו כדברי המור וכאן נכיא ל׳הגמרא s  ™"״'
י אותו אבר אין לאסור אפילו ליכא ס׳ וכלכחבו הפוסקים דהיכא דאיכא ופירושיה . ח״ר נשבר העצם ויצא לחוץ אס עור ובשר חופין את רובו  י״«)מסא זדט>א ״!לי, ו
 5׳ט : י• הרשנ״א «<»׳ מאל« ספיקא אזלינן לקולא כ״כ הב״ח ודבריו נטנים הס ולפ״ז כ״ש היכא מותר וכמה רובו א״ר יוחנן רוב עביה ואמרי לה רוב היקיפה א״ר פפא
t ־ י" ״ דאין ריעוחא בעור ובשר וחזר ונקשר אלא שלא נקשר שגר אל שבר הילכך בעינן רוב עוביה ורוב היקיפה ופרש״י רוב עוביה שלא יצא רוב p 

 עובי השבירה לחוץ אלא מיעוט חלל
 העצם ננלה ורובו נכסה רוב היקפה
 עובי של עצם לא מעלה ולא מוריד
 אס רוב היקף הבשר שסביב העצם
 על השבר קיים אפי׳ נהפך חלל העצ׳
 ויצא דרך נקב קטן כשר ואס רוב
 היקף העצם סביב השבירה מגולה
 אפי׳ כיונה בליטת ראש השבירה לצד
 בשר הקיי׳ והרי כל חלל העצם נכסה
 אס״ה טרפה הלכך בעינן רוב עניו
 נכסה שלא יצא רוב החלל דרך נקב
 הבשר ושיהא רוב היקף הבשר שעל
 השבר קייס ע״כ הרי שפי׳ רוב עביו
 על החלל שלא יהא רוב מגולה ורוב
 היקיפולא פי׳ על החלל כי היא היא

 נקב קטן(לפי פי׳ רש״י וסה״ח וסמ״נ וסמ״ק) ומזה נתפשט המנהג באלו
) להטריף כל שכילה העצס המקוס שאס נחתך טריפה ד(טו  המלינוח י
ו ואף אס עור וכשר מקיפין אותו מכל צלליו ואין שס נקנ כלל  ט
 מ״מ המנהג להטריף כי חלוקים רבים הם בדין תישוי נשר ואין רביס בקיאין
 ואין לשנות אס לא במקום הפסד מרובה לסי ראוח עיני המורה שיש להקל
 להורות כהלכה (ד״ע) ודוקא אס לא חזר ונקשר אבל אס (טז) חזר

 (יב) ונקשר גוהנין להכשיר וכמו שיתבאר :

׳ נשבר עצם הקולית וניטל ממנו קורט מראשו  ו ניט י
 העליון המהובר בשדרה ונתעכלו מיעוט ניביו

: ה ר ש ת רובו כ  אפ עור ובשר הופין א
ת רובו  ז יי׳ הא דמכשרינן בעור ובשר תופין א
 דוקא כשרוב ההיפוי מן הבשר ואז המעוט של
 עור מצטרף עמו אבל אם ההצי מן העור וחצי מן

 פרי חדש יחדיו ידובקו*) דמות׳ התבשיל ודלא
j כתשי׳ משאת בנימין סי׳ מ׳ וכן אפי׳ ״ ״ g « « • £ 
 רונ פיקן־ הנשר שעל השגר היכאדיצא בודאי לחוץ דצריך ששים
״ בתבשיל או בצלי ומליחה נגדו אין | י ל ז י י א ״ . . מ ! ! »  ז
 להחמיר בו היכא דאין ששי׳ בחתיכה
 נגדו לומר חתיכה נעשית נבילה
 באיסור דבוק (כדאמרינן לקמן סי׳
 ע״ב נבי לב וסי׳ ע״נ גבי כבד וכן
 בכמה דוכתי) כיון דאין באבר זה
 אלא מצות פרישה בלבד אבל היכא
 tfJ^X&Z דאין שהבשיל ס׳ כנגדו צריךאח״כ
 אפי׳ למעלה והוי לדק טריפ׳ ס׳ נגד כל התבשיל כיון דהתבשיל
י : נעשה מחמל׳ נבלה דדוקא היכא דיש ״ ש י  ית״״ל ב
 דגול מרבבה בתבשיל ס׳ אלא שבחתיכה שהאבר
 (שט ס״ק ׳״נ) *) דמותר דבוק בה אין ס׳ הוא דאין להחמיר

 ו •צא החלל דלן הנקנ קנון
 אלא יממח האגל נמו שהיה
 ויקלנ שנל אל שנר זה לזה
 ויראה שהנשל יהיה מופה לונ

 מטה יהונתן
 לגל להיינו שיש לה ג' טצמומ
 או שניס לשייך נהו טליפופ
 אפילו פומל למטה ט! אלהונס

 S כיוןדבלא״ה הרבה פוסקי׳ סוברי׳דאף כאיסו׳ דבוק כל הקדרה מצטרף ע״כ פי׳ דהיקיפו קאי על הבשר שעל העצם שיהיה הוא קייס מלבד
 ;תבשיל כדלקמן סי׳ ע״ב סעיף ג׳ ועוד דבשלמא בדבוק י״ל כיון דרבנן אחשבוהו יציאת חלל דרך הנקב והני חרי לישני פליגי אהיא קאי ויצא העצם לחוץ
 להאי אבר המדולדל כאילו נחתך דסא משוס הכי אסרוהו כאבר מן החי דללישנא קמא קאי שלא יצא רוב חלל השבירה לחוץ וללישנא כחראקאי
 דמן התורה מותר כל שמחובר מעט א״כ איןלהחמיר לחשבו איסור דבוק דוקא אהיקף העצם שסביב השבירה שאותו מלק לא יהיה מגולה ולא
 על ראש השבירה וכתבו התוס׳ רוב עביו ורוב היקיפו זמנין דמשכחת
 לה זה בלא זה שאין העצם עגול לגמרי אלא מרחיב מצד אחד ומיצר
 מצד אחד ובקונט׳ פירש בענין אמר עכ״ל פי׳ שהם מפרשים גס רוב
 היקיפו על החלל ומתרצים מהיכא דקשה לרש״י הא היא היא ע״כ כתבו
 דיש חילוק ביניהם בענין העצם שאינו עגול כו׳ וחזינן לרבים גדולים
 חקרי לכ מפרשים כ״א כפי אשר נשאו לכו ואני בעניי אענה חלקי בפי׳

 התבשיל י. לאו לוקא המנשיל
 &פילו האנל מוסר

 ס״ק י״ל אי נמי להמנש
 מומל לגמלי ואפילו לעצמו
 אין להחמיל ומיהו לקמן סוף
 ס״ק י״ל משמע לאסילו
 נאנל עצמי נכה״ג אין

 להחמיל אפילו לעצמו:

 יד אפרים
 מללננן נלמןנח נסמ״ג לס״ל
 לאסול מללננן ונ״מ לעני!

 דהוי כתרי חומרי דסתרי אהדדי אבל כשאין בתבשיל ס׳ ליכא למימר
. דין זה הוא חומרא גדולה ולא ׳ ו ד להטריף כל שבירה כ  הכי: י
 נזכר בשום פוסק וגם כל האחרונים ומהרא״י ואו״ה לא כתבו כן רק
 , האגור כתב שנוהגין כן והב״י חולק עליו גם מהרש״ל באו״ש סי, פ״ו
 ספיקא ממעיילעניין״מעילזנמ כ׳ שלא נהגינן כהאגור בזה וגם לטעם האגור שכתב משוס דלהרמב״ס
י יש לחוש שמא בכל אורך עצם האמצטי הוא צומת הגידין מבואר דאם ^ * £ ^ 

 לאחל נישול לא ציוו לק למחוך נשבר שלא במקום צומח הגידין כשר אפילו לדידן ולכן נ״ל דאע״פ דברים אלו בסייעתא דשמיא דהענין הוא לא כמו שרבים מבינים דעצם
״ 5״נ> דעתה נתפשט המנהג להטריף בכל ענין וכמ״ש הר״ב מ״מ בנקשר אפי׳ שאינו עגול הוא כעין דבר משולש כזה y~־\ אלא אינו כן והוא ״ א ״ ^ ״ ^ , ^ א  ל
\ על תה״ה דף מ״ע  וכס׳ נשנויי סי׳ נ״ל נהמה בלא נקשר שבר אל שבר יחדיו ידובקו יש להכשיר כשהעור ובשר שלם ע״פ מה שמצאתילהרא״ה בס׳ בדק הבי׳ /
ה «>ין שהאני ואין ניכר ריעוחא כלל דהא בלא״ה ממשמעות הפוסקים משמע ע״ב וז״ל ורוב עביו ורוב חללו לא נצרכה אלא לעצמות שהן י ' ר י נ ף ? 
 לג»יע חלגה ללא ™ לאי״עיל דכשנקשר מותר אפילו לא נקשר שבר אל שבר יחדיו ידובקו וכן הב״ח מבין מצד אחד יותר מצד אחר כעין מה שאמרו בגרגרת רוכ עבייה
n ™״*") מתיר בהפסד מרובה א״כ הכא אפילו בלא הפסד מרובה יש להתיר ורוב חללה וכן פירש ר׳ יצחק עכ״ל למדנו מזה שלשיטת התוספות שהם ״ D)  יש׳׳ס«״*<:
׳ ואולי לזה כיון הר״ב במ״ש אבל אם חזר ונקשר נוהגין להכשיר ולא כ׳ של ר״י יתפלש לשון היקיפו ג״כ על המלל והענין הוא כמו בגרגרת ן ״ ק י ס ״ י נ י נ ג

י ' 5 $ 

 נליון מהדש״א
 ,-ם״ק כ' טשמע קצת דנאין
 עו״ב הופק צריך שאיש
 יחדיו ידובקו : (גהגה״ה)
 הלוקים דבים הן בדין
 חיפוי בשד , ע' פ״ו סק״וו
 ובנליון: (שם) ואין לשנות.
 אף אס ניקב עור לחוד או
 כשר לחוד ועי לבושי שוד
 בפתיחה לדיני טריפות

 ונקשר שבר אל שבר יחדיו ידובקו. ובזה א״ש דלכאורה קשה לאיזה אע״פ שמצד מוץ היא עגולה מ״מ בפנים אינה עגולה כיון שעובי
 הטבעות אינס פויס דמצד א׳ הם עבים ומצד א׳ הס דקים כמבואר
 בב״י סי׳ ל״ד מזה מיירי גם כאן אלא שאיןהעצמות שויס בזה דלפעמיס
 חלק העובי הוא הרבה וחלק הדק הוא מעט ולפעמים להיפך וצריך
 שהבשר שעל השבר יכסה שני הרוב הללו והוא בענין זה כשחלק העב
C כשיהיה לך בשר שיכסה רוב  הוא הרבה ומלק הדק הוא מעט כזה ־
 החלל דהיינו מלבד עובי העצם לא יהיה די באותו בשר לכסות רוב
 העצם כי רב הוא וכןלסיפך חם הדק הוא הרוב כזה O אזי צריך בשר
 יותר לחיפוי המלל מה שצריךלחיפוי העובי ועפ״ז יתפרשו דברי הרא״ש
 שמביא ב״י ולשון הטור אלא שכל אחד מסביר סענין בפנים שונים
 ח״ל הרא״ש הלכך נראה שאין הדבר תלוי ביציאת העצם אלא ברוב

 צורך כתב הר״ב כלל האי ורוקא אס לא כו׳ הלא מבואר הוא לקמן ומה
 ענינו לכאן אלא דאשמועינן דכאן יש להכשיר אפילו לא נקשר שבר אל
 שבר יחדו ידובקו ועייל ס״ק י״ז. וגס מהרי״ק נופיה דאשר לקמן עד
 שיתקשר שבר אל שבר יחדיו ידובקו היינו דוקא כשיש ריעותא בבשר
 כדמשמע מלשונו שכתב וקרם עליו עור ובשר הובא בב״י ות״מ שם דין
 ט׳ אבל לא כשהטור והבשר יפה ואין ניכר ריעותא ודלא כתשובח
 משאת בנימין שם דמחמיר אפילו במקום שאין עושה טרפה ואין ניכר
 "^ffi ריעותא כלל בבשר ולא נתחבר שבר אל שבר יחדיו ידוכקו ומ״מ יש
 ביש נקב בעו״נ,גשר לא להחמיר בזה לעצמו אבל לאחרים אין להחמיר כלל וכן במקום שאינו
 עושה טרפה דאסור רק מדרבנן משוס מצות פרישה אין להחמיר כלל

 כשאין ניכר ריעוהא כלל בבשר ונתחבר אפילו לא נתחבר שבר אל שבר בשר קיים החופה את רוב העצם אלא דפליגי אי משערינן ברוב עביו
ו ואף אם עור ובשר או ברוב סיקיפו דלפעמים אין העצם עגול ממש אלא רחב מצד אחד  יחדיו ידובקו וכן הסכימו גדולי ההוראה: ט
 מקיף אותו טבל צדדיו. דאז אין נחוש שמא יצא העצם לחוץ דהא אין והולך ומיצר מצד אחד וכשהוא מיצר הרבה אז היה רוב היקיפו טפי
 להחזיק מרוב מביו ואז משערינן ברוב היקיפו וכשהוא מיצר מעט אז הוה רוב
 עביו טפי מרוב היקיפו ואז משערינן ברוב מביו עכ״ל ביאור דבריו במ״ש וכשהוא מיצר הרבה ר״ל שהחלק הדק הוא הרבה והוא הציור השני
 שזכרתי בזה צריך שיהיה לך בשר שתחפה אח רוב החלל שהוא טפי מרוב עביו דרוב עביו הוא בכלל זה ומ״ש וכשהוא מיצר מטט ר״ל בציור
 הראשון שזכרתי דרוב העובי של ע;ס הוא טפי מרוב חלל שבתוכו אז צריך לך בשר שתחפה את רוב העובי של עצם ורוב החלל בכלל וע״ז א״ר פפא
 ־״י ית ׳י׳יח י׳יייי! ׳» בעינן רוב עביו ורוב הקיפו ולא אמר בעינן תרווייהו כדרכו של רב פפח במקומות אחרים שרגיל לומר בעינן תרוייהו והכא לא שייך כן דא״א
ן אחר להמציא שני רוב אלא לפעמים כך ולפעמים להיפך לפיכך נתן כלל ששני הרוב יהיו מכוסים תמיד ודברי הטור ג״כ מפורשים כך י נ ע ב ° » V^ ! ^ p w ™ 
יי אלא שנתן פנים אחרים לזה ונבין הענין מציור אחד שהצייר בזה להא עכ״פ יש חלק אחד שהעצם הוא עב וחלק אחד שהעצם הוא דק °קיט *יין ״0  י־״י נ
" והנה אס תרצה לכסות רק החלק שבעיגול זה במקום שהוא עב באותו חלק עצמו יש מעט חלל כי העובי שבאותו חלק הוא יותר מהחלל ט ד א ל ם ^ ע ד ח ״  5*עי נ

׳ שבתוכו כזה , נמצא שצריך אתה בשר יותר לכסות רוב עביו שבו מרוב היקיפו שהוא החלל שבו דהיינו עד הקו שבאמצע ובחלק  &שמ ולטעלה «י נ

 . גשר
 כפ״ט •י (שם) לפו ראות
 עיני הטורה שיש להקל. ע'
 0"ז םק״ה איך לשער זע'
 טוף טעיף ז׳ ופיף סעיף י'
 גהנה״ה אך באין שט נקב
 נלל נ0 בנשתנה טראית
 גשר י״ל להקל בהמ״ם ע'
 ט״ז סק״ח אך בשייך ם״ק
 י״ד לא 0שט« בן ולתי'
 השני שט יש לצדד כן ונן
 י״ל לפםוך «ל הי״א בסעיף
 ה' במקום שלעולם אין שם

ל בשר החופה הוא בצדו הרחב פירושו שאם חרצה לכסות צד הרחב במקום שהעצם הוא רחב ואתה רוצה לכסות'החצי של עיגול להיינו חלק כ א ^ ם ! 0 ^  יגשר ש
 חדושי רע״ק ביאור הנר״א הרחב

 (ס״ה נסג״ה) מ״מ חםנהנ להטריף . דנזרי' דלפעטים יהיה נקב בעיר ונשר דאזי אפור
 לרש״י אף נעור ובשר חופיט את רובו דשטא יצא השבירה טעם אי דרך נקב ובצירוף דאף
 לאינך מופקים םיט כיון דעכ״פ בעיי עו״נ הומים אטדינן דאיא בקיאים טשיה אםדינן נניקנ

 העור ובשר ואף בלא ניקנ טסעס נזירה ובהמ״ם מקילים היינו בלא ניקב העויב אנל בניקנ עו״ב אפרינן אף בתט"ט,כך,פפקנת האחרוניט.ואני םםפק עוד דאטשר לא היקל נהפ״ט בלא
 ניקנ עו״ב. היינו דלא נזרו אמו ניקב כיון רבניקנ נופיה אטרינן רק פטעפ א״א בקיאים בחיפוי. אנל היכא דליכא באפח היפוי דהיינו בנקלף ונרוטה. י״ל ראף בהפ״פ אפור או דבחפים

 [יט] נשבר כוי . ר״ל דנתעכלו טיעופ ניביו לא כלום נט״ש בם״ב [משפע
 דלא נשמט פריטה דלא נפיש בסיב] וכן ניםל הקורם כפ״ש נפ״ח :

 נמידש״י שט!
 הלאיה אע״ג

 באד היטב
 ננד כל התבשיל ולוקא היכא שיש בתבשיל ס׳ רק שבחתיכה שהאבר דבוק בה אין
 ס׳ אין להחמיר דכיון דרבנן חשבו להחי אנר כאלו נחחך אין להחמיר לחשבו
׳ ליכא למיגור  איסור דבוק דהר כתרי חומרי לסתרי אהדדי אבל כשאין בתבשיל ס
נקשר • והשייך מתיר אס חזר ונקשר אפילי לא נקשר שא״ש יחדיו : (יב) ו  הכי

 פתהי תשובה
 מצווה על אמ״ה לעוף ואף לסווולקים נאנו המדולדל כיע מולו ע״ש ועיין פמ״ג שכתנ לנכון׳
 שלא לימן לנ״נ מאחר לספסל מועט הוא ומשוס גזירה אטו אמ׳מ נמול ע״ש: (טו) להטריף
 נל שבירה • עיין נוס נמשונח נאי משק סימן ס״ח ונמשונמ מ״צ סי׳ נ״מ ונששונח מטה
: (5H) חוד ונקשר ־ ענה״ס ״ נ סיק י״ו ונמשונמ שמש צלקה מלק יייל סי׳ נ י  יי16ף י
 נקט שין • !מלכלי מ1*ו לקמן ס״ק י״א מניאר ללא ס״ל מני וליקא נמקים שאין פושה

 אין עצפו ספק יצא לכאורה
 לט״ש השייך דיני ס״ט אות
 נ׳ י״ל דאטור דרגא נפי
 איכא ה' אבפוו״ח ועי שיל
 כאן פקי״א נשפ tas״p ופי׳
 טיב סק״ט נשם היה ועיש
 םק״1. «׳ ט״ו טי' ם״ו טוף
 «ךא «' גפ״ח כללי םטק
 pn* נלל הי וע׳ נניט
 •״א מכלאים ונטל״ם טייג
 היג משכירות בב«י' דלא
 אטשפא נאיםור דדננן הוי
 ם' דרבנן! (שס *!*")פשה
 יהא לב״ע א״צ . ע׳ צפיט
 ונטי לבוש* שרד נפתי'

 דקאי על יש בו נקב וכוונת הרמ״א ד8«מ שמא יצא לחוץ לחודא אינו טפפיק דאינא פיט שפא נהרא״ש דלא תלוי ביצא לחוץ . ואין בקיאים גטי לא לדיני םריטות «צםות טוף אות נ״ח
 יטפיק דאינויג״כינקיאות' אך פעם דאין ביץאי, טנ•׳ לדחות הט׳ דלטא נהרא״ש טניון רנט להרא״ש יש השש טשופ אין בקיאי' וטה דליא משוט רא״ב ננתמפטט דהביי דחה לתאגיד רק כיון דליכא ריעותא.
 וא״ב מסג ויש יי«וו/א שפיר גודש. וייל דאין נקנ שנספוט יורה לחוש על פטפוט חוץ לפקוטו וע״ש סוף אות כיי : (ש״ו זקי״א) משים אנר טו החי . לקטן טי' פ״ב טקיח טשום אנר טן החי ויתר
א נגפל ופוולדל דםי שם נוזנח״ח עמ״ש ננליון דפ"! ם״ק י : (שס נסוף) לא חתן פבשול. ע׳ ת׳ אטונת שסואל טי׳ י״ד באורך : (שם טקי״י) אבל לאחרים אין לחחטיר נלל . וניב נתשו׳ ח״ץ טי׳ נ״ח!  י



ן ק באר הגולה ה י כ י ת פ ג יורה דעה נה חלמת טריפות ש ר י ז ר ו  ט

MM? ?V3vwn י י י ״ מ ה י מ כ ל " א י ו " ש ר פ י ל  כר־ב אז רוב עניו שבו טסי מרוב היקף דהיינו המלל שבו וקלמטה להחזיק ריעוחא דילמא היה נקנ וא״כ מ
on בחלק השני הוא להיפך וכיון שאחה מוצא לפעמים כך ולפעמים כך להטריף ואפשר לנהגו להחמיר כדי שלא יבא להכשיר כשהשבירה קצתה >שפ ׳׳׳א יל׳נ התיש׳ 

 ע״כ נקוט כללא בירך דלעולם צריכים שניהם להיות מכוסים ולא חבא מגולה א״נ שא״א בקיאין בבשר החופה ולכן נהגו להטריף בכל מנין
. אבל עור לבדו אינו מציל אפילו ז וגמהגה בשר כו׳  לידי איסור כנ״ל נכון וברור ולפי שיטה זאת לא איכפת לן אם יצא עכ״לד״מ: ט
ז ואנן " בעוף. טור בשם הרשב״א: י  י
 אין בקיאין בו׳ . לכאורה קשה

 וית 1ר״מ ונרסינן ומשני
 ויויה שם וף עיי: נה «*ן>ת
 הגט׳ שם : ננ נעיות שם ול*
 >פשטו ולמימרא (•עי׳ שהנקב
 נלא משרון): נד לשו! העור
 מהא ונממסמשפ הריאה רף
 לאיזה צורך כתב הרב את זה דהא «"ה: כה נעיא שט ונפשטא :
. כו סור נשם הגאונים ונין ״ . . ״ . h \t_ / י 
־ I ש״פ נשה ו״פ ונשס שהית 1 יי", נ ח ע ף ה ד i ס s i ב ח  כ

 להטריף כל שבירה בעצם אפילו עור יסמ׳ג וסמ׳יין: כז מטרי׳׳ן
ז מל׳הפיסזי׳: י  ובשר מקיפים אותה מכל צדדיו וצ״ל "ייי י" י

 למשום הפסד מרובה נקט לה ולפי
 מה שכתבתי בס״ק י״ל דהיכא דמזר
 ונקשר כשר אפי׳ לדידן כל שאין
 ריעותא כלל בבשר אתי שפיר
 דאשמועינן הכא כל שנשתנה מראית
 הבשר הוי ריעותא ואינו מציל בכל
 ענין ודו״ק:rp ולכן כו׳,ע״ל סימן
 מ״נ סעיף ב׳ בהג״ה וסי׳ מ״מ סעיף
ט במקום  ה׳ וס״ס נ׳ בהג״ה : י
 שעושה אותה טרפה . וכ״ש
 באבר המדוללל לאס חזר ונקשר
 כשר ודלא כאו״ה כלל נ׳ דאוסר
 אבר המדולדל אף בנקשר כ״כ בד״מ
 סי׳ ס״ב וכן משמע בתשובת משאת
 בנימין סי׳ מ׳: כ כשרה. ודוקא
 כשעור ובשר חופין את רובו ת״מ שם
 דין ט׳ וכ״כ שם בשם או״ה :

 זהב מזוקק
 (מיהן ג״ה נט״ז מיק י״א)
 *ושפיר נפסוך על טהוא״י.
 נ״נ אנל ננשנר מנן סמוך
 לגון< וטריפה נמ״ש לעיל סי׳
 נ״ג לא מהני נזה חור ונקשר
 יפה כי מיישינ! שמא נקנה
 הריאה נזה קודם שחזר ונקשר
 ונזה ממיר ספי (שנר הנף
 טנשנר הרגל נן נראה גרור
 ונמהרי״ק פורש ל״ה נ׳ שגס
 נוס ממי אם מור ונקשר ול״נ
 ואינו וומה דווקא נמקום
 שהטריפ• מלוי י נעלם עצמו
 והיי!1 ניצא לחון והיינו נולו
 ואי לא יצא אלא קצח ממנו
 לא היה טריפה נזה אמרמן
 6ילו יצא נולי לחון לא 9י«
 מוזר ונקשר משא״כ כאן נגף
 •עוף שתלוי נחשש נקינח
 הריאה שפיר יש לחוש אפילו
 ניצא קצפ מן השכירה וניקכ
 סריאה הסמוך לה וחור ווקפר
 ושאר טסוסקיפ זכרו [הימר
 מזר ונקשר] משכר עצם הרגל
 והעופות מכח יצא לחון עצמו

 ואין מום עני! לזה ־.

ט אבל בעוף כיון ה י מ ה ב  הבשר לא והני מילי ב
ז *) ובמרוצה בשר  שעורו רך מצטרף עם הבשר ט

: ר ש ) עור ב ע  ומהצד, (
 ח [כז י יש מי שכתב שיש מקום שעור לבדו מציל
 אפי׳ בבהמה והוא במקום הסמוך ממש לארכוב׳
 לפי שאין שם לעולם בשר אלא עור לבד דבוק עם
ס נכא] ובשאר מקומות שדרך להיות שם בשר צ ע  ה
 אם לא היה שם בשר אלא עור בלבד והיו רירין בין

א שמציל; ״ י א  העור והעצם נ
ל מ ) [ ב כ ן שסופן להקשות אינם מצילק, נ די י נ ב  ט ג

 הגידין מקרי סופן להקשות) (ב״י) :

ת רובו במקום אהד א היה הבשר החופה א ל ג  י נ
 אלא מתלקט מעט כאן ומעט כאן סביבות העצבי
 או שהוא במקום אהד אלא שהוא (י) מרודד
 נכ״ או נקלף מעל העצם או שניטל שלישיתו
ן ב ו ר  התחתון או(°)ניקנ או נסרק אינם מצילין נכי] נ
 אם נתמסטם בשר החופה ונעשה םעין בשר

 שהרופא גורדו אינו מציל:
ה יז ואנן אין נקיאין נבשר שהרופא ביילי יד( ולכן כל מקוס ג  ה

 שנשתנה מראית הכשר אינו מציל (הגהות מיימוני) :

ת כעיגול ורוב היקיפו מכוסה ע ב ר הבשר בסכין מעל השבר כעין ט ד ק נ ה  יא נ
 כשרה והוא שיהא הבשר דבוק בעצם סביב הקדירה :

ת״א מלימ ע אם יצא וה*'ק״ל מל ̂ו ה ט במקום שעושה אוהה טריפה והזר ונקשר ואין י י נשבר העצם י  יב נ
גאו״ה״חאפי^מל^ ר מג',אר'י ב ח ח נ ׳ והוא שהזר למקומו הראשון ו  רובו אם לאו כ (יי) כשרה (יא) ג

 שבר עם שבר יהדיו ידובקו :

 נקודות הכסף

 יש להחמיר וכ״נ הניח ועי׳
 כשיו שןי״ג :

 פרי הדש
 עכיו ורונ היקיפו פי׳ לפעמי׳
 פ«עצס וק כמקום 6׳ וגמקוס
 אתר גס ואט החפוי 9וא כצו
 הגש הוה ציה רונ עניו ולא
 רוב הקיפו ואם הוא נצו הרק
 איכא וונ פיקפו ולינא רונ
 עוניי . ירע שפה שנתנו
 פרשג״א והר״ן נשם ריי געל
 למיס׳ ומיש נתוס׳ ש!>ו ימ״ש
 סיא״ש והעור הנצ וגר אמו
 והכל סולן למקום אחו ווק
 נרנריהפ וחשכח נונרי ופי׳
 לפירושם שלפעמים עגול העצפ
 א־נו גהשואס אחת אלא מתקצר
 והולך ויוצא נעו עוקן נווית
 אשי וכל כמה שמתארך 1פ
 העוקן נן מתרנה ההיקף
 והשתא אס החפר הוא לאותו
 צו של העוקן אף אס החפוי
 סרנה יומר מרונ היקפו מ״מ
 רונ עוני העצם נשאר מגולה
 וערפפ ואט סחפוי םו6 לצו
 העוני ה1ס ליה ממופה רונ

 העצם דרך הנקב 6ו לא כמו
 שכתב ביח יוסף בשם רבינו ירומם
 רק על רבוי בשר החופה קפדינן
 אלא דלרש״י דלעיל קפדינן שלא
 יצא לחוץ דרך הנקב ברוב העצס
 כזהו החילוק שבין רוב עביו
 להיקיפו ופסק רמ״א שיש להחמיר
 כרש״י וקשה לו לפירוש הרח״ש שלא
 איכפת לן כיציאת העצם למה נקט
 התנא נשבר העצס ויצא לחיץ לא היס
 לו לומר אלא נשבר העצם לחוד
 ונראה דאף לפירוש הרא׳׳ש שתלוי
 בחיפוי בשר מ״מ הטריפו׳ הוא מחמת
 יציאת העצם דכשאין מיפוי מבשר
 אז ודאי יצא העצם לחוץ ואין לו
 רפואה כיון שאין לו חיפוי בשר מל
 רונו ומ״ש הרא״ש שאין הדבר תלוי
 ביציאת העצם ר״ל ביציאת העצ׳לחוד
 רכזה מעלה ארוכה והשתא ניחא
 מ״ש זטור לקמן בסמוך כיון שנקשר
 בידוע שלא יצא רובו דנתקשו רבים
 בזה הא לא איכפת לן ביציאת רובו
 ולפי מ״ש ניחא דקמ״ל דלא חיישי׳
 שמא יצא יובו ולא היה אז מיפוי
) מרודד. גרע י  בשר כראוי : (
 ממתלקט הואיל והוא דק ונקלף גרע
 טפי ממרודד שהוא עכ״פ דבוק
 בעצם. וניטל שליש גרע מנקלף ששם
 לא ניטל כלום וניקב או נסדק נרע

 טפי כיון שהעור שמנין עליו ניקב
) והוא שהזר למקומו הראשון . מהרי״ק דקדק זה מדכתבו הפוסקים וחזר ונקשר משמע שחזר למקומו א י  במפולש או נסדק במפולש לאורך: (
 הראשון ומדברי מהרא״י בת״ה סי׳ קס״ד משמע שלא חילק בזה וכמ״ש מו״ש ז״ל אלא שכתב שנוהגים להחמיר כחילוק זה והוא התיר
 בהפסד מרובה אפילו לא חזר למקומו הראשון, נ״ל שאס היתה השבירה בקולמוס בשיפוע וחזרו ונמדבקו השברים באותו שיפוע רק שלא נתכוונו
 ממש כמו שהיו בחחילה רק טוק׳ן זה נמשך קצת למטה וזה קצת למעלה דכשרה דמהרי״ק לא אתי לאפוקי אלא במ״ש בסיפא אם הס שוכבים
 זה על זה אבל לא בנדון שזכרנו שהם דבוקים כראוי רק שלא נתכוונו ממש כי הבו דלא להוסיף עליה דחומרא דמהרי״ק מ״ל ומ״מ נ״ל באם נשבר
 העצם ובמקום שאין עושה אוחו טריפה כדלעיל סעיף ה׳ בזה מהני אם חזר ונקשר יפה אע״פ שלא חזר למקומו *ושפיר נסמוך על מהרא״י :

ס א  ביאור הגר״א הדושי רע״ק }
 [כ] יש טי ני׳ . נר׳ יוחנן ונלישנא קפא דטיגיא דנם' שט נוותיה תיש לא אטרינן נלל הגזירה אפו ניקנ וצ״ע לדינא •י(שייך po'5) כשירה ודוקא נשעור. אין

׳ ט׳ וכפי' רש״י שם : [בא] ובשאר נוי . כפי׳ חופפות שם : זה ,  דאטד עילא אר
. נן דייק פחרסניפ ל [בג](ליקיפ) או נקלף נוי . נטירש״י רעל חנשר קאי ור״ח פי׳ רעל העצם קאי . תיה נ' א׳ (ע״נ): [כד] וכן אם נו׳ . נעיא שפ ו י ו  [כב] וכל נ

 באר היטב
 ידובקו כשעור ונשר שלם ואין ניכר ריעוחא טיל מותר אפילו בלא הפסד מרובה
 ומ״מ יש להחמיר בזה לעצמו ולא לאתריס וכן במקום שאינו עושה טריפת לאסור

 פתחי תשובה •וטורח
 טריפה לי אפ נקשר אף שלא ת1ר למקומו ולא נמקום שעושי טריפה יעיין נתשונס אאיז
 פנים מאירומ מ״ג פי' ק״ט שהורה בנמצא נעצם האמצעי למעלה מציה שנר ונקשר אך לא
 נלגק שגל אל שנר וכתב לאף למט״ז מממיל נזה מ״מ יש להקל כזה כהשי׳ך כיון לועס הרי״ף
 והרמג״ס שפסק הטחגל כוומייהז לעיל סיא וגעצט אמצעי למעלה מצומופ הגיוין אין לאשור
 מחמת מתיכות לגל אלא שאנו מחמירים כועס רש״י ותוספות מ״מ היכא ונקשר אף שלא נקשר
 שלל אל שגר יחויו יוונקו יש להקל אמנם נעצם הקולית כה״ג אין להקל אף שהח״צ ז״ל נסי'
 >"ח מקיל אין וגריז מוכרמיס אס לא נהס״מ וסעוומ מצנה יש להקל ע״ש ־ ועיין *וו שס
 כסימן ק״כ שהחכם השואל רצה להכשיר אף אם לא(קשר נלל אלא שראו עיו שנעשה פשגר

 רק מדרבנן אין להחמיר כלל כשאין ניכר ריעותא כלל בבשר ונתחבר אפי׳ לא נמחנר
 שא״ש וכו׳ י (ולזה כוון הר״ג במ״ש אבל אם חזר ונקשר נוהגין להכשיר ולא כתב
 ונקשר שא״ש י״י ומ״ש המחבר לקמן סעיף י״ב לאסור בנשבר עד שיתקשר שא״ש
 י״י ע״ש והוא רעת מהרי״ק היינו דוקא שיש ריעוחא בנשר אבל לא כשעור ובשר
 יפה ואין ניכר שום ריעותא) וכן הסכימו גדילי הוראה עכ״ל(וכ״כ הב״ח נת׳

 סי׳קל״ט ופר״ח ועיין כ״ג) : (יג) עור • וכתב הלשב״א חבל עור לבלי איני מציל.אפילי בעוף(טול בשם לשג״א) ולוקא ביצא לחיז אבל אס העור שלם ומקין עגיו אנל אמו מחופז ריג
ו ההיקף שהרי רוג ההיקף ישי.ו נ ה ־ כתב השייך ודוקא כשעור ובשר חופין אח רו ר ש  אותו מכל צלליו ואין שס נקב כלל יש להכשיר אע״פ שאין רוב נשר קייס אפילו בנהמה (פר״ח): (יל) כ
 , , , נצו העיקן ומש״ה נעיגן לונ
 עניי ורוב היקפו ולנים לא לקלקו נצשונוח גפוסקיס הכיל והשיאו ועמס(ועת אחדפ ועל החלוקים אנו מצטערים אלא טנאו לחלוק עלינו השוין והרנ״י הנין הוגריפ «ל בוריין ונמ״ש ולגרים נרוליס הס . ולע שנל יציאת
 העצם המוזנל נסי׳ זה לאו לזוקא ואיגו ר״ל שיצא מעצפ למון ממש אלא גילוייו לחון מקרי יציאתו לחון וכן מתגאר מונרי רש״י ומרנרי הומנ״פ נפי' משניות והרינ״ש סי׳ רצ״ו וכן נראה ואי יצא העצפ לחון ממש
 כרי (מקלף הגשר מעל העצם ולקמן נסעיף י׳ יתנאר שאסורה מספק ולפי ע״ש לקמן נט״ק י״ח שאין סוגר תליי כיציאת לונ מעצם א״כ לא ("מ מידי טהא ולא שאני לן נין יצא ונתגלה למון ונין יצא למון ממש א!א
 נכל גווני אס לוג נשל קיים וחופי אמ רונ מעצם נשרה : (פעיף זי) ובמרוצה נשר מ׳ . אגל עור לנוו אינו מציל אפילו נעוף ואפילו רונ עול ומיעוט נשר אינו מציל וווקא ניצא לחון אגל 6ם העור שלט ומקיף
 מכל צדדיו ואין שס נקנ יש למנשיר אעיפ שאין רינ גשל קייס ואף ננהמה וכ״ו לש״י והלא״ש ורינ״ש סימן וצ״ו וכ״ו הרמנ״ס בפירוש סמשניופ ונמגורו וכן עיקל ולאפוקי מהלשג״א נחלושיו ונתיפ לפ״ט ט״נ שנפנ נשט

ט הר״י שאע״פ שלא יצא מעצם למון והיינו שהעור שלם אע״ג ולא נעינן עיר ובשר מופין אמ לונו «״מ נעינן לונ נשל קייס והיינו שלא ניטל וליטא ועייל נסיק לינ;  ו

 יד אפרים נליון מהרש״א
ח אבל בנשבר נטשוס »טת ״  נעוף שנשכר עצפ הקולית סמוך לנוף וחור ו;קשר נקולמס ונמלח «וו עט ש>י עופומ ני לא הרגישו נשנר (טטיף ׳״ג פ״ט) אס לאו נשרח . ואף באי! עו״נ חא״ר ענשיי . פ
 עו אחר מלימה והרמה כיון ונשנו וחזר ונקשר דהחכ: מחמת איעכל ניגיה והרמ״א מתיר נהפימ ולמאן חנידין אינו טועיל טח דנקשר יחד הגיו ט״י ובהנה״ה נפטוך פעיף י״נ ואף נעו״נ חא״ר פריפה :

 ומתיר נסי׳ נ״ו סעיף י׳ אף כלא הפ״מ מותר ואף למאן ואוסר אינו לק ספק שמא איעכל. ולק אם נמלח
 עפ מינו ויש ר1נ נגרו יש להתיר מה שנסלח עמו כקליפה לכ״ע אפילו הוא שמן ואם נתבשל אמר כן נלא קליפס מומר נליעגר וטוב לקולסן אחל מנישול א• נקל לקלסו ועיי) נספרי בקונטרס םמשונות סי' י״ו מה שהעליתי

 מותרים ואף שספק אם נשתנה מראית הגשר הו״ל ספיקא לרבנן ומימ יש להגעיל כלי טסנוס והיה ציה נושיל״מ והוצאות הגעלה ונר מועט הוא כמ׳׳ש פש״ן סי׳ ק״נ וכ״ח מותר וכ״נ ננס״ט נשפ נאר עשק ט״ש וגתנ
' י י ״ י ״ ״ יעשיר מש1טס״ס ־ " ״ י ' ' י 1 ״ ״ ' " ״ 1 " ־ י  ״

 להתיר אף נאי!
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 נפמ״א מ״נ ס״ ק״ס נעוף שנשנל עצם השוק למעלה מצומת הגילין והנשר והעור היה שלם ולא הכילו בהיותו חי ולאחר שבשלו ואכל קצת ממנו פצאו אומו השגר באלכסון ולא סיס נדבק שא׳׳ש י״י יש למכשיר
 טמא לא יצא לחון ואח״ל יצא למון ולא היה עור ונשר חופין את רוכו שמא הלכה כהרייף והלמנ״ס לנעצס האמצעי למעלס טצ״ס אין לאסור וננקשל אף שאין שאיש ייי אלא שוכנים זאיו יש לצלף לעס זו להת

 ואין לומופ לגוילוס חכמים לוטנין לגזלו נכה״ג אלא הטעם כפשוטו ודלמא מיתלמי שיצא כוי ואף ולא מתו קינן ליעיתא מחמירים גוה וקצת שכיפ לנשנשנר נכח בשעת מעשת יצא לחון קצתו וא״כ ננ״ו שסיכף אחר השניר׳
 בלק מיו ומצא העור שלפ לא שיין האי טעמא וגס הטעם השני שמא נקלף כנשר אין להחמיל נזה נל נך נשלא היס שמוח אחל סשנר זמן מה רק תינף לשנירמ שחיטס וקצרתי ונלאה למקל אף נספסל קצם נכה״ג 1נס
 לטעם השני שאין בקיאים אנו נחיפוי נשל גס גוה שלא׳ מיל שייכי הנך טעמי ני׳ ולכן גפ נזה אין לסתור המנהג ואין להקל רק נהפימ אי לעני נונל חשוב להוי כספ״מ ע״ש וג״כ נשמש 5לק« סי' ויו נעצפ פפוליח

 שנשנר וחזר ונקשר ועיש סי׳ ג״ה סי׳ נ׳ נלין זה שחול ונקשר אך לא שאשי״י!נמלח עמ1 הלנה עופות ועי׳ נשי״מ מטה יוסף סי׳«״! ייו י״ח ייט נאורן נסנין 91 :

 אברהם
 לאוכלו פמנסג שנהגו נל ישלאל מקילס שהרי הוא וומס לאגר מ״ט: (סעיף יי) לא חיח הבשר החופה
 את רובו נפקיס א' נוי. או נקלף מעל «ע5ס אי שניסל שלישיתו התחתון אינם מצילי! . זהו בעי׳ ללא
 איפשנוא נ0׳ המקשה(וף ע״ז) ונלענ״ו למוכס צהויא נש״ס שט וכל הפוסקים לה״ני שייקלף וניטל שליש
 המתתו! ברונו אבל אפ לא נקלף או ניטל רק מיעוט ננהעה או מציה נעוף וחציה מחזנל מעלה ארונה .
 שסלי נשי* שט בעי׳ למי«שט פסא לאמר«ולא &מו ר״׳ עור פרי סיא «שר ועור לגוי מציל. וכיו! שאין

 «אן

 העול מנחין שלפ לא בעינן עור ובשר חופי! כשמועה לכ״ע וכיס מלנה למעשה . ועול שלא הי׳ נפסק ניני׳.
 ועיין כרו״ש. יגוילה מזו נתב סמ״ל פיס ומאנלימ אסורות הלכה ח' נשם תשונת סלשנ״א לננשמע לא נעינן
 חסוי כלל ולעולם שרי . אן מה שסטסיק סטייל ונרי הרשב״א על וצרי הרמנ״ט שם כאלו גס ששה אחת
 וונריס אחויס זה אינו. נטו שהקשס סש״ן לקטן סימן סיב B׳׳p יינ על מ״ה שס שהעתיק ונרי הלשנ״א
 להלכה דהושנ״א לטעמי׳ אזיל ומתיר ניציפ שנתלשו. אנל סרמנ״ם פסק שם פלנס 1׳ שמט אבר נו׳ אסור
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. פי׳ שלא הושחר פני סמכה ויש ספק שמא ׳ ו ) ואם אין יכולין כ ב י א אסורה מספק. ול״ד לסי׳ ל״ו סעיף ה׳ דחלינן בזאב דהחם איכא (  ב
 רגלים לדבר משא״כ הכא כ״כ מקצת פוסקים ומקצח פוסקים כחבו נעשה מחיים והבריא הבשר:

. דין זה מבואר בהשגת הראב׳׳ד ׳ ו ) ניטלו צומת הגידין כ א ) • Q לחלק דהכא הספק הוא מחמת חסרון ידיעה וו״ל מהרא״י בהגהה 
 ש״ד ס״ס פ״ו כתב הסה״ת דהיכא משבר העצם או נשמע במקום בפ״ח דשחיטה על מ״ש הרמב״ס וכבר ביארנו שהבהמה שנחתכו
 רגליה וכן העוף במקום צומת הגידין
 כו׳ לפיכך אם נחתכו הגידין לבדם
 כו׳ כתב הראב׳׳ד ע״ז זאת האומנות
 לא עלתה לו כהוגן בכאן שיחשב
 הגידין כנסולה ומס בין חתוכה
 לפסוקה והוא סבר שניטלו צומח
 הגידין הוא שנחתכו ולפיכך מונה
 אוחס בנטולין ולא דקדק יפה אלא
 אס רצה למנותה בנטולין יאמר שאס
 לא נחתכו אלא שנעקרו מהארכובה
 ונקפלו מעל העצם עד למעלה טריפ׳
 ולפיכך אמר שניטלו צומת סגידין
 ולא אמר שנחתכו שמעה עמי בינה
 זאת עכ״ל. וכ׳ בכ״מ ע״ז כלומר הוא
 משיג על מה שהיה לו לכלול נחתכו
 צומת הגידין כדיני פסוקה ואומר
 שהבינו סובר שכששנינו ניטל צומת
 הגידיןהיינו שנחתך מדאפקוה בלשון
 ניטל משמע דמעעם נטולה אסרום
 והשיג עליו שלא דקדק יפה שאם רצה
 למנותו בנטולין היה לו לומר דניטל
 היינו שלא נחתכ׳ אלא שנעקר׳
 מהארכובה ונקפלו מעל העצם עד
 למעלה טרפה ומשמע לו שאע׳׳פ

 שנעקר מהארטבה ונקפלו מעל
 העצם עד למעלה אם עדיין הס
 יונקי׳ מהגוף כשירה לכ״ע ולא אמר
 דטרפה אלא לדברי רבינו שסובר שניטל היינו נחתך מוטב ה״ל לפרש

ה ואפילו אס הוא מליין עכ במקוס השנר וניכר מליין שנשכרה פשר נ  ה

) >יז< אבל אם לא הזר למקומו הראשון ו י  (א״י האי

 אלא שני שברי העצם (טי) שובבים זה על זה זה
ה טריפה: ט מ  נמשך למעלה וזה נמשך ל

ה וכל זה מיירי שלא כמקום צומת הנידין אנל כמקום צומח הגי־ין  ה:
 עיין לקמן סימן נ״ו :

א שבור ואינו יורע אם נעשה מהיים או צ מ נ ח  יג נ
ה שחור בידוע כ מ  לאהר מיתה אם מקום ה
ם אין יכולים(סי) לעמוד א ו פ ) ג ב י ) ם י י ח עעה מ  שנ
ה מ ח ה כמו שדרסה או ש ה להלו מ  עליו אם יש ב
א נכה] אסורה  וכיוצא בו תולין להקל ואם לאו כ

) מספק : י י ) ( ° ) 

: ם י פ י ע . ובו י׳ ס ם י ד י ג ת ה מ ו צ ת ב ו פ ר י ט נ י ו ד  נ

) א ניטלו צומת ןעיףין(פי׳ מקום שהגילין נקשרין יחל א  א (
ו טריפה ק ס פ נ ש ) ב א ) ו ] א א י &״די(0 א נ ע ג  לשי! «

פ שכל העצם קיים: ״ ע א ט נ  נ
ה בעצם האמצעי מ ה ב  ב י צומת הגידין הם ב
ש מי שאומר י ו י חוץ שהזנב נופל עליו ש ה פ ל  כ

: ה מ ה ב  שהם כלפי פנים לצר חלל ה
ה ויש להחמיר (א) בשתי (ב) השכרות(כ״י בשם ר״י כן חכיכ וכ״פ נ  ה
 מהר״מ אלשקר חשי' מ״ה) ב אבל הסברא ראשונה היא עיקר

 (היא סברת תיש׳ ורש׳׳י יהיא״ש וגדולי ללפת ואשכנז):

 שהוא נטרף ולא ידע אי מחיים אי
 לאשר מיתה זמנין סגיאין מצינן
 לברורי כגון אם הושחר המכה אז
 ודאי מחיים נטשה וכל היכא דלא
 מצען לברורי אסרינן מספק ולא
 אמרינן נשחטה הותרה כמו בזאב
 דהכא הספק תלוי בחסרון מכמה
 ואס היה בקי היה יכול להבחין וזו
 כיון דיש ריעותאאסרינן מספק וכל
 כה״ג עכ״ל . ומשמע דהכא אסור
 אפי׳ למ״ד דכל ספק טרפות דאתיליד
 לאחר שחיטה תלינן לקולא וכמ״ש
 בסי׳ נ׳ ס״ק ג׳ כיון שהספק מחמת
 חסרון ידיעה או דביון דאין במה
 לתלות א״כ עינינו רואות דלא נעשה
 לאחר שחיטה ומסתבר יותר לאיסור
 מלהיתר וכל כה״ג לכ״ע אסור כמ״ש

 בסימן נ׳ ס״ק נ׳ ע״ש :
ן א או שנפסקו.וכן אפילו לא } 
 נישלו לנמרי רק שנעקרו מן
 הארכובה ונקפלו מן העצם עד
 למעלה טרפה כמו שכתב הראב״ד
 בהשגות כן פסק הב״ח ודבריו
 גראין ודלא כב״י דמכשיר בכה״ג
 ואחריו נמשך העט״ז : ב אבל
 הסברא הראשונה היא עיקר. אבל
 לעניןדינא יש להחמיר כשני הסברות

 זהו דעת הרב וכ״כ בד״מ ובח״ח כלל פ״ז דין י׳ וכתב הב״ח דהכי נהוג
 וכ״פ מהרש״ל פ׳ המקשה סי׳ י״ד דלא כהעט״ז שכתב שנתפשט המנהג דניטל היינו נעקרה מהארכובה וכו׳ עכ״ל. ולעד״נ שלא יצא הרב ידי
 בארצות האלו כסברא ראשונה ולא כסברא אחרונה ולא ידעתי מנין חובת העיון כל צרכו בזה דקשה טובא לפי דבריו היאך היה הראב״ד
 לו בעצמו מפרש המשנה שאמרה ניטל צומת הגידין ותו מה זה שכתב
 הראב״ד ולפיכך אמר שניטל כולה דמשמע שהוא בא להוכיח כן מהמשנה ולא לדברי רמב״ס כמו שהבין הכ״מ ותו דלפי פירושו לא תהיה
 עיקר קושיה הראב״ד רק על סידור דברי הרמב״ם ומה נפקא ליה לדינא כזה והנלע״ד דפירוש ההשנה היא כך דהראב״ד היה קשס לו
 במה שאמרו במשנה לשון נטולה בצומח הגידין ובגמרא אמרו בה לשין פסוקה שהרי אמרו אי אפסיק אלימא וכו׳ אלא ע״כ דהך
 נטולה איח בה תרתי דינים דהיינו דין נטולה של הלכה למשה מסיני ודין פסוקה של הלכה למשה משיני דדין נטולה היא שאס נטולה
 כולה או נטולה ממקומה שהיא דמקה בה כ.דפה כי ההיא דניטלה הכבד דניטלה ממקום חלייחה ויש בה ג״כ מומרא דפשוק׳ אס
 נחתכה ממנו מקצתה כי ההיא דפסוקת מוט השדרה דטריפה וזה •מוכח מל׳ המתניתין עצמה שאמרה בהמה, שנחתכו רגליה כו׳ וכן צ״ה
 שניטלו כו׳הרי מל׳ וכן משמע דמיירי בנמתכו ג״כ כמו הרישא וא״כאמאיסייס בניטל והיל לומר וכן אם נחתכו צ״האלא לגלויי דדין
 ניטל יש ג״כ בצ״ה ואי משום נטולה כולה הוא דבר פשוט ואין בזה חידוש אלא משוס נטולה ממקומה אצטריך מתניתין לאשמועיק ומ״ה
 אמרו בגמ׳ דדן פסוקה יש ג״כ בצומת הגידין זהו שיטתהראב״ד ועפ״ז נפרש דברי השגתו שראה להרמב״ס שכתב הך צומת הגידין בין דיני
 נטולת הכבד והלחי העליון ונקש לה בלשון מתון בכל הלכותיו וט״ז הקשה לו תחלה דלמה לא כתב צומת הגידין בדיני פסוקה כיון שהוא פי׳
 נטולה דצ״ה היא חתוכה דא״כ היא פסוקה ממש וכחב ע״ז דדוקא טל הרמב״ס קשה כן ולא טל התלמוד דהיינו כיון שהרמג״ס סבור דפי׳
 נטולה בצומת הגידין היא חתוכה ממש וא״כ אין בה רק דין חתוכה שהיא פסוקה ומ״ה כללו בדין שאר נטולות להך דין חיתוך אבל לא דקדק
 יפה דאס רצה לכתבו גבי נטולוח כלשון המשנה היה לו לפרש עוד דין אחר שטל כן קרא שמו נטולה דהיינו שאם נעקר ממקומו לחוד שהוא
 טריפה כשאר הנטילות ולפיכך נשמר התנא באמרו ניטלו צ״ה ולא אמר נחתכו כמו ברישא כמו שזכרנו לעיל והיה לו להרמב״ם נ״כ לעשוח כן. כלל
 העולה שלהראב״ד בעצמו פשיטא דטרפה מקפל ממקומו אפי׳ לא נעקר בעצמו אלא דהוקשה לו להרמב״ס מאמר שרצה לתקן ולכתוב כלשון המשנה
 היה לו לבאר כוונת המשנה כמו שזכרנו וע״כ כ׳ אם רצה למנותו בנטוליס כו׳ ונראה ברור שגס הרמב״ם סיירא ליה כן לדינא דנקפל ממקומו נ״כ
 טריפה שהרי נתן לו דין ניטל לכבד ולחי העליון ומבואר שם דבניטלו ממקומן טריפה ובחדא מחתא מחתינסו אלא שקיצר במקום שהיה לו להאריך
p או שנפסקו. j : ר ו ר  ויפה עשה ב״י שלא החליט דעתו להיתר בנקפל ממקומו בשלחן מרוך ובודאי נתחרט ממ״ש בזה בכ״מ ובב״י כנלע״ד ב

' י  הידושי רע׳׳ק ביאור הנר״א ה
 זח דרך ניאור על הסחנר רהא רטחבד ט״ל ט״ר. דעוינ חוטיס נשר אף כלא נקשר אע״נ
 דהמחנר סיירי באין עו״ב חופיט . וטנח דנקשד ונתרפא אסרינן דאז בשעת שנירה חיה
 עו״נ וצפיט ולא היה טריפח טש״ח נתקשר ואח״נ נעשה אין עו״ב חופי' אלא דהת״ח
 נ״נ לעצטו דפ״ל נרש״י דעייב חופים להוד לא סהני דחיישינן שסא יצא השנר טעם א׳
 דרך נקב ובזה נקשר םורה דלא יצא אבל באין עו״נ חופים לא םהני נקשר : (שייך סקנ״א)
 דהכא הספק הוא םחטת חטרון ידיעה • וזנ״ע אט להקל בהפ״ט פפעם 6*6 ספק לאהד
 שחיטח ואה״ל פהיים שמא לא יצא לחוץ ואף דהוי חסרון ידיעה בהפ״ט פקילין בנח״ג
 נטיש דרט״א (פי' ק״י) ע׳ נ׳6״ן לעיל (פימן נ״נ פקטיי ונסיטן נייר. פק״ד) נשם חרמ״ע
 דהוי טיפ אינו טתהפך . ופ״פ אט הוא טהקוליות ולפפה . לכאורה יש לדון להקל ניון
 דיש לצרף לדעת הריא״ף וסייעתו דאין איסור אלא נקוליות ואיכ אף אפ בודאי היה עור
 ובשד או בנתחך י״ל דהוי ט״ט ספק לאחר שחיפה וספק נשיפת הריא״ף ועכ״פ נספק

 אס יצא לוווץ ובפרט בעי״ב שלם נ״ל דיש להקל אף בלא הפייט ;

 פתתי תשובה
 שהעול סיס שלם מנל 5ל משוס לסאגור ולמ״א איירי ללא הניאו טינף לפני המורה ויש לחוש
 שמא יצא פעם אח׳ לי׳ין ואח׳׳כ עלה קרוס אנל כניד שלאו מיכן< השנילה והיה עול שלם
 שלא יצא מודים לנשל אפילו נלא ספסל • והוא זיל האלין להשיג עליו • ועיין גמשוגמ נו״נ
 סנ״צא חלק ׳ו״י סימן כ״ג שכחנ נעצם םקוליס נעוף שנמצא שנול והשגל נתחנל אך לא
 שא״ש יי' יש להתיר סכלים שאינן ניי ואף שהוא ספק שעא לא היס הנשי שלם ויפה מ״מ
 ספק דרככן הוא לעני! הכלים אך כלים שאסשל נמגעלס יגעילם למיקרי יכר שיל״מ ני הוצאות
 הגעלה לנר מיעט סיא עיש: (ין) אנל אם לא חור • עיין כמשוגומ ללג״ז החלשות סוף
 סימן שצ״נ שנתנ מפתנוא לי שאין הלנליס אטולים אלא נזמן שהכשל משזנה קצת מנחזן
 או מנפניס לרגלים ללנל שלא נסלסא יפה אנל אס הנשל לא נשמנם כלל ממלאיתו לא מנתון
 ולא פנפניס אעיפ שהעצם מולנכ קצתו על קצתו נשל דולאי נמרסא יפה לאלמיה סיי הוא
 מכחיש אמ המוחש נוי ואס סאמל לגמלי אסלה מהלי״ק ו״ל לא 5ייתי;ן ליה לאגל ממונם של

 ישראל בכרי עיש ועיין נ&יק הקווס :
) כשתי הפגריח • עיין נהיט מ״ש נשם בית הלל ועיין בתשובת מעיל צוקה סימן א ) ו  י
נ לאיוס תלמיל טועה נסנו נשמו וסעלס לכל שיש ת נ  ליו שסאלין לחלוק עליו 1

/ ה  [כה] אפורה טטפק. עפשיל במי׳ נ' ט״א בחנייה אנל פצאתי בםם״ק שנתנ נשם ב
 נט״ש תום' בקושיא שם דנל ספק לתוסרא רק נפקום שיש רנלים לדבר שנעשה לאו*־
 שחיטה ונ״נ הריין בשפ נה״ג נטפ״ד וכ״נ הג״ט כפי״א טהל' שחיטה ונ״נ הםרדכי וש״פ
 וכן טשטע ננסי דפריך שט נ״א א׳ ודלטא חופ השדרח נוי וטשני שנרונא שכיח דוקא
 טשום דשכיח וכן ט״ש (מ״ט אי) אינקיב חיכא דמשםשא ירא דטבחא כי׳ הלא״ח לא וכן
 אין פק־פי! פרקה לנפה וטחוליא לבר חוליא (גי אי) ואין טקיטין נבועי (מ״ו ני) וט״ש
 תום' נמ׳ ר' אחין היינו לם״ד דנם' נפ״ש הש״ך בסי' נ' אבל נל טפק טריפה עד דהתירא
 יוהד שכיח כפו שנרונא וכן ט״ש תופי שם פפפק נלבא טפק שונרא כם״ש הרשב״א דשונרא
 לא שכיח דדריפ ונ״נ הר״ן בפ״ק נשם חדי יונה רכל ספק לחוטדא והוכיח םטטק ררוטת

 נס״ש חושי בקושיא וםהחיא דשגרונא נס״ש לעיל וכ״כ חפופק־פ ;
 {ן [א] או שנפמקו. שט ג׳ ! [ב] אע״פ נוי . שם א׳ א״ל דנובה בלא נו׳ . ובחא
, שק פי' הדאב״ד פלונתא דרבביה ורנה אפ פנהוץ ׳ ו  לית דפלינ: [ג] ויש פי נ

י  באר היטב א
ם ־ כתב הע״ז אס י ב ב ו  ונס באבר המדולדל אס חזר ונקשר כ״ש לכשל.׳ (שו) ש
 היתה השבירה כקולמש בשיפוע וחזרי ונתלבקו השברים באותו שיפוע רק שלא
 נתכוונו ממש נמו שהיה בתחלה רק עוקן זה נמשך קצת למשה וזה קצת למעלה
 לנשירה דליכא איסור אלא כששוכבים זע״ז ונ״ל אס נשבר העצס במקום שאין
 עושה אומו שריפה נדלעיל ס״ה בזה מהני אס חזר ונקשר יפה אע״פ שלא חזר
ד • פי׳ שלא הושחר פני המכה ויש סשק שמא נעשה ו מ ע  למקומו מליל: (שז) ל
 מחיים והבריא הנשר (כי או״ה הא יחליגן להקל דוקא בעוף אבל ברגלי הבהמה
 שגסות הן אין תולין אבל בח״ח כלל ס״ז ול״ח אות נ״ח ודמש״א ל׳ ר״ג והב״ח
 חולקים וסוברים דאף בבהמה כריםוק איכרים • ודע גס נעוף יש ג׳ סרקיס
 קולית וירך ועצם הגי שיש לו קשקשים שהגא נגד הארכובה הנמכרת עם הראש
ס יש ת ה ק • כ' השייך ול״י לסי׳ ל״ו ס״ה דתלינן בזאב י £ ם  בבהמה): (יז) ס

: ק פ  רגלים לדבר אי כמי כאן הוא סשק מחמח חסרון ידיעה ולא מיקרי ס

ק שנעקרו מן הארכובה ובקלעו ק העצם עד למעלה מריס׳ ודלא כב״י למכשיר גכה״ג: , (פי׳ינאמצע החוש) ופסקי מן״ז ושייך אשי׳ לא נישלו לגמרי י מ ס פ ג ן (א) ש  ו
. כ׳ הש״ך כשס הב״ח דהמנהג להחמיר כשתי הסברות (ונ״פ מהרש״ל ופר״ח• וכתב בה״י אבל בעוף אליבא דכ״ע שיעור צה״נ ת ו ר ב ח  (ג) ה

 באר הנולד!

 כח טור וג״נ המריכי נפט
 סהיס ושיש: נ6 שם וכ״נ
 סלשנ״א נחיה ושאי פוסקים.
 (ואין לתתיל מטעם (שמטה
 בחזקת סימל עומלת על
 שיולע לך נמה נעלפת אלא
 םינא לאינ׳ למחלי גלגל אחל
 נילעיל נשימן ל״ו סעיף ח׳

 וכמו שציינחי שט):
 א משנה חולין לף ע״ו: נ שפ
 נגע׳ : נ לש״י שם נמשנמ ,־
נ יהודה שם והיינו ללנא י  ד נ
 גליה ללנה נר לנ הוצא לש״י
 וסרי״ף וכן משמע טלכרי
 הרמי' ם נפ״ח מה״ש והמום׳
 והרא״ש והטור וש״פ.־ ה טור
 כשם הראנ״ד וכ״כ הרשגיא
 והר"! נשמו כרגה גר מ הוני
 שמ וקאי שמואל נוותיה וכן
 מסכים רגיי ירומם וכ״פ חכמי
 סרזגיליציא ומהר״י נן סנינ ־.

 מטה יהונתן
 J סימן נ״ו נשייך פ״ק אי)
 וכן אפילו לא גיטלו לגפוי
 רק' שנעקדו מן הארנובה
 ונקמלו פן העצם עד לסעלה
 טרפה נו׳ . וצ״ל דהיינו
 שנחקפלו טל למעלה שלא נשאל
 נ[ל ממונל נאזון העצם
 לאל״נ אלא לאפי׳ נקפלו מעט
 מן טע1פ ולמעלת נשאלו
 מחונרין >מי עריפה ג״נ א״כ
 לעילא לס״ל לארנונה מיינו
 שכגנלי נגמל ניכל ואס נשנל
 העצם האמצעי אפי׳ יצא למי ן
 נמי כשל לויליה והיכי כשל
 הא מן השניוה ולמעלה נפסק
 מינור הגילי! ואם כן נלא״ה
 טריפ׳ משוס ניטל צ1מח הגילי!
 אלא ע״כ כיון שעליין נשאלו
 מחונריפ נחלק העצם מממונל

: י  לא מיערפא נהנ

 נליון מהרש״א
 (סי״נ ש״ע) וזה נטשך לספה
 טריפה . והנליט אט א״א
 להנעילן כשרי' אחר טעל״ע :
 (הגייה) אבל כםקיט צוטת
 הנידין נס עי״נ חופי' י אח
 רוגן אינו מועיל; (סעי׳'״ג
 ש״ך סקי״א) וםסתבר ייחל
 לאיסור, ע' סי׳ נ״נ ס״ק ייד:
 (סימן נ״ו סעיף נ׳ ש״ע)
 בעצם האמצעי נלפי חוץ .
 ובעוף נ״ע פודי׳ דחוי פצר
 פניט לא פצד חוץ . פטר

 יד אברהם
 כאן לק עור כשר כ״ש כשיש
 נשר אלא שני־לף או (יעל
 שליש ולמה לילמא דקנה משכא
 לילי׳ . פרש״י לעולא איילי
 נמקןס שאין נשר כגון שמון
 לארנונא והעור מיונק יפה
 נעצם ומחזיקו . והחוש׳ סי'
 שיש וילין כין העול ומעצם.
 1כ״כ הנו"! סעיףמ׳ לנה״געור
 לבדו מציל. ונשיו כ׳ למיעוט
 פור מצטרף גגהמה ונעוף
 אשי׳ מחצה עור כשר. והיינו
 אפילו נמ־וה נשר וניטול כל
 פנשל מחמת העור אפייה כיק
 שיש ממצה שהכשר לא ניקלף
 ולא ניטול נשל. ונ״מ בסעיף
 שאתי! שנתנ נקלר מנשר כו׳
 בעיגול ורוני היקפו מכ1שמ
 כשילה והוא שיהא הנשל לנוק
 נעצש סנינ הקלילה. והשתא
 מימא להא נלא״ה א״א להתיר
 אם אין הנשר ונוק אלא
 ני קלף. אלא ש״מ ובלא ניקלר
 אף א־ (קלף ער מחצה נשר
 נעיף. מיהו הרמנ״ס אף שפ׳
 לעור לנו מציל אפ״ה פ׳ כעי׳
 דניע3 שליש התחתון יאסור,
 ועי׳ גלח״מ.שמרגיש נוהוכמג
 שלא התיר הרמג״ס כחפוי עור
 לנל אלא היכח שאין עומל
 נא! •ר. אנל לנרי הש״ע יש

 ללייק כמ״ש :
 (פיםן נ״ו גש״ע מעיף ני)
 צוצת הנידין הם בבהפה
 נעצם האמצעי כלפי הוץ
 עהזנב נופל עליו ויש מי
 שאוסר שהם כלפי פנים לצד
 חלל הבהםה . ונתב נהגיה
 ונוהגי( להממיר כנ׳ הסכלות
 ונתנו האחל־זניס, נשם נייה
 סיק ג׳ וזיל אנל נעוף אלינא
 דניע שיעור צוה״נ הס מכמני׳
 לצו חלל הגוף וצא לצו חון
 וכן נוהגין עכ״ל . ותימא

 לאישתמיטמימ ונרי מרא״ש
 פ׳ המקשה ומכיאו הנ״י סי׳
 זה וכ״נ הטור נרמזים להויא
 לכן בעוף הס «5י מיז כמו
 נגהמת לפי יעמו ע״ש .
 האיך נתנ נאה״נו אלינא



ן קא באר הגולה ה י כ ת פ ב יורה דעה נו הלכות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

א ־ 1 ו ^ • י ט י « ! ד י ג נ ב  פי'באמצע החוש: (j) שקורין קוגי״ל. ובלשון אשכנז טשי״ך: לו זה:jשקוריןקוגי״ל.ובל׳׳אקוריןאותו נזשי׳׳ך: ד
. פי׳ שלמעלה מהערקוס ערום בלא בשר כשרה . ובש״ד סי' פ״ו ל דנשבר העצם במקום הערקוס עצמו משמיה לשמואל' ןכפית״י 0£: ׳ ו ) ולמעלה ממגו כ ד ) 
• H M ר \ י י א ״ נ א ד ; א ל מ ס ^

ח  מ ו צ א י ׳ או ג׳ אצבעות והגידים אדוקים כו וכל זמן שהם צמותין וקשורים עריפה שיש לחוש לשמא נפסק אמד מצומת הגידין כי.שם ה  מ
מ ״ מ ג מ י נ מ י מ ו ף ״ י ל ה ׳ י פ כ א  הג׳ יחד קרוי צומת עד מקום שמתפצלין זה מזה ורבינו ירוחם פי׳ הגידין ואפי'לא נשברה העצם ויצא לחיץ טרפה דחייטינן לפסיקת אחד י
. ״ . יר . א וסמישפות מלשון הב ל ש ל מ ׳ ממ״ש ו ו  מהגידין עכ״ל וכתב הב״מ בריש ס
£ ™ & * ? ? J &  נ״ה ואע״ג דבסימן צ״ו יחבאר ״
: ע ב צ א הוא מלא א ל ש  דהתחלה הגידין הס למעלה שס מ
^ t t ^ e ^ V ^ a S י העיקי׳ ע  מהערקום ואם נפשקו כ
־ אש־ שס!כמ״ש ה״וש׳ ל ל  פשרה אפ״ה החמיר הרב משו׳ דא״א נ
ל ׳ י קי ״ת י י מ י ׳ ן שה נשס ל י ל י ג ה מ , P א W J א ל ן ש י ח נ ה ל ן י א י ק  ב

 למעלה ואין להקל לענין מעשה נגד
 הש״ד עכ״ל וגס מהרי״ל בהלכות
 איסור חלב נבילה כתב כדברי ש״ד
 וכן מוכח ברש״י פא״ט(דף נ״ז ע״א)
 גבי ההוא צני דאנקורי פירש״י עופות
 שנשתברו רגליהן בארכובה למטה או
 למעלה כו׳ ובדקו בצומת הגידין כו׳
 אלמ׳ רבארכוכה גופיישהיא הערקוס
 נמי צריך בדיקה בצומת הגידין

ל ממיפך ן נ נמי ל לו נ ' נ  כוותי
ו פ ! כ } !  שנועה ומיולי וסי׳ נ
: י ״ י הלאנ ל  לנן: טו טול מדג
י נ אתי ומתנ ל ל ז שס כמל נ  פ

 פרי חדש
 (םיטן נ״ו בש״ע שעיף זי)
. ג' ר פ ה נ  *צוסת הנידיש נ
ה מ ה פ נ ״ ס ' . נ י נ נ ד ע ח  א
נ אשי מתגי ר ל ה מל נ נ ק מ  ה
׳ נ  לקולא איפסיק אלימא הא אי
ב מנין איפסק קטיני כא  רו
 איכא רוכ כנין חמר ר״י אמר
ו נ ! שאמרו כרי י ר י נ צומת מ  ר
ו ואמר מ ל א נ נ י ו ר נ  ואס כן לדיר! ״א״א בקיאי! טרפה מאי רי
י אמרית׳ קמיה ושמואל א״ל » נ ״ , , - - . ; > « « . - ״ , ״ ״ , . . i ״ l 

 וןהא דכתבו הפוטקי וסש׳ושממח «כלי תלתא הוו הא אינא

 ג י ההחלתם למעלה מהערקום והוא עצם קטן
 >ב< שמחבר השוק לארכובה הנמכרת עם הראש
 י ועצם זה הוא שמשחקים בו התינוקות(ג) ג שקורין
 קוגי׳׳ל(ד) ני] ״ ולמעלה ממנו מתחברים וצומתים
 גידים אלו ועולים ומתפשטים בשוק עדשמתרככים

:  וחוזרים כעין בשר
. ) כנגד חערקום כשרח נ ) ה) ד ) יטלו  ד ״ נפסקו או נ
 למעלה מהערקום והוא המקום שהטבו-ים תולין

 בו טריפה :
 ף, 1זש י שיעור ארכן ממקום שמתחילין להיות
ה גסה י״ו מ ה ב  צומתים ער שמתפשטים בבשר ב
נ מי שאומר שהוא שיעור ד׳  י״ אצבעות ה ויש י
א נתנו חכמים שיעור בבהמה רקח ל  אצבעות ו
נ אלא במראיתן ובמישוש שכל זמן שהם לבנים  י

) כנגד ה  צמוחין מלשון חכור : (
 הערקום כשרה . ואע״פ שצומת
 הגידין מתפשטות עד העקב כבר
 התחילו להתקשות ונעשות כעצם
 ואין טריפות צ״ה אלא במקום שהם
. כדי ׳ ) גהתך רובו כו ו  רכים : (
 לברר דין זה נפרש דברי הרא״ש בזה
 נמה שרבים מתקשים בו ואפרש
 כנלע״ד בעזה׳יי כ׳ הרא״ש הרי״ף לא
 הביא אלא לישנא בתרא דרב ואע״ג
 דבשל תורה הוא וראוי להחמיר
 כלישנא קמא אלא שא״א דקי״ל כמר
 בר רב אשי דמכשר ברוב בנין או
 ברוב מנין וכן צריך ליישב לישנא
 בתרא דמר בר רב אשי וה״פ מאי
 רובו רוכ כל א' ואחד מן החוטין
 שהיא נטרפת בהם כגון אי אפסיק
 אלימא ונשתיירו קטיני ונפסק רובן
 טרפה וכן אפסיק קטינא ורוב
 אלימא טרפה ולאפוקי משמואל דאמ'
 אפילו לא נשתייר אלא כחוט הסרבל
 כשרה אבל אין לפשוט דרב בעי רוב
 כל אחד ואחר דא״כ הוה דלא כמר
 בר רב אשי אם לא שנאמר דרוב כל
 אחד גריעה מרוב בנין או מרוב מנין
 והא לא מסתבר כלל דפשיטא דלמר
 בר רב אשי אס נשתייר רוב אלימא
 או רוב תרי קטיני כשר דרובו ככולו
 וכ״ש רוב כל אחד ואחד עכ״ל וצריך
 ביאור במ״ש אבל א״ל דרב בעי רוב
 כל אחד דע״כ היינו שנפסק רוב כל

, אנליאייאיפס-יילנממ t 'n ; ' י מ כ ה י ו ו י י ס ע פ ו י ח כ : שורש ל״ח ש ( ׳ , " ז י י B י " מ ™ " ס פ ״ נ מ ר י ה י ש ל  אחד כעין שאמר תחלה מפסק רוב (
נפסק לוני אלימא לפ סאו׳׳ה כלל נ׳ סוף דין ל אע״עישלא'  אחד וא״כ אין שום פי׳ למ״ש אח״כ ולש רוב כל אחד ואחד. וראיתי מבואר בהגהת ש״ד סי׳ פ״ו וכ״כ הב״ח ו

£ WhVw׳r5 *•״ ז מ ט יכ י י ד ה ח א י ו ק ל א ב כ י י ר נ נ ב ב ר ש ד " א ר ' ה כ א ש ה ס ז י ש ר ס ס מ י ב  ר

נ י ןאע״סשר ״להערי י נ קעי  שאינו מכשיר כי אס משתייר רוב כל אחד וזה פשיטא לא נכו; להא בגמרא אמר ע״ז כי אמריהם קמיה לשמואל אמר מכדי תלתא הויין הא תלי
ש אלימיק״פ הכא ג«י כ׳ איפסק א ד מ ע ל״ל ט ה  איכא תילתא דכל סד משמע דקאי אמה שאמר רב רוב כל אחד ואחד. וא״ל דקאי על הדיוק ראם נפסק ג׳ רוני לשריפס ל
י ר ת % ח י ^ ׳ ע ־ י ל י ש כ ה ל ל י  ג׳ רובי כדקאמר שם בגמרא ללישנא קמא. וע׳׳ק דאס כן אין חילוק בין לישנא בתרא לקמא דגם לקמא״בעינן ג׳ רוב. וכנלע״ד ברור שהדברים ל
 כפשטן דהרא״ש כ׳ תחילה שצריך לפרש רוב כל אחד טל הנטרפין דהיינו שאינו מזכיר כלל מן אותו שאינו מטריף כגון אלימא וקטיבי אמרינן מיעוטים והקטיני שנשאר שלס
נ י £ א ח , ״ א ? א

י

מ

י נ ״ א נלל י
א   שהאלימא נפסק כולו ואין בו חשש כיון שנשתייר קטיני ובא רב לפרש אס נפסק רוב של אותן שני קטיני שהטרפות תלוי בהם אז טרפה אכל ל

נ אחר מן קטיני ה״ל רו  ו
ו ככולו וליכא נ ו א ר ה  לעיסר ו
א ותירן ה  מאן ומכשיר נ
 ואה״נ א:א והא קמ״ל לאע״נ
׳ העירי לא ק רו נ תר י ס פ א  ו

: , טרפה דלא כנראה קצת מדברי , ם י י י ג ; ת ד ־ ו  צ

 ן w ״י יש גידים אחרים שנבלעים באלו כזכרוה מהרש״ל פרק היקפה סי׳ י״א
 כנקבות ואותם אינם בכלל צומת הגידים: דמכשיר בכה״ג ע״ש': ה ויש מי

נ ו r כרש״י דבבהמה נמי טרפה מפסק לגמרי כשל׳ משוס לאיכא ר \ L L J L 

^ ־ » י ר!ב אחד מהן וראוי להחמיר באיסיר ^ ע ו ע י  מש הם והרי לא ניטל כל הצומה אלא (י) מ
« י . ^ ״ ־ י י ה נ י י ; י £ ק י ר ׳ דאורייתא שוב נ״ל מדברי מהרי״ק ת ד פ י י  (ו) m נחתך רובו של כל אחד מהם ט

י א מ י t ש ט י ע ק ג ״ ו ל ט י ר ת
ר  י ת ס , ליי מ ה ז י י נ י ע ו י י ר ל ח ש ש ו ע י 7 י י ה י י ף ש 1 מ א כ כ ״ א מ א כ מ י ל א  שהאמרשדוקא משתיירו כל התרי קטיני אז לא יזיק מה שנפסלו כל ה

 דהא ודאי יש היתר בנשתייר תרי קטיני אפילו אס נפסק מיעוט שלהם ונשתיירו רובן וא״כ יש לך ד׳ שלישים שנשתיירו ממילא יש לך להתיר גס האליס קיים נשרה' ה׳׳ה״אי
 איפסקו לנמלי שהרי איןמילוק
ק הרכ י ו לכולו.עול ת נ ו ן ר י  נ
אי אשתייר  ו״ל תירון שני י

 כאן

ו מתרי קטיני  מל שלם אפי׳ מ
י ר ת י ו נ ו  אע״ג שנפסקו ל
 איזריני אס נשארו מיעוטן
ל לאפשיקו חרי  שלס כשלה ע
 לגמלי ומל מנייהו אלימא או
נ כל אחל מכולהו ו  לאפסיקו ל
ו מה;י ל ח כ נ  תלתא וילאה ו
 תרי פירוקי איכא חומרא

 הגר״א
. נ ' י ו נ נ מ ן ; [ד] ולמעלה ס ת ל ח ת ם ה א ל״פ עליהם אלא םפרש טקו נ ו ר ה ״ ה נ נ ר  ד

ן . נ י ו ] יש נירים נ ן ] ! ו . ע״ל םיי ס״ו ם״ר, ׳ : [ך!] שיעור נ ו ם נ י וממקו ו ט נ ם םקו  ש
 נפ״ש

 ביאור
ר ס א א דקאי שטואל נוותיר. ד נ ו ר ה ״ ה נ נ ר י דקי״ל כ נ א ולבר ולגיו ו פ ר ג א זיש ד ט ו י נ פ נ  או מ
ם וכן אטיםר י ר נ ו ח יס אין שלשתן ט נ צו ל נחי נ יט א טי י פנ דים צוטתיט יוד. נ י ם שהנ  טקו
א בדיה נ ר ט ו י נ ש ט ואף נ י ל טשנ ו ר ד נ ח א שיהא א צ ט ט לא ת י ג צו חי נ ׳ ו ו ד אליטי נ ר ח מ  א

 באר היטב
ס מבסניס לצד חלל הגוף ולא לצד מון וכן נוהגין עכ״ל) וללא כהט״ז שכתב  ה
 שנתפשס המנהג בארצות האלו כסברא ראשונה ולא כסברא אחרונה ולא ידעת!

נ וכ׳ הר״ן ר א ד ר ת א נ לישנ ו כו׳ . נ ב ו ך ר ת ח ׳ t [ו] נ ו ו כ ו ש בליעי ה י ש ד מ ״ נ א ר ׳ ה  טי

' א  פתחי תשובה י
ל צדדי הרגל יש לאסור אפילו נ ס צומות הגילין ק מצל חלל הטוף או נ ן כעוף נמקו  רקגו
: [ י ר היג• ק • [עיין כתשובת מ״ס ס״ס נ נ ח ט ס וככול שנת ע״ש : (ב) ש נ ו כ ס הפסל מ  נמקו

ר ב ש ם נ א ) ־ ו ס י כ ס ר ה ס ש ו ק מ א ב ל ת צה״ג א ו ס ר ם ואין ט צ ע נעשו כ ת ו ו ש ק ת ה ו ל ל י ח ת ב כבר ה ק ע ן ת על י ו ט ש פ ת ש שצ״ה מ ״ ע א ד י ( ג נ ) כ נ ) : ה עכ״ל ו ז ן ל י  מנ
ן וקולאי״וילח״רון ראשון לעולם' י א י ק ו נ נ ן א ס מ״מ אי ו ק ר ע ה ה מ ל ע מ ן ל י ל י ח ת ג לצ״ה מ ״ ע ח א ״ ב ב ה ת כ ׳ מצ״ה ו ק א ס פ ה שיש לחוש שמא נ פ י ר ט ו ד ״ ׳ ס י ד ס ״ ש ס עצמו כ׳ ב ו ק ר ע ם ה ו ק מ ס כ צ ע  ה
ן נ י ח ג ש מ א ל ו א ג ח ר ת נ ן צ י ל ו י א מ ה נ מ ה ב ב ק כרש״י ד ו ס פ ב השייך ליש ל ת ו ־ כ ט ו ע י ) מ ד ) : ( ח ״ ר ן פ י עי כ השייך ו ״ כ ו ) ל ״ כ ד הש״ד ע ג ה נ ש ע ן מ י נ ע ל ל ק ה ה ואין ל ל ע מ ׳ ל ש א ו ק ח ס פ ן שלא נ י ח ב ה  ל
 נמיעוש׳ כלל!מ״ה כי איססק
ג גנין ורוב מנין וסייכו לחומרא יכן לקולא לאי איפםק תרי קעיני לגמרי ומיעוט מן האלים או נפסק אלימא לגמרי ו ו מן קטיני זאזלא לה ל מ ם וה״ל כאילו איפסקו לגמרי אלימא י כ א׳ מן קטיני טריפה מפו רו ג אלימא ו ו  ל
ל שנשאר מיעוט שניס הנשאלים שלם כשרט ו שלס אפילו קטינא נ י אשתייר ח כ נא קולא ומומרא נמ׳ קולא ו י אפכא • ואי נ מנין ולתירון שני הו ו ר ג גנין ו ו ו ואיני ל ל ו כ כ ו ג ו ל  ותרי מיעוטי לתרי קטיני אש״ה כשוי משוס ו
י קטיני אע״פ שנשאר רובו לתלי קטיני קיימים טריפה . 1הרשכ״א בחידושיו תר ם וכן אס נפסק אלימא לגמרי ותרי מיעוטי ו ״ נ אלימא ק ו  ואינא מומלא לאי איפסקו תלי קטיני לנמלי ומיעוט׳ דאלימ׳ אע״ש שנשתייר ר
ת קוושיס תמצא ע ל הרוכ אלא כשיעור שנשאר שלס לכלי יכלפלישי׳ . יע״פ מה שהקדמתי לך ו ת ת גילי! כ ק י ס פ ו ככולו אין הולנין נ נ ו ר נ נגין קלינן גיה או ואע״ג לקייל ו ו ק תלי קטיני ומשהו מאלימא נסתפק אי ל  נאפסי
ןאי איססק אלימ׳ ונשתיירו קטיני ו ג ס נ ה ל אחל ואחל מן ההוטים שהיא נטלפת נ נ נ ו ו ל נ נ אשי וה״ס מאי מ ו ל ר נ מ נ נ ר ן לשון * מהרא״ש עמוק עמוק מי ימצאנו שכתנ הרג ו״ל וו״ל צריך ליישב לישכא כשלא ל י נ ת  ו
נ אשי ל ל ל נ מ נ הוי ללא נ י א אחו ו ו ו ח כ נל א ו ג לגעינן ו ר ל אין לפרש כפשטיה ל ל כשלה אנ ר אפילו לא נשתייר אלא כחוט הפרנ מ א נ אלימא טריפה ולאפוקי מלשמואל ו רז קו קטיני ו ק רוכן טריפה וכן א׳ אפסי ס פ נ  ו
ו ואחל עכ״ל . ופי׳ לפירושו ח ו ככולו וכ״ש רוב כל א כ ו ו ג תלי קטיני כשר ל ו ג אלימא או ל ו נ אשי אס נשתייר ל ר ר ל נלל לפשיטא ללמר נ נ ת ס נ מנין והא לא מ ו נ כנין או ר י ו ואחל גרוע מר ל אח נ נ ו ל ס לא שנאמל ל  א
נ קאי אמיטין שהיא נעלפח גהן ל ׳ ל א להטליף ולהכי פי י נ נ אליט ולוב אחל מן קטיני ס ו ל נ נ אשי משמע ל ל ל י להטליף ולמל נ נ נ משמע לגעי תלתא רו ל  שהיקשה לו להר״נ ו״ל מה שהקשינו לעיל נשס הרשנ״א לפשעיה ל
ל מכל חל ומל משרי קטיני או אי אפסיקו תרי ב קטיני טריפה ואתי רב לאפיקי מלשמואל לסיל לאף אי איססק אלימא לגמרי כל שנשתייר כחוט הפלנ ן לאי איפשק אלימא א׳ אישסק רו ו ן כג י ו ארוכ כנין וארוב מנ נ י י ה  ו
ג גני[ ו ; ל ס פ נ ב אלים ורוב קטיני עריפה מש1ס דלוכו ככולו אכל ג אי אפסיק רו נ מנין ורב ס״ל ו ו ג בנין או ר ו ס ואיכא ר ״  קטיני לגמרי ונשתייר כחוט הסרבל מהאלים נשירה משוס שהמיעוט מציל וה״ל ככולו ק
ל אין לפרש י לו א ו ככו נ ו ר פה ל נ א׳ מן קטיני טלי ו ר כ כיון ללא נמית להבי אלא לאפיקי מלשמואל וממילא משמע ולאי לאף גרוב אלים ו י האלים ורוב חצי מנין להיינו רוכ אחל מ! קטיני בהא לא קא מיירי ל נ י  והי
כ מנין אס לא שנאמו ולעולם נאיפשקו ג כנין ולא לו ו א לא ל נ י ל ל לכ אשי ללליליה עריפה משוס ו ל כ מ לא כ נ אלים ולוב קטין כx׳ אף ע״י ציווף והוי ו ו ר נ ו ר רי כ תלמי להעליף לאי׳כ לייקי׳ מלנ ו  כפשטיה לרכ לכעי ל
ינו כשהמנין כולו שלם וכן נשתגנין כולו שלם לאפוקי כשאפסיק! התלי נ מנין הי ו נ בנין א1 ר ו ר ׳ מכשרינן נ נ י קטין שלם שנשאלו קיימים ומינה ל הל נ אשי ע״י צילוף תלי מיעוטי נ ג קטין נשרה אף למל כל ר רו  רוב אלים ו
י שנצרף התלתא מיעוטי וה״ל כתרי קטיני ב כולהי תלתא לכשר׳ נמי עי י אפסיק רו נ נ ללא חימא ל י קטיני והאלים לגמלי לטריפה השתא קמ״ל ל  קטיני לגמרי ומיעיעו של האלים וכן נשאפפיקו תלי מיעוטי לסל

 יד אפרים נליון טהרש״א
ן . וע׳ גלית ו נלי נ ח . ע׳ מי׳ נ״ח טק״א ו מ י ר ) במקום הערקוס עצפו פ י ף י׳ שיו סק״ ח : (סעי ״ ף שנשמט הרגל מ! נ ו ע ו נ ' כי ז ח״נ סי ״ נ י הר . עי׳ נה״ט ועי׳ נ ד ג ג ף יי) נפסקו או ניטלו נ י ׳  (טיטן נ״י פ
' ת ואף ס״מ אין עושי ו ע נ צ ם ט"! א ״ נ ט ר ש טי שאומר . ועיקר נ י ' ה' ש״ע) ן ך מעיף ה' ! (פעי ו ט ם  הארכובה ג
ת צ ק ר נ ב ש נ ש או עד חצי עצם . דא״כ ב ט ׳ עד פ״ז אצבעות ט פתי ק כקירוב ולא שצו ט ר ח ד ל ״ ח צ ״ נ ה פ ב י כל שעורי' אלו כאן וחצי עצם לקטן פ . ו . ת עצטות אות ל״ר ו פ י ה לדיני טר ח י ת פ ד כ ר י ש ש ו נ ׳ ל ה נ ע ד • 

 יד אברהם
ת שהדי ר ת ו ב לבדו ט ע זחך ה ו ׳ דקים נ נ נ ו ׳ א׳ ע ה נ ט ה נ ת הגידיפ ב מ ו : {ם״ז) צ ו י ס מ״צ סימן ל י ו נ פ נ י נ ת ואפי' לפי מ״ש הבי״ס לנוהגי! לצו פ ו ל ג כשתי ססנ ף צליך לנהו י ע ס נ . וא״כ ג ן ׳ ואינו כ ו ע נ ״ כ  ו
ל לבלוב העב נ ואי מהקטנים כולו וטריפה . ואף שפסק המחג ע ו ה חתנ . משמע צהייא ואיל! נ ׳ ״י שימן ט״ל • וספר״מ סימן ליה ועיי חוס׳ נשארו ב א ואינו כלום נמ״ש םנ ו ת ס ו ע ג ט ה נ מ י ל  לועד אומר אנ
ח להליא נרשנ״א גמה״א נ ו . והכי מ ב ו ר יס נשילס מיינו לפי שלא הלכו נגילין אלו אחר ה נ א׳ מהקענ ו ל ב ו ף שיו) • סו ו ) י * א חליא . ועיין פ״ס י ג ה נ מ ו נ ט א נ״מ נשא״נ (ליש ל״ע) ו ) ע״ש ו נ ״ א ע י ף ק ד  עירוני! (
׳ המקשה . וללא כהפר״ח שנת׳ ׳ המשניות פ י פ ס נ י נ מ ל ל להליא ג א ו נ ף ע״ג) עיי״ש. וכן מ ו נ ס ״ ׳ (דף מ י י שהשיג להג # צ ף שוה לנהמה • ואחל ומ! .לב « י גטמ״ג שנתב ;מי הכי נפשינווח לעו  לאיתי אחלי כתנ

 (יו״ד ח״א) דלסלמג״ס
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. אגודל כן סוא כאן דהא נשתיירו ג׳ שלישים ושליש שנשתייר מן הגדול נחשב כמו ב׳ ע ב צ  וכן הוא בהגהת מיימוני: ן ישער ברוחב א
 במהרי״ל ע״ש: דן בעוף. אבל בבהמה שיעורו כדלעיל: ט ולעולם שלישים מן הקטיני דהא בכל השיטה נחשב האלימא האחד במקום
. ק״ק כיון דלעולם *c אין צומת הגידין למעלה קעיני השתים וא״כ הרי לך ג״כ ד׳ שלישים ויש כאן שיעור כמו בנפסק ׳ ו  אין צומת הגידין כ
 מחצי! עצם האמצעי א״כ מי שאינו בקי ישער לעולם בחצי עצם ולא אלימא טלו ונשתיירו רוב מן התרי קעיני ויש לך כאן עוד מעלה שהרי
 עכ״פ יש מכל הג׳ הימין שיור משא״כ
 בנפסק אלימא כולו ונשתיירו רוב ב׳
 קטיני וע״כ כ׳ דכ״ש הוא מפסק רוב
 כל אחד ונשתיירו ג׳ שלישים כמו
 שכתבנו אלא ע״כ כפי׳ הראשון
 דאנטרפין קאי ואייל אמאי לא פסק
 כלישנא קמא דרוב אחד קאי ג״כ על
 הנטרפין וה״ק אס נפסק האלימא
 ורוב אחד מן הקטיני דטרפה
 ממילא אתיא כמר בר רב אשי זה
 אינו דוראי גם בזה כשר כיון שטנ״פ
 נשאר הרוב מתרי קטיני בצירוף
 דהיינו שליש מן האחד ואי שלם כיו;
 שיש לך ד' שלישים מ״ל דעתהרא״ש
 ועפ״ז נ״כ דברי סטור שכ׳ וא״ח
 הרח״ש ז״ל כ׳ אפיי לא נשאר רוב של
 כל א׳ ואחד מהם כו׳ פי׳ שלא נשאר
 רק המיעוט מהם כשר שאינו אסור
 אא״כ נפסק כל הגדול ורובו של כ״א
 מהקטנים משמע אבל אס לא נפשק
 רק המיטו׳ מהגדול ורובן של הקטני׳
 כשר שהרי נשתיירו ד׳ שלישים ומ״ש
 אח״כ אבל אס נפשק הגדול כו׳ ולא
 חשב הךמילת׳ מפסקו כל ג׳ רוב ונשתיירו ג' מיעוטי דזה״הוא כ״ש כמו
 שזכרנו וכן ראיתי לרש״ל בפ׳ בהמה המקשה שכ' לדעת הרא״ש וטור

 הגה הגיל העב היא אוחו שמפרידין כשפולין הבהמה והוא מונח על
 השנים והס דבוקים בנשר ובעצם (מרדכי בשם ראבי״ה) :

ה והם י״ו מ ה ב  ח י׳ בעוף הם בעצם האמצעי כמו ב
 ואם נפסק נדם רובו של א׳ מהם טריפה(רמב״ן ור״ן):
 ט יי׳ םימן מקום שכלים צומות הגידים בעוף

ה דקה: מ ה ב  בסימנם ב
 הגה ומי שבקי לשער יוכל לשער בכל עוף לפי גדלו ולסי קמנו כל זמן
 שהם קשים הוי צומת הנידיס ובמקום שמחרככיס לא הוי צומת
 הגידים (פסקי מהרא״י סי׳ קמ״א) ומי שאיני בקי לשעל ז (0 ישער
ע ה בעוף ממקום שמתחילין(שס בשם מהלי״ל) ג 5 ב (יי) א ח י י T ) 5 ) 
 ט ולעולם אין צומח הגידין (ו) למעלה מחצי עצם האמצעי (רוקח םיי
 ת״ד) י ואנו אין בקיאי! בבדיקת צומח הגידין של עוף משום דקשה
 לבדוק ונקל הוא נטרף ולכן בכל מקום (ד!) דאיכא מכה במקום צומת
א אפילו אינו רק (ז) נפוח ונצרר הדם מאחר שהיה צריך  הגידין י
 בדיקה ואין אנו גקיאין בעוף הוא מריפה (מרדני פרק בהמה המקשה

 וא״ו הארוך ואנודה והאחרונים):

 י נשבר העצם במקום צומת הגידים ונקשר ונתרפא
ש מתירין(ח אם לא נשתנה מראית י ט ב י  יפה י
ש אוםרין עד שיבדוק צומת י ו  בשר שעל השבר כ
ג בבדיקת  הגידין t [ט] (וכן עיקר ולדידן דאין אנו בקיאי( י
) טריפה) (רא״ש ומהרא״י בהגהת ש״ד ומ״ש ד״מ ות״ח בשס ח ) ף ו ע  ה

 ב״י אינו נכון כמ״ש בהגהת ד״מ) :

 ברוחב אצבע וכ״כ בסימני ח״מ כלל
 פ״ז דין י׳ בסתמא ושיעור ארט של
 צומת הגידין הוא בעצם האמצעי
 מחציו ולמטה הוי צומת הגידין
 ומחציו ולמעלה לא הוי צומח הגידין
 עכ״ל(והוא דעת הרוקח סומן ח״ד
 והוא חולק אמהרי״ל דשיער ברוחב
 אצבע) ומשמע בסימני ת׳יח שם
 דאפילו בבהמה אמרינן הכי וכ״כ
 בת״ח שס דנראה לו דע״ז יוכל כל
 אדם לסמוך בין בעוף בין בבהמה
 (וכן משמע ברוקח סימן ת״ד) וכ״כ
 הב״ח דעל שיעור זה יש לסמוך בין
 בעוף בין בבהמה ע״ש: י ואנו אין
 בקיאין בבדיקת צומת הנידין של
. כיון דהן הרבה ט״ז אבל ף  עו
 בבהמה שבידיה גדולים ואינם רק
 ג׳ יבדוק מי שבקי בבדיקה עכ״ל

 ד״מ ות״ח שס בשם או״ה וכ״כ הב״מ
 וכן כתבתי בס״ק י״ג בשם מהרש״ל
 דלא כהעט״ז שהשמיט חיבת עוף
 ועשה סעיף בפני עצמו וכתב סתמא
 דאין אנו בקיאין בבדיקה ואפילו

 אינו רק נפוח כוי ע״ש שנראה מדבריו דגם בבהמה אמרינן הכי וליתא
. וכתב מהרש״ל גאו״ש ובספרו פרק א אפילו אינו רק נפוח בו׳  י

 המקשה ס״ס ט״ו אכן הכל לפי הנפוח וצריך המורה קודם שיטריף להכשיר משתיירו ג׳ מיעוטים ובודאי נתכוין למה שזכרנו.אלא שראית
 לחחוך הנפוח ויעיין בו שאס נר׳ מתוך הנפוח שיש בו רקבון ונימוח ויש עוד בדבריו שם שכ׳ שיש להסתפק ולומר אפי׳ בלא נפסק רוב כל א׳ אלא
 לחיש שנפסק א' מהחוטין אז יש להטריף עכ״ל וכתב הב״ח אפשר דלא הרוב של העב ורוב א׳ מן קטיני ואחד מן קטיני שלם דילמא טרפה
 אמר הרב אלא בנפוח אבל בשינוי מראה בלחוד כמו בלו״א או גרוי״ן היא דנימא רובן של אלו הנפסקים ככולן ובדאפסיקו תרי וחד מינייהו
 או גע״ל בכה״צ דאין שום לקותא ולא נפוח מכשירין לגמרי ואין צריך העב ליכא מאן דמכשיר ע״כ יש להחמיר גם בזה ע״כ לשונו ולא ירד
 לחתוך ולראות אם יש רקבון ונימוח מ״מ טוב להחמיר ולעיין על ידי לאותה הוכחה שזכרנו דא״כ גם לישנא קמא נוקים אותו מטרפין אלא
 שיחתוך כו׳ עכ״ל וכיוצא בזה כ׳ העט״ז וז״ל ונ״ל דוקא נצרר הדס הרבה ודאי מפסק כל העב ורוב א׳ מקטיני וא׳ שלם כשרה כיון שנשארו ד׳
 עד שכמעט אין הגידים ניכרים מפני הדס אבל צרורות דם מועט למה שלישים וכל מה שזכרנו לעיל שנחשב אלימא לשנים הוה ג״כ הדין כ;
 נטריף כשאין רואים שום ריעושא בגידים שאס נבא להטריף כל הבאות אס נפסקו התרי קטיני ונשאר האלימא כי האלימא נחשב כפול ובזה
 לפנינו נפוחות וצרורות הדם אפי׳מעט היינו צריכי׳ להטריףרובא ורובא מחורץ ג״כ מה שהקשה ב״י ה״ל דמדברי הרא״ש משמע שמפרש הא
 דרובא וזה אין נ״ל אלא צריך שאלת וחקירת מכס ירא אפי׳ בזמנינו נ״ל דאמר שמואל אפי׳ לא נשתייר אלא כמוט הסרבל היינו אפי׳ נפשקו כל
 עכ״ל דלא כספר מגדול דוד שהשיג עליו בזה בדבר שפתים אך למותר: צומת הגידין ונשתייר באחד מהם כחוט הסרבל דהיינו כל שהוא כשרה
ב יש מתירין. בלא בדיקה דכיון מתרפא יפה מוכח דאין כאן וקשיא לי היכי קאמר תלמודא דמשוס דאמר שמואל מכדי תלתא הוי  י
 ריעוהא והאוסרים כתבו העעם דכיון שאילו הובא העוף לפנינו היה מסייע ליה לרמאי דלמא שמואל בעי שישתייר מכל אחד וכדקאמר הא
 צריך בדיקה וא״כ עכשיו נמי אין להתיר בלא בדיקה ולדידן כיון דאין איכא תילתא דכל חד ומד ולאו היינו דרבנאי עכ״ל. ולי נראה להקשות
 אנו בקיאין בבדיקת הטוף טריפה ול״ד לדלעיל סי׳ נ״ה סעי' י״ב דאס עוד כיון דלהרא״ש קאי לישנא בתרא אנטרפין ממילא האלימא נפשק
 נתרפא שבר אל שבר יחדיו ידובקו דכשר דהתם הוא שלא במקום כולו היאך קאמר שמואל מכדי תלתא הוויין ונראה דהכל ניחא דרבנאי
 צומת הגידים והעדיפות תלוי ביציאת העצם לאויר העולם והלכך כיון קאי ג״כ על הנערפין שצריך להשתייר משניהם או מאלימא לחוד כחוט
 שנתרפא כשרה דאם איתא דיצא לאויר העולם שוב לא חזר להתרפאות הסרבל והאי חוט הסרבל היינו עכ״פ שיעור שליש לא משהו כמו שרצה
 משא״כ הכא דאיכא למיחש לפסיקת אחד מהגידיס כן חילקו הפוסקים ב״י בזה וע״כ קאמר שפיר כיון דמתחלה ג׳ הוויין ונפסק א׳ כולו ורוב
. משמט אבל בבהמה בקיאינן מהב' נשארו בו שני שלישים מהקטנים ודי בזה וזה הוי סיוע לרמאי ׳ ו ג בבדיקת העוף כ  האחרונים: י
 אפילו בנשבר כיון דאינן אלא נ׳ והס גדולים וכ״כ בד׳׳מ וכן משמע דאמר ג״כ שמן הנטרפין צריך להשתייר מכל אחד בחוט הסרבל
 בת״ח שם ע״ש ובסימניס ואע״ג דבאו״ה כלל נ׳ דין ג׳(ומביאו הב״ח) שהוא שיעור שליש נמצא סכל ניחא בס״ד: (ז) ברוחב אצבע .
 כתב דדוקא כשאין ריעותא מבוררת לפנינו כגון נפוח ונצרר דם אבל כ׳ רש״ל שזהו צודק לפי פרש״י שפירש בשור הגדול ד׳ אצבעות
 בריעותא משבר אף בבהמה א״א בקיאין מ״מ נראה לו להר״ב להקל (שהוא דעה השנייה דסעיף הי) אבל לפי מה דקי״ל י״ו אצבעות
 בבהמה כיון דבלא״ה יש פוסקים מתירין אפילו בלא בדיקה וכ״כ כדעת הרמב״ם (והוא דעה הראשונה בסעיף הי) לא יספיק
 מהרש״ל פרק המקשה סי׳ ט״ז דבבהמה בקיאינן אפילו בנשבר ונקשר אצבע ולכל הפחות בעוף ב׳ אצבעות עכ״ל ומ״ש רמ״א ולעולם
 (וע״ל ס״ק י׳} מיהו נראה דהיינו דוקא כשחזר ונקשר אבל אם עדיין אין צומת כו׳ פי׳ הן בעוף קטן מאד הן בבהמה גדולה דשם אי;
) דאיכא מכה במקום צומת הגידין. ז״ל ה  שבור כיון דיש ריעותא גדולה כל כך וגס צריך בדיקה לרוב הפוסקים שייך שיעור: (

 יש לאסור גם׳ כבהמה וכ״נ מדברי מהרש״לשם: מסקנת רש״ל אכן הבל לפי הניפוח וצריך המורה קודם שיעדיף
 שיחחוך הניפוח ויעיין בו שאם נראה מתוך הניפוח שיש בו רקבון
 ונימוח יש לחוש שנפסק א׳ מן החוטין אז יש להטריף עכ״ל משמע דבלא רקבון אין איסור אפילו שנשתנה מרחה הבשר מכמות שהיה :

 ביאור הנר״א
 דאי איפםיק אליפי יתד פן קסיגי לנפרי פרימה אגל אט נשתייר משהו טהן נשירה כיין
 דלא נפסק רובו של כל אהד : [ח] רובו של נוי. כמו גבהמה דרונו של כל הג׳ כבולש
 יה״ה כאן , רטב״ם : [ט] וכן עיקר . רכל טפיקא לחומרא כטש״ל ם״מ נ״ה וכן טפקי כל

ם ז ם י פ  באר היטב ה
נפסק רוב א׳ מהם וראוי להחמיר באיסור דאורייתא ועיין בש״ז שמאריך  שריפה נ

 ידוע אי נשתנה

 בלשון םרא״ש וליכא נסקותא לדינא ־. (ה) אצבע י אגודל ושיעורו נתבאר לעי:
ה ־ ל ע ט  סימן נ״ד וכתב רש״ל דלדידן צריך בעוף עכ״פ רוחב ב׳ אצבעות: (ו) ל
 כתב השייך ושאר פוסקים דע") יוכל כל אדס לסמוך ושיעור זה בין נעוף קט;
 ובין בנהמה גזולה י ואם נשבר העצם מחצי עצם אמצעי ולמעלה אין לחוש לפסיקת
 הגידין ואס עור ובשר חיסין את רוני כשירה • ואס חזר ונקשר אף על פי שאין
 השברים יחדיו ידובקו יש להקל בעצם זה (פר״ח) ועיין לעיל סימן נ״ה מ״ש
ח ־ ונתב הש״ך בשם מהרש״ל אבל מ״מ הכל לפי הנפוח וצריך המורה קודס שיטריף לחתוך הנפוח ויעיין בי(שאם נראה מחוך הנפוח ו פ  בקיצור דינים: (ז) נ
 שיש בו רקבון ונ מימ ויש לחוש שנפסק א׳ מחוטי! אז יש לאסור ולהטריף) גס הנייח כתב דלא אמר הרב רמ״א אלא נפוח אגל בשינוי מראה לחוד כגון נלי״ן גע״נ
 בלו״א בל״א דבכה״ג אין שום לקותא ולא נפוח מכשירין לגמרי(מ״מ שוב להחמיר ולעיין ע״י שיחתוך משונן) ־ וכ״כ העליז דוקא נצרר הדס הרבה מד שכמעט אי!
 הגידי; ניכרים מפני כלס אבל צרורות דם מוענן למה נעריף כשאין רואים שוס ריעותא בנידין ומ״מ צריך לזה שאלת וחקירת חכם ירא אפילו בזמנינו ענ״ל ;
הוא שלא במקום צ״ס ותטריפות תלוי ביציאת העצס הלכך כיון ה י כשנ השייך ול״ד לדלעיל סימן נ״ה סי״ב דרס נתרפא שאיש וכו׳ דכשר ןהחס' ; י ר  (ח) ט

 הידושי רע״ק
 (סימן נ״י פין פקינו) כין נכהטר״ עיש ע' תשובת הנייח החדשות מי׳ י״ו נשו״ה הפ״>
 שם דם״ל נ״כ כהש״ך 1 דלעולס משערי׳ עד חצי העצם ; (סעיף נוי גהג״ס) נפוח

 וגציי הדס היי גו או נצרר :
 פתהי תשובה

 (ג) ישער נרוחנ אצנע ־ משין שהעלה לשער ממיל בחצי עצס נין לסקל ונין להחמיר
 ועיין פמ״ג נמשנציח שנתב ללעס הצורן נע״ש וספימ יש להקל ולשער נאצנע יעיין נתשוגיס
 נ״ח החושות סימן ׳״ז בתשובה מהע״ו שלעתו גס נן נהש״ך שאין לשפל רק נחצ׳ עצס וצווח
 ככרוכיא על מה שאי! נוהגי! נן ועי׳ נספל לגושי שלו נפשיחס אות ל״ו שהאריך נזה ומסיק
 שאין נזוז מונרי הנוי! וש״ן זולת הינא ויש אחה צל היסל עול ע״ש ועיין נתשונת נו״נ
 חי״ו סיק כ״א: לד) אס לא נשתנה ־ «י׳ בתשובת נו״נ חי״ל סימן כ״א לע;ין אס אינו
 או לא כגון שכגל נתנשל ואין אנו ינוליס לנלוק מה לינו לפי לעה וו

 עיין שם שלא העלה גזה לבל גרור :

 באר הגולה

 לקולא : יו שם נגמלא :
 יה הלשנ״א .־ יט עול נשס
 לני שמיאל מאינרא נשס
 הלשכ״א : כ שם בפס י״א
 ושלזה הסכים אניי הרא״ש :

 נקודות הכסף
 (טיטן נ״ו בש״ך ם״ק טי)
 p'p כיון דלעילם נוי . ׳״ל

 לוודאי הצ׳׳ה סס סתוחי׳ יותר
 מחצי עצם וכן משמע קצת מצי
 דלעולס אין ציה למעלה יא״כ
 אי הוי משעלינן בחצי עצם
 יהיה נזה מימלא גדולה(וכעין
 זה תילן אמוז״צ למש״ל גסי'
 ל״ד) משוס הכי נמנו שעור
 רוחב אצכע דהוא יותר קצת

 מהצי עצם וק״ל:

 פרי הדש
 שלמים קמ״ל לנ לגרוע מרונ
 בנין שלם אי מלוג מני! שלט
 ועריסה נל וה ניכל ליישנ
 נסנחה לאי אפסיק לוג אלים
 ולונ קטין וכשר אף למר נר
 רנ אשי אלא תמוה נמשך
 לנעיק יוכ כנין שלס או רוב
 מנין שלם כולו אנל לא לונו
 וכלפלישית ווה לא מסחנל

 יד אפרים
 האלכונה סמוך לצ״ה וחי יומו
 מי״נ חודש : (ש״ע מעיף ם'
 נהנה׳יה) אפילן אינו רק
 נפוה . ענה״ט ועי׳ תשיגות
 ג״ח סי' קל״ג והועתק נלה״ק
 ועיין נשנו״י ח״נ ס״ס ס״ד
 שאין לסמוך על נדיקת צ״ס
 רק כמ״ש הפוסקים נ־יפוח
 ונצרר הדם יראה אם אין שם
 רקנון וריעותא נצ״ס אנל לא
 לסמוך על נויקת צ״ס ממש
 ע״ש. ועיי נמטה יוסף סוף
 יף ל״ח ע״נ נעוף שהיה
 הרגלי׳ שלו נמקוס צ״ת גמקום
 קשירתם ווידוי נלעו נוי"! .
 והכשיל מו״ח ותלינן נשעת
 קשירה וכיון שלא היה כציר
 הרם ולא היה נפוח כשל
 להג״ח מביא נעה״ע ואפילו
 נשתנה כשל שתתש העור
 מכשירין כל שכן כפלא היס
 השינוי נעור והגשר לא ניכר
 נו פינוי שיש להנשיר :
 (שם טעיף יי) ולריק דאין
 אנו נקיאין בבדיקת' העוף
 פריפה . ענה״ט ועיי גנ״נ
 סימן כ״א בנר אוווא ש::גר
 עצם אמצעי למעלה מאצנע

 גליון מהרש״א
 לפעלה טחצי עצם ניחוש ט״ט
 לםשוקת. הנידין נ״ט בש״ך
 םק״ד כאן שם אות ל״ז :
 (שעיף ט׳ נהנ״ה) ומי שבקי
 לעער.וענשו ח״ו לומר שהוא
 נקי לביש׳ שוד נמתיילליגי
 סריפיח עצטות אות ל״ה :
) ישער ברוחב אצבע .  (ש:
 בעוף הרק אנל בנם ב'
 אצבעות אחרונים ובם' ל״ש
 בפתיחה הנ״ל אות ל״ו ראם
 אין עיר צד להתיר יש
 להטריף ער חצי עצם : (:כ)
 למעל׳ טחצי עצ0 האמצעי.
 אף אם הוא פחות מהצי
 אצנע:(:"ךסוףםק"י)וליתא•
 ע' שייך טוף שיכין : (סעיף
 ידי שייך סק״נ) משא״ב
 הנא דאינ' לטיחש . וט״ט
 מצרפים דעת היש פתירים
 בשייך טי' נ״נ םק״ו. ועט״ש
 בגליו; סי׳ נ״ה ט״ב בהג״ר, :
 (שס הקיינ) אבל ננהטה
 בקיאי[ , וכן באינדיק אף
 נלא הפייט ואוווא בהם״ט רק
 ע' פ״ט בשפתי טי׳ נ״ה
 טק״א ובם' לנוץ1• ערד
 נפתיילדיני טריפות העצמות
 אור, ל״ט נטה חלוקים בין
 בהטה ואינדיק לאוווא ולעוף
 הדק מאווזא ובנשטט ויצא
 לנ״רי טחורו העלה אית ט״נ
 דל״ט בדיקה נם בנהמה :
 (ככ)איל בריעותא דנשנר
 אף ננהטה . ע' ש׳!ך טק״י:

 יד אברהם
 דלסרמנ״ס מסוק רונ העב
 ורוב א׳ מהקטנים עריפה .
 וליתא ועש״ך ופר״ח שהחמירו
 ציי; זה : (סעיף י) נ׳טבר
 העצם במקום צה״נ ונקשר
 ונתרפא יפה יש טתירין
 אם לא נשתנה טראית
 הנשר שעל נוי . ולדידן
 טליפה . ודוקא עוף אכל
 נגהמז אגו גקיאין אפילו
 נשגר ונקשר ולוקא כשנקשי



ן קב באר הגולה ה י כ ת פ ב יורה דעה נז הלכות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

א ל א t o $ ' ׳ L M ס ״ י " ג " " מ ס ' ו ר " מ ס ת ו " ה ס י ו " ש ר ! י י י ב כ ת ח כ ״ ב  נץ(א) דרוסה סי׳ מי שיש לו ארס מכה בצפורניו ומשיל ארס נזאבבהמחגטד׳ ־ ה
׳ בגימין ר ס נ י מ נ ד ס נ  לפרש ו

) אפילו בשור הגדול, סי׳ שהוא גדול מן הארי והגהמי״י וחכמי הצרפתים אוסרים בבהמה גסה אין לנו להקל בזה ב  ושורף בו: (
״ —י - י י מ נ ׳ ו ו נ ר יפמ ו  דסהמא הנן במשנישין וארי בגסה משמע אסי׳ בגסה ממנו: (ג) הזאב עכ״ל וכ״נ דעת ראב״ן סי׳ רנ״ב וכ״כ האו״ה ריש כלל נ״ז הלכך נראה נ

ם ^ ה נ י ל ״ ׳  ־ו לעובד כוכבים בלא הססד(ודאי דמושר למכרי ר

 ׳650 גמרא
 ומפ״ו נשס
 נש״ס *!״ש
 לעובד כוכבים וכמ״ש הב״ח) יש והראיש והרשנ״א ומ״! ינ״נ
J^,"fS:־S למכרו לעובד כוכבים ואסור ל^י 
 ועיין בס״ק נ״א: ב כגון בעגלים. ונו׳ שס ונגי׳סרי״ן וסרסניס
ח וגה״נ ורשיי: חכלישנ' נתרא ״ 5 5 , י ; ״ ״ ו ״.£״״ - . ״ ״ ״  ״
נ D דרג נהנא אמר רנ סשוא נ  ומהרש נ TO« ס ע י
 אוסרים בעגלים ויש להחמיר במקום ולחומוא סרייף ינמי שנסנ

* =יי! יבלא״ה ״ י ״ «  שאין «
 יש פוסקים אסרי בזאב אף בגסה ח «יטרא ורנ יוסף פס
^ S ״ S אבל ודאי מוחר למכרו כיון דהרבה 
 פוסקים משירין בעגלים וכמ״ש סוטניס שם ונ׳׳נ סר׳ץ ופן

ש ד  השרומש הדשן והרב בהג״ה ,״, ח
י ו> אשי , נ מ ל א ^ א כהי׳י׳ נלל ו ל י ה ו  והאחרונים בס׳׳ס ז
 דאוסר למכרו לעובד כוכבים ונראה גרוב אלימא נשר משים ורונו
S t ! S , J  דהיכא דליכ׳ הפסד מרובה במכירחו ״
 , , ״ , רוב ננ תחוחתו ות״צ ופשיע

 לעובד כוכבים אע״פ שצריך לזלזל שמיאמריפמוס״לנאלונולמו
ו סלמא פסוקי! לגמרי משים ר כ מ ב ל ו ו  קצש בדמי המכירה 0

 לעובד כוכבים כמ״ש השרומש הדש! מטה יהונתן
 סי׳ ר״ד והרב בהג״ה לקמן סי׳ קכ״ו (טיט! ג״ז נ«״ע םעיף א׳)
 סעיף ב׳ לענין יין נסך: ג בעגלים< בגון נעגליט ני׳. ש״ן נסק״ג

ם דגול מרבבה י כ ד ם ה ^ נ ג ן נ כ ת ם כ י ק ס ן ש ס  י
, v״ ״ (סימן ג״ז נחנח״ה מעיף א׳) י . ח _ ״״ . , n י ׳ » , n y/״, 
 וע נ סי נ ה D ק מ ו וסי נ ט ס ק *) ייש לחוש לחימיא .
 ל״ח: ד דינו כקוץ כו׳. שנשצאר ווקא לסומרא אנל לא לקולא
ב ונ״מ ל>״י!נ׳ קויוומ ־מבואר א ז  בסי׳ נ״א : ה דכל שהיא מ

 כו׳ . אבל זאב עצמו אינו דורס
 בגסה כ״כ בד״מ וכ״נ מבואר מדלא

 אין לו דריםה בבהמה גסה. זה דעש רי״ף ורמב״ס והרא״ש ורשב׳׳א דהיכא דאפשר למכרו
 ור״ןוטור ולא כבעלי החוס׳דמחמירין

ת ס ר ו ד ה ה י ה ה מ ס ו ר ה ד מ ה  י נזיין ב

 זבי כ״א סעיפים :

 נסי׳ קי״א ומולי! לומר איסור
 למון איסור וכו׳ ווו״ק ועי׳

 ש״ו ס׳׳ק ו׳ שנומק :

 סדר הנ״ה זו לעיל אזאב ואע״נ דבל׳ C T . יד אפרים
I K S ^ K הש״ס והרמב״ס מן הזאב ולמעלה 
 הזאב נמי בכלל מ״מ הר״ב כחכ 6ף שאינו יריע אם נשתנה
! •״ מראיס סנשר אס לא יש להשיר . . ״ י ״ י « 1  י

̂ון הח ז שהביח בש ה כנ שהי" «שום סיס שמא אין שס צ״ס  כנ
 מזאב ולמעלה מבואר דאין הזאכ ואש׳׳ל יש שם שמא לא נפשקו
%™J™rv™ g בכלל וכל זה כשוט וכן משמע להדיא 
 בטט״ז דלא כהב״מ שהפך הדברים ונקשר אס שיש לו עיקז שפיר
̂ס״הייס״רי״י״איע״שז  ט״ש : ך מזאב ולמעלה. מבואי סי

 א (א) יי דרוסה (פירוש הדריסה היא הכאה שהכה החיה או העיף
פה. ולא כל היה ועוףשוים בדריםתן  בצפי־יס) טרי

ד הארי יש לו צ י כ  אלא מעלות מעלות יש . ב
׳ בשור הגדול ובגסה שבתיות. י פ א [ א ) נ ב ) ה ס י ר  ד
(א) הזאב אין לו דריסה א(ב) בבהמה גסה (א) ( ג ) 
) בעגלים אבל נ ) ׳ בקטנה שבהן ב כגון ג ואפי  [ב! נ
 יש לו דריסה בדקה מ! ואפילו בגדולה שבדקות
״ י׳ ושועל אין  כגון כבשים גדולים, י תתול ונמיה נ
 להם דריסה בכבשים גדולים אבל יש להם דריסה
 בגדיים וטלאים נה! וכל שכן בכל (0 העופות ,
ה כלל ואפי׳ בגדיים מ ה ב  י תולדה אין לה דריסה ב
 וטלאים אבל יש לה דריסה בכל העופות וח ׳ אפי׳
ל אפילו ל , "כלב אין לו דריסה כ ם ה ב  בגסה ש
 בעופות, ואם ניקב עד ההלל (ד) ד דינו כקוץ
ר היות טמאות כל שאינה א ש  שניקב(°) להלל w ט
 גסה מהזאב אין לה דריסה בגדולה שבדקה
 בכבשים ועזים (ה) נח! אפילו היא גסה כזאב
 נפ! אבל יש לה דריסה בגדיים וטלאים ני! ובל שכן
ם היתה גסה מהזאב דינה כזאב א ו [ א י  בעופוה נ
 ויש לה דריסה בדקה ניב! אבל לא בגסה ואפילו
, ניג! היתה גסה יותר מארי הרי  היא גדולה בארי

ישלה דריסה בכל :  היא כארי ו
) ולמעלה יש נ דכל שהיא ף מזאב ( ] ייש מחמירין עוד ך, ד י ה (ו) [ ג  ה
 לה דריסה אפי׳ בבהמה גסה ל ויש לחוש למימרא *) (ת״ה סימן

: ( ז  קע״ח נשס א״

 בזאב אפילו בגסה ומו״ח ז״ל חש
 להחמיר כבעלי החוספוש ורש״ל סי׳
 ע׳ פסק לקולא כפסק הש״ע רק
 שהחמי׳ בזאב שיש לו דריסה בענלי׳
 קטנים וכמ״ש ב״י בשם ר׳ ירוחם
 וכשב סמך לסברא זאש מבי דריסח
 הק שאין לו דריסה בעוף הגס
 כאווזין והרננולין ואפייה אמריק שיש
 לו דריסה בקטנים אפי׳ הן ממינים
 הגדולים עכ״ל והסומך טל רבים
 המקילים ראשונים ואחרונים
 כמסקנח הב״י וש״ע לא הפסיד
 דזאב אין לו דריסה כלל בגסה :
) דיגו כקוץ שגיקב לחלל. ד ) 
 נשבאר דינו סי׳ נ״א: (H) אפילו
 היא נסה כזאב. זה דעש הרשב״א
 בטור וטעמו ד-להכי נקט משניהין
 דרוסח זאב למעוטי שאר חיה טמאה
 דכוושיה דזאב אבל למעלה ממנו
 הוה דינו כזאב וכן לענין ארי ולא
 הוי כהרא״ש שאומר שדוב ונמר אין
) ויש מחטירין ו  להס דריסה כלל: (
 עוד כו׳. זה דעח הא״ז שמביא ב״י
 בשם ה״ה פי׳ שמחמירין טפי
 מהרשב״א שזכרנו לטנין שאר חיוש
 טמאוח חון מזאב וארי וס״ל לאלו
 מחמירין דאוהן שאר חיות טמאוש
 ממירי טפי מזאב דלדידהו יש
 דריסה אפי׳ בגסה אבל בזאב עצמו
 מודים דאין לו דריסה בגסה כמ״ש
 ב״י בהדיא כן בשמו וא׳׳כ מ״ש כאן

 מזאב ולמעלה פי׳׳ מה שהוא נכלל בלשון החלמוד שאמר מזאב ולמעלה בש״ה שם בשם הא״ז דדוביס ונמרים הם למעלה מזאב וכ״כ באו״ה ועיי! נסי״- שי' קע׳׳ו גהמה
ו נפומה ט׳ יהיעיזק נלה״ק. ה י מ ״ב ״״ל ו ש ע י 3 ר א ך* ד ״ כ ש ר w ה r o א p מ U  דהיינו שאר חיוש טמאוח וכיון שיש פלוגשאבזה מושר למוכרו לעובד ריש כלל >״
ז ג ו נ מ ח ן נ י נ ע נ ו י ש ח מ c כ ^ ו ! ! , י י ו  ו

 כוכבים כשלמעלה מן הזאב כגון הדוב והנמר משמע דלית צהו דריסה בשור העונו נונניס י״ל ינהיג
ך ואימר^מוקש נשרומ נאמן  ובשאר בהמה גסה עכ״ל(והיינו לפי סברשו דס״ל כל שלמעלה מן הזאב דינו כזאב אבל הא״ז וסייעשו ס״ל דדינו כארי) ולא טמדשי על 0

F ג ׳ ׳  דעחרבינו ירוחם נט״ו סוף אות י׳׳ז שכשב וז״ל דוב ונמר כשבו המפרשים(הוא דעש הרא״ש) דאין להם דריסה כלל ונראה מדברי הרשב״א שיש לרשיל^ועי^ס' ?
ר בכור וגס ני נמס אמירמי מ נ  להם דין חתול ונמייה וכן עיקר עכ״ל דהרי הרשב״א כ׳ בת״ה (והביאו הטור וב״י) דמה שלמעלה מהזאב דינו כזאב ובחדושיו כתב דדוכ ו
 למטלה מן הזאב הס מיהו באשיר״י כתב ממר למטה מן הזאב הוא ומשמע מדבריו שם דמודה דדוב למעלה מן הזאב הוא וכ״כ ראב״ן סי׳ שאממאו^רמ^ע־ין״יליס
 רנ״ב דדוב דינו כארי והלכך יש להחמיר בדוב ונמר כהא״ז דדרסי בבהמה גסה מיהו למכרו לעובד טכביס פשיטא דשרי כדלקמן בס״ס יש להגעיל רק שאין למוש
לר£ ומיאמ £־^לאו  זה אבל בדקה אסור למכרו לעובד כוכבים דלא גרט מזאב וכ״נ דטת מהרש״ל פא׳׳ט סימן ט׳ דלא כנראה מהטט״ז ס״ס זה: ז ויש י
 להוש לחומרא . כתב בס׳ ל״ח דף קס״ה ע״בדמ״ש הרב ויש לחוש לחומרא ר״ל דלפעמיס יש יותר חומרא אי חשבינן ליה מקיבת קוץ ושיגרינא נקצרה ננאן שראה
? K ^ n  כמ״שהרשב״א בדריסת הנן עדשתינקב לחללו(דמא, דפוסל משוס נקיבת קון אין בדיקה לנקב משהו דקוץ אבל למאן דפוסל משוס דריסה ™

ו ג׳ , ; IIP • - • ־ י . . . 

 וכדלעיל סי׳ נ״א ס״ב אבל דריסת דוב ונמר וכה״ג נחזי אנן אי צפרנס חד דינו כקוץ ולים ליה בדיקה לכ״ע ואי אין צפרנס חד הא לא דמייא
 אלא לקנה ודו״ק עוד דכיון דלדידן אין נפקוהא בזה היאך אפשר שכוון הרב לוה אבל אם באנו לדייק לשון זה נ״ל דה״פ כיון דיש מחמירים יש כג״יבעלילל
׳ יע׳'שו׳מ נימ ו  לחוש לחומרא שלא ללכלו אבל למכרו לעובד כוכבים מותר א״נ ה״ק יש למוש למומרא אבל לא לקולא כגון לענין כסוי הדם לקי״ל לעול ס

 ונמצא שנור נמקוס צ״ה :
 (פיםן ניי נש״« מעיף אי)
 מיין נה׳׳ס
 סיוושומ סי׳

 חדושי בית מאיר
̂ דינו ל וכ״ב 'fw" רח<\  י יי' י א ה : 0! ש ' ת ?י"י־ ת י פ י * א נ פ ז י א ם מ פ י י מ י ' י״יי׳ ״ m CO ; ' ' ט י י ל ו ח  ל

י נאדי . נ״נ לשו! וס סומר ל י פ : [יי] א י נ ט ח ט ט ט ל | !  נו׳. נטש״ש בנהמה טן ה1אנ נו׳ למעוטי חתול וח״ח יל ׳

 ביאור הגר״א
 לשון וס סומר
 מ״ש נסק״א ונן נראה ועפ
 סראנ״ן וצ״ע כנוף סססר :

 חיא נו׳ . דלהני נקט נטתני׳ ןאנ. רשנ״א ־• [ט] אנל יש פו׳ . נטו חתול בנ״ל
. כט״ש שם טן חואב ולטעלח ! [יב] אכל לא י . נניל : [יא] ואס חיחה ט ׳ ו  [י] וכיש נ
ח נליוו מהרש״א כיי ואפי׳. ימתני' חני ארי כנ״ל: [יכ] היתה נפה כו׳ . כטו נזאנ וכט״ש ננט׳ א״ר ז א י ל ב א 'א י ־ נ י נ י א ז ' ה ח ט ל י ט ל  ננהמה םן הזאנ נו׳ למעוטי םאי ני' יל״ק יקט"ל י

ו w י י פ״יף ״ ) דריסה אג״ל יפשוט הוא רכל שלמעלה מטנו כטיהי י• [יד] ויש םחטירין נוי. נ״נ א׳׳ו וטפרש , , ״ י , , . מ נ ח 1 , t a < , v . s n >,3 ] כ ^ ו ס מ < ר ג ד א ז ן ה  א״ר נגהטח מן הזאב כו׳ כל ע1לטעלח ט
, ספק דרוסה שנתערנה.בר ס 6 ו ו ל ו » פ ? ו ר פ י א ל . א y ד ׳ a p , א ט ל ״ י ו א י פ פ ו 1 ״ ג ך ל י ך 8 , י י א p ב פ ת ע פ ״ ת ״ ו 6 י ״  ה

' פ» י ״* 1 ם<<?)ז_?\ א  ככל פתני׳ חיא דלא טטעט אלא 1אנ ננפח אנל לא שלמעלה טטנו וכי חיטא ני' י״י ג
K פתהי תשובה 

 דיני ם״פ פם״י ייפ יפ״ז סם״י
 סק״ח . ע׳ ם"! טוף םע״ט אי
 קאםצע : (שם) הולדה • לחולד אס לא: (שם) חתול. פזימ םיטת הדריםה נט

 יד אברהם
 אנל אס עו״ן שנור יש(אסור

 הפיפקיס כל תיקו דפריפה לחוטרא ינן כל פלונחא דאפוראי וכט״ש שפ אר׳׳פ הלכך בעינן
 רוב כוי וכ! שט ם״ו א׳ אר״פ הלכך בעינן כוי (לנאורס אין ראיס מוה והא נס במידי
. וע״כ כטעם כמ״ש סו״ן כפרק ע״פ ׳  ורבנן מציגו כה״ג כשכם נ׳ א׳ אר״פ הלכך בעינן כו
: ( י  על הא ואמרינן שם קימ א׳ השתא ואיתמר כו׳ ועמ״ש רנינו נא״מ סי׳ טקל״ח ס״ק נ
 [א] אפיי בשוד כו׳ , דנםד. פתםא קתני ונטו 1אנ כדקה אפילו בנסר. שבהם כמ״ש
 לפטר. וכן נץ אפילו בדרבה פיניה: 1ב] ואפילו כקםנח כו׳ . טט״ש הארי כנפה
 והואנ ברקה טנלל דכנפה כלל לא: [ג] ואפילו כנדולה כו׳. דהא םתטא קתני ועוד
 ראטרינן שט למעופ׳ חתול ידוpא נאימרי רנרנ׳ נט׳יש שם ועתוס׳ שם ד״ה איליטא :
 [ד] ושועל. דלא עדיף פחתול נמ״ש שם ההיא חתול חוח ועוד דלטטח מן חואנ ואטרינן
. שם נעא פיגיז ט׳ אף י  מן הואכ ולםעלה למעוטי חתול וחיח לחנך י• [ד,] וכיש נו

 ו« (א) הואנ אין לו דריסה • עט״1 וש״ך ועי׳ נששונומ נ״מ המושומ סימן י״ח וי׳׳ט
 מ״ש בום: (ב) ננהטה נסח • ענס״ט סק״א ועיין נמשונמ גנעש שאול פי׳
 1' שכחג ואפילו אס באנו לחוש לונרו האוסרים ואנ נגסה היינו דווקא נוואי ורושה אנל
 לא גשפק ע״פ : (J) העופות חולדה • [עיין כחשו׳ חמס סיפר שימ( נ״ח שכחנ וחולוס
 שהוונרס נוריסה אינה מין שרן אלא מין חיה כנמשנס ס' ס״ח וכלאים ע״ש וע׳ מה שכסגתי

 לקמן

 באר היטב
 בנחרפא כשר̂ר משא״נ הכא דאיכא למיחש לשםיקח א׳ מהגידין וכ׳׳ז בטוף אבל
 בנהמה מהנו נויקה ודוקא כשחזר ונקשר אבל אס עדיין שבור כיון דאיכא

 ריטוחא גדולה יש לאסור גס בנהמה:
 נץ (א) הזאב • כחב הש״ך כיון דהרבה פוםקיס אוסרים בזאב אפילו בנהמה
 נסה לס״ז היכא דאששר למוכרו לטובל כוכביס בלא הפסד יש למוכרו

 יאסור לשחטו
 אע״ס שצריך

i >•> ׳JWJJ U\׳-U ! WUWJ 1!U<« ׳ ״.\ • (*\ י עצם מס מין עור ונשר חופין v ! ״ w 1 ! !̂  7JWJ MJVH IUUVJJ,"J \׳ u!v n ן יעי u\ n J ! J\ בגסה כדעח החיס 
 רונו • ילייין שאין אנו
 נקיאין ככל עני! 8וריפ*. כמ״ש סימן נ״ס ס״ה נסג״ס. וניל ואיירי כאן שאין ריעותא נעור ונשר מנחה שהרי קאי על מ״ש סמחנר אם לא נשתנה מראית הנשר שעל השכר. וכזה כשיןה אפילו לייין נספס׳׳מ כמ״ש
 הניה שם ואלו משוס ששש צה״ג אפי' נמפס״מ טריפה , וכמ״ג מירן הש״ך נהימן נ״ה והאחרונים שס סיק י״ו ע״ש. והשתא אמי נמ׳ שסיר מ״ש האחרונים כאן רהש״ך ר״ל כל שנקשר אפי׳ אין שנר אל שנר יחייו ׳ווכקו
 כשר ננהעה . וקשה הא נלא״ה עריסה משוט שגורם עצם . ולפמ״ש א״ש יאם עור וגשר מנחון שלם לא נעינן שכר אל שני ׳מריו ייונקו אלא אפינו שופכים ןה על זה כשר אף בלא םסש״מ ליעמ האשרוניס שס נסימ(
 נ״ס ס״ק עיו. ונשוימ ח״צ סי׳ נ״מ. וכמגו סאםתניס דאף אס יש ריעותא נעוי ונשר ולא נקשר יפה אין נופרין למאן דמיקל גהפס״מ וצורך גדול: ודע דנצורך גדול הכשיר מהרי״ו אף במקום צה״ג כהיש מתירן.

 צבי לצדיק
ו ט״ק יי) ויש לחוש נו׳ נחי יטעום יריטח. ולא הננסי קושי׳ וו ובמין סוורס אי סוי נקיג נצפורנר. על לפנים ממילא וריס והי״ל להאדים כפנים משא׳׳נ כמין שאינו דורס . ושפיר פירש  (פיםן ניו פעיף א׳ נשי

 (יי״י ח״א) כ ו
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) בצפרנו לבית החלל, בזה ז  כ״ח סעי׳ י״ז השוחט את הטרפה פטור מכסוי וכגוןלענין מהלוח דקי״ל כוכבים כמ״ש רמ״א סימן זה בסופו: (
 לקמן סי׳ ס״א >3שוחט אח הטרסה פטור ממתנות ואע״ג דאפי׳ בספק חמיר מכלב לאין לו לריסה כלל אבל כנן יש לו לריסה אלא שאינו שורף
 שרפה פטור ממחנות למצי אמר לכהן זיל אייהי ראיה ללאו טרפה היא אלא לוקא כשהוא מטיל ארס בפנים וכהב ב״י בשם חרושי רשב״א
 ואתןלו וכמ״ש שם בס״ק ג׳ מ״מ נ״מ דאי הסס כהןאין מוציאיןמילו וט״ש ונ״מ דאילו בקוץ אננ״ג מיקב לחלל אית ליה בדיקה אבל בנקיבת נץ כיון
 וזה ברור: ה חוץ מהנץ. וכ״ש הגס שניקב למלל והאדים הבשר אין לו
ה אפילו בדיקה ומיהו למ״ד דקוץ נמי ציה מ ה ב  ב נטי! י בל העופות אין להם דריסה ב

ץ שיש לו דריסה נ ה מ א  בנריים וטלאים ה הוץ(י) י
) בצפרנו י לבית ז  בגדיים וטלאים ט והוא שיקוב(

א wa שאז מטיל ארס :  (ס) ההלל י
ג אפילו בעוף(י) גדול י הנץ יש לו דריסה י י ב  ג י
 ממנו ניה ובלבד שיהא p הדק ניי& בתורים ובני
 יונה יי אבל לא בתרנגולת ושלמעלה ממנה
 ע (וליקא עלולים אכל בקטנים יש להס לריסה) (רשב״א יטור)

ד י» ושאר עופות הדורסים יש להם דריסה ה) י ) 
 בעוף(י) שבמותם אבל לא בעוף שהוא גדול מהם
ז פלקו״ן שיש לו דריסה ; מן (ח) הגס [כ] שקורי! ט ו מ 3 M ) R ו  ט

 נכל העופות) (טור ועיים) :

ל אלו שאמרנו שיש להם דריסה בין אם באים כ י  ד ט
ז בין אם אין באים להצילו:  להציל הנדרס ממנו י
) שעכשיו נוהגין היתר ט  ה wa ״ יש אומרים (
 בהתולים הנכנסין בלול של תרנגולים ואע״פ
ח סומכין על שהתולי׳ שלנו  שהיה ראוי לחוש ברבר י
) הכהו אין הוששין: ט ) א ל ה וכל ש  הם בני תרבות י

 ליה בדיקה אסשר לחלק בהסך דאילו
ב ק  בקוץ לית ליה בדיקה כלל מ
 כל שהוא אינו ניכר אבל בנץ בודקין
 אוחו אם ניקכ לחללו והאריס הבשר
 מבפנים טרסה ואס לאו כשרה עכ״ל
 וכתב מו״ח ז״ל וצריך לפרש לפ״ז
 דס״ל דצפורן נץ אינו דק וחד כמו קוץ
 או ממט דאל״נ אמאי כשרה בלא
 האדים הבשר מבפנים תיסוק ליה
 דטרפה משום קוץ שניקב לחללו
 דאינו ניכר בנקב כל שהוא עכ״ל
 ולעל״נ דא״כ לא היה הרשב״א צריך
 לעשות שוס נפקא מינה כיון לאין
 לצפורן נץ דמיין לקוץ אלא נ״ל דס״ק
 סרשב״א דכל שלא האדים הרי הוכחה
 לפנינו שלא נגע באברים דאי
 נגע ודאי היה אודם באותו מקום
 דכל שהוא נוגע הוא מטיל ארם
 ומאדים וא״כ אין לנו משש שמא עשה
 נקב בקוץ נמצא שבכל מקום ששייך
 דרוסה בנץ שם הוא קיל לענין משש נקב טפי מקיץ לפי מ״ד דקוץ אין
) ושאר עופות הדורסין. פי׳ אפילו למטה מהנץ ה  לו בדיקה לנקב: (
 כהרשב״א בב״י ולא כהרא״ש דכתב הטור בשמו דלמטה מנץ אין לו
) שעכשיו גוהגים כו׳. זה מיירי ט  דריסה כלל וכ״כ רש״ל כהרשב״א: (
 בהוא שתוק והס צווחים דאל״כ הא אפילו באותן שיש להם דריסה אין
 חשש כמ״ש בסעיף ט׳ וסיפא דסעיף זה דהיינו מ״ש וכל שלא הכהו אין
 חוששין דמשמע אם הכהו חוששין תיירי אפי׳ בששניהס שיתקין דהרי
 כתב בסעיף י״א דהיכא לקא חזינן דקפץ עלייהו כדרך הדורסין אסור
 אפילו בשניהם שותקים אפי׳ בבן תרבות ה״נ בזה שהכהו בודאי לפנינו
 כדרך הדורסין ובטור ורשב״א כתוב בלשון זה וכל זה שלא ראינו שרדף
 אחריהם והכה כו׳ עכ״ל משמע דאין חשש כי אס בתרתי לריעותא
 שראינו שרדף וג״כ הכה אבל ראינו א׳ מהם אין חוששין ובש״ע כאן
 שלא כתב אלא שלא הכה והוא מדברי הר״ן בב״י משמע שבסכה לחוד
 חוששין ואם מפרש בעל הש״ט דה״ק רשב״א וטור שצריך שלא ראינו לא
 רדיפה ולא הכאה אבל בא׳ מהם חוששין היה לבעל השייט לכתוב נ״כ
 הרוייהו ולהודיע דאס ראינו רדיפה לחוד או הכאה לחוד דחיישינן וגס
 דוחק לומר דפליגי בזה הרשב״א והר״ן ונראה דכל הכאה היא ע״י רדיפ׳
 קצת דכל מי שמכהלחבירו המוכה רוצה להציל עצמו תחלה כפי מה
 שיכול והמכה רודפו קצת ודבר פשוט שכל שאינו דרך הכאה אלא
 שעומדים זה אצל זה ומניח ידו עליו ודאי דרך שחוק בעלמא הוא ומו״ח
 ז״ל כתב ג״כ דלא משיבה הכאה אלא א״כ באה מחמת רוגז כגון שרודף
 אחריו אלא שכתב בשניהם"שותקים דמעשיס בכל יוס שמכים החתולים
 בתרנגולים ואין חוששים ותלינן דדרך שחוק הוא ומסיק דמ״מ ראוי
 לחוש כל שהכה אפילו בלא רדיפה וה״ה בנכנס ללול של תרנגולים והוא
 שותק והס צווחים ולא ידענו אס הכה בהם כו׳ עכ״ל ולעד״נ דאין חשש
 בלא ראינו שהכה אפילו בהוא שותק והס צווחים דמה אכפת לן במה

 שיש

 דיש לו דריסה יותר מהי׳ז כדמוכח
 בש״ם וכל הפוסקים והוא פשוט
 ודלא כדרישה ופרישה : ט והוא
 שיקוכ כו׳ . מ״ש סב״לו ע״ז וחמיה
 לי מובא כו׳ והניח בצ״ע לק״מ מג׳
 טעמים *) גס מ״ש דיש לנו דריסה
 בגדיים וטלאים אפילו באין מצילין
 כמו חתול לא נהירא וכבר בארתי כל
 זה בספרי וכאן אין מקום להאריך:
. ויש פוסקים ׳ ו  י לבית החלל כ
 מטריפין משום שמא ניקב אחד
 מהאיברים הפנימיס דלא גרע מקוץ
 שניקב לחלל וקצרתי כאן כיון
 דאנן לא בקיאינן בבדיקת דרוסה
א שאז  א״כ יש להטריף בכל ענין: י
 מטיל ארס . והארס שורף ונוקב
 המעיים ושאר מקומות הנפסלים
 בנקישת משהו עכ״ל עט״ז ולחנם
 כ״כ דהא קי״ל בסעיף ט״ז דאפילו
 באותן איברים שאין נקב משהו פוסל
 בהן דרוסה פוסל במשהו והיינו

ב הנץ יש לו דריסה.  מטעם שכתבו הפוסקים דארס שורף בכולו: י
 אפי׳ לא הגיע לחלל אבל הגיע לחלל כבר נתבאר דיש לו דריסה אפילו
 בגדיים וטלאים וכ״ש ככל העופות וכן בכל הסימן מיירי אפילו לא הגיע
ג ודוקא בגדולים אבל בקטנים יש להן דריסה.  לחלל ופשוט הוא: י
. דטת המחבר דאפילו באותן שלמטה ׳ ד ושאר עופות פו  כצ״ל: י
 מסנן יש להס דריסה בעוף שכמותן דלא כמ״ש הטט״ז דאותן שלמטה
 מהנץ אין להן דריסה כלל וכן אותן שלמעלה מהנץ אין להם דריסה אלא
 בעוף שכמוהן וזו היא דעת הרשב״א שהביא בב״י וכתב בב״י ראותן
 שלמעלה מהנץ דוקא בעוף הדק יש להן דריסה כנץ והטור סתם הדברי'
 כהרשב״א עכ״ל(והב״ח השיג על הב״י בזה שלא כדין ע״ש) ואס כן
 המחבר שסתם הדברים נמי ס״צ דהיינו בעוף הדק דוקא דלא עדיף
 מנן(*)מיהו אותןשלמעלה'מהנץדינן כנץ ממש דדרסי אפי׳ בעוף הגדול
 מהם וכן כתב הר שב״א בחידושיו דיש להחמיר כסברא זו וכן דעת הר״ן
 מיהו היינו דוקא במין עוף הדק דומיא דנץ כמו שכתב הר״ן וכן פסק
ו חוץ מן הגם. וכ״ש  מהרש״ל ומה שפסק הב״ח בזה לא נהירא לן: ט
 אותן שלמעלה ממנו וזה פשוט בפוסקים ומכואר בחידושי הרשב״א וצד׳
ז פלקו״ן. או אסטו״ר  סרא״ה מ״ה דף מ״ג ע״ב משר דינו כגם: ט
ז בין אם אין באים כוי. דבכה״ג מסתבר יותר להתיר  כ״כ הפוסקים: י
 דאינו דורס בכעס כל כך וכן באותן שאין להס דריסה אין חילוק בין
ה וכל שלא הכהו אין הוששין.  און מצילין או לא רוב הפוסקים : י
 ומשמע אבל הכהו ודאי חיששין ומיירי כשהוא שותק והס מקרקרים
 ולכן אפילו לא הכהו היו אסורים התרנגולים אס לא היו מי תרבות
 אבל ל׳ הרשב״א שמביא הטור משמע דוקא ברדף והכהו מוששין כיון
 דההכאה היא מחמת כטסו ומיידי כששניהם שותקים הלכך בהכאה
 גרידא אין חוששין ואעס״כ ראוי למוש להס שלא לאכלן וה״ה בנכנס
 ביניהם והוא שותק והן מקרקרי׳ ראוי לחוש להם שלא לאכלן אבל מותר
 כהני תרתי למכרן לעובד כוכבים פיון דמדינא שרי אבל בהוא והם

 שותקים ולא ראינו שהכה אותם א״צ לחוש כלל ואע״נ דבלוב שקפץ על השור כתב בת״ה להיכא למזיק דהכה אסור אפילו בשכניהם שוחקים
 ההם שאני דאינו בן תרבות עם בהמות אלא טס ארס אבל חתול בן תרבות הוא עס העופות ובזה התיישב דלא סתרי אהדדי מ״ש כאן
 בש״ע עס מ״ש בסעיף י״א כו׳ ע״כ דברי הב״ח ואין דבריו מוכרחים גם בלא״ה ל״ק מידי בש״ע שהרי כאן כתב וכל שלא הכהו אין חוששין משמע
 אבל בהכאה גרידא חוששין כמו בסעיף י״א והלכך אין להקל בהכאה גרידא ומ״מ צ״ע לדינא למכרו לעובד כוכבים דכיון דבסה״ת ושאר
 פוסקים ובאו״ה מתירין בחתול באין מצילים אע״ג דלא קי״ל כותייהו *) מ״מ אפשר דסמכינן עלייסו למכרן לעובד כוכבים מטעם ס״ס כדלקמן

 (*) אנל ג״ל למינו נו׳ כצ״ל. ביאור הגר״א ס״ס

 שני הפירושים וני הרנ לחוםרא : (ליקוט) שרץרין פלקון. נן טי׳ בתיה כשס הערוך ונתנ
 שפי׳ פ״א שהוא ינשוף ונירםחו נז ורש״' פי' אופטור וכן הפכים בתיה שני שם הלכך נ״ל
 מכאן דנט היינו אוםפור כו׳ וכן שם הרבה פעםים ע״ש והערוך פי' נץ אוםפור אבל רש״י
 טי' אשפרויר ונ״כ הרפב״ן שם בחומש וכי ג״נ שנפ הוא אוםטור ובטכלול יופי שם כ'
 בשם רש״י שניט הוא טלקון והוא הלק עליו ע״ש. וינשוף תיא שם קיפוף ופירש״י בפי
 נתרא דברנות (נ״ו ני) שהוא )יואיפ״פ וכתרגום תהלים ק״נ כ' על כו0 קיפוף וו״ש דש״י
 בשמיני שם כוה וינשוף נו׳ ו51"ל ששני המיני[ בקיפוף ועתו' דנדהנ״נ א' ד״ה קריא
[כא] {ליקוט) י״א שעכשיו כוי . ול״נ דבנדוליט יש  ובחולין ס״נ א' ד״ה נאות(ע״נ) :
 לנהינ היחד אעינ דיש דרוסה ט״פ •אין ודק בכך בט״ש נםטיא דב״ק וטפ״נ דנתובות

 היטב ״י*

; [טו] נל העופות נוי . ל ל נ ׳ בתרא דאינו ב תי לל ופמ־ק נ נ  דה״ק פ; הזאב כוי וואכ נ״נ נ
 כטש״ש דרופת התול נץ כיי דוקא נץ : TQJ] שאז כו׳ . דייל דאו יש לו דרוטה כט״ש
: [יה] בתורים כיי אבל ' י נ ת  בנם' דרוכח כוי דלא כר,:!"׳, ומב״ם : [ין] ובלבד כוי . ל
 כוי , ריש"' שם : (ליקים) אכל לא בתרנגולת . םמיצ״ש ג״ב ב׳ והא ההיא תרננולת כוי
 והקיצו הנאונים מאי קושיא הא בעוף לינא טאן דפלינ דאית לחתול דריסה ותי' רקס״ד
 מדקעריב להו בהדי נץ דדוקא מניף הדק כנץ ובת״ה תירץ בע״א ע״ש (ע״כ): [י2] חוץ
 ט; הנם כוי . מתני' ונט״•;! בנט' דהני נץ אפילו בדרכה מיניה ה״ה לנם . והרםנ״ם וש״ע
ה טיגיה : [כ] שקורץ שלקון . רש״י וכל המפרשים נ ר ד  מפרשים רנט׳ דוקא נץ קתני נ

'  אםסור וכי נת״ה אנל טלקון הוא למטה םן הנס ואח״נ ני שי״ם פלקון ונ״נ הטור פ
 באר

 כתב הש״ך אבל זאב עלמו לא וגס יש להתמיר בלוב ונמר דדרסי בבהמה גסה מיהו מקומויז שאין נקיבה! במשהו דרוסה פוסל במשהו לארס שורף בכולי): (ו) גדול•
 למוכרו לעובד כוכבים פשיטא דשרי (אבל בדקה אסור דלא גרע מזאב) ודוקא פי׳ אפילו לא ניקב עד החלל דאילו הגיע עד לחלל כבר יהבאר דיש לו לרוסה
תם־  לחזמלא מיישיק ולא לקולא כגון לענין כסוי הדס דקי״ל השוחט את מורישה פטור אפילו בגדיים וטלאים ונן כל הסי׳ איירי אשיי בלא הגיע לחלל.ש״ך: (ז) שכמו
ן דינן מ ן יש להם דריסה נעוף שכמותן ואומן שלמענה מ מ ל: אפיי אותן שלמטה מ סר ובן למין מתנות אס הפס הנהן אין מוציאין מידו וזה ברור עלי  מנ
ץ י כתג השייך וכ״ש הנש הנקרא פלקו״ן(ובל״א אגאסטיי״ר) דיש לו נהגן ממש ־דרסי אשי׳ בעוף הגדול מהם מיהו היינו דוקא במין עוף הדק דומיא נ ה  (ד) מ
. כתב השייך וליש אותן שלמעלה ס ג ק ק פסק עהרש״ל ללא נעש״ז: (ח) ה ל • כתב הש״ך דיש פוסקים מטריפין משוס שמא ד ל ח  דריסה יותר מהכן: (ה) ה
. וכחב השייך משמע אבל הכהו ודאי חוששין ו ה כ : (ט) ה ס ג  ניקב א׳ מאכרים הסנימיס דצא גרע מקין שניקב לחלל וקצרתי כאן כיון דאגן לא ממנו • ונשר דינו נ
 בקיאין בכדיקת דרוסה א״כ יש להטריף בכל ענין(ועייל סעיף ט״ז דאפי׳ נאות; ומיידי כשהוא שוחק והס מקרקרים ולכן אפי׳ לא הכהו היו אסורים החרנגוליס אס

 לא שלא נמצא עד אחר מע״ל שנעשה לרבנן . אנל לא ראיתי כוהנין להחמיר נזה לתולין שהיה שלם . ונראה ותליא נלנרי סש״ך סימן נ׳ אי אמליצן נשמטת כיתרת ננה״ג:
 לו דריסה ננדיים וטלאים והואשיקיב נציפרנו לבית החלל שאו מטיל ארס . !;״« לאלו נקון כשניקנ למלל אין צו בדיקה כמ״ש ל״ס נ״א. אבל בנן נולקין אותי. ועיין ע״ז,

 הסלים לנינו ילוחס : י טור
 מללא הוזכר נגמרא לאיסור:
 יא ננרייתא שם דף נ״נ וכיון
 דלא פליג עליה ירנ חסדא
 מ! ככויא נקטינן ככליימא
 (וליי״ף ורמנ״ס ורא״ש ועור):
 יב משני שס יף «״נ:ינ כליש;׳
 נתרא סס דף נ״ג. לחומוא
 סרי״ף וסרמנ׳׳ס שס וש״פ :
 > טור וכ״כ הרשג״א: טו שס
 בגמרא : טז כלישגא גתרא
 דההיא ברייתא כרגי היא ורנ
 חסי* ס״ל נלנק ילמומרא
 טור בשם הרי״ף ורא״ש והוא
 דעת רונ הפוסקים ושכן יש
 להחמיר : יו הריין וטור נשה
 רשנ״א וננ' ס״ק י״א: יח מימר׳

 נקודות הכסף
 (מימן 1% בט״ו םיק סי)
 נמשך אחר דנרי הי״ח ועי׳
 נש״ו סקי״ח דאין להקל
 בהנאה נרייא וההיתר שכתנ
 למכרו לעוני כוככי' להוי תלי
 שמא לא יק יבכה״ג לא סוי

 פרי הדש
 ירינו ככולו וא״כ נהינ! כיו
 הרגלי' להכשיר בפסיקת תלתא
 רוני דנמית רנ לאשמועינן
 לגריע פשיכוא ופשינןא דגריע
 דהא לא משנחינן נמיעוטא
 נלל אלא ודאי ללא נמית לנ
 אלא לאפיקי מלשמואל ואף
 נרונ אלים ולונ קטין מקליף

 מטה יהונתן
 ומהרש׳׳ל והניח אושליס
 נעגליס והגיא סמסלש״צ סמך
 לסברא 11 מלגלי הלמ״א
 משעיף ג׳ לכי ליקא בנחלים
 אנל גקעניס יש להם לרוסה
 ועיי נע״ז סק״ג ויש לומר
 ילק״מ נשלנוא גגי נן דקתני
 כמתני' ירושת הנן נעוף סיק
 ודריסת הגס כעוף הנס א״כ
 הא דנקע הגן כעוף ואתי
 למעוטי שאל עוגות עמאיס
 ע״כ מיילי נרגרבי מיניה ואי
 דכוותיס גם לשאר עופות
 כטמאי' יש דרוסה וע״ו קממל
 דרוסת הגש נעוףהגס למעוטי
 ס:ן נעיף הגס היינו גס כן
 ברגלי* מיניה ומסתמא כל

 הנכא נחו גוונא עיילי א״כ
 נוכוותיה אפילו נעוף הגס
 יייל דיש לנן דרוסה משא״נ
 הא יקתני דרוסת הואנ כרקה
 ע״כ איירי בדכוותיה רהא אתי
 למעועי חתול והיינו אפילו
 נוכוותיה לית לכו דרוס׳ דאין
 לחתול דרוסה אלא כאימרא
 1וטלמ' ואס הא לקתני דר ושת
 הואנ נונוותיס א״כ לרוהת
 ארי נגסה נמי איירי גכה״ג
 וא״כ אתי למעוטי זאג מנסה
 ע״כ דאפילו מוכוותיה לא
 לריס ונפתל הוכחת מהרש״ל:
) כל העופות ' ף נ י  (°ע
; להם דריכה כו׳ והיא w 
 שיקוב בצפרנו לבית החלל
 כוי.והו לעת הרטנ״ס דמפלש

 גליון מהרש״א
ץ ו  מייעל: (סעיף נ' ש״ע) ח
 מהנץ . שפערבער . וי״א

 נייער : (ש״ ו טק״י!) ובייש
 הנם. שקורין טלקון או
 אספור ש״ך ס״ק ט״ו :

 יד אברהם
 וכ״ט גהגהת ש״ל. וננ״ג
 סימן נ׳ כתג לצהמתיר כאן
 מתיר נ״כ ננקשר ננשגר סמוך
 לגוףללא ס״שי׳ לניכי כשנקשר
 כמו נצה״ג . וע״ש שהזיל
 במליחה להמיר נקליפ׳נראני״ס
 ועיש סימןכ״א נאש יש ספק
 אט הוא מקום צה״ג ונקשנ
 ואינו שאשי״י ונמצא אחל
 הנישול שא״י אס היה הנשל
 שלם ומשמע ואלו משוס
 שגילת עצם ולאי אין להע-יף
 ננהיג . ונענין שכל הנמצא
 לאחר אכילה ולא היה שאשי״י
 באופן שצליך שיה׳' העור
 והגשר שלם 1לא נכוק מתחלה
 נתל ננוועניהווה מ״ת חי״ו
 סימן כ״ג ומשמע שיש לאשור
 אף סכלי ס שאפשל (סגעילפ
 חוןלאחר מע״ל ואףשהוא ספק
 ורבנן מחמיר נרשיל״מ וכלי
 שאפשר להכשילו ה״ל לגר
 שיל״מ. וכלי חרש שא״א
 בהגעלה מתיל לאחר מע״ל
 כמו ס׳ בדרבנן לש׳ אי היה
 הכשר שלס . ולפיו צ״ע להא

 ס״ל ס לרבנן ע״י גלגול אס

) הנץ ״ט ׳ייף ב  (טיטן ג"׳ ־



ן קג באר חנזלה ה י כ ת ע ב יורה דעה נז הלכות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

״ ,הנה י נ^״הי׳אט^יה « י י " ל ב ה א י ז י ל ם ש י נ י ר ח ס א י ל ? ת י ס א ־ > ד י א ב ל ט א  ש״ש זה: י
 דאין לו אלא שהי רגלים לא שייך לשלוגיביס ומרס כרגליו ב״י ושאר הבהמה שלא מדעה סמ״נ :

 שיש אימה על החרנגוליס כיון רהמהולים שלנו בני תרבוח הם ודבר זה ס
 התירו הרשב״א והר״ן בפירוש מצד הדיןואין להחמיר אלא בראינו שהכה דא

? "  דרך רדיפה ובזה אסור אף בשניהם שותקים וכההיא דסעיף י״א ואף אחרונים: כ כגון שנפל עליו דרך מקרה. או שהיה הדורס ישן והכה £ ״
א ה״ז כשר. הטעם שהארס עם הלי! (יאו״ה ג«,׳׳!): נד שס  בזה יש היתר למכור לעובד כוכבים דיש כאן הרי שמא מדא שמא לא הבהמה שלא מדעת סמ״ג וסה״ת: כ

״ ־ ־ " ־ • ״ ־ י ' ־ • ־ ־  יחזור וימכרנו לישראל שנית שמא י י

) ביר ובצפורן(י) אבל י ) א ל 0 א ) ט ן דריסה י י א ט  ו י

ח שם  נטילת צפרניו הוא זורקו וכתב הר״ן ונ״ג םלשג״א נח׳׳ה: ־
״ י וה״כ הרשניא כ»'׳ה : ני שם ״ A י ״ . ״  ״
 אפילו האדים הבשר כנגד המטיים ונ״־ התושישס יהרא״ש יהלין
 לא חיישינן כי היכי דלא חיישימ ש0.־ כז ניח יוסף«משמפיס
i & & S S $  בעלמא כד לאמספקא לן בדריסה £
» »וו ניס ף א ׳ ו מ ג  כלל עכ״ל ומביאו ב״י וד״מ : שם ג

י כיra• ' פרי חדש ח nn31n כ ו פ צ ב ו  כ
ג לםקום זס מה ש־״ל נ־וו־ת םיא״ש  בסעיף י״ד ובמ״ש שם: כ
ם ומתוך מ״ש יתבאר לו קילוז ן 1 ר מ ב  צר כו׳ . וכתב מהרש״ל 7
״ י למה שתקשה הניי על סלא״ש . ״ ״ ״  יי ,, ״
 רחב אפילו נמצא אחד מהן דרוסה ויאימו נציע יוק ותשנח.
 אי[ חיששי! לאינך ואמרי׳ לא השיגס אנל מה שנתנ הניח למשמע
״ צפי פשע ההלכה וללישנא ! , . ״ . . ״ _ ״ ״״_ ״ -L 
ע ף ׳׳ א נמלא לרנ לא ענשלי׳ אלא  ומביאו בהגהת ררישה ס
ד כגון ננשת״ר לונו של כל א׳ יא׳  וכ״כ שאר אחרונים : כ
S מ א ^  שנכנס לדיר שלהם. ייש מהאח rtS r & י
 שכתבו דלא מקרי מקים רחנ אלא נפשעיס ללנ כוונתו לשתול
ה ־׳מש 01 מלוליו לנאל לכרי 5 י ח מ ל י ד ה ג פ ק י ה מ ע א ם ש ע ן  מ

 ז

 אבל בחצר שמוקף נדר ומחיצה
 חוששין אבל בעופות דנשמטין מן
 הדורס אנה ואנה לא חיישינן בחצר

 ורך זה כמה לנרי
 לחוקים ורחוקים נל׳ סראיש
 כמו שירא׳ המעיין וגם השיעי
 נסוגיא משונשת לנוןלאי נם
 ללישנא נתרא ולנ לעני!
ם טרפומ נאמרה וכעי תלתא ו ר מ ס ׳ ה א ל ו ה ג ש ו ל כ ב אלא ב מ  ר

י לוני להעדיף דומיא ל ל׳ שנא  , י , _, י
 צר וכ׳׳כ הכ״ח מיהו מותר למכרו קמא יכלמוכח נסוגיא ע״ש.
 לעובד כוכבים אף בבהמה בחלל !גס לאימי לנעל עיז שהעלס
, י ^ ללעס סלא״ש לאע״ג שנפסק ״ . ״ _ ״ ״ ״  ״ - .

 רחב המוקף דכיון דיש מן האחרונים תלתא רוני לוג אליס ולונ
 מקילין בזה ה״ל ספיקא ללי;א : תרי ?ןיני וכשירה כיון
 י י - - שנשתיירו ג׳ שלישי׳ונס הנייח

א הוי אלא  דרסה ברגלה ונשכה בשיניה ל
 כקוץ בעלמא :

ת הדורס אבל שלא ע ד ן דריסה אלא מ י א  ג

 (יא) מדעתו כ כגון שנפל עליו דרך מקרה ונתהב
א לא הוי דריסה:.  בו צפרנו נ

ן דריסה אלא מחיים של דורס ונדרס י א נ  ח ־
ט כיצד הרי שנעץ צפרנו בנררס וער  מ
) שלא הוציא צפרנו (יב) נכגז הומת הדורס א י ) 
א הרי ט הנדרס כ ח ש נ י  נבח « או חתכן ידו נכיש או נ
ה ל ח ת ה דברים אמורים כשראינו מ מ ) כשר ב נ י  זה(
ב וצפורן ח אבל אם בא לפנינו(יג) ב  ועד סוף כ
ך כ י פ ל ו בה בו הוששין שמא דרס והזר ודרס ט  תחו
 אלו הצדים בעופות הדורסים אפי׳ שחטו הנדרס
ה מ  קורם שהסיר צפרנו אסור שכן דרך שמכה בו כ
׳ ואפי׳ ראינו שלא דרס אותו  פעמים עד שיצודנו נ
 קודם לבן היישינן ליה לפי שפעמים כשהנץ רודף

 אהר העוף הוא מכהו בצפרנו דרך פריחתו:
 ט m חוששין(י< לספק דרוסה כגון אם ראו אד

ן ד כגון נקינערס אחיין ליו נלי  שנכנס בין השוורים(יד)כמכו] w למקום(״ צר שאינם יבולי׳ לברוח מפניו כ
 >ח< שנכנס(ע) לדיר שלהם(מיי בשם ישנ״א) וכן עוף דורס שנכנס לכלוב מלא עוף(א
ה דברי׳ אמורים כשהוא שוחק והם מ  לליל של תמגיליס)(אי״ה ילל >״׳) הוששין שמא דרס ב

 סיה ררךשחוק דאע״פ שממה שכתבו
 הפוסקים משמע שיש משש נראינו
 שהכה מ״מ אין כאן איסור ודאי
 אלא חשש בעלמא והמחמיר להמיתם
 תחלה ואח״כ למוכרו לעובד
) אכל דרסה י  כוכבים חע״ב כנ״ל ־: (
. זהו במיה שיש לה ידים ה ל מ  ג
 ורגלים אבל בעוף יש לה לריסה
) שלא הוציא צפרנו א י  ברגל: (
. לאין מטיל ארס אא״כ בשעת ׳ ו  כ
) הומת ב י  נטילה הצפורן ממנו: (
 הדורס, וה״ה אס חתכו היל התחוב
) וצפורן תחובה לו על ג י  בו. ב״י: (
. זה מיירי שהיה חיה או עוף ו ב  נ
 הרורסים אבל בלא״ה אמרי׳ דהצסורן
 בא לו מעלמא כלאיתא סעיף י״ל:
. כתב ביי למשמע ר ) למקום צ ד י ) 
 מרנרי סמ״ג וסה״ת שכל מקום
 שאינו צר ביותר אלא שיכולים לברוח
 קצת משיב מקום רחב אבל מרברי
 רשב״א שמביא סטור משמע דמקום
 רמב היינו בקעה וכיוצא בה אבל
 בית וחצר גדולים לא ומיהו יש
 לדחות ולומר דאורמא דמלתא נקט
 ולאו דוקא עכ״ל ומו״ח ז״ל כתב
 דוקא במקום שהבהמות רועות ומ״ש

 זו ושלי להו מרייסו לתלי
 נהרא״ש מה שלא עלה על
 ועתו והעיקר כופרשינן .
 ולעני! וינא פשיעא לנקיןמן

W נ«5^? r ^ S ת דבמקוס רחב יש להתיר אינו אלא בעופות משמשים מן הדורס אנה ואנה יבחצר רחב ולא חיישינן להם אלא בכלוב שהוא להם ׳  סמ׳ג וסה;
. י ןלעחהרא״ש . . . . . . ' י  י" י 1 ^ ״ ״ ״
 ) כהלין שמיקל
 וילון שני של

ס ספק לא נכנס דמותר אא״כ שאין להם להמלט בשום צל לאש!! מאחל שנן מ  במקום צר ושעם דין זה משוס דכל שאפשר לברוח מהדורס ה״ל ספק נ
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ו  סרשנ״א ועול אני אומל שמי ביאור היף״א אם סרשנ״א ועול א
 מזקיקנו לדחוק עצמינו נפשט
 הלכה נמו שנלמקו הלשכ״א
 והלאיש והל"! יתלצתא למילת׳
 סיא לני היכא לללישנא קמא
 לרנ ולאי פליג אמל נל לנ
 אשי להא אפילו נלונ אחי

 מטה יהונתן
 הנליימא לרושש הנן נגהמס
 אינו עליפה עו שתנקנ לחלל
 לאו רעריפימשום נקינח סק1ן

 אלא שאס ניקנ לחלל שא! מכויל
 ארס והיינו נלישנאנתרא ופי
 אלו שליפות נ״נ ע״ש ומיקי
 ככריית' כלכלני ונאין מצילי(
 ואש״ה אס ניקנ לחלל אמריי
 למעיל ארש לכך צא מחלק
 הלמנ״ס נלל נין מציצין לשאין
 מצילין לק וה יש להעיל נוכלי
 סלמלס מגיל לאן! אס ניקנ
 לחלל מ״מ אין לליסה לנן
 נאינווי רנלני דהא התיש'
 מקשיס מאי פרין אהא לאמל
 ר״ח יש וריסה לחתול ננרייס
 ועלאיס מהא ואין ורוסה
 לחתול נוי עי שתנקינ לחלל
 וא״ת ילמא סנרייחא מיירי
 כלכלני וי״ל רומיא דנן קתני
 לאף נגלייס ועלאי׳אין לרוסי
 כו׳ א״נ נוכל לומל לסנלייתא

 יד אפרים
 ייס כיין זאנ אס יש לו יליסם
 יש להחמיר לעצין אכילה אכל
 למוכרה לעוני כוככיס שיי
 משוש ס״ס יכמ״ש כתה״ו סי׳
 קע״ח נווג שקע! ע״ש ועי׳
 נשי׳ י״ח תשוכת כנו של הנ״ח
 ז״ל שנראה שדעתו נועה שאין
'ת ,  י

 הנר״א
ף •י [בד] או חתנו ידו. כן גידמת סשריני: [כה] או נשחט ״ י " n t m י  י'ייי° • ג
:  נו׳ נייא נוי. זנוזוט׳ שם ד״וז קטיל ני׳: [בו] לםקוט a• . ת׳ה הלא״ה הוי נטו ספק >

פ י ז , י  פתחי תשובה ל
 לקמן סוף ס״נ]: (ד< אלא ניד • ענהיט ומ״ש *ם נירש «אס נו׳ עיין נזם נפו״ת שנוי!
 יעקנ חלק א׳ סי׳ נ״ל שדעתו ג״נ לאשור ולו הירושה נשהצפורן סחונ נגנה נגר חלל סגוף
 ונתנ עול דולס שצננס לייל ונמצא ציפולן טמונה נא׳ מהם וטונות נצוה ואיני יווע אס
 על שלא נילסה יללה והולו מותר או לאחל שנדיסה ילדם וגס הולל נחשש לריסה יש לאשול
 לאף 6פ גןיאי יליה קוים שנילסה אסיה יש חשש לריסה ;ם נולד כדלקמן סי״ל ואללנה
 געונר מ יש לחוש יותר שאפילו המקום רחנ אפשר שאין נו נח למוח ולהפריס «*נ קלקע
 נולי סאי עיש פוו י ו«״ש גוו נשס סרימ ואם הולד יצא וחי יינ חווש נו׳ נלאס מלשונו
 וווקא יגימ מנח שיצא לאזיר העולפ נעיגן ולא מעת שנדרש י וצ״ע אס אמו שתתה י״נ
 חווש אי משני גס לולו או'>ימא ושמא לולו מוק יותר ועיין נספר חומות ירושלים סימן
: (ה) לספק דדופח • עיין נתשונח נו״נ מניינא חלק אה״ט סי' ניו אות ל״נ למנואל  מ׳
 שס לנססין ללוסס אס &יל« שני פעמים אס יש נימ גיניסש כגון מלכ או ניציס שגנתיים
 צ״ט אולי עחשנ סיסלהחמיל והוא ולאי טליטז ע״ש: (ו) לםקום «ר י עטיו פ1ף סימן וה
 שכסנ נשם ע״כ לאט נמצאו ג' גללסיס יש להחמיר ולאשור את נולם אפילו גמקופ לחג ני
 נגל הוחזק פלל מ ננללסין והט״ז כתנ ע״ו שהוא טעות גמול יעיין נתשונח מקום שמואל
 סימן ס״ר שהאריך נוה והעלה כלעת המ״נ לאסור נל העלל כולו ע״ש י וכן העלה נשאילת
 יעניז חלק א׳ סימן ך' ע״ש [אן נתשוכת מתם סופר סימן סיג מגואר שועת1 נסטיו לשם
׳ מהס היה ספק שמא סצעוס ואח״כ מתו ולא נח רוגזיה ואף  הית מעשה שהומת! ששה ועל י
ד • טנס״ט של סרנ מהרי״ע ז״ל מ״ש  על פי כן תקל שס אי היס מקוס למנ ע״ש]: (!) 1
 נשם ימש״א יהיכא להוי כחצר המשפן מקרי מקוש לחנ • ועיין נשויה מאיל נתינים סימן
 נ״ג שכתנ דיוקא כשהחלל פנוי מן הכל לאף שמצר המשכן היה נו ננין מוקף עשרה על שלשים
 הנא ולעני! הרוחה עיירי בעינן שיהא החיל שנוי וכן בעינן שיהא מל בהיקף אחד אנל גשני
 חדריס פתוחים זה לוה אס לא היה אלא שור אחר שאפשר לו להמלנו מהרה שמה מצערפין
 מבאיכ אש היו שוורים הרנה והפחח צר שאיא להמלע ניחר אלא צהננס אחל אחל אין
 מצטלפין וכולם אסורים עיין שם היענ • [אמנס גתשוגס מתה שופל בכמה משונות שיובא
 נסמוך וגסלעות בההיא לסימן סיד מגואר דלא שמיע ליה ולא ס״ל הך שעולא] ועיין כתשונת
 חינוך בית יהודה סימן נ״ה ונ״ו וסימן נ״ט: (ח) שנננם לדיר י עגה״ט ועיי! כתשובת
 ח״ס סימן נ״ז וסי׳ ס״ה שנלאה לו עיקר יאפילו חצר שמוקף גיר מיקרי מקוס לחב אפילו
 לנהמות ויש להתיר אף כאכילה וכן משמע משתימת לשון האו״ה סימן נ״ז ויס של שלמה ש'
 א״ט ס״ס ע״ל שהעתיקו גסתס וכיפ גתשוגת ע״ג ויתיב שיעורא כל ללא מטי ליה נחו שחיה
 ומכל מקום אין לעתו לזזו מהשכמת שיך ופר״ח 1צ״5 שחשו להחמיר כסי״ח ולמוכרם לנכרי
 ע״ש י ושם כסימן ס׳ נתב ליעל אפילו מסובך באילנות ה״ל כמעת ליכוליס להשמט נין
 האילנית ולא ישיגם (ונן כתוב כספר מנ״א) י ובסימן ס״ג כתג אודות שהיה פילצת גחצל
 היינו מקיפ הגול נמול והיו יכולים לנייח ע״י הימק להיות מטפס ועילה קתה לסמיך ע״ז נהי
 מחמת אימת המזיק היו מטפסים 1ע1ליס על הגדל נמקוס שהוא נמוך אנל אס היה כן איך

 כיאור
 ונתנ חראיש שאף שדון הנלב לאנול אפילו ננילות גדולות ט״ם אין דונם לוזטיחם
! [0J] חיטת • ר ו » ) י [ככ] נינד נוי. לשון ח ע (׳י'כ  אלטא אין ודנם בכן ואין לחי

 באר היטב
 לא היו בני מרנויז אנל מלשון הרשב״א משמע לוקא נרדף והכהו חוששין דההכאה
 היא מלומח כעש! ומיירי נששניהם שומקין הלכך בהכאה גרידא אין חוששין ומ"«
 לין להקל בהכאה גרידא. וצ״פ לדינא אם מיהר למכרי לעובד כוכבים ומשוס ש״ס
 שמא לא יחזיר וימכור לישראל ואח״ל יגוזול שמא לא היה דורם אלא היה דרך שמוק
 והמחמיר להמיתם תחלה ולמוכרם אח״כ חע״נ • ומן״ז כחכ שכל שאינו דרך
 הכאה אלא שעומדים זה אצל זה ומניח ידו עליו ודאי דרך שמוק בעלמא הוא וכ״כ
 הב״ח שיש להקל כל שלא הנה דרך רדיסה וה״ה בנכנס ללול של תרנגולים והוא
ננים  שוסק והם לווחיס ולא ידענו אס הכס בהם ובכל אלי יש הישר למכור לעובד כו
 והמחמיר להמיתם חחלה ואמ״כ למכרו לעובד כוכבים חע״ב(ונה״י כ׳ כבר החמירו
 כל האחרונים כל שראינו שהכה אסור למכרו לעובל כוכבים אלא ימיתנו חחלה וכי
. ד י  עול ואנשי מעשה אין מניתי! החתול בנית שיש שם חרעולין ע״ש): (י) ב
 נחב הש״ך לאפוקי רגלים האחרונים של מיה אגל בעוף דאין לו אלא שחי רגלים
 לא שייך לפלוני ביה ודורם ברגליו. oft נדרם האס ועול הולד בחוכה אם יזיק
 שיפת הדריסה נס לולד עיין בש״ז ס״ס ע״ש שהניח בצ״ע . ובבי״ע סי׳ א' מחיר
 הולל אך מדריסת ארי אוסר הולד. ופר״ח כחג והשתא דלא נקי&ין בבדיקה
 אס הולד לא ניתר בשחישת עצמו פשיסא שאסור הולד ואס הולד יצא ומי י״ב חודש
 כיון שניתר נשמינוח עצמו סשישא דשרי דהא אפיי לודאי לרוסה מחיר י״ב חודש
 יאס שתעו בתוך י״ב חודש אסור וה״מ כשנדרסה לפנינו נגד החלל באופן שיש
 לחוש שנדרס הולד ג״כ. אבל אס נדרסה נציאר או בדפנות וכיוצא נו פשוש שאין
. וה״ה אם היה ו ת ע ד  שיפת הדריסה של האס מזיק לולד ע״ש סימן ע״מ: (יא) מ
ה הנהמה שלא מדעת ש״ך בשם םמ״ג וםה״ח והשעם דאין משיל מ  הדורס ישן ו
 ארס אלא בשעת נפילת צסרניו. כ׳ רדב״ז בת׳ ופר״ח הביאו שאם מת הדורס ובהדי
 דנשיק נשמתו שמיש לידיי מן הנדרס שהיא נשרה שבשעה ההיא אין לה כח להשליך
. עוד כתב שם שאם משך אח צפרניו ממקום הדריסה ולא הספיק למשקל ס ר א  ה
 לשופרי' מיניה לגמרי עד דמית הדורס שרפה משוס שמשעה שמתחיל למשוך צפמו
. והשעס איתא בשייך שהארס עס נעילת צפרניו הוא ר ש נ) כ י  משליך הארס : (
 זורקו וכתב הרין אפילו האדים הנשר בנגד המעיים לא חיישיכן כמו דלא חיישינן
. כתב הש״ך יש מהאחרונים ר י ר  בעלמא כך לא מססקינן בדריסה כלל: (יג) ל
 חזרו שנתגו ללא מקרי מקום רחב אלא בקעה שאינה פוקפח גדר ומחיצה אבל בחצר
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י לו" שואנ נכנס לטור ונפינו נ י 1 נ ו ל ר כ מ ר ל ח ו י מ ה י  שמוקף גדר ומחיצה חוששין אבל בעופות משמשי! מהלורס אנה ואנה לא חיישיק בחצר רחב אלא בכלוב שהוא להם מקום צר וכ״כ הנ"י> מ
 כוננים אף נהמה בחצר לחב המוקף כיון דיש אחרונים מקילין בזה ה״ל ספיקא דדינא וכ״כ מהרש״ל דמקום רחב אפילו נמצא א׳ מהם דריסה אין מיששין לאינך שיש אמתלא שהיה לועס
 ואמרי' לא השינס דאף לאותה דעה דחצר המוקפח לא מיקרי רחב מותר למכרו לעובד כובביט כיון דיש פוסקים מחילי! בזה הו״ל םפיקא דדינא. וכן כתבו שאר תכהמ1ת כו׳ ע״ש ומ״ש ע״ו
ו גהג״ת סיס י״ט לק״מ ע״ש: י ו ו  ו !
) כנן; שנבנם לדיר שלחש . ענה״ט 1תו״מ ועי׳ נמאיל נתיבים סימ! סי שאין להקל לענין חשש לריסה מחמת שדיר הגשמות הוא מוקף גדל לק כמ״ש סומש״א שיהיה רמי כחצר המשכן והיינו מאה אמם '  (ם׳לף ט
 על חמשיס אמה אך אע״פ שבמשכן היה נו בנין מוקף נתונו מ״מ כאן ולעצי! הרווחה נעיין שיהיה פצוי לגמרי משאיכ כנידון המעשה שהיו שני חדרים אף שהיו פתוחים זה לזה מ״מ כיון שהיה פתח צל מאד שהיו
 צליכיס לננס אחל אחד אין לדמות(הא לנתונ1ח וף כ״ז וסיס ממנואה אחת כו׳ כיו( שהשואל אומר שהיה דלנה ללון נחדל החיצו! שנפנימי היה דיכוי לסש וטיט וגם כיון לאי אפשל ליננש נ״א אחו אחר אף שצאער
 נשסלגינו נסו לסמלט לחלל הפנימי והוי ספק לא על ביון שהללונא נמצאח נחדל החיצון מ״מ אין ומ אלא נאילו אינה מחזקת אלא אחת דהיינו נעיא לל״י התם והתם, טעמא למי יימל לאיטמ׳ וגס י״ל ונשנוים
 «קילו וכאן לפי לבלי השואל אין לתלות הענין כ״א נואכ וניותר שאומל וסעוכו כוכבים מהימן ליה ולק יש לאסור וע״ששנראס שמ׳׳מ כיון שהמקום יחנ יש להתיר למכור לעובד ניכגים כמ״ש םש״ו נוה :

 יד אברהם נליק מהרש״א
 (סעיף ט׳ שיט) בסד, דנריט אפורים . וחיני דלא ימינן ע׳ פ«יף י״נ •י(עיי סיןייי) רנשכטים p ומונח נהויא רנן שניקב נצטולנו לחלל אית צי׳ נליקה אי האלים האלש שלו ואי לא האלים ליש לן נה.•
 הוילס ותימא שהלי מגואל צהייא נלש״י פא״ט (יף נ״ג) והישנ״א נתה״א (יף מ״ה) והט״ו סימן 1ה סעיף י״ט
 לזיהרא דנן לא מאוים ולא מיננר וצית לי׳ בדיקה . ואייה למאי נ״מ בתנו הע״ו וין וה: ונלעויד מ״מ אס נקב גצפורנו לפנינו ונתחנ לא׳ מהאנרים נגון גלב ולא לנית חללו ונשמנו הצפור! מרגלו ונשאר נך מחוב
 ונשמט מיל ונמצא שעליין יזמוב צא׳ מהאנריס. לבענין זה לא מיישינן לנקינמ שאל אברים ה«נימיס כמ״ש סימן נ״א ס״י. ואלו מטעם דריסה טריפה ואין לו גייקה אפי' לתמחיר 1אף שהצפורן נשאר ״מיג מ״מ
 נשעה שנוטל רגלו מעיל ארס כמ״ש הע״ו והגאה״ט : (פעיף וי) אין דריסה ט׳ נתב הר"! פא״נו יהינא ואמי אין חמשי! אפיי •האיים העול והבשל מותר ני סיפא ללא חיישינן !נדלא מספקא לן בדרושה כלל
 ע;״ל ומניאו הג״י וכן מוכחלהויא כשי בד״ה לראייה(וף גו״ה ע״א) ווו לאיה כלולה למ״ש הט״ו סימן ל*ג. וללא כהנ״מ שנעלם ממנו וגלי הל״ן אלו והשיא לעת הל״ן למה שלא עלה על לעתו . לוואי כל
 הינא שלא נולד לנו חשש לרוסה אשיי האויס הבשל ליס לן גה וזה גלול: ועיין גשו״ח נ״נ סי׳ פ״ז בעני! מקום רחב גללושה דמומה לה לוין ציוה בשנת לכל היכא דמנו׳ לס נחל שחיי' סוי מקוש צר ואידך סוי

 (יו״זי! ח״א) מתים
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. ומשמע כל שנמצאים קצתם ׳ ו  אהייי:ל»9וור בשםהישגיא: כ
 יף נדרשים אפי׳ לא ילעינן שדרסן אמר
 קע״ס: לד הרשני* בחידושיו: שהרג אחד מהן כולם אסורים וכ״פ
 פרי חדש בסוף תשובת מ״ב וכאו״ה כלל נ״ז
 ״קטינימטריף ?״הנמ׳ ללישנ׳ כתב דה״ה אס הרג יותר מאחד כולן
^ אםורי׳ימביאו לימ יב״מלפסק הלכה ^ ± s f t p י ™ u ל JIWU י ו ״ ״. ״ ״ ״ י 6 ק ״ ל א • י י י ו י מ י ל 5  ״

6 אצא כמר וכ״פ בסי תורת חיים ובחשו׳ משאת  מומיה לרנ ״
g ב־ימן השיג על הארה בזה יחל'־! S * . ^ * ! * « 
 לאי! נא! לא לוב כני! ולא לומר קמא קמא דמטא לידי׳ קטל עד
 "י «יז יי*! «ו י״י׳ דנח רוגזיה ואין דבריו מוכרחים :
 מרמב״ם ומה והביא מימרמ .״ ״ > י , ״ 1•
, ט״ל ׳ ו ט אבל היבא דחזינן כ  לכ ללמלינו ליונו כטל, כ

 לאפוקי מושמואצ ולשי וה אף
 אש נפסקו מרי קטיני לגמרי
 וגם מיעוט האלים וכן אם
 גטסק האלים לגמרי ומיעוט
 להכשיר משום

) אם הוא שותק והם שותקים. אמרינן שלמא טבדי בהדדי ו ט ה ואם התך בו׳. וה״ה הרגה ולא חחך וכן משמעות הפוסקים : ( ^ כ , ג ° י

א ן ־ ע א א מ " 
) אבל אם דרס ז ט ך אבל אם פצע כו׳ . ומשמע דבכה״ג אפילו הוא והס שותקים ובשניהם מקרקרים אמרי׳ שכל אחל ירא מחבירו: (  ופי׳ לש״י נירו נמה ייוח כ
ז פצע. והים דרס אפילו לא אהרים. נראה דה״ה פצע אחרי׳ דחד טעמא הוא דחזיגן דלא נח רוגזי׳  שנעשו!:ני מרגיש ימלי״״ם כולם אסורים כדלקמן סעיף י״ר: ב
ה אבל אם דרס אחרים מהריגת האח׳ ע״כ אמרי׳ דנם אחר ההריגה של אחת חמתו בערה בו ^ פצע וכן משמע למייל) בת״ה דף מ״ד ע״ב: כ נ ? ״ ״ft ל ,  ל ואי״, ״
 מאחר שלא הרג האחרות שפצע אבל
 אס לא פצע אחרת רק הרג שנים או
 יותר אמרי׳ ג״כ דנח רוגזיה אחר כל
 ההריגו׳ דהא כ׳ הר״ןגבי קטע ראשו
 של אחד מהם כו׳ וזה לשונו ולא
 חיישיק שמא בשחלה דרס את אחרי׳
 ואמ״כ הרגו לזה דכיון שהם עומדים
 במקום שיכול לדרים איזה מהןשירצה
 אני אומר זה דרס ראשונה והרגו
 עכ״ל הרי לפניך דלא ממזקינן
 ריעותא באחרים באס נוכל לומר
 שהרג את זו תחלה ס״נ נימא כשהרג
 הרבה דאלו הרג כולם תחלה נח
 רוגזיה בהריגתם וכן מצאתי בספר
 משאה בנימין בחדושי דינים שזכר
 בסוף הספר אלא שכתכ שם ודלא
 כמשמעו׳ •או״ה נראה שרומז על מ״ש
 בכלל נ״ז מעשה שהכניס חהול ידו
 ללול של עופות שקורין וואכטלין
 והוציא קצת מהן ואכל אותם ונשארו
 קצת מתים תוך הלול וקצת חיים
 ואסרו הכל עכ״ל. ואי משוס הא לא
) ועמד עטהם. דכיון שהוא יכול לדרוס כרצונו אמרינן דכי קטע ז י  איריא דשם מיירי בלול ונתבאר בסמוך דבכלוב מחמירין בכל גווני: (
ק קט״ח דבזם אמרי׳ דמכח מורא י . הטעם בת״ה ס ׳ ) אכל היכא דחזינן דקפץ כו ה י  רישא דחד נח רוגזיה משא״כ בכלוכ כדמסיק: (
 "אמלי»מלניה6«״נ^ו1ס?׳ שתק השור והתם קאי בלוב שקק על השור ואותו הלוב היה בן תרבות עס בני אדם שהיי רגילים לשחוק בו כשהיה קשור בשלשלת אבל לא
׳ יא״ילי w>ak הוזכר שם שהיה בן הרבות עם בהמות וא״כ יש לתמוה על מה שסיים כאן אע״פ שהוא בן חרבות ומ״מ לפי טעמו של לין זה אמר שפיר אפי׳ מ ג ה )  ייי?

ו ו  לחלל אי! דרוסה לנץ באימי-• ו ו
ח ו ק  לגרב• איכ ע״כ הנלייח׳איירי חרושי רע״ק כיאור הגר״א ה

 (שימן ניז שיט) והם טקרקרים אין חוששים . ומה אם נדרך טקרח ראינו קצת אודם [כן] (ליקום) נד״א כוי . נםש״ש רנמקום שיז» םצילין יש דרומה כוי (ע״נ):
 נעוי [כח] (ליקים) נד״א כוי . טםש״ש איר נוי ודכ לפעםיה נוי ואס איתא אטילו לשטואל
 ניחא בהוא והם שותקיט אלא ולשמואל נבה״נ נכ״ע חוששין לבולט ני; »וחים או שוחקים נוי ועי טי״ל («"ב) • [לט] יש טי נו/. נט״ש נפטק נלבא נו׳ דרוב חיות אי! דורסי!

 באר היטב
. בשניהם שותקים אסרינן שלמא עבדי בהדדי ובשניהם ם י ר ק ר ק  אחרונים : (יד) מ
. כ׳ השייך יהיה הרג׳ ולא ה י ז ג ו  מקרקרים אמרינן שכל א׳ ירא מחבירו: (מו) ר
. (וה״ה דרס אפילו לא פצע) כ׳ השייך ומשמע אפי׳ ע צ : (נוז) פ י  חחך נמי יינא הכ
. וה״ה אם פצע אחרים יחד טעמא ם י ר ח  הוא והם שותקים פולס אסורים: (יז) א

 מקרקרים(*׳ מתרעדיס יציעקי0)אבל(טו)«י אם הוא שוחק
) מקרקרים אין חוששין י י ) ם ה  והם שותקים או י הוא ו
ך ראשו של אהד מהם אין חוששין ח ה ואם ה  כ
 לאתרים אפילו הוא שותק והם מקרקרים דאמרינן
ו אבל א כשהרגו כ ק ו ד ו א ) רוגזיה ל י ט ) ת  בבר גט) נ

) פצע אחר מתם תוששין לבלם רכל שכן ״ < ) ז  אם כ
 שחמתו בערה בו כשהציל עצמו ולא הרגו;

ה ואפילו הרג אחד מהן לוקא שלא לאינו שדרס עוד אתרים נ  ה
רס (יז) אחרים הרי ראינו שלא נח ה (י) אבל אם י ) כ ז ט ) 

 רוגזיה וכל מה שבדיר אסור(א״ו הארוך כלל נ״ו) :

ך ראשו של א׳ מהם אין חוששין לאחדים ה ה דברים אמורים שאם ח מ ב נ  בכה ל
ב י ״ ״ . דוקא כשנכנס לתוכו(יז) ועמד עמתם אבל בגון אלו החתולים שעולים על כלו י ׳ 1 

י , ״ 1 ן י י >  הרי קטיני יש להכשיר משום ז
 ללובי בבולי ולן נראה m מלא עוף ומכניסים ידיהם מבפנים ותרשי' אע׳ג רקטעיה לרישיה רתר מינייחו לא

Z נת רוגזית משום הבי דמחוך שהם בורהיס אף הוא כועס עליהם : ^ X " 
ה דברים אמורים שאם ד^א שותק והם שותקים מותר הגי מילי מ ב נ  ״״,6 ן״ן ™׳™ «r לקילא יא נבח] ל
ט אבל היכא >יא) דהזינן דקפץ עלייהו כדרך ) כ ה י ) ו ה י דלא הזינן רנגע ב  י

ת אסור :  הדורסים אע״פ שתוא בן תרבו
ש מי שאומר דהיכא דלא ידעינן אי שתיק ואי צווח ואי מקרקדין אינהו י י  יב נכט] ל

 פטה יהונתן
 איירי אפילו נאימרי לגמי
 א״כ מנ״ל להרמג״ס שאם ניקנ
 לחלל שאין לרושה לצן נאימרי
 לגלגי וי״ל להלמנ״ס לא
 נהילא ליה תיריז הרמ״א
 דלומיא והנן קחני ווהו
 ויחק יקא קשיא ליה קושי ת
 מיס' ודלמא הנויימא מיירי

 הוא דלא נח רוגזיה כ' השיך ומשמע כל שנמצאים קצתם נדרסים אפי׳ לא ילעינן
ם. ואס הרגם שנים או יותר איכא פלונחא רי  שדרס! אחר שהרג א׳ מהם כולם אסו
 בין הפוסקים אי אמרינן ל«ז רוגזיה או לא ודעת «1״ז להקל אס לא בלול של

 בגויים יטלאיס ופריך הש״ש
 שפיר לפי זה מונח כוגוי
 סרמג״ס ואפי׳ אס ניקנ לחלל
 אין ורוסי לנן נאמו י
 ובוני: (מעיף ם' נחנה״ה)
 ואפילו הרג אחר םחן בוי.
 עיי ס״ח שהניא נשס שו״ח
 צ״צ ואס מלא אחו מושלך על
 האלז מח אין לו דין וקטע
 לישא לחל מינייסו ואמרינן
 מחמת ארס הלרוס׳ מח וכולם
 נכנסו נס׳ ללוסה ואאמיו ניי
 לאס מצא שיש קרע ננטנס
 שנלאה שנא מחמת סוולס יש
 לו וי! וקעע רישא ני' ושאר
 מוסרים !ע״ש שהניא הפ״מ
 על שמו ואם הרג אחו מהן
 ונמצאת טל מקצתם שישנה גס
 נהס הלווסה כולם אסורים
 ממינ אס אוחו שסרג סוא
 ברישא אס נן תוינן ולא נמ
 רוגז ואיכא למיתפ כולם
 וא״א ולא הרג נרישא אס כן
 אמלי' וללס קזוס מת רוגזי׳
 א״ב כולם נכנסים כספק וכולם
 אסורים ואמיו אמל לאין זה
 מוכרח והא אי גס אי קטע
 ברישא ימי מינייהו אמאי לא
 אמרי׳ ברישא ווויסלנולי׳
 מקוים ונח רוגזי והדר המית
 וע״כ משוס יאוקמי׳ אמרינא
 אחזקה ואמדינן מסתמא המית
 קווס לכולהו ובנר נח רוגזיה
 נק אומן שניכר נהם סדוזםמ
 ע״כ צ״ל ודרס! מקול׳ואמרינ׳

 יד אפרים
 (שט נהנ״ה) אבל אס דדם
 אחרים. עי׳ כה״נן זני נשו״ת
 נ״ח סחושוס סי' כ׳ כמעשה
 שהיה נייר ג' אוחזת ננלונ
 ועול הלכו וגאו נליר שני
 אווזות וו׳ נל אווזות
 ולמחר מצא .סו׳ נל אווזות

 קטועי לאש על ילי ניילס , ,
 שקורי! עחור״ש שהוא מצוי עוכא נקראקא ופסקתי שהכי שהלכו בויל עם הנר אווזות אסולים ליון שבילדי על,ניניהם אנל כג' שהם בכלוב שר׳ ניזן שנעשו שני כיתות גחיל אחו אע״ג לעל נמקוס אחי לגני כת
 אתית הוי נספק על והוי ס״ס ע״ש. ונתב עוי שט בסימן נ״א שוב מעשה שהיו מרננולים בכלוב וגס הין לכלוב מלכו המגולים כייר אנה ואנה למחר מצאו נ׳ תרנגולי׳ ככלוב מתים ומאותן שהלכו כייר אחו מת ולא
 שמעו קול צווחה בלילה ולא שוס סצע וחגורה אף לאהל שנמרטו הגוצית נק המתים לא נמצא רמו מכה ולא נתלנגוליס שנשאלו חייש ופשקתי לשלי משאלים בכלוב ושחון לכלוב ילא מהזקיק ריעותא שנהרגו ע״י נרילש
 אלא תלינן שמתו מחמה מולי ואת״ל עיי נרללס מ״מ ספק שמא לא נגע כלל נגשאריס וא״נ אינא ס״ס ושרי עיש : וכתנ גשנו״י ח״נ סימן ניל רורם שנכנס לליל וע׳ בחינוך ג״י בכלוב מלא עופות ובלילם

 נליון םהרש״א
 הרודם אנה יאנה . נת' *״צ םיי ק*ה סשים ריכולין לפרוח עינ המחיצה אנל נגהםות כל שיש מחיצה
 אטור כהם״ז ולא לתי טיב : (שייך ס״ק כ״ה) והיה הרנה . אף שעדיין טפרנפת ת׳ חב״י סייח ועי ת'

 פתהי תשובה
 מזלו למצר אח״נ ני אין ללכס לכנוס נפרצה לחוקה ולהעלות עיי גור על מג! ע״ש]:(D) נח
 רוגזיה • ענה״ט ועיין בתשובת גבעת שאיל סי' ז' שכתב ואם שמפו לעש גלול גלילה והלכו
 אחר נמה שעות לראות ומצאו כנש אחו מח ונויר ההוא מיו עוו כנשים אין להתירם משוס
 ינבל נמ רוגזיה ושמא ממחלה נשווס לוה הכבש שמצאו «ת עויי! היה חי באותו פעם
 ולא נח לזגזית ולרס אח״נ אמרים ומה שמצא! מת לילמא שחים או ג׳ שע1ת אחר.הדריסה
 «ח ונ״כ למייא בתשובת צמח צוק סי׳.ק״ה ויוקא שמצאו הלוג תומ״י אתל קפיצת סזאנ ע״ש
 [ועיין מזה נתשונמ מחס סופי שיונא לקמן נסמ1ן]. עוו כתב נתשוגת ג״ש שם יווקא
 נשהוגז לגמרי נח רוגזיה אנל אס היה מפרנס עדיין קצת ומזיו «עט נרגל אפשר ונכה״ג
 לא נח רוגזיה עיש: (י) אנל אס רד0 אחרים. [ענה״ט ועי׳ נחש1נח חיס סי' ניז אולות

 לועה גנלי ששמע נפילת זאב «ן סהר לתוך עורו כמוקף מחיצות והיה נו כמאחיס וששים צאן ונשנא להציל נרועיס ומקלות נלח הואנ ונפל טפיו טלה אחו פצוע וקרוע וחי אח״ו נמו
 שעה ומחצה וממ מה וין הצאן מותליס ׳ והאריך מתחלה לגחצל למנ אפי׳ מוקף מחיצות שרי לרוב הפוסקים ישוב הגיא לגלי המ״נ (שהוזכר נעיז וש״ך) לאסילו הלג כ«« וכמה יזצינן
 לומל קמא ימטיא ליוי' קטיל עו לנח רוגזיה וכתכ עליו שישה כתכ ומה שתשב הרנ מ״נ ואויה פלינ עליו ככל נתנ הצ״צ לאין נאן מתלוקת לסאו״ה נמי לא אמל אלא גהרג א' והנס
 והמית א׳ לא שהמיתו ממש אלא שהכהו ואח״כ טח אן סצ״צ משב טעט מובל משוס שלא לאה נקמתו בפניו שלא לאומ מגו ומשוס כן העלה(הובא נסק״ז) נל שמצאנו מת חיישינן שמא לא
 לאהו הזאב ממ בהיותו עומל עיג ולא נמ לוגויס ולועתי סא ליתא וכל שמצאו מת לא ניחוש שמא לא מח תיי וחוקה שאי! סנורס יכול להציל עצמו והאו״ה מיירי שהציל עצמו מת״י הוולס
0 לושט וליסס  בו׳ ומעתה ננ״ל שהעלה צא הציל עצמו רק הרועה גלשו למאג שפיל מוקמינ! אחזקה לאין נח הגולש להציל «צמו מיז היווס ואינך נולה! שליא ונפלט שלא לאינו *
 על הטלה רק שהיא נין שיניו ונבר נתנ גסה״ת וכהיפ כשנשא שה מהעדר בשיניו והצילו הרועה שאפילו טלה עצמו שריא שאין וווסה אלא ביו ולא מיישינן שמא ורסו נ״נ ומנ״ש
 להתיר אמליני ונפלט ליש לצרף שהיה היקף גלול והיו יכולים לנרות מפניו לשרי לנה״פ ושגס למן התולה כנר נעצו נחבא דודא• נשעה מועטה (ע״ש נהוף׳ סימן ס׳׳ה ויובא לקמן סייג)
 לא ורם מחצה שהם ק״ל צאן • ומנל מקום מסיומ טוב אין הפסל אס נאמר ללועה ליננשינהו ונייוינהו ונימא נל לסויש מלוכה פריש ויהיו כל הנפרשים מותרים גלי פקפוק ושנים אתרןניס
 ישהה יינ חולש או על מינור והולדה ואס ילצה להחמיר ע״ע למכוו איתס השנים לננלי סע״נ עש״נ. (זה;ס מה ומש״ס כגאון זיל ושנים האחרונים ישתה נוי שותא ומל צא יוענא ואס
 היס ספק לק ע! אחל שיין לומר שנים אחרונים ואס היה ספק על עשרה או היה עשרים אחרונים וכאן שיש ספק על קרוכ למחצה א״כ לא שייך לומר מרוכא פריש לק על מקצמ ופשאל
 קרוב להכצ נדון נמחצה על מחצה ועיין נפי׳ ש״ג שם שיובא לקמן ־ גס זאת יש להעיר לפי סמונא נשאלה יהדועה נבר׳ שמע נפילת הזאנ כז׳ ומשמע שיהודים ל6 לאו נן !א״כ(כאורה
 צ״ע מלוע צא הוניל כלל היתר אחר שיש בכאן כי ונרי הנכרי לא מעלי! ולא מורידי,, ומה שמצאנו פצוע וקרוע אימר נלנא וכמו שהאריך הוא ן״ל עצמו נסי' סיג וסיד וס״ה שיובא
 לקמן. ואפשר וכאן היה העור נלנרא ולא נמתא ולכן לשיטת הלשנ״א חולין(החמיר או אפשל זמ״ש אח״ל זכשנא להציל ברועים נר אלו הרועים היו ׳הווים ויש לעיין ־ נם מיש הגאון
 ז״ל בכאן לחלוק על הצ״צ סיכא ולא ראה הוורס נקמתו גפניו הנה נסימ! סיג שם מבואר שהוא ז״ל עצמו מסכים עס הצ״צ בהא) ושם בסימן סיג נשאל ניוון צאן ש>כ>ס מזיק ניניהם
 והומתו ששה ושנים מאוסס המומתים נאכל מכל אחל קצת והשאל נמצאים שלמים גלי שוס ל,ב(ה (!הצאן היה נחזך חצר המוקף) מה וינס שצ כל הצאן. ולתג יאין לומר כאן ביו! שהומתו נח
 רוגזיה אף לוואי מצד הסברא אפילו הומתו רביט אמרינ! נח רוגויה (וכוכרי המ״כ הנ״ל) מ״מ היינו ווקא שהומתו לפני כיולס אכל א« סצעס ואח״כ מתו והיורש לא לאה נקמתו לא מסגי
 ובזה מיישב הצ״צ לשון האויס ואמת ננון הוא זנציו שציס שנאנל מכס תומתו לפני הדורסים אגל אינך נמצאו נשוכים במקום סימניה ומאן ליעא לן שמתו בפני היווס • אך יען שיש הפסו
 מרובה נונר יש לחפש היתר אחר והוא מאחר שלא ראינו שוס מויק ווורס לפנינו אפשר לתלות נכלגא וגהא גס מושניא (עיין לעיל סעיף י״ג ובע״ו ס״ק כי) מווה ולא אמר דאזלינןנתל
 מצוי אלא אס היה בצב וואג לפנינו תלינן מאב צהתמיל למצוי יומל ללגום אן אס אינן לפנינו תוצין נלונ כלבים המצויים בשכונתנו בישוב יוחל סרנה מואניס ומימ קשה לסמוך ע״ז לנו
 (עיש נסימן ס״ר שיויא לקמ!) ולכן יש לומר סכא נכנשינהו ונייויצהו ואף ישנים האחרונים אסורים והכא לא ידענו כמה מ״מ יש לסמוך על הגאון מהלימ לובלין נתשוגתו סימן ק״ל
 ישיעול ש!אג אחי יורס ט״ו(עיש נס״ס ס״ה מ״ש יקייל ואנ אמי איני אונס כו׳ ואילי געוגיא למהרמ״ל היס שס לועס ישראל שסעיו כז׳ ע״ש לפ״ו כאן לא שייך מ) והואיל ונפיק מסומיה
 יגגרא רנה לא יאונה לו כל און והכא מ״י שאכלו משנים מכל אתל קצת מסתמא היו נ׳ ואניס כל אחי אכל משלו והמיתו ששה מגיע לכל אחי עוי י״נ נמצא השסק על ליי • ואס
 נכנשינהו וניידינהו ישאל באחרונה מ״ח שהם כ׳ פעמים נ״ו והיותר יותרו א' צא׳ הנפרשים ואלו המ״ח שישאר כאחרונה ימכור לנכרי כוי ע״ש]: (יא) דחוינן דקפץ. עיין בתשובת
 חתם סופר סימן ס' במעשה נואג שנכנס נעדר שהיה מאתים צאן של געל העדר א' וחמשיס של יהודי ולאו כן נ' יהירים שהיו כיער כשקפן הזאב על אחד והצילו הרועה הנכרי וגלש הזאב
 וטלס שגווע ליהודי נעל הצאן מטדותן של הישראלים לקח אמד מהצאן לשחיטה כי הוא טנח ושמט לנכרים והראה צהרועה שהצאן נחבל קצת בראשו ואמר שאירע לו כן ממעשה הואכ והוא
 הצילו מיו הזאב. ושוב ומן מה אחיו גאו נ׳ הישואציס וספרו לנעל הצאן ננ״צ מס יהיה וין הצאן הנותרת והשיב כי מה שאמר הרועה שנכנס הזאכ והוא הציל אינו נאמן(ע״ש בסימן
 קייב ויונא לקמן סי״ג) ואף אותו הצאן עצלמ מ1תל יכל שהיא נמזקח היתל אין הרועה נאמן לאוסרו ומכ״ש שאומר הרועה ע״ו התפארות שהוא הצילו ואף בעדות נשים אינו נאמן ל«תיר
 גכה״נ (כמיש נאס״ע סימן י״ו סי"ר)מנ'ס נשאר איסורי! ולאסור מה שהוא נחזקמ הימר נמצא נשעה שסיפר סלועה טלם שהעירו נ׳ הישראלים היה כל הצאן כמוקת כשרות ובהיתלא
 שחט ישלאל א׳ מהם ואח״כ נשנאו הישלאליס והפילו או ננל נשימ אחל ונאכל לנכרים שצא נשאר וכל ממנו כעולם ולא אף טעם הכצוע ככלי שנידון עליו הלי הותרו כולפ לאכול שנים

 צ"* טק״ו! דטש״ה נקט ננסי ל׳ קפע דנוה נם כנמצא טת אחר זמן אסרינן דנח רונזי' דידעי׳ תעשה
 טיחהו סיד םשא״כ ננמצא טת לאח"! בלא ידיעה ברורה אימא דחי ומת אח״כ ע״י ארטהדריסה ואזלא
 נח רוגזי'. קטע ה״ה קרע נםנה וכדוםה מה ׳שממית סיד : (ש״ר סקלה) ומביאן ד״ם ונ״ה לפסק
 הלכה , בתי צ״צ םיי ק״ה כ' דוחו דוקא נדרם ומת אח״כ אנל כשראינו שקטע לרישי' רדהו או שקרע
 נטנס ומתו חחת ידו אפילו רקסל ב' וני ויותר אםרינן דנח הנוי' ולא חיישינן לאחרים : (סעיף י׳ ש״ע)
 ומכניסי' ידיהם מבפנים . ודוקא בראינו שהבנים ירו אבל אם מצאנוהו עוטר על ראש אווזא שהוציאה
 ראשח fin לבלוב סותרי' האחרות שנכלוב ת׳ חגיי םיי נ״ו וע״ש מי׳ נ״פ כ׳ דלשין וםכניםי' םשסע
 דוה דרנם לעשות : (סעיף י״א טיו סיק י״ח) דסכן־ן מורא שתק השיר. לא פנדה טונה הוא אלא חיכא

 דםיכרח ני ראינו שקפץ אנל לולי וה לוקחים שתיקתו לראי׳ ע' ת' חכ״י סי׳ נ״ה:

 לצדיק
 . היינו כשהמקום צל שאינו יכול לנלוח לאו לא כעס על אחרים עיין לין :

 יד אברהם
 מקום רחב וה״נ אי מטי לה סלורש במרוצה אחח נצי טרחא ו־.חכולה נקלא צל וחוששין (לרוסה והיכא לקשת
 לתופסו אס צא נתמנוצה !טירחא יתירא הוי לחב ונכה״נ א״ח ללרוסס לכ״ע : (סעיף יי) בר״א שאם
 חתר ראשו של א' מהם אין חוששי! לאחרים דוקא כשנכנס נו׳. אנל נגון אלו החתולים שעולים על
 כלוב מצא עוף נו׳ אע״נ וקטעי׳ לראשי׳ כו׳ לא נח רוגזיה בנכי . כ״נ הג״י נשם הרין . וכן דעת
 הראייה נס׳ בוק הבית (דף מ״ה) . אכן הרשב״א במשמרת הניח שס נראה שמולק עליו. וכ״י. שהרי אנן
 קיייצ שאין חילוק נלרוסז נין יש לו מצילין ונין אין לו מצילין וסתמא אמלינ! גש״ס ואי קטע לראשי׳
 לחו מיגייהו אמרינן נח לוגזי׳ . ועול ולפיו סה״ת הביאו הטור אין וריסה אלא בשיש לו מצילי! . וא״כ
 לס״ו ולאי הת״ס איירי נסכי. וכן נ״ל שהוא ועת האו״ס ומביאו כו״מ שכמנ על בלוג מלא עוף שהגיח
 חתול יוו לתוכו ותמיח מהם לגיס לאסור ולא אמרינ! נח רוגזיה נשהלג ייחל מאי וכמ״ש הש״ך גשם או׳׳ה
 (אן נשו״מ צ״צ סימן ק״ה מולק וכחג לכל ולא דרס אחרים מותרים גהוג ג׳ וגי). מוכח להויא ואלו
 סמיש רק א׳ מסס שפיר אמרינן נח רוגזיה אף שעמד החתול ממזון לכלוב והכניס ידו לתוכו . וכיון שכן

 צבי
' : (פ«יף י' מ»״«) בכה דכויס כו׳ ועטד עטחם  סל״לן וכדעת סנויו פעי!1 ג
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 לח מסקנת הגס' שפ: לי טוו
 נשס סושגיא : לז כשמואל
 ואמי חוששין לספק ירושה
 וולא נמימל׳לרנ שס: לח סור

 נקודוח הבסף
 טל, שפא ונטיש נשיו סיס וה
 נשם חיה אלא מה״ט סשינ
 •ולי שמא כיון ינספר החלומה
 ונ;אר פוסקים ונאויה הארון
 מתידין נחתול נאין מצ>י(
 וגמיש נש״ן סקי״ח :
m (נט״ז סיק כיא) ןאין 
. י ו  דומה לט״ש נפעיף ייח נ
 נמשן אחי לכלי הנ״ח אנל
 שציהס לא כוונו יפה יאין
 חילוק נין הצפווןנשאו מחוני
 ניו או לא אצא ה״מ וחיישינן
 שמא ורס וחיל ודרס נמנואר
. גס מ״ש ואין זם ׳  בסעיף ע
 ס״ס גמור ונו׳ ליחא נמיש
 נשין סי׳ ק״י ס״ק סינ וק

ם י י פ  T א
 שמע אמת מקרקרת מאד ומצאו
 אמת מפרכסת ואח״נ מסס :
 ועיין שם פוד נשיי(׳ אווזיס
 שעמדו גנלונ ואחו הוציא
 ראשו מיץ לכלוג ומצא חתול
 עומר על צוואר האוח . וע״ש
 נסי׳ גיו כרועה שאמר שואה
 נגש(לרס ויצא לס מחוטמו.
 J ועיי נשו״ת נ״מ סימן קכ״ו
 וקפיח והועתק נלה״ק ונסוימ
 מיש ועי׳ נתשונת שם סימן
 קמי! שנסנ נולאי אילו היה
 אחל מנענע לם היינו חוששים
 לנולס לאותו שמנענע וס
 עלאה לנו שהיה נלללם נכלונ
 ועוםלים נולס נשסק מאחל
 שאין להם מקום סעלעט
 מהנלונ ולהרין אפילו סלג
 אחד מהם חוששים לכולם אנל
 מאחל שאין אחל מסט מנענע
 וט חולין צהקל משוס 0"ס
 ע״ש: (שיע מעיף י״ל) ולא
 לוח בלבד חוששין. ענה״ט
 ועיין נמקוס שמואל טי׳ טיל
 נזאנ שנכנס לליל שיש נו

 חדושי בית מאיר
) והוא נ י ק י י ך ט ״ ש נ ) 
 פרברי הרא״ש שכתב נ! .
 נ״נ סרא״ש נתנ וס לדן
 גמרא ע״ש . ועי׳ ט״ס נ״ג

 צבי לצדיש
 (סעיף י״ב נשיך p'o לי)
 לא חיישיגן יו) נו׳ ומעילט
 לא שטעתי טיט נוח . ויש
 לנקוט הש״ס שמא לא נגע
 נהם והוי נשפק על ואת"(
 נגע נצשלניו שמא לא ניקנ
'  לגית סחצל כללעיצ שעיף נ
 לגיון לציכא ליעות' סוי כספק
״ך ט״פ  על: (מעיף יינ ב̂י
ל אט הוא eeo נו• ב  ל״נ) א
 בחזקת שאיגם דוופיט . צריך
ן יש מוקה על ארי  לטבי! *
 שאינו נןתלנות שלאיהאוורס.
 וניל וסיפ םאיי אין ולנו
 לורוש לנו נצא נשינת נשל.
ן החי׳ לממון לו ו  ווואי ו
 נשו מן הנהמה אי ללויש
 יגס לאכול ממנה אנלהיכא
 ללא חזינן משרון נשר וצא
 פצע אז אין ולכו לדרום נצי
 יננאס אס לא שיש לו כעפ
 עגול שרוצה להציל עצ» :

 מלואים
 (>p*t ניז נש״ף ט״ק ל״ד)
 ואישתמיטתי׳ שים ערוך
 (רף ניג עיא) דאיתא ה\זם
 להריא איפנא דנינשח
 טפח נר טפי לאיפירא. עכיל
 השין.אנל המעיין היטנ גגמ׳
 ילאה ני צו קו ונרי הלכוש
 ואמלינן שם אמל לנה נל לכ
 הזנא אמל לנ אלי שנננס לנין
 סשווריט ונמצא צפור! גגנו
 של אחד מהן אין מוששין שמא
 אלי דלםו מ״נו רונ אריומ
 לילסין ומיעוטן אינן לילסין
 וכל הוורם אין צטלני ושממו}
 וזאת הואיל וצפולן יושנת לו
 נגני אימר ננוסל נתמנן .
 ולט׳׳ז אט מכינףן טל סלורש
 ומצדו יש לאיה ני ככותל
 נתחכן יפן ני הצפזלן נשמטת
 לכן מתיל לכ. ופריך הגמרא
 אורנה ווכ שוורים מתחמי(
 ומיעוטן אין עתמנכין ונ(
 סמתמכך אין צפורן יישנת
 לו גגנו וזו הואיל וצעורן
 יושנש לו נגנו אימר ארי
 לרגו סצא אס נחקור מצו
 השור וזה מצו הצפעל תצא
 לנו סשנרא מהופכת ולאישור

 ו•
 שהוא בן חרבות דהא מזינן דעשה מטשה דריסה וא״כ שבקיה ס״קי״ח:ללאהיישינןלה.טעםסבראזודלאאמרקחוששיןלםפק
. הטעם דרוסה אלא היכא דאיכא ריעוחא הא לאו הכי לא דרוב חיות בחזקת ה ) לא היישינן ל ט י  להימנותיה ועי׳ מ״ש בסעיף ה׳ מזה: (
 דמוקמינן אחזקה להיתר דרוכ(בהמות) [חיות] בחזקת שאינם דורסים שאינן דורסים הן וכן הוא בתיה והעט״ז כתב השעס דהוי ס״ס ספק
 והיש אוסרים נ״ל דטעס שלהס דכיון דבהמה בחייה בחזקת איסור שמא שתקו טלם או צווחו כולם ואת״להוא שחק והם צווחו שמא
 מחמת יראה צווחו ולא דרסן עכ״ל
 ומעולם לא שמעתי ס״ס כזה רהא
 בספק הראשון כשאתה אומר שמא
 צווחו או שחקו כולם מוכרח אתה
 לומר נ״כ שמא לא דרסן והיינו הספק
 השני והכל הולך למקום אחד ול״ד
 למ״ש במדושי הרשב״א בלא ראינו
 שנכנס ונמצא צפורן בגבו דכשר
 מטעם ס״ס ספק נכנס או לא ואה״ל
 נכנס שמא בכוהל נתחכך דכבר פי׳
 הד״מ ומהרש״ל פרק א״ט סי׳ ע״ד
 דה״ט דקרוב הדבר טפי שנהמכך
 בכותל כל שלא ראינו שנכנס וא״כ
 צריך אני לומר מהחלה שנכנס וה״ל
א ויש  ס״ס משא״כ הכא ודוק: ל
 להוש לדבר כוי. משמע אבל למכרו
 לעובד כוכבים מוהר וכתב בספר
 אפי רברבי מיהו בהפסד מרובה
 נראה להקל:לב אבל אם הוא ספק
. דאיכא ס״ס ׳  אס הוא נכנס כו

יט) ל לא היישינן(י״) לה [lb (ויש אישרץ )  ואי שתקי
י ואשור : א ויש (יש) לחוש לדנ  גכס״ג)(ר״ן פא״ש) ל

 יג ל״ והא דהוששין דוקא כשידענו שנכנס הארי
ב אבל אם הוא ספק אם נכנס אם לאו או  ל
 שהוא ספק ארי או כלב או שמא בקנה נגף אין
ב וארי או ל ] לי ודוקא בשיש לפנינו כ  הוששין נלא
 ארי וקנה אבל כשבא לפנינו מבעבע דם ולא ידענו
ב) בין להקל בין להחמי׳: ) י ה [לב](ים תולין במצו מ  ב
ע (ינ) דם (כ) בצואל ענ ג (וככר נחנאר לעיל סימן ל״ג אס מנ  ל

 נוהגים לאסרו) (ד״מ ואו״ה כלל נ״ז דין חי) :

 יד לי ארי שנכנס בין השוורים ונמצאת צפורן של
 הארי תלושה ויושבת בגבו של אהד מהם בין
ה ) (>&) הוששין ל א ב ) ה ש ב ד או י  אם הצפורן להה ל
ו אם הוא שותק והם שותקים נלח וכל ל י פ א ח  נלט ל
 שכן אם מקום צפורן או חמש צפרניו שמוטות מגבו
) אלא כג ) ן ה ולא לזה («) בלבד הוששי ל ) ( ב כ ) 

ל השוורים שבריר : כ  ל

 עומדת אין להקל מספק ואין כאן
 ס״ס ע״כ אזלינן לחומרא ולא הקילו
 בנמ׳ אלא ספק אם היה שס ארי או
 לא וכמ״ש בסעי׳ שאחר זה דיש בהם
 ס״ס ועמ״ש סי׳ כ״ט סעיף א׳ :
 (ב)בין להקל בין להחמיר. כפרישה
 האריך כאן לפרש מ״ש להקל דהולין
 במצוי ובחנם טרח דהרשב״א ס״ל

 דאס יש סברא שוה לתלות בין
 לאיסור בין להיתר ודאי אזליק
 להקל משום דרוב בהמות כשרות
 הן אלא דאם ההיתר אינו מצוי
 והאיסור מצוי אזלינן להחמיר
 והוכחתו מההוא בר אווזא דהוה
 בי רב אשי ואזיל לבי קני׳ ונפיק
 כי ממסמס קועיה דם א״ר אשי
 לאו אמר רבא ספק כלבא ספק
 שונרא אימור כלכא ה״נ ספק קניא
 ספק שונרא אימור קניא ואם איתא
 דאפי׳ אינו מצוי לפנינו לתלות להקל

 שמא לא נכנס כלל ואת״ל נכנס שמא
 לא דיס וכספק ארי וכלב או קנה אע״פ ששניהם לפנינו תלינן להקל
 שרוב הבהמות בחזקת שאינן דרוסיס ורוב המיות בחזקת שאינם דורסים
 ונ״מ במה שהולין בכלב או בקנה דא״צ בדיקה אלא במקום שהדם
 מבעבע הרשב״א ועוד יש כמה נפקוחות בזה וקצרתייכיון דאנן אוסרים
. אם ׳ ג ובבר נתבאר בו  בכל עני! נס מלתא דלא שכימא סוא : ל
 הקנה שלפנינו הוא קנה רחב יש להכשיר אפילו לדידן דדוקא בנקב
 משהו לא בקיאינן משא״כ בכה״נ כמ״ש הטור והרב בהג״ה לעיל
 סימן נ״א ס״ב והוא מדברי הרא״ש שכ׳ כן גבי דינא דהכא
ד או יבשה. ולא אמרינן כיון שהצפורן היא יבשה ודאי  ודוק: ל
 היתה תחובה כבר בכותל זמן רב טד שנתיבש ונתחככה שם הבהמה
ס כוי עכ״ל עט״ז ואישתמיטתיה ש״ס ערוכה (דף ב  ונתחבה לה מ
 נ״ג ע״א) דאיתא התם להדיאאיפכא דבי בשה מסתבר עפי לאיסורא
 דכיון דיבשה היא עבידי דמשתמע׳ מיד ארי וכן הוא בחידושי

 הרשב״א

 אפ״ה תולין להקל מאי קאמר מי לא
 אמר רבא ה״נ דאטו רבא בכלבא ושוכרי חלי טעמא הא לא אמר אלא
 משוס דחולין להקל מן הסתם ומאי ה״נ דאמר היא היא אלא ודאי ה״ק
 מי לא אמר רבא בדאיכא כלבא ושונרא דתולין בכלבא דקמן ה״נ תלינן
 בקנה רקמן וקנה נמי עבידא אווזא להתחכך בו עכ׳׳ל תהייה והבדק
 הבית חולק עליו שם וס״ל אפי׳ בהיתר שאינו מצוי חולין דדריסה
 מלתא אמריתא היא ואין הולין בה כל היכא שאפשר לתלות בהיתר וזה
 למד רב אשי מדברי רבא דתלה בכלבא אננ״ג דשונרא שכיחאיטפי
 לאגרויי ולהכות מכלבא אפ״ה תלינן בהיתר ה״נ בקנה אע״ג דלא שכיח
 כשונרא נמצא מ״ש כאן רשב״א בין להקל בין להחמיר חולין במצוי לא
 בא למעט אס הס שויס דאז פשיטא שתולין להקל אלא דאס אינם
 שווים קאמר דהולכין אחר המצוי כפי מה שהוא. וכתוב בטור וא״צ
 בדיקה אלא במקום שהדס מבעבע וכן אס ניקב אפילו בפנים כשר
 עכ״לנראה ביאור דין זה דכי נ״מ בין חשש מקב ובין משש דדריסה
 דהוא בשני דרכים האחד הוא אליבא מאן דמושש לנקב מ״מ יש חילוק

 דאלו משום חשש דנקב א״צ לבדוק אלא מקום הנקרע ותו לא ואלו משוס משש דריסה צריך לבדוק נגד כל המלל כדלקמן ואח״כ כ' (דאפי׳)
 [ראלו] לריב״א דס״ל הסי׳ ל״נ דאין חוששין לנקיבה באיברים פנימיס א״כ כאן יש נ״מ דאפי׳ אנו רואים שניקב העור של העוף אפי׳ לפנים על
 אבר שנקיבתו במשהו מ״מ כשר כיון דלא חיישינן לדריםה כאן כיון שאינו מצוי ותולין בהיתר המצוי ע״כ כשר כיו! שאינו כאן חשש רק משום
. בטור ׳ ) הוששין לה כו א ב  נקב באבר הפנימי ובאמת לא מיישי׳ לזה לריב״א וראיתי בזה מי שכתב וטרח בחנם לפרש הענין בדרך אחר: (
 כתב שחוששין שמא הארי דרסו והצפורן נשמטה וישבה לו בגבו עכ״ל *)ואי/ זה דומה למ״ש בסעיף ח׳ שאין דרך להטיל ארס אלא אחר שניטל
 הצפורן דהתס הצפורן נשאר מחוכר ביד אבל כאן שנשמט הצפורן ובשעה שנוטל היד משם מטיל ארס וכ׳ ב״י משמע דוקא ראו שנכנס ארי אבל
 לא ראו שנכנס תולין לומר שצפורן זה היה בכותל ונתחככה הבהמה בכותל ונתחבה בגבה וכ״כ הרשג״א דסוא סיס ספק נכנס או לא נכנס
 ארי ואת״ל נכנם שמא צפורן זה לח מיד הארי הוא אלא בכותל נתחכך עכ״ל ואע׳יג דאין זה ס״ס גמור להא נם בצד הראשון שאימור לא נכנס
 ארי אחה צ״ל שצפורן זה בא מכותל מ״מ סמכינן ארובא כמ״ש לעיל ואמרינן דיש כאן סברא עובה שמכותל בא כיון שיש לנו לומר שלא
א לכל השוורים ל א ( ג כ . זה קאי גיכ אשניהם שוחקין כמבואר בניי: ( ׳ ) ולא לזה בלבד כו ב ב  היה שם ארי כלל וכעין זה כ׳ בד״מ: (

 ביאור הנר״א ט'
 ניחא פי' דיניא נחוט׳ נ״ח א' ד״ח אחא נוי(«״ל)י [לב] חולין ננמוי נוי. נטיש(נ״א
 אי) שנרונא שכיח כוי וכיש לחחטיד: [לג] אפי' אם נוי. נםש״ש אינא לטיטד חכי ואינא
 נו׳ ורב לטעטיד. נוי וננ״ל דנל טפיקא לחוטרא דלכך חוששץ לתטק דרוטו! ונטיש בם״ט
 ג״הז [לד] וניש נוי. גט׳ שם:[לה] ולא לזה נוי. כטשיל נפיט ודוקא כשהרגו נו׳.ת״ה

<1Mp>» 

 פתתי תשובה

 ועש"ך:ןל] ויש אוסרין ניי. כם״ש נסים ג״ח ול׳׳ד לספק נלנא נם״ש שם וראייתו םט״ש
 םפקעלדוקא כה'נ:[לא] (ליקום) ודוקא כשיש נוי. םטש״ש ההוא בר אווזא נוי אר״א
 לא אטרינן כיי ואם איתא טשום דתולי! להקל טאי ה״ג כוי היא היא אלא ודאי ה״ק טי לא
 א״ר כוי דתלינן בפה שלפנינו לחקל ה״ג תלינן בקנים שלפגינו ואע״נ דאיכא שוגדא ונהנ׳

 באר היטב
ה . והשעס דלא אמרינן דחיששין לספק שנים והיינו שישחוט שנים וימכור(נל אתו חתיכה מוס וחתינס «ה ימ״מ סונ(המציף חטשיט  תרנגולים יש להחמיר ככל גווני: (יח) ל
'""J !0*1!,: נ״י״, ??״  דרוסה אלא היכא דאיכא ריעוחא הא לאו הכי לא לרוב חיות בחזר,ת שאינן זירםיס !.Is! -א״ד. ^י..מ!!י! ,י׳^יז...3

. העעס כיון דנהמה נחייה בחזקת איסור עומדת אין להקל ש ו ח : (יט) ל  הן
 מספק ואין כאן ס״ס ונתב הש״ך דלמכרה לעובד כוכבים לכ״ע מותר ונסי אס

 נחשונת חתש סופר סימן ם״ו נילי! עול מאה וש(שים צאן עמוי נחצר סמון (גית מוקף
 מחיצות לערך נ' אמות אורך וח׳ אמות רוחג ובין השמשות הרגישו נני הניח קרקור הצאן
 ייצאו ושאלו לנכרי הריעה מה קול הצאן הזה ואמר שהיה זאג נעדר ופצע צאן אמו והוא
 גרשו מיד נמקל ולא נגע כשאר מצאן וצמחל מצאו אחר הנעצע מה יינם של שאר הצאן. וכתנ
 הנה נהא וסאיט דף ניג ספק נלנא ספק שונרא אימר נצנא איכא ג׳ שיעומ נו׳ וגס
 סרסניא דמחמיל יותר ן;ן הלמי״ס ספ״ה הנל מיידי נעוף לספק שונרא שניח מפי נגימ
 נו׳ אגצ גנהמה לספק נצנא ספק זאב !אוי נוואי נצנא מצוי ספי נניס כו׳ נמצא
 לולי לנוי הרועה ושמענו מקלקלים ומצאנו א׳ נפצע ו(א לאינו נעל חי נכנס צנצ הפוסקים
 מ״ל מותר אפילו אותו הנפצע באכילה ותלינן מצוי נניח ולרונ הפוסקים אפיל! נצא טעם ום
 מותר מיהו לא נשאלנו על הפצוע רק על השליטים ופשיטא שמותרים אפילו בלא חערונת ומכ״ש
 שוואי לא נגע אלא במיעוט ונתערבו בכמה פעמים כיוצא נהם וציכא אלא אישור לרבנן
 לנע״ח לא נטיל׳ פשוט יותר עניעא גנותחא למושלים ולק משוס שהרועה אחר ששאלוהו תה
 היס השיג שואג גא ופצע אמד מהם והוא הבריחו פשיטא למעיקל הוי! אין הנכרי נאמן לא
 לאיסור ולא להיתר !מכ״ש ואמר להתפאר ששמל שמירה מעולה עש״ך סימן קכיזס״ק נ׳ ואס

. כ׳ השייך אם הקנה שלפנינו הוא רחכ ר א ו צ  רנרבי מיקל בהפסד מרינה : (כ) ב
 יש להכשיר אתילו לדידן דדוקא בנקב משהו לא בקיאינן משא״ב נכה״ג וע״ל םיי
ן . כ' הט״ז ול״ד למ׳יש לעיל שאינו מטיל ארס אלא אחר : (כא) חוששי נ  נ״א ס״
 נשילת הצפורן דהחם הצפורן נשאר מחובר ניד אבל כאן שנשמט הצפורן ובשעה
 שנוטל היד משם מטיל ארס(א״נ הכא חיישינן שמא דרס וחזר ודרס כבסעיף מ'
 כה״ג) וכי הבייי ומשמע דוקא שראו נכנם הארי אבל לא ראו שנכנס חולין לומר
נ דזה לא מקרי ס״ס גמור דהא גס נלד  שצפורן זה היה גכוחל והוי ס״ס ואף על נ
 הראשון שאימוד לא נכנס ארי ל״ל שציפורן זה בא מכותל מ״מ סמכינן ארובא:
ד . כ׳ הנן״ז דזה קאי ג״כ אשכיהם שוחקין נם נ״ל עיקר דבמקום רחב ב ל  (כג) ב

 מ״מ נאנו להאמין להרועס שוס היה הזאב א״נ נאמין לו גיכ שלא נגע אלא נז9 הנסצע והפס שאסר וכוי אנל אין;צרף לזה ועח הפוסקים ונחצר רחנ אפילו מוקף יש להקל והאי חצר לאו
 רחב הואלק״ל צאן ואין מניע לצאן א׳ מקום אמה ולניע אך אין אנו צריכים לוה ואפילו לישראל מוסר ואס רוצה להחמיר למוכרם צנכוי זכור צעונ עכ״וע״ש ושס בסימן ס״ה אורות
 רועה נכרי שאמל שנכנס זאנ נמצל ונתונו מאה צאן והמית א׳ ופצע א׳ והוא אמל גם כן פנילילח הזאנ לחצר מרעשו נפלה המחיצה מה וין הצאן וחלגיהן שהוא הפ״מ וכתב הנה ום
 פשוט לאע״נ לקטע רישא וחו מינייסומ״מ כיון שנפצע גס א׳ נו׳ ואסור אף להשהותם יג״מ וגס למוכלס לנכרי מחשש תקצה אן שריוחא והנן צאן נ״ל להולך קרמת אישור ג׳ סכלות
 אשל תעכולנה לפ:ינו כגקלת לועה עררו מעניל צאנו תחת שפסו משפע הרועה והחצר והצאן והוא כרועה הוא נכלי לגליו לא מעלין ולא מורילין ומת שמצאנו א' מח ואי נפצע אימר
 כלנא או בסיכה אתלת ואף אי מהימן לו לנעל הצאן א״כ נאמין לו שמיל נפצה המחיצה והיה מקום לחג וכזה מותר לנ״ע אפילו יש מי שנפצע אלא שיש לפקפק(הלשכ״א וסיעתו כל
 שאין ההיתר מצוי׳ טשי תלינן להחמיר א״נ אף בלא אמירת הרועה ניחוש לדורש (הוא ז״ל עצמו נסימן ס״ל שהונא לעיל לא נתנ כ! אצא לגס הרשניא מזדה בהא וההיא וסימן ס״ו
̂ו) לזה נצרף ונחקור משפע מחצר והוא ואפילו נלא פילצה נמומה ני׳ל ולריב ספוסקיס ומקלי מקום לחנ(ע״ל סעיף ט'  סשינ נאמרוגה קרוב לכ״ג שנה ועיש גשי׳ סייג שהונא לעיל סי
 נו״ה לליל) ואף והש״ן משוי לה ספיקא ווינא מ״מ כיון שהכותל פריצה לפנינו ה״ל ס״ס שמא היחס פרוצה מיל ושמא הלכה כלוב הפוסקים בו׳ . והגם שלא נשמון ע״ז להחילם מיו
 עניס להשהותם י״נ חולש נובל לסמוך ונפרט בצירוף לוס עול היתר נאשר נחקור משפנו הצאן שהיה מאס צאן ואנחנו לא ואינו זאב שנכנס נלל נהי מתלה להחמיל בזאב עכיפ וי לומר
 על צו ההכרח שנכנס ואב אחו וקיי״ל(גח״מ סי' ש״ג ס״ו) ואי אחל אינו אונס מפני שהרועה ינול להציל וא״נ חזקה על הפועל שעשה פעולתו ומשתמא צא נשאר שם הזאב לק שעה מועטת
 ונויאי לא דוש רויס ינעצו ברוב מ! סתורה רק מירכו! נע״ח (א נטלי אס כן י׳ל ונכה״ג נויאי לא חיישינן לתקלה ימכ״ש ט״י צירוף סיתויס מ״ל גוואי יש להתיר גלי סקסוק שיהוי
 ינ״ת ואי שליש מינייהו שלא בפני ישראל עו מבא מותרים אותם שפירשו אפילו תיו יניח ובעני! התצנ מהצאן הנ״ל מה לעשות באותן הימים נ״ל מאחר דיש כאן כל הני היתרים שאפשר
 להתיר אפילו הצאן ונהי והצאן לא נתיר מיו אפי׳ ע״י ביעול מש1ס וגע״ח חשיני ע״מ התצנ ית (התיל לחצוב כל הצאן נהלי אחו שיהיו עכ׳׳פ חנא לזיתרא והחלב אינו לנר חשוב וב;גם
 שהוא כפ״מ ויש ג״כ עול ספק שאפילו נאמר שיש עור ולישה ולמא איכא ששים גח!נ; של נשריס עכ״ל ע״ש ועיין עול גששו לגושי שרו סימן כיו מויציש א;י] ז(יג) דש נזנואר.



 אמריק בגמרא דרב מתיר בצפורן
 יושבת בגבו דאמרינן בכותל נתחבה
 ומשם בא לגבו רב לטעמיה דאמר
 אין חוששין לספק דרוסה א״כ אין
 בהך צפורן בגבה ריעוחה שפי ממשש
 ספק דרוסה דהיינו הוא שותק והן
 מקרקרין דאי ס״ד דיש סברא דגרע
 טפי היאך אמר רב לטעמיה ואין
 זה טעמי׳ דהתם קיל מהכא אלא
 ע״כ דשוין הס ומ׳׳ה לדידן דחוששין
 לספק דרוסה חוששין נמי בצפורן
 בגבו דבא מהארי כמ״ש ב״י בזה
 דמשוס טעם זה קי״ל דלא כרב
 בצפורן וקש׳מ״ט נימא דבספק דרוס׳
 היינו הוא שוחק כו׳ מותר אס הם
 במקום רחב דאמרי׳ שברחה כמ״ש
 בסעיף ט׳ דדוקא במקום צר חיישי׳
 ובצפורן שבגבו שהוא נלמד מן ספק
 דרוסה נימא דאוחה שהצפורן בגבה
 יהיה טרפה אפי׳ במקום רחב ואמאי
 לא נימא נם בזה כיון שהוא במקום
 רחב ודאי ברחה והצפורן בא מן
 הכוחל כיון שזה נלמד מן ספק דרוסה
 היאך יהיה חמור ממנו היאך
 יהיה יציבא כארעא וגיורא בשמי
 שמיא הא דיו לבא מן הדין להיוח
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1 i i i V  דסשמו לעיל כרב גחמן משמיה ,
נ לבלוק גס הקלקל היינו מבחוץ א״צ לכדוק אלא נגד אותו י  י
ס ?יו״ןי מקום א״כ זה הוי גם לרש״י ודאי י י 6 c י f i B 

, _ _ ״  מים שנ מוח י
 דרוס׳ ובהכי מיירי רב דבדיק מכפא
 ועד אעמא וכן פירש מ״ו הגאון
 הגדול מהר״ר העשיל נר״ו דברי
 החוס׳ דלא כהב״מ שפי׳ פי׳ זר
 במכפא ועד אטמא וכן משמע בטור
 במ״ש בשס ריכ״ס והרא״שכדפי׳
 ובהא א״ש מ״ש ב״י דהרא״ה ור״ן
 סוברים כריג״ס שהרי הראייה ור״ן
 כתבו דאפיירק ראינוה שדרסה מקרי
 ... _ . ., . ודאי דרוסה (דאין לס בדיקה
 לנשנה מטובות צריו י״נ חולש לסברח׳) מיהו אפי׳ ניכר מקים
״״», ״ , ״ . , -V ״ , • < , - - ״ > - י י י  וג״נ בספל אפי לבלגי רף י
ו ״״״י הדריס מבחוץ יש נה בדיקה ומיהו ־ י 6 ץ י ב ש .  ״,y ע
 אצלי שכל שיעולי חנמיס היכא דחוששין כגון דאיהו שחיק
J ואינהו מקרקרים יכה״נ אין להתיר ^ ^ S 
ג בלא בדיקה וכל היכא דאין חוששין  שא״כ לא היה צהס להזכיר ״
M כגון בשניהם שותקים וכה״ג א״צ M יאי • ה ג 6 ש 1 6 ש י י  מ

 בדיקה כלל כל זה הוא שיטת המחבר
 וסייעתו ודוק היטכ כי קצרתי משום

 יניקו גס הקלוע
 ללא נלעו סקיוטיס של מוח
 שהס תחה העצם מהסימנים
 ופסקו כיג וניל לקשים הס:
 סו (שס נעיא לאיפשטא
 וטעמא מפני שהאלס עמיל
 לשלוף כולו ז טז טצויין גסי׳
 ל״ג סעיף וי): טח טור נ:ס
 נהינ(והניאו הפו' וגליו):
 מט מסקנת הגמ' שס ו׳ נ״ח:

 פרי חדש
 (יטיס! ניז בש״ע סעיף י״ח)
 לשהווי יינ חודש נוי .
 נתנ נת״ח כלל ע״נ דין נ׳

 סטה יהונתן
 אוקמי' אחזקה ומותרים .
 [צ״ע והא נשיו ס״ק נ״ח
 מנואל ההיפן וע׳ נפמ";
 נש״י אות כיח]: (שם טעיף
) ואפילו וודאי ררופח 1 ״ B 

 יש לח היחד בבריקח . עיי

ב ה י ז ר ו ן יורה דעה נז הלכות טריפות ט ׳ י כ
י  ת פ 2 ש 0 8 * ל י י מ א  כ

. יש בכאן מקום חמהון גדול על דברי ב״י שכתב וז׳יל ולא קאי ׳ ו . כ ׳ ה ואפילו ודאי דרוסה כו לטלפין הרשב״א ושאר פוסקים והוא פשט: ל : *  י
י, נ״ל שדעת התוס' והרא״ש וסייעתם שנמשך המחבר"אחריהם דאס אנכנס ארי בין השוורים ונמצא צפורן יושבת בגבו של אמד מהם דסמיך ם אנ ש ם ?!ר נ  חייא : י
 הלא״ש יני׳ 9לעי» * רק ראינוה שדרסה אפי׳ אין מקום הדריסה ניכר מבחין מקרי ודאי ליה דההם בכל גווני חייפינן לזה שםצפורן בגבו ואפי׳ במקום שיכולה
, דרוסה דלא כהבית מדש שהאריך בזה בדברים שאינם נראין ומצאתי לברוח ממנו כו׳ עכ״ל כבודו במקומו מונח וכאן קשה על דכריו דהא י

ז

 £ נ
 נ״ל(°נשניל צועפ גגיליו): און לי בחמשי מהר״מ מלובלין בסוף

א דחוששין לדרוסה היינו שלא לההירה ה & דבריו ונראה דמעיקיא היי ס״ל טו * ו י ^ י מ ^ ה א ב  ״
ה ל אם בודקה ואינו מוצא ב ב ה בלא בדיקה א ס ו ר ה הוי לרש״י ספק י * לחוס׳ ח ™ j ^ י י ה י א ל ש ל  ס

ו וראי דרוסה יש לה ל י אפ ו ה נלי£ 0  רושם כשרה ל
: ה ק י ד ב  היתר (צג) ב

ו ניח שוהטין את הנדרס  טז כיצד היא הבדיקה ל
א הירך (°)  ובודקין כל ההלל שלו מכף ט
ר אם נמצא בולה שלימה ק ד ק ה ב ז נלה עד(עי) &  ל
 מכל מיני טרפות ולא נמצא בה(ייי) רושם הדריסה
 הרי זו מותרת ואם נמצא בה רושם הדריסה אסורה
ד בני ע ה שיאדים הבשר כ  איזהו רושם הדריסה ל
ד ע ר ד בני מעיים ם ע ם נמוק הבשר כ א ו נ  (ט)טעיים ט
ט שהרופא (״) גורדו מהחבורה  שנעשה כבשר ל
 רואין אותו בשר כאלו הסר וטריפה ואם דרס
מו כל שהוא הסימנים עצמם אדי משי ה  בסימנים ט
) הקנה בכל שהוא: • » )  טריפה °י ואפי׳ אם האדים מ
ה תקנה בבדיקה מפני י בהמה שנדרסה אין ל ט - א  יז מ

 (נע) שהושט אין לו בדיקה מבהוץ:
ל מקום שהוזכר שם כ ש מי שאומר ב י ח  יח 1ל£8 ט
ה (טח ושבורה ל ו פ  בדיקה כגון *) בדרוסה נ
 בדורות הללו ליכא למיקם אבדיקה שפיר ולית
ג נטז<י״ב(ל)תדש ב אלא *)ט° לשהויי ט  ליה תקנתא מ

ו שוהטין כנדון דהא אין סברא בעולם לומר שחמור דין דצפורן מספקי דרוסה  דאק אוסרים' בכל ענין דיא״א' בקי״אין כדבסמוך סעיף י״ח: ל
. באמת כן נראה דטת התוס׳ והפוסקים דהבדיקה דא״כ ׳ ו  את הנדרס כ

 היא דוקא לאחר שחיטה אבל בספרי כתבתי דדעת רש״י פא״ט(דף נ״א ע״ב) דהכדיקה היא מבחוץ בעודה בחיים נבה וכריסה וצדה וכל שכננד
ש בני מעיים ואם האדים שם הבשר מבחוץ טרפה שודאי סופו לישרף לפני׳ עד שינקבו הבני מעיים ואס לא האדים מבלזון א״צ שוב לבדוק וכשרה

״י  שץיסיקיי^ס לפ
E אלייא דכיון דלא ניכר הארס מבחוץ ודאי לא דריס ועפ״ז ישבתי דברי רש״י דלא קשיא עליו כלל כל הקושיות שהקשו עליו התוס׳ והרא״ש וסייעתם ״ f < ̂ ייין ^  לני;
^ והבאתי ראיה לזה מהש״ס דזבמיס(דף ע״ד ע״נ) גבי זבחים שנתערבו בטרפות ירעו עד שיסתאבו דפריך האי טרפה ה״ד אי ידיע ליה ליחי " ׳  ואץ מקויס הלייסה נ
 ילאי ולישה ואס גיכל מני׳יז ולשקליה ואי לא ידע מנא ידע אמר ר׳ ינאי הב״ע כגון דאיתערב נקובת הקוץ בררוסח הזאכ וקאמר התם נמי כולהו כר׳ ינאי לא אמרי בין
 *״2׳ לנ?,ר!£ להקשות^ נקובח הקוץ לדרוסח הזאב מידע יריע האי משוך והאי עגיל ע״כ. ואם איתא מאי דומקיה לוקמיה בפשיטות כגון דאיתערב ספק דרוסה או
 לכת״ התום׳ » כ״ח גי״ה ודאי דרוסה שאין מקום הדריסה ניכר מבחוץ כיון דצריך בדיקה לאחר שמיטה דוקא ירעו עד שיסתאבו וכי הוה מוקי׳ לה הכי ה״מ כולהו
1 למימר הכי ולא המ״ל כולהו כר׳ ינאי לא אמרי כו׳ ומכ״ש דקשה מכאן להפוםקיס דודאי דרוסה דהיינו שראינוה רק שנדרסה אפי׳ לא ניכר ^ ' ? , , ^ ,  מלנא ^
י ^ ,י״ל מ״מ מקום הדריסה מבחוץ לא מהני בדיקה אפילו לרב דלא חייש לספק דרוסה והיא דעת הרא״ה והר״ן ט״ש א״ו הבדיקה היא מבחוץ ודוק כי קצרתי ע  קניא צ
כתב שצריך לבדוק המוח ומביאו ב״י : לןק שיאדים הכשר כנגד ^ כיון דלא נ״מ מידי לדידן דאין אנו בקיאין: ?<ץעד הקדקד . והרוקח; & י ? ד " נ $ 
ט שהרופא  לליכא לימות׳ אלא מגל הסי׳ בני מעיים. וה״ה כנגד אחד מהאיברים שנטרפה בהם אם האד*ס או נתמסמס מנדי טרפה אפי׳ כננד צומת הנידין־, טור: ל
. ואע״ג דקנה נקובחו ברובו כדלעיל סי׳ ל״ד מ״מ ׳ ו . ע״ל סי׳ מ״ג ס״ב וסי׳ מ״מ סעיף ה׳ וס״ס נ׳ וסי׳ נ״ה סעיף י׳: מ הקנה כ ו  טרד

׳ י 1 11 י ׳ ' i 1 , י  נליקתכ״חננל מקום ההנחה r 1 , י
. אבל טוף הכשרו בקנה לבד ויכול לשחוט הקנה לכחחלה ואמר השחיטה יהפוך הישע א בהמה שנדרסה כו׳  ולפמיש תיש׳ ?נא לגט לריסה הארס סופו לישרף רובו. ש״ס: מ
י'י^ ף ויבדקנו מבפנים כדלעיל סי׳ ל״ג סעיף ו׳ ואע׳יג דלכתחלה צריך לשחוט שני סימנים אף בעוף כדלעיל ר״ס כ״א הכא כיון שא״א בע״א כדיעבד ג

ר 

 א"!

 סנ«י'«1יס׳מספק שמלא דמי אבל בהמה שצריכה אף דיעבדב׳ סימנים חיישי׳ שמא במקום ארס קשמיט ולכך לא מהני בדיקה לושט מבפנים ומיהו אם ידוע שדרסה
. ומשמע דאפי׳ לודאי דרוסה מהני שהייה י״ב חודש או ׳ ב אלאלשהויי כו  צריך לבלוק בחלל בבשר שעל במקום אמר ולא בושט מהני בדיקה אף לבהמה ועי׳ בב״י י. מ
 מני»זש«אידלססעודנ«מוס כשתלד כיון דאית לה בדיקה ומ״ש הר״בבהג״ה דלודאי טרפה לא ממי י״ב חדש היינו דוקא ודאי טרפה ממש משא״כ הכא דבבדיקה
ג י״ב הודש. וכתב בח״ח כלל ע״ב דין ב׳ דבשנה מעוברת צריך י״ג חודש וכ״כ בשי אפי רברבי דף ע״ג ע״ב:  מתכשרה : מ

 הדושי רע״ק ביאור הגר״א ייי
 נעור הפגיטי של ושם ג״ע לדיגא ע' נטשבזוות !הב (לעיל סימן ל״ג םק״ח) : (ש״ל וטור : [לו] יאפי׳ נו׳ . טטשיש ינסיטנים עד נו׳ אבל בשר שבנגדן לא אע״ג רודאי
 שקמ״נ) דא6ילו לודאי דרוסה טהני, נפפר שער הטלך בהל' טקיואות הקשה רלוקי נדרפה שהרי האדים הרשר ושם קנח נקונתו נוי אע״נ דע״נ נדרטח ושט טורי נח רב
 נזנחים דנתערב דרוסה דשהתה ׳"ב תורש נדרוטח שלא שהתה י״ב חודש עיי״ש : כוי וע״כ נוראי דרנ לא חייש לספק דרוסה , תופי שט ר״ה רדופה: [לן] עד הקדקד .
 ת״ח שו״ש טכפא דמוחא שלא כדברי רש״י : [לח] נהטה כיי. ט״ג רלא כרש״י ;
 ,ליקיט) נחטח כוי . ורש״י חולק על זח שט ט״ג ב׳ וכטש״ל מיי ל״ג והרשנ״א חתכים דלא כרש״׳ נזה (ע״ל) •י [לט] יש טי כו׳ . ערש״י ג״נ א׳ ד״ח כ׳ נר\ג כוי;

 ( . ושהתה
 פתחי תשובה

 [ענס״ט ועיין בתשובת חתם סופר סימן קי״נ אווות עז שנאה מהעלל וצוארה מנענע
 וס והרועה נכרי סיפר שכלב שלו הציל אותה מיו הזאב סיאומן(י ונתי סנה מהעז
 גופה צא תינעי לן ואנן נוסגין לאשור כל ממסמס הועא למא אס לא שיש קנס רחב
 צפנינו והלכ השואל מהל מזה וכתג שלא כנגו הסימנים לח יועתי׳ מקומו איה כי ככל אורן
 ולוחג הלואר יש לחוש לושע אס לא אחורי •העורף וזה אינו לואר לק הא מנעיא לן אם יש
 לחוש לדרושה יש חשש בכל הערר אס לא סיה בבקעה אך זה פשוט שאין נכרי מהימן לא לאיסור
 ולא להיתר אפילו משליח כמ״ש ש״ן סימן צ״ח סק״נ ואפילו איכא אומונא כוכריו אין שומעי!
 צו נמ״ש ימ״א סי׳ ק״ל ס״ח גהג״ה נ׳ אס לא שיש רגלים לדיל עונא כמ״ש המרוכי ס״ס ר״י
 וכו׳ וכ״ז כמסל״ת אנל בנידון לידן שנתכוין להתנצל על שלא שמו צאנו ונגף נקנס הוצרך לומר
 שע״י זאנ נעשה ומי יאמין(ו ומה שפעפע ההוא מינכן דלענין דרושה יש להאמין רועה עוני
 כמו שחיה נאמנח על הבלול(נח״מ שי׳ לע״ז סייכ) לאו מילתא היא וכללא ביילי דברי!
 אינס מעצים ואינם מולידים ע״כ אין לחוש על שאל הערל ויאכלו ענייש וישבעו עיין שם] ־.
 (יד) שיחטין את הנדרס , עיין ש״ןס״ק ל״ו מ״ש לאיה מונחים ועיי[ מ״שאא״ו נעל פנים
 מאירוח נוגחים שם על לנריו ועמ״ש גתשונת גבעת שאול סי׳ צ׳ : (טו) ושבורה. עיין
 ןדגול ממנה סי׳ נ״ל באיזו שנורה הוזכר בדיקה : (ttj) יב״ח . עיין גשפר חומות ירושלים

 סימן
ה . ואע״ג לקנה בקיבתו ברובי מ״מ הארס סוסו לישיף רובו נ ק : (כח) ה  ס״ו

ש . כתב הש״ך נשס ת״ח ואפי דנרבי דנשגה מעוברת'צריך י״ג חודש. ופר״ח חולק ונ׳ כ״מ שנזכר בנמ' ינ״ח היא רק ינ״נו ר ו  המעה ום 7מי יספק ורוסים מהני בדיקה אף לבהמה: (ל) ד
 יד אברהם נליון מהרש״א

 לעת הרשנ״א 61ה'ת ואו״ה יש להקל עכ״ס למכרו לעוכל כוכבים כמ״ש הג״ה ס״ס !ה דהיכא לאינא ש.זנתא (סעיף ע״ו ש״ע בשוף) בכל שהוא . וה״נ אטריגן טופו לנקינ טי׳ נ״א פ״ר וסימן ג״נ ט״א וגבי
 נדושה שרי למכרן לעוכד כוננים ננלעניו: (פעיף ׳׳1ה) לשהייי ׳"נמווש . עיין נמ״י נלצ ע״ג דנהמה שלחופית טיס שנשצא נסוח ובםרנות ריאד. טשא״כ נשאר סופיות ועי שייך ה״ס סק״ז ונש״חשם ;
 דקה ה' מלשים וננסה ע' אש נשתהה ויצלה שרי שסק טריפה .־ (סעיף ייח ש״ע) אלא לשהייי י״נ הורש . גט השריפה טשוט דפופו לינקנ או ליטול אינו
 חי' ׳"ב חודי!) אך נסתפק בשטחי ס״ל טק״ר! אי רק םאו שניטל איני חי ׳ב״ח יכן ודאי ינוקנ תוך
 יב״ח וא״נ נעי כיד חודש או דטענשיו כנר לא יחי' ינ״ת יעי ל״ש סיטן ליה שק״ר, עלה ל״ר ריש ע״נ : (:ה) י״ב חורט . דרוי טריפות אינן חיות וי״ל דהחיות םיעיפא דטיעוםא הוא וניחא טח שהקשו

 נהלת צבי
 ןוינק גי! פעיף טי) שוחטין את הנדרס . עש״ן שיק צ״ו מ״ש ראי׳גועת רש״י והנדיק׳ היא מנמיז מש׳יש דוגחיש דף ע״ד ואצ״כ לוקמיה בפשיעות כו׳ יקשה צי דהא אכתי תיקשי אחה דאיתא גש״ש שס נוצה נליש לקיש

 באר היטב
 אפי׳ אותו שהציפורן בגבו מוחר דהצפורן אחא מעלמא ואפי' אם נמצאו ג׳ גדרסי׳
׳ חולמים דאסור כמ״ש בסי' פ״ד ס״ש  יש להשיר השאר ול״ד לתבשיל שנמצאו בו נ
 דהשס אמרינן דודאי שבע של ירקות זה לנדל בו תולעי׳ מה שא״כ באן שכל בהמה
 יש להחזקה טובה בפני עצמה ומה יזיק איסור של א' לחברתה עד כאן לשונו:
. כ׳ השייך אם דק ראינוה שדרסה אע״נ דאין מקום הדריסה ניכר ה ק י ד ב  (כג) ב
 מבחין מקרי ודאי דרוסה ודלא כב״ח מיהו אפי׳ ניכר מקוס הדריסה מבחין יש
 לה בדיקה לדעת המחבר וקצרתי בדיניס אלו משוס דאין אנו נקיאין ואובריס בכל
. והרוקח כ' שצריך לבדוק המוח : ד ק ד ק  ענין כמ״ש בסעיף י״ח עכ״ל: (כד) ה
. כתב השייך דנן הוא דעת ההוספות וס־יעתס דהנדיקה היא לאחר ם ש ו  (כה) ר
 שמיטה אבל דעת רש״י דהבדיקה היא מבחין בעודה בחיים וקצרתי בזה דלא נ״מ
. כחב הסיר וליה כנגד א׳ ם י נ י  לדידן דאין בקיאי! בלל בבדיקה עכ״ל: (כו) מ
 מהאברים שנטרפה בהס אס האדים או נתמסמס כנגדו טריפה ואפי' כנגד צומת
. יע״ל סימן מ״ג ס״ב וסי' מ״מ ס״ה יס״ס נ' וסי׳ נ״ה ו ד ר ו  הגידי!: (כז) ג
ט . כ׳ השייך מיהו אם ידוע שדרסה במקוס אחר ולא בישע ש ו ה  ש״ס: (כש) ש

 מנחון שמא לושה עוד נמקוש
 אחל אנל אי תלינן נקניא א״צ
 לבלוק לק נגל מקום שניבל
 הדרושה מנחון וצפ״ז אמל
 אמיז לאין הכרח צומל להשת'

 דנול מרבבה
 (סעיף י״ח) *)בגון נררוסת
 נפולה ושמרה . עיי נסי׳

 נ״ו ס״ק ג׳ מה שכתבתי:

 יד אפרים
 הרנה כבשים ונמצא חמשה
 נולשיס אוי נצ העול אסור
 שהוחזקו ננילסיס וולא נע״ו
 ונה״נ גסימן נ*ז ואין ונריו
 מנריעין ומה שהניא ואיה
 מס״ח פשיעא שאין ראי' והמס
 מוחזק הסופר לכתוב נגועות
 וראיה מתנשיל נפשת שנמצא
 נ1 ג' שעורים ט״ש נא״ר
 ובמק״ח ונמ״ש נסהרי שו״ת

 הדושי בית מאיר
 גדין תלושת נוצות : (שם
 בש״ך םיק ל״יי) נ״ל וני'
 מקרי ודאי ררופח-. נ״נ ואס
 נשא ואנ שה נפיו והצילו



י י,נול״ א ק קף, כ י כ ת פ ב יורה דעה נז הלכות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

 נ מימו' ואמימר שס:נא סאיח
 נשם ה״ר שש טוב כל גו :
נ שס : ננ שט נמיר נ״נ  נ

. כלומר אי; צריך י״כ חודש אלא סני ׳ ד או כנקבה כו  מ
 כשהתעבד כו׳ אבל פשיטא דנס בנקנה מהני שהייה י״כ חודש :
ה שתתעבר ותלד . כסב מהרש״ל פא״ט סי׳ פ׳ דוקא הלוי בלידה  מ
 אגל לא בעיבור לחוד דאפשר דחחעבר עיבור שלא הבא לידי לידה אלא
 תמות בו והביא ראיות ע״ש :
ו ושהתה כ״א יום.זהו זמן עבורו  מ
 של עוף וכל שלא שהתה כ״א יוס
 איכא למיחש שמא נתעברה קודם
 שנטרפה ואלו הביצים הס משעינה

 פרי הדש
 וקרא הוי טלוגתא ורני
 וחכמים נפיק דר״ה ונפרק
 כתרא וערני( אנל הנא
 שהוזכרו י״נ חורש מנא ל!
 להוסיף טוו חידש אחו נשגת
 המינור וכן כל שיעורי חכמים
 נכה״ג נההיא דאמרינן מתם
, רכל שאין נו עצם אינו מתקיים . , ״  , ״
 ראשונה וק ל ועי׳ עוד מדינים אלו י״ב חווש וכן כ״ו מורש
 בסי' פ״ ו ס״ט ־ W דבל שצו־יכין שהוזכרו נאעיס לעני! מניקת
 ״ , K 7 , ,,,, י י הכירו וסת״מ והאשי רנרני
. חבל היכא דא״צ לשהות רק אוו! לעעמייהו וסנירא צהו ׳  כו
 כ״א ייס לא חיישי׳ לתקלה בזמן גני הגקה שאס נתעברה השנה
״ _« י נתעברה לתינוק וכדלקמן בסי׳ ״ ' . ״ . , ו ״ . ״ « ״ ״ . . ״ ״  ״
י פ׳׳א ס׳׳ז אבל הרב 9עמנר  מיעט כזה כ״כ מהרא י בהגהה ש
 סי' ע״ג ומביאו בל״מ ובת״ח כלל פסק באבן העזר בסימן י״ג
״ו: ס״יף י״א ו״ויש העי־יר ׳ פ י  ע״נ דין ד׳ וכן משמט לקמן ס

ה וכל מקום שהוא ודאי שרפה  מ
 כיי . בתשובת הרשב״א כתב כן
 איתרת לאעי׳פ שנשתהה בודאי י״ב
 חדש אסור כיון דודאי טרפה היא
 ולא ממי שהיית י״ב חדש אלא
 בספק טרפה וכה״ג דאע״נ דעעס
 דטרפה הוא משום שאין כמוה חיה

 עולת למנין נ״ו מורש וזה
 מסכים עם מ״ש ובן מוכח
 גהדיא מדברי הימניים שסתם
 וב״תב אס היה זכר ושהה שנים
 עשר חודש הרי זו בחוקת
 שלימה כשאר הבהמות . וכן
 נראה מדברי שאר פושקים וכן
 נא״ט נכהיא שרקפא דספק
 דרוסות פרבינן ולשהינהו י״נ
 תירש וכן בתרנגולת שהיתה
 לו לו׳ שמעון כן חלפת׳ אמרי׳
 טאי אית לך למימר מון י״נ
 חודש הוה הנא נמי חון ׳״נ

ן ב ו לא) >יי0 ותלד נ ה שתתעבר( ד או(י0 בנקבה מ  מ
 בעוף אם(יט) גמרה להטיל כל הביצים של טעינה
ט כ״א יום ואה״כ הזרה ט ״׳ ושהתה ל ו נ  ראשונה מ
ן אם לא הטילה ביצים כ ו ב  להטיל ביצים כשרה נ
ה ספק טרפות ב״א  מעולם אם שהתה אהר שנולד ב
י״א שגם ו  יום והתחילה עא< להטיל ביצים כשרה ע
 בזמן הזה בורקין אלא שצריך ליזהר להביא בל

: ר ב ד  הבקיאים ב
ה ואנו נדורוח האחרונים אין נקיאץ ננדיקה ולכן המנהג להטריף ג  ה
ר שיש לו ריעוחא ואין םומכין על בדיקתנו כלל ולק יש  כל מ
 לנהוג כסברא הראשונה (א״ז והגהוח מיימוני ומרדכי סוף שרק בהמה
ן דכל שצריכין ] ויש מממירין עוד מ א מ  המקשה וכל האחרונים) [
) ואפי׳ אינו ג פ ) חיישינן (לב) לתקלה נ ב ב  להשהותו שניס עשר חדש (
 אלא אחד העומד בספק ואין למכרו חי לעובד כוכבים אלא ימיתנו
 קודם שמא יחזור וימכרנו לישראל (מרדכי וסמ״ק והגהות מיימוני
ה [מב] וכל  ועייל ס״ס כ״ג) וכן הוא המנהג במדינומ אלי מ
 מקום שהוא (ל נ) ודאי שריפה אף על פי שנשתהה י״ב חדש

 דא״כ לא יצדק מה שאמרו בגמ׳ רב לטעמי׳ כו׳ ולפי האמת נראה ברור
 דגס הרשב״א נתכוין לכך ועיקר חידוש שלו דדין צפורן בגבו יש לו
 המומרא של הוא שותק והן צוומין דהיינו ספק דרוסה ולא תלינן בכותל
 מטעם כיון דהיהר של רב מטעם קולא דספק דרוסה ממילא לדידן אין

 יו לנו קולא והוה דינו ממש כמו ספק
 דרוסה וכן מרומז בהדיא בת״ה
 הארוך דף ס״ד שכתכ תחילה דין
 ספק דרוסה שיש בו סילוק בין מקום
 צר לרחב ואחר כך כתב דין זה דצפורן
 בגבו וקאמר כיון דחוששין לספק
 דרוסה חוששין נס לזה פשוט הוא
 מרחלי זה בזה הוה דינו כמוהו
 ולא ממיר ממנו • והפ״י כתב
 הוכחה לדבריו מדכתב הרשב״א
 דין צפורן אחר שכתב דין הוא
 שותק והם צווחין ואיני מכיר בזה
 שוס רמז הוכחה ובהדיא אמרינן
 בגמ׳ דדין דצפורן הוה ליה ספק
 דרוסה וא״כ אין לנו שום סכרא לומר
 שיהיה חמור משאר ספק דרוסה
 בשום דבר גס הרי״ף והרא״ש
 הזכירו בדיוצפורןשאסור משוס ספק
 דרוסה ולא נתנו שוס חומרא לזה

 מטה יהונתן

 יותר משאר ספק דרוסה ע״כ דברי ב״י כאן מוחמהים מאד והעיקר מ״מ אס חי י״ב חודש אסור(דלא כהעט״ז שכתב הטטס דס״ל דטרפ;
 דבמקוס יכול לחיות וכבר השיגו סל״ח דף קע״ב ע״ב) דאין להכחיש בשום ענין
 דברי חז״ל שאמרו שהיא טרפה ומשמע מדברי הרשב״א שם דצ״ל הא דהיא חיה י״ב חדש ע״כ נס הוא אבל עכ״פ טרפה היא אבל מהרש״ל פא״ט
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 דנמקום דאיכא פלוגהא בין הפוסקים אי חזינן דחיה י״ב חודש כשרה ודברים נכונים הם ומכל זה מבואר דלאו דוקא יתרת אבר דאע״פ (תיש׳כמויוס״לעעיקראולא
 דהשואל הזכיר יתרת אבר מ״מ הרשב״א בכל ודאי טרפה אסר וזה פשוט דלא כהעט״ז דמשמע דמחלק בהט ע״ש מיהו בחשובת הרשייא P0i!?'w!״\5!?^1

 מנסת דמוחח נו די״נ דזה 1
 ודאי הא ואמר רנ אין חוש:1

 שם
 מיינו נאיהו קשתיק כוי דאו
 א״ל נדיקה נלל אנל היכא
 שראינו דורשה גט רנ מודה
 שצריך בריקה נבשר מחוז על
 נל המלל נולה וצמא יהיה
 עקום הדריסה ניכר לפ״ן לק״מ
 מהא ראמר רב מכפא ומוחא
 הו׳ היינו שצריך בדיקה מנחון
 מכפא ומוחא עו אטמא והשתי
 חכינו לרין ושיל לרש״׳ ואם
 ראינו שורסה ג״כ כו׳ הוי
 ספק ורופס כו׳ הא ומקשה

 ביאור הנר״א
 שם ט״נ א' אין טזנירי( כוי וליק שהוא מאות; המיעוט מטרפו! חיה אלא שא״א לחיות כלל
 ונלל ונן םש״ש נ״ו ב׳ איל והלא רחל כו׳ א״ל ועל דא נו׳ ושט אריי בן הטשולט נו׳

 יאמרו
 פתהי תשובה

«' שכתב ובעינן שס״ס ימים שיהיה נשלימות י«י ממה וצינס ושנן נמנ נספר מומה חושי י  םי
 וולא כנראה מונרי הנו״פ עיש: (ין) בנקנה שתתעבר . משמע ונוכר אף אט וואי שהוליד
 לא מתגי לספק עריפה ועיין נתשונת מיס מ״ט להגאון נעל פר״ח ונספר אורמ מישור על נזיר
. עבהיט נשם רש״ל ועיי ד ל ת  נמהוורא גתרא על יו״ו ונספר באר יעקב ט״ש גוה: (יח< ו
 בשפר חומות ירושלים סימן ע׳ שכתב דאס הולידה נפל או בעוף:סעילה ניציס שאינס גמורים
 י״ל ולא מהני (רש״ל ואפשר דגם הפר״ח שחולק עליו מודה נזה ונפל גרע והוכיח סופו על
) נטרה לחסיל . עיין בתשובת נודע ביהודה ט י  מחלתו ולאו עיבור מעליא הוי ע״ש : (
) כ״א יוס. ע״! נשו״תשנומ יעקב חצקא' סוף סי׳ נ״ה כ  תניינא חלק יו״ו סימןכ״ר: (

 [מ]ושהתה נו׳.שס טשהינן לחו נו׳ ינט״ש נפ״ק דנכורוח (יי א'):[מא] ויש טחטירין
 נו׳.עש'ד:1מב]ונ״ם שהוא ודאי נו'.נטש"ש הגי ביעי דטפק פריפה דשיחלא נוי ואטרינן

 באר היטב
. כלומר דא״צ יב״ח אלא סגי ר ל ת  ולא יוחר יאל״נ הל״ל שנה עיין שם: (לא) י
 כשחחעבר אבל סשיטא דנס בנקבה מהני יב״ח (שייך). כתב מהרש״ל דוקא תלוי
 בלידה ולא בעיבור לחוד(לאפשר שתתעבר שלא חבא לידי לידה אלא חמוחבו):
ה י כתב השייך אנלהיכא דאינו צריך לשהות רק כ״א יום לא חיישינן ל ק ה  (לב) ל
 לתקלה בזמן מועט כזה ועייל סי׳ ס״ו ס"ט(ונה"י םיי ס״ו כ' דאף בעוף אין משהין
. כחב ם ועובד כוכבים ימיחנו חיכף: (לג) וראי י מ ו  כ״א יום אלא ימכור לעובד ב
י י״ג חודש דלא מיקרי ודאי שריפה דהא מכשירין מ n P;<\ ז הש״ך אגל לודאי דרוסה מ U U P 1 & J ן ״ ן ר • (ש) כיא יוס • ע מ י י ש ״ ו ן י י י  י

 שכתב דהיינו לוקא נע!פ1ת השכיתיס כגון תרנגזלות ושאר עופות אגל באווזות הבר שקורין
ו אינו טעון רק מדא גיעא נשיחלא מלא  ווילוי ג«נואס משהה אומסעל שיוולל לה שני ביצים יצאה .מלין ספק דרוסה ומותרת כמקום שגוהגין ויש להס מסורס לאכ!ס . ראווו הנ
 נלאיתא ננ״ק לף נ״ה וצנן אס הטילה שני ביצים יצאה עכלצ ספק עריפס ומותרת ע״ש . ועיי נספר נלתי ושלמי סוף סימן פ״נ בקונטרס פני נשר שמלק עליו ונתב וח״ו להקל באיסור
 פורה על סמך זה ני מי יודע אס אווזות הנר שלנו שוות לאווזות הגר שלהם באיכותן עיין שט י• (כא) להטיל ניזיים נשירה . עיין נשוית מגיו מראשית להרנ מהרי׳ל סיים
א יוס שכנר הטילס נל הניציט מערימה ראשונה מתה או נשמטה ומצאו אותה טעונה נניציס מערימה י ו ספק טריפות ואחל שנולו נו תספק לאחר נ ׳ טיל «וף שנולד נ  אלפנדרי סי׳ נ
 שניה אם יצתה מספק טריפות וכתב דמלשון סש״ס אי הדרה וטענה שריא משמע דאפילי טעינה לחוד מותרמ אך לשוןהרמג״ס וסמ״ג לא נראה כן ודברי שאר פוסקים מטין פנה ומעיןמה
 ועצר הסברא נראה ואף אותן שסוברים וטעינה לחיו לא מהני היינו משום וניציס שנטענו אחר שנטרפה אינם גאים ליו׳ גמר ואה״נ ואס ננמריס גקליפתס ה״גו לידה אלא שקשה צהתיר
 מנח הסברא ולכו יש להחמיר (ופי׳ בש״ע ו״א מ״ש גוה נשט הגאון מוהר״ר עוזר ז״ל) : (כב) חיישיגן לתקלה . [עבס״ט ועי׳ בתכונת מחט סופר ר״ס נין שנתב דודאי מקלה דיב״מ
ו והולדה ועושות שהוא לק נ״א יוס אגל עיבור ונהמה נו  שכתב רמ״א הוא צאו לוקא וסר׳ מציגו נש״ס לניצה נסוגיא לטבילת נצים ות״שיצן לתקנה לחצי שנה וא״נ משתייען להקל נשיהוי ועי
 אפילו דקה שהוא ה׳ חדשים לית לן להקל. ועיש עוד נמה שחולק על הרנ• השואל דפשוע נעיניו הינא שיש צדדים להקל יותר יש להתיר שי הוי ינ״ח ועיבור והולדה ממכירה לנכרי והוא זיצ חולק
 עליו ואדרבה יותר אינא למיחש לתקלה השיהוי מתקלח המכירה ע״ש ולכאורה מדנרי מרן המחנר משמע כלעש סלנ השואל שהלי לרעתו שלי לשהויי ולא חייש לתקלה נ״א נרנים
 ננללסיפ ונסקלת המטלה מייש אפילו נאמד כמנואל בסעיף נ״א י*״ע]: (כג) ואפילו אינו אלא אחד . [עיין בתשובת טתס ש1פר סימן ס״א אווומ נהמה ספק טריפה שהשכינה מישראל

 השייך ס״ק ליו להטוסקיט
נויקה הוא לאחל שחיטה א״כ  ו
 «אי קאמל נזבתיס ע״ה כולה
 נל״י לא אמרי נין נקונח קון
 לווים* הזאב מיוע יריע
 לוקמי בפשיטות וממערב ספק
 לרוסה שראינו שורשה ואין
 מקום פוליסה ניכר טנחון
 עיש דבליו יש לתרן והנה נבל
 נתנו לשיעת לימ שכתנו מוס׳
 בפי כל הזבחים שנתערנו
 ויש להמיר הגהמפ טנושא
 זאב והרועה מצילו ונמערנ
ו והוי פ״ס ספק אחו בנופו וספק א׳ בתערובות הוי סיס ולשיטה זו ל״מ השיך מידי להוצרך גש״ס לאוקמ׳ ניוא׳ לרוסה ?אי נשפק וריסה ה״ל ם״ם ואמאי ירעו סא כילם י  נעור משול ואין ולוסם אלא נ
 פותלין וציל לקושית הש״ן הוא לשיטת ל״י לש״צ ס״ש א׳ בנופו ואחד בתערובת כו׳ ומקשה שפיר ולוקמי בספק. אמנסאומ״ו א«ל ליישב וסנה התוה׳ הקשה ריש פלי, נצ הונחיס נויה בטריפות כוי נשם סל׳׳ל אפריט כיו!
 וצא ילע «ס תועלת לאן לעיא למכליה אי אפשר משוס ספק טריפה וליתן לכלניס א״א דאין פודי! הקלשיס להאכיל לנלניט נוי ומיהו למ״ד דאיערנ בדריסה יש לה נויקס (אמר שמיעה אס האדים ננגל הנני ע«ייס או
ואי וריסה יש לה נויקה ולמ״ו דאיערב כנסוליז נטילה יש לה בדיקה אגל למיל גולר מריסה קאמר ושמא סנר פודין קלשים לאכול לכלניט ט״ש ולבאור0ל'מ תום׳ מירי דהנה חוס׳ נחולין דף ייא י״ש ו '  סמנים ואפי
 אתיא מסרה אדומה כתני והנה יש צלמןל מכאן הלנה למעשה לאס עשה מכמה נהמות גבינו׳ ואח״כ נשחטה אחל וגמצאת טליפה שבולם אסורים עיש אבל סלא״ש והפוסקים הגיאו וענשיו לאזצינן נתל סרונ הוי מוקה
 מממת 5לוכ וכן מנואל לקמן סי׳ פ״א ט״ל נזה לעכשיו לאזלינן בתר הריב דגנינו׳ שעשה מקודש מותרות ואמלי׳ השתא הוא לנטלפו וכן הלין לעני! ביצים ומקשים ומיש «נג« נאמל נליצה וצמחר השנים ומת וחכמים מעמאין
נ לפי וס נבסמה שנולוה ואח״נ נשחטה ונמצאמ טלפה הוולל אסור לגני גנוה ונקושיט טחוקינן מזמן  ונל הטמאות נשעמ מציאתן ותי׳ היינו לקרשים מחוקינן ריעותא מומן לומן אנל נמולין אמו" השתא הוא לאתוע אי
 לומן ותיישיק ולמא נערפה גשעת עכולה משאיכ לאכילה מותר או ישלו אותו ונעשה חולין וה6 גני חולין אמרינן השתא ונטרפו נמו גני גניגוש וא״נ עאי טקשיט המוספות ומיהו לשיטת ו״ת וספק א׳ בגוף וספק
' תסיו ונפלט להפיסקיס ומכשירין לחולין , נ המיא נאיח ס י נ  אמל נתעלונת הוי ס״ס א״כ אי מיידי כה״ג אמאי ילעו הא סוי נשלה ליקלב ע״ג מוגח מטעם סיס והא למחזקינן טומן לזמן גני קדש״ ה״גו לק בספק אחד ו
 לגמרי פשיטא וגני קדשים הוי פ״ס לפ״ז קושית התוס' נממ״נ אי איירי בטריפה ודאי ובנון ועיברה ולבסוף נטרפה וראינו אותה שהיא טריפ' בימי ענורה אס בן אין פולין אמ «קלשיס ואי ממצאת אפ אמו טליפם אחר
 שחיטה סיל סיס לשיעת ר״ת ומומל לגבוה אבצ ליי שפיר י׳ל ולי ׳ירמיה איירי ננה״ג וננ״ל ומשתא חנינו לוין ליישב קושית סתוס׳ יתיישב נס כן קושיו! השייך להניס התוס׳ נשמעתי! לספק ללושה כתבו ונהמה שנלרסה
 אין לה מקנה נגויקה מפני שהוושט אין לו גליקה מנחון ומיישינן ללמא גמקוס נקב קשחיט וכל הסיניא לגולקין נגל ננ׳ מעיים מנפא לטוחא על אטמא איירי ע״כ לשיטת תופ׳ נעוף וכ״כ מהרש״ל בישיש לפי •ס הוצרך
י וליש נא( מירון ונוהגי נויקה כיון ואין מקומה ניכר א״כ ' כיון ואין פווין קושיט נו  סשיס לאוקמי בוודאי ללוסה שמקומה ניכר דאלינ ואיילי שלרסה ואין מקימה ניכל קושימ לנינו אפלים נע'« מאי מועיל ועי
 בודאי צוינה נויקה בסימנים ול״ל נויקה כלל ולמא במקום נקנ קשחיש בשצמא אי מיילי במקומה ניבל מחין לק לאין מכירי( נין לווסת הואנ לנהיגה יקון איכ שפיל מהני נליקס כיון למקומם ניהל ממון א״צ נליקה
 לק נמקום הנינל נע״ש מיס' להליא לוואי לרוסה א״צ נליקה רק במקום הניכר ועיילי לאין ניכל הלושס לננל מסימנים וא״צ בריקה בסימנים כלל משא״נ אי אין מקימה ניכר מבחין אז צריך בדיקה ג״כ מחין בנגד
. אמנם י״ל לקושיפ הש״ך לרב ילמים לאוקי נולו טריפ׳ ע״כ ס״ל ופולין וכמ״ש תום׳ ולשיטמו ה״ל לאוקמי באין ׳ ו  הסימנים ולא אסני נליקה א1 ללמא במקום נקב קשחיט מ״כ הלרא קושית ל״א לדוכתיה היון דאין פולין נ
נו אן לפמ״ש ולשיטת ר״י לא קאי ק1שית מוס׳ ואיכא לאוקמי בוולד טריפה שנמצאת אמו עריסה אחר שמיטה רק כל קושיפ «וש׳ סוא לשיפופ ליס א״כ ממינ ל״ק קושייתו ולר״מ וודאי להוצרך הש״ס לשנוי י  מקומה נ
 גווואי דלוסה שמקומה ניכו ונלא״ה הוי ס״ס וגט צשיעת ו״י צ״ל כן דאל״נ גס להליוע אשול וקשה מהן דאין פולין הקדשים ולשיטת ל״י גס ל׳ ירמיה י׳ל דס״ל ואין פווין והאי ומיקי נוולו טריפה היינו נספק
 טריפה שנמצאת אמו טריפה לאחר שחיטה לשין גם ר׳ ילמיס לא מצי לאוקמי כאין מקומה ניכל כיון דש״ל אין פולין כו׳ והא דני תופ׳ לס״ל פולין בן׳ היינו לשיטת ר״ה דווקא וכמ״ש ולו״מ גלא״ה ל״ק קו׳ השיך כמ״ש
 לפ״ז לימ השיך «מ״ג לל״מ למ״ע והוי סיס 1לשיעת ו״י צא מצי צאוקמי נה״ג לקשה־ קושיה לנינו אפרים ואף להא אתיא ע״נ נמ״ל פולין ונמיש תוס' הא בנר גתנתי וחוס׳ הוכרחו בן לשיטת ר״ח אנל לשיטת ר״י
 אתיא נמ״ו פולין ווו״ק - וזה כפתור ופלח : (סעיף י״ח נהגהיד^ ונ״ט שהוא ודאי טריטח ונו׳ . עש״ו ס״ק מימ מה שתגיא ע״ש תשזנס הלשנ״א להא דאמרינן טריפה אינס מי׳ לא קאי הלל איתלפ אצא
 אף לטריפה היא אפ״ס יכול לחיות שלא אמלו יחלמ אינה יבולה כוי ואינ ה״ה יתרת יבולה למיות להוליל לפ״ו סא לאטל נפא״ט דף ג״מ אמר אמימל הני ביעי לספק טריפ׳ ושיחלא קמא טשהינן כו׳ אימיניט כוי
 אצא הא למנן וצל טריפת ליא צא יקרב ע״ג מזבח ורי״א יקרב במאי קמשלגי בעיניה ולבסוף נטרפת לפי ובלי סרשניא לא מקשה טיוי הש״ס ואינא לאוקמי נגטושה ולבסוף עינרס ואיל וטריפה אינה יוללח ט״ע עשנחת
 לה נימלס שיכולה לסוליד ויש צתלן ד5נס נצא״ס קשה מ״ש א״ס אוטיפצגי לגכוה נו׳ ללשון איה אינו מדוקדק כקושימ תופ׳ ו״ס א״ס וי״ל לאימא נמוספתא גמש׳ טהלו״ו «לק ד׳ לאוהו מי מנטלג ולמחל השכים

 הדושי בית מאיר גליון םהרש״א
 סוא ביי: (מעיף ייח נחנ״ח) וכ״ט שהוא ודאי פריפ׳ ונו׳ן׳ «׳ שין שמניא נשס מהלש״ל ו«}פ וטרי«פ הוא תומי חולין י״א א׳ דיה אתיא.שפתי ט״ל אית ח׳ ד״ח אטנט!(ש״«) ושההד, נ״א יום.ו»ווו:חבר [ופקופית
׳ ניזניפ י*אח  שאין שיש טהורות לאונלן] דםעון חרא ניעא נשחלא חרא נדאי' ננ״ק נ״ח גל שהפילה נ
נדנד דלא נריל םיניה לחט״ז םט״ד פק״ו נם לוטן טועט אמור וע״ש שייך : (שס) אלא יטיתנו קורט, אינו מדוקדק דחני פח «' ת׳ שבויי ח״נ טי' גיח ז (הגיה) רכל שזוריני' להשהותי . ו י ו  טםפק •
א. בית הילל ועי ט״ו לקטן פ׳ קי״ז פיק ד' : (ש״ן pp«״J) צריך ייג חודש . נפ״ח חולק וע׳ י ח א״ח טיטן תקנ י ט. דהא אסור לגרום ״ריפות לדבר הטותד נטיש הנ נבי ו  *׳׳ל יטנרגו ויטיתגו העונד נ

 מילואים
 ומשני 6יכא למימר הבי ואינא ל«י«ר הני אומי מילתי אחזקי׳ הופ ליס pw דייספ ירנ לנןמטיס ואמר 6ין
 מוששין לספק לרוסה וצנן אנחנו מגיטין על הארי אשל מצדי תצא הסנלא צהיחל ולא על השוד אשר מצדו
 תצא הסברא לאיסור. אמנם לדידן דפשקינן כשמואל למוששין לספק ללוס׳ עלינו להביט מל סשול ולא על האלי
 וצונלי רב קאמר אניי לא אמון אלא צפור! גוה יש צל םיתל מצל האלי אבל •קום צפור( אין היתר גס מצד סארי
 ולכן מוששין. וגס צפור! >«י לא אמון אלא לתה לכן יש היתר מצו הארי ני נל םוולפ אין צפלגו נשמטת אנל
 ינשה גס מצל פאלי איןהימל כי עגלה למשטמתא נ1'.הןזה לק ללנ לסובל בזו הסוגיא לאין מוששיןלספק ללושה
 ואנחנו מטמין רק על גאלי ולא על סשור לנן יש סברא לאסור גס מצל האלי כי עניוא וטשטמת׳ אנל לדיון
. הסברא הוא ו נ ג  ומיששין לספר. דרוסה ואנו מטעין על השיל ואושרין ני כל הממחנו אין צפולן יושבת לו נ

 להיפן

 נוזלת צבי
 לא אמלי קסגלי טלנמ *״צ נליקה עיי״ש להא מנואל צקמן סימן נ״ח שיו ינש״ן ש6 ואס הלכה והיא צולעה
 לא מהני ולוקא 6ס נודע שנפלה אנל אס לא נודע שנפלה אמרינן שגוונא הוא לנקטה ואיצ גליקה ע״ש
 ולפי זה לעולם מצי מוקמי נר״ל וכנון שכולס צולעים רק אמס ראינו שנללסהיצ״ע(שונ אחל זמן לנ נלפש
 מכונס מאור גגולט רנינו עקיבא איבר נ״י ולאימי נס״ס סיג שגס הוא נחקשה נזה) גס אא״ז הרב
 החסיל טןכריל הילן ו״ל ננליון יו״ל שלו סקשם עוד עצ השיך ומ״מ ה״צ לאוקמי כנו! שנורסה נסיטניס
 כיו; לושט אין לו בדיקה מבחוץ נמ״ש' כסעיף שאמי! ונסימן צ״ג ס״ו והוא גמר* ערוכה יא״ל לניחא
 ליה לאוקמי ננל סזנחיס אפילו בעופות ועיין תוספות נונחיס שם ו״א להא נש בעופות קלשיס אפשל לאוקמי
ן וא״א להפריד מעול דאין לך מוס גדול מזה כמ״ש התוש׳ מולי! (דף נ״ח ע״נ סוו״ס אחא ני ממסמס.  טו

 (ירד ה״א)
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 ומ״מ מהרש״ל שם כחנ שהתיריז
£ הראשון שלחה הוא עיקר וכן מוכח ״ ״ ם י ש  י״-, יי״י : נ
 לקמן סי׳ פ״א ס״ק ה׳ דאף בספק

 רש״י ש6
 וכ״כ הרשני

 סלקפא לספ;,
 לקמי
 ישו׳

 ונפילזש הלאשזניס שסניא
 םלשנ״א : נר. ושי׳ שט נפ

 אכא לחנקינהו 151
 גגמ׳ אכא וחנקינהו יכו

 (״לין ספק לחסה או ודאי
 לרוסה שנתעלנה נהיסל טי

 גסי׳ ק״׳) :

»ןי שם כסב דיתרח טרפה משעם אחר שלא אמרו שהישרה אינה חיה דבמקום רחב אפילו אוחו שהצפורן עבו מומר והצפורן אחא מעלמא יה נ

־  ^ ן  י
!א אלא כך אמרו שהל״מ שהיחרח כנטול דמי יכל שאילו ינטל אינה חיה דכל שאין מוששין משום ספק דרוסה הוה דינו כדאמר רב דאין חוששין דא, מ ורו״ת ק ס [ 

 יה דל* יני׳ «>ד«י י״ב חודש אפילו מעחה שלא נטל טרפה כאילו נטל ואע״פ שהוא מרבה להך צפורן.ומ״כ אם נמצאו ג׳ נדרסים יש להחמיר ולאסור אש כולסאפי׳
 יל״ ^ כחול ימים עם יחרונו עכ״ל ולפ״ז אפילו בספק יחרה לא ממי שהייה במקום רחב כי כבר הוחזק עדר זה בנדרסין עכ״ל *) ונ״ל שהוא טעוח
 גמור דהכוחב הזה דימ׳ זה לחבשיל
 (כי) והוא חי אסור (רשנ״א סימן 5"ח ור׳ ירוחם ושאר אהרוכיס) : שנמצאו בו חולעיידאסור כמ״ש בסי׳
י״א שצפרים קטנים אין אדמימות ניכרת פ״ד סעיף ט׳ ולא קרב זה אל זה ד  יט 1מט נ
״ וכן יש דהח׳אמרי׳דודאיטבעשלירקוחזה ה ק י ד  בהם לפיכך אין להם(לי) ב
ר לנדל בו הולעיס משא״כ כאן שכל כ י ן נ ע א ך ו ם ^ כ ו ד א ו נ ו « א ג ס ה ר א ס ש י ר מ ו  א

, בהמה יש לה חזקה טובה בפני עצמה S ׳ L ״ . ״ . . ״ , . ( _ 

:™*•*!.W m ^ £ £ * £ 5 £ £ , > ״ . « י  כ
 י״ב הדש כדי שלא יבא לירי תקלה ;• 1מה] (והמנהג להחמיר אפילו באחל) :
 כא « אסור למכור דרוסה או ספק דרוסה לעובד כוכביס עה< שמא יהזור

 וימכרנו! לישראל:
א נמז] וכן  הגה [מו] ודוקא בטריפות שאינו ידוע אנל מרפות (כי) הידוע וניכר לכל מוחר (שערים כ״ד) נ
 אפילו ספק טרפות ויש מכשירין המרפות ההוא (ח״ה םיי קע״ח) אע״ג דקיימא לן לאסרו מ״מ (כז) מותר

: ( °  (לה) למכרו לעובד כוכבים ולא חיישינן שמא יחזור וימכרנו לישראל הואיל ויש מכשירין (
, באכילה ומסיק לאסור באכילה וזה לשונו ונראה דאין להכשיר השיר לאכילה בכהאי גוונא כלל אך למכרו לעובד כוכבים נראה דשרי בכהאי גוונא ' ס ™ ™ ג ״ s S ^ 
 פסק נת״ז ענ״ל ותמיהני אע״ג דבפרק כל שעה בההיא ארבא דטבעא במישחא אסר רבא לזבוני לעובד כוכבי׳ שמא יחזור וימכרנו לישראל הכא לא גזרינן דאיכא חרי שמא

 :ק דדוב איןלו דריסה בבהמה גסה וכה״ג איחא במר!
 ושמואל ויש פוסקים כמר עוקבא ויש פוסקים כשמואל וכחב א״ז דשרי
 :(ואל דשרי לגמרי ונראה דטעמא דא״ז דר״ל כיון דאיכא פלוגחא בדבר
 מושמע'לת[מולא^הו «לל אי שרי לגמרי אי אסור ואיסור מכירה לטובד כוכבים אפילו איסור הפשוט לכל אינו אלא גזרה דרבנן שמא ימכרם לישראל ובדרבנן הלך אחר
 לגלי לנ יכילה ל^ל ללוסת המיקל אע״ג דעיקר הפלוגחא בשל תור׳ היא מ״מ לענין מכיר׳ לעובד כוכבים הוי הפלוגחא בשל סופרים ואזלינן בהר המקל ול״ד להאדכחב
ן המרדכי פרק השוחט דהשוחט את העוף וחתך מעט עד שיצא מעטדס והגביה סכינו יזהר שלא יגמור שמיטתו משוס דשמא שמש מעש מן ״ , ^ נ  הוא״סוא נגסס ו
 »< לפרש לפי׳ הלשנ״א למה הישע וימכור העוף לעובד כוכבים וימיתנו לפניו אבל לא בע״א שמא יחזור העובד כוכבים וימכרנה לישראל והתם נמי הרי שמא נינהו שמא
״ לא ימכרנו לישראל ואת״ל ימכרנו לישראל אכתי שמא לא חתך כבר בושט כלום ולא הוו העוף טרפה מעולם דהנהותרישמא גזרו בספיקא ^ מ  קשה^לילמ^טא ל
 יהווה לי! ה!אנ ול!»לט ״אב דאורייתא או אפילו על דבר שאיסורו מן השורש אינו אלא מדרבנן כנון פת ישראל שאפאה עובד כוכבים שלא למכור גזירה שמא ימכרנה לישראל
 £f לגלי^י ל^ללל"ם" אבל בדבר דאית בה פלוגתא לאמוראי או דרבווהא לעולם אמרי׳ לענין מכירת העובד כוכבים דמדרבנן הוא הלך אחר המיקל דלא דמיא ספיקא
 אילי נגסה כל שלמטה «! דפלוגתא לספיקא דגוף המעשה וק״ל וצ״ע בהרבה מקומות בש״ס בענין 4ה עכ״ל(ואישתמיטתיה להגהת דרישה סעיף מ״ח דברי ת״ה אלו ולכן
'"^J)'1

1

nS־ נכנס בדוחק ע״ש) ונ״ל כיון שבעל הת״ה גופיה כתב בסוף דבריו וצ״ע *) וגם אין ראייתו מוכרחת לפע״דדאפשר לומר דס״ל להא״ז דהלכה l 

J , כשמואל אלא דמחמיריס כמר עוקבא והיינו דוקא באכילה וגס שכל ספרי המרדכי שבידנו ליתא כלל הא מלתא הלכך אין להקל בזה אלא  »ק ראיתיו ם?־רחות V׳
ע בדריסה כיון דבלאו סכי יש בדריסה במה צדדין להתיר חדא דיש לה היתר בבדיקה מדינא ועוד דדעת רש״י רכל היכא דאין ניכר מקום ד ו ח ף  פ

P הדריסה מבחוץ כשר לגמרי כמ״ש בס״ק ל״ו וכן בההוא עובדא דח״ה נמי איכא בלאו הכי צדדים להחיר וכמו פכהיב בת״ה דדוב בן , B M ) א צ , ן B B f i ר B ה ״  ״
 >חד הכחא לי«ל תו־ שנתו תרבות הוא אבל בטרפות אחר בפלונהא דרבוותא היכא דאין צדדין בלא״ה להתיר אין להתיר למכרו לעובד כוכבים והשתא ניחא הא
 ״^* ?'י1*״ יי* דהקשה בת״ה מסך דהמרדכי פרק השוחט ולא הקשה ממחי דאיתא בש״ס פא״ט(דף נ״ג ט״נ) וכל הפוסקים דאסור למכור ספק דרוסה לעובד
 •אםרניםהטהנררפי׳ני׳. כוכב יס אלא ודאי פשיטא ליה היכא דליכא אלא ס״ס כי האי נוונא דלאו ס״ס מעליא הוא ולא שרי אלא כהך עובדא דדוב דאיכא בלא״ה צדדים
 ly'^^l^ להתיר והלכך קמקשה מהךדהשוחע את העוף דוקא דמטריפים מכח מומרא דמדינא שרי אלאדמחמרינן בדבר מחששא מקיבת הוש;י
 לאליל א׳«הס ינ״נ נחלושיו כדלטיל ס״ס כ״ג והא דמייתי ראיה מחטים שלא נתבקעו התם נמי יש צד היתר כדפי׳ דסבירא ליה להא״ז דהלכה כשמואל א״נ אפילו ימכרנו
: לישראל שמא ימכרנו מעט מעט שיאכלנו קודם הפסח וכן נראה דעת הרב בהג״ה ושאר אחרונים שלא כתבו דין זה אלא הכא גבי דרוסה דוקא: /"? '? £ י * ״ י ! 

 מוכח גהדיח מונליהס שאס > י ״
ר א  הס אחו או שניס שמומר ביאור הנ

: ׳ ו . ערש״י שט אפילו נאחד : [פ(ן] ודוקא נוי•. /תותי מדר. ט״א ב׳ ד״ה לא . ונן י״ל שחיה נ ׳ ו  (משהות׳ י״נ מזיש ולא מייש" ואטדו נטתני׳ זה חנלל נל *אין נטוה ני׳ וענרשכ״א : [מג] י״א נ
 שמא יאכל מהם . ואי! פסק דיה לפדפוםי נו׳ ולפי נו׳ . ורשב״א טשם הראשונים כ׳ טעט הקטבים לנד : אמ [מן] וכן נו׳ . דאיסור טכידח לנוים אף נוראי אינו אלא נזירה דרננן שטא כוי

 זה מחוור כעינ׳ ואס כן ני דגים נוי. רשיי שפ ד״ח לירי כי׳ ות"יז: [מד,] והטנהנ כוי. כנ״ל פי״ח שהם מפרשים ונרדבנן הולכין להקל כט״ש נע״וז׳ א' :
 משנינן אתי נהי ליי׳ י״!לי פתהי תשובה באר היטב

 אמא׳ לא פלין תו לאטא

 תרחמהני שהייה י״ב חודש ונראה
 דגם הרשב״א לא קאמר אלא בודאי
״ יחרת כדי שלא להכחיש דברי נוז״ל ב ת ה ן ד ן ק  ג

) אבל לא בספק יתרת ודוק ועי׳ עוד נ ״ ג

פ ״״^,   ״״, ^
 וג״ל שהוא טעית נסיר ניי. מדינים אלו בסימ; פ״א ס״נ :
ט אין לו בדיקה י אפילי בזמן  ^ft^S"1 מ
ק ארס הנץ : y אסור  כשנמצאו ג׳ נולסי׳ יש להואיל הש״ס י
^ להשהותם י״ב הדש . עיין בש״ק ״ ' ^ ^ 
. בתרומת ׳ א וכן אפילו ט  ילא מצאתי כ! נלש״י נס לא מ״ז: נ
 הדשן כתב כן אמעשה דדוב שקפן
 קע״ח לכל חיה שהוא«!גזאנ על השור וצדד כמה טעמים להתיר
« באכילה ומסיק לאסור באכילה וזה לנ י יייט:° «י» ׳

־ ^  י
, f , _ והזחכ כדקה ו;ח נגסה , כן * ״ ו 

 פסק נא״! ענ״ל ות«ימ; אע״ג דבפרק כל שעה בההיא ארבא ז ״. ,
^ מד שמא לא ימכרנו לישראל ואח״ל שימכרנו לישראל שמא קי״ל כאשר״י דפסק דדוב איןלו דריסה בבהמה גסה וכה״ג איתא במרדכי בסדיא בשם ' א ל י ^ 9 ? ג ^ 6

5 ^  י
" ר ש  א״ז פ׳ כל שעה על החטים שנשרו במים ולא נתבקעו דפליגי בהו מר עוקבא ו

 וקאמר גנהמה מן הזאנ
 !למעלה ללמעלה מן ס!אנ יש למכרו לעובד כוכבי׳ דשמא לא ימכרם לישראל ואת״ל ימכרם שמא הלכה כשמואל דשרי לגמרי ונראה דטעמא דא״ז דר״ל כיו! דאיכא פלוגתא בדבר

vL i .1..״״ . . ״ , . . i 1_1 v . ״ , . . . . ; > ״. t לה דין ארי ,יאפשר וי״ל 

i : ודחי דחי! נחוש ובדתי הכרעת המחבר נסמוך עציו במשכון עכיפ ע״ש בסימן ס״נ משמע ״  u ״
ר לעשות הן להלתין אצל ה; כלי במשכנתא אף בהלנה ספק דרוסות אך כל ובדו שם י ת ה ש . ^ r i I * 
 ,?* i*v S לע״ל צ״ע עמ״ש הוא ז״ל בעצמו נמשונות ־סמוכות שם ולכן לא העתקמ׳ לנרי התשובה הזאת]:
. ענה״ט של הלנ מסלי״ע ז״ל נתנ נשם פליח וז״ל ןלע להא למסגי שמייח  ל״ילי 1»» (כד) והוא הי
ך °;"2 י״נ חווש דוקא לדרושה ונעולה אגל שגולש גף נעוף סמוך לחגולו בגוף שטליפחו משום משש , ־}י י ,  ״;׳י'.' י
/ גקינח הריאה ינייצא נה אף אס סוגה כחול ימים אין זה מוציאגו מידי פשק דאכמ׳ איכא למיחש ״ י״;׳ , / , . , , ל ' ״ , ! ,  ־

1S ״ שמא בתוך י״נ חולש האחרונים ניקבה סריאה ואף כלילה איכא צמיחש שמא אחר שגתענלה ניקבה.', יי״ י ! 1 , ,J 
״ ?,"J י;;״״ י יי', כליאה וצטלפה ואסורים הביצים ומיהו בשמועת גן העוף מה;י לילה או ש»ייס י״נ חולש  "י ״
י שאין חששא לנקינת הליאה אלא נשעח השמעה ולנים טעו נזה ענ״ל ועיין נספר מי חייא " J , P ' . י י  W '1 ׳״'״׳־ "

 להתיר למכרה לעובר כוכבי׳ וכן נראה לעת הל״ב בהג״ה ישאל אחרוני' שלא כחנו
 דין זה אלא הכא גבי לרוסה לוקא(כ׳ הרדב״ז גת׳ כח״י והובא בנ״גיוז״ל יש הקנה
 בעדר שנתערב דרוסה לשהות אותו והנקבות שנתעברו!הזכרי׳ שעברו עליהסיג״ח
 מוחרי׳ אע״פ שלמעלה נחבאר שרבים הנדרסים ולזמןמרובהאסור להשהותם לנ״ע
 החם הוי דריסה גופא כלא תערובת אבל היכא דהדלוסה נתערבה באמרות אפיי

 ברבים הנדרסים ולזמן מרובה מומר להשהותם עכ״ל) :
« w «״« ן «״( זע״ן נ ע » 0 י כ 1a2>1pו p c t s 1 מ נ ע ח ס י נ Y« R«1׳Rתין ? W 6 < ! , ,  י^״א _״.

ז אמנם אס גוקנו העצס וראינו שנקשר אע*פ שיש לחוש שמא צ6 נקשר יפה » ־ ך £נ שנתב דה״ה נשנירח עצם במקום שנעשה טריפה לא מהני שהיית ינ״ח ואיכא לטיחש שמא בתוך ינ״ח יצא ל - ״ ״ " , י י ' ק " , 
J ענ״ז ממי לילה אי שהייפ יג״מ אחר שנקשר שאין לחוש שאחר זה יצא לחון ע״ש . עי׳ בספר חימוח ירושלים שימן ע׳ שהאריך כעני( זה [ועי׳ טמ״ג ס״ק «״ח שכתב ווע ונ׳ כנויס דאין D ״"י יי , י ^  פ 6

 מטה יהויתו צוגעין אי נ׳ טחולים גסומכיס אי עברו ינ״ת שרינן לה נו׳ ע״ש. והנה לקמן סי׳ פ״א ס״ק ה׳ כתכ הוא ו״ל עצמו להיפך וחשש שם לדעת האומרים ויתרת סי ע״ש ועיין בספל
 1 לבושי שוו אות ל״נ שכתב נוה וסטתיל נהפ״ע לא הפסיד ע״ש] י•(בה) שטא יחזור ויטברנו • ע״ כתשובת שנות יעקנ ־ח״א סי׳ נ״ה שכתב נאווז הכר שהוא ספק ורוסה מוחר למוכרו

 (נכרי במקום שנהנו איסור לאכלס ולא חיישינן שמא ימכרנו הננרי לישראל במקום אחר שנהגו נו היתל דחששא לחוקה ני תאי לא חיישינן. [*והגיא לאיה מלקמן ס״ס פ״ו ומסימן
' עי׳ נשאילח יעניין ח״א סי׳ ע״נ שכתב לאין כיונח למ״א שיהא ניכר לעין כעוון חי אלא אפילו אפ אינו ניכר נחייס בגון שגירה ולנווחס ־ ־ ״ י " ־ י " " ־ ,  ־

 . ,! . . לבושי ישלו אות ל״נ שכתב נזה וסטתיל נספ״ע לא הפסיד ע״ש] י•(בה) שטא יהזויר ויטברנו• עי״ כתשובת שנות יעקנ'ח״א ס" נ״ה שכתב נאווז הכר שהוא ספק ורוסה מוחו'למוכרו
" ־ ־ ־ י ־ ־ - - ׳ ־ י ״ - ״ - •  ומצא מת נל עהלוס שנעשה (נכרי במקום שנהנו איסול לאכלס ולא חיי; ־ ״ - י

י קל״ל סעיף '׳'א] ע״ש : (כו) הידוע ונינר . י 6 ה י 6 א י י ל י ? י " נ ' ^ , ״ ־׳.ו,_ 1 « p ו ״ S p ל ת ־  מנערנ !מצא מ
 שנעש
 ברא";

 בשלמא
 מוקה

 משא״נ בלא ראהו ח׳ אע״ס
 שבוודאי היה ח• מק1ום לא הוי כיכ מזקה אלימתא ולא אמלינן השתא הוא לאמלע ונמנו סוס׳ שם ונ״ז לענין קלשיס אנל לחולין אע״ס שלא ראהו מי אמלינן השתא סוא לאתלע יאוקמ׳ אחזקה ע״ש וא״כ ה״נ בלא ד׳ אנדמל
 י״ל דמיירי שפיר ולא חוינן אימתי נטרפה רק ומצאוהו טריפה אח״כ ולגנוה אסור ולהדיוט מותר דלתדיוע אוקמא אחזקה אנל לאמימל לאמל טליעה אינה יולדות וזו יללה א״ב ל״ל דלענין קדשים לא אמלי׳ סשמא הוא דאמלע

 הדושי בית מאיר יד אפרים
 שאין כמוה «ייה רוגא דרונא אגל מיעוטא דמיעוטא חייה אע״ג לשליפה הוא. יציע מישיש כי ילשנ^א ומה נ״א ח!ק אה״ע; (סעיף כ״א נחנה״ח) מ״מ מותר למכרו. עבה״ט . וני גשיו״י פלק א׳ טי' נ״ס אווזות
 הבל נמקי׳ שאין אונלין ונא עליתם הדורס שאשוליס ג״ב עשוט ספק ללוסס מוחל למוכלס בעודם חיים ולא

 מיישי׳ שמא ימכור העונל כוננים לישראל במקום שנהגו היתל נאווווס האלו ע״ש
 לנליס אצו נשחי ידים . והלין עמו לא״כ לא היו לבנן צרינין צסשינ נאיונ למעשה נסים הוא אלא שהוא

 מהמיעוט עויטם שחי וביותר מימה לי על הו״ט שני לנליס אלו נשם פלשנ״א גופא וליתא
 גליון מהדש״א

, ׳ ו  גליון ס׳ פ״ו־ טיח : (שס שק«*ח) שהוא מדנה כחול יפים .'•ע׳ תופ׳ חולין י״א נ׳ ד״ח ורלטא כ
 טריפה הוי יא״ת רהונשי׳ אותו י״נ הודש יעי טלתי הדגיש נזה . ונלענ״ד הא נ' נתיס' םנהדרין עיוז
 א' ד״ה ההורג כוי חחורנ את הפריפה פטור אפילו לסייד טריפה היה דפוסו שיטות כחבלה וו . וא״כ
 י״ל יותרת דלא ימות הלל ט' יתרון אף דטריפה לאכול ט״ט אינו ענין להורגו שיהיה פטור . ע' ת'
 ח״צ פע״ז עלה ע' ע״א ד״ה גורה זו. דאין הוכחד, דאפשר לנע״ח לחיות נלא לנ מטה שאפשר לחיות
 בשתי לבנות , דט״ש דנל יתר כנטול דםי נ״ף הדמיון איגו שוח טטש ודינה ראיות ולכאורה טונה טהרשנ״א כאן, ויתרת טגבה כ׳ בס׳ ל״ש סל״ה עלה מ׳ ע״א ם״ק נייד כיון דמטעם טתחכך ופוטו לנקכ
 הוא גם להרשנ״א אינו ה׳ ׳נ״ח . סובר׳ אתרוגים טשסע דלא קי״ל- ברשב״א אלא ייתרת ג״נ אינו הי וע׳ ל״ש עלה פ״א א׳ טם״ק נ״ח : (שעיי יי c"^) והמנהג להחמיר אפילו באחר . ע׳ ט״ו פי׳ פיו פיק
 י״ר: (סעיף כ״א ש*ע) אםור לטנור דרוסח . וכן באסור דרבנן ש' קי״ג טי״א וטי קל״ד ט״ה בהנה״ה ורנד שאסור בהנאה ע׳ ם׳ קל״ד פי״פ כגליין : (שס) אן ספק דרוסה . בדי[ ספק דרוסה שנתערבה דלא

 אםרינן ספק דרננן להקל ע׳ גליון ש״ך דיני ס״ט אות י״ט ט״ש שם : (שין ס״מ נ״א) ךלא דטיא ספיקא דפלוגתא . פפק ט' איבע׳׳ דלא אפשיטא אינו בנדר הספק לילן

 מילואים
 להיפך כי למה בודאי &ין יושנס לו עננו ני גסות לחה נניחל מאי עגידפיס . אנל ינשה ס״ד ני נתחבת
 בכותל מימיס לניס ונתמנה אחל זה בכותל השיל המתמפן!יש לסארין עול בזת. !עכ״פ הלבוש לנישי צדק.
 ומה שנסתעייא הש״ן ו״ל מרמי הרשנ״א המעיין בדבריו יראה ני לא כתב אס מליו רק לפוש את ונרי אגיי

 ההולך גסוגיא זי גשיטת רג. אגל צהצכה סוא פושק בשמואל ותהי׳ גס םסנרא מהופכת :

 'לך לקולא בדרבנן . פית כללי
 יי טלקס! פי׳ פ״ד םי׳ה בחנה״ה דקטח שנרצא נו תולעים אסור לטונרו לעובד נונבים . והרי להאגודד. נמ״ז שט פעייה לגטוי

 א פירשו •י (C°) גפלוגתא דונוותא . ע׳ לקצן פי' ס״ו פק״י ו
ל בטריפות אחר . ג״ל ראי (6 ב א M 
 טוחר דל״ח שמא

 פ״ם נלל הי ועי על זה רסנ״ס



ה ל ו ר ת א ן קן ב ה י ב ת פ ב יורה דעה נח הלבות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

 H משנה ד׳ מ״נ : כ מההוא
 מורא יני' ומרשה ונ נממ!
: ג גרשנ״א ודג"  ננ״ה ו׳ נ'
 ׳רוחש מאוקימתא דאיננדר
 איננוווי שה : ד מעונדא
 וההוא מורא ונוי ורג יצחק
 נר רנ שמואל ונוי חוצץ דף
 נ״א ; ר, הרא״ש והר״ן אהא
 דרנ הונא זכליס המ;נחים
 ונוי וף נ״א ־. ו משנה שס
 דף נ״ו: ו משנה שם וף נ״ו
 ומימרא ורנ יהודה שם דף
 נ״א : ח חוסי שם והרשנ״א
 והר״ן וחרמי בעינן: ט מהא
 דרני חנינא נן אמויננוש ונוי
 שם דף נ״ו והא דצא מהני
 נדיקה מיד י׳ל לשי שאי;
 הריסוק ניכר לאלתר עד
 שתשהה מעת לעת בית יוסף :
 י למנ״ט נס״ט ממ״ש מהא
 דרנ ממן משמיה דרנ דף
 נ״ד.־ יא סור נשם הרמנ״ם
 מהא דא״ר נממן נית הרמש
 וכוי כשי פירושו : ינ שם

 נקודות הכסף
 משמע מונריו ואילו לא היה
 פושק כשמואל אלא לא היה
 יווע כמאן ההלכה לא מקרי
 ס״ש ומדנלי נ״י כסימן נ״ע
 ונם מדנרי הנייח נשיי הנ״ל
 שפירשו על דנרי הרמנ״ס נכי
 גלודה משמע דאפי' לא ירעינן
 נמאן הסלנה מקרי ס״ס ע״ש

 51״ע :
 (שי' נ״ח ם״ז טיק אי) עיין
 גש״ו ס״ק א' יישונ דנר וס :

 פרי הדש
 חוא פשח שלא קרב בשני יקרנ
 לשנה הנאה ותניא אידך לא
 יקרב יאשיקנא ובתקלה עליגי
 אצמא חיישינן לתקלה אפינו
 נא׳ חייש וכן נטע״ק ופסחים
 ונפרק כ״ש מייחען פלונתא
 ותנאי נתקלה ונן נש״נ ומהי
 ר״ה אמרי׳ ונר שיתגייר נ!מן
 הזה צריך שיפריש רוגע לקינו

 מטה יהונתן
 ומחזקינן אישור למפרע
 דלמא קודם לידה שרפה
 הא חזינן וילדת אס לן
 ולאי כשעינוה היחה כשלה
 והיי נמו שראינו חי מנערג
 א״נ גם לענין קלשיס הל״ל
 השתא לאתרע אעינ ציל
 דפלזנתייהו לא מיידי גכה״ג
 ופריו שפיל אומפלגי לגניה
 כו׳ לפ״ו גש על הרשכ״א לק״מ
 דהמקש! לא אסיק אדעתיה כח
 דהיתרא עליף א״כ ע״כ ל״«
 פלוגתייהו כהני דא״כ קשה
 אדמפלגי לגבוה כוי דהא
 ניתלת ל״ש לומר השת׳ לאתרע
 ולינא חילוק נין קדשים לחולין
 כלל אע״כ ו״ל וטריפה יולדת
 ומיידי ומצא לומר אמר
 שמיעה והיא עריפה ושפיר
 אינא לאפלוגי נין קרשים

 לחולי! כמ״ש ופריו שפיר:
 (שיט! ג״ח נש״ע סעיף גי)
ק אבר טן האיברים ס ר ת  נ
 שאם ניפלו נשירה כגון
. נ״כ הרמניס וראייתו ׳ ו  נ

 יד אפרים
 (פיטן נ״ח נש״ע.העיף אי)
 שהפילוה בבת אהת אפי׳
 בפחית םי״פ . עניינן וכתב
 ננונ״י סימן כ״נ בשור שנפל
 מעצמו ולא מנזקים גבוה כ״א
 במקום שוס ולא עמד ושהה
 מעצ״ע ושחטוהו מהט״ז סימן
 נ״ח מבואר דגפמות מיו״ד

 גליון םהרש׳׳א
 (שי׳ נ״מ) דין בהמה נפולה•
 אי חשבינןלי' לודאי םרתת
 או לםפק ע' ת' דבר שמואל
 אביהב םיי ע׳:(סעיף נ׳ ש״ע)
 נפולה שאטדנו . עיבר
 שנולד אפיי אינו יבול לעשור
 א״ח טשוס ריסוק אינרי' .
 םור כאן ועי בד״ט א״ח סי׳
 תצ״ח אות נ' בנטצא שינוי
 נאנריט שריפדו!(6B) צריך
 לבדקה נננד נל החלל .
 ואנן לא בקיאי! .ס״ו נהנ״ה 1

 נהלת צבי
 ו;"ל כוונתו כיין שפתנו התו'
 דאין מוס גדול מזה א״כ אפי׳
 נעופות פסול דאף דאין תמות
 וזכרות בעופו׳ מ״מ מוס גלול
 פוסל משוש הקריבהו נא
 לפחמן כמ״ש רש״י בחולין לף
 כ״ג ע״ג וגלמג״ס פ״ג מהצי
 איסורי מונח םלכה אי] ועוד
 קשה לסיל לאוקמי בגון שאכל׳

. כן כחכ נ״כ ננ״י וקשה דהא כחכ ׳ ו  נח(א) אם יש מכריסה כוי• מדנקס כריסה משמט דבבהמה מומרת נח א או הפילות אהרים כ
 ונופלח מיירי דאז מודדין הי׳ טפחים מכריסה דהיינו עד לארץ יש הרשב״א והר״ן אהא דביח המטבחייס אין בו משום ריסוק אברים
 ד׳ טפחיס ואס יש בבור ו׳ טפחים טרפה וכן איחא בגמרא שמביא ב״י (דגסעיף יי) דאע״פ שגבוה י׳ טפחים ואע״פ שמפילים אוחה בכח
 דלא הוצרכו בור עמוק י׳ טפחים אלא א״כ שהשור מונח ומתגלגל לארץ ומביאה ב״י גופיה לקמן בסימן זה ד״ה ומ״ש ואם ירטה חחלה כו׳
 בסתם ונראה דדעח המחבר דדוקא
 בבית המטבחיים שרי וכדיהבי
 הרשב״א והר״ן טעמא דאמודי אמיד
 נפשיה ונועץ צפרניו בקרקט טד
 שמגיע לארז אלמא דוקא כששייך
 לומר שנועץ צפרניו שרי כגון דאית
 לי׳ מידי למסרך במקום שמפילים
 אותו וכן משמע בפרישה סוף סעיף
 ב׳ דדוקא באפשר לי׳ לאחוז בצפרניו
 ולמיסרך שרי וכאן מיירי המחבר
 דלית ליה מידי למסרך א״כ לא שייך
 לומר צפרניו נועץ ומכל מקום לא כוי
 הנפיל׳ בבת אחת אלא סיא מתאמצת
 עצמה בכל כחס כשרוצים להפילה
 בכח והלכך בפחות מי׳ שרי אבל בבת
 אחת היינו בבת אחת ממש כגון
 שמפילין אותה פתאום או שקשרו
ק ו  רגליה והפילוה וכה״ג ודו״ק: ב
 אם נפל בו׳ . כלומר דבאבן אין
 חילוק בין נפל על הבהמה בפחוח מי׳
 או גבוה י׳ אלא הכל הוא לפי האבן
 אם יש בו כדי להמיח וכדעח הכל בו
 שמחלק דדוקא כשהבהמה נופלת י״ל
 החי נושא א״ע משח״כ באבן וכ״כ
 בד״מ וכ״פ מהרש״ל פא״ט סי׳ ס״ב
. ׳ ו  ודלא כהב״ח: ג ובן בבהמה כ

 אכולה

: ם י פ י ע , ובו י״ב ס ה ל ו פ ה נ מ ה ן ב י  נח ד

ה אסורה כיצד בהמה שנפלה אם היחד! ל ו פ נ  א א
 עומדת על רגליה כשנפלה (א) ג אם יש
 (ל0 נא) מכריסה עד המקום שנפלה שם י' טפחים
ם רדתה שובבה א ו  הוששין שמא נתרסקו איבריה נ
 ונתגלגלה ונפלה צריך שיהיה גובה המקום עשרה
 טפחים והא דבעינן גובה עשרה טפחים [א] רוקא
ט י או הפילוח אחרים  בנפלה מעצמו־, (ל״ע כליי) א נ
ל אם הפילוה אחרים ב א  וירעה שרוצים להפילה ה
 שלא מדעתה נט או אפי׳ ידעה בכך אלא שהפילוה
) בפחות מעשרה טפחים נ ) ו ל י ב) אפ ת אחת( ב  ב
 חוששין לך, י [ד](ואין חילוק נזה נין בהמה לעוף דנעיף נמי

: ל יניח יוסף וכן משמעות הפוסקים) )(שי  דינא הכי

ו אדם ברגליו או טרפו לכותל או ס ר ד ש ף ו ע ה י  ב
 שרצצתו בהמה [יי] או שנהבט על דבר קשה

:  חוששין לו
) אכן או דנר קשה. על נופו ג [1] יכן ג ) ל פ ) נ ב  הגה׳ ב וכן אם (
 כבהמה אס הוא כדבר שיש למוש בנהמה (כל בו ואייו הארוך

 ושיר וכ״י ור״ן ורשב״א ור' ירוחם) :

 ג י נפולה שאמרנו שחוששין לה אס לא עמדה
ת ואם ע  אסור לשחוט אוהה עד שתשהה מעת ל
 שהטה בתוך זמן זה(ג) w אפי׳ בדקוה ומצאו אותה
ת ע ה מ ת ה  שלימה מכל איבריה י׳ טריפה ואם ש

ה כנגד כל ההלל כולו מט מקדקד הראש ך לבדקה נ י ר צ ת ואהר כך(ג) שחטה ט ע  ל
 עד הירך אם ימצא בה טריפות מהטריפות שמנו חכמים ני] או שנתרםק אבר
׳ נתרסק אבר מהאיברי׳ י פ א א  מהאיברי׳ שבפנים י ונפטרה צורתו הרי זו טריפהניא] י
ת הרחם י ב מ ב ] חוץ י ב י  שאם ניטלו כשרה(ד) כגון(ל) טתול וכליות הרי זה טריפה נ

 דאז הבטן של שור והאיץ שוים והב״ י
 תמה למה לא כ׳ הטור כןובמ״ש ניחא
 אלא שיש להקשות למה כתב הטור
 בח״מ סימן ת״י לענין ניזקין שפטור
 המזיק אא״כ יש עשרה טפחים בבור
 ולא חשבינן מפריסה עד ארעא כבר
 תירץ רש״ל פרק הפרה דבצירוף י׳
 עם רגליה אין המיתה מצויה כל כך
 וכן אס מת משיב ליה כאונס לענין
 תשלומין וזהו הטעם שפעור במיתת
 הפור בפחות מי׳ וכן כתב הרמב״ס
 להדיא אבל לטנין טריפות אין חילוק
 בזה ומכל מקו׳ פחות מי׳ עם הצירוף
 לא שייך ביס צד מיתה וא״כ כל זמן
 שלא מתה לא מטרפינן אף שלא
 עמדה עד כאן לשונו ודבריו נכונים
 ובפרשה ומו״ח ז״ל כתבו דיש בזה
 ספק להטור איזה תירוץ עיקר בגמרא
 ואין צריך לזה כלל ויש כאן תימה
 גדולה בדברי ב״י וז״ל ודע דהא
 דבעינן שתפול ממקום גבוה עשרה
 טפחים היינו דוקא בנפלה מעצמה
 או שהפילוה אמרים ויודעת שרוצים
 להפילה אבל אס הפילוה אחרים שלא
 מדעתה או אפילו יודעת בכך אלא
 שהפילוה בבת אחת אפילו בפחות
 מעשרה טפחים חיששין לה וכמו
 שביאר רבינו בסימן זה לקמן עכ״ל
 הך רישא וסיפא אין להס ביאור
 רמה שכתב ברישא ביודעת שרוצים
 להפילה דחוששין בעשרה עפחי׳ דבר
 זה אינו שהוא עצמו כ׳ בשם רשב״א
 ור״ן אפילו בנבוה עשרה טפחים

 מותר ובסיפא כ׳ בהפילוה בבה אחת אפילו גפהוח מעשרה טפחים מוששין וב״י כתב לקמן בשם רשב״א ור״ן דאפילו בכיז כנותר דנועץ ציפרניו
 כוי ואת״ל דיש חילוק בין נכח לבבח אחת מ״מ אין נכון מ״ש ב״י וכמו שביאר רבינו כו׳ ובאמת לא זכר מזה כלום .*) וכמדומה שטעות נזדקרה
) נפל אבן כו׳. כתב ב״י בשס כל בו דבזה לא צריך גבוה י׳ טפחים אלא הכל לפי האבן אם הוא נדול ב  לפני קולמוס הרב בזה מילחא.־ (
 אוקטן ולאכהראב״ד בזה וכ״כרש״ל דיפה כתב הכלבו שלא הזכירו המחברים י׳ מפחים אלא מפל מגובה אבל לא בנפל עליווכ״כ בד״מ
. ב״י בשם הר״ן כתב דמתמלה חיישיק שמא נתרסקו איבריה וזה ׳ ו ) אפי׳ בדקוה כ ג  דשאני אם השור נופל דחי נושא עצמו וכ״כ באו״ה: (
 לא ניכר עדיין ע״כ צריך שחשהה מעל״ע או עמדה ועדיין יש לחוש שמא נקרע או נפסק א' מאיברים ע״כ צריך בדיקה ולרמב״ס הבדיקה
 היא ג״כ משום ריסוק איברים דהיינו אם נפסד צורהו וכמ״ש כאן בש״ע ונ״ל ברור דאע״ג דהפסד אכר הוא ככלל ריסוק להרמב״ם מ״מ אין
 חוששין לו כל זמן שלא ראינו שנפלה הבהמה אלא תלינן זה בדבר אחר ואע״נ דבסי׳ נ״נ ס״ו כתב נמצא שינוי באיברים אלו טריפה אפילו באין
 ידוע לנו שנפל לאור והיינו לפי גירסת הרי״ף ורמב״ם כמ״ש שם ב״י אינו דומה לכאן דהחס קאי אירוקין שהאדימו או אדומין
 שהוריקו שזה אינו מצוי כי אס בנפילה לאור משא״כ כאן שבדבר קל מון מולי קטן נפסד צורת אבר דאלת״ה הא קי״ל בלקחה הכוליא
 כשר כל שלא הגיט הליקוי עד הלובן ואמאי לא נימא כיון דנלקה ונפסד צורתו וראי נפלה הבהמה ונתרשקה הכוליא דהא יש טריפות
 בריסוק הכוליא כמ״ש בסעיף זה אלא פשוט שאין חשש ריסוק איברים מחמת הפסד צורה אא״כ ידוע שנפלה בענין שיש איסור מצד הנפילה וכן
 מבואר בלשון רשב׳׳א שמביא רמ״א בסעיף ה׳ כל שאין השינוי מטריף בשאר בהמות כוי ש״מ שהשינוי לחור אינו אוסר כאן וכ״ש להיש מכשירין
 שמביא רמ״א בסי׳ נ״ב שם וכתב שכן עיקר דאין להחמיר כאן והרוצה להחמיר בזה יש בו דעת המתמיהין:(ד)כנון טהול וכליות.פשומ שכ״ש

 ביאור הנר׳׳א הכבל
: [5] או הפילוח נו׳ . ענה״ג ונט״ש ' י [א] דוקא נו׳ . טהא דזנריס נוי נפל נ ' ftj 
 הריין שט ^שס הירושלמי אינו דומה נופל םדעת לנופל שלא םדעת ביוטוי דר׳
 פנחס הנטין נוי: [ג] או אפילו נוי. נ״י ודיל כטיש נס׳.'י נתניה ודוקא שלא נוי ינם״ש
 בגט' נפרניו נועי) נוי . ש״ד •י [ד] ואין הילוק נו׳ , ד״ל דגם נעיף בעינן ׳״ט ועבד״ס
 ובט״ש בנ״ק as אץ חנפ ני'•' 1ה] או שנחבט נו׳ . גם׳ שם! [ן](ליקים) וכן בבהמה
 כוי . עש״ך וכן תניא בתוספתא נני נהסה נפלה טן הגג או שדרסה ופרפר. בנותל או
 שרצזנתה נהטהטרפה. ת״ה ט״ו »׳ (ע״כ)! [ן] אפילו נדקוה נוי. ניה בגט׳ שם נ״א

 באר היטב
ה . כתב הט״ז לאף אס הבור אינו רק ו׳ טפחים מ״מ אינא ס י ר כ ח (א) ם  נ
 למיחש כיון שמכריסה עד לארז הוי ד׳ טפחים . אגל אס השור מונח
 על ארעא ומתגלגל לכור צריך שיהיה בבור י״ס (פוסחים) וה״ה כשמוליכין על
. והקשה מהרפ״ל למה בחב הטור גח״מ ט י ל  העגלה 6ל יזרוק מ; העגלה נכח מ
 סי׳ ת״י לענין נזיקין שפטור המזיק אא״כ יש י׳ טפחיס בבור ולא חשבינן מכריסה
 עד ארעא ותירץ דבצירוף י׳ עס רגליה אין המיתה מצויה כ״כ ואף אס מת חשנינן
 ליה כאונס לענין תשלומי! וזהו הטעס שפטור במיתת השור בפחות מי׳ אבל לעגין
ת . והקשו הט״ז ושייך דבםעיף י׳ כתב ו ה ס  שריפות אין חילוק נזה עכ״ל: (ב) ב
 המחבר גגי ביח המשבחים אץ נו משוס ריסוק אנרים אע״פ שנפל נפילה גלולה
 והנה הס״ז כתב כמדומה שאיזה טעות נזדקר לפני קולמש הרב בזה אבל השייך תירץ
יח המשבחים שרי ונןעמא דאמודי אמיד נסשיה ונועץ לסרניו בקרקע נ  לדוקא נ
 זבגון דאית לה מידי למיםרך וכאן מיירי המחבר דלית לה מידי למיםרך א״כ לא
 שייך נועז צפרניו ומ״מ לא הוי הנפילה נבח אחת אלא היא מתאמצת עלמה נכל כחת
 כשרוצים להפילה נכח הלכך בפחות מיי שרי אבל גבת אחת ממש דהיינו שמפילין
. ן ב : (ג) א ׳ י  אותה פחאוס או שקשרו רגליה והפילוה חוששין אפילו בפחוח מ
 כתב הש״ך דגאנן אץ חילוק נין נשל כפחוח מי׳ על הבהמה או גנוה עשרה דדוקא
 בנקלה מגבוה לא בנפל עליה אלא הכל הוא לפי האכן אס יש בו כדי להמיח וללא
. כ׳ הט״ז דכ״ש הכבד אפילו שלא נמקום מרה ומיוחא : ל ו ה  כהב״ח: (ד) ט

ן ע t . וע׳ J ujwtfj״*׳ . - נ ג נ  ד
 אפיצו שהתה תיא מחמת שפק דאורייתא. יע״ש עוד נענין המבואר, נא״ח סימן מצ״ח ס״ח עוף שנדרס מותר לשוחטו ניו״ט . היינו לווקא נעוף דחייתו מועט וכיון שכנר שהה מעלי׳ט
 קרוב לוואי שלא נתרסקו אבריו יכבר יצא מה״ת מששק ריסוק אגל בבהמה שיש נס חשש לינוק י״ל דנאמת אין שוחטים ני״ט יבזה מיישב תשתירי. מעגל שנולד ניו״ט נס״ס שפ עיין שס] י

 ב׳ נ״ו ב׳ ונניק שט נעובדא דשם: [ח] נננד כל נו׳ . גם׳ שם ־. [ט] טקדקד בו׳ .
 רטב״ם ודייק טדבעי טיטנין טאי בוי ואם בדברי תופי שם נייד א' ד״ה איליטא הא ל״ק
 אלא בהלל הנוף: [י] או שנתרסק נוי. רםב״ס ולבך השיב נפולה נה׳ טינ׳ טרפות שהוא
 טריפה בפ״ע בלא הנך ולנך בעינן טעל״ע שאין הריסוק ניכר טקודט וזה ט״ש בנל הסוניא
. גם' שש לפי י ו . עבה״נ: [יב] הוץ טבית הרחם נ ' י  ריסוק *בריס : [יא] אפילו נ
 פירושו והפעם טטני רנותו אינו נדםק והייה שאינו טרטק כטש״ש גליטא טתיח נוי עוף
 וטעופף נוי וז״ש שם תניא דטסייע לך תינוק ני׳ ת״ש עגל נו׳ דהלידד, הוא כסו דרשה

י  פתתי תשובה ג
| (א) מכריסח . עכה״ט מ״ש מכריפס על ארעא ו״ט ועי׳ נשפר ומשק אליעזר אשר ך  ו
 בסיף שו״ש השיב ר״א מ״ש נזה •י (כ) אפילו בפחות סעשרה. [ענה״ע ועיין
 נחשונמ ח״ס סימן סיו אורות ההוא תורא וטרק לאנמא והשיגוהו לווס־י והביאוהו צעיר
 קשור נ1 רגליו מונח על השליטי״ן והרודפים אומרים כי מתחילה נרוישחס אותו נפל לאדן
 וע״י זה ששינוהו ועמל או העעילוהווהמחינו כמו שעה עד שהביאו השליטי״ן מהעיר והובילוהו
 לבית המטבחים והשוחטים לא נמלכו במורה הוראה ושחטוהו ואשר המורה את הנשר מעעס
 חשש נפיצה א׳ נפילה ראשונה שנפל מעצמו שמא היה מגבוה י״ט והגי מה שהפילוהו על
 השליטי״ן קשור נו׳ רגליו ונהםילוהו אחרים אסור אפילו פמות מיו״ו. והוא ז״ל האריך נזם
 ומסיק הנס אמת נבון הלבד אס מצאנו נהמה נפולה פשיטא וצינא למיחש כלצ שנפצה בורן
 שנאשרה אן מה שראינוהו מונח על השלימי"; ורגליו אסירות ומילות זלוחק לחלות ולומר
 שמצאו סננריס את הבהמה מונח על האל! וגררוהו כך על השלינף״ן מבלי שהטילוהו אמרים
 זה קצת אינו מצוי ויותר לתלות במצוי שהם הפילוהו נכח טל השלישי"! וכיון שכל רגליו נבולות
 וצית ליה מיוי למיסרן היא חששא ואורייתא ובעינן בדיקה(ר״ל אס יכולה למלוך הילוו יפה)
 וכיון ששמעוהו כן בלא בויקה יפה הורה לאישור אן מ״מ יש לוון נזה ונסי טרי תואר כתב
' טפחים בעינן. וגפמ״ג  בפשיטות ואפילו בהפילוהו אחרים נסי וי׳ עסחיס לא בעינן מ״מ ו
 כמנ שלא ילע מנ״צ זה . ולדעתי הוציא p מאו״ה שהובא נו״מ שנחב ומשוס חשש נפילת
 כוהנים להשליך הנהמה על השראגי"! כו׳ וא״כ ה״נ דהשילוהו על תשל־טי״ן דגכוה קצת מן
 הארן הסומך על האו״ה ופ״ת לא הפסיד נשגס די״ל לתלות רמי שלא הפילוהו נלל רק גררוהו
 בך ממקום שכינתו עצ האר; (ואשילו הפילוהו שמא אז לא היו עדיין רגליו קשורות והשיצוהו
 מדעתו שצא בנ״א) אף עצ גב ששנרא רתוקה היא מ׳)מ מצי צאצערופי באופן שאין להאשים
 השיחנןיס נזה ומ״מ המורה שהחמיר תע״נ ע״ש]: (ג) שחפה צריך לבודקה. [עשמ״ג
 נענין אס הבדיקה היא מן התורה או מדרבנן ונשם תשובת שאגת אריה סי' ס״ו כתב והבדיקה
 לרבנן ע״ש . ועי׳ נתשובח חתס סופר סי' ס״ו שתלפל נזה ומסיק לבדיקת נפולה לנהמם
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 אכולה מלתא דלעיל קאי: ד במקום אהדכו׳ . ואס הוכה עוף נגד הכבד אפילו שלא במקום מרה וחיותה דאמרינן במכה של ריסוק כאן
 ריאה שלו נראה שצריך בדיקה בריאה וכ״נ דעה האחרוני׳ *) והלכך בנפלה ממקום גבוה י׳ מפחים שהיזק הנפילה שלע בכולה אלא שלא
. ופסקו ב״י וד״מ נגלה רק במקצה אבל גבי נפלה לאור בסי׳ נ״ב אין איסור אלא אס יש ׳  לדידן דאין אנו בקיאין טרפה: ה אם עמדה כו
 דאפי׳ עמדה ושהתה מעייל צריכה בדיקה *)וכ״כ האו״ה כלל נ״ו דין ה׳ שינוי במקום שעושה טרפה דהחס לא אמרינן כן דאילו שלמה המכה
 טפי היה נראה כמו במקום זה
 כיון דחד אבר הוא אבל בב׳ אברים
 אסרינן גס שס דהא בהוריקה כבד
 נגד מעיים אסור וכמ״ש שס סעיף
) והסימנים אין צריכין ה  א׳ : (
 בדיקה. בטור כתוב המוח והסימני׳
 כו׳:(ו) אס עמדה.בטור כתוב אפי׳
 פשטה ידה לעמוד והקשה בדרישה
 ממה שאמרו גבי מסוכנת בסי׳ י״ז
 דלא סגי בפשט׳ ידה אלא צריךשתכוף
 ידה ונכנס לתירוצים בשביל זה ואין
 כאןאפי׳ ריח קושיא דפשטה ידה אין
 בו חשש אלא שהוא הוצאת נפש וכל
 שאינה הוצאת נפש הוי סי׳ וא״כ אין
 משם קשיא דהתם מתה באותו פעם
 משא״כ כאן שחיה אח״כ: (ז) אין
. מסיים בב״י ובדשב״א ה  הוששין ל
 בתשובה וז״ל דכל שהלכה בידוע
 שאין לה ריסוק גדול המביא לידי
 טריפות אלא חוזר לבריאותו עכ״ל
 משמע דבהלכה דוקא תליא מילהא

 וא״כ

ה) י׳ והסימנים אינם  שאם נתרסק הרי זה טוהרת(
ת אותם: כ ע מ ה מ ל י פ  צריכים בדיקה שאין ת

 הגה(ה) ואס (0 הוכתה באבן ך במקום אמד אינה צריכה בדיקה רק
 נגד המקום שהוכתה שס ולא בשאר אבריס(כל גו וכן משמע מלשון המור):

 ד(ו) ה T אם(י) עמדה תוך מעל׳יע די לה בבדיקה.
 [יג](ודיקא כעמדה מעצמה אכל (ה) העמידוה לאו כלוס הוא

 (סר׳ין סא״ט) :

ש מי שאומר ו שכל שעמדה 0) והלכה י י  ה ניר] ט
 ז אפילו נמצא שינוי באיבריה (ז) אין חוששין
ה t (ה) (נל שאין השינוי מטריף בשאר בהמה)(נ״י נשם רשב״א):  ל

י הלכה כשרה ואינה צריכה בדיקה ואע״פ  ן נטי] ט
ה דברים אמורים מ ת י׳ ב ע ת ל ע  שלא שהתה מ
ה ה והיא כ ל  כשהלכה הילוך יפה כדרכה אבל ה

 (י!) צולעה צריכה בדיקה:
 הגה [טי] וי״א דאנן האידנא לא קיס לן בנדיקה ואין להמיר(י) רק
 בהלכה (נה״ג וטור בשם נ״ה וכל האחרונים) והכי נהוג ולא
 נקרא הלכת [יז] רק כשהלכה ד׳ אמות[יח]הלוך יפה(ז) כמי שהלכה קודם
 שנפלה או כשאר בהמה(רשב״א והרמב״ןור״ן ואייו הארוך) [יט] ואם הלכה
:  ואחר כך אינה יכולה לילך ט דינה כשאר מסוכנת (מהרי״ק שורש ס״א)

עלף שנהבט על פני המים אם שט מלא קומתו ח  ז י
ל ב א « ו ה למעלה לעומת המים איןחוששין ל ט מ  מ
ה עם הילוך המים חוששין ט מ  אם שט י ממעלה ל
 לו וצריך בדיקה ואם קדם לתבן או קש שמהלכים

 וכסי שידושו: ינ מימרא דרג
 אשי שס : יד מימרא ורנ
 יהודה אמר רנ שס דף נ״א:
 טו הרשנ״א נמשיכה: טז כרנ
 יהודה וכוי שה ולקולא הרי״ף
 והרא״ש והרמנ״ס פסיכו מה״ש
 וש״ש משוס דרגי ינאי ורגי
 ירמיה גזנמים דף ע״ל סגרי
 נוומיה : י! הרשנ״א נת״ה
 ור״ן נשם הרמג״ן מההוא
 אימרתא והיה ני רנ חנינא
 שס נגמ' : יה מימלא לרנ
 יסודיאמר שמואל שה(ילאסוקי
 נמים דקוו וקיימו ושט מלא
 יקוממו כשר שס כגמרא ופי׳
ו  הנ״י אע״פ שקרקע םאגס !

 נקודות הכסף
 (חנ״ו!) בש״ך ס״ק ה׳ הוא
 רני' ירומם שמניא כ״י כממד׳

 ושהתה מעצ״ע כשרה וגם .wrt ״״> ״ A s^V^ni״»
ג דבמכה א צ ס ק ף ף >״א ל״ח סוף ד ׳ א״ס ל ׳ ס D W מלבלי 
 ע״נ משמע נרכיני ירומם יזיל בדיקה אפילו הטמידוה אחרים והכי
£ מוכחבש׳׳ס דזבמיססיףדף ע״ד ״ 5 £ £ ^ 
 !דאימעל״ע!נע׳־,מינייקי. עש ודוק אלא העיקר כמ״ש הב״ח
o מתחלה והל״ח שם דעמדה אורמא n s B ' 0 ס ״*ל 6 א ע 5 , , ש  מ

 דמילתא נקט ומ״ש העט״ז דאפילו
 בטמדה לחוד אין שינוי מראם
 באיברים פוסל הוא טעות וכבר
 השיגו הל״ח שם ט״ש: ז אפילו
 נמצא שינוי כו׳ . והב״מ חולק
 ואוסר בזה ואין דבריו נראין וכ״פ
 מהרש״ל פא״ט ס״ס ס״ה כסמחבר

 בשם הא׳׳ז וסמ״ק וכן משמט בדבר
 הר״ב בהג״ה סעיף ו׳ ושאר אחרונים
 דלדידן דאין אנו בקיאין בבדיקה לא
 ממי עמדה וגם שהתה רקהלכה:
 ו שבל שעמדה והלכה. פי׳ הב״ח
 סעיף ע׳ במסקנא דלא נקרא הלכה
 אלא כשעמדה מעצמה והלכה אבל
 העמידוה והלכה לא יצאה מחזקת
 נפולה אע״פ שהלכה ד׳ אמות הלוך
 יפה עכ״ל ולא נהירא וכ״כ בספר

 מעל״ע נשרה כלא כריקה
 דאל״כ ה״ל לחזס׳ לאשמעינן
 רבותא ואפי׳ געמדה ושהתה
 מעל״ע צריכה בריקה והוי
 לתוס׳ לאפלןגי «י;יה ובית
 סכל נעמדה . (וגדולה מזו
 רצו התו׳ לומר ושהתה מעל״ע
 אפילו לא עמלת יא״צ בדיקה

 מה דנקט ברישא עמדה
ה למעלה לעומת המים איזחוששין דחי' אבל והלכה הוא מד מלחא שעמדה והלכה ט מ  (ובספר אפי רברבי כתב שהמחמיר מ
ה עם הילוך המים חוששין ואריכות לישנא הוא והיה לו די ט מ  בזה לעצמו תע״ב) מיהו היינו דוקא אם שט י ממעלה ל
 כשנמצא שינוי שאינו מטריף בשאר לו וצריך בדיקה ואם קדם לתבן או קש שמהלכים לומר הלכה למוד וסיים שם והמחמי׳
 בהמה (הפוסל אפילי) שלא מחמת בדין זה תע״ב : (ה) כל שאין
 נפילה כמ״ש הרשב״א במשובה והר״ב בהג״ה אבל נמצא שינוי הפוסל השינוי מטריף כו׳. קשה מאי קמ״ל בזה וי״ל דה״א דשינוי כשר כאן
 אפילו שלא מהמת נפילה פשיטא דטרפה ולא ניתן ליכהב מרוב פשיטתו דתלינן אותו מחמת הנפילה ונפיל׳ דכאן אינה מזקת כיון שהלכה דומיא

 ולכן לא ביאר המחבר זה (דלא כדמשמט קצה מדברי הב״ח הפך דמצינו
 זה): ח והיא צולעה כו׳ . ודוקא שנפלה וצולעת חבל צולעת ולא נודע שנפלה אמרינן שגרונא (קרמפ״א) היא דנקטה וא״צ בדיקה

 כדלעיל ס״ס ל״ב : ט דינה כשאר מסוכנת. ונתבאר לעיל בסי׳ י״ז

 הדושי רע״ק
 (סי׳ נ״ח ס״ו גהג״ה) כשהלכה ד' אטות . נב״י נשם הרי״ף סבואד דהלבה פחות
 טרי אטות םהני אלא דאם רואים דא״י להלוך ד״א אז לא שחני אבל נהלכה ד״א אף
 דאח״כ א״י לילך טהגי ונן טשטע בלבוש; (שס) קודם שנפלה. אם לא ראה אותה
 מקודם: (שפ) או כשאר נהמה. לעג״ר טדנרי הראשוגיםיטשטע דנל שהלנה הילוך יפה
 טהני ורק בצלעה לא הוי הילוך יפה והאו״ה יחיד בדבר זה וצ״ע לדיגא במקום הפייט ;

 {שעין זי) ואם קדם לתבן , ל כנן הטלך לנעל ג״ו אות ל״ר, :

 וז״ש חוט השדרה לא שכיח אבל ננפלה שביה ושכיח יותר טשגרונא וע״ל «״8 ל״נ:

 י ממעלה למטה. ואיהא בש״ס ואי מיא קיימא הוא לית לן
ה  ביאור הגר״א נ

 כוי או שריצצתה כוי אלא משום רכותו של בית הרחם. רינ״ש סי' ק״צ : [ינ] ודויןא
 נוי . דעטדה איתטר וזה שהצריכו לופר (ל״ז בי) אצל ממוכנת כל שטעסידין כו׳ ול״ק
 נל שאינה עוטרת : [יד] יש טי נו׳ . שיצאה םכלל ריסוק : [טל] הלכה כו׳. ואע״ג
 דר״ל פלינ שם אינהו ה״ל רבים ועוד דרי ינאי הוא רביד. דר״ל ופי דלא נר׳ ירמיה
 נד אחא ודב ההדא דלנירסת וש״י ותום' פ׳ בגטי והלכתא הינא נוי ינה״נ גורפ שם א'
 ההיא איטרתא דהור. כי ר״ח דנפלה פאינרא כוי ואשכהו כרב ייסר ואפ״ה הלכתא כרבינא
 גו׳ אלטא דבעינן הילוך יפה וז״ש בד״א נוי ואף לפי נירםתינו שם משוט רלא נטלה
 (ליקוט) הלבה כר״י משום דרי ינאי ור׳ ירפיה בזבחים ס״ל בוותיה ואע״נ דריל פליג
 עלייהו חדא דרניס גיגהו ועוד דאפי' ר' יוחנ; ור״ל הלנה כר״י וב״ש ר' ינאי להוא רביה דר״י . ת״ה ובפפדיט כ' והלבתא בוי ועל אותה גידפא שפכי התיס׳ לפסוק דוקא עטדה
 והלכה אבל תוספות הוא סבעלי פסקים ולא גטצא בנוסחאות הישנות וט״ט פפק הרי״ף נ״כ כדבריהם מההיא אימרתא אע״ג דפםיק חוט השדרה שלה הלנה קצת אלטא דאטשר
[טז] וי״א נוי . בטש״ל סי׳ נ״ז סייח : [ין] רק כשהלכה ד״א . ואע״ג דבנט׳ אמרינן עקרה דגלה כי׳ ואף ר״י דטצריך  להלך קצת נ״כ הרםב״ן וו״ש נד״א נשהלנה נוי (ע״נ):
 הלבה מ״טפשטע דא״צ ד״א היינו דטפתםא ראויה להלך יותר אנל הינא דהןינן דא״י להלך יותר אז בעינן ד״א ואף שא״י להלך עוד ה״ה נשאר מסוננת כט״ש' לטפה וראיה
 טט״ש שט אר׳׳י א״ד עםדה כוי הלנה א״צ נדיקה והלכתא הינא כוי הלבד. אפי׳ בדיקת לית לה כן הגי' בספרים סדוייקים ושינה נאן הלשון ואסר נדיקה ל״ל ודייל אפי׳ א״י
 להלך עוד דח״ה נטו שלא נפלה ורישא דקאפר א״צ בדיקה מיידי שלא הלנה ד״א . םהרי״ק כן פי' דנרי הטט״ק שהצריך ד״א אבל בד״ט בשם אויה נ' דלעולט בעינן ד״א

 בט״ש בהניר. נא] י• [יח] הלוך יפה . נג״ל בש״ע : [יט] ואם הלנה כו׳ . בנ״ל ונטש״ל נס״ה :

 פתהי תשובה
 (ד) הולתה נאבן. ענה״ט נשס ש״ך. ומשמ•! דגם הילוך לא מהני כיון שאין הריעומא
 רק באבר א׳ אבל עיין מס שכתבתי לעיל ט״ס ל״ב. דגמיר: (ה) העסידוה לאו הלום
 הוא . נחג נספר ממולי וניאל כ״י אס העמידוה אמרים אתר נפילתה ושכנה ואח״נ עמדה
 מעצמה לא ומני זגגי נפלה לא מהני עיי גערה או כמקל עיש נר״ן ע״נ:(ו) רק נהלנד. •
 עש״ך סק״ה שפסק דאשילו עמדה ושהתה מעל״ע לא מה:י ועיין נספר נה״כ נהג״ה של בן
 המחיר שהביא לבלי לנינז ׳רוחש שפשק להתיר נלא מיקה והביא לאיות לדנריו ומסיק להקל
 בהפסד מרובה ועיי גשוימ מאיר נתיבים סי׳ נ״נ שהאריך ומסיק כרעת השייך וצא עיבעיא
 שלא לאכשורי נצא בדיקה נדעת ר״י הנ״ל אלא אף נבליקה לא מהני ללילן שאי; אנו נקיאין
 ע"ש:(ז) נמו שהלנד, קודם שגמלה. עי׳ נתשזנח עאור הגולה לבינו עקיבא איגר נ״ע סוף
 סימן פ״ג נשול שהיה נחו מזק נהלוכו יותל מסתם שווליס ונפל ואח״כ הולך לק כללך שאר

 באר היטב
. כ׳ השייך ואם הוכה עוף נגל הריאה שלו נראה שצריך בדיקה ה ת כ ו  (ה) ואם ה
. כ׳ השייך לדידן דאין ה ד מ  בריאה והלכך לדידן דאין אנו בקיאי( טריפה : (ו) ע
׳ השייך דבכל . נ ה כ ל ה  אנו בקיאי; לא מהני עמדה ונס שהתה רק הלכה: (ז) ו

 הפוסקים משמע דהעיקר הלוי אס הלכה אפי׳ לא עמדה מעצמה רק שהעמידות יכ׳
 «1"ז דזה פשוט דשינוי באיגריס שאינו מטריף בשאר בהמה אין חוששין לומר
 שנפלה כל זמן שלא ראינו וחלינןהשינוי נדבר אחר ול״ד לדלעיל סי׳ נ״ב גבי ירוקים
 שהאדימו שזה אינו מצוי כ״א מסילה לאור משא״כ כאן והמחמיר נזה אינו אלא מן
. כ׳ השייך ודוקא שנפלה וצולמה אכל צולעה ולא ה ע ל ו  המתמיהין עכ״ל: (ח) צ

 פרי הדש
 זננר נמנה עליו רני יוחנן
 וניטלה מפני תקלה ופירש",
 ולמא אתו לאשכמיי מיני׳ונן
 נפ״ק ושנת דף י״ז אערינן
 דהיינו עעמא וגזרו ולהוי
 גדוצי מרומה תרומה משוס
 תרומה טמאה ניד כהן דלמא
 משהו לה גגיה ואתא צירי
 מקצה וכהנו שס גתות׳ דאף

 לנ״ה דאמלי תעשה זיציף הכא
 מורו לפעמים שצריך להשהות
 שנס שלימה עד זמן זריעה
 ע״כ ונמס׳ בכורות פ׳ מעשל
 נהמה אמריי נמי דאין מעשר
 נהמה נוהג בזמן הזה משוס

 מטה יהונתן
 מרא״ר נחמן נית הרסס צו'
 וכפי סירושו לקאי אגהמה
 שנפצה אין לחוש לבית הרחם
 שמא נתרסק ואףדאם ניעל בית
 הרחה כשלה מ״מ «ענ!ס רישוק
 היי ערפה א• לאו דגנית הרחם
 לא מ״שינ; צנתרסק 1נ"מ
 נרמב״ם פ״ט הלכה י״ז ונ״ל
 להניא לאיה לדבריו. מסא
 דפריך נמ׳ התערובת דף
 ע״ד ע״נ האי עריפה ה״ד
׳ ר״ל אמל ראיערנ ו 5 

 ננפולה זקסנל ממדה צריכה
 מעל״ע הלכה צריכה בדיקה
 ולי לש״י כיון דאיתחזק
 נמ קעק עלפ!מ אין מכניסין
 אותו לעזרה לשחות משוס
 הקריבהו נא לשחתו והיינו
׳ (י׳ לזמאי ירעו י ק£  משוס ד
 נשחעה אחל הליכה ונבדקה
 אס נמצא נה ריסוק אברים
 היינו ו,ןא שנתערב זסשאל
 יקרינו לכך כ׳ רש״י לבתחלה
 אסור משוט נקרינהו נא
 לפח^ן. אך {פוס לימיןא יש

 לידז באופן אחל דמיירי באופן אחל
 ש־ל הזבחים שנתעלנ נהם נינל נהס בחייהם איזה ליסוק אנליס אלא לנל זמן שלא ראינו שנפצה ריסוק אנליס לא מעצה וצא מוליד והשתא לנתערנ האי נפולה כולם נכנסו תחת הספק ולבדיקה א״א לתא נלולס ניכר אייה
 ריייור, ויי! סוא אי אמלינן דליסוק אנליס הוא ננפ1לס טריפה אפילו נאנליס שאס נעצו נשרה איכא לאזקמי נכה״ג הממני' טתא״ב א׳ אמריגן לריסוק אנריס ל״ש רק באבריה למערסו נגקנ או מעול כולה לינא לאוזמי דגם
׳ וע״כ צ״ל ' * "״"" "' ״ י *״* ^ - י י י י ^ * י \ 6 . c,!\ ״ -.״. ״.v \*!ו..״1 \ . . . . L . 1 - . . _ ! . . . ׳ צ . ,  ״׳ 1 ״ _
 עמלה ושהתה

 האחרים' נתרסקו דא״כ' בלא ספק נעולה טריפה להוי נמו ניקנ וגיטל ואע״כ צ״צ לריסוק אבלים שייך גס באבלים שאס נטל בשלה צפ"! י״ל להרמנ״ס צא נהירא ליי לפלש משום הקלינתו נא לפחתך למ״ש וש״י
 כמו שכתבנו ומוכח שפי׳ לננל אנריט שיין ריסוק אברים ננהולה. אף נאנליס שניטל נשל נהם : (ש״ע סעיף די) אם עפרה תוך םעל״ע די לה בדיקה נו׳ . עיין ס״ח שהניא לעמ לנינו ירוחם דאס עמדו

 יד אפרים דגול מרבבה
ח הפריח אך (פיטן נ״ח גש״ך פקיד) והלכך לדידן דאין אני גקיאין טריפה . מסחימח דבריו משמע קצת וגס  אפיצו לא עמוס כשר ומהש״ך נסי׳ ל״נ נראה מדבריו ואפ״ גויקת חוס השללס (א צריך ונן דע

 לאיתי אחל קלוש מלנר הת״ש גס״ ל״נ הקשה עצ השייך ודעתו שבעמוס מיו״ל ואינא לישזת׳ שאינה יכולה הילוך צא סמי כיון שאין סליעומא רק באבל אחל אגל עיין ס״ש לעיל סס" ל״נ ווויק :
 לילו חיישינו לפסיקת המוט והגאון מזה היה ממש יחיו כדורנו ואמנם מסוגיא לב״ק לף כיו. ועכ״פ הסומך

 על לבלי סאחלוני׳ אין לתפוס עליי בכך עיש ונראה מלנליו שאס מיס המעשה בא לילן היה מטריף כדעת הח״ש אלא שאין לתפוס על מי שהורי כלנרי האחרונים וקרוב בעיני שגס המורה להיתר לא היה לפ:יו ספל הת״ש .
 וכתבתי זה להוציא מצנם ש! המצפצפים וכממגים (ומל שמתיש מחמיר ויש שגסיס בהוראה ועזשיס מעשה נסנלת כליססואף דאית להן זכיה נדלננן ליח לנו זטה נלאורייתא ועהידין ליתן את הדין ותא חזי מס נין חסידי
 ות-יפי קמאי הגאון נעל נו״נ ו״ל שהיה משיירי ננה״ג נלור שלפנינו ונאמן סוא צהעיו בנולו שהת״ש היה ממש יחיל בדורם ומה יענו אזובי קיר וכבר הערתי נספר קונטרס התשובות ובספרי שי״ת בית אפרים ח״י :
ך מעל״ע - ענהימ ונחנ במאיר נתינים סי׳ ניב נהמה שנפלה מן המומה ונחלשה מן הנפיצה ולמחרת עמלה מעצמה נצא סיוע וצא עקלה לגציה להלוך בלל ועמלה כמו חצי שעה כבהמה בריאה ו ־י« די) אח"עסדה ת  וס
 ורויה דכנה עצמה לאדן לא נדדך נפיצה אלא נדרן שכינס וצא עמדה ואחר מעל״ע שחנווה הנה אע״פ שהרי״ו סונר דשנתה מעל״ע א״צ נליקה זננה״נ נהג״ה בן המחבר כתב(סייע לדבריו ולכן כ׳ להקל נהפ״מ לאיומיו
 הסיתמוהיס ולכן צא מנעיא שאין להכשיר נצא נליקה אצא אפילו כבדיקה לא נסיוא להכשיל עיין שם : (0״׳ף יי) הלכה והיא צולעה. ענה״נו וכמנ גנ״ג מ״ת סימן י״1 כשול שנפל על האל; וצולע «צ רגל איוש אין

 נליון םד׳רש״א חדושי בית מאיר
 ו-־מיו־ ו׳ נהג״הין או כשאר בהמה . אם לא דאה אותה מתחלה דיט אות נ׳ בשם אור זרוע אנל לשון וסימן נ״ח גש״ו פ"? יי) ואם הונה עוף . נ״כ כלומר ללא כפירש״י על מימלא לאין ליאה לעוף לא
— -״•• -״—י־צת בזבחים לנפול אלא כהמרדכי ועי׳ נ״ח ופר״ח . אמנם השייך נראה ללא לצה להחליט לעתו נגד רש״י ו״ל ולא - * ־ • י • • י v "י ״ — - •י—״ •— •

 •  י"" י
 לבזה אפשר למודה לש״י לצריך נליקה.־ (שם םק״י) והכי מונח

 הרשב״א נחוויעיו הוא כל׳ הטהבד ״והיא צולעה" ויש לי לוטר דבדוקא נתב בן דנן םשמע קצת בזבחיג
, ״,״,, J M , v , , - ״ .  פרק כתב אצא בסוכתה נגל הריאה לבזה אפשר - .
 נהש״ס. נ״נ הוכחה זו נקל יש ללחוחס לנהי לקשה לו להניח אפשל דנתעלג צ^המה שהלכה ע״י שהעמילוס מ״מ אכתי האיך קתני ירעה הא לא לעולם תהלך ולא תרביץ ואס אז מעצמה תעמוד ותהלך הא מתבשל בלא נליקס

 צבי לצדיק יד אברהם
 (פיםן נ״ח סעיף ה׳ בהג״ח) ^ שאין השינוי כו׳ . הנו״ז והשיך הקשו פשיטא . ונ״ל לנ״מ אש מטריף (סי׳ נ״ח סעיף ג׳ ^נהנ״ה) ואם חונתח נאנ! נטקום א׳ א״צ בדיקה דק נגנד המקום עהובחח שם ולא
 כל בו וכן משטע לשון הפור. היינו ממ״ש הטול והוכחה באבן נגל נצ נושי אנל לא היס
 לדקדוק זה דנסי׳ למ״ל ס״ג מבואל מכי להליא נכי עוף שהוכה בען או נאנ! על לאשה חיישינן
 ייס חיששין למקום הקשליס . יעמ״ש שם נס״ל דמוכמ מן הש״ס ורש*, ירי! יט״י וש״פ לחוששין

 כשאר אברים
 צריך הלב

 בשאר בהמה משפק ריעוחא כאן נחשנ כודאי עייפה וצ״מ נזה ספק ספקא:

 וצא הוזכר שם משש לשאר איברים. ונינ סי׳ ל״ב ס״ו גני נהמה שהוכה במקל טל השלרה לאם יש 5:מקל קשר
 נהלת צבי

 לקרום

 אלם וכן קשה למ״ש תריץ ומניאו ב״י סי׳ צ״נ לאס הכה מבהמה במקל שיש ני קשרים או שנפסק או
 הקשה ג״כ הדגמ״ל לעיל סי׳ ל״נ עיש) עכ״ד וצ״ע כעת :

 קולט של חלתית להוא:וליפה אליבא לכ״ע כמ׳ישנס״סנ״א ועיין סימן מ״ו ס״י וקשה דס״ל לאוקמי כגון שהמיר( ר
 ללוחי דאיכא מ״ל אפיי הלנה צריכה בדיקה א״כ ה״ל לאוקמי סכי(קושיא זו



ן קז באר הגולה ה י כ ת פ ב יורה דעה נה הלכות טריפות ש ה י ז ר ו  ט

כ א׳ גגוה ממגי״): ים מסקנת ״ ב י ו מ ר ל י פ ה ש ן נ מ ה ל ל ע מ ל  דמצינו גבי ריאה במראה טרפה דאין איסור אם יש לחלות במוגלא בה ופרש״י והר״ן כגון אגמיס אפילו מ
נ י א הוששין להם. אפילו בפחוח שסח־ נ״נ: 3־'מימרא י ) הוששין להם . אף טל פי שכתב האו״ה שם דין ט״ז ועי׳ ב״י וב״ח: י ט  וכדאיתא כסימן ל״ח ס״ג: (
ב מפני שנועץ ס1נא'שסד1<נ״א:׳נא מעוני׳  בסעיף י׳ שאס יודע שיפילוהו נוטץ צפורניו כו׳ שאני הכא מי׳ מחמת חבטה שחבטה ונפלה לארץ כ״כ הפוסקים: י
^ מ 1 ^ י ' ר נ ו \ א ו מ ש ) מפגי שנועץ. לפי צפרניו, ול״ר לזכרים המנגחיס זה את זה דהכא כיון שמרגיש שרוצים מ י  שכל א׳ חושב שהוא ינצח חברו ויפילו: (

 להפילו נועץ צפרניו משא״כ החס ימהוא גליא לרכינא 1כו׳
 ראדרבה כ״א רוצה להפיל חבירו ב״י
 ומהרש״ל פא״ט סי׳ ס״ד והב״ח :
ג כל רגליו כו׳ . משמע אפילו  י
 שלש רגליו קשורים אין חיששין
 וכ״כ הב״ח וכ״כ מהרש״ל שם
ד כל  שק עושין קצת מקומות: י
 רגליו קשורים כו׳ . וכתב האו״ה
 ודוקא כשעומדת על רגליה ומחליקה
 ומפילה קבל אס נשא הטבח כבש
 על צוארו ומשליכו לארץודאי חוששין
 דהוי גבוה יותר מי״ט וה״מ שלא
 אחז רגלי הבהמה בידו כשנפלה אבל
 אחז רגלי הבהמה אפילו לא אחז
 רק השני רגלים האחרונים ומכובד
 הבהמה נחבטה לאק כשרה עכ״ל

 ומביאו הב״ח והשיג עליו להלא אי! חוששיין" משמע דומיא להלכה
 כשאחז רגלי הבהמה בידו עדיין
 הוי גבוה יותר מי״ט שהרי בפרק

 המצניע איתא בהדיא רעד כתפו של
 אדם הוי ג׳ אמות דהוא י״מ טפחים
 וכו׳ ולא אבין דבריו דהרי האו״ה
 נמי קאמר לגבוה מכתפיו יותר
 מי״ט אלא טעמו דכשאומז הרגלים
 ומכובד נתחבטה לארץ א״כ החי
 נושא את טצמו ולא חשבי׳אלא במקו׳
 אחיזה בידיו ולא מכתפי׳ דהאי:
. אפילו בפחות מי׳ ו ו תוששין ל  ט
 כיון שהפילוהו אחרים וכ״כ האו״ה
 כלל נ״ו דין ו׳ בשם רח״מ עי׳ בס״ק

 א׳ ־"

 ננ שס נמוש׳ : כד מההוא
 עוניא שס : כר, מימרא ילנ
 הונא שם ומשלש ננמ׳ משום
 לאמוה נשמה אס ננוהה לס
 יותר מלאי אינה קופ:ת :

 נו מימלא ללנ מנשה שס :

 נקודות הכסף
 בפרק שור שנגח דף ני ח ע״נ
 גגי סאי מורא ונפל לאריתא)
 וכן הוא גתושפתא ערק אלו
 טריפות כדברי המום׳ וז״ל
 אש שהתה עעצ״ע נשרה ואס
 עמלה ני! כן ויי! כן נשרה
 ואע״נ ינעמרה קורס מעל״ע
 סליני בנמ' ליל! יצרין נייקי
 מיהו באילן לינא י״ל לגמי
 לילן מורה לתוספתא וכן
 משמע לשון הרמנ״ש נפ״ע
 מה״ש וין ע' וו״ל נהמ' שנפל'
 מן הגג אם הלכה אי! הוששין
 לה ואם עמוה ולא הלכה

 היינו קולם מעל״ע ד6ל"'
 תו״ל לפרושי ובעמלה לשלש
 חוששין וכן מין י״ע בתג
 נפלה מן הגג ולא עמיה אשיר
 לשחוע אותה נתון מעצ״ע

 פרי הדש
 תקלת וגרשינ; תו התש ומ:א
 תימרא דחיישינן לתקלה ותנן
 אין מקדישין ואין מעריכין
 ואין מחרימי! נזמן הזה ואש
 הקריש והערין וההרים נהמה
 נזרק מזה מיעקר כ!׳ פי' ד;"ח
 ליתי לירי תקלה ונס הרמ-כ״ם
 פסק כמאן רחייס להקלה ש;׳
 נפי ׳"ב מהלי מרומות פת
 פרומה שנטמאת משליכה לנין
 העצים עי שישרשנה וכן שמן
 שנטמא נותבו בכלי מאוס עד
 שייליק כוי שלא יהא תקלה
 (אחריי ויאכלוהו וכ״כ מננריני
 בשם הר״פ גני שהיית העוף
 לאסור להשהותו בביתו י(מא
 אתי לירי תקלה וכן כתב שם
 הסמ״ג והכל נו וכמ״ש כל זה
 הנ״י ודי׳מ לעיל גסי׳ כ״נ ע״ש
 ונן לעת מהר״ס מרועצנורק
 וכמ״ש סטור נשמו נא״ח
 נס״ס חרע״ו ונמ״ש כספרי
 פל״ח לח״מ נס״ל והכי נקטינן
 בעיקר הדין לחוש(תקלה אפי׳
 כאחד ודלא כפשק המחבר ז״ל

ת עצמו מ ה  על גב המים בשוה לו הרי זה שט מ
:  ואין הוששין לו

ו כנפיו בדבק בשעת צידה ונהבט אם שני ק ב ד ט  ח י
 כנפיו נדבקו בדף שצדין אותו בו תוששין וצריך
 בדיקה ואם לא נדבק בו אלא אחר מהם אין הוששין

 שהוא פורה מעט בכנף השני;
ת זה ונפלו לארץ  ט ־ זכרים המנגהים זה א

: ם ה א הוששין ל ) י ט ) 
א שור שהרביצוהו לשהיטה אף על פי שנפל  י נ
 נפילה גדולה שיש לה קול בעת שמפילים אותו
ב מפני (ס) שנועץ צפרניו ) י י ) ו  אין הוששין ל
:  ומתחזק ער שמגיע לארץ (לשון רמנ״ם שס לי! י״ב)
ד כל ה ודוקא שלא קשיי ע כל רגליו כשהפילוהו(יא) אכל אם י ג  ה
ו מוששין לו (מרדכי  (י) רגליו קשורים בשטה שמפילין אותי ט

 פא״ט בשם ראני״ה ומשמעות שערים שער ל״ד ולא כאו״ה) :

ה (יא) מדעתה אפילו ממקום גבוה צ פ ק ־  יא(יב) נ
פ שאנו רואים שאינה יכולה ״ ע א ג ז נ  הרבה ט
 לילך אין חוששין לה(ל״ז) לא שנא קפצה מחלון
י מארובה שבאמצע הגג ז נ  שבכותל לא שנא י
 2״ לפיכך אם הניהה למעלה ובא ומצאה למטה

: ה  חוששין ל

) אכל א י  שיודע שיפילוהו : (
 אפ כל דנליו וכו׳ . תמהתי על
 שבקצת המקומות ראיתי שקושרים
 כל רגלי השור בשעה שחיטה והשור
 נופל על צדו לא על מתניו ורש״ל כתב
 דיש מקומות שקושרים רק ג׳ רגלים
 לחוד ולא הרביעי ואף בזה לא יצאו
 ידי חובתם ע״כ, על כן תמהתי על
 המנהג שראיתי בקהלות שקושרין
 כל הרגלים ולים דימחה בהו ונראה
 שההיתר הוא דעושין בענין שאין
 החבל מקשר הרגלים אלא בשעה
 שהשיר נופל לארץ ובשעת נפילתו
 ממש הרגלים נתהדקי זה לזה
 ונתקשרו ולא אסרו אלא אס קשרן
 להררי קורם שיתחיל לנפול כנ״ל

 ללמד זכות אבל ראיתי נקהלות
 אחרות שאין קושרין רק ב׳ רגלים
 ודוחפין אותה עד שתפול וכן ראוי
) קפצה מדעתה . ב י  לעשות .־ (
 הטעם בזה לכל שקופצת מדעת
 אמדה נפשה החילה שלא תתרסק
 ואפילו אנו רואין שאין יכולה לילך

 אין חשש כ״כ ר״ן:
 אין

ם שגנבו בהמה מהדיר אפילו השליכוהו מעבר לגדר שהוא גבוה מאד י ב נ ג ו  יב כ
 אין חוששין מפני שהם מכוונים להפילה על מתניה כדי שתוכל לרוץ לפניהם
ת תשובה מחזירים אותה מותרת מ ה  לכן בשעה שמחזירין אותה אם מ
ה מפני שמכוונים להפילה בענין שלא יפסידוה אבל אם לא החזירוה אלא  י

; ה ת (ינ) יראה חוששין ל מ ח  מ
ז אע״פ שאנו רואים כו  א : ט

. דלית לה מידי למסרך אפ״ה אין מוששין. ש״ס: ג  והר״ן כחג כן אהגיח למטלה ומצא למטה ט׳ וכ״ש הכא: •ין מארובה שבאמצע. הג
. משמע הא מספיקא אסור דשמא או מסתמא הפילה על צלעותיה וכן מסיק הרוקח סימן שפ״ז לאסור בכהאי ׳ ה מפני שמכוונים כו  י
 גוונא וכן משמעות הש״ס והפוסקים מיהו הטעם שכ׳ הרוקח שס דבנפלה פתאום מוששין דאפילו נפלה על מתניה צריכה בדיקה צריך עיון

 דמשמעות הש״ס והפוסקים לא משמע לכאורה הכי:
 באר היטב פתתי תשובה

 נודע שנפלה אמרינן שנרונא הוא דנקטה ואין צריך בדיקה כדלעיל סוף סימן ל״נ : שוורים אף דמדכרי הרמ״א משמע דד1קא כשהולך כמקדם מכל מקוס משמעוח הפוסקים דכ(
א שאינו צולע מקרי הילון יפה ואויה יחידאי נזה ואם כ! נהפ״מ יש לסמון על כל פניט על כ ה ז ד א״ ס ז , ח ג ־ מ ס ה , ר נ ז ד ל ל״ ך , ״ ש , ה ) כ ו ה י ל ( פ , ע ש 7 ו , \ ש פ ל ץ , ( ע ו נ ) ש מ ) 

: ״ ש י נ ת ! "  כיין שמרגישים שרוצים להפילו נוען צפרניו משא״כ החס דאדרנה כל אחד רונה "
. כתג הש״ך משמע אפילו ג׳ לגלים קשורים אין חוששין וכ! עושי! בקצת מקומות ימהרש״ל וט״ז כתבו דנכון לעשות לקשור רק ב׳ הראשונים ועיי'מה'שכתגתייגס״ק״מ׳׳ט ו י ל ג : (י) ר ו ר י נ  להסיל ח

ס ג י ן שרגלים הראשונים א  ולדחוף אוחו עד שתפיל ע״ש . טבח שנושא כנש על צווארו ומשליכו לאת חוששין(ואס אחז רגלי הבהמה אף רק ב׳ אחרונים כשרה טו
ס מטה הונתן ל א ג ה א ל , פ מ ה ו ק , ל ח מ ה ו , ל נ ל ל ת ע ד מ ו ע ש  מקושרים ומיד כשהניח הטבח ב׳ רגלים הראשונים יוכל לנעיז בקרקע עיין שייך ופר״ח) עוד כ׳ בשם או״ה דדוקא כ

, מעל״עאינהצ׳׳נוע׳׳שנפר״ח ח ׳ לא א , פ ה א מ ה כ , ה ל ג ז ר י גבוה יותר מי׳ טפחים והנ״מ שלא אחז רגלי הבהמה בידו כשנפלה אנל אס ט  נשא הטבח כבש על צוארו ומשליט לאין ודאי חוששין ל

ל ולאלימיו 'לאס(הגיא ראיה ל ע פ ו י ־ י ש ה ס י י ל מ ל ה י נ י ש ו ר 1 ל י ״נ י 1 נ ת ש י מ י ו ל ת מ צ ' י ל מ ר ע נ א ת י י ' ' ר " ש נ ז י " נ ע י ש ה ח ש " ב א כ ל ד ה ו ר ש ׳ רגלים האחרונים ומכובד הבהמה נחבטה לאיז כ  רק נ
. והטעם שכל שקפצה מדעתה אמדה נפשה תחלה ה ת ע ד ׳ רגלים ולדחוף אותו עד שיפול וכן ראוי לטשוח : (יא) מ  לדו לא טל מתניו ונכון שלא יהיו קושרים רק ג
ה . כתב השייך משמע ומססיקא נמי אסור לשמא אז מסתמא השילה על צלעותיה וכן מסיק הרוקח מיהו הסעס שכתב שם דננפלה א ר  שלא תתרסק : (יב) י

 פחאום חיששין דאפילו נפלה על מתניה צריכה בדיקה צ״ע למשמעות הש״ס והפוסקים לא משמע לכאורה הכי עכ״ל:

 מהא דקאמד נפי התעיונת
 אהאי שהבאתי לעיל בהמון
 כולה! כריצ צא קשנלי עמד-
 אינה צריכה מעל״ע הלכה
נ יימי האי שגרונא נקטי וכי תוס׳ לצא ננפוצה איילי אנצ נפולה טלית׳ ול״א וזה מקלי הלכה ויהי׳ כשר נצי נליקה אצא ציין  אציב ולכאורה קשה הא אמריי נס׳ א״ט האי אימרתא להוי שגלן בלעי אנתרייהו אמל ו
 הילון יפה וביה המחבל לקמן ס״ו וצפיז ק׳ אמאי צא מוקי לאיעלנ נגפוצה ומיילי לכוצס לא הלכו הילוך יפה ואי לא נתערנ האי נפולה מוי אמרי' שגרונא נקיט משא״נ עכשיו אינא נהו חד נפולה צ״א שגרונא נקעי
 א״נ אף יסנרי הלכת אצ״נ מ״מ היל לאוקמי ננהיג אט״כ 5"ל בשיטת ל' ילוחםלאס ממלה ושממה מעל״ט אצ״נ א״כ ע״נ ליכא לאוקמי מתני' נהנ״ל לאל״כ ק׳ אמא׳ ירעו כיון לשכתה מעל״ע יהיו כשליט להא אף
 שאינה הולכת הילון יפה מ״ס הוי עמל; ושהתה מעל״ע ואצ״כ כצל. לפ״ז מוכח כו׳ רי״ו שפיל ועניל לראייתו מהא ראר״נ נ״ה אין נו משוס ל״א ופריך מהא ותנן ושוין שאס נולו סוא ומומו שזה מן המוכן ומשני
 בגון שהערים ע״ג קרקע . והנה לכאורה (א מקשה מילי לרלמא מיידי ננ׳ ימים טוניס של ר״ה ואיב׳ לאוקמי נשהחה מעל״ע וצ״ל דהמקשה פרין אי סוי מיישי' משוס ר״א להוי צרין עכ״ש בדיקה וני״ע איא לירוק
 וכמ״ש רמ״א נא״ח סי׳ סקי״ג ומשנה בגון שהפריס עג״ק והיינו לעולם למיילי ננ׳ ימים טוניס של ויה והפריש על גבי קרקע אס נ! הוי שהייה מעצ״ע ועמלה ואין צרין בדיקה נצל לפ״ז מוכח כדברי לנינו ירוחם ודויק:
י הגאון ז״ל אלו צ״ע למספליס ע״ג קלקע איני לאיי לי״ל והפריש עיג קרקע הייני שהלכה הילוך יפה וא״צ נליקה כצל ואף ללש״י ר ב ה הכהן ג״׳ ט״ץ דפ״ק ווילגא : ד מ ל  [הנה״ה סאת חרב חגי ונו׳ טייח ש
 ז״ל פילש רהיינו ננער לעמיל וחחנ פוסותין לעמוד יוכו' וצ״צלנשו ע״י נדיקת מ״מ צא קשיא צפי פי' ליתלז הגמ׳ ומיידי ניו״ט שצ ריס ושהתה מעצ״עוגינ נשר ע״י בדיקה ולא יצערן לאוקמי נהפריס ע״ג קרקע
 וי״לדרש״י לשיטתו אזיל נל״ה י״מ לק״מ לנלאה שס לס״ל לבורגן שהיו מקושין לא עשו גא״י רן יו״ט אחל אפי' ביוי׳נו של ו״ס משוס וסמכו אלונ שנים לאין אלול מעונל ונ! משמע נאמת נגמ' שם לף י״ט ע״נ
 נתא ואמרינן והא מקצקצא ליה ובחילופי האלכתי נזה כעז״מ וכבל נופס על. שמי איזה סנסן קטן בעני! זה בספל לבלי נחמיה על חצק או״ח בסוף הספר ע״ש . וא״כ לא משפתח לה ושהתה מעל״ע ניו״ט [ואין
 להקשות והיאן משכחח לה וישחענה ניו״ט וכיון לעמלה צליבה נליקה ואשור לשוחטה ניו״ט וכדאית' בניצה ל׳ ל״ל לזה לא קשיא להא התס הוא אינעיא ולא איפשטא והרמניס פ״ב מהלי יו״נו פסק באממ האינעיא
 לקולא א״ב 'י״צ להש״ס ל״ל למימ אין ראי׳ מזה לר״נ לבית סלמם אין נו וכו׳ לליצמא מיילי וספליס ע״ג קלקע ותפשוט באמת למותל לשומעו ניו״ט וגס סאינעיא להתס ציכא למיסשט ללילמא כלוב נחמן ובית הלחם
 אין נו ונו' וזיל הכא קמלמי לה וזיל הבא קמלמי לה וכן כתב נאמת הצל״מ שם זבל מן וין לפי מש״כ הצצ״ח שם יסוגיא דניצת למ״ו ולא אמרינן מתון אנל אנן לקיי״צ לאמרינן מתון פשיטא ומותל בוודאי צק״מ יע״ש
 שכתב וזהו טעמי של הלמנ״ס שם לפסק למותל לשחוט ניי״ט וגס הלייף לא סניא נעיא זי משוס דבל ססוגיא שם סוא דלא כסלכתא ע״ש] ואמנם לפי דעת התופי וש״פ דיו״ט של ל״ס עשו לעולס שני ימיס טוניס אשיי
 באיי ואף נזמן סכרייתא שהיו מקלשין ע״ש הראיה ויתכן שפיל קושיות סגאון המחנל וע״נ צ״ל כמו שתי' משוש לניו״ט אשיו לשחוט ולנווק מ״מ אינו ואיה לוי וגינו ירוחם ממא ומחלן כגון שהפויס וכוי לאלינייהו
 י״ל דר״ל נגון שהשריש והלנה הילוך יטה אבל עמלה ושהתה מעל״ע שפיל י״ל לצליבה נליק' וללא כלנינו ירוחם . ואגב לאיילי בליני נפוצה לאיתי להניא כאן מה שנסחשקחי מכבר בחיבורי בנין שלמה (ת׳ יזבני להוציאו
 מהלם לאול סלסוש) בשיעול נפיצה ועוף וניחוש לריסוק אנריס היאך היא לאפשר לאף לקיי״צ לשיעול חנטא אין פחוש מיי מ״מ אפשל למיינו לוקא בנהמה אנל נעוף לחיותו מועט אף נפחות מי׳ אינא שיעור מיתה
 ולאימי נו׳ הלמ״א נהג״ה נסי' זה סעיף א׳ שה' ואין מיצוק נזה נין נהמה לעוף לנעוף נמי לינא הני ונרשם טול ונ״י ומשמע לאף לעני! שיעור שיין הס וגן פירש סגר״א ז״ל בביאוריו לסויא אגל תמהני לבטול וגי״
 ליכא מזה למז למיוא לק להד״מ הוכיח מלי הטול לאין חילוק נין נפילה לטלפה נכותצ לנין נהמת ונין עוף מתרסקים בין בלליסה וכין ננפיצה וללא ננ״י שכ׳ לאין ללנו של עוף להתרסק בנפילה אנצ בעני! שיעולא לא
 ןעיילי ואמנם מצד הסברא נראה לאין חילוק ואף לחיותו מועע מ״מ אין נו חנט נ״ה כנהמה מחמת שהוא קטן ואין נו בונו כ״נ וכעין זה אמרינן במילין ד' ט״ז נעופא וקליל ע״ש והלכך הכל חו שיעורא הוא.
 ומיהו עדיין סו״ל לםפוסקיס לבאר גבי עוף אס נפלה כשהיה עומות כמה סו׳ שיעורא דגני נהמה נו׳ ט«זיס הוי שיעור ריסוק אנריס משוס דמנרישא לתולא על ארעא ל' טפחים הוא דהויא אמנם נעוף ווואי
 מעינן טפי ואפשר לסמנו נזה אגלול לפי גללו והקטן לפי קטנו ונפי עלך השיעול לשערו חנמיס כמורא ׳שעל נל אתל נעוף לפי גללו וקמנו להא ננהמות גופא וודאי לאין שיעול אמו לנל הנהמות . ומיהו לעני!
 יויוב תשלומי! לבול לקיי״ל לבול שחייבה עליו תורה להבלו וכיש צתנסו והתורה כעילה על סבול ואפי' מצא ספוגי! של צמל נזה יש למגעי אי גס נעיף בעינן הנלא של י׳ או אפשל לניון לחיותי׳ מועט אפשל גס

ה הכהן מיין ד*'י| ווילגא] •־ מ ל  נפחות מי׳ נמי איכא שיעול הנצא לעוף ותמהני עצ הפוסקים שצא בארו זה וצ״ע . ע״נ הגייה מהרב הג׳ וני' מיה״י ש

 חידושי בית מאיר
 (סעיף ט׳ נשי״׳!) ונפלו לארץ. נ״נ אנל לא נפלה אין חיששין גמלא ופי׳ הל״ן לאי! בהנאה שלהם

 נוי ריסוק אנריס להטליף יא״נ אף נמקוס הנגיחה א״צ נליקה :

 יד אפרים
 לחוש לפסיקת חוט השלוה 1אף נצולעת או גוררת שני רגליה נ׳ בניב שהסומן על האחרונים אין
 לתפוס עליו ועיש שכתב שאס היהודי לא לאה שנפצה אין למוש לנפילה אף שהעובל נוכניס המובל אומר לי
 נן וי״ל שאמר כן להשביח מקחו שסובר אס יאמל שצוצע מתטת נפילה עויף ומנ״ש אש יאפל אחו

 הנפילה שכבל ילא מיו״י לא מסימן ועיש שני דאין לאיש שמא אי&פק ניני׳ כשלא נשמט ולא נשבר ואט ממט ולא איפשק נינים נ״ל לגט סלמ״א מולה נהפ״מ לסמוך על בקיאות שלנו שלא נתעכלו עיין שס:

 יד אברהם
 ממש קאמר לריסוק אותו מקוש שהוכה נו ובעינן שיהא הולכת נמ״ש סי׳ זה ואפי׳ בהלנה מיישינ! לנקינח
 אותו אנל שהוכה נו אס הוא נערף נוס וצרך נליקה לנזה שהולכת לא יצאה מכלל נקינתו לאפילו אס

 ניקב אפשל לה להלוך ע״ש!
 (יי״ד ח״א) נםמם

 גליון מהרש״א
 6׳ חתעוונות דף ע״ד סו!) ע״ב כולהו נר״ל לא אפרי נו׳ הלנה א״צ רדיקה וחשתא א״א דבהולכת
 נסו שאד נהטוח אלא לא כ״נ יטה נאשר הלנה טקדפ נטי טריפה . א״נ אנתי י״ל בנהמה נפולה
 כזו שגחעדנת בין חזנחים . דא״א להכירה כיו! דהולנת עתה נסו נל הנהטית וט״ט טדיפח חיא.

 אנל



ב ה י ז ר ו ן יורה דעה נטס הלכות טריפות ט ה י כ ת פ 2 ש 1 י הגילה 4 א  כ

. כ׳ מהרש״ל פא״ט ס״ס צ״א נראה דוקא ניטל ברוחב סלע ע״פ כל אורך השדרה וכן ברוחב סלע על כל שאר ׳ ו  נט א ואם ניטל כ
 המקומות אבל בציר מרוחב סלע באוהן המקומוח לית קפידא אע״ג דבעינן כל רוחב סלע באוהן המקומוח היינו שניטל כל העור ובאותן

 אמש;' חוליןו׳ נ״ל וכמכמי׳:
 נ כשירש״, שם וכ״כ הלמנ״ס

 בע״ע מה״ש: נ ברייתא שם
 פלוגחא ואמוראי נפילושה מקומות באנו להציל הוא דבעינן שישאר כל רוחב סלע כדי להציל מגלידה אבל היכא שלא ניטל עורה אלא מאותן מקומות [לא] בעינן כל רוחב ד

 אמילאי wrt/־S?w»n סלע וכן פסקהרשב״אעכ״ל ולא נהירא חהל' הרשב״א(בחידושיו דן! נ״ט ע״א ומביאו ב״י) ומיהו ודאי נראה דלכ״ע שאם ניטל העור מעל
 וכתב הלשנ״א לא ׳לעתי ממס מקצת השדרה וכל העור קייס או

, ובו ב׳ סעיפים : נט (א) ניטלה משלשתן כו׳-, ה י י ה ה ב ט ש פ נ ה ש מ ה ^ מעל מקצת ראשי הפרקים וכל העור נט ב ; י ; ^ ^  ״
״״ דדוקא שלשתן ביחד מצילי . ״ . • ״״..״ , ״ ״ ״ , . - ״ - * K v %.,1* משוס'ומאחר שנניטצ מזל קייס שמותרת אבל אס ניטל כל 
י ומגינים בגלולה ואס הן שלשתן סופ ד י 1 ב י ע א הגלודה אסורה והיא שנפשט עורה ב ר ל ו ע '  ״אחו«:׳ ״ק,מ,ח סלל, מל־ ה

י ואם נשתייר פן. להתגדל אבל אס ניטל יאחד משלשת\ m י חולי טריפה ד י ם בין ב ד ] א  3S כלהשדר׳ממש(אורוחב)[צ״לברומב
g סלע על כל פרק ופרק מראשי פרקי׳ ^ S " % 
ו ־י,, ממש מפני שאין שס עור אחר שיציל 3 ל  מהמקום סהיא 5
 זולתי זה אבל כיש עור אחר מצטרף
 להציל כגון זו שכל שאר עור הגוף
 קייס אין הדעת נותנת בשנעלמקוס
 חוליא אחה או שתים שבשדרה
 שתטרף או בנטילת מקום אחד;או
 שנים מראשי הפרקים כ״א בכולן או
 ברובן והכי מסתברא מדבעי רבי
 ישמעאל ניטל מקום כל השדרה נטלו
 ראשי הפרקים אלמא בשניטל כל
 מקום השדרה או בנטלו כל ראשי
ל g הפרקים הוא שנסתפק ולא במקצתן י -  שלש״, *, ש,ען ל
 משלשתן סופן לסתגלל!מגי! ורובן ככולן טכ״ל ומשמע דלא מכשר
 ועציל כשלה ע״ג •• אלא כשניטל קצת מן החוליא או
 נקודות הכסף קצת ראשי הפרקים ניטלו אבל טכ״פ

 ואס שמעה נשיוהזמן מריסה הרוב מהחוליות והראשי פרקים לא נטלו כלל משוס הכי אין הדטת נותנת כלל להטריף משוס ניטל חוליא אחת או שתים או אחד מראשי
 ^2£"נ *™ **?ft פרקים או שתים אבל כשניטלו כל החוליות וכל ראשי הפרקים מקצתן ולא נשתייר רוחב סלע כלל ודאי הדעת נותנת להטריף כיון שבכל
 אייש׳נלא עמוללאציב היל״ל אורך השדרה וכל ראשי הפרקים ליכא רוחב סלע כלל כן נ״ל: ב כשרה. והרשב״א אוסר בזה וכן דעת רבינו ירומם ריש נתיב ס״ו וגם

ה בטור ובשלמי הגבירים הביאי סברא זו וכ״פ מהרש״ל פא״ט סימן צ״א וכן פסק הבית חדש ע״ש:  יני״א «« יאעי>י ««י

 ס א אתוזת דם . שאחזה דם וחלתה רש״י ור״ן . והרמכ״ס בפי׳ המשנה פי׳ שגבר טליה הדם עד שחנקה: ב והטעושגת .
 שנכנס עשן מופה רש״י ור״ן. והרמב״ם פי׳ שגברה עליה המרה שחורה: ג והמצוננת. חולי מחמת צנס רש״י והר״ן. והרמב״ס פי׳
 שגברה עליה הלימה הלבנה טד שנתבטלו חושיה וכ׳ ולא זכרו תגבורת המרה האדומה לפי שהיא בבהמה מועטת ביותר כמו שנתבאר בספרי
. כתוב י ה שנתפטמה כו מ ה ב  רפואות הבהמות ע״כ: ד מים הרעים. בפרש״י והדן ור׳ ירוחם מים מגולים ועיין לקמן סימן קי״ו: ה

 גחורת
 ביאור —

 ן סופו
״ ־משלשת!  , , ״... ״
 העור רוחב םלע י על פני כל השדרה ורוחב םלע אין מופו להתגדל וגס לא מגין ומציל

 על הטבור ורוחב סלע על ראשי איבריה הרי זו טל כן היא טרפה*):
 מותרת (רמב״ס ורשנ״א ור״ן ורוב הפוכקיס) א 3ט י' יאם ס (א) שאכלה םם המות . עיין

ל מ״ש מזה סימן קי״ו בסופו: ע ו מ ה א ר ד ש י ה ב » ג , ל כ ע ע מ ל ב ם ח ן ר ל כ ט י  נ

 הטבור או מעל ראשי איברים ושאר כל העור קיים ב (א) כשרה ;
: ס עריפה (ד״ע) ״  הגה [ג] אבל אס (א) ניטלה(ג) משלשתם ושאר 5ל העור ק

 ^ M י העוף שניטלה נוצתו כשף (ג״י בשם רוב הפוסקים ונ״פ מהרש״ל פא״ט סימן ק״ש).
 הגה [ה] ויש אושריס (ר״ז הלוי וכל בו) וטוב להחמיר אס נפלו כלס (א) [י] מיהו אם נפלו נוצותיו מרוב שומן
 אע״פ שנפלו כלס ונשאר ערוס מכל מקום כשר דהואיל ונעשה מרוב שמנו כשר (ח״ה סי׳ קפ״א גשס א״ז) .־

. ובו ג׳ סעיפים: ת ו מ ם ה ה ס ל כ א ה ש מ ה ן ב י  ים ד

) שאכלה »» סם המות א ) ו ) ב והמעושנת ג והמצוננת א ° ) דם ( א ) ת ז ו ח א  א א *
) הרעים הרי זו מותרת : נ ) ם י  שהורג הבהמה או ששהתה ד מ

 הגד׳ ה נא] בתמה שגתפטמת בדברים אסורים מותרת (מרדכי ליבמות פ׳ אלמנה לליג) אבל אס לא נתפעמה

 דנשת״ל כל סמול י,ייס וכיון
 שפפק ספיקאהוא פשק לקולי:
 וללא כלני יהודה גמשנה שס
 לף ג״ו אף על גג ללא הליני
 חכמים עליו כיון מקמ להו
 גני אלו כשרומ השכמת

 הפוסקים :
 א משנס מיצי( דן נ״ח (״פ״
 שנכנש «ש! כגופה והמצוננת

 הגהות הט״ז
 (טיטן נ״ט ס״ק אי) מוחק
 שירוש
 נגלדו

 יט״ז כל פירושו וכ
 אמר במקומו וו״ל

 הגר״א
. הרטב״ט אזיל לשיטתו (זכ״נ ה־״מ נתי' הראשון) שנחנ שספק ׳ ו  וא0 ניטל ברוחנ נ
' ולעולא ט״ש סטפק דרוסה ואפשר  נטריפה לנד דרומה להקל וצ״ע טאי פריך שם ט״נ נ
 י״ש שיש כחן מפיקות להקל וכן ם׳ דלא כעולא . וציע ט״ש (עינ) ! [{] אבל אם כוי.
! [ד] העוף נוי . דלא נו״י דיחידאח הוא ונטש״ש (נ״ו  דחיקו להוטרא ועבה״נ מיק ה'
 ני) נעונרא דר״ש ב״ח : [ה] ויש כוי. כר״י כיון דת״ק ל״ק אלא כנפיה : [ו] טיהו

 נוי. בטש״ש נ״« ב' א״נ בסידי כוי וה״ד, איפכא :
 Q [א] בהמה כוי אנל כוי. ע״> ט״ט א' וםסקגא שס אלא לעולם כיי ורוקא נווו״ג

 ובתמורה ל״א א׳ ט״ט נוי אלא כיי ועתות' שט ד״ה שינקה כו׳ ונםחפקו תום' בוו

 צריכה בדיקה וכן מונח ממיסי
 הגיל ח״ל וא״מ וכו׳ והשתא
 ע״כ עיקר שינויא לא הוי
 מעמלה צליכס מעציע לאכמי
 ליגדקוה בהילוך ועול לכיון
 למעל״ע סגי אמאי קתנ׳ ירעו
 על שישמאנו אצא עיקל שינוי׳
 מהצכה צריכה נדיקה וכיון

. אנל הרא״ש פסק ברי יוחנן דרנ מ״ל נוותיה ול״ט י ו  [א](ליקוט) ואס נשתייר נ
. ובעל הלנית  אלא בנית הפרטות והלניו נרי יוחנן ובן מ״ל לרנא בפ״ד ע״1 א׳
 ובע״ה פסקו כרב ונראה שטעטם משום דשקלא והריא כולה נטי נפ״ט שם אטתני' וליתא
 דרי יוחנן גופא מפרש למתני' כ״ז שיוגק וגם ל״ק יחידאה אלא אפרטות ועגל הרך כמ״ש
 הרסנים (ועמ״ש נא״ח סי׳ ל״נ סל״ו) וז״ש שם וכל שטגו חכמים כו׳ ר״לדבהנך אף ת״ק
 מודה ודלא נדש״י שט וא״כ שאר שקלא וטריא אליבא דהלכתא הוא ודנרי הרא״ש
 נראין(ע״נ): (ליקוט) ע״ט כל בוי. הרטב״ט . אבל הרי״ף פםק כשמואל ע״ש.ובה"נ ובע״ה
 פםקי כרב. והדא״ש פסק בו׳ יויונן. ונת״ה כ' דיש לפפוק כר׳ יגאי (ע״כ): [ב] (ליקוט)

 פתהי תשובה
 JM (א) טיחו אם נפלו נוצותיו. עיין בתשובות רדנ״ו החושוס סימן קמ״ס שם משמע
 ליותר יש מקום להטריף בנפל מחמת שומן אצא שהוא מכשיר בבל גוונא ע״ש :
 ח (א) םס המות. עי׳ בתשובת נגדי כהונה חלק יו״ר סי׳ ג׳ שנשאל ע״ד שחיטת הנהמות
 בעת ששכיח הדבר בנהמות ואין שוחטי! שום בהמה רק אס יש אטעסנן עליה שקנו

 אותה

 יד אפרים
 (טיטן ג״ט סעיף ב) העוף
. ועיין נרדנ״י ׳  שניטלה מ

 חיג סימן ק״ה תרנגולת שנפצ'
 גו»ס !צא נשאר לק מעט
 מזעיר בראשה וכנפיה :
 (סימן ט׳ מעיף א' בהנה״ה)
 גתפטמהנלימיה-ענה״ט
 וכתב נשו״ת ן״י סי׳ ל׳ נעגל
 שיגקממלג סרס שנלרסתמזאנ
 במקום ליש לחוש לנקיגת

 ונשתפקו ו
 טשום

ב ט י ר ה א  ב
. כתב השייך להרשב״א אוסר בזה וכן דעת הב״ח ומהרש״ל. ה ר ש ט (א) כ  נ
 ונתב עוד רש״ל דוקא אם נישל רוחב סלע ע״פ כל אילך השדרה וכן ברוחב
 סלע על כל שאר המקומות אבל בציר מרוחב סלע באותן המקומות ליח קסידא אף
 על גב דנעינן כל רוחב סלע באותן מקומות היינו שניטל כל העור ובאותן מקימות
 באנו להציל מנלודה אנל היכא שלא ניטל עורה אלא מאותן מקומות בעינן כל רוחב סלע והש״ך חולק עליו ומסיק דאין הדעת נותנת להטריף רק כשניסלוכל
 גינ כמנ הכי מימה לפשייני החוליות וכל ראשי הפרקים מקצתן ולא נשתייר רוחב סלע כלל אז טריפה כיון שבכל אורך השדרה וכל ראשי הפרקים ליכא רוחב סלע *) .־ (ג) משלשתם . ובט״ז

• יא״ג מטריף אף אס ניטל א׳ משלשתן (ולא דק עיין בב״י ובכסף משנה): ל ־ נ ־ י  בכל מ״ס י

 גליה מהרש״א Q (א) דם . שי׳ שאחזה דס וחלתה והרמב״ס בפי׳ המשנה פי׳ שגבר עלי' הדס עד שחנקה. ומעושנת סי׳ הרמב״ס שגבר עליה המרה שחורה . ומצוננח שגבר עליה
 , ״) י ,..״,1״- הליחה הלבנה טד שנתבשלו חושיה וכהב ולא זכרו תגבורת המרה אדומה לפי שהוא בנהמה מועטת ביותר כמו שנתבאר בספרי רפואות הבהמות ע״כ: (ב) הרעים,

״יל?אא״ל רכל *C הבאה״ט לא העתיק יפה לברי הש״ך יעבש״ך עצמ,. גי א

ד פ  טרי
) אם נפלו גוצותיו מרוב שום! . ונית חילל טהטיר: ל אט ניפלה משלשתם . ע׳ מי' טיא ש״ך סק״נ : (סעיף נ׳ »״' ב  אותן ובהיס צולעים דא״נ בל״ז פסולים טחטת מום : (סימן ניט סעיף א' נהגיה) א
ת . בת׳ בית יעקב סי׳ א׳ ר״ה ר ה ו  (סימן ס' סעיף א' בהגייה) בהמה שנתפטטה בדברים אפורים. וליתן נהםחו לעובד כוכבים להאכילה בפסח אם יודע שמאכילה חמץ אסור ש״ע א״ה ס' תם״ח : (שס) ט
 וגלטור נ' כיון דזו״ו גורם אמור לנתחלה אסור לשוחטה עד אחר טעל״ע שגתעבל המוי! ושהרטב״ם מודה לפוף דברי הנה״ה ניון רנזח ליכא התירא בזח״ג ; (שייך סק״ה) בהמה שנתפסטה . ע' ת' בית יעקב
 טי׳ א' שהשיג על השיך אלא טעט המרדני להתיר הוא אחר טעל״ע טהאכיל' ועפט״ש הבדטנור׳ סמי כל האמורי', וני דנגטר' טשטעדנוישיני עונדנוכביט קילי טחלב פרפה והסברא ט' דאין אטורו טגועו:

 יד אברהם
 מצטרפת צשאל ריעות׳ המעיוה ט5 נקנ באומרו שגומאאו קמט כשהם ממחלת הבריאה אין סופן לנקוב וטריפה
 לק מטעס חשל וצא הוי נ' ליעותות משם אחל.וגם הוא אינו מיקצ רק כשניכר שהוא מתחלת הבריאה בניוול

 הדושי בית מאיר
 (םיטן נ״ט נש״ך טק״א)
ק לשון הרשניא  מעתי
 ומפייס נ״א בנולןז* ברובן

 ולא בספק. וכתב דהוי ספק חסדו! ידיעה כמבואר בדבריו כסי׳ ל״ו ס״ק קמ״ב וש״ס ל״ז ואף גמקוס
 ספס״מ כדמוכח מדבריו גסי׳ ל״י ס״ק ס׳ וסי׳ ל׳. ס״ק ר״ג:. אנל מודה הוא שאין ממענין סירכא היוצא
 משוך הגומא או קמט אף שידוע שהוא מתמלת הבריאה כמגואל נספרו סימן ל״ט ס״ק קע״א . וניכ בסימן
 ליה גגי יתרת בלדי ואונא ועויפי אף מעינלי לפ״ו ואינה מעידה על שס לקותא כלל ואפיה מעכבת קוצא
 גדולה למיעון סירנא ונוקה היוצאה ממנה. וק״ו ג״נ של ק״ו צסילכא מתון הגומא נציל והנה ובל זה פשוט
: אממש גדולה מזו נראה לאף לעני! שאר ליעותא ל ״ '  נאמת ולא הזצרבתי לכתנו רק להוציא מדעת המורה ה
 שעל הגומא או קמט דיינינן ליה להטריף ככל דין תרתי צריעותא כמ״ש להדיא הרב התבייש גסי' ל״ו סעיף
 נ״א ס״ק מ״ס ובסימן ל״ו סעיף ה׳ ס״ק מ׳ והפמ״ג כפתיחה להלכות בדיקה וכסי' ל״ז'כתב שכ״ו רו: הפוסקים
 דס״צ ובל טריפות הריאה מעעס נקנ הוא וכ״ו הדרישה וכ״ה התבייש מת1ס' לסא״ט !מהטושיע ר״ס ל״ה
 וב״ה הפמ״ג מדברי השייך שס . ובראש צקייס דנריסס אשר אנו חיים מסיתה •י וראיתי צהלנושי שרו שננה
 ויק ושסך סוללה ע״ר סתב״ש נדברים שאינם מוכרמיס ע״ג אאריך נוה דהתנ״ש כתב ומוכח ונוי התוש׳
 נד״פ א״ט (מ״ג גי) ד״ה ואפיק וכל טריפות שבריאה הוי משוס וסופן לנקוב שכתבו דלרננן לא הוו אלא
 י"! טריפות ומסרה צר״ש איצעליך ולרבנן הוו נכלל נקובה . וכתב עליו גה׳ לגושי שלו נסיק נ׳ שאין
 מדנר׳ התוס׳ ראיה דאין שוס טריפות בריאה שצא יהא משוס דסופו לנקוב. לאפי' נימא וטריפות וחסר
 ויתיר וחליף וכה״ג הוי אין סופן לנקוב רק מנועם חסרו; טליפה אפ״ה שפיל נתנו והוי בכלל נקובה לענין
 מניין ח״י טריפות שאין לתשוב אותן נפ״ע משוס לכולן ה11 נכלצ גקנ עשהו שהוא הקל שבכל «ריעותית
 וכיון ונטרף ננקב משהו שו-נ אין צחשוכ כו ניטל ומסר וכ״ש הוא . ומה״ט לא תני במתני' ניטל וחסר ויסיר
 גני צב ולקין נמ״ש חוסי שם . והנס הרב הנ״צ החזיק בסברא זו בפשיעות עו שמצבו שוחה נמ לאייח
 התג״ש אלא למחמחה הקשה גס״ק י״א עצ הסוס׳ גופייסו ומשמע מובריהם וצמ״ו מסלון מנפניס שמיס
 מסמן הואנחשנ במניין ח״י שלישות. ואיך אפשר לחשבו 5פ״ע כיו! לחסרון הוא נישמנקנ ונבלל הריאה
 שניקבה סוא . י.ס הקשה גסקיח על מ״ש הנ״י נסי' ל״ו ללעח הרמנ״ם למעריף קמע וגומא עיג הריאה
 ס״ל שהוא משלים מניין ח״י טריפות והאיר ישלים כיו( שהוא לויוי׳ נכלל חסרה היא נ״ש מניקנ וכבל מנה
 שניקבה והניח נצ״ע : אבל גאמתסכרא זו ליסא ללא נתנו החוש׳ כן אלא גני ניטל נל הלנ והריאה
 והוקין דיהוו נ״ש מניקנ כיון לגנ1צ נצ שימות האבר ההוא אבל נלקותות הריאה שבוצה שלימה רק שנגלאת
 נמ ריעותא נמקוס אחו זה וראי צא הוי כ״ש מנקנ ונשלט ליעותא שלא מצינו כיוצא בה נשאו איגויס
 שנערשיס ננקג לגון חשו אונא ויתיר אונא וחציף וומיא נאופתא . או גגישתא ולפחיוא . לוואי איצעריך
 צמחני חסלה הליאה צומל ואף חסרו! וצקותא דכה״ג שליפה. דה״א שאינה נכלצ ניקנה הריאה כמו שאין
 נמצא ריעותא נזו ננצל נקובה לשאר איברים . או ה״א דריעופות סנ״צ צא גליעי מאלו ננלאמ נקוכה שאין

 גטרפת

 (סי׳ מ׳ מעיף א' בהנ״ה) בהמה שנתפטסה נדנריפ אפודים פותרת נו׳ . כתב מסל״מ דנאיטור אנילה
. ואף זה שלי למיל זויז  מוחל לכתחילה לפטס ובאיי הנאה ג״נ אין צאפול אא״ב נל ימיה נתפטמה נהן
. וה״נ איכא גוף לסיחר ואכילה לאיסור. ואיה יש להתיל לאכול החלב מבהמות  ג1לס שלי אף כשאין בערן א׳

 שאונצין חמן נפסח . אלא ונפסמ לה״ל ־לשיצ״מ אסלי׳ זוז״ג לק מס שנחלב קולם פסח מוחל :
 שאלה ותשובה נהלנות טריפות סיטן ל״י • גיןץו הלכה למעשה ששחטו שור א' ונמצא שנסרנה הריאה
 שלו לשמנונימ הלנ והסירכא היה יצא מגומא שהיחס ע״ג הריאה . והורה מורה א׳ לקלוף הסירכא
 כמו שהמנהג בכל הסלכומ. וכאשר קלטוה נמצא שנחסשטו לצלולי הסילכא מהצללים עד סמוך לקמע אשר
 היה ג״נ ע״ג הריאה . והמורה הנ״ל הורה לקלוף הנצ והכשיל ואנכי.כאשל שמעתי ותרכז כטני, כי לקוצר
 דעתי אין לו עצ עי צהשען" באשל יתנאל נעז״ה . וגפלט ששמעתי שכנר היה מולה ונא כן מעולו ואומר
 ני גומא צא נחשב ליעותא. ותקע א״ע ע״ל ס' בית לחם ׳הולה שכתב נש״ס ל״ס להכשיל סילנא מתוך
 הגומא . וכמה גללה סילכח נגע הצלעח אשל פשחה בזמנינו המורים מחוך ספרי הקיצורים אשל כבל הזהירו
 עיז וצווחו כנרוכיא כל הגלולים שצפנינו. וכאשר כחג ג״כ הרנ סרמיג גסימן מ״ג ביתור על ספר הנ״ל
 שמצא נו טעות כורך סקוצריס . וצרינים גווצי זמנינו להזהיר מחוש ע״ו. ואסונה אראה מניוון השאלה
 אס אפשר לקיים ולשפוך ע״ל הנל״י להנשיר סירכא ממוך מגומא כמו שחשנ המורה סנ״ל אס נחקור העני!
 מטקילי: הנה זה פשיס נבל הפוסקים וגולקיס ומגסגיט להטליף ננל תלתי לריעיתא נתהס מעיויס על שפ
 ליעותא אחת וכצ שיש לעה להטריף מחשב ליעותא אף לצא ק״יל נוומה . וא״נ פשוט נסשלי גלולי האחלוניס
 אשר מימיהם אנו שותיס בהלכות הללו ובראשם הרב המובהק נעל תנואת שול לגומא או קמט נריאה מבחין
 אפילו כל שהוא מצטרף לריעוחא אחדש אעס״י שאין ממנהג להטריף בגומא פחותה מאגודל מ״מ ריעותא
 סוה שהרי מגדולי הראשונים המטריפים אף ננל שהוא והובא נש״ע סי׳ ל״ו נשס יש מי שאוסר. והן הרמכ״ס
 בפיח מהיש. וסראביו מללא השיגו מסממא ג״כ הכי סיל. וכבר הובא לעס זו נתוס׳ פא״ט (ש1ף דף
. ואף שהתוס׳ שס ׳  מיז) נשם יש מי שרצו לאסור ומסשמא לאו קטלי קני הוו כמ״ש סתנ״ש סי׳ ל״ו ס״ק נ
 הקשו עיז דה״ל להגמלא לאוקמא מתגי׳ לקחני אי שמסרה נהכי. כנר האריכו נל האחרזניס נישינ לנר זה.
 ננמה אופנים וכיון למהגמ׳ אין הכרע וגלוצי הפוסקים מטליפיס ונט השיע חשש לדעתם האין יעצה על
 מלעח להקל נסילנא ונוקה סיוצאה ממנה. ונפלט כמו לשומן הצנ אשר סמחנר נסי׳ צ״ט מטריף לגמרי.
 לק לאק מקיצי! למען והאין ניקל בוצי האי למעך נשיוצאה מתוך ריעוחא גלולה נגומא. והרי אפיי ליעוחא
 כצ להן שלא היה מי שיטרף כמו טינלא קיי״ל שאין ממעכין נסירנא לנוקה היוצא ממנה נמו ממנואל נכל
 האחרונים . והנל״י עצמו הגיא זה'מקולס שס נסי׳ הנ״ל. והשתא יצינא נאלעא וגיורא נשמי שמיא למטינרי
 אין ממענין ומגומא ממעכי! זה לבל שאין הלעת טונלתו. ובודאי אס איט שגיאה נס׳ הנ״ל הוא ט״ס או
 דקאי על סירכא תלויה אנל לא בדבוקה כמו שחשנ המולה הג״ל. והרי לא נמצא נכל האחרונים. שיהא מיקל נלין
 גומא וקעט לעני! סצעלפוס צשאל ליעותא לק מחבל א׳ מזמנינו נס׳ לגושי שלד,וגס הוא לא סיקצ לק שאינה



ן סח באר הגולה ה י יורה דעה ס הלכות טריפות כ ת פ  ש

 כתורת חטאת כלל ס״ה דין י׳ כשס או״ה דלכתחלה אסור לקנות נהמה לאו דוקא דה״ה אכלה ולא נתפעמה כדמוכח כתוס׳ לתמורה וגס
 מן העונד כוכביםישינקה מחלכ טמאה ומשמע שס אפילו לא ינקה כל פשוט דכל ימיה הוא לאו דוקא אלא ר״ל שעיקר גדילתה מהס
 ימיה אסור לקנות לכתחלה ע״ש ובסימנים ולפ״ז כ״ש דאסורלכתחלה וה״ה אס אכלה דברים האסורים כל ימיה משחרית לשחרית
 להאכילה דבלים האסורים וכ״נ ממאי דקי״ל לקמן סי׳ קמ״ב סעיף אפילו אכלה נינחייס דברים המותרים דינא הכי כדאיתא כש״ס

 חילי מתמת צינה) : ב שם
 נמשנה:נ מנוןנוא וההוא נר

 שניא ונוי שס דף("נו:

 נקודות הכסף
 ורש״י ותוס׳ שם וכן משמע לכאורה ואין מרייי) שום ונר נ«ה

ה ״ ו א  בת״חשס שכןדעת המרדט ו
 וגס התוס שם נראים כמסתפקים הנא ונומוה א״צ מעל״ט יכו׳
׳ קאי ךןקא הרי נהדיא ממ״ש ויי^י׳ יי׳ ס ו ח ה ל ד " י ע - ו ״ ר ע כ ל  ב

 אכרשיני עבודת כוככיס שהזכירו שם «™6׳to« וילמ׳^שטמ?׳1
 דבהא גם המרדכי מודה וכמ״שלעיל
 והא דכתבו וצפים ריהטא כו׳ ולא
 כתבו בפשיטות דאסור כדמיכח
 בש״ס בעבודת כוכביס(דף מ״ט) דאי
 הוי חד נורס הוי אסור משוס די״ל
 דוהל) אכלה כל ימיה כרשיני עבודת

 ושהתה מעצ״ע ציינה נויקה
 מש״ה ירעו אלא וואי נעמדה
 ושהתה א״צ בדיקה . ומיהו
 הרשנ״א והר"! ושאר פוסקיט
 חולקים ושוברים וצריו בדיקה
 נמ״ש הנאמו״ר ו״צ בשיק
 הנ״צ והנאתי ועת התולקיס
 טל הסוטקיט הנ״ל להקל
 נהפשד מרובה וביוצא נום

 ?נ״ל ע״ג הנה״ה :

 (ב) נל (ג) ימיה רק נדנריס אסורים אסורה (תושהית לתמורה ס׳
 נל האסורים) :

 ב ב אכלח םם חמות של אדם או חכישח נחש
 וכיוצא בו מותרת משום טריפה ואםורח משום

 םכנת נפשות:
ה או חיה שנפסקו רגליה לא יאכלו טמנה מ ה ב  ג ג
ה שיש לחוש שמא נשכה נחש ק ד  אלא על ירי ב
 וזו בדיקתה שלא יאכלוה אלא צלי ואם היא נשוכת

כות:  נחש תתפרק ותפול חתיכות חתי
 כוכבים אבל משחרית לשחרית

 ואוכלה שאר דברים בנתייס לא וכן משמע באגור ס״פ כל האסורים
 שכתב וז״ל שינקה חלב רותח משחרית לשחרית הואיל וכל גידולה יד אפרים

 מטרפות אסור ופי׳ בתום׳ ה״ה להדיוט אסור בהמה שכל גידולה

 י״א דפרה שפטמה בכרשיני טבודת
 כוכבים מותרת דוקא דיעבד משוס
 זה וזה גורס אבל לכחחלהאםור אבל
 במרדכי פרק אלמנה לכ״ג משמע
 דאפילו לכתחלה מותר להאכילה
 דברים האסורים ע״ש ונראה דס״ל
 להמרדכי דאפי׳ נתפעמה כל ימיה
 מותרת דל״ד לפרה שפטמה בכרשיני
 עבודת כוכבים דאיתא בש״ס פרק
 כל הצלמים (דף מ״ט ע״א) דשרי
 לוקא מטעמא לזה וזה גורס דהתם

 הסימנים הנה מצו ורוסה גס
 הסרה לא היתה טריפה נ׳
 התה״ו נתנ ואין לואנ ורושה
 נגסה ובן פשקתי נמה שעמים
 הלנה למעשה רק מחמת שהיה
 נא! חשש נקיבת הסימניט
 בנהמה מרעה משעק אנצ
 מעגל שינק יש להתיר והא
 ונחסטמה באיסור היינו וווקא
 נל ימיה וכיון שינקה ממנה
 גט קולס שנורשה וגס אכצ
 אנילית אתרות ננת״ס לאו נל
 ימיה הוא וווו״ג הוא נומונת
 גע׳׳ז גני טרה שנתעעמס
 ננרשינ׳ עניות נונניט .
 ומעשים ככל יום שמוצאים
 פרות טריפות אט״פ שטריעה
 מן הנבון כגון יותרת וכיוצא
 וחץ שוס מורה שואצ אחל
 העגל וע״כ לשחמא סמנינן
 שעגל אוכל אכילות אחרות
 ע״ש . וע״ש שכתב שהישראצ
 נתן הפרה צרופה שחשמין
 קצת ותהיה ראויה לשתיעת
 אין נזה משוס תקצה וצא
 תיישינן אצא נספק ורוסה
 צסתירה שצריך שהייה י״נ
 צהשלינה צנלניס ולבן אין צהתמיר נזה :

 כרשיני עבורת כוכבים אסורים
 בהנאה משא״כ באיסורי אכילה שהרי אינו אוכל האיסור עצמו וכן
 משמע בתוספות בעבולת כוכבים שס ר״ה שאס נטע כו׳ לחלק כן וכ״נ
 לעת האו״ה סוף כלל מ״ז לאפילו היכא לעיקר גלילתה היתה מן

 הבהמה טמאה שרי מטעם למעוכל הוי כשרוף וא״כ ה״ה נתגדלה כל מאיסור כגון מכרשיני עבולת כוכבים וכיוצא בזה עכ״ל למלפתח
 בטרפות וסיים בכרשיני עבודת כוכבים אלמא דלהדיוט לא אשור
 אלא כשנתגדלה מכרשיני עבודת כוכבים דאסירי בהנאה אבל

 למזבח
 בע״ז שם וז״ש בגם׳ משחיית לשחיית יל״ק שינקה כל יםיד, וז״ש כאן אנל אם לא נוי;
 (ליקוט) נהםה נוי אנל כי׳ . עתות' שם שנםתעקו בזה (עש״ך) אבל בספיי ט׳ יאה על

 פתתי תשובה *'
 אותה מנפר נקי אט רשאים להתיר לשמוט אן בלי אטעסט אצא שיראו אותה מנינים ויאמרו
 שהיא בריאה והשיב שמצל הלין אף אס בולאי שלט החולי בנהמה מותל צאכלה וזה הובר הוא
 מארס הממית את הבהמית וצא צאלס תי״ש וצא נרע מאכלה סט המות ההורג את הנהמה
 שהיא בשילה אלא למ"« יש צאסול מצל המנהג שנתב מסרש״ל הניאו הע״ו לקמן סוף סימן
 קט"!. אן נל זה ניש חשש שנבל פגע תילאת ננהמס אנל אם ילאו אותה בקיאים ויאמרו
 תצא גגע נה החוצאת אין תשש צאשול ונתב שנן נהגו נעילו אצא שהשותט הוסיף מועתו צראוח
 אתר המרה ואס היתה מציאה וגדושה וכן אם היתכ המרה מתרוקן מכל וכל הטליף אותה גי
 זה סימן שנפל נה החולי ע״ש באורך. ועיי בתשובת שנות יעקב מלק נ' סי׳ נ״ו שנשאצ ג״כ
 עצ ענין זה וגם אווות התצנ שתלנו מסם ואח״כ מתי אי עותר החלב וכתב היכא ויש נגע
 יש לאסור בועת מהיש״ל אנצ היכא וצינא (גע למראות עינינו רק מולי יש להכשיר והנו
 ולא צוסיף עלה מ״מ אס ימצא השותט עוד ריעותא בריאה אע״ג ועפ״י הלין יהיה כשר מ״מ עיי תוצי כזו דיינינן לה נתלתי לליעותא ויש להעליף. והחלב אין לאסור כלל רק אס
 היתה חוצה נשעה שחלבה ואחל שעה מתה יש לאסור מתמת תשש סננה אנל עדינא צינא איסור ע״ש : (ב) כל יטיד,. ענה״ע מ״ש נשם ני״ע. ושם מבואר דווקא אם אכלה בשיעור
 שיכולה לעמוו מעתלעתגלא אכילה אתרת אגל משוס ונר מועט אין לאסור צנחחלה לשומעם ומשיה אין נותרים צשתיט חלננוליס סמנקליט נאשפס ואונציס תולעים ודבלים אסורים
 צשהותן מעצ״ע ע״ש - [עי׳ נספר צנושי שרד אות פיא שכתב ונ״צ וגס מאן ואוסר נתפעמה פצ ימיה באיסור אפילו ויענו היינו אם שחטה נך מיו אגל אס נ׳ או ג׳ ימיט אח״ה מאכילה
 היתל שוב אין לאופרה למה צי אם אכלה כצ ימיה היתל ואישור דשרי מה צי נכה״ג שאבלה תחצה נצ ימיה דנריס האסורים ועתה שאכלה היתר אצ תזכרו ראשונות ואפילו נימא לאשור

 תולש וגס י״נ ונרעי' צינא תקצה ונפרט שאינה בביתו והיא כפק טריפה ונס הוא ספק גרוע ואין להפסיד ממון שצ ישראל בסלה כתושה שאס ישתענת צריך

 ימיה רק בדברים האסורים דמותר (ועיין בש״ס ורש״י והוספות
 שם) דפשוט הוא דמ״ש הרב בשם התוס׳ דאס נתפעמה הוא

 ביאור הגר״א
 משום דלנאירה םשטע טמתני' דלהריוט סוהר טראזיטריך לטםול לגבוה וע״ש נ״ט א׳ והיינו
 כשיט דבינתיים אכלת דבר אחר אנל אם לא גהפםטה רק ברבר אישור וראי אשור נט״ש

 באר היטב
) ימיה. כתכ השייך בשס ת״ח דלנחחלה אסור לקנות נ  פי׳ מיס מגולים: (
 נהמה מן העובד כוכבים שינקה מחלב טמאה ומשמע שם אפילו לא ינקה כל
 ימיה אסור לקנות לכהחלה ולס״ז כ״ש דאםור לכחחלה להאכילה דנריס האסורים
 יע״ל סי׳ קמ״ב םי״א אנל דעת המרדני דמותר להאכילה דנריס אסורים
 ואפילו אס נתפטמה כל ימיה נ״כ מותר׳ דלא דמי לכרשיני עבודת כונביס לאיסורי
 הנאה כינהו ול״ע(ונבי״ע סי׳ א׳ כ׳ נהמה שאכלה דבר איסור לכתחילה אסיר
 לשחטה עד שתשהה מעל״ע ע״ש עי׳ כ״ג ונש״ך ונפר״ח . וכתב לה׳׳פ דמותר

 סני רוב אורן השורה ורוב נבל. ואולי ומסגי ובגמרא איתא
 תדושי בית מאיר

 ולמה לא נימא נ«י ואם נשחייל נרותנ סצע על
 והנפצ מורה ובילה ממש בעי(! :

 השורה ממש
 ועצ טנ׳ נצ השורה נוצה

 צ״ע מנ״ל דנניטצ נל סעור דנעינן שישמ״ר ברוחב סלע על סני •ל

 אברהם
 אותו נמצא שהוא תצוצ ונקוב באלכסון מע״ל. ונ! ראיתי בעיני ששמטו את״כ נמה נהמות ונמצא כך :
 הנה נפי הנראה הוא ממש ניוון והנצ נו הובא ננ״י פי׳ מ״ו שהיה מעשה נעיר נור״ש שנמצא יתר במעי
 היוצא מ! הקינה לאתר שנמשך זרת או זרתי' והתירוהו יאמרו שגצ הנהמות יש שם ודיו א׳ מתובל נכבו
 ראשו א׳ והוא מחובל נוקי! לאחל שנמשך מן הקינה זרח או ודתות והוא חלול ונבנס לחון המעי׳ נוי .
 אצא שצא נוכל שט אס הוליד נכנם מפוצש עד צמצל המעי׳ או לאו. אנצ מ״מ יש צלמוד בן מלשונו שנתב
 שנכנס צתון המעי משמע צתלצ ממש . ועוד אי איתא שאין הוליל מפילש לתצצ המעי לק שהוא מחונל צמעי
 מנתין. מיצתא ופשיטא היא שאין צו דן מעי יתל אף אס צא היה בך גכצ הגהמות . שהרי צא נקרא
 מעי יתר אא״כ משמש כניסה ויציאה של ריעי כמעי. ואצ״כ איט מעי אצא ויצווצ נעצמא נמ״ש נס׳
 תנ״ש פי׳ מיז. אצא מולא התירוה רק משוס שבל הנהמות כן ש״מ שהוא נכנס צתלל המעי ממש מעבר
 צענר. והא שנתב שם הכל נו בלשונו שפעמים שנשאר הל הוריו נכבו כשמותניס הננו מן הגוף ונמצא
 המעי היוצא מן הקינה חלק שצא ניכר נו כלל אלא נשאר כאלו צא היה מחובי שם נלל. היינו שצא נינו
 גו נלל שהיה מחונל שס נצלסוליל. אנל ע״מ אפשל שהנקב נינל נו צעולס . א״נ אפשל וקושטא ונאותה
 נהמה שאירע המקלה לפעמים שנשאר נל הוריד נננל ונמצא המעי חצק. הוא נצי נקנ אגל ולאי לנלונ
 פעמים שנשאר הוריו מתובל אצ המעי המו שמנואל מונרי סנצ נו שס נפנים . הוא מפולש צתון חלל המעי.
 ואל״כ צא היה עולה על סועת להטריף משוס יתר מעי׳ כמיש וניט נפר״ת וכשהוא מסתנן במעי הוא תצול
 למעי רק שאין נו רעי. וא״נ שימ ואס נמצא הוריו שממונו למעי מפולש לתלצ המעי ללח לן נה. ואין
 נזה משוס ניקג המעי. ונהי ונאגר שיש צו תצל אף שנברא נקוב עריסה . היינו סינא שאין ורן רוב
 הנהמות בכן . ובתכי איירי הרשנ״א שנתב נתשו׳ הניאו הנ״י נסי׳ ט״ו שנשאל על נקנ שנמצא גדקין
. ואומרים קצח אנשים שנן ורנן שצ דונ ן . ונראה מעניינו שננרא נ ׳ ו  סמוך לקינה והולך בשיסוע נ
 נהמות . והשיב שהיא טריפה ואין חושש׳! לאותן אגשים שאמרו שנן ורנן שצ דוג נהמות שאין גוגריהס
 ממש ע״נ. והנה לא מגעיא צפמ״ש הצ״צ גתשו׳ סובא נתבייש סי׳ צ׳ וטעמי של הרשנ״א שהכחיש האנשים
 הוא וצא תצינן שנעשה מגניחות הגהמה. וא״כ ודאי וגניוו! ויון שהנקנ מפולש צתצצ הוריו והוא מתונר
 בננו נראה שננרא כך ולא נעשה מנניתה . אצא אפיי לפמ״ש התג״ש וטעמו שצ הרשג״א שהכתיש מאנשים
 שכתנ וז״ל אנו צא ראינו צהנהמות כן כלל וביש לרונן עכ״ל , וא״נ נידן ויון שראינו ושמענו שענין
 הוריד ונקבו הוא נמעט נבל הנהמות שלנו וענ״פ ברונן מאיך אפשר להעדיף משוס ניקנו הוקי! הא אין
 רוב הנהמות עריפות דהא איפכא ק-י״ל דרונ נהמות בשרות הן . וע״כ אין נקנ זה נכלל נקנו הוקין .
 ונ״ה שם החג״ש לדעת הרשג״א ואלו כודאי מיו דוג הנהמות כן מוברתיס אנו לימר שהן נשרים : וט״ען
 היש״ש עצ ניוון והכצ נו וצרין וקווק נווצ נקגין ענתיס ויודעיט להבין הענין על ניריו אס הוא נדומה
 ממש לדבריכם ע״נ לא אמרה הרב אלא נני יחר מעי אס וומה ממש ליתר מעי והיינו אס יש נו רעי צוין
 דקדוק נזה אנצ אס אינו וומת למעי רק לוריד נמו שהוא ורן נל הנהמות מעוצם צא ראינו וצא שמענו
 שיהא צרין נזה דקדוק דא״נ יהא צרין לדקדק ולקנן ענתיס בכל הנהמות שלנו שנמצא נהם הוריד ולראות
. ועוד דנראה דנם הישיש לא אמרה אלא לכתחילה . ונ״מ לישנא דצריך נמ״ש ו  אס הוא דימה ממש צהנצ נ
 הע״ו ני״ו סי׳ ע״ר. אנל אס כנר נתתכה או נאנוה וא״א לברר אס היה וימה ממש לניוון והכל נו יש
 להתיר גהפש״מ עכ״פ . שהרי ק״״ל נסי׳ נ׳ רכל לני שמצוי להתיל טפי מלאיסול אע״ס שוואי היה מחיים
 תלינן לתתיל. וכן גשי׳ נ״ג ס״ו גני נמצא שנוי נאי מהאנליס וצא ילעינן שנפצה לאור חלי>1 השנוי
 נלנל אתל כנו! בתולי כיו! ונפילה לאור לא שכיח אמריי ותשניי סוא מהמולי. !הינ ביו! ינקב או יתל
 במעי לא שנית והוריד הוא שנית תלינן שהנקב או היתל שהיה במקום זה שמתונל ממעי לבנו הוא מה ששכיח
. ולפעמים נשאר כלו '  ברוב הנהמות . ועוד שבנר סעיו הנצ נו נעצמו שהוריו נופיה אינו צעוצס נענין א
 נכבד ומשמע דא״צ צתותכו מן המעי ושעמים נשאל ראשו במעי ופעמים נשאר שם באורן נרותנ ג'
 אצגעות או יותר. ושעמים שמקום חגורו במעי נרותנ אצנע או יותר ופעמים שהוא דק עד מאד ע״נ.
 וא״נ מסתמא נם הנקב משתנה ונל שהוריד גדול יותר נס הנקג ומג יותר ווה משתנה לפי גודל הבהמה
5 • ועיר ואפי' נס׳ " 5 י "  ולפ״ז יואי אינו שנוי מה שצפעמיט הנקג נראה רתנ יוחד יצפעמיס יייגי ־
 שקול אי היה נו ונר המעדיף מחולדה היה נראה להתיר אס מימה י״נ תווש או ילוה ולו דכיון ורוב
 טריפות אינן תיות ואינן י וצוות ונהמה זו תיתה והולידה שימ שלא היתה טריפה כי נקנ 01 לא היה נקנ
 המטריף אלא כמו שהוא דרך כצ הנהמות. ראי איתא שהיה נקנ המטריף א״כ נולדה כן וצא היתה תיתה
 ומולידכ . ונהי דודא׳ טריפה אין מתירי! מהא דתזינ! שתית ומוציוה . היינו משוס דיואין דע״כ היא
 ממיעוטא דתיות . אבל כשיש צתצות שאינה טריפה תלינן שפיר ולא גרע מספק עריפה דמתירין לאתר י״נ
 חווש . ונהינ החיו שם התבייש חרגנוציס שיש חטוטרות ננולנלחן יא״י אי יש כשיעור מסרו! המטריף

 וביון וחי י״נ חיוש איגלאי מיצחא וצא הוה חסרו! בשיעור :

 נערפת נו כיון שאי! מפקעת ויקא כמ״ש הצ״צ וכן הסכים הוא נסקיי . וביו! ואיצערין למתני תשר בזו
 שפיר איכא למימגיה אותו במניין ת״י טריפות . ובה/ נתנ הרשנ״א הובא בניי סי׳ ע״נ וניש״ש פא״ט
 גני הא דמנו נעוצה ומסורה בשתים דלמו הרמנ״ט מזה דנצ שאמרו שנערף נניעצ אין נערף נחסר. והוא
 חולק עליו וכתב ולכן מנוהו בשתים ללמון שאתו ניטל ניד ואי משל מן התולדה עריפה סלא ליסן פ״ס
 לגע״ו צחצוק ולומר וווקא שחסרה מתוצרתה אגל היה לה וניטל כשלה או לסיפך ע״נ . והוי התוס׳ כקידושין
 (דף נו) נתנו דמשר הבגד עריפה בדעת סרשנ׳א וע׳ינ ס״ל ג״כ דלא מנו נטולה ותשורה גשתיס אצא כוי
 שלא ליתן ט״פ לנע״ו לחלוק. וא״נ הינ י״ל חסלה הריאה תסרון נריעותות באיזה ריעותא שנה ונקיבת
 הריאה בשתים שצא ציתן ט״פ צנע״ו לחלוק ולומר דדוקא (יקנה שליפה אנצ נוצל נה מסלו! מאיזה ריעותא
 כשלה או להיפן. אלא ע״כ מלכתנו התוס׳ וללב(! ליכא אלא י״ו טליפות ש״מ וס״ל ובל הריעותות שבריאת
ם : יהשהא ג° ' י י ̂ייייי׳ו ״  , c s f t ה י v ג s s סופן לנקוב וצנן איא לחשבן והקונה בשתים . ואצו נלא״ה 
 דברי הנ"׳ א״ש דנה׳ דהרמנ״ס לא פ״ל סברת תרשניא גני (טולה ומשורה לומר ומנא! בשתים משוס שלא
 ליחן פ״פ לנע״ד לחלוק. היינו משוס דצא מסתבר ליי שיהא מקום לנע״ד לתלוק ולומר דדוקא חסר
 מתוצדס טריפה וצא >יטצ ואינ נתסר לתוי היי סגי ורעל למה לי. אנצ בעדיפות דחסרון על הריאה מנתון
 ומטריף הרמנ״ס ואינא נאמת מהשירים שפיר י״צ ומ>אה ולנקובה בשתים נדי שלא ציתן פ״פ לנע״ד
ן שפיר יש לתשבו ולנקובה נשתיס והא וואי יש מקום צנע״ו ^  לחלוק. וכן למ״ו תסרון מבפנים שמי׳ ת
 לתלוק. שהל׳ נאמת תוצקיס עליו. ושפיל ס״צ ליש לחשבו ולנקובה נשתיס . וכל שאינו כ״ש לכצ הומות
 יש לחשנו בשתים , ולא למי לניכןל הצ הצב והריאה והוקי! שאין עולה עצ תועת כצל להכשיל. וא״נ מה
 שמשב הלנושי שלו צלתות ובלי המביש אלרנה יש ואיה צלנריו שהן מוכלתין. (אלא לאנתי צ״ע ללנלי
 סלמגיס שמנאן גנ׳ משמע שאי! סופו לנקוב): ועור י״ל מעעס אחי יש לחשוב ליעותות הריאה שהן
 ננצצ חסרה מנחוןינשחיס עם (קונה אף אמ (אמל והוי נ״ש מניקגמ מ״מ איצערין צמיתני משוס מימ
 לעניו סתומה לנקב מתנשר נשתימת ויפן נמיצי החזה ואלו חסרון לא מתבשר בסתימה נמיש ספמ״ג
 נסתיתה להלכות נויקה . וכ״נ נס׳ תוות לעת םיי ל״ו ע״ש , וביו! שלינו חלוק מניקנת שפיל יש לחשנו
 נשתיט . וצפ״! (שתלקה תושיית מצנישי שרו מהתוס' וסנ״י והחיש: נם מ״ש הלבישי שרו לותית
 ראיית מתנ״ש מונרי הטישייע שהתתיצו ריאה שריקנה עריפה ושנקוה ומפרשי לת״ו וחציף. וכתב ומש״ה
 התתיצו לכתוג ריאה שניקבה עריפה שהוא הקומה צכצ ויני מיו וחצוף אנל לא שמענו וכל הריעותות סופן
 לנקוב. הנה וותה ונרי התניש נקש וכאלו לא יוע שויו. והא אין הוכחתו של התכ״ש הוא משוס
 שהתחילו בייבי נקובה אצא משוס ותתתילו ושגקזהו ומפרשי צויני ת״ו באמצע ואתינ תזרו וגמרו לייכי
 נקובה . ומות וואי יש לשמוע ונוצן משוס וסופן לנקוב הוא. ואי משוס שניקב הוא התחלה לכל הויניס .
 ה״ל להתתיל ולגמור נל דיני נקובה תחילה'. וצמה הכניסו דיני ח״ו באמצע ויני נקובה • אלא ש״מ נמיש
 סתב״ש : ה! נתנ הלבישי שרו נסקיו לדחות דנרי מתנ״ש ממ״ש הט״ז סי' מ״נ והצ״צ דאף נקנ גמור
 כל שנברא בן צית נ" לתא ונקב כלל. וא״כ כיש תסר מתתלס בריאה שלא בצורת נקנ כלל כנו! תשר
 זיתיו אונא ולא הוי נכלל נקנ. ונ״נ נסיק י׳ ומה שתשנו לנ״ש אדונה י״ל ונשלמא נקנ שמתמצת בריאה
 כשר ביון דלא מפקע זיקא אנל תסר ויתיר אונא י״ל דעריפה משוט וסופו לנקוב ייסקט ]יקא : גם מ״ש
 גס״ק י״א לדתות דגרי כמגיש ממ״ש מוס׳ ריש איע דמשמע דלמ״ד משרון מבפנים שמיי מסרו! הוא משלים
 צח״י טריפות. ולדברי התנ״ש שכל עייפות •הריאה מעעם שסופו לנקוב. גס תשרו! מבפנים סופה לנקוב
 ואין ישלים המבין אלא עינ שאינו נתולת נקנ. וא״כ ה״ה שאל ליעותוח שבריאה מנחיז כני! חשי אונא
 אינו בתורת נקנ. ואיט ראי׳ נצצ מתסרון מבפנים לשאר ייעותות שעיג הריאה . לשיה שהוא נתון נשי
 הליאת ואין נו תשש צשסא ינקונו סקלומיס שניב הלשנ״א נתילושיו לריאה שנשפכה בקיתון צית נה תשש
 נקב למנשניס הוא שנימוק נשלה . ומשוס נקב לינא ועולה צא לקה כלל. ואע״פ שכתב וה למיל צא
 שמי׳ חסיון. מימ למ״ד שמי׳ מסרו! נמי י׳ל בן דלא מעדיף דק משוס חסרון הנשר שמבפנים לס״ל ושמי'
 חסרו! ולא הדר בריא. אנל«ודה שאין נו משוס חשש נקב כלל מעטמא דאמרן. משא״נ שאר ריעותא
 שנתון עיג הריאה יש לחוש דסופן לנקוב אותה . וכימןנס׳ מוות דעת . הרי נתבאר שאין נרחייח וראיית
 הלבישי שרו ממש. ואי! לנו אצא ונרי האתריניס המפורסמים דכוצן מטעם נקנה ומעירי! על שם א'

 ומצטרפי! צנ' ריעותות :
 שאלה ותשובה בחלניח טויפוח םימן ס״י. עובךא נא ציוי שהניאו צפני מן הוקי! כאורך אמה מן
 מקינה ובאמצע מיה מחובר עיי וויו יחכ אל הכנר ותתנו את הוריו סמיך למעי' ונמצא שהיה תלל הוייו
 מפיצש עד חון המעי והיה ניכר במין נקב באלכסון מחלל הוריד עד מון המע" וניכר שהיה ״ברא בך
 מתחילת הנויאה והעידו לפני נמה ובמט אנשים שיודעים בבירור שכן הוא דון של כל הנהמות שהוקין
 אתר יציאתן מהקינה איזס שיעור מם מתונריס אצ הכבד ע״י וריד ואינו נפרד עו שתותניס אותו ונשחותניס
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 למזבח אסור אפילו דלאו אםורי הנאה כדאיהא בש״ס בעבודה כוכבים שנחגלו המשקין מ״י אדם ששכח לכסותן והואיל ואם היינו חוששין שמא
) וברש״י שם ועי״ל דהא החוס׳ כתבו כן לר׳ חנינא בן שהה מהן נחש אז היו אסורים לנמרי שהרי אין יכולין לעמוד עליו f סוף דף מ) 
 אנעיגנוס והרי הרמב״ם בפי׳ המשניות והברטנור׳ שם כחבו דליה משוס הכי אין אנו חוששין אבל הכא איכא ריעותא גדולה לפניך
 הלכתא כרחב״א וצריך עיון: ן ולדידן דלא היישינן לגלוי. כדלקמן שנפסקו רגליה ואיכא לברורי הלכך מוששין וצריך בדיקה כן נ״ל עכ״ל
 סי׳ קי״ו ובספר באר שבע סוף דף וכך נראה דעת המחבר שאע״פ
ס שהביא בספרו ב״י דברי ר׳ ירומם י ש ח ) *) ולדידן ללא חיישינן לגלוי מיס הואיל יאין נ ג ) ( ד ) ט  ק׳ כתב דמשמע מדברי הסול ושאר הגה ו [

ה שלמד ש י ר ! ה נ ה ש ע א נ ל י ש י א " י ס ה א י ש ח ג ש ל ו ח י ל י י א נ ח ל } י ר צ  שלמד כן מדין גלוי שאינו נוהג מחברים שכתבו דין זה בהלכותיהם מ
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 שמשקין כ״כ כמו בבהמה שנמצאה שנפסקו רגליה כי קרוב הדבר לומר ולקמן ר״ס קי״ו כתב דאין גלוי נוהג בינינו אלמא ס״ל לחלק :

 ביאור הגר״א
' ועדיין לא אדבר, ולד טרפה נו׳ ועדיין לא ארנה ולד טרפה שינקה טנהטה 08אה עטהפהורר,פשטע דוקא עט הפתורה (ע״נ): [ב] יליידן בוי.  פ׳ שור שת נשניט ט

 עתום' דט״א די״ט ו׳ א' ד״ה האימא וענשיו הוי ובע״ו ל״ה א' ד״ה חרא . ואנו כוי

 פתהי תשובה באר היטב

 פרי הדש

 (טיטן ם' בחנה״ה טעיף גי)
 *(לדידן דלא היישינןלנילוי
 נוי. גסי' גא: שנע וף ק'
 נתנ לשאט גילוי ללא אתיליל
 ליעושא נמשקין כל נן ואם
 היינו תוששין שמא שתה מהן
 נתש או תיו אשולים לנמלי
 אנלהנאאינא ויעותא גדולה
 לפניו שנפסקו רגליה ואינא
 לנרורי הלנן חוששין וצריו
 נליקה על פאן ואני אומל
 שפשיקתהלגלי׳לאהוי ריפותא
 נ״כ ואין חילוק נין וין וה
 לנין מיס מגולים אלא ותתס
 לא אפשר ננויקה והנא אפשר
 ננויקה ומיהו כיון וחוינן
 להאיונ׳לכחחלה מניתי! המיס
 מגולים ילית מאן לחש לכסותן
 אלא משוס נקיות נעצמא א״כ
 .מכ״ש שיש להחיל נהמה זז
 אף נלא בדיקה והש״ו כתג
 טלעתהמחגל ננעל ספל נאל
 שכע שכתנ נאן דין זה ולקמן
 ליש סי׳ קטין כתכ דאין גילוי
 נוהג כינינו אלמא ס״ל לחלק
 ע״כ ול״נ כלכתיננא ומ״מ

 המממיל תע״נ טונ :

 יד אפרים
 (סעיף ג׳ בהג״י) ולדידן
 דלא היישי' לגלוי. ענה״ט

 וכהג גשגו״י מיג סי' ש״ג נצי׳

- , - . •  לצורך אוכל נפש ניו״ע כיי! ו״. . ״
) לכן אין לחוש לנחש. ע" גתשוגת שגוח יעקב ח״נ סימן ס״; בדיקה וכן נראה דעת המתבל שאף שבסימן קש״ז כתב שאין דין גילוי נוהג ד  שכיח׳ נחשים עיש: (

 בלבל צ״ו אחל שצל עוף שאינו שכיח בישוב וקבלה שהוא עוף טהור ונפסק לנלו מן הארנונה גינינו מ״מ כתב כאן דין זה אלמא ס״ל דיש לחלק עכ״ל השייך :
 ולמעה וכשב ואף לדעח הרמ״א ונזמה״ז אין לחוש דוקא נעוף המצוי בישוב והמדינה לשי

 שהנחש אין מצוי בינינו משא״כעוף זה שאינו מצוי בישוב לק שהוא ממקום רחוק ואולי כאותן מקומות שכיחי ג״ב נחשים ולשי שאין אנו נקיאין בבדיקה יש לאשוו ע״ש. ולא ילעתיאמאי
 לא כתכ האי תקנה ללא יאכלוה אלא צלי לוואי גס נעוף מה;י האי תקנה . [*ומנ״ל להחמיר לומר שאין אנו נקיאין כנויקה זו וצלי כעת ראיתי שכן מבואר כאו״ה נלל נ׳ וין ט׳ ואס
 נחשים מצויים אין אנו בקיאי! ננדיקה זו עיש . והרמ״א לא היצרן להזכיר זה מאחל שכחג דצדילן א״צ גליקה וגט השיל שמוצק עציו וש״ל לצריו כליקה צא הוכיל לגלי או״ס הנ״ל

 להחמיר עוד ולומר שאין אנו בקיאי! כיון דגאמת אין נחשים מצויים בינינו ורק משוס שיש ריעותא וי להחמיר להצרין נויקה משא״כ בנדון לשבויי מיל] :

 יו שצו עוף שאינו מצוי בישוב ובקבלה שהוא עוף טהור ונפשק רגלו מ! הארבובה ולמעה אף על גג דקי״ל גסי׳ קע״ז שאין חוששים לנשיכת נחש לפי שאין מצוי בינינו אנל עוף זס
 אפשל שהוא ממקום לשכיח נחשים וממילא סכנתא מאיסורא לאסור נספיקא עיי! שם :

 תידושי הרב הגאי! ני' מי״י״י עוזר ׳"•צ מקלימגיטוב
 בש״ע סימן נ׳׳ז סייח או בנקבה שתתעבל ומלל ונו׳ ונמג מהלש״ל לוקא לילה בעינן אבל בעיגול לחיו לא וכן כתרנגולת ממתין משתפסיק כ״א יוס ותחזור ומעיל גיציס אנל טעינה לחוד לא מהני ועיש ולכאורה
 נימי חרפי חעהסי על מהרשיל רהא מבואר גש״ס חולין לף נ״ח לאמימר סבר דגיעי ספק סריפה משהינן לסו אי הללה וטענה שליא ע״ש למונח לאפי׳ טעינה לחור מתרח . ושונ ראיחי נסי פלי חלש שהשיג
 נזה על המהרש״ל. אן חזרתי וראיתי שובלי מהוש״צ אמיתיס הס וזהו להש״ס פרין שס על אמימל מתא לתגן במתני׳ לנ״ש ובית שליגי בביצת צנילה שנמצאה נתון התרנגולת. שכמוה נמכרמ נשוק נ״ש ממירין וב״ס
 אוסרי! ומוליס נ״ש בביצת טריפה שהיא אסורה מפני שגדלה באישור אלמא טענה ומשני תני מפני שגמרה באישור והיינו שנעענה קולט שנערפה ואת״כ מסיק השיש זהצבתא בנקנה הל שאינה יולות והנה מלצא אמר
 הש״ס כל שאינה מתעברת משמע להש״ש פוסק גוה וצא נאמימל משוס לקשיא לאמימר ממתני' וניצת טריפה והוצרן להגיה תני שגמרה באיסור וע״כ משוס הכי פשק הש״ס וגס לילה בעינן אגל עעינה ועיגול למול לא
 מהני וע״כ ממני' מיילי דומיא לביצת נבילה דע״כ שנמצא גה ניציס אחר שנתננצה ה״ה נמי בביצת עריפה מיירי שנמצא בתרנגולת אחר שחיטה ואתי ששיר רתק מפני שגולה באישור לטריפה יכולה לטעון ע״כ פסק

 סש״ס לצילה בעינן וכן מגואל בלשו! גה״ג ועור והלמב״ס שכתבי על שתטעו! ותלד בעוף והא והלי״ף מביא הא דאמימל בדי צלמול מרגליו לצלין להשהותה על שתפסוק מטעינה לאשונס דהיינו כ״א יוס עכ״ל ;

 השמטות מהידושי רע״ק
 [גיל דציל לגבי קרעים תחת העור משום מום] ודבר זה צ׳ע מאד דשאני כעוד רמוז לי
 שחוחך העור מלמעלה או שנוקבו טשא״כ בסימנים דבעי׳ דרך שחיטח ותחיבח הסכין היא
 נקובה בעלמא . וביותר קשה דמי הכריח לרית לזד. הא לפי׳ קטא בפשוטו י״ל דחחכי בטיעונו
 קמא דקנח . ולאידך פירושא כיון רעיקר האיבעי׳ אם שחיטת מיעוט קמא בחלרה פוסל . הא י׳ל
 דאיבעי בפשוטו שתחב תחת העור וחתך מיעוט סימנים . וגם לפי הצד רתחת העור 'לינא
 חלדה משכחת דחחכ הסכין תותי הסימנים ושחט מיעוט קמא וושט מלמטה למעלה . אתר כך
 מצאתי בספר המכריע להריאיו(סימן הי) שהביא לדברי ריח בספר הישר הגיל והרבה לתמוה
 עיז ותעלה דיש גזה משום נקובת הושט . ודרך גרדא ראיתי דבר תמוה שם דמה שסתר ראיית
 דית מתחת העוד בקדשים ופגימת עור לא הוי מום ממה דמוקמי׳ בחטאת העי!) ובחיק פגוט
 איכ מוכח מכאן רח׳ק פגום לא חשיב מוט בקרשים דאי חשיב מיס משום שחוטי חוץ לא יתחייב
 דאיגו ראוי לבא גפנים . ולעניי חמוד, דהא קיי״ל אין תמות וזכרות בעופות . ובזה חי׳ סקום
 ליישב קושית חום׳ הולין(דף ניט ע׳כ) דיה כגון ששחט וכו׳ דלוקה בבהמה ובחיק פגום עיש .

 . דבבהמד, דמום םוםל אינו מתקבל כפנים ז
 (סימן טיו נהגה׳ה)אבל בחייו כשר אלא שאי! שחיטה מועלת . ואף בעוף אט נשמט סימן א'
 ושחט סימן הבי לא מהגי נוקתני להדיא בברייתא ומצא הגרגרת שמוטה ולא נודע אם קודם שחיטה
 1כו׳ והטעם דמימ בעי׳ שיהא ב' הסימגיפ ראויים לשחיטה כיב תום׳. ואזלם לשיטת הרמבין
 דשמוטה הוי טריפה אלא דבנעקד בעידן שחיטה הוי נבילה וסימנים מנונוים [והשיך טקכ׳ר
 שהעתיק כן הוא תמוה וראיתי שעמד בוח בפמ״ג] י״ל ובאמת בעוף בשחט סימן א׳ והסימן ב׳
 געקר בשעת שחיטה דמחבי שחיטה לטהר מנבילה רהא הסימן ששחט שחטו בטוב ואף דהסימן
 הב׳ שנעקר אין ראוי לשחיטה מנח הנדנוד מימ י״ל דלא בעיי שיהא שני חסימגים ראויים
 לשחיטה . רהא להרמבין ליכא הוכחה מברייתא הגיל . דהא עניפ אסורה טדי! טריפה אנל טיס
 י׳ל רלא הוי נבילה והוי בטריפה ששחטה . ובן בנקובה הושט דקי״ל(בסימן ליג) רהוי נבילה
 טיט כעוף בגקוכת חושט ושחט הגרגרת י׳ל דלא מקרי פסולו בשחיטה כיון דבסימן ששחט ליח
 בו פסול והוי רק כטריפת דעלמא ששחטה . ובזה יש ליישב שיטת רכיגו יונה בראייתו
 בנשבר הרגל ולא נודע אם מחיים אם אחר שחיטה דאטיר מברייתא הגיל דשמוטה והיינו וסיל
 ושם בעוף לא הוי שמוטה ספק בשחיטה דשחיטה היי מעליא רק דהוי ספק טריפה ? (שין
 סקיצ) מאדים יותר כשר. עי׳ סשיי ליו נשיך סקייב ובספר בית אפךים בשפת אמת שט :

 (סימן ניה סעיף א' גכגפיס) מיהו איצ לבדוק אחר שחיטה . בפטיג תמה הא לפי פסק הרמיא
נ עינ האי מימרא דשטואל . אי ו  (סימן ניד) דשמוטר, לא הוי טריפת רק דאין שחיטה מועלת ב
 בל טבח שאיי הלכות שחיטה וכו׳ ההיא עיקור היינו שמוטה , דאלו לפירשיי דהיינו פסק
 הגרגרת יקשה אמאי לא חשיב גיב שמוטה ויהי׳ טונה דשטוטח הוי טריפה מעיקרא וליצ
 למחשבה וכטיש חוס׳ שם ואינ אנן דקיייל ושמיטת לא הוי טריפה ע״כ רעיקור הניל הוי
 שמיטה ואיב אם ניטא ואיצ לבדוק אמאי אטור לאכול משחיטתו הא גס בידעי׳ דהשוחט לא
 בדק אחר עיקור כשר • ולקיט דשפיר י׳ל דסיל כרשיי דעיקור דשטואל הייגו פסק הגרגרת יטה
 דלא חשיב שמוטח חייגו טהיט גופא דמצו שמוטה מותר לאכול ממנו דאין חוששין בלל שהי׳
ע קור ושמואל ו ל י ס  שמוטה ואיצ בדיקה כלל. והא דקיייל דשמוטח לא הוי טריפה לאו משום ו
 הייגו שטוטר, אלא דגפקא לו כן מסוגיא דתבי רמי כר יחזקאל אין עיקור לעוף מהית ואם איחא
 דחוא טריפה אי! חילוק נין עוף לנחמה ובמש׳ש יי ובעיקור הרין דסיל לנהיג דאם לא בדק
 אחר עיקור טריפה . תמוה לי דאיכ במצא תרגגולים שחוטים דנשר דרוב מצויים איש מומחים
 הא מימ ולמא באמת כדק השוחט אתר עיקור ומצא שגעקרו. ולדידן הוי כנאבד כלא בדיקת
 עיקור. ואולי באמת לגהיג בשר רק היבי רבודק ומצא שהסימנים במקומם ולא נעקרו וציע ;
 (סיפ! הי') ברברי רביני אצל הדביר הוי חזקה בכולו . (מצאתי יייל) וגם בלאית
 יש לומר דכל הבהמוז הוי בחזקת איסור היינו דראוי ליטר שלא נשחטה בראיי כדי שנשאר
 אמ״ה זמן יותר דנשארה באיסורה בשעת פרכוס עד שתמות . וגס אלו באת לאכלו בעודה
 מפרכסת היינו רגין דהוי חזקה שלא גשחטה בראוי ואסור עחד. משום אמיר, בחזקה הראשוגה
 ממילא ביין שכנר היינו דני! מנח החוקה בשעת השרכוט רלא נשחטת כראוי ממילא גם אחר

 שתמות ממש איא לחוור ולה! דנשחטה בראוי ונוי :

י. והפריח הסבים כן דלרשיי בעי׳ רוב  ;סימן כיא סעיף אי) ואפילו כחוט חשעדה . עיי בטי
 הניכר ואף דיםוד דברי רכא נאמרו על חצי קנה פגוט דלא מטרטי כהבי והרי לא אשחמיט חד
 פוסק לומר דבדוב מצומצם לא הוי טריפה. נדחק הפריח דהוא לשו[ מושאל וכבר השיגו התביש.
 ואולם גם מיש החביש ליישב רמספקא לן למסקנא אם רבא דאמר הכי משום דהוי גמור ליי
 בן ואיב קיימא כן במסקנא רבע״ ריב הנראה לעינים או דמםברא אמר כדי לדחות הקושיא
 מטחצח עימ . ולמסקנא דאמרינן דלביע מחצה עימ אינו כרוב תו ל׳צ לשיבויא דרבא ולהכי
 פסקו הכא והכז! לחימרא עיייש . הוא תמוה דאלו לא גמירא כן לרבא ובא רק לד״ו; הקושיא
 רתא דבטויפות לא מטריף במחצה עימ אף דבעלמא הוי כדוב דנטריפות גמירי רוב אחר דהיינו
 רוב הנראה וגיכר מימ בשביל קושיא זו ליצ להמציא דגמירי רבעי׳ רוב תניכר הא די לומר
 דגמירי דנעיגן רונ ממש ולא עיי מחצת דהוי כרוב אבל טיט ריב במדידת י׳ל רמהני אעינ
 בירוק דרבא אמר בן משום דחכא גמירא לי׳ והויל לפסוק ב! גם למסקגא . ואולי י׳ל דמסתמא
 לא יפלגו רב ורב כתנא אם גסירא אם לא . ואט גתרץ דהי׳ גטירא דבעיגן רוב ממש יקשה
 בהיפוך לריב דמדאצטדיך לגסורי כטריפות דבעינן רוב ממש מוכרו דבעלמא מחצר, הוי כרוב ,
 ולזה אמר רבא דגמירי דבעיבן רוב הניבר ואיב י׳ל דבעלמא בעיי רוב הנמדד או דמהני אפי׳
 מחצה דהוי כרוב ועדיין צ׳ע •י מר, רתמה נפליתי לריא כר אהבה דס׳ל בע׳ז דעשה מעשה
 כל דהו אוסר יקשה פידבת השיט מההיא דהשוחט חטאת העוף ולדידי׳ ליש לתווצי בחיק פגוט
 דהא איהו סיל דושט ולא קנה . וגפ לשנוי באומר בגמר וביתי הא סרכי׳ עלה דא׳כ מאי איריא
 חטאת ליתני זבח . לעניד יש ליישב ועיי בחום׳ דיה איה וכוי ותמצית דבריהם מאי דפרכיגן
 על רינ דליתני זבח זהו ליכא קושיא ביב דייל דקדשים קלים הוי טמון בעלים. אלא דעיקר
 הקושיא דליתגי עולת ולט׳ד דמעיקרא לא חיי חושב זח לקושיא אלא דנקט חטאת לאטוקי זבח
 אבל לבתר דמסקי׳ אוקימת׳ רחצי קנה פגום מסתבר לי׳ שינויא דחטאת נקט לאמוק׳ עולה .
 ביאור דבריהם דלאחר דחדית לן מציאות זה דחיק פגום ממילא חייל למבקט יותר עולת רלא
 גטעי דבקט חטאת בדיוק דמשכחת בחיק פגום . אבל לסיד אין חילוק אי נקט חטאת או עולה.
 ולפיו י׳ל דר״א בר אהבה לא מוקי באומר בגמד זניחה עובד׳ אלא כיון דמטקי׳ כתנאי גברי
 שניסך ובו' ומוקי לחברייתא כריב׳ב דאיא אוסר דשיש ולא מצי למינקט זבח דקדשים קלים
 ממון בעלים אלא דהו׳מ לסגקט עולת ולראב׳א דלינא מציאות וחיק פגוט וליבא למטעי ואין
 חילוק נין חטאת לעולה ליכא דקדוק אי נקט חטאת או עולה: ובעיקר קושית תוספות הגיל
 שהוצרכו לרחוק ומעיקרא לא היינו חושש״ לקושי׳ דמאי אידי׳ חטאת ליתגי עולה . תמוד, ל
 ולמאי הוצרכו לזה הא בפשוטו גיחא דחא בעולת העוף אינו חייב על חוץ אא׳ב שחט ב׳
 סימגיס בטיש רשיי ובדמובח גטי מרבדי חוס׳ הגיל . דאליכ נס לפי אוקימחא רחצי קנה פגום
 יקשה עולת עוף גטי . וביון שבן בפשוטו דמעיקרא דהיינו טובריס דר׳י דאטר עשה בה מעשה
 אפרה היינו במעשה רבה ליכא קושיא רליתני עולה דהא נכלל ג״כ בלשון זה עולת עוף . ובאמת
 בעולת עוף לא משכחת לד, דבזה דודא׳ בסימן א׳ אסרה דהא נעוף סימן א׳ הוי מעשה רנה
 והכשירו בבך בשחיטה אלא לענין חוץ הוא דלא מחייבא ביון ובפנים בעי׳ ב׳ סימניפ. אבל

ז . והוא ברור ולית בי׳ סשיקא . וא׳כ כיו!  עכ׳ט מקרי מעשה גמורה ונאסר משום ע׳
 דשחט
 0יטן א׳ אסרה ואידך מתתך בעפר . לזה נקט חטאת דמשכחח גם בעוף. אגל לדיג דס׳ל
 ראאיא אטי׳ במעשה רבה שפיר פרבי׳ וליתני עולה. וחוא נכון לול• שרבותיגו בעלי תוספות

 נטו מזה :
 (סימן כיו סעיף י״א) אם החליד לםנין תחת מיעוט הראשון ושחטו טמטה למעלה הגד. לטי׳
 קטא ירית והובא בשיך סקייא וטבעי בתחת הסבין תחת מיעוט קמא ושחט ברוב שלמטה
 טמנו בדונו . בטשוטו י׳ל דטיירי בתחב הסבין במיעוט קמא וקנה ומשום נקובה ליבא ושחט
 כחלרוז זו הסימנים ולשו; דהחליו בטיעוט סימנים י׳ל רקא׳ רק אקנה כמו דמפרש דית איבעי׳
 ושהה במיעוט סימנים וקאירק אושט . ואולם לאיוך טירושא וזהו רינא והש׳ע והחליל הסבין
 תחת מיעוט הראשון ושחטו יחלדה ממטה למעלה זהו עיכ ותחב במיעוט קמא וושט וחא
 במיעוט קמא וקנה אינו מזיק חלרה ואיכ לנאווה דתחיבת הסכין י׳ל נמו נקובה
 בושט ! וראיתי גס׳ הישר לרית (סימן שניי) שכתב פי׳ חואשון חניל וכתב עלה ולנקוגת
 יעשט ליכא לטיחש דרוך שחיטה הוא ני היבי ולא חיישינן לגני קרשים חחת העוו עכיל
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 המוקדשין ד,י׳ד דטחוסר כיפורים שאכל קודש איגו בברה והריא זיל השיג עליו כעני המקומית
 וסובר מחוסר כיפורים חייב כרת על ביאה מקדש ואוכל קדשיפ ולהריס זיל קשיא וודאי איך
 כתב בהל׳ ביכורים פיח היט וזתטעם מפגי שעון מיתה הוא ותרי מחיםר כיפורים אי! בו ברת

 ולא מיתה ואפית ספק חייב להביא קרבן וציע :
 וראיתי להמשגה למלך בהל׳ ביכורים פייג הי׳ט האריך וכתב ואולי שאגי בבור נהמה טהורה
 דברת הוא ולא מהנ׳ סיס וחילוק זה טונות הוא מהראיש רהא בבור פטר הטור ב׳
 מרים ונקיגח בתב הואיש ומפריש טלה אחו לעצמו אן! והוה סיס כיון שאין מפסיד מידי
 ואלו בכור בהטה טהורה מפסיד ואפיה מעכב אחד לעצמו בתורת בנור דהוח ברת יע׳ש .
 ומת אעשה שעוונותי גרמו ולא זכיתי להבין דבריו הקוושים ובשלמא פטר הטור שפיר נתב
 הרא׳ש בבכורות ומיה ב׳ ובלית שם רבי זכרים ונקיבה א' אטאי מפויש טלה לעצמו הא איכא
׳ ספיקות שאין לכהן אלא נתינה אחת שמא האחרת ילדה כ׳ זהריט ושמא נקיבה יצאה תחלה  נ
 וליבא כיא נתינה אתת לכהן והוא בבד נתן טלה א׳ לכהן ולמה יפריש טלה לעצמו ולז׳א ביון
 ולא מפסיד מידי שהשה הולין ביו כהן.לא התירו אף בסים (ומשיה בספק גר נמי מפריש והוא
 לעצמו רפים הוה נסו וובא להרשביא בתשובה סימן תיא ובמה שאין לי פסירא מפריש וכיש
 בחוקה) טשא׳נ בכור בהמה טהורה דליכא סיס וכשם ואיבא סיס להיתרא אינא סיס לאיסורא
׳ זכרים ווה יצאה ראשונה וקוושת הגוף הוא ושמא ילוה איות זכר ונקיבת  שמא האחת ילדה נ
 וזח יצא קורס הנקיבה וליגא סיס להתיר והוה טטש ספק השקול באופן שאין נושם הכרע לומר

 כל הינא דאיכא איסור ברת לא מהגי סיס . אמנם נן למה דקיייל בסימן קיי וסיס במקום
 חזקה לא מהנ׳ ואינ חזקת עדיף מסים וביון וחזקה לא מהני באיסור בית ומיתה היה סיס ולא
 מהני באיסור ברת ומיתה ולפיו בחלב שיש בו סיס לא מהני. ועיין בהל' נדה ומבטה מקומות
 מבואר וסיס מהני במקום כרת ואייה בקונטרס הספיקות אבאר זה באורך ובאן אין מקומו להאויך :
 עוד ראיתי להטגיס מאירות שם שנתב לדידן דפפקינן דאף בסכין ונמצא פגום אסור איב לית
 לן תי׳ התוס׳ דמקוה חסר ואתאי והוי, תרתי במקום הוא והוליר מזה שני דינים מחודשים .
נל ספק השקול לא סיקמינן אחזקה והב׳ ומצא סבין פגים הוה ודאי נבילה ואיצ לכסות י נ  א׳ ו
 הנה מיש ביין ו׳ ימצא הפבין פגום הוה נבילה ודאי אני תמה ואף הביה לא כתב והוד, ווואי
 בי אם ספק והוא משנה ארונה' בריט זיל הלנות שחיטה דהוה דק ספק גנילי, נט׳ש נשיך פי'
 חיי אות א׳ יעיש וטעמא דלא הוה תרתי כמקום חרא ביון דלאו חפר ואתאי אלא ספק הוה
 מטעם יאוקי חזקה רבהמה לחזקה דפבין ומידי סטיקא לא נפקא בשלמא אי גאבד הסכין אטריגן
 חיקה דבהמה איתרע שהדי שחוטה לפניך וחזקה וסגין לא איתרע משאיכ כשנמצא פגום
 את״ב הרי חזקה רסני( גמי איתרע. וכבר הטבנו אשר יברנו כוה גםיטן חיי יעיש ואסנט לא
 ווואי הוה אלא כההיא ומקיה ותסר ואתאי בהא חזקה והשתא אלימתא היא והוד, תרתי במקום
 חרא ועיין בס׳ גינת וורדים שם הארכנו ג׳כ בזה גם מיש הט׳מ בוי! זייין חשיו ששחטו א•
 מתמיד ומבםת רשאי נבר כתבנו בסימן כיח ומתים׳ סיכת דאף למסקגא ואין רשאי במקום ופטור

 עיין חולין פיי תום' דיה מאי טעמא ז
 אמנם כן לויגא גואה בך • ווודאי בל ספק השקול אוקטיגן אחזקה בומובח בבמה דובתין
 בשיס ואף הפריח יביע מודים בזה דמן התודה אוקי טלתא אחזקה ולדידן אף מורבנן
 לא מחמירין נקפק. השקול היכא ראיכא חזקת ובמו שכתב הטיז סי׳ ליט אות כיב ־ אמנם אבאר
 בי יש שלשה מיני ספיקות שאין שווין • הםפק הא׳ הוא שנולד 0פק במו גשבר העצם ואיי אם
 מתיים או לאחר שחיטה דאנו מתירים מטעם סיס דווקא הא לאיה לא משום רייתר שכיח מחיים
 שהולך אנה ואנה נשכר מלומר אחר שתיטה נשבר . יאהינ אם יש לתלות במו א• נקבה ריאה
 היני דמשמש ידא דטבתא תי הוה ספק השקול יאוקמיה אחזקה ולא דאגי אומרים דשכיח להיתר
 אלא בספק השקול אנו מתירין. הספק הבי הוא שנולד ספק מחיים כמו בגבינות פי׳ פיא נמצא
 נקבו הדקין קודם שחיטה אפיה אנו תולין לומר שוגע קודם שחיטה געשה וה ואף רדיעותא מחייט
 טיט אוקי אחזקה טחםת רובא ואף שראינו שנהמה זו יצאה מהרוב דהרי טריסח היא מיט אמריי
 קזדפ לזד, היתד. מן הרוב , ימיה! בטריפות שנולד מחיים ואיי איך הוא וזח היא הספק הג׳ בטו
 מצאו טיט בראש ואנו וגץ על>n אם הקיף המוח חטים בזה הסברא גוטה לאסור אף בהיט ובבר
 היטב את אשר דינר התביש זיל בבאן ניון יהבהסי. יצאה מהויב ירובן אין להט מיס בואש
 תו לית לן לומר אוקי אחזקה יע׳ש . ומיהו בנמצא מחט ואיי אם ניקנ או לאו בהא לא יצאה
 הבהמה מרוב ולו יצאה מימ חזקה טיבה היה לה נשגולרה לא היה כה מחט והלבך אם שקול

 הוא היה לנו להתירו אלא דאנו אומרים ישכיח יותר לאיםוי מלהיתר והבן זה 1
ימ בשימן ליא יע׳ש לדינא נראה נבון אף י נ  (\״y רהא דנתב רמיא בסימן ג׳ כטיט בראש ו
 בה״ט אין להתיר וטעטא כיון יאינא ריעותא מחיים ויצאה מחזקתה ווי<4 לא מרוב הוא
 ובשיך סימן ג׳ אבאר זה . וראיה גיולה ממ׳ש הישביא והרין בחיושיו יהא אטרינן כירושלמי
 ראיית ריאה מיבריהס הוא בשלא גולי ייעותא הא גולי ריעותא הוה דית ועיין בתשובת
 הרשריט הי״ד סימן ליו וליח וליט בכוליא שהיה כה מים עכורים ובי אומדים הגיע לחריץ ובי
 אומרים לא הגיע העלה שיש לאסור בוודאי רלא שייךאוקי אחזקה כיוןדבהמה זו יצאה מהרוב
 וזה כדברי תביש ממש יכרכתיבנא . אמגם בהא יסיט! ליט כ׳ אומרים בסדרן היחד, ובי אומרים
 שלא כסדרן היתד. צריך לומר במיש דסרבא כסדרן ראו ריעותא הוא כלל וריר בעלמא הוא
 ואיב לא יצאה בהמה יזו מן הריב משאיג בטיט בראש או מיס סרוחים בבוליא דהוה ריעותא
 ודאי כל שלא גבדקה אם הגיע לחרי׳ן הוה ספק טויפה ואורייתא ובי אומדים הגיע להריץ וכי
 אומרים לא . הוה ספק ולא אוקי אחזקה בהיג וכיאטק ואף בהיט יש לאסיר ולקמן במקומו אבאר

 בל אחד כפי הראוי וכאן אין להאריך ז
 והנה הרימ זיל בשיי מהיש היט מנה ע' טריפות ושט לא מנה הששה נבילות כיא בפיג
 מהל׳ אלז ואלו הן ניטל הירך יחלל שלה ניכר עשאה גיסטרא נשכרה מפרקת וחב
 בשר (עם פסיקת החוט) קרעה מגבה פסוקת הגרגרת וניקב הוושט גמקוס הראוי לשהיטה . וראוי
 שתדע שד׳ הראשזנזת מאלי הששה הן מטמאין מחיים זב׳ האחרונות הוה נבילה שהיו לוקין משום
 אוכל נבילה לא דמטמאה טהייפ כטיש בסיב מהל׳ שאהיט ובזה מיושב הא דחולין כי קתני
 נבילה רלא מטמאה ובט׳ש התב׳ש . ולפיז לדינא ניקב הוושט במקום הראוי לשחיטה הוה
 גבילה וטריפה לחוש גפ לרעת התוס' חולין ליג א׳ ריה ורמינהו ואף דלשיטת הרטבים בחב
 התכיש במקום שתיטה הוד. וק גבילי. ט״מ יש לחוש להחמיו ג׳ב כדעת התופסות יניסל הירך
 הוה ג׳ב טריפה וגבילה וגשכרה מפרקת ניב מטעם החוט ועשאה גיסטרא למטה מפרשות הוה
נ ולחשוב הא יעיש .  רק בבילה ומיהו במגבה יש לעיין רא׳כ אטאי לא פריך מיניה בחולין לי
 ואם גפטק הקנה שלא כטקום שחיטה פפיקא הוה אי חשיב נבילה או טריפה ובבר כתבגו כזד.
 במקום אחד . והנ׳מ בין טריפה לנבילה הוא בששה גיינא . א' לעגין אויב . הבי למורו הגאה .
 הגי לעני[ תשוו . הו׳ לענין מפרכס לבינ ואי טריפה ביון" וטיהרה השחיטה לישראל מידי
 נבילה היה דמהני לענין אמיד. לביג ע׳ בסי׳ ב׳ז מיש שס וטשאיכ אי הוה בבילה וטיהו בהגך
 ומטמאין מחיים אם חתך כעיור. מפדנסח שוי לכינ ביון דטחייט הט חשובים מתים שהוי
 טטטאין וסירכוסן לא הוה אלא כזנב הלטאה שאין בו תיות . הה׳ לענין ביצת טייסת שאף שילוה
א י ו  מיו שנטרפה דלא נגמרה באיסור אפיה לא חילקו הזיל כיון ישם ביצת 8ריסי. יש בו י
 דאיוייתא משא׳נ ספק ביצת נבילה . ומיהו ספק ביצת ניקב הוושט וודאי דראוי להוומיו א'
 ראיבא ביה דררא דאורייתא וראוי לגומרה באיסור כיון ולאו מתים הן דאין מטמאין יעוד ושט
 טריפה גטי עליה וכרנתיבנא . הר הוא לעגין איסורי! מבטלין יאיז ובבר נתבאר זה בארוכה
 בפתיהה להיש ולקמן סימן ציח אבאר עוו . ומוי וברי בי בעבין איסווין טבטלין זאיז

 אכתוב באן קצת מוינים ההם ז
 יראה לי שאם הית כאן ב׳ קדיוות א׳ של איסור ואי של היתד ונפל איסור ודבנן לתוך א׳
 מהן ואיי לאיזה ראמרינן איסור לתוך איסור נפל כמבואר סימן קי״א ואחיג נטל עוו
 איסור דרבנן שאין ממי! איסור הראשון ונשפך ומיזחלה היה בקרירות היתר ניט זיתים «יחר
 וא׳ב בשנפל האיסור הבי דרבנן לתוך היתר אין בו ששים ואמנם אט נאמר ואיסור הא׳ גיכ
 גפל לתוך היתר תי יש כאן טיא זיתים ניט של היהר ובי של איסיי ואי מנטל הגיח אמרינן
 דאיםזר הא׳ גפל לכאן רכל בדרבנן תלינן לקולא ועתה גשפף הוא אטוינן יחיה ס׳ ואף מתחלה
 הייני אימדים לתוך איסוד גפל האיסור אפיה אינו יומה לפ׳ש בסימן קייא נפל איפור לכי
 קרירות היתר ואיי ושגיהן אםווות ואה׳כ גפל איפור לא׳ מחן אין אומרים למטרע שהראשון
ך יאמרו באן למפרע סשאיב בניוון והנא . י א  לכאן נפל דהתפ היינו מתזיקין שתיהם לאיפור י
 ובית ליתן לקפילא אומאה לחיסוא אהינ ומיהו גימ כמין במינו דאיא לטיקם אטעמא ובמ׳מ
׳ זיתי איפור שהלוקין באיפוויהן זה  התב״ש ס״ ליג נמב׳מ דלא בעי ס׳ ביא דובנן אם נפלי. נ
 נבילה וזה טריפה אף וטעמן שיה אפיה ביא מבטל חבירו והיג כן , ואף להשיך דגתב בסימן
 צ״ט אות טיו דחגינ באיסור דרבנן אף דלא גווע מחחלה א6שו כהיג יודה ביון דאין נחר ונפל
 איפור הראשון אף עתי. אמרי׳ שפיר ולא ג׳ג ועיו דבהימ היקל המנחת יעקנ בתיה פיה איכ
t (°) נ׳מ שפיר כאן. ולהיות כי עיקוי ויגיפ האלו מקומן לקמן פי׳ צ׳ח יצ׳ט וקייא אבאר שם 
 ועתה אבאר עור הניט בין ספק טריפה לוואי טויפה ואפ הוא מיה או ררבגן . הגת נפפק
 טריפה אי יש עזר פ׳ אסריג) ני׳ סיפ ונתנאים שיתבאר נסי׳ קיי נעהי׳ח גס השוד

 *ודאי

 דע״בי שמוגד. מיגי טויפות גאמוו לטשה בסיני ובמשגה דאיט וברייתא דר׳ ישמעאל מונה
 היי טריפות והרימ זיל בשיי מהיש ה״ט מנה ע׳ טויפות בפווטויט . והשמונה טריפות הם
 ויגמת אבית יבהם נבללו בל העי טריפות וע״! כהיג בהגהות הטור אות ייא שהאויך . וראוי
 היה להעתיק דבריו ומפני יראת האריכות לא העתקתיו . אמגס כן אף שעילא אמר שמוגה
 טריפות נאמרו למ״מ בפי הגראר, אינו אלא ז' כי דרוסה גאמרה בפי׳ כט״ש הרימ זיל בפ״ה
 מה׳ש היג וז״ל אע״פ שכולן הלמימ הואיל ואין לך בפירוש אלא דרוסה לפיכך התמידו בה וכל
 ספק שיסתפק אסיר ונשאר יש ספיקות שמותרין יבמי שיבואר לקמן אייה. וצריך לומר תרווייהו
 צריבי קרא שהיו לוקין על הטריפה דמהלמ׳מ לא היו לוקין והלמימ לומר דרוסת הזאב בדקה
 וווקא וכדומה אי ומקרא הייגו איטרים שטרפד, אוי והכה מנת שאין יבולה לתיות עיר והלט״ט
̂-ז להיות . והנה אף שררוסה נאמרה בפירוש ופירושו מהלמימ  מבאו ואי הטיל ארס בה אינה יבול
 ובדאטרן ושאר ז׳ טריפות הס הלמימ אעפיב היה לוקה עליהן שהלטימ כך נאמרה ימה שנאמר
. וזה מבואר ממיש ׳  בבתוב טריפה לא תאכלו כולל ג׳כ שאר טריפות וכמיש הפריח אות א
 הרינו זיל בפ״ד נזטיא היו ו׳ דאין חילוק נלל בי! טריפות ארי או נולד בה טריפות מעצמה

 והיה לוקה עליה וודאי יעיש :
נ מהל׳ טיט הוא הנבון דהלמימ דית  והנה ראיתי להפרית אות א׳ בתב שמיש הבימ בפ׳
 קרי לה ולא דיס אף שיבר הנלמוויבייג מיוה קרי דים ולא כט׳ש כ&״א מהל׳ אישות
 שאף הלטיט קורא דיס יעיש ואני בעניי לא ייענא לטה התליט בן והיבד טנואר להיפוך
 לכאורה מהתוספתא שמביא הביט בריש היא ועיינתי בסרק ששי ממסכת מקוואות משנה ז׳
 ספק יש כשפופרת^!נור טמא מפני שהוא טיה הביא הרימ זיל שם בפי׳ המשניות ובן הריש
 שם לשון התוספתא וזיל כוית מן המת וכעדשה מן השרץ ספק יש כשיעור או לאו טמא מפני
 שעיקרו מן התורה ושיעורו מדים טמא . ואל יהפר זה מאמרם שיעווין הלמ׳ט מפני שבל דבר
 שאינו מפורש בפסוק דים מיקרי הרי בפירוש דהלמימ גינ נקרא דים ומיש התביש בזה לא
 הבינותי כלל יע״ש, ומיהו הא וודאי דינם דין תורה ממש אלא שקרוי! דיס עיין כשורש הב׳
 להר׳מ זיל ובפיא מהיא במ׳מ ומה שתמה התב׳ש על הכימ בפ׳א מה׳א שתי׳ לרבותיו של
 רשיי בריש כחובות לא ידענא למה תמה כי הדברים פשוטים דהיק מאחר שקידושי. כפף
 פירשוהו סופרים ולולי קבלתם לא היינו יודעין איב מסתמא כל ומקיש אדעתם מקדש משאיב
 ביאה דמפורש בקרא ומשני שויא רבנן לבעילתו כעילת זנות הואיל ואומר כדת משה

 דשו אל תולה בדעתם :
 אטנם מה שיש מהעיון כאן הוא מיש הרימ בפית דמקוואות הל׳ ז׳ ספק יש בו בשפופרת ספק
 אין כו פפיקו להתמיד מפני שעיקרו מן התירה ושיעורו מד״פ והיא גלמוד מתוספתא
 גבי בוית מן הנבילה וכעדשה משרץ וכאמור ואיב משמע וודאי הא עיקרו מהלמ״מ ספיקו
 להקל וכבר התעורר עיז מהושויפ זיל בתייר סימן קליא ונחווכת עש החכם השואל והוכרח
 לוטי לענין שיעורו לבד נאמרה הלכה כך דבל דבר שהוא עיקר הלנה אי יש פפק בשיעור
 פפיקי להקל ולא בשאר ובריס שהם הלמימ יע׳ש ועיין נמיי בקונטרס הספיקות מהודש מיו
 הביא דעות אי הלמימ םפיקו אסור או לאו ומהא דקדושין בערלה כך נאמרה הלכה ספיקא
 מותר אי! ראיה בודהו המפרשים דהחם אפילו איתחזק נטי מותר. ויש לתקור אי אמרינן דהלמימ
 פפיקו מותר במו שמראי! פשטן של ובוים מהתוספתא ומקוואות אפ נאמו כ! בבל דבר הנלמד
 בייג מיית דהרימ קורא איתן דיס כמבואר בריש פיא מה׳א ובשורש הב׳ מבואר יותר אס
 נאמר בהו םסיקא מותר ומכיש לשיטת הרימ זיל כל םפיקא מיה שריא בתנאים המבוארים
 בספרים ובסי גינת וורדים כלל ט' ביארנו אותן התנאים יש לומר דלא ראו להחמיר אלא מה
 דמפורש גלךא ולא מה שהוא הלמימ וכיש דבר שנלמוד כייג מדות שזה וודאי דים נקרא ואט
 שדינט דץ תודה ממש . והנה הא ראמרינן במנתות ו׳ מן הבקר למה לי למעט טריפה תיפוק
 ליה מקיו ומה קושיא גהי דנימא שאי[ ליקי[ על פסולי המזבח כטיש הדימ זיל בהל' איסורי
 מזבת מימ אי לאו קרא הייתי מיקל בספק טריפה(היינו למאן וסובר כל ספק טיה אסור) וזיא
 רהקיו שיש על וודאי יש על הספק ועביט אסור להריוט יעיש ומהא ואמר בתולין קטיו איה
 אכילה נמי לייתי בקיו ונהי והבי קשיא ליה דוודאי איסור יש טקיו דבראשית רכה אם בישול
 אפיי ביש אכילה ובמיש הרימ ז״ל פיט ממיא ומקיו עצמו היו לוקי! כמ׳ש הט״מ בפיב מטיא דבר
 שנאמר בביאור מיה וקיו היו ליקי! מימ מה קושיא והיינו מקילי! בסטיקו מאתר ומקיו אתיא יש
 לימו ביזן ועיכ קישית הגמוא םטך אק״ז ובראשית רבה איכ תי האיסור מפורש ואין להקל

 בספיקו ופריך שפיר :
ן דהביי בסי׳ ציח החליט שהוימ זיל הובר וטעם כעיקר דרבנן בפטיו מהטיא וכן הושביא  לךן
 זיל בתה״א ק׳ כתב בשם תר״ני ויל כ! ולא וכיחי להבין מאי! הוא המקום שהוציאו לומר
 בן אי ממ׳ש דטעמו ולא ממשו הוד. דברי סופרים ומה בכך והלא הרשביא עצמו כתב דטעט
 כעיקר יליף מה מציגו מגיעולי עובדי כוכבים או מקיו דנזיר ומשיה אי! לוקין על טעם כעיקר וכיו!
 שכ! וודאי אמת בגון הוא וטעמו ולא ממשו הוד, דיפ לדעת הרימ זיל בפי מה שהשריש בשורש
נל שאי[ מפווש בתורה ויפ קרי ליה ואף שוינט דין חורה ממש . והנה מה דפסקינ!  הנ׳ ו
ו הנלמד ב  להלכה מין באיגו טיגו ונשפך ואיי אם היה ס' אפור אין ראיה דאנן פינויפ דבל ו
 בייג מרות דית הוא והיה הלטיט אמנם להרימ יש לספק בזה . והנה לעני! דינא לשי מיש
 הרשדים בסימן קליא דהלמימ פפיקו אסור זולת מה שעייךו הלט׳מ ויש ני שיעיד יש להקל
 בםפיקו אס ספק אפ יש בי בשיעור כדמוכח מפיח דמקוואור. א׳כ קשיא אמאי לא ביאר הרימ
 זיל דין חדש כיה ועצם בשעורה דעיקר טומאתו לא כתיב נלל בתורת רק הלט׳ט ואפ יש פסק
 אי הוה נשיעוה טהור הוא ולקמן בקונט׳ הספיקות סימן קיי אבאר באורך אט דבר הגלמוד בי׳ג

 מדות והלמימ אי םםיקו אםור !
 והנה הב׳ח זיל בתב והיק הרים זיל דבשאר טריפות כספק השקיל איקמיה אתזקה ואלו
 גודוםה בספק השקול אוסרי! כיון והתורה כתבה לררוסה בפי׳ גו׳ ופי׳ ההוא לדעתי
 יפה הוא . וראיתי להפריה האריך בכאן לומר בספק השקול אסור ולא אוקשיה אחזקה . והרואה
 ידאה בדבריו בפימן ק״י כלל א׳ ו׳ ובקיצור סיס אות מיו דלא הוה אלא מדרבנן דמן התורה
 בפסק השקול אוקי אחזקה ומדרבנן הוא דמחטירי!. ויש פתירה לכאורה בדבריו יממיש גםימ!
 ביט ובעיא ולא איפשטא וספיקא וויגא לביע לתומרא וכאן כתב דםפיקא דדינא ובעיא דלא
 איפשטא לא הוה רק מדרבנן. שוב יאיתי שדבריו בנים יבכא! כתב לשי הכת וסוברים דסשק
 השקול אוקמיה אתזקת ע׳ב קשיא סשיקא ירינא ובעיא ילא איששטא לישרי יאוקמיה אחזקת
 אלא ע״כ צייבין אנו לחלק שאני כעיא ילא איפשטא ופפיקא בי בשביל התזקה לא ישתנה
 הדין ולא נפשטא האיבעיא וצייני! אנו לחלק בין הך יהבא ובין כ׳ ביתי עדים דהוה רק ספיקא
ן . אמנם הוא זיל לשיטתיה יפסק יספק השקול לא מוקמינ! אחזקה טירבנן אי! לתלק בין נ ג י  י
 םטיקא דרינא ובעיא דלא איפשטא וראייתו ממיש הרין פ״ק וקדושיו יף ה׳ דנתן הוא בעיא
 ילא איפשטא יע״ש יאיקי אהזקי.. ילפיז לדיין יפפקינן ספק השקול אוקי אהזקה אף מדרבנן
 כמו שיתבאר לקמן בעזהיי דלא בפר׳ת נפיק חומרא דספיקא דדינא ובעיא דלא איםשטא מן
 התורה לחימיא ולא שייך בהאי גווגא איקי אחזקה וכמיש גט התביש. דבשכיל חחזקת לא
 גפשטא האיבעיא וכמיש הבה׳ג בהגהות הטוו בסימן חיי וכיה בשם הגהות אלפסי דספק גבילה
 בשחיטה משכחת בעיא ילא איששטא וספיקא יויגא (אם לקולא בן ולא הוה ויואי כיש

 לההמיר ילא אוקי אחיקה אלא בספק המקרה כמו שביארגו שפ !
 וראיתי להפנים מאיוות תלק א׳ סי׳ טיו ד׳אייך ותביא כמי. ראיות יבפפק השקול לא
 אוקמיה אתיקת לאותן דעות הסוברים בן הובא בש׳ך סימן ג׳ ואחד מתראיות הוא
 מחולין קליד גר שנתגייר והיה לו עיסת ספק חייב בתלה דאיפורא .היא וממונא לקולא הדי
 באיסורא לא מוקמינן אתיקה בספק השקול יעיש . ואני אומו אוובה מהתפ ראיה דבםפק
 השקול אוקמיה אתזקה והתם איכא עון מיתת ומשיח לא מוקמיגן אתזקה הא באיסור לאו שאין
 גז מיתה מוקמינן אחזקה דגעון מיתה התמידו רבנן ולא אוקי אתזקה . והוא מבואר בירושלמי
 רעון מיתה הוא וכן הרימ זיל בפיה מהלי ביכורים ה״ט נתב ספק תיינ מפגי שהיא עין מיחד,
 יבתב הג״מ בירושלמי הטעם שעון מיתה וכן רשיי שם בתולין קליו דיה קרבן ומחוסר ביפוריפ
 גקושיפ כרת הוא ודיה תלה עון מיתה ובכור ברת הוא לשוחטו בחוץ ודיה ובמד פטר חמור
 איסורי הנאה ומעכב הטלה נידו והוא שלו. הנך רואה איך שוקוק בצחות לשונו בבל תני או
 עין מיתה או כרת מש״ה החמירו תזיל ולא אוקי אחזקה. והיט בקיוושין משוט תומר אשת איש
 ולא מוקטי׳ אהזקה הוא מהיט׳ ואית ביה עין מיתה ובוב>נינן למימי לקמן בעזהיי יפטר חמור
 ה״ט כיין ולית ליה הפסו ויבול לעבב הטלה כיוו ווואי לית לן לומר אוקי אחזקה מוובנן וצריך
 להפויש כיון ולית ליה הפסו כלל כטו שאבאר נשם הרא״ש לקמן אנל היכא ולית עון מיתה
 יאיכא הפסד מטין וודאי אף נאיסווא וספק השקיל אוקי אחוקה . הן אמת שיש לראות במיש
 הר׳מ זיל בפ׳ת מהל׳ ניבוריפ דטעמא שעון מיתה משמע הא בלאו גרידא אוקי מילתא אתזקה
 איב בהא דהביא י׳ל בהל׳ מחוסרי כפרה פיא הי׳א ספק קודם שנתגיירה או אחר כך ילדה
 טביאה ואין גאכלת ציין הניט םוף הזרוע שמוגה ספיקות בו׳ והרי הרימ זיל נהל׳ ביאת מקדש
 ט״ג היט פוסק דמחוסר כיטוריס שגבנם למקרש למחנה שנינה פטור מברת ובפתיי מהל׳ פסולי
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 לוואי איפור תורה כיש לפפק ומאן דחשוו לבפק אין חשוד לודאי ומאן דתשוד לדאורייתא חשוד אינה יולדת חייגו שתתעבר ותלד אמנם לידת בלא עיבור או עיבוד בלא לידה משבחת
 לדרבנן ולהיפך לא ואייה אבאר ב״א במקומו איזה דאורייתא ואיזה דרבנן ואיזה ודאי ואייה ספק שפיר . וביתרת אבר וטריפה אמרינן דמיה יחיה אלף שניפ כמבואר בתשובת הרשב׳א זיל
 בי הוא עיקר גדול בדיני הוראות איסור והיתר ובפי׳ קיי אבאר באידך : אמנם אי מיליד ביתרת אבר בהא אינא לעיונא . וראיתי להכנהינ בסי׳ ניז בהגהות
 אמנם מהראוי לדבר עוד בכאן בטריפה שאינה חיה ייב חודש ובספק טריפה אי חיה י״כ הטור אות מיו גסתפק בזה ביתרת אי מוליד או לאו ועיין מיש בסימן ניי אות מית ושט

 הורש יצאה מספק ובן ספק פלוגתיה אי היה ייב חורש נתברר הלכה כטאן וטריפה אבאר ובאן אין להאריך !
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ת ע  משבצות זהב יורה דעה כט ל הלכות טריפות שפתי ד

ט א סיני טריפות . וכל הטריפות ננללין נהן ש״ך . ד״ל והשמונה הם טוניס בוללים יל° יל״"* כ כ פ ש ' ע ג א ה "יי"6 י" " פ ס יי"״ '"ל 5 ש ר ג י י י מ א ^י י נ י 5 " ' ־ ע ,  ^ י
 חין לך בפירוש אצא דרוסה ע״כ כחמירו נה פי׳ דס״ק דאף גש״ס החמירו גה ואצו נשאר נטו שינואר נאות נ׳ וגלל הטריפות נאמר נתורה ופרטן נאמר לטשה טםיני.
 חיסורי( סיס להקל ואף דגספק עאלנמי מקיצי! נס׳׳ס כסי׳ נ״ו החס כיין דססק אם מיה שם הדורס שמקילי! ולא נאמר לטשה שהעי טריפות אין ראוין לחיות ומקרא דזאת הוזיר. יודעי! שהעי טריפות אין ינולין
 הא כל שנתחזק הדורס שם מחמיר׳! אן נס״ס ומלש!! הל״מ דנתנ החמירו נה יראה דחז״ל החמירו נה לא לחיות גם קרא דואת החיה אצטריך לעשה • 2 דרומו,. היינו שדרטד. ארי וכה״ג שייך מיי ארי נגסה
 מן התולה ומ! התורה אף בספק דריסה יש להתיר סיכא ד״ל ס״ס וגסי׳ נ״ז אבאר כאורך עוד תי׳ הנוי! וזאב ברקה ושלל בזה פי׳ הד״מ שפי' דרופד, חיינו לקתה הנולי׳ שז״א ונט הד״ט עצםו נתב שזה רהוק
 והסוס׳ היקשה להם מ״ש דרוסה דלא אמרי:! נשחטה הותרה ותירץ דשאני דרוסה ושכיח לאיסור ולזה נתכוין הוא וב״ת א״ב ל״ל הלט״ס כיון דררושה נאמר בקרא ׳״ל דטקרא הייתי אומד שהכד, ארי בציפרניו וניקב
 הר״מ ו ל וירצה נזה דהר״ס לא סונר נהתיס׳ אלא וריסה הוה ספק השקול והא דהוא שותק והן מקרקרים הדקין ונדוטה שאין יבול לחיות ונא פי׳ המקובל שרמסה היינו שהטיל ארפ והאדים הבשר ננד נם״ע שורף
 חפור היינו מספיקא׳ והוא והן שותקים אינא סונתה להיתר׳ או הוא והן צווחים נמו שיתבאר כסי׳ נ״ז וטופו לינקנ ואפיה הוה דליפה יותר בפירוש טן שאר טריפות וטש״ר. החסירו נה נ&״ש הר״ט ז״ל
 1א כ "יל י» מש״ה תי׳ ללזסה היא נפיריש החמירו סז״ל ולא רצו לסמוך עצ החזקה וכן חי׳ הג״ח ז״ל נפ״ה טהט״א ופ״ד מה״ש יע״ש •י ג נקונח. עש״ך חשיב ניקנ הוושט ותורנץ ונאות ח׳ פםיקת הגרגרת
 יעויין שם כנ״ל דברי הט״ונכאן. ודע להמחנר נתנ נסי' נ״ז יספק אס הן שיתקין או מקרקרים שרי ואלו והגה ניקנ הוושט כםקיס שחיטה הוה נבילה ופסיקת הגרגרת י״ל שלא במקום שחיםה ונס זה איגי
 היה סובל כלעת הל״ט ז״ל לספק השקול נלרוסה להחמיר ולוקא כהוא והן שותקים או צווחים ליש הוכחה דטשטע אף שלא נטקום שחיטה הוה נבילה ועיין נתבייש שהקשר, בן על השייך אמנם הש״ך לשיטתיה
 להתיר א״נ אי לא ידעיגן אי שתקי אסור לא היה שותק להניא דעת הר״מ ז״ל אלא להוא לשיטתיה שהניח נשיטן ל״נ שהקשר, על הטהבד שט וסובר דנקובת הוושט לא הוה נבילה מחיים וה״ה פסיקת הגרנות
 נצ״ע לגלי הל״מ שלא מצא לחלק בי! לרוסה לשאר טריפות וסוגר כתי׳ השוס׳ נמול׳( מ״ג נ׳ דרוסה וט״ט במחבר לא הוה לערש כן , גם איני יודע למה סנה ט״ז נקובי והא יש יותר נם״ש אח״נ והיה
 שכיח לאיסור משיה לא הניא שם לעת החולק ושם ינואל : די לו לתשונ תוי ותלת ולנתונ וניוצא בהן ולקמן אבאר הטנין הראוי בזח : ד הסירה נו׳ . עש״ך
 ןזןף הניא לנרי סר״ט ז״ל נפ״ל מהמ״א הי״ז והטור שינס קצת מלשון סד״מ ווה לשון הטול דא״א לומר רכל שגיקנ טריפה . ה״ה נברא חסד. ויש שניקב כשר ואפייה ננרא הסר טריפה נטו שאפרש בסוף
 נוליפה היינו מתה לא״כ הוה נבילה ומה לי ע״י עצמה או ט״י אחרים ואי אפשר לומר שהוכתה הסיטן וגבי נטלה הכבד אכתוב עוד : ף, נפולה כו׳ . וכל אבר שאמ ניקב טריפה ה״ה ניטל ש״ך ויצא
 מכה כ״ש והא כחיג לכלב שאין ראויה כ״א לכלכ וכיו! שיועצו דנאיגו ראויה לחיות מייל׳ ה״ה גנטלפס פחיל טנלל שאם *׳טל הטחול נולו כשר ואם גיקב נסומכיה ולא נשתייר כדינר זהב טריפה : ן קרוע.
 «"י עצמה וכי היכי לגג׳ נבילה הו׳ עב״ל כטור וביש שפרים נעול הגי' דכי הילי דנב׳ נבילה אין חילוק היינו נקרע רוב בשר החופה את הכום וכיוצא בזה שיך ולקטן אבאר כל אחד במי מנין הר״ט ז״ל ונטר.
 והקשה הע״ז על העול אמאי לא מייתי לימוד כגמרא זאת החיה לטריפה לקרא מיידי נאי! יכול לחיות ועל דברים כולל סוג קרועה וכן בשאר מנינים ז ז נפולה , היינו נפולה מסש המבואר בהי׳ נ״ה וכיוצא בזד.
 הגמלא קשה ל״ל מואת החיה תיפוק מלכלכ כו׳ ועוד מאי האי דכי היכי כו׳ הא בנבילה אי! לגו לימוד אלא ש״ר עיי! לקט! : ך| פפוקח , היינו חוט השדרה ופפוקת הגרגרת שייך כבר כתבנו בפסוקת הנרגרת שלא
 מסנלא היה נטליפה ידעינ! זה מסברא ןתי׳ לצריפי תלי קראי לוודאי לשו! טריפה טולה גלילה בעלמא במקום שחיטה יש ריעות אי rm רק טריפה אי ננילי׳ י• ט שכירה . *שייך זע״ן ל׳גיל מימן ב״נ

 וקרא נחינ זאת החיה אלמא נחיזת תליא והייתי מוכרח לומר ריש חילוק בי! ע״י ארי אפיי גלילה בעלמא לעני! הלנ ונצים נהייט יעויין שם :
 או ע״י עצמו מש״ה כחיכ לכלכ היינו מורישה דקרא מחמת שאי! יכולה לחיות ואי לכלב לחוד ב״א ומסוכנת יךןא לך העי טריפות שטנה הר״ט ז״ל בפ״י טה״ש ה״ט עם פי׳ הכיס. תחת סוג נקובה מנה כ״ו
 נמי והאי מסוכנה יש לעיין ניה.לאורכה הגמרא חולי! ל״ז א׳ מזאת החיה היה רוצה לומר מסוכנת אסורה טריפות . א׳ ניקב המוח . ב׳ נתמפטם המוח. נ׳ ניקב התורב׳ן. ד׳ נהפך הוושט
 ומביא התט מקרא למסוכגת שריא יע״ש ואולי ללוצה לומר לה״א דעלישה היינו אף שללסה בכותל עד במראה (הפניטי אדום וחחיצין לבן). הי ניקב הלב . ו׳ ניקב קנה הלב . ז' ניקבה הטרה .
 שמסוכן היא לללולתת לכלבקמ״ל קרא לזאת המיה דווקא שאין וכולה לחיות ונין! שכן אית לןמל מתיקשא ח׳ ניקנו קני הכבד (נזה חלוק־ן עליו הפוסקים וסוברים דאין שריפות בקנה הכבד ונחשוב תחת זה
 לאי! חילוק ני! ע״י עצמו או ארי כיון ול״ק קראי אהדדי דע״כ הא ומשמע מפשגןא לקרא גלילה בעלמא מנה הגדול קודם שנבנפ לבשר הכבד דםויפה). ט' ניקבה הקיבה . יו״ו ניקב הברט (הפניטי).
 ליתא ואית ל! ללמוד מהיקשא נמו נבילה למתה משמע כולל נין ע״י עצמה או ע״י אלם ה״ה טריפה : ייא ניקב ההטסם. י״ב ניקב בית הכופות . י״ג ניקבו הדקי! . י״ר יצאו ונהפכו בגי םעיה .
 ןך (א) ברוב גובהה . עע״ז ורבו בכאן הפירושים עיין פלישת ולליצא אם המקוס שהוא תחלת עיניס על ט״ו. ניקב הםתול כסומכיח. ט״ז. ניקב קנח הריאח במקום שאין ראוי לשחיטה דהיינו ני! חננטיים.
 סקרנים גי! אס רוב גובה אותו מקוס או רוב היקף אותו מקום נחיסז הוה ספק עליפס לא וודאי כי י״ו ניקבה הריאה . י״ח םיטפוג׳ ריאד.. י״ט נאפט מקום מהריאה. כ' נימוקי סיטפינ׳ הריאה .
 בגמרא היא נעיא ללא איפשגוא . עיין פל״ח נכא! שמאלץ לומל לנעיא ללא איפשעא אין נכנס בגדר הספק כ״א נמצא ליחה סרוחה נהריאר, . כ״נ טים פרוחיס בריאה (כהני תלת דהיינו ליחה סרוחה וטיפ
 דצא נב״י נסי' נ״ט גנליו' ונסי' ק״י אבאר באורך. ומתא והחליל תמת מעלית שפסקו להחמיר אין ראיה סרוחים וטיט עכורים הלוקין עליו עיין סי׳ ל״ז בהנחות רט״א). נ״נ, מים עכורים . נייר נתםםטפ הריאה .
 אף ואיכא כמה בטיוח הכל משם א׳ הוא אס ומ מיקרי חלווה או לאו משא״כ סיכא דאיכא נ' איבעיות דצא כ״ה נשתנה מראיה (היינו מראות פסולות הא כשירות דרגה נכך). כ״י. נסרנד, אונה לאונה (או
 איפשטא ואי! ענינס אחל יש לומר דהוה ס״ס נמור ובהיות כי מקור! של וגרים אלו בסימן ק"׳ אבאר שם: דאין טירכא נלא נקב או דטופו להתפרק ויהיה נקב) . ותתת טונ חסוד. פנה ב״נ פריפית ואלו הן .
 (3) נעוף המים . הטעם וקלומו רך ע״ז ור״ל להוה כאלו נפסק סקלום או לסופו ליפסק הקרום לרן הוא א׳ חסרה הטרה . ב׳ חסרה הקיבה . נ' חפר הכרס. ד' הסו ההטםט . ה׳ חסר בית הכוסות .
 וחין לו הגנה דניקנ העצם. ולפ״ז וודאי אי! חילוק נין ניקנ ע״י אדם או ע״י חוצי ועדיפה הוה וודאי ו׳ חםר א׳ מ-מעיט . ז׳ חםר פנין האונות . ח׳ נתחלפו האונות היינו של יסין לשל ששאל
 ולא ספק ונשיך אבאר זה באורך. ומעשה נא ליוי גאווזא שהיה העור שלם מבחוץ והיה נצרר הדס וחתכתי (ובצורות האונות עיין באחרונים ל״ה). ט׳ נמצאת בלא חיתוך אונות . יו״ד חסר טקצת הריאה
 •העור ומצאתי שהיה העצם נוקנ וחסרון ותטרפש׳ ואף שעור שלם לא ממי וכעיקר תלוי בעצם וראיס מהא (היינו ניכר החסרון מבחוץ וחולקים הפוסקים עליו ואפילו נ״ף כפופה לא הוד, אלא חומוא בעלטא דאל״ב
 דצ״צ סימן ע״א באותן אוחוס שיש להן נוצות וקופות להתיר מטעם הואיל נמולוה הוא כא לא״ה טריפה ובש״ך לישנ׳ או שחסרו היינו נינר םנחו׳ן עי׳ טי׳ ל״ו ס״ח יע״ש בזד,). י״א יבש מקצת ניפה (אפילו כ״ש).
 אגאל זה והיה ע״ש והימ תמצמו שאר עופות עמת ולא לציתי להתיר לומר להוה ס״ס דאמזא דיון נעוף י״ב צמקה הריאה מפחד אדם . י״ג ניטל הדגל או חמד . י״ר חפר הגולגולת בסלע. ט״ו נ׳ מרות .
 המיס ומיין לאו ווואי הוא בבירור עיין בר״ו ונמליחה יש ספק אי גס׳ או כ״ק עיין שו״ת שנות יעקב ח״נ ט״ו ב׳ קיבות. י״ו ב׳ ברסיס . י״ח נ' הטפסים • י״ט . ב׳ ביה״כ . כ׳ ב׳ בגי םעים . ב״א
 במעשה דעגל פה מין מ״מ לא התלתי מדא למשמע אוווא ויל! נעוף כמיס ולאי הוה לא ספיקא ועול הותירו האונות טנבד, • נ״ב נפוחה נוייות של דקל . כ״ג היתה יתירה רגל (וחולך ע״ר הר״ט
 במליחה גופה יש נמה צללי! להחמיר ונשי׳ ק״ה אבאר לכ( אסרתי הכל והוא פשוט צפענ״ד וגש״ן אבאר : ו״ל כל יתר כחסר טוצזלת ברייתה דמי לא כנטל ביד דאל״נ היה לחשוב תחת פונ נטילה אלא נדאטרן).
' נמרח הסוח של חוט ונתטסטפ . ותחת סוג  (נ) אפיי בעוף ליבשה. אם נקרע תעול והעצם קייס כשילה ע״ז והוא מסלש״ל נאן״ה שצו קימץ ציד דלא ותחת סוג פסוקה פרט נ' טריפות א׳ נפסק חוט השדרה. נ
 נמהר״א נטולה פרט ה׳ טריפות ואלו הן. א׳ ניטל צוטת הגידין. ב' ניטל הכבד . ג' ניטל לחי העליון (נהא
 הלוקין «ליו הפוסקים וסוברים דכשירה). ד' שהקטינה הכוליא . ה' שלקתה הכוליא . ו' שנטצא בה ליחח . ז' טיט ענווים בטליא . ח' מים סרוחים בנוליא . ותחת פוג שנורה פרט ששה טריפות .
' נעקרו ־דוג צלעותיח (מהחוליות). ג׳ נעקרה צלע וחוליא עמר, (היינו חצי חוליא דאל״כ נלא״ה הוד, הסרה החוליא) . ד׳ נעקרה חוליא אחת . ה׳ נשמט הירך טעיקרו .  א׳ נשתברו רוב צלעותיח, נ
 ו' נחנט רוב חגולנלת . ותחת פונ קמעה נ׳ טריפות . א' נקרע רוב הכרם החיצונה . ב׳ גילודר,, ותחת םונ נפולה ב׳. א׳ נתרסקו האברים . ב' נדלדלו הפיטגים . ודרוטה א' הרי לך שבעים טריפות
̂לא מצאתי טי שיטנח הל טריפות זולת הר״פ ז״ל ונגטוא .אטרו ח׳ טריפות  בפרוטרוט . ואני טפתפק חונה אס זח היא מאטד מוחלט לומד של טריפות נאסרו למעה בסיני אין חולק נו או לאו . לסי ז
 והם סוגים בוללים ובמשנה וברייתא דרי ישמעאל מנה ח״י טריפות וטח שהביאני לוה חוא שנמצא בקצת דברים ששאר פוםקיט חלוקים עליו ואם באנו לטלק מחשבונו ה׳ דברים והם מים עכורים וטים מרוחים
 וליחה סרוהה וניטל להי העליון והסר הנולנלת לא מצינו כ״א ס״ה טריפות. ומיהו קנה הכבד אין לסלק דיחשוב תהת זה קנה הכבד קודם שנכנס לכבד. והנה ׳"ל דחשבו! זה טכוון לכ״ע ונאמד דנל אבר
 אם ניטל טריפה ה״ה חפר טתחלת ברייתו טריפה . ונקונת הוושט במקום שחיטה ופסוקת הגרגרת הוה טריפה לא נבילה מחיים דלא בהר״ט ז״ל נפיג טהל' אלו וא״נ יש לנו ד׳ טריפות שלא חשבם רבינו
 ואלו הן . א' ניקב הוושט כמקום שחיטה . נ׳ נפםק גרגרת נטקום הראוי לשחיטה הודו טריפה , נ' חסר הכבד טתחלת ברייתה. ד׳ הפר חוליא סתחלת ברייתה. וה״א דניקב אין פיסל בהן קפיל הסר
 מסול נטולה פסול וצריך לטנות בשתים דה״א הסר כשר כסו שעלה על דעת הר״מ ונטולה מחפר נטי לא חור, אתיא . והרשב״א אומר שיש להחמיר בחסרון הנולגלת כהר״ם ז״ל. ותודבץ הושט ה0 שנים
 כי תורבין אינו דוטה לוושט בשינוים שיש להם טשא״כ גרנרת בין במקום שחיטה ושלא במקום שחיטה א׳ הוא וכאמור . נמצינו למדין דלנ״ע י״ל דטנין ע' טריפות מקובל מפיני . דוטה לט״ש תרי״נ טצות
 נאטרו לטשה מסיני עיי בשורש האי ורטב״ן. וטה שלא טנו חסרים ננל הנקוניש וכן נטולים דנ״ש הוא. אמנם הסר מניטל או להיפך אין ללמוד זה מזה ועיין נב״ם שט . ומיהו ד׳ נבילות עשאה גיםםרא וגשברה
 טטרקת וקרעח טגבח וניטל חירך אף א״ת דחושנין נבילות בהדי טריפות אין לטנות אלו דטפרקת נכו פג-גו חום השווה ניטל הירך נבר מנינו נוקא דאטטא וטננד, י״ל ג״נ עם החוט ונבר טנינו ופיהו עשאה
 גיטטרא למטח מבין הפושות יש להנניט נטנין זה ועוד י״ל ניקנ האס ושלחופית דטויפה לחד דעה עוד ראיתי טד, שנתב חב״ם שם ד׳ טריפות געוף ניקב גנו של זפק ניקב קורקבן גיקב הנולנלת נעוף המיט
 נפלה לאור ונחטרו בני טעיה ניטל הזפק ורנינו מנה ע' טריפות גהםה וחיה והם יטנו ה׳ טריפות של עוף ונשלם הטנין ואין צורך לכל התירוצים ולר' יהודה דאטר ניםלר, הנוצה םריטה נעוף (יסקל) [יסלק] א׳ מהי
 טריפות וימנה זה בטקוטו. ואיך שיהיה חש״ך ז״ל באות ג' פרט טקצת הנקובים וחניח השאר למה לא מנה ניקכ הלב וניקב גגו של זפק ושאר ואי סמך על מיש וכיוצא בוה לא היה לו לפנות אלא אומ

 ושתים ועיין כה׳ינ האריך ג״כ בכאן יע״ש :
« דהכ״ט נתב שפ דרכינו לא טנה נטולים וחסרים נ״א נאנריפ שהם טרפה ולא באברים שאס ניטלו א״א להיות אפילו שעה א' ולא הוח טריפה אלא נבילה ונפי הנראה פרט אותם אחייב והם הפוה ך  ן
 * ולב קנה וושט שאט ניטלו א״א להיות שעה א׳ ובחסר נטנעו טציאותט וזה שהר״ם ז״ל פרט נ״ו נקובים וכ״ג הסרים וחפר מוח לנ וושט קנה לא זכר כלל נאן ולט״ו נישל הלב או מוח הוה נבילה ולא
 טריפה ינ״ט טונא נט״ש לעיל. ויש לראות שהר״ט ז״ל נמ״נ טח״ש בשטנה ששה נבילות וכן בהל׳ שאר אבית הטומאה ובנטדא אטאי לא אמרו ניטל המוח והלב חוח נבילח ואפשר לענין טומאה אין טטפא אלא

 היה לוקה משוס נבילה ועי׳ בשו״ת הכס צבי ז״ל במעשה דפתחו תרנגולת ולא נמצא בה לב ׳ע״ש שהאריך וצ״ע:
 Ijffl"? טט״ש שמנה מיני טריפות הן ומנת נטולים וחסרים בשנים הוכיה הר״מ ז״ל דיש אנדים שהן נשרים בחסר טתהלת ברייתה ופרימה נניטלו ניד והן כנד וצלעות וחוליות דניטלו טריפה והפרו
 בשד לדעתו ז״ל וה״ר, נחטר הטחול טתחלת ברייתה להר״ט כשר ולשאר פוסקים טריפה . ולפ״ז נטולה לא משכחת לה דהוצרך הלט״ט שיהא טריפה אלא בצלעות וחוליא וכבד וטחול דאי באותן שהט
 נק-גיט טרפה פשיטא ואי באותן שהסריס טריפה נטי פשיטא אלא כדאמרן . אבל חרשב״א ז״ל אומר דלעולם כל שניטל טריפה ה״ר, חסר ואי דלטה לן לאנטורין הלכתא נטולה לא חוה לומר ב״א הסו־ דלא
 יהא נח לבעל הדין לחלק ולומר אף דחפר טריפה אפיה ניטל כשר יע״ש בתה״א ויש לראות הא דהקשה ד,ו״מ ו״ל אם הסד טריפה כ״ש ניטל הא אין דנין קיו מהלכה ה״ה הנ׳ עיין תוט׳ הולי! י״א פ״ש לר״א

 בר יעקב בעי לה ובמ״ש מהרש״א שם ה״ה .כאן וי״ל כיון דעיקר טריפות הוא מקרא והלט״ט בא לפרש הפרטים שפיר קא קשיא ליה אם חפר טריפה נ״ש ניטל :
 השייך פסוקה היינו פפוקת רהוט וגונרח וכיוצא בהן היינו נטרך או נתטםטט בי כן כתב הבייט דפרס כ׳ טריפות נמטוקד. געםק או גטרך ונתמטטס ולא תשיב פסוקת הגרגרת דהוח נבילה 'והש״ך
 סובר דהוח טריפה מחיים כדטוכח םןזשוחט ל״ב ב׳ וטש״ח תשיב פסוקת הגרגרת וכיוצא בהן היינו נטדך או נתמפטפ וט״ש עור הש״ך קרועה היינו נקרע רוב הברט שבסימן ט״ת וכיוצא בהן לא
' גלודה שנקרע העור םעליד, וניון שהש״ך באות הי כתב דנלודר, נכלל נפולה הוא נפרש״יבא״ט לא נפ״ש הכ״ט א״נ לית  ידענא םהו הא חכ״ט כתכ ופרט תחת סוג קרועה ב׳ טריפות א' נקרע רוב חיצונה נ
 כאן כיוצא כזה ואולי האי וכיוצא בו נמוק או נתמםטם הבשר באורך רצועה קצרה וארוכה דרואין לאותו נשר כאילו אינו יהוה נבלל נקרע דוב החיצונה ילפ״ז ה״ל לטיחשב טפי משבעים ננל האנדים שאם
 נקבו או ניטלו טריפה ה״ה נתטטםס הנשר פריפה וי״ל דדביגו, לא מגד, בשנים ב׳ אם טח שמנד, בגט׳ נשגיט וט״ט צ״ע דא״נ הו״ל לחש״ך לוטר כן בנל הת׳ וכיוצא בהן גם יש לראות הסר באיטר מדגרת
 שלא במקופ שחיטה םהו ואי טריפה ולא נבילה אמאי לא השנה הר״ט ז״ל נע׳ טריפות נם נ&דק הקנה לארנה אפשר דהוה בכלל קרועה לא בנלל פסוקה ופסוקו. טשטע לרחבו ואם כן י״ל ט״ש הש״ך

 וביוצא כו ליו קאי וצ״ע בבל זה נ°) .־
V השיך נתב פדש״י דהיינו שלא נפתחה כלל ואין בו שבירה אלא שנתרועע כ״כ וקרוב לשבירה הוא ומשיה כתב באות ז׳ דנחבסר, אין חילוק בין בחטח לעוף הא בנסדק אף ביש V ^ f t i t J f ל א 
 I ואין כו חסרון נלל וראי טריפה אף בעוף ויבשה שא״א נקיאי! בבדיקת המוח ולעגין דינא יש להחמיר אף ננסדק לבד נין נרינ גונהה או רוב היקפה עיין תנ״ש אות א׳ ולקטן נאות
 ז׳ אבאר טה שיש חילוק בין נהמה לעוף הטיט י• 2 אע״פ שהקרום ק״ם . אפילו קרום העליון שייך וו״ל להטחבר לקטן פי׳ ל״א דגיקב העליון לנד כשירד, ובאן טריפה דנחבםה לאו טשום קרום הוא אלא
 טריפות נפ״ע רכן טונה סתוס׳ דיש א״ט ד״ה והאטו שמואל ונ״כ התבייש אות ה' על ט״ש מהרש״ל ביש״ש פא״ט טיטן פ׳ יע״ש ועיין בכה״ג בהגהות הטור אות ו׳ ט״ש על היש״ש ואפטן אבאר . ובתוך הדבריט
 כתב דםייש רש״ל בשמוטח כתב או בשבורה למאן דטטריף . וו״א רבשבורת הנף לא טהנ׳ י״ב חודש שמא אחר כך ניקבת נטו שיתנאר נסי׳ נייר ׳ע״ש . ואני תטה על הלבוש ס״א נתב דנהבשה הנולנלת
 טשוט סוף הקרום ליפסק וטתום׳ חולין לא טשםע נן ופן מ״ש בס״ב דנפתתה כסלע הטעם דטיף הקדום לפסוק אין הכרע ולקק ינואר עוד בזה : ג כסלע . עש״ך דבסלע טצוטצם הוה טריפה יראה דה״ק ד^ית
 דפר, שאפר נסלזג היינו שיננוס לתוך הק־ירה סלע וא״נ הוד, •ותו טבטלע דאטתא נאטתא היבי יתיב לו״א דגוף הקרירה יחיה נסלע ! ף נקבים . עש״ך והטרייה והתב״ש אות ה׳ תטהו עליו דחא הוא פירש
 גהבסה היינו הונתה טבות רבות ולזר. יש לוטו דה״ה נסדק ברוב גובהה או רוב היקשה נטי טריפה ואף דיש לומר דוקא נהבםה דכאיב לה טפי ט״מ לענין דינא יש להחמיר נשני הפירושים . אםנט מיש הש״ך
 דלר״ת שפירש הטעם דםוף הקרום ליטפוק א״כ באין חסרון אין להטריף לא ידענא דאם נאמר דאי; חסרון צצטרטין לרובא היינו בכלל נחבטה יהיה לפירוש השני כל שיש טרק א״כ אדרבה נהבסה אין הטעם
 משוס סוף הקרוט לפסוק וא״כ אי ביש חסרון דטצרפין לסלע רהתם יש לומר הטעם משום הקרוס כ״ש שאין חסרון דטצרפין לרובא וצ״ע . כתב הטר״ח ביש חסרון מצדפין לרובא אם אין בין נקב לנקב כמלא
 נקב טצטרף השלם שביניהן נטו בגרגרת דמצטרף השלם ביניהן וכן הסבים התב״ש אות הי להחסיר וחוטרא הוד, יע״ש : ד, כשליש טפח. השייך הקשה דנדי המחבר אהדדי יע״ש ובנה״ך תי׳ דודאי הקדירה
 צריך להיות יותר מסלע דאי יכנס בו סלע אפתא נאמתא היכי יתינ וא״נ התם נטי דקאטי יתר בכסלע ה״גו הקדירה יהיה יותר עטי' ט״ח בנדם , ואם טותהי! בחוט בפגים בתוך הקדירה לא יהיה בהוט כ״א
 סלע טצופצט וא״נ ודאי נל סלע אורנו ורוחנו בע-נול הוא שליש טפח וחוט מקיפו טפח ולפ״ז ננל הא דאטרינן כל שיש נרחנו פפח יש בהיקפו שלשה טפהים נדבר עגול היינו אם תנית החוט על אותו דנר
 עליו סמוך לשפתו ממש לא שתקיף ועשם ההוא שיש ברחנו טפח דא״כ יצטרף החוט להיות יותר ארוך וכ! בים של שלטה דכתינ והופ שלשיט באטה יסוב אותו חיינו כשמניח החוט על שפתו ממש לא שתקיף

 אותו דא״כ יהיה יותר . ולפ״ז יש קולא ראם נפחתה נםלע היינו שיננפ נו סלע ונניף הקדירה יותר והרא״ש קא׳ שם ג׳ג על נסלע שהוא שליש טפח לא איותר טנסלע כפירוש הפרישה ונאטור :
ך« דיש לחקור ד,א דטריפות גפחתה נולנלת כסלע דטעפע הטעש סוף הקרום לפסוק ובן נתנסה יש רעית נן בט״ש הלבוש ובפ״ש לקטן נשם יש״ש פא״ט סי׳ פ׳ הא ודאי ראם שחטו מיד וראינו שהקרום  ן
 ״ קיים אפייה טריפה ונן נהא דניקב חצר הנכד בסי' כ״א סוף הכבד לינטל ובפי׳ ל״ט כםירכוח הריאה יש טעט דטופו להתפרק ודאי אם נשחטו טיד טריפה אף שהקרום והריאר, והבבד קייטץ ולא
 נחסר בלום שא״א שיחיה י״ב חודש ומה סייפה . אטנם הא טבעיא לי אס נאמר שבתוך י״כ חידש ודאי תטות טיום שנולד המכה בעצם והנקב בחצר חבבו והסירנה בריאה [א] א״ד דודאי תוך י״נ חודש סופו

א יי״י׳י ״ ש ר ה ן מ ו י ל  ל
 וא] סימן ל בשפתי דעת טק״ה נאטצע ד״ד, ודע . א״ד לוואי תון ינ״מ שזפו לסתול ונוי. נ״נ לענ׳ד גוצגצתו וכו׳ וכיון שעברו עציו ימות הצינה מיד ממי. והרי מושי כתני דף מ״ג ע״א י״ה הק־ דאפקח
 1 נסתר 1ה מקיגיא לף נ״ו ע״ג שבקלי קנה שלה וכו׳ חון ינ״ח הוי עול שם מעשה נענבול שנפחת וחסרון גרגרח נכאיסל טרפה משוס לסופו ליפסק א״כ מאי הוצלו בנקלר הקנה לחיתה תון ינ"ת ו.א



כ קי ה ת ז ו צ ב ש ת יורה דעה ל לא לב הלנית טייפוה מ ע י ר ח פ  ש

 כמהר״א ספרדי שרצי; לאשור יע״ש ומשמע ודאי דאין חילוק ככל זה בין עוף הינשה לעוף המיה 1ה*ה אפ
 , העצם נפוח נשי כיון;אין ניקב אין לחוש לנקיכח הקרוס :

א (א) אס לא. הע״ו הניא נשס ׳ש״ש פא״ע ונ״ח דאישדין נס״מ ומשמע שכן דעסו והש״ך ססכיס  ל
 לוה וכן כתנ הכה״ג כהנהוש הנ״י אוח ׳״נ דהשכמוס מש״ך וסט״ז לאסור אף נה״מ יע״ש . ודע
 דנגמרא אמרי מילאה ואמרי שתאי ויש נזה נ׳ פירושים. א׳ אמריעילאה דווקא ולא מתאי ואמרי מתאי דווקא
 ולא עילאה . כ׳ אמרי מילאה לחוד ואמרי עד דמיגקכ תתאה ג״כ. הפירוש הנ׳ אמרי עילאהידווקא ואמרי
 תתאה לחוד נמי עריסה ובה״ג חוסר נין עילאה למוד או תתאי לחוד ויש נ׳ פירושים בדבריו. א׳ שי' הנ״י
 ופסק כל״נ תתאה לחוד או עילאס לחוד והנ״מ ושאר אמרוניס הקשו ע״ז דא״א לפרש כן דא״כ קשיא הא
 דאמרינן נעוף היבשה הנימא למ״ד תתאה ומאי ניחותא אלא ונה״ג פשק כחומרת כ׳ הלשונות והכה״ג
 בהגהות נ״י אות ע' רצה לפרש גס דברי הנ״י כן תתא־ לחוד היינו שלא נפרש שניהם יע״ש והרואהיראס
 שא״א לפרש כן דברי הנ״י מדעשה נלומר ולא קאמר כפשוטו שפסק כתרי הלשונות לחומרא . ומ״מ אתה
 רואה ולחומדא פסקינן כן מספק ואף גה״מ דאין אנו יודעץ איזהו מזלשונוח אמת ונ״מ טונא יאש נפלו
 ג׳ זיתים מני נהמות לתבשיל א׳ מן בהמה שניקב.קרוה העליון וא׳ מנהמה שניקב קרוס החחתון א״צ לנעל
 אלא זית א׳ דממ״נ אחד כשירה וכמ״ש . ודע עוד דכא דמטריפין מיקב התחתון לבד פשק הוה ורוב מכשירין
 עד שניקבו שניהם כמ״ש הרשב״א בארון ל״א כ׳ דרוג הסכימו להכשיר עד שינקנו שניהם אלא שיש לחוש
 לסברת הרי״.ף וגקצר נית שני שער שלישי כתב ניקב זה גלא זה נשר ויש מגדולי המורים שאוסרין הרי
 דלחומרא פוסק כן 1ע״כ מידי ספיקא סצוגתא דרגוותא לא נפיק• ואם שלא הזכיר הממנר דעה זו כלל וכן
 התנ״ש אות א׳ האריך נזה יע״ש. ומ״מ לדינא אס ניקבו שניהם זה שלא כנגד זה יראה דלוודא׳ יחשכ.
 ונה״מ בניקב העליון לנד דעת התנ״ש שס דהמיקל לא הספיד כדעת רמ״א נהג״ה ועיין סר״ח מ״ש בש״ן
. ובעור א׳ לקוי נולו אז רונו דעת התנ״ש להחמיר אף נה״« : (ב) ונחסר. עט״ו והנה הסר״ח  אות א׳
 אות ו.׳ הנין בדבריו דחיציק יש בין מיס בלא שלתופיח ראם נחסר מהמוח עריסה ובלא נחסר דהיינו שהמוח
 עגוצ מנצ צדדיו אף שיש מיס נין מוח צקרוס כשר ונשלחופיח אף צא נחסר המוח טריפה נין מוח לקרוס
 או נין קרוש לגולגלת . ולפ״ז הא ואמר נרישא ואס מיס כגולגלת הוא לאו דווקא. ואמנם התג״ש נאות
 ג׳ תמס עליו דמייש דבריו משמע דווקא אס נמצא נגולגלחהא נין מוחילקווס אף נצא שלחופית טריסט
 יע״ש והנה נסי הנראה דהט״ז עשה ורן פי׳ עצ הש״ע שמ״ש ונחסר הא לא נמסר אפילו מיס מגולים בין
 מוח לקרום נשירה וע״ז בתג ובן אם נשצמופית וקשה דב״ש הוא ראם אין מקיף דעריפה אצא דנא לומר
 דהתס א״צ •.חכר ואף אס המוח שלס ועגול אפייה כני מיס וודאי ממוח אחו דניון והם נשצחושית משא״כ
 נצא דלמושית ומ״ש הט״ז ברישא אס נמצא ננולגלת הוא לאו דווקא ודבריו וסיפא הש עיקרים דנן מונח
 מש״ע כפי מה שפי' הט״ז. אמנם כן י״ל דה״ק דמ״ש הש״ע ונחסר היינו דנן הוא וודאי דאף שהמוח עגול
 מכל צדדיו אפ״כ בין מוח לקרוס א״א שלא יחסר המוח דורן המוח למלאות בל הקרוס ועכשיו שיש מים
 בין מוח לקרוה ע״נ חסר הוא ונש״ע ה״ק ונחסר הא נין גוצגלח צקרוס דלא נחשד כשר במיס נצא שלחופית
 דמעצמא אתו משא״כ נשצמופית צא מינעיא נין מוח לקרום דפשיעא דלא גרע ממיס גצא שלחופית אלא אפילו
 נין גוצנצת לקרוס ומוח שלם אפייה כיון שנשלח1פית הן ניכר הוא שמן המוח באו המיס ווה שהגיס הרב
 וכן אס שצחופית נין קרוס צגולגצת שוה עיקר הרבותא ומ״ש הט״ז אפיצו המוח שצם היינו נין גוצגצח
 לקרום שש0 נאפשר והמוח שלס כן נראה לי לפרש דבריו באן . עיין שר״ח שכתב הנן תרי אפיצו כש״ט
) להשליך הראש . ג  הוא צאו דווקא ואמת גן הוא ואדרבה בין מוח צקרוה גרע טפי מיין• קרוס צגולגצת : (
 כתב הע״ו היינו נמקופ שאין ריעותא הא יש ריע1תא כגון שווינדי״צ אשור אף ויעבד יע״ש ואף יה״מ אין
 להתיר [נ] ליצאה נהמה זו מרוב ובסימן נ׳ נש<׳ן אות ג׳ אנאר באורן רוודאי מבין הוא ואין להתיר כל
 שיש ריעותא . עיין תנ"־ ומישנה״י דברזודש תמו! .אין לפתוח הראשים ובשאר ימות השנה יש לפתוח נתנ
 הוא להיפן דאדרבה בשאר ימות השנה אין צרין לפתוח דאזלינן בתר רונא משא״כ חדש חמו! הוה במיעוט
 המצוי נמו ריאה וכמו וושע שיש תקנה לבדוק באווזות שמלעיטין וכן מסכים נל״י באותו׳ . ומ״מממנהג
 שאף כחודש תמוו מוכרי! הראש שלם לעוכר כוכבים ואין מאין אם יש מיס בראש כ״מ דאיכא ריעותא ממוינ
 היא צנדוק ומת״ט הניא נד״מ בסימן צ׳ בשם הגהות ש״ד סימ! מי! בראש מ! צא! שהיה ליחה יוצא מן
 הקרן וחתמו הראש ולא היה שום ריעותא והכשרנו משמע דכצ היכא דא־כא ריעותא געי בדיקה יכן כתכ
 התב״ש בשימן ל׳ אות ח׳ בנופו יע״ש ונכון הוא ולקמן.אבאר עוד: (ד) ותלינן . הט"! הקשת מ״ש משימן
 נ״א נקון עד שתינקנ צהצל ויש נמ׳ ס״ס שמא לא הגיע הקרן והמחט לא׳ מאיברי׳ ואת׳יל הגיע שמא לא
 ניקנ 1תי׳ די״ל כאן מנשיר ע״י נדיקס . ור״צ דהתס אף מדינא דג״ס א״א לבדוק כצ האינריס הפנימיס
 בנקנ קטן משא״כ כאן דמדינא דגמדא נקיאין באבר אחו לבדוק מנקב אלא ואנו אין גקיאין ולכן עיי
 ס״ס מהני הבדיקה וידן. ועול תי׳ דכאן אין צומר כצצ ונעשה ־ נקב משא״נ התם ע״כ ניקי אנו אומרים
 שמא ניקב גט לאר,ד מאיברים הפנימית. ויש נ״מ בין נ' התירוצים . לתי' א׳ אם נאבד גלי בדיקה אשור
 וצתי' הב׳ נל שא׳׳א לבדוק יש צהכשיר וכן הלנה והפריח מכשיל אף נצא בדיקה כצל ונהי לנל הינא דאיתא
 לפנינו ראוי לבדוק אנל היכא מאבד יש להכשיר. ידע שהכי י׳ל נלא״ה לרן הת!לע לנקוב אחר שחיסם

 ונהי דא״א סומכין עי! מ״מ כי איכא ס״ס מתירי! משא״כ במחט בחלל הגוף :
ף התבייש׳ אות ז' גשם ש״ר מ״ז אס נמצא תוצע נתון המות נמי טריפה וכתב הוא ו״צ ראם המומ מקיף ח  ד
 מכל צר יש להחמיר גה״מ אם אין התןלע מגולה לקרוס יע״ש וצ״ע בדין זה דע״כ תתוצע מכוסה
 ואפילו הני אסור דאי מגולה לקרוס א״נ הוה כמיס מגולים לקרוס דאסוריס ואילי יש לחנק ומכל

 . מקים לדינא צ״ע :
 >־ר (א) נהדק . ואפילו לא נשאר כלוט ונזה קיל מגרגרת נ״י ס״ו הנה לא ידענא אמאי לא כמכ כן
 אמ״ש הממנר דנפפק לרמנה טריפה דנקכיס אין מצעלפין כמ״ש הגיח הניאו הש״ן אות א'
 ולכאורה לנ״ש הוא אם לאיכו לצא יציף לה אצא מגרגרת דכשירה יאפ״ה קיל מגרגרמ נ*׳ש הנ״י והכ׳׳ס
 פ״ט מה״ש ה״א הניח וה נצ״ע כ״ש נפסקה לרחבה דאין ללמוד חומרא מגרגרת ולומר ונקכיפ מצערפין
 לרובא . אמנם התג״ש אות א״נ הטריף בנקבים שמצטרשין לרונא כמו הפר״ח והכשיר ננסדק לאדנו נלא
 שיור ואזיל צשיטתיה שפי׳ הטעם לצאו מגרגרח יליף לכשירה ננסלק אלא דכיון דחזינן שאי! אורן ורומנ
 שמין ממיצא הא דתנן נפשק חוט השדרה דוקא ללחבה ולא צאלנה יע״ש א״נ מטולי זהנ ג״כ אין לאיה .
 ומעשה מ״ש הגל"׳ להכשיר מקנים להא ננשלק קיל מגלגלח כו׳ חדא וגס הפריח שש מחמיר ומט״ז אין
 לאיה ולעת התבייש נתכנו להטריף בנקבים. להצטרף לרוב וננסלק נשר ועיין נל״י אות נ׳ והנה הב״י פשק
 לקמן ללמעלה אף למעלה ממקום שחיטה מהני שיור א״נ אין נתב כאן דקיצ מגרגרת והא הכא המוח שלם
 אלא דליתא למוח אנל אחל הוא לנקינחו נמשכו ועול למימ צמטס צא געי שיול ג״כ 1זה ללא כדבריו :
 (3) שחון לידו היה שוחה. פירוש אותו המקצת שייצא חון לידו היה שומה טריפה דצקוחא היה וסוף
 הקרום ליפשק ועיין ט״ז: (ג) על מקוס כלות שכינת העצם . עט״ז הניא ג' סילופים . א׳ לעח המחנר עד

 תחצת

 ליסתר הקרום ומשם ואילך לא יחיה י״נ חודש וניט נטעק פרימות כי הא אם מתני י״ב הורש סיום
 שספק לנו שנולד הכאה בעזים או בעינן כ״ד חורש . וראיתי שיש לומר ודאי לבנות ׳״ב חודש סיום
 שנולד הספק בעזים דטהאי שעתא א״א לחיות י״ב חודש טהא דכתב יש״ש באיים םיי פ׳ וז״ל וסיס
 שטוטת הנף בעוף או נהנמה הגולנלת שסוף הקרום לפשוק אם היה י״ב חודש יצא מכלל הטריפות וחז״ל
 שהטריפו על הרוב דברו עכ״ל . הנה. סובר גפיי כי הטריפות אף שאין סחטת עצמו אלא שמא פוף
 הקדום ליפסיק אפייה טהנ׳ לה שהיות י״ב חודש א״כ ה״ה בנשחט ונמצא ניקד טופשא דכבדא וכדומה
 כל החלב שנחלב קודם י״ב חודש שרי ומיהו לדידן נלא״ה שרי כל שיש לומר עתה סמיך לשחיטה נטרפת

 ואפילו הונלר פי הסנה אין לאסור קודט נ״י. כטבואר נפי' ט״א :
 כ; דברי יש״ש לא זכיתי להבינם נם״ש אם נחבטה הנולנלת אם חיד, יותר טי״ב חודש נשירה
 אפילו אם נגיה בדבריו נפתתה במקוס נהבסה כט״ש הכה״נ בהנהות הטור אות ו׳ והתבייש
 אות ח׳ ט״ט חא כתכ שס רש״ל באיתו םיטן דטרימר, אינה חיה הוא על הרוב וטיעוטא חיה יחיד, א״כ
 אםאי אטריגן בחיה י״ב חודש דטטיעוטא דאין טריפות הוא בנטחתה הגולנלת ולא נפסק הקדום נימא
 םטיעופא דחיות י״ב חודש חן דעיכ אתה מוכרח לוטר טן.המיעוט הוא ואס היינו אומרים דמיעוטא
 דפיעוטא הוא שחיין ייג וצדש וםש״ה לא ח־ישינן לה כלל ומש״ה אטרינן דמן המיעוט שאין נפטק
 הקרום הוא אף שנפתתר, הנולנלת . ובזה א״ש םה שמקשין התום׳ חולין י״א הא דיליף מפרה דלמא
 טטעם חזקה דחי י״ב חודש והיינו טיעוטא דמיעוטא לא ח״שינן לה ׳ע״ש . ומ״ט אין זר, מטפיק להתיר
 ולפי דבריו ה״ה ניקב חצר הכבד וכדומה דפטדיפין טחטת שמופו לינטל הןנד םהני שחיות י״נ חודש.
 ואפ לומר דהיק כיון דפלוגתא הוא אי חיח י״ב חודש איחברר דהלכה בנואן דטכשיר נפחתה נולגלת
. וט״ט לענין דינא ודאי '  א״כ איך טייס דתז״ל לא דיברו כ״א' על הרוב ועיין כה״ג גהגהות הטור אות ו
 יש לאפור ננפוותה תנולנלת כשיעור ואף שהיות י״ב חודש לא טהני, וטיהו בעוף היבשה דאנו טטריטין
 בניקב כל שהוא דאיא בקיאין בבדיקה בזה ודאי אפ שהה י״ב תורש או כ״א יום יצא טכלל ספק .
 ומיניה בעוף המים דקרופן דך הוא ודאי לא םהגי שהיות י״ב חודש דכל שהוא ודאי לו חיה יהיה
 אלף שנים לא םהני ועיי בסי' נ״ו בכר״ו שתי' על הא דטקשין על תום' חולין דלטא לא אזלינן בתר
 יובא ופרח פטעפ הזקה שהיה י״ב תורש וטקשין אי לא אזלינן בתר רובא ליכא חזקה דטיעוטא חיות
 הנד. ותי׳ דטקרא דזאת הודה דהתורה כתבה לומר טריפה אינה חיה ונ״ט לספק טריפות ואי לא אזלינן
 בתר דובא אין נ״ט וע״כ דהוי. אטינא אפילו טיעוטא. אין היין יעיש ואני אופר אי לא אזלינן בתר רובא
 א״א לאכול חלב מן. הנהמה אפ לא לאוצ• שחיטה שבדק פנל ח״י טריפות ואז החלב מותר והתורה כתבה
 דלאחר י״ב חודש טותר החלב דנחלב קודם י״ב חודש [ב] דחוה תר׳ רונא רוב אין טריפות ורוב טריפות
 אין חיין י״ב וצדש וכל כח״נ אפשר דאזלינן בתר רובא ופנלן לוטר לפי ד,"א דטריטה אין היה כלל
 אפילו טיעוטא ובטי' נ״ז אבאר עוד וכאן אין להאריך י. 1 שנשנה חולדה בשיניה דאלו ביד יש דרוסה
 לחולדה בעופות וצריך בדיקה ננד כל ההלל כטבואר פי' נ״ו טטיו ראף וראי דריסד, מהנ׳ בדיקה להמחבר
 ולדידן אין נ״ט דאף אם חכתה בשיניה א״א בקיאין בבדיקה וטריפה םטפק ! T ולכן כוי . ובנחבםה
 אין חילוק בין עוף לנהמה ש״ך והיינו לטרושו אות א׳ רפי' נחבםה היינו שנתרוצ׳ן ולא נטרקה דאין
 ים דינא הכי כל שנתרועע ואין הנקב טפולש דנשר וכ״כ התבייש

 שבר כלל ונפי הנראה דאף עוף המי!
 שנתב בשם הריק״ש דוקא עוף יבשה יע״ש , כללא דטלחא לפירוש אות ב' ותמה על הטר״ח אות א' שנ

 השייך ו״ל נחבטה היינו שהוכתה טכות רבות אין הילוק בין בהמה ועוף אפילו של סיס דכשירר, אף
 לדידן אם אין כשיעור ופיהו רוב גובהה או רוב היקפה יש לעיין נו ונפחתה כל שהוא בבהמה כשירח
 ועוף יבשה טטפק טריפה וטהני שהייה י״ב חורש ועיף הטיט לא טחני שרייה דודא׳ הוא . ואם הוא
 לערך שיעור סלע בעוף יש להטריף הגדול לפי נדלי והקטן לטי קטנו עיי פר״ח אות ד׳ ותביש אות נ'
 וא״כ שהייה לא טחני אא״כ אין בו כשיעור ערך טלע אז טהני שהייה וע״י הולי בעוף יבשה אף שהייה
 א? צריך אס אין נו כשיעור ערך םלע דע״י הול׳ לא היישינן לנקיבת הקרום נל זה מתבאר יטד, מדברי
 הטוםקיט להםעיין בתוכם וכדכתיבנא . אלא שראיתי להבית לחם יהודה שהחמיר ננחנםר, והביא ראיה
 םטעשר, דריק״ש ואין ענינו לכאן דהתם נשבר וניקב העצם ונחבטה היינו שהוכתה ולא ניקב העצם כט״ש
 הש״ך אוח נ׳ וסי לא ידע בניקב רטריפה טספק נם אין ראיה םס״ש הדש״ל הביאו הט״ז ראם נקרע
 העור ודם שותת דכשר רמעשה כך היה וה״ה נפוח ונהבםר, אין לחלק ובבהמה אף,ניקב בדבר עב כל
 שאין כטלע בקיאין אנו דטםתטא אין דרך רבד דק לנקוב עצם הבהםה שהוא קשח ופיהו אם ניקנ בחץ

 וכדומה אף בבהמה א״א בקיאין כמ״ש הרב ;
 הדיק״ש מעשה עוף שגשבד עצם גולנלת והוד ונקשר יש להכשיר דאלו היה ניקב הקרום א״א
 להתקשר להתרפאות והפר״ח השיגו כיון דאין הטריפות מחמת עצמו כמו בטי' נ״ה וג״ו בקוליות
 ובצ״ה אף שנקשר שטא איעכול ניביה יע״ש באות ח' . ונראה בבהטח שניקב עצם גולנלת וטפק יש בה
 בשיעור טלע או לאו ולא הספיק לבודקה ואח״כ נתחבר ונקשר יפה כבראשונה כמעשה דריק״ש נפי אין
 להכשיר ולוטד כיון דניקב נולנלת כסלע הוד, טריפות מחמת עצמו מסתמא אי הוד. כסלע לא היה יכול

 לוזזוד ולהתרפאות דשםא המדון נולגלת פטעם סוף הקרום לפסיק כט״ש התום' הולין ריש א״ט וא״כ אין
 ראיה טה שנתרפא וכדאטרן :

 באווזות ובד אותות שיש להם נוצות גדולות על ראשיהן והעצם ניקב שם הירא והדר אין
 י לאבול טהט דעוף המים ניקנ כ״ש הוה וודאי ולא מהני שהייה י״ב חודש יעוף יבשה רטעם
 שפא יש כשיעור הגדול לפי נדלו והקטן לטי קטנו כיון דחי י״נ הורש איגלאי סילתא דלא הוה הסרון
 כשיעור עיין פר״ח ותב״ש כאן ובטי׳ נ״ז. וט״ם »ין למוזות ביד הגוהגין היתר אף בעוף חטים כי יש לוסד

 .אווזות דידן לאו וודאי עוף הפיס אלא כעוף הטיס דםיין וסטיקא חוח עיין כר״ו וטיפ צ״ע ויש לאסור :
t בה״ט אסור• וכבר התבאר זה בט״ז אות א' יע״ש . p השיך הביא דברי רש״ל וביה t QJ^ א J^J 
 ועיין פניט טאירות ח״א שאלה ניי פלפל על טח שפסק הב״י כאן דקרט׳ תתאי לחוד
 טריפה ולא עילאה ואטאי פסק בפי' ל' דחטרק נולנולת כסלע בלא נקיבת הקרוט העליון דטריפד, יע״ש
 וא״י םח קשיא ליח להר״מ בפ״י טה״ש והרשב״א והדין כול! פפקו דחסרון נילגלת טריפה כפרש״י נ״ה
 כםלע כיתר מכםלע כוי וט״ש התום' ריש א״ט דכטה אנשים חיו וע׳׳כ עם גקיבת קרוס עליון אטת כן
 הוא וט״ם טה שאמר שמואל וכן לטריפה ע״כ בלא קרום עליון מדאפר שמואל גופא קרטא עילאי. וא״כ
 יקשה דידיח אדיריה ע״כ וכן!)!וריפה היינו בלא קרום ואין ראיה מאדם דקרוטים שלו ה0 חזקים טשא״ב
 גבהטה והא דפסיק כא״ד לפי שטציגו אמוראים רשב״ל דמנה םיטנא בתחתון אלפא דביה תלוי הטריפות
 בם״ש הרא״ש הביאו הב״י כאן והאי א״ד אינו אליבא דרב ושמואל ואפילו נאמר דאליבא דשטואל אפרי
 לה ט״ט לא חזינן פלונתא בהא רכן לטריפה םשםע דלכ״ע איידי בחסרון נולגלת להוד ועוד לחוטרא

 הוא וא״כ. אין כאן קושיא וכדאסרן :
( בענץ טריפות אדם טשטע דאין חילוק בין אדם לבהטה וארם נטי אין היי ייב חודש וכן העלה ף ^  ן

- — -י • ״ — - ״ ״ - - ׳ - - . ״ - - . . .  בפר״ח יע״ש ועיין באבן העזר טי׳ ״. .
 והו״ל פלנא מדרבנן והא דהעלו ארכובה נ

 בפר״ח יע״ש ועיין באבן העזר מיי י״ז סעיף ל״ב ולפי ט״ש היש׳׳ש בא״ט סי׳ פ׳ דרוב טריפות אין חיות ומיעוט היות הנח א״כ אין לומר דפחני י״ב חודש בא״א דאיכא חוקה דא״א וסמוך פיעוטא לחזקה
 א מדרבנן והא דהעלו ארכובה נק היס דטתירין לאחר י״ב חודש ה״ט רםיא טרזו םכה אי דווקא בהאי טריפות קים להז״ל יאי אפשר להיות אפילו נדעוטא עיין ב״ש שם באות צ*ז ובסימן נ״ז אבאר :
ז שיש להסתפק אי בר אווזא דםםטט קועיה רטא דאםור טהשש שמא ניקנ הוושט אי טהני שהיות י״נ הורש דאינא הוקח נהטה נהייה כל שניקב במקום שויפה הוה נבילה וטיעוטא דתיות חנה אם כן יש  ןךן
 י לאסור אף בחיה י״ב חודש םדרבנן דטטוך טיעוטא לחזקה ובטי׳ נ״ז אבאר באורך ובאן אין להאריך (") •י 2 המוח. עש״ך ויראה כוונתו דאין חילוק נין ניםט כפים וכדונג או נחסר קצת םהפוח
 ונתרוקן או נתנדנד קצת אלא הכלל אם היה כת״נ נחו6 היה שוחה ומדיפה ה״נ במוח בראש טריפה אלא בנתרוקן ונחנרנד פעטיט אין טחרוקן אלא מעט בענין שאם היה נוטה לחוק לידו לא היה שוחמ
 אין טטריפק וז״ש הפהבד מעט וניטט. וכטיס וכדוננ טריפה הטעם דדרך להתמסמס הרבה כיון שהניע לםים ורוננ וא״כ שוחח הוא יםריפד. וה״ה בנחרוקן אם היה הרבה טריפה. ודע דכל זד. שהוא מנולי.
 לקרום הא אין פגולה לקרופ נין כפיפ ודוגנ או שנתרוקן ונתנדנד באמצע והמוח מקיפו מכל צד יראה דכשידה הוא ובדאטרן ועיין ב״ח ותכ״ש ואין להאריך . וזה שכתב חםחנר אפ אין םנולין נשר הוא
 שבא להפ בקבלה להרםנ״ן ושאר גאונים דכה״נ בשירה עיין באחרונים: ג ואם נשפך . עש״ך ואייל לשיטתיי. בפ״ש באות הקודפ דאין חילוק כלל בין הספטסה לגתטזטז אלא דהטטטפה דרנו להיות הרבה
 נתקלקל ונהוט כה״נ חיה שוחה טש״ח כאן טריפה ונתטזםו אט טעט כשירה דלא הוד, שוהה בהופ ואט הרבה אף נתטוטז טריפה יז״ש הטהבד נתמזטי מעט י• ד וכן כתב הש״ך . וכ״ש אם םים בין ט־וט
 לגולגלת פריפה ולפ״ו חולקתוא עלהטיזידלדידיה בלא שלחופית כשרת עכ״פ בין קרום לגולנלת ולשייך אדרבה גדע טפי טן מים בשלחופית יפשיטא דטריפה וכבר נתבאר בט״ז יע״ש •י ד, ע״כ יש ליזהר .
 היינו כשאין רואין שוט ריעותא פיט נשטוההין עצה טונה היא להתוך שיוכל לראות אט יהיה שם מים אם הסוה מקיף וביש ריעותא שטנדנדת בראשה טשיפא שצריך זהירות יתידא דאל״כ תהיה טריפה
 טםפק ו ן ופיט א״צ . השייך הראה טקוט לט״ש הב״ת כאן וס״ט קיא . וכאן כתב חב״ח דכשיש ריעותא שטסבבת בראשה שקור־ן שוויגדי״ל וודאי אטור לטכוד הראש שלט ונם״ט ק״א דאט גתערב כבש שטים
 בראש עט שאר כבשים קבלה פחכם א׳ שיש לבדוק בשאר תיט השררה שכל שיש טיפ בראש יש ג״כ בחוט השדרה והט״ז שט אות פ״ו לא רצה לפפוך ע״ו כיון שלא נזכר בתלמוד . ומיהו אי נתערב וז
. דעת הט״ב בתשובה טיטן ל״ו ול״ז דלא נודע הוה ס״ס עם סברת חב״ח דיש קבלה בידו הא . . !. "  י
 עש״ך והנה ניוגת חמחבר דאט יש קורט דט בתחתון וודאי לאחר שניקבו התולעים שהט
 ״ ו טריאד, ראף שרואין נקנ אומרין
 'ט״ז בריאה דאינליד בולד, דכשירד.
 , בקורקבן וכרם ודקין אפשר להכשיר
 t ואין רושם טריפה ולא ירענא לפה
. , _ . י רחבי קאטר אם נטצא חוץ לקדירה . . . . 
 אף שיש רושמ בקרופיס וקורט דםאםרינן דקודפ דם טעלפא אתי זה אינו דוודאי אי איבא קורט דם אמוד אף שהתולע גהוטפ וכן בתג נפי' ,הכח״ג נהגהות הניי אוח כ״ז ראם נטצא רושם בקרום אף
 שהתולע גחוטט אטור יע״ש ונבון הוא. אפנפ ס״ש עוד הנה״ג באות ג״ו דלפי תיי השני אףטטעפ דא״א גקיאין גה״פ שרי דאפ לא גן איך גתג הר״נ דמךפא עילאה לחור שרי בה׳׳פ והא א״א בקיאי!

 בתרי דפ״ד. בטל הוא וטררבגן אטור דחהר״ל או רבד שגםנין וא״ב כשלא נודע האיפור עד אח״כ יש לצרף גט
 חד בהו־ לא והיינו בענין שאין ה״ט הא בח״ט עטי' ק״י בשייך בלא נודע דיש לםמוך אם״ב ושם אבאר ! f וטריפו

 ושפא גיקב התחתון לא הביגותי גלל דהד״ג ידבר בניקב ל׳י הולי רליבא למיחש שטא גיקב התחתון בל שאין גינר שם חולי בתחתון ואח״נ אט ניקב על ידי קוץ אף בבחטר, קדטא עילאד. לחוד יש לחוש שפא ניקב
 התחתון ואיך שיהיה דבריו זיע יע״ש י ט והמולק בכלל פריפה. פירש״י פווז שכנגד הטולין שייך והיינו דיש להפ דין דפוח בראש שנקיבה הקרומ שם במשהו טריפה ז י ונקיבתו בטשהו . מידוש נקיבת

א נידון. דטשט ואילך נידון בחיט חשייה ופבואר לקטן דתות פסיקתו ברובו:  הקדום נטשהו ש׳׳ך לא הפות עצפו דנו אין •וטל נחמד נל שהוא אלא נוזפו־ חרבה דווקא. נטנואר לעיל ו י
p ^ הש״ך הביא בשפ הב״ה ינקביפלא טיצפרפי לדובא ונט נזה קיל הוא מגרגרת ודייק ליה הנ״ה טדנתג הפור נפסק רונו או בולו וליל כו* אלא דובו דוםיא דנולו שנפסק בפקופ אחד D S i t i f 2 א 7 
 י ביחד. ולפ״ז חטתכד דהשפיט טלת בולו אלו היה גן דעתו לא היה להשמיט ו&םוד טמנו יין זה וגן הפריה והתבייש פחטידיפ בזה דטצטדפי! לרובא והתבייש נתב דין פוזויש
 אפילו נפסק םלטעלה לפגים ולפפה לאהוד יש בין הנל רוב טרימה ויליף לה טשחיטה דהוה דוב נה״נ יל׳ש, ולמ״ז ה״ה פסוקת הגרגרת בה״נ נטי טריפה הוה אפ נפסק למעלה טלטגיט שליש ולטטה שליש
 לאהוד דפריפה נ״ש משחיטה'(0): ב אעפיי. השייך העתיק דברי הנפרא פוה זה לא פעלול ולא־םוריד וא״י מד, בעי בזח הא טנואי נש״ע נן אם נפסק עור אף שטוח שלם פריפה ואט עוד קייט אף שהטוח
 נפפק נשר . ודע דנפפק העוד היינו טטולש לרונ חללו הוא יפייפח עיין נ״ה •י ג נפיק . השיך העלה כהביח יאפילו לא נשחייי משחו לפעלה ולטטי. בשי בם״ש חב״י ובן הסבים התב״ש ילא בפריח

 שאוםו בזח . ויש לראות טשחו לפעלה האיך משבחת לה י והא נץ הפולין נקונחו במשהו נוודאי ואטשי יטשבחת ליה שמיי פצוטצם עי הפולין נסדק יהא דאיתא נפיפן ל״ד גרגרת שנסךקך
 ט שהו לפטה במקום שחיטה ושלא נםקוס שחיטח חוח במשהו היק יעיב משהו הפתגו נחלמוו הוא במקום שחיטה יאי שלא נטקוט שוזיםה הא איסוטא מקב משהו וט״ט יצויי שבצטצט נטטק עד םקוס

״ א המטריף ש ר ן ם ה ו ל י  ג

 י״ל
 ,- בדיקה . ואס אחל שחיטה נוקו ומצאו דאין סמוח מקיף י״ל והחלנ
 חזקה . ואן זה מספיק •לפי ממדנקט סכו״פ הק״ו דלס״ד דחיישינן למיעוטא ליכא חזקה בזה עולה יפםדסא משעת יימוחא דנטנוע נלאשס אסול אף שהוא יוחל מן ינ״ח עד השחיטה טמ״ש המחבל זציל לקמן

 טימ מוכח מקרא או ואפילו.מיעוט אינס חייס או במקום דהוי תרי רוני ממני . אנל באמת יש למנקט סי' ע״א נש״ד סק״ד :
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 המטריף כמשהו וט״מ א״י היאך אפשר לצטצט הולי האי ויראה להחמיר ולמעלה צריך להשתייר טשחו
 סמוך לפולין ולפפה אין צייר • ד ונשפך כו׳. ואלו היה החוט נקוב היה יוצא רש״י שיך ומיהו א•!
 נ״ט בין ניפוח כפיס או כדוננ אלא ובכל אלו ורך להתפספס הןבה •והחוט שוחה. וטש״ה טו־יפח .׳
 ה או {דונג. ואלו חיה ההוט נקוב לא היה יוצא ש״ך והכל חו טעטא היא כס״ש : ן נחסר קצת .
 וקוק הש״ך מלשון המחבר דווקא קצת הא נתרוקן הרבה או נתמטטם פריפה כיון רהוה החוט שוחה
 ונטספס דרך להתמסמס הרנה וטריפת : ז טריפות וח כוי. קאי לנל הטריפות המווכר פקודפ ש״ך
 ורצה לוטו בין נפסק העור או הוטרכה דווקא עד פי פרשה השלישית ועד בכלל ופשט ואילך כשר !
 ח ועד בכלל . עיין ש״ך דכתב הטחבר לשיטתיה בב״י ע״כ פםק דלא כהר״ט י״ל שפסק.דפי טרשת
 שלישית כשרה אמנם היש״ש נא״ט טי׳ 0״ו פסק כהר״ט ז״ל דפי פרשה שלישית כשירה ע״ש . והנח
 פרשה שלישית גופא ודאי כשידה עד פרשח ראשונה ודאי טריפה פי פרשה ראשונה עד טי פרשה
 שלישית ושלישית בכלל להמחנר בכלל טפק חוה ועיין בגט' דף מ״ז בחא דאת״ל עד ועד בכלל והוו אפר
 ואת״ל עד ולא עד בכלל וא״כ אין ראיה לומר דבל את״ל פשיםותא הוא ועיין בספרי ראש יוסף שהאדכנו
ן אי! *זאייך : ט ויש טטריפין. עש״ך שהאריך בכאן ונתב פירוש עצמות קטנים הן אותס שגפניט א כ  ו

 ומונחים על הריאה ושייך בהו לומר שטופת הנף דהיישינן שמא ניקבה הריאה אבל כמו שהכינו שאר
 האהרוניט דקאי על עצס הבי הטהובר לנוף לא שייך כלל שמיטת הנף לחוש לנקיבה הריאה. ומ״ט לענין
 דינא יש לסמוך על חנהות רט״א וכפ״ש הט״ז בדבריו ועיין יש״ש פא״ט פי׳ ט״ו ובנה״נ כאן ט״ש :
 י ולא חיישינו שמא גפםק החוט . ניון שהלך על כל אורך השדרה א״א שיכה נבוז ש״ך ואפילו בדיקה
 בלא שיהוי א״צ אם לא נפלה מחטת הנאה זו יעיין ט״ש נט״ז: יא וכן נו׳ . בגפדא אפרו דאי שליפ
 חוטדא ופירש״י שלא היה ארוך כפו כל השדרה אמנם לשון הטחבר אם לא הניע היינו שאורך הטקל
 נטו כל השדרה אלא שלא נתכוין לחנות רק עד חצי שררה עיין ש״ר : יב וגבל כוי , הש״ך פפרש כאן
 כדין נפולה טטש היינו י״ט או הפילה אחריט פחות טי״ט וקט״ל דלא מחני הלינה דצולעח לא הוה
 הילוך יפה ולדידן דאין אנו בקיאין בבדיקה טריפה . אבל התבייש אות ז׳ הקשה דנבר אשטועינן בלא
 הלנה היליך יטה דטריפה בסי' נ״ח ועור נאן משמע דא״צ נ״א נדיקת החוט ומפלה צריך כל החלל
 ע״כ פירש דמיירי כאן שנפלה טעצפה פחות מייט ואפ״ה כיון שגוררת דגליה הוה ריעותא וצריך בדיקת
 החוט וכן נהכח על נבה וחיא נודרת רנליח אף שהנח על כל השדרה אפ״ה צריך בדיקת החוט ביון

 שגוררת רגליה ויש ריעותא יעוין שם י!
^ נתנ כאן נעקרה הוליא טריפה וכפול לקטן סי' נ״ד וחםחבר השטיםו כאן ובד״מ הגיהו בצ״צ t D H 
 דנאן פשטע מהטור דנעקרה חוליא מחוט טשטע פשום טריפות דפוף ההוט ליפפק ולקטן
 הביא כדין שבורה וטתוסמות עירובין ז' טשפע אף לפטה שאין שם טריפות החוט אפיח טריפה והנה
 בהנהת רט״א סי' נ״ד ציין מןף הסיטן טור א״י דבטור לא טוכח טידי ועיין נט״ט פא״ט אות ק״פ כתב
 שחפש בד״ט ולא פצא ובאורח פישור כאן השע עליו דגד״מ הביא כאן בשס תופי ואני אופר פ״ט לא
 הוה לצ;ין שפ טור אלא תוטפת שוב עיינתי בתוס׳ עירובין ז' ד״ה שדרה והם לשיטתפ דטברי חפרו(
 גולגולת טריפה וא״כ אפאי לא מקשה טנולנלת וצריך לומר דטוף הקרוס ליפםק והא תני לה טשא״ב
 הטור פוסק דחםרון הגולגולת לא פופל בסימן ל״א םש״ח י״ל הביא טריפות דהחוליא בטי' זה לוטו
 דווקא בפקום שחיטה פוסל כוי ופייט לדידן יחסדון נולנולת פריפה אם כן פשיטא דהםר הוליא לפפה
ג שחניה ד\  מפרשית שלישית טריפה כם״ש רט״א בסי' נ״ד ועיין כה״נ כהנחות הטור אות י״נ כתכ ו
 שם בסי׳ נ״י למד זה מדהביא הטור דין דחוליא בסי' ל״ב ליטר אפילו למטה ספרשות טריפח' וכן כתב
̂״ש הטור כאן פשטע  הביח ז״ל בסי׳ נ״ד אמנם הר״ט הרי אתה תאה שהד״מ כתב כאן להיפך דסנ

 . והטעם השוס פסוקת התופ ובוודאי הנייח והכח״ג לא ראו דברי ד״מ אלו בכאן וכאמור :
 א {י2]ל הלחי [התהתון] כשדה. בענין דליכא עיקור ש״ך והיינו ניפל העצם והםיפנים םחובדין
 ־ בבשר או שנתלש הבשר רוב ומיעוט שלפ בםקופ אחר עטי' כ״ד פפ״י: JJ ע״י הפיאה
 והלעפה . השייך הראה מקום לא״ח שכ״נ וכבי פירשנו י בט״ז דח״ד. שיכולה לקבל שתיה דאל״ה פשיפא

 ממלת חיבור עצם לנוף ודעה נ' פו סוף מיבור העצפ 1דעה שלישית טו סוף אורך העצה המחובר לגוף
 נגו זה יש טריסוט דחוע השדרה . ורמ״א שהכריע להקל נה״מ היינו כדעה עד סוף מינור העצם לא עו
 טחלט מינור. והניא ועם רשי׳ל ונייח שמנוייסין אף בה״מ וועת נה״ן ורמ״א מסיר 5ה״« אף עד שתלת
 מינור עצפ המחובר לגוף. ולסעמיס ?שנר השדרה נעוף זחזר ונקשר אין לחנש אס רואה שהחוט סלם ואף
 אס לא נקשר עויין כמבואר נסי׳ נ״ז וכאן ואין חוששין לפסיקת סחוט אס רואה שהוא שלם ומ״מ בויקה
 מיהו בעי. נתב נית הילל מעשה שהיה החוט שחור מחחלחו ועי סופו והכשירו חכמי ווילנא והסכים עמו
 ספר״ה גקו״א דאין שינוי מראה פוסל ני אם בריאה ולא נשאר אנריס והתב״ש נסי' מ״נ הארין גזה והעלה
 ושינוי מראם פוסל נשאר איכרים ולדבריו שינוי מראה בחוט הוה עריפה. ושם אבאר בזה. ומ״מ דווקא
 כשהמוח מבפנים בריא וחזק נמ״ש םבס״י אגל אס המוח נפסד מבפנים אף ומוח זה לא מעלה ולא מוריו
 «"« ציון דיוזינן שינוי מראת בעור אמרינן נה״ג לקותא היא וטריפה וכן כשמוציאין שדרתו עקומה כמצוי
 נעוף ויש שינוי מראה במוס אף. למאן דמכשיר כה״ג יש לתלות ע״י לקוסא סוא ייש להטריף כה״ג ־.
 (ד) מוששי!. עט״ז שהביא ובלי הריין ויראה להלכה דהיכא דתוששין צריך שיהוי ובדיקה או הליכה ונדיקה
 ובלא בדיקה לא משתריא אלא ואס הלכה הי.לון יפה א״צ שיהוי כיא בדיקת ואם לאו צרין ג״כ שיהוי מעל״ע
 כמבואר סימן נ״ח ואף דהתס כהלכה א״צ נךקס הנא. שהכה גכמ צרין בדיקה אף בהלכת בדעת יש אומרים
 שהניא הר״ן יכן נראה משתימח סט״ז fa . וא״צ'לבדוק אלא סחוט בלבד ודווקא לבדוק כל החלל אין אנו
 לקיאין הא בחוט לבד אנו נקיאין . ולש׳׳ז ה״ה במכס באבן על אבר א׳ לבד ויש שקנה לגדוין לע״ז דמ״ש .
 ועיין נש״ן סימן נ״ח אות ד׳ כחנ אס הוכה באבן נגד הריאה שלו צריך נדיקה ואין אנו צריכין למלת בין
. ואס נפלה מחמת הכאה זו והוה כהפילוהו אתריס נ  ריאה לשאר איברים וצ״ע, ועיין יש״ש סא״ט סימן ס״
 והיא לא ידעה דמנואר בסי' נ״ח דאף פחות מי״ט הוה נפולה יראה לי דשיהוי מעל״ע ונדיקה לא מהנ• לדידן
 דאין אנו בקיאי! בבדיקת כל המלל אמנם אם הלנה הילוך יפה ד״א דעבואר לקמן דא״צ בדיקה ומהני אפילו
 לדיון א״כ אף אי שלים המקל אפלנא ונבא או דאית ביה קיסרי מכני הילוך ובדיקה כיון והלנה יצאה
 «י0ש ריסוק איברים מסילה ובדיקה בחונן השדרה משוס הנאה אנו בקיאי! כמ״ש הע״ז ועיין בתג״ש אות ו׳
 כתנ דלית ליה תקנה היינו שיסוי ובדיקה אנל סילון ובדיקה בחוט השורה מהני אפילו לדיון כדאמרן נ״ל
. וה״מ נשבר ממקל בשעת הכאה הוה כמו שליס חוטרא אפלנא ׳ ו  ועיין עוד פר״ח מזה : (ה) אם לא הגיעו נ
: (ן) כשלא כו׳ . הט״ז הניא בשם רנינו עוניי ו  דגנה ומנה שסנכמ וצרין כריקה עיין ט״ז כשם הכל נ
 מווינא שגס געוף שכיח שנרונא יע״ש ואפילו בדיקה אין צריו. כי שגרונא שכיח הוא ומיתר לשוחטו מיו :
 ft• (א) הלחי.. ענן״ז זה לשון סטור הר״מ פוסק(פ״ח מה״ש) ניטל לחי התחמון עד מקום סימנים כשר
 וניטל העליון טריפת ואני כתבתי למעלה אס ניטל הרוב מהלחי כשר ואני תמה למה אוסר בניבול
 בעליון הנס נע״ש העליון טריפת תמס עליו אנל מ״ש ניטל התחתון עד מקוש הסימנים לא תמה כי כר״מ
 יפרש בגמרא לא מימא נולו אלא רובו היינו שנעקר הלחי עד מקום הסימנים ישם שלט הוא ועי׳ נתה״א

 ונ״י ודו״פ ישונים אחרים על זכ יע״ש .־
 דניטל חרטומו נעוף.ונשירה היינו תחסו! ועליו! טרפה להר״ט ז״ל תבייש נאוח נ׳ וכה״ג נהגהות
Q המראת . ענו"! וכה״ג בהגהות נ״י אות ו׳ בשם דמש״א  נ״י אות 1' נשם דמש״א ופשוט הוא •י (
 המדאה אכילס הלעטה שחיה דאל״כ סשיטא דאין חי. כתנ החנ״ש אוח א׳ נשם הרוקח נימוק הלשון עם
 הטולטלח עריסה הג״ח ונה״ג בהגהות ב״י אות ח׳ הביאו והטעם נתנ החנ״ש דא״א לחיות ע״י המראה
 !הלעטה . והנה הרימ פ״י מה״ש לא מנה נע׳ טריפוח הא דרוקח ואין ראיה דנפ״ח מהלכות אלו הכה״ג
 נתב סלח״מ ור״מ סובר אף שאין יכולה לקכל המראה והלעטה כשירה יא״נ היה ניטל הלשון עם הטולטלת
 כשירה משא״נ לדידן . ונ״מ דהר״מ לא מנה זה והוס פשיעא אמאי מנה ניטל העליון עיין תנ״ש אלא
 נואמר(: (נ) שניקב לחללו . עט״ז וכעחול מפולש וידיה כל שלא נשאר עובי דינר זהב ובחוק השדרה
 מה מפולש דידיה פסוקת עזרו ונצנ לבית חללו כוי: (ך) זה . עע״ז דע דיש לחקור אס הוא ודאי טריפה
 או ספק וגס אס סס רחוקים הרבה וס למענה וזה למעה . וה:ה ברחוקים הונה ודאי לא הוה אלא איסור
 מיצנ! כמ״ש יש״ש גא״נו סי' ג׳ דאין לחת וברי מו״ל לשיעורין משמע משוס לא פלונ הוא טריפה ומדרבנן

י וטריפה דאינה חיה יע״ש ; ג להרםב״ם טריפה . עש״ך וחא דלא תנ! גטשנה דפשום הוא דאין לך ו ד ן  מס . ואש אין למיקיס הלנה מזה ספיקא ואורייתא ולא ודאי והלשון שכתג המתנו אפשר דמיתרמ׳ א
 כל שכמוה אינה חיה יותר טזה וה״ה חרטום העליון בעוף שניטל תבייש ושאר אהרונים : ך וושט

 עש״ך הנד. לשון הר״מ בפ״ג טח״ט חי״ט ניטל הירך וחלל נינר כמו שעשה ניססרא הוה נבילה וכן
 נשנרר. מפרrp ורוב כשר או קרעה טנבה וישט שניקב או נרגרה שנפסקה הר״ז נבילה מחיים ואין
 שחיטה פועלת נר.. איני יודע לטה חלקן הנך ד' פב׳ דרישא ואי חלק להו אדרבה הדי הוה לטיתני
 בהדדי ונקיבת הוושט ופסוקת הגרגרת בפ״ע למאן דמםרש פסוקה וניקב נבילה מחיים רענין לאו תכילה
 ולאו לטומאה כמ״ש הר״ם בפ״ב מחלי שאייה ה״א יע״ש גם הלשון שאפר הד״ז נבילה פהיים ואין השויסה
 מועלת בה מיותר-הוא כיון דנבילה טחייםטשיטא דאין השחיטה מועלת נה וטית• לטאן דטפרש ושחיים
 אין כפטא חיא דבטו שחיטה טטהד טריפה תטהר נ״כ זו קמ״ל דאין השוזיטח פועלת בה. והנה בנה״ך
 ותב״ש שניהם לד״א נתכוונו דוודאי פתיים לא מטמא וחלוקי! בדבריו הנה״ך סובר דט״ש נבילה מחיים
 היינו לומר שאי; שחיפה פועלת נד, ופיט טדיטה הוה מחייט ותחביש סובר טחיים הוה נבילה ולא
 טריפה . ואפשר משיה חלק להו הר״פ ו״ל חנך ד' הוו נבילה וטריפה נשנרד, טפרקת איכא חופ וחיילי
 בהדדי וכן קרעה טנבה ע״י פסוקת החוט לאורכה ואפשר דםונר בעינן שיור משא״ב הנך ב' דרישא
 ניטל הירך אפשר רסיבר בלא איעבול ניביה לא הוה פריפה דלא כד״ן לקכזן סימן נ״ה יע״ש ועשאח
 ניפפרא לטפה מפרשות.טש״ה תני להי בפ״ע . ורע דהריט ו״ל בהל'•שאייה פ״ב ה״א פנה ד' נבי*ת
 דטפטא׳; מחיים והשמיט ניקב הוושט ופפוקת הנרגרת אדרבה כתב שחם רוב שניפ אין םטטא ואלו
 בט״א טהל' ט״ט הט״ו חשיב נ' דטטטאין באוהל נשברה טפרקת וטנבו וניםטרא והשטיט ניטל הירך
 וחלל שלו ניכר וא״י לפה הא חשיב ניםטרא שזה לא נאפר כ״א נכהםר, וחוא.ו״ל למד פטני לאדם היה ניטל
 הירך והלל שלו ניכר נלמוד מבחטח כט״ש . יעיין בכה״נ בהנחות הב״י אות ו' ראפשר מגבו דוקא אדם
 ולא בהמה וא״י ואדם מבהמה לא יליף אגל ניזמח פאדם אפ הוא תשוב כמת כ״ש בהמה ולדינא כבר
 כתבנו דנותנין עליו הוטרי שניהם טריפות ונבילוח ופ"פ.חבציט פטפק נקובת הוושט אטירין י^לרעת
 הר״פ ז״ל יאו״כ אף לם״ד דלאוור שחיטה טטטא א״כ לא הועילה השחיטה נלל ומותר לשחוט אחריו טיט
 פפיקא הוה לענין שאר דברים ולא הנינות׳ מ״ש ננר״ו אות ד' יע״ש ועיי ב״ח תעלה דלנל הפוסקים עכ*»
 לאחד שהיטה ניקנ הוושט הוה נבילה ובאות שאחר זה אבאר עוד(°): ןק או חורבץ . עשיך שהעלה
 תירנ׳ן שניקב ושחט אח״כ בטקים הראוי הוה טריפה ומטהר טידי נבילה . ויראה פדבדיי כאן ונטי' כ'
 אות ה' אס שהפ הרוג בחורבן או נפסק הקנה למעלה טפקוט שחיטה ואחייב שחט בסקופ שחיטת מטהר

 טידי נבילה עיין תבייש ופר״ח משסע כן וכבר הארכנו בסקופ אחר :
 ףףין דהא דקיימא לן עכ״פ ניקב הוושט ונפסק הנרנרת בםקום שחיטה אין שחיטה מטהרת טידי
 י נבילה והוא מוסכם טכל הפוסקים לא ידענא פקיר הדין.בש״ם דהכיס בפ״נ םה״ש הייט תראה
 מקים לרף ל״ב ורטינהו. נכןבת הוושט תוסוקת הנרגרת ואידחי הא דר״ל כאן כפכץט חתך ופשני כאן
 קודט חזרה אימא והקושיא הוא מפםוקת הנרנדת דתנן שחפ א' טח; וטםק הבי והאי כםאן דפסק דמי
 ביון שהרוב נפסק אבל ניקג הוושט איטא טריפה הוה ולא נבילה עיין רש״י שם ואין הכרע. והם ו״ל
 פירשו דכל שנפסלה היינו טקוט הראוי לשחיטה וטנא לן זאת איטא דלא שחפ כהוגן בחי דברים
 הטפםידים השחיטה או נפסק הגרגרת ברובו להסיטן וודאי בטנה בדיקולא וטי אף אי יש טריפית לחצי
 חיות כמבואר נפי' כ״ו פש״ה לא טהני שחיטה רבעי שני םיטניפ בבהפה ובעוף שניהט שליפים בעינן

 אפנם עקכ ד׳יושפ 0גל; וכדנתיבנא :
י לפהרש״א ז״ל בכורות כ' ע״ב תום׳ ד״ה חלב פופר נתב דחא דלא קשיא בההיא דחיכי ^ י ^ ל  ל
 אנלינן בישרא ואיבא חוקה דטסייע רי״ל דאין זה םיקרי נשחטה שלא בראוי ואף ניקב
 הוושט מטהר מידי נבילה יע״ש . ונוראות נפלאתי על אדונינו רבינו ז״ל הלא םבואר בכל הפופקים
 ובד״מ ז״ל דעב״פ לאחר שחיטה היה ודאי נבילה אם ניקב בפקום הראוי לשחיטה כמבואר וכ״ת דהתום'
 םיבדיש נקובת הוושט לא הוה נבילה אלא פריפה יקישית הגםרא בחולין לא קאי אלא טפםוקת הנרנרת
 וכדכתיבנא ט״פ פה אעשה בדברי הריימ י״ל שפסק בפ״ג םה״ש דהוד, נבילה עכ״פ לאחר שחיטה כט״ש
 הדרישה והנה״ך והא פסק נפ״ב טהל' יכום וחליצה הט״ו האשד. שהלך בעלה וצרתה לט״ה ובאו יאמרו
 מת נעליך לא תתינם ולא תנשא אלפא סובר דלםסקנא אתיא מתני' האשה •ההלך יבמות קי״ט אף
 לרבנן כיון דאיכא חיקה סמוך טיעוטא להוקח כט״ש הרא״ש ישאר פוסקים שם וא״כ קשיא לדידיה היבי
 אכלינ; בישרא דלטא במקום נקנ שודט וכיח דאיכא רובא הא איכא חזקה! בחסה בהייה ופטוך כוי ולא
 די לגו הצער הזד. אלא דקשיא ענ״ט היד. לנו לבדוק אחר נקובת הוושט אחר שחיטה סוף דבר דברי

 פהרש״א בכאן לא זכיתי להכינם נט מקיר הדין דנקונת היושט הוד, גבילר, לא ידענא מנין לנו:
ך ראיתי במהרש״א חולין י״א בתום׳.ד״ה אתיא תירץ כתי' הבי ימיעוט טריפות הוה םיעוטא ן ז  ן
 י רמיעוטא יע״ש א״כ יש לומר וודאי לר״מ באפת לא קשה משחיטה היכי אנלינן נישרא מ״ה
 דםטוך מיעוטא וט״ה אין לחלק בין אפשר ללא אפשר עיין תום׳ חולין שם יש לומר רהוה מיעופא
 רפיעופא לא אטרינן טמוך וכן לרבנן אין קושיא טנקובת הוושט כפ״ש והא רילפי ובנן מפרה ושחיטה
 י״ל דםכרי טייח אין לחלק בין טיעוט ובין לא שכיח ור״ט מחלק שפיר ומיהו מדרבנן פחלקינן גם לרבנן
 וםהרש״א בננורות לא הוקשה לו אלא אט»י ל״ק להו לתיס' נטו ברוב מצויין ולתרק תירוצם כאן לז״א
 דתוס׳ אי; סוברים כר״ט ז״ל אלא נקובת הוושט פריפה ולא נבילה וכל יה דוחק גדול להטעיין היפכ
 שם ומיהו לפי האטת לפי תיי הנ' בםהרש״א חולין ליכא שפוך ולתי' א' שייך סמוך וציע ! ו ואפילו
 ניקבו . עש״ך חניא לשק הנםרא דל״ד לקווהנ; דסינח נייחי משא״נ וושט זימנין דמיתרט• אהדדי,

 ומיהו

 משמט נ! דהוה לק יספק טריפה וכאמור'. ו;״מ לש״ס . ואס שחטו ונמצא נקב זה שלא כנבל וה והוגלו פ׳
 המכס לסברת הר״ב נהג"ה סי' ס״א יש מקום להתיר הגבינה והחלב נה״מ ושם יגואר מזה באורך נעזה״י:

י לססגיס מאירות !t'T סי' א' חקר אס ניקנ הפנימי ועלה הקרוס והחיצון ;יקב שלא כנגדו ^ ן י א ף  ן
 שעזן ל? י״ל לעזר החיצון מגי; עלי! ומועל עליו עפ״י הרוב עיין דין י״ג ובפנים השאלה
 ל• ג' אי ד״ה ויש לי עיון גדול הרבה נזה וכתג ואין לה קשות הא פשול שחוזר להכשירו הוא י״ל דהא
 נייאס בעינן סביך ושריך נווט! ונסירנא כסדרן וכשירה הא הוה סתימה ולאחר זמן אלא כל שיש קרום
 וסגנמ ממקום אחל הוה שת־עת ה": כן ה1א ועול לאיה מסימ; מ״ט שומן הקורקבן וסותם ולא חיישינן
 שמא השומן נא אמ״כ אלא כל שיש סחיטה ממקום אחל אף וסלקא לאחר!מן הוה סתימה עכ״ל לא הננמי
 מליו לתא המעיין נלש״י א״ט מ״ג ל״ה אינו קלוש אפילו סתימה עבה אינה מתקיימת וצ״ו לריאה שניקבה
 ודופן סוחמחס וחולחולת שניקנם וילנייס מעמידן להוה סתימה למעיקרא היא הרי נהליא מטעם לכל
 צלאהוס סתימה מעיקרא לאו פלוס הוא . ומהי שהקשה דנעיגןסכין ושריך ונ! סירכא כשולן כנר הקשה
 p הלא״ס ננ״ס לף ל״ל ע״נ והמילון הנכון סוא ד״ל ששנין ונסיר רואי! אנו שהסתימה והיה מעיקרא
 *לופ! או לאונא חבלתה סתימה מעליא סיא מלהעלה ארוכה משא״כ כשלא סביך או:סרן אונה לחבירתה
 6טלינן שמא לא מיה סתימה מעליא הדופן והאונא כיי וגנ״ש לאיה משומן א״י אמא׳ לא הביא לאיה וקושיא
 סגמרא דאמרינן חלב טהור שותש וצמה צא ניחוש שמא צא היה באותו פעם שומן אצא לצק״מ יחדא דאין זה
 סכלא למסחמא השומן הזה בתולדה גא ועוד דאיכא חזקה לא מיגעיא לרש״י א״ט ואוקי אחזקה מחמת
 טלוב דהוה חזקה ברווה כמו בגבינות ולהתוס׳ •לאושרי! בגבינות כיון שיצא מכלוב י״ל התוס' סובלים
 יןליס מחמת מכס אי» קרוס העעס דשיפי ציסתר משא״־ גשומ! ואין סופו ציסתל ואן• שסותם אתר זמן
 ועול לעינ לא אסלי התוס׳ הגבינות ולא אוקי א.־זקה כיון להשתא שיצאה מהרוב לא אוקי אחזקה משא״נ
 כשיש שומן סותם אמדינן השתא נמי לא יצאה מהרוב ולאו ריעותא כלל מיקרי לכיו! ששומן שעליו.סותם
 ו5״ו למיס נלאש רריעותא הוה וכן בשימן מ״ת ומינו וכל עקוש תציין בדיקה אס לא ניקנ הממש מענל
 א5 ענל דאשול סתם ;מי שכיח הוא שניקבו ש־.׳-ס וצ־מ; אזת ו׳ ונסימ! מ״ח ומ״ס ו;׳ זנ״א אבאר

': י ־.  בזה באודן נעז,
ה אנאל לן אס ניקנו שניהס וה (שלא) ננו זה ונפנימי יש קרוס מחמת מכה שניכר הוא שנעשה נ ת  ו
 צלקת וגיוין לבנים נמ״ש הפניפ מאירות אפייה לא מה וודאי ני אם ספק טריפה או נבילה דשמא
 באותו פעם שניקב הפנימי לא הוה ניקנ החיצון ונתרפא ואח״נ ניקנ החיצון לאחר שהעלה הפנימי קרוס
 ולא מוס קרוס מחממ מכה לא מיגעיא אט נפלש קרוס מחמת מכס לא הוה קרוס דלא הןס סתימה מעיקרא
 סבא לא הוה פעם אחת נסשול לקולם שהעלה קרוס היה עור הנ׳ מנין אלא אפילו אס נאמר לאינו קרוס
 לסופו ליסתר נמז שאבאר נזה באורך נסי׳ ל״ז זעי׳ חנ״ש שם אות ׳"ד מ״מ כיו) דגאזתה שעססיס הקלוש
 סני של הוושט קייס א״נ לא הוה קרוס מחמת מנה כלל כיון לכשר היה נאותה שעה והררא בריא הקרוס
 םפנימי ואין סופו ליסתר כלל וא״כ לסי זה הוה ס״ס שמא העלה קרוס קודם שניקב עול סב׳ ואת״ל לא
 העלה נאומו פעם אנתי שמא לא אימלמי אהלל׳ כיין שאין הנקנים סמוניס זה נגל זה לא הוה אלא
 ספק טליטות וכאמור וכ״ת והוס ס״ס במקום חוקה לנקוגת הוושט הוה נבילה ואוקי אחוקת לאין זבות י״ל
 לאללבס אוקי אחזקה להוס לוב בהמות כשירות ול״ל למיס בראש לשכיח הוא כמ״ש הט״ו נסי׳ מ״ח אות
 י״ט יע״ש . ומיהו כפי מ״ש התנ״ש סי׳ ב״ט ואני ג״ג כתבתי גסי! כ״ט לניון שיצא מהלונ גס מוקה
 מחמת לונח (יכא וצ׳׳ל לגבינות נסי׳ ע״א להתס אמ-ינן למקורם לא יצא מרוב כלל יש לעיין גהכי והזה
 ס״ס במקום חזקה . ומיסו אי מלוחקיס הלבה זה מוה ביון ללא הוה אלא איסור דרבנן ולאי יש להכשיל מחמת

: (°)  ס״ס הנ״צ וצא שיין להחמיל והוה נפצגא ופלגא וספק ורבנן להקל נן נראה לי
 ןןדך• יש לחקור גקלוס מחמת מנה לעריסה הנועס וסתימה צאת.־ זמן יש צומר לחיה יחיה אלף שנים
 * וצא אמרו לטריפה אין מיה אצא לסימן לאין חיה י״ב חולש ונ״מ לספק עריפה והיינו. אי לא עצה
 קרוס אנל בצ שעלה קרוס מיה יחיה נמה ואפ״ת טריפה וטריפה לאו בחיות מציא מצמא להא ודאי עריפה אף
 שחי׳ יינ חורש (חזקה) לא מהני נמ״ש הרשניא נמשונה סי׳ צ״ח וא״כ הכלל הוה מאמרו טריפה אינה חיה אינו
 אלא נל זמן שצא עלה קרוס אנל כל זמן שהעצה קרוס חיה יחיה ואפייה עריפה כיו! שהיה זמ! אח׳ טריפה
 אין פסול חוור להכשילו ונ״מ אס אמרינן כן כת״ג נר אוווא דמשמס קועי׳ דמא ויש חשש לנקיבח הוושע
 ואח״ג מים יותר מי״ג חולש ומצאו אחי׳כ קלוס מחמת מכה ללא מהני י״ג חודש במ״ש וכ״ת ללא אמרינן
 איחרט מעיקרא נמו נגנינוח ז״א דווקא הסס ללא הוה ליעוחא משא״כ נא! למסמס קועי' למא תיישינ!
 וולאי מזע! ההוא צנקינת קרוס ומה שמיה אין ראיס דהעצה קרוס א״ד דמ״מ אי! נאופן אפשרי שיכולה
 לתיות י״נ חילש נלונא לרונא והוה שפיר ואיה וכלאמלן וכל זה צ,־ין עיון ועי׳ נשימ! ל״ו ושס אנאר
 ועול נסי' נ״ז אנאל נזה(0) : (ה) דאפשר. טי׳ ט״ז נשם יש״ש גא״ס סי׳ j׳ אף רחוקים הלנה לא
 פלזג נו׳ זננר הארכנו נאות הקדום חה נגל!ה הוה ולאי מ שלא נגל זה י״ל לספק הוה לחוקים הלנה
 לא הוה כ״א דרבנן. וכתב התבייש אות ו׳ למג׳ לויוות ממש הוא לכשר ולא סמוך לו גצירו דג״כ אפשר
, עט״ז הנה מ״ש התיש׳ חולין נ״ח : : י  למחלמי אהללי וצ״ע לא״כ נמי צא :חנו חז״ל שיעול וי״ל: (ןן גנ
 דיס *ןא והחיצון יאק נינל שוס חולי לאו לוקא כמ״ש נאות ח״י לאף שלן! במקצת החיצון כיון שהשאי שלס
 בשירה. ומיהו בדיקה וולאי בעי שצא שלט מעבר לעגל ונפרט בסימנים במקום שחיעה וכן כתב הפנים
 מאירות מ״א סימן א׳ לי! ג׳ ובפנים הספר לף ל' ע״ב שאם שחט ונמצא שחין נתין השחיטה שמא במקום
 השחין שחנן ואן הלאנ״ן ללא חייש שמא ניקב החיצון היינו ע״י מחט דאין סברא שחזרה לאחוריה משא״כ

 כאן ח״שינ; שמא ניקנ נס עור החיצון יע״ש לאיכא חוקה לבהמה בחזקת שאינה זנוחה :
ג מזה באומ א׳ישס״הראהימקוסילסימן מ״ט אומי ג׳ ושם היקשה מ״ש אס ספק אס ניקנ עור החיצון של קורקבן ע״י חולי נשירה מס״ס וכן נניקנ עו התלצ ואיי אס ס״י מולי  וי»י* מילתנ הט׳י׳ו להמ! סיי׳ נ״א מ
ץ ״״א אוקי אחזקה משא״כ הנא ׳ מ י ס " נ״לה ^ א במשט באין י״ע גמי היה סיס יבלה״ן נהי׳ »V ת^״יישט שכימ הוא שעקוכ גס השני . וסגליו אות ד׳ בתה להאי שייט לאו ס״ס גמור הוא ומש״ה 5 ״ 1 

 י ־ י ;״י. לאי הזה ס״ש גמזל מתני (לא הזה Ka0 ר«,;ה דלא מתני עשי׳ ק״י י״ל זאיכא נמי חזקה מחמת מובא ומש״ת נתב לס״ס גמור צא הוה לאין מתהפן כמ״ש הע״ז
 והה וכא! איכא חזקה להיפן ובנית כספק כתב דלמ״א הוכיח לס״ש במקום חזקה מהני מספק דחסה שנתערב ורצת ר״ת להתיר מס״ס ישמא ד׳
 עיסרא ועוד השעה שנוצלה צא הוה דרוסה עסי׳ ע״ט מ״ש הט״ז נשס הגאון מוהר״ר פייווש ז״ל ואנו קיי״ל דאין מזיק עפת הארס לוולד ואין
 מ״ש רוא ז״ל והפנים מאילות בס״א סי׳ א׳ דהתוס׳ בחולין מ״ג נ׳ ד״ה קסגר לא הקשו אלא מספק דרוסה והנה ביבמות ל״א י׳ ד״ה אשה כתב
 ?חזתה ללוח-, לומר דחוי כתבו ליישב קושיח הגמרא בחולין מ״ש מספק דרוסה ללמא לרוסה שכיח והא לא שכיח ומשמעות לשונה וכ! קין היי!

/ ה  אינא חזקה לבהמה נחייה בו׳ ייראה לשלש ד
 בסימן מ״ט או לאפשר והוה משה אח׳ והלבן שס איבא חזקה

 נו׳ ואני אומר למא איכא נמי חוקה צהיתל מחמת לונא מע,
 הופ בדרישה חזקה צאיסורא ליש נמי חזקה למתרא . גס

 מס״ס ו^ייא ללס בסימנים
 "ין שיהיה לא
 , , ־.נו וכן ההיא
 לישגיקיז״שפיחימא משמע שבאו ליישב 'למש״ה לא אוקי אחזקה ללוחק לומר דחו׳ כתבו ליישב קושיח הגמרא בחולין מ״ש מספק דרוסה ללמא לרוסה שכיח והא לא שכיח ומשמעות לשונה וכ! קין היינו ללא מוקי
־ הע״ז יפה הקשה אין  אחזקה'!יב״^ן fm *אי קישיתהתוס׳אס״ד לקמ! בס״ד היה ׳להם להקשימ ששם עיקר ולא כאן והנראה דעוצא סתמא-אמר יש־ קון משמע אף במורגן והמס לא היה לק טריפה וצפ״- ^

 ־ סחם ספק ע״י חולי דמשמע אף בתולגז וליכא חזקה : ״ , ״ , ״ ״ , , , י
 ןךי^ך• דעת הס״ז בסימן ל״ט אוח נ״נ לספק השקול אף מחייפ אוקי אחזקה ומיס נלאש שציח לאיסולא וכ! ההיא דישנ קין ביישנו שגיח לאישולא טפי ובסימן טיח אות ח׳.י לצח אוקי אחזקה נספק^א בקטן



׳ יורה דעה לג הלכות טריפות משבצות זהב י ע י י ״ !  קיא «
 שמצא מתנו ;פיו יע"; ובשי׳ מ״נ! אות ג׳ ו:"א דנצ ה;י צוידה היה שנית לאיסורא שתי(יי׳א(התיר אפ
 לא נס״ש ומש״ה הוקפה לו כן ומיהו נס״ש היינו מתירי! אף ישפק שאין שקול לא נכנש גגלל הס״ש יש
 לחלק ני! שכימ טפי וני! (לא) שכימ וצ״ט גכ״ז וגסימניס תבאיס לשנינו אבאר טוו ונשתימה להלכות טריפות
 הארכנו נ״כ יעו״ש: (ז) רק הפנימי. וכ״ש החיצון לנו או״ה נלל נ״א ס״ו. הנה סוא מפרש לשון אפילו
 שכתב כפשוטו לא מינעיא אס החיצון לחוו עריפה וליכא ס״ס אס עור הצוואר שצם מבמיז רהשתא אי
 ע״י קון ממ״נ אי מוושנו הרי ניקנו נ' עורית!.אי מנפניס הרי ניקב א׳ מאיבריס הפנימיס !משיה הוא נ״ש.:
. מו׳׳ו האריך ויראה לפרש ומ״ש רש״י והר"! ואס שניהס אוומים מיישינ! לור!סה הייני בהוא ׳ ו  (ח) ואם נ
 שותק והס מקרקרים רבעי בריקה וע״ו אמל רנה אס נוקו ומצאו שניהם אדומים טריפה. ויש לעיין אי
 הוא והס שותקים ולדיון כשר בלא נויקה נמגואי סי׳ נ״ז סעיף י״א ונמצא קצת אורם בעור הפנימי שלא
 נניון אלא שמצאו נמקרה מהו אי לתוש לדרושה גיו! שהיה דודם שם . והתבייש אות ס׳ כתב בנשר ורך
 להיות אודם משא״ב בבני מעיים וכמ״ש בסי׳ נ״נ יריקין שהאדימו אלא דהתה נמי אנו מתירין כשלא נייע
 שנפלה לאו,־ ה״ה כאן. ולפי מ״ש הש״ך אות ט״ו ובאין ה״מ יש לאסור ולא תולין כשינוי טבע ה״ה כאן
 [ד] ומכ״ש בעל דורס ולא יועגא אי הסכותקין א! צאו ואירע שמצאו קצת אודם בעור הפנימי.יש לאסור
 ומ״מ מ״פ הע״ו נשס הריין ובשם רש״י דחוששין לדרושה וכפי מה שרצה מתנ״ש צימר בלא איתתזק דורס
 הא רש״י סובר בלא נודע שנפלה לאור תני:ן הנינ!׳ נטבע ואמאי מוצין כאן נורוסה וי״ל דשם הנועם

 דאי איתא שנפלה לאור היתה נשרפת קודם שתצא ימו שכתב הוא״ש שם או פרחה מיו ומש״ה לא חיישינן.
 שם בי לא שכיח הוא ע״ש שייך אות ד׳ הגיא נ׳ פירושים ושם אין נ״מ דנהמה כל שלא ידענו שנפלה לאור
 כ״ע מוויס וכשירה וכאן נ״מ כמ״ש . אלא וקשיא התם אמאי לא חיישינן לדרושה אס נסימניס שהם קשיש
 כ״ש גנני מעיים . הן אמת שמס שנרשם נהגהית רש״י (א מצאתיו יאי ממ״ש צא ליכול אינש עוף שנפל
 צאור אצא נשלקא משמע דנצ שלא ראינו שנפל אין חשש סתם לימ ריעיתא שינ.לאיתי להננה״ג שם בהגהות
 הג״ו אות ל״ג שבדק הניח הביא ראיה מלש"׳ ומ״ה דמה כמ״ש כאן א״כ אין סחירה מרש״י ואף להרא״ס
 בנייה שהניא ראיס מרש״י אין סתירה דהתס אדומים שהוריקו כתב נא״י שבשירה הא ירוקין שהאדימו ערפה
 דחיישינן לדייסה . ימה שהקשה 5תנ״ט דבלי הרשנ״א דכא! ממיר בשניהם אדומים ושם אוסר נא״י אס נפלה
 לאור. י״ל דסימניס קשיס אצל דרוסה ורוב פעמים אין הארס שולט בסס ומשיה נל שלא ראינו לילת

 ניניהם אין חוששין לדרושה משא׳כ החס חיישינן ולא סלינן השינוי בטבע כאמור :
ו סתנ״ש אות ט׳ דלדידן בלונן 1הוה ליקוי אס נתחלפו נמקצח פנימי לחיצון פנימי לאורם וחיצון צלוב! ץ ן  ר
 טרסה וחוב! לבכי! דהגסת פרישה אות ח׳ הניא דברי רש״ל דנמקצח ליכא קפידא ואס נתהסכו
 שניהם כמקצת כשר והנ״מ והשיך אות ט׳ הניא ונרי רש״ל אשניהס אדומים או שניהם לגנים ש״מ דוקא
 הה״ג הא ננתהפבו ממש הוה ניקב עב״פ ויש״ש לשיטתיה לובן אין ליקוי כמ״ש הע״ז אות יו״ו משמו משים
 אף בנהפכו שניהם במקצת אין למוש כן הוא תוכן דבריו. אמנם כן לוינא צ״ע דיראה מהגהוס פרישם
 דטעמא הוה נל שלא נשתנו כ״א במקצת לא הוה צקותא נצל ני כן דרך לפעמים כטו בלא נווע שנטלה לאור
 ותלינן השינוי בעבע ודוקא רונו או נולו קייס צחז״ל והוה כנטול ממקומו !א״נ במקצת לא מינעיא 1ס
 שלא ננגד זה אפילו זה ננגד זה ואפילו ניקב א׳ מהן ממש והנ' ישתנה במקצת אין בידי להטריף ילאו
. עוד כתב התבייש שם ואס הפנימי בצד אמד הפן לאודם או ן  ליקוי הוא ביון שאין רובו כך דרנו להיות נ
 החיצון צלוב! נציא נשירס במ״ש הט״ז אות ח״י.דאף אס שלט החולי נעור החיצון נמקצת נשר סא שניהם
 נהפכו נך יש להטריף יע״ש וצ״ע. עיין נאות שאחי זה משמע מטו"! ונתחלף במקצת הוה צקומא אצא דניקנ
 זה בלא זה כשר וא״כ וודאי לדבריו אס נשתנו זה ללובן וזה לאודם במקצת זה שלא כנגד זה יש להטריד
 דלקותא הוא אמנם באות יו״ד הביא דברי רש״ל דשניהם לבנים לא הוה לקותא א״כ אפשר דהסניס כן יי6
 לעיין נזה לוינא וכאמיל •־ (ט) שניהם אדומים . הקשה על הורישה א״ל במקצת געי ולפי מיש לעיל
 נסמון להפלישה לשיטחיה כאן נאוח ח׳ רנצ שאין החילוף ברונו ללך להשתנות ולא הוה לקוסא נלל ימשיס
 מכשיר ננהפנו שניהם אף צהרא״ש וטור ושפיר דוקא רונו וצא מקצת כמ״ש . והנה יש שלש חילוצים . 6'
 סי׳ ולישה נסי׳ ל״ה ווושע מתון שמתנונל א״א לו להעמיל נקלוס א׳ . והעיז נאן סי׳ ועול 6' לקוי
 גלע טפי מאלו היה ניטל כולו. החיי הג׳ כתנ נסי׳ ל״ו אות ג' לבריאה יש נויקה נפיחה משא״נ וושס
 ולדידן לא״א נקיאץ ככליקה טריפה עכ״צ. הנה לתי׳ לרישה כאן חומרא נין לקוי עול א' או ניטל נולו
 טליפה וקולא נריאה נין ניטל עול א׳ או לקוי נולו אס״ה השסשני קייס כשילה ולתי׳ הא׳ שצ הט״ז עאן
 יש קולא לאס ניטל נולו כשל וכליאה חומרא אס לקוי עול החיצון נולו טריפה המשל נזה כמו מלאה פסולה
 למאן דמנשיר שם בסימן ל״ח מפריס אות י״נ וסתנ״ש אות י״ט אס רונ עול החיצון מלאה פסולה טרי«
 ללקוי וסוסו לקלקל עור הב׳ ואפשר ברוב אונא א׳ יש לעיי! ביס ולתי׳ הנ׳ שבתנ הט״ז גסי׳ ל״ו יש כאן
 מומיא דניטל טריפה לא״א ננפימס אף נעור הפנימי ושם נשירה נלקוי טור החיצון נמלאה פסולה לספי״מ
 ותנ״ש אס קצפו(עול החיצון לוקא לאם לא נ! אי! נא! נליקה לחיצי! סותם עתה. והמשן לשון הט״ז שם
 נסי׳ צ״ו לקאמל בוושט אין נליקת ובאן יש נליקמ ואנו איא. נקיאין לנלא״ס הייתי אומד דסנליקס שט
 לחומרא וא״כ אף אני נקיאין להחמיל כמ״ש הש״ן ופל״ח ותנ״ש שם למלינא לגמלא נפיתס זו ציסא ולהחמיר
 אנו בקיאי! ״מה שאין כן למי׳ הנ' ביישנו טליפה וא״כ עיקל הקולא נליאה משום נפיחה ולקולא א״א בקיאי!
 !א״כ ללילן לפוסקי! שם נש״ן ופר״ת ותגיש לאינציל כשילה לדיין ע״כ נליקה לסתם אי! מעכבת וצהחמיל
 אנו בקיאי! א״נ לכאורה מוכת כתי׳ האי לכאן ויש להקל בניטל עול סא׳ בוושט ומ״מ אין לסקל ללסא מיי
 הררישת עיקר לוושט מתנלנד וכמ״ש לעיל א״נ לדינא בוושט בניע יש להחמיר ונריאם אט טור העליון
cf< לקוי לובו יש לעיין ניה וכדנתיננא . ודע למ״ש תט״ו לנאן איא נקיאין ננליקס סיינו נפיחה ולכן 
 מלינא לגמלא שניהם אלומיס טריפה אף לנזמן הנמלא היו נקיאין נבליקת נקב משהו באבל אמל מ״ט
 כיון שחיצון כולו נישל יש לחוש טפי: (י) או לנניס . הט״ז העתיק לבלי לש״ל לכשניסס לכנים יש להכשיל
 ומשמע שכן לעתו וכן נתב הכה״ג בהגהות הנ״י אות ט״ו שהטיז הסכים ללשיל ובהגהות סנוול אות י״ל כתכ
M< מוהניאו הנ״ח וש״ן ונרי לש״צ ובמקצת לית צ! נה אשניסס אלימים או לנניט מונח לנהפכו ממש 
 במקצת יע״ש וכני כתבנו אי הזכרי; נט״ז נמי נשירה נס״ג ופזסק נוש״ל ולובן אין ליקוי ומס שהניא 0ש*ן

 נאות ט׳ אשניהס אוומיס ונרי רש״ל אבאר שם נעויס וא״כ אין ראיס לאסור:
 דוד ר הפ״ת אוח ו׳ לסשיטא אס נחחצף לשאל גוונים לשליפה ולנה אשמעינן אף ללונ! ואולט שני6
 ביה אפייה בהפן טריפה . ואיי מצלן להוסיף על הפלישות דלקמן נמי ניליקין שסאלימו נל שלא
 נודע שנפלה לאוי אנו מנשייין ה״ה באן תלינן בשינוי הטבע ודוקא אודם ולובן קיס להי לסלסה ומכ״ש
 ללש״ל לסונל לוקא אולם ולא לנניס ומכ״ש שאר גוונים ע״כ נראה לאין לאסול נשאי גוונים וצ״ע(*) .־
 (יא) גולק הקנס . פיליש שיקלע העול מצוואר ויבדוק הקנה ס״ז וללילן לא״א נקיאין ננליקס ולוסס
 אף עוף אין תקנה כמ״ש למ״א ועיין מ״ש נסי׳ נ״ז •י (יב) ולעני! נקב. סט"! סטשיק לבלי לש״י לפלק
 השותע שמא נתייבש טיפת ום ננקב וא״א להכיל שאדום סוח . ודע וגגו של ז»ק ניוון בוושט ואין שט
 אלא עול אחו ולגן נחיז עסי׳ כ׳ א״כ ני נחחנ קו ן בגגו ווואין שאין ניקב מנחון ובמקום ׳וזע יש
 נויקה כמ״ש הש״ן אות ו׳ א״כ יש לומר לנשירה נה״מ ענ״פ כמו סמסס לאין לו רק עול אחל ואפייה כשל
 כה״מ כמ״ש נרנ סי' מ״ח ס״ז נהנ״ה ה״ה כאן ונ״ת לבאן נלאיה אנו אוסרים וחוששין שמא סנמא ול״ו
 להמסס וניה״נ יש לומר הטעם ליושע אין לו נליקה נחון לענין נקנ והוא הוין נתרפא אין ניכל מס שאין
 נן נגגו של זפק ולייבא צ״ע ונש״ן אבאר עוו מזה באורך(°): (יג) וצווארו. עטיו והוכיח נסי מם
 שכמונ נאוח ח׳ ללא כנ״ח וווקא צווארו מלוכלך שנקלע העול סא מצא לס טנינ מושט אין משש וה״ט
 אולם קצת ללא מיישיצן ללליסה הלל. ומיהו נאווזות שמלעיטין אותם אס ניקנ פור הפנימי וקורע דם נחון
 עשיטא דטריפה ואפילו זה שלא כנגד זה V לחוש וכסוף הסימן אעתיק דברי הפנים מאירות נחייא סי' 6*
 נליני יושט נעז״ה ־• (יד) אין מוששין • פי' שאין לולס לפנינו טיו ול״ל לאם סיס מצוי דולס ולא קנים
 תולין נלילס עסי׳ נ״ז סעיף ׳*ג. עול הביא נ׳ פרושים לשמא הבריא . א׳ שמא ניקנ נ׳ נמ״ש וברא אתהן
 נחרבוחימס ולשמא נחרפא לא מיישינן א״כ אי ניקנ מקצת עול הפנימי יש נליקה בפנימי ד״מ הבריא נתלסא
 ואף אי נקוב מקצת הפנימי אין מקנה עש״ן אות מיי ונ״א אבאר נאורן ולפ״ז הלשון מגומגם מ״ש אי יש
 בליקס אחל קלוט מחמת מנה ועיין מ״ש נזה שם : (ט!י) ואינו ממונ. עגו״ז והקשה ממחט נחלל סגוף
 ות" והחס ווואי נקב וח״שינן שמא ניקנ א׳ מאינליס הפנימיס שנקונמ! נמשסו משא״כ נאןאמלינןפס
 המאכל אכלה ולא ניקבה בלל ודקין המבואר בשימן פ״ה מתון שהולנין נתקף יעקומיס חיישינן ספי יעיש :
 (טז) אס אין. הנו״ז הארין ונוונתו דמה שנרשם טור אינו דנסור כתג ואפילו לסי דבריו סייגו לראנ״ן
 והוא היש מכשירין אס ק״ו נחון וודאי ניקנ החיצון והיינו תחזנ ולא כחג כן אנמצא משמע דשם אין מזיק
 ק״ו נחון אלא מהגהות מיימוני יש ללמוד P עש״ן אות י״ז. וכתב עוד דהאי בחון הוא דווקא דאין לומר
 לומ״א כחנ ללנוחא ל״מ מנפניס לי״ל מממש מחנו וניקב פנימי לחול מוששין שמא הבריא אלא אפילו ק״ד
 נחון ז״א להא הוציא כן מהגהומ מיימוני ואיהו אליניה לשה״ח כתב זה וסה״ת.סונר כיש מכשירי! א״נ
 דווקא גקינו ק״ד נתון וה״ה הרב שהוציא מקולו ממנו כוונתו כן ונשנים אי! למוש דהוה ס״ס. ויש ללאוס
 סא להט״ז זס אינו ס״ס דלא מתהפך שמא לא ניקנ החיצון ואת״ל ניקנ החיצון הא נוריפס נמ״ש גשי' מ״ט
 גני קורקבן ספק ע״׳ הון נו׳ וי״צ ונתב נן לועמ סממנר ורמ״א דמנשירין שם . אנן קשיא א״כ למה ליס
 להוכיח מגמלא לימא לדילים טריפה ולינא ש״ס וי״ל דמטור משמע בנמצא לאונו ק״ד אין מזיק אף
 בחון לוס הביא לאיה לאף נפנים יש לאסיל לאל״כ לא פרין נטצאח לא צריו לומל כוי וננס״כ השיג
 עליו ליש לומו ק״ו אין מזיק נלל ומש״ס לא הוצרך להשמיענו יע״ש וא״י לקושייתו על למ״א לפיסל ק״ל
 נחון א״כ ק״ל ריעותא הוא וה״א בסניס נמי אסור אס מונח לארכי לחלינן נמחנו אפילו הכי שלי לסוס
 ס״ס וזה נבין. ועיין תביש אות י״א ללרוחנ ומונח כצריח מקצה לקצה וא״א להזיז נקל כ״א נלוחק גרע

 יומר

 אחר
 באן

; ;יפא דוקא זד. שלא כננד זה הא נקב ארוך פשיטא דאין כאן ם־זימר, : ן וכל זר, . ב ק ר י  יט־הו ק
 השייך האריך בכאן ואבאר , כללא דטלתא קוץ או מחט שהוא דבר רק שניקכ להלל הגוף דאז בעי
 נל החלל בדיקה אף בזמן הגטרא לא היו בקיאין לבדוק כדאטר קוץ עד שחינסב לחלל עסי' נ״א בזת
 וכל שאין לבדוק אלא טקום א' בטו טהט בביה״כ והטסס שלא ניקב טעל״ע בה׳יט אפילו לדידן בקיאין
 ביו! שאין אנו צריכין לבדוק רק ננד טקיס המחט כטבואר מי׳ ט״ה ופיט ואם צריך לבדוק יאבד אחד
 בולו לדידן דפופקין דלא כדש׳יי דא״א בקיאין כטבואד סי' נ״ז. ומיהו טפת הדרושה אף שהוא ננל
 החלל בקיאין חיי בימי הגמרא ול״ד לניקב בקוץ . ועפי״ז בחב הען״ך דבריו באן מ״ש הרם״א אפילו
 ניקב פנימי לחוד ר״ל לא פיבעיא אם ניקנו שניחפ אלא אפילו פנימי לחוד וושט אין לו בדיקה בחוץ
 וטריפה הא ניקב החיצון כשירד, ע״י בדיקת פנים כיו! שא״זנ בדיקה אלא עד הנקב הוד. ידוע כמקום
 א' ול״ק מסיטן כ״ג ס״ו דא״א בקיאין וכאן ס״ח דייל דבע׳ לבדוק כל אורך הצואר בזה א״א בקיאי!
 טשא״ב לבדוק ננד הנקב בקיאין נטו בניה״כ כוי אלא דבשי' ל״ד ס״ט דאט ניקב נרנרת ע״י קוץ ומחט
 טריפה יהיישינן שמא ניקב הוושט לדידן רלא בקיאין בברי^ז הוושט משמע דאפילו עוף אין תקנה
 שיהפוך הוושט ראי גהפה הא נופ! הש״ם נטי לא בקיאי! בנקב פשהו מבחוץ כט״ש כאן ם״ז. והר״נ
 פדשתיק אודו״ אודי ליה וכאן בחנייה אומר בפירוש כ! יא״כ אי חיישינן מקנה לוושט שפא ניקב נם
 הוושט והוד. אין ידוע כ״ש וושט עצפו דח״שינן שפא במקום אחר נ״כ ניקב והיה אין ידוע . וראיתי
a הקוץ היינו שנתחב לפנינו במקום א׳ וראינו w להתג״ש אות ח׳ בחב דהש״ך נשפר טוח ונתב אם 
 שלא פגע בשומ מקום אוזר יקשה יהא רם״א כתב אין ניכר אם ע״י חולי סשטע שאין הקוץ לפנינו ותי'
 דהכי קאמר בפגימי ודאי בכל אופן חוה טריפה משא״כ בחיצון לפעמים (כשר) [כאשר]בגתחב הקוץ לפגיגו
 דלא כפר״וז שכתב אפילו אין הקוץ לפנינו עכ״ל והנח אנתי קשה פי הכניסו לשייך ז״ל בתנר זר. לפרש
 אפילו רק להצאין ולא כפשוטו לא טיבעיא אם ניקב חהיצון ואין הקוץ לפנינו דטריפה דהוה פ״ם לאיהורא
 שטא פבפניט בא דדך הבליעה ואת״ל טחוץ שפא ניקב גט הפניטי אלא אפילו בטנים חיישינן שטא ניקב
 גם החיצון י״ל דהוא לשיטתיה בסי' ם״פ שהשינ על הט״ז גנה״ך שפ וסובר ספק ע״י הולי הוה ם״ס
 ושאני הכא דשכיה שינקבו שניהפ ויש לומר רהא דשנית היינו ע״י דחיקת אוכלין ופשקין לחוץ משא״ב
 טחוץ לפנים אדרבה לאו שכיח וצא בו׳ וא״נ בספק וודאי יש להכשיר אפ ניקב החיצון וחט״ז כאן ג״ב
 לשיפוזיח שס דסוגר רלא חוח ס״ם וכאמור . ומיהו בניכר ע״י קוץ וליכא כ״א ספק א' אמוד דלא
 אוקטיה אחזקה אף בפפק השקול כיון דהדיעותא טחיים עש״ך סי׳ נ׳ אות הי כאורך . והא דםיטן
 ל״ד ס״ט כשידוע שהוא טחמת חולי אבל אט נעשה פחטת פחם וקוץ טדיפה ולא סיים אם ספק כפו
 כאן דלא שכיח הוא והוד. ס״ט ודיוקא דםיפא שם דוקא ורישא שכתב בידוע על ידי הולי לאו דווקא

 וכמ״ש כאן וא״כ א״ש הכל :
 ןןזךיין יש להקשות ט״ש.פחט שנמצא בכיה״כ מצ״א בשירה ולא חיישינ! שפא ניקב בסקופ
 * I פעל״ע טקודט ואי! נקיאין בבדיקה ראפ מקנה לוושט טחזיקין ריעותא בסי' ל״ד כ״ש

 כקושית התנ״ש ו״ל . י״ל דטה״ת לוטר כן כיון דנטקופ רחב הוא ודרך הבליעה עם הפאכל בלעה
 פה״ת לחחזיק איםורא לוטו• שנתחב נפ בםקום אחר טשא״כ נקוץ שניקב הקנה או מחט מכחוץ היישינן
 יראי שמא גס בוושט הבה םקיוט או בפעם אווז ולדידן *ין אנו בקיאץ אף בעוף לית ליה תקנח ובראטוץ
 עיין פה שאכתוב נאות כ' וכ״א פזר. בדין המםם וביה״כ . ואין להקשות בסי׳ נ״ז בספק על אף דהוא
 שותק והן טקרקריפ פותר טבח ס״ט והא דרוסה עט ^ץ בוושט תחת סונ א' הפ ושכיהים כפ״ש
 בנםרא ולעולא פ״ש טטפק דרוסה א״כ אטאי בוושט ספק ע״י חולי אטור ולא פתירין סט״ם והתם טתירין
 י׳ל דהתם ספק על לחוד די להתיר כמבואר שם דלא איחחזק ריעותא כלל אף שהן פקרקדין כל רלא
 ידעינן דעל פשא״כ כאן דעב״פ אינא ריעותא שניקב עור הפניפי כנ״ל . (°) נפצעו לפידי! אט העור
 מהוץשלם וגיקב עור ההיצון של׳ וושט ע״י קוץ שניכר הוא לחש״ך נ״כ פריפה וה״ה אפ נקרע הצוואר
 ואם נתחב הקוץ לפנינו אפשר נם הט״ז יודה דכשירה טבפניט נםקוט ידוע יש לו בדיקה כי טליני
 השייך ום״ו בטפק ע״י חולי לט״ז טריפה ופש״ה טפרש אפילו כפשוטו ולא טהני ס״ס ולהש״ך כה״נ כשירה
 נטעם ט״ס ולא שכיח הוא נטו ורומה וברבתיבנא : ח אגל כוי, ד״ל ספק ע״י וצלי או ע״י קוץ טריפה
 שייך ונבר התבאר באות הקודט דטש״ד, ל״ט לפרש אפילו גפשופו ביון דטיירי בספק ע״ש באורך ו
 ט ואם נחחלטו . עש״ך ועיין תנ״ש דטדהניא רש״ל אדנרי הרא״ש טשטע הא נתחלפו שניהן אף
 בםקצת טריפה נבר נתבגו שיש לצדד להכשיר בור. ומבייש אפ נאטר נרש״ל דשניתס לבנים לית לן נח
 דלא הוה ליקוי פשיפא דאין לד^טיר : י וכ״ש כוי . דנל יתד כנפול דפי ש״ר יהוד. נבילה ולא טריפה.
 ואף שאין פחוברים ואין נונע־פ זח לוח דאנן טחטידין ככל הפרושים ביתר כנטול רטי עי׳ טיטן נ״ה ביתרת
 רגל ושם אבאר בעו״ד.. הטריח אות יינ כתב נשם הנהות טחרי״ו בבר אווזות שיש להן כעין כפתור
 והפריח הכשיר דהור. כתרי טעי אם טחתברים יחד והתבייש אטד דאין לדטות להדדי ועיין בל״י א״י
 שחילק באיתן בר אווזות נין קנה הזכרים והנקיבות וע״י העיר כן בשם הט״ז יעיש. ואם קבלה נקבל ויש
 לעיין גוה ואין הוטן נורם כעת : יא אם עוף הוא . ואף ילכתחילה בעינן שני סימנים הכא לא אפשר
 הנה בדיעבד ש״ך נשם הפוסקים . ואף שיכול להשהות ג״א יום יליגא תקלה עיין סנ״ז בשייך אות ט״ז
 אם״ח לא הצריכו תז״ל להשהות וני בעינן שניהם הינא דאפשר ופיהו־ םבר אווזא דרבא אין ראיה שפא
 זנו היא וי״ב חווש אסור לשהות לדעת הטתמירין אף בא׳ ולא דניט עיין בטנ״ז שם ושט אבאר עוי
 טזה מר•", •י יב ולויק ואי! אגו נקיאין . נבויקת "רדומה "לעולם שיך הוסיף ב׳ מלות אלו ואולי
 כוונתו דל״ת דאין אנו בקיאין בבדיקה באבר האי כל שאין טקוט ידוע וזה כתב חויב לקטן טייה ובאן
 אשפעינן אף וראינו בפנינו שלא הכה הדורס אלא טיא בטקום א׳ דכקוץ כה״נ במקום ידוע יש בדיקה
 ונא! בורוסה א״א בקיאין לעולט ואף נטקום ידוע אא״כ כטפת האדם ופש״ה אף בעוף אין תקנה ולקטן
 אנאי •י י|י אין כוי. השיך הראה טקוט לסי' נ״ז טי״נ ושם נאטר דתולין בטצוי בין להקל בין לההטיי
 אס תוא קנה תזב *ף א־ידן יש בריקה tpi בכל וזזלל כמבואר : יד אבל כו׳. עש״ך והוא מבואר
 זגבר הארבגו לעיל דרם״א גטי מודה בסקופ ידוע יש בדיקה אם הקוץ נתחב לפנינו ולפיו אין הילוק כין
 בהטה לעוף דגם בחפוז אם נתחב הקוץ צוגינו בטקום ידוע לשחוט למעלה או לפטה םטקוט| חקוץ]אלא טם״ש
 לעיל סכ״נ סי״ד שחט העיף ולא בוטח ה״ה כאן דחיישינן הוושט נטיד ופשיפ ישפא ליקב הקוץ פעל״ע
 וציי השחיטה יפתח העור חפגיטי דוושט וישוצט נמקופ הנקב ואנצר ולפ״ז הרב שכתב א״א בקיאי!
 ולכן בהמה ועוף כו׳ לפה לו להזכיי בהפה אם לא להשוותן ולעגין דינא אפ לפסוך בעוף במקום ידוע
ו לבדוק. עש״ך וכלל העולה מבחוץ אין  או הוה אינו ידוע כם״ש טהר״ם יבואר נאיח כ״א באורך •י ט
 בדיקה לנקב אף בקנח רחב ובפנים במקום ידוע כגון שחחנה קוץ לפנינו יש גט להר״ב בדיקה וטש״ה
 לא הגיה «ל המזגן־ בסעיף ז' טה שנתב המהם־ וושט אין לו $דיקה לענין נקב אלא מבפנים ה״גו

 נתחב הקוץ בפנינו ־.
 ל^^ךן הפחכר סתב rtj וטיח וחווייתו צריגי םייז פיירי בםבןם ידוע נתהבה הקוץ בצוואר אפייה אין
 לוושט בריקה פבחוץ ום״וז יץ* כל אורך הצוואר אפייה בפגיפ יש בדיקה. וראיתי להכה״ג בהגהות
 ב״י אות ב״ט דברים יש בהט >ץשי הבנה וז״ל דברי הרנ בעל הטפה גראין כפולין שעל פ״ש המחבר
 לייוטח אין בייקה ולנקב אין בדיקה גתג הרב ולדידן אין אגו בקיאי! בבדיקה ועל ט״ש רבינו הטלוכלך
 כתב.וא״א בקיאין והא בבד השטיענו בראשוגה וי״ל ראי יאשוגד. ה״א דוקא דרוסה דצריך נל החלל אין
־ ־י ״ ־ י בתב דבפקוס ידוע טהגי באמת  ־
 י מאהרוגה עכ״ל . חגך דואה
 זיף ז' וטש״ה אטד דאי הג״ה ואשוגה להוד ה״א דלא קאי
 רק אחרופה אפי?־ אף שבחובה אפיי ולנץ־בתב הניח בס״וז וטיתורא ע״ב הנייח א' אף אגקב בטקום ידוע
 והנר. בספריפ שלפניגו כתובה הניר. א' בס״ו ועוד דאה״נ דבטשם ידוע אין לאפור היינו בתחב הקוץ
̂.ו נפי גיוסי םטרים שלפנינו תרתי צריכי הנייד. אחרונה דכל  לפנינו הא אין הקוץ לפנינו חו חיישינן ופי
 הצוואר אין אני בקיאי[ והג״ה א' בדרומה אפילו לא הכה וק במקום א׳ א״א בקיאין דויהרא קלוש הוא
 וא״א יבולין להנחץ . וחגה הפיזנר כתב דנקג אין לוושפ בדיקה טבחוץ היינו אף היבא דלא חיישינן
 אנחדטא בגון ששהטו פידי. הבלל העולה שעור החיצון יש שגי פעסים. א' דשפא נתרפא ואי ואדום הוא
 וחרוייהו צדיבי דנחרפא היכא דבלעה מחם ישועזווצ מיד לא שייך נתרפא ובעור הפנים׳ לא שייך אדום
 לבך בעינן שניהם ואה״נ אם שחטו פיד ולא ניקב עור הפנימי טעל״ע יש להכשיר ונפי שאבאר לקטן

 אות כי וכ״א באודך : .
 ן^ןף( שבתנ השיך רדמזנר לטעטיה בםיפן נ״ו ספק גרש״י גסיח לא מצאתיו אלא בטי״ח ונט שם
 אין הגיע ואי והגיא דעת רש״י באחרונה וכתנ יש טי שאופר וי״א אין ראיה נ״כ וסובר
 גרשי׳י והיה לו להניא פמ״ש נספרו הארוך פיםן ל״ו דסינר שם ואגו בקיאי[ בכל רבד הצריך בויקה :
 טז לארגו או לרהנו . עש״ך וידאה םדבדיו דה׳׳ק דוודאי היוי גדייתא דאנלו קוצים אטו דווקא לארגו
 מונח ולא לוחנו ואפיית ראם מונח בבריח טקצה לקצה יש לאסור א״א דא״ג לדידן וחיישינן לספק דרוסה
 חיה כבריח ועולא דבוחא אשםעיגן אף ישב אי! הוששין אם כן פי• פייך נפצאת ל״צ לעולא
 6!שמעינן ולפא אשפעיגן אף שהוא בבריח הא תוונ חיינו ישנ לא אלא דאין איפור אף כבריח ליחבו
 ומיהו כנר בחננו יאט הוא בחוזק וא״א לזוז נקל נוע םנתהנ נצו א' שוב ואיתי שאין ואיה ומאן
 ומפרש לרהנו טרפה מפרש ישנ קוץ היינו לרחנו האס לא נן נתחב לו קוץ נוושט הוה לעולא

 לוטר ויש לעיין נוח :
 ןף^ין^י להכ״פ פינ פה״ש הנ״א כ״ב דבריפ אשד לא זכית* להכינם והוא כפו שאופד שעל פה
 שנתב הו״ט ז״ל נמצא קוץ עוםו בוושט היישינן שפא נתרפא ולאדבו גשר בתב גטרא
 וילין פ״ג נ׳ יתיב החוא טרננן ואפר גטצאת איחפר נלוטר שלא נחתנ אנל ישב בלוטו נתחב ה״שינן

 כתב.וא״א בקיאי! והא בבד השטיענו בראשונה וי׳׳י ראי יאשונד. ה״א רוקו
 בקיאין ואי אחרונה £זוד ה״א ננקב בטקים ידוע טהני וקשה וחש״ך נתנ
 ועוי בני טלוח שהיח םוטיף בחניה ראשוגה אף לעני! גקכ היה נפטר !
 דבנירטחו היחד, חנ״ח ראשונה בתוכה בסעיף ז' וטש״ה אטי יאי הג״ה ו

 ואפר רב בתנא לא תציתו ליה נמצאת ל״צ דנולא קוצי אבלי. ונםצאת חיינו לארגו אנל לרחבו היינו ישב ענ״ל . הנה פדבריו יראה ויאי יאף אי בדק ולא נמצא גקנ בעור חפניטי בלל אט״ח חיישינן שפא
 נתרפא ובן טוביחין דנדי הר״ט ז״ל דלא נם״ש השייך באן לפרש דבריו באין ידוע אם נתחנ . אפנפ פה שעשר, פחחלה נ׳ ב*פר ואחייב חזר ביה תכ״ד ופפרש נטצאת היינו לארכו לא ירענא טה הוא. שוב
 דאיתי שדבריו בנים ואטיחים הנה ההוא פדננן דאפר נמצאת אתנצ־ ע״נ יפרש אף לרחנו שטונח ננריח טנריח פקצה לקצה דאל״כ איך עלה על דעתו לוטי בן והלא בל חיוי ברייתא קוצי אבלן ורב כהנא אטר
 לא תציתו ליה דא״ב עיקר חםר בדברי שלא והוח לופר נמצא קוץ לרחבו לא חיישינן א״ו עולא ישב אפר חייט טטחטא אף לרחבו בבריח הוח בבלל ישג ואטי דאין חוששין וה״ה אפשד נתחב נטי אין

 הוששין או ינתחב נפעולא יודהידחוששין כג״ל לפרש יבייו באן:
 פ״ש עוד הב״פ כהביב על ט״ש הריס ז״ל דוושם אין לו נדיקה אלא םבפניט והופכו אט טצא טפת דם טריפה כתב דטש״ה כתב רנינו באן לפי שבתב לעיל נפצא קוץ הר״ז פפק נבילה ולןיא
 דאם טצא טיפת ים הייז ווואי נבילה.• וא׳׳י יהא טיטת דם כפנים קאטר ואיך היה גשביל וה וודאי דלטא עדיין לא ניקב םנחוץ . אס לא שסובר רכל ריעותא טחייט אף דהוה טטק השקול
 ליה באן חזקה מחטת וובא והא יצאה טרונ וווב אין ניקנ וושט שלהן טנפנים נם״ש התנ״ש בטיפ! ב״ט על פעשה וקראקא נפיפ בואש וא״נ נפיפנים איבא חזקה הבהטה בחייה ולהיפך ליגא
 ח1קה דהא יצאה סהרוב ולכך הוד. וודאי טשא״כ נשהקוץ הוד. רק ננרידו ארוחנו ואין חוזונ גו נלל הוה ספק ולא ווואי ועויין לא יצאה מהוונ אלא כיין השביה הוא ואיכא חזקה גטי הוה ספק וצי׳ע :

M ק ״ ע י ר ש ו ר  ח
 םימן לג [ד] במשבצות זהב םק״ה באפצע וםכל שק נעל דורס ונוי :"נ על״ ן איט מוכח ליש לומר כאן אצל לליסה לא ח״שינן כלל נל ולינא איה! שתיק יאינסו מקרקליט :'•
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 יז אמ כוי י עש״ך והפכימ כם״ז דבטוד משמע להיטך דווקא תחוב א! מזיק קורט דש ולא בנמצא ור״י
 קאי אםה״ת בתחוב יע״ש וט״ש הוה ודאי ולא םפיקא כלל חיינו אף למאן דטכשיר בתחב ויש לפרש
: יף| אבל כוי . ה יייאי ו ז  נמי דהוה ודאי דאלו התפ הוה םפק וכאן בק״ד מבחוץ ונתחב קצת בפנים י
 אף שלא ניקב הפנימי דק במקצת אפייה כל ששהה וםן מרובה חיישינן שמא הבריא גם הפניכי
 ואינו ניכר ויראה לי אף בקנה רחב כה״נ אין חילוק וחיישינן לנתרפא וה״ה לענין בדיקה מבחוץ
י : יען אפילו אין שט ק״ד. לא כחוץ ולא כפנים דאוטד אונלין ומשקין שםפוד. א  וגאות ב״א אנ
 טשא״כ בביה״כ דמינה נייחי שייך בשם הפוסקים וטח דקשה דחוד ס״ט כתבתי בט״ז אי׳׳ו יעויין שם
 יעיין גנר,'ן־ טיק מ״ט טה שתירץ לקוי ט״י: כ דחיישינן , עש״ן• וירצה בזה דלהמהבר אין לוושט
 בדיקה בהוץ אף במקום ידוע םפש כם״ש בט״ז ואף דמשט אין ראית כ״כ מ״מ נב׳׳י פסק כן להדיא
 דאף נטקום ידוע ל״ל טעטא דנתרפא בשלפא לט״ד ויש לוושט בדיקה הוצרך לפעטא תתרפא ותי'

 ראף שאין עור הפניפי ניקב העל״ע כסו שכתוב באות וליי יע״ש • ולקטן נאות כ״א אבאר מזה.
 בעזיי״י: בא ויש מכשירין. הנה דברי הש״ך בכאן צרינין ביאור . וטתחלה הקשה ב' קושיות . א'
 דאיך כתב כאן וי״ט דלא חיישינן להברי׳ ולעיל ס״ר כתב וניקכ הפנימי יש לחוש לחיצון כוי ותי' לעיל
 כתב לדעת הטהבד וע״ז חקשח עוו וא״כ ל״ל טעטא דאין בדיקה הא המחבר פוסק שפא הגרי׳ נתרפא
 וא״ל דנים במקוס ואיא לומר נתרפא דהיינו שחט פיד עיין תוספות פרק ב״מ בהא דני רבדים נשתנו
 הובלילא בי בטא כו׳ ט״מ הא קאי אסח דאמר פפק ע״י חולי אם כן אינו ידוע אימת הוה . בשלמא
 בל״ז חייתי אוטר דרט׳יא נתכ לעיל לדעת עצטו וטובו דנתרפא לא חיישינן אלא שפא עדיין נקוב חוא
 משא״כ עכשיו דלעיל ע״כ להמוזנר כתנ בן, וטיחו ז״א דאבתי דלטא הרב סברא רנפשיה אוטו כן ובאן
 כתכ יש מכשירין לומר שעל זח םםכו להלעיט והוא אינו םובר p וט״מ בהא חולק אהמחבר דהבריא
 אינו פרושו נתרפא אלא ניקב אלא דלא מסתבר ליה לומר בן דטשםע דהםכים בזה לחמחבר דהבריא
 חיינו נתרפא. ולגאורה ה״ק דליכ רמיא טונר דהבריא נתרפא רבם״ז לא הביא שום סברא־ לחלוק אפאי
 שנתב המהגר דוושפ אין בדיקה לנקב מבחוץ וא״כ אמאן ספנו כאן הי״ט דהלכה געולא םנא לתו הא
 דמביה״כ אין ראיה דחכא א״א בבדיקה ישפ אפשר בבדיקת אייו הברי' נתרפא ויש ראיה מביה״כ
 דאפאי לא חיישינן נתרפא וכ״ת דרא״תם חוא פפשפא דכרייתא דת״ר כיה״ב פצ״א כשד משסע אף
 בלא בדיקה כלל הא רמ״א בסימן מ״ח משסע דסובר וווקא אם נאבד גיה״ג גלא בדיקה ק״ד הא בדיקה
 בעי שלא ניקב טעל״ע עיין בשייך שט אכ״ה כן. היה נראה לכאורח ומיהו אין זה כלום דלמא הי״מ
 סוברים כן והרב דעתו כהסחבר דאין לסמוך אזה םח״ט נופא דאין ראיה םביוו״כ אלא הנכון כמ״ש

 פעיקדא דטשםע ליה דהרב מורה להםחבר :
 ftjjjl שתירץ השייך נחי׳ הא׳ ראם יש בדיקה בחוץ .לא היישינן לנתופא לא ידענא מהו אם לופר
 תתרפא נטי ניכר אם לא בחוץ שהוא אדום וכבר הזכירו מקצת אחרוניפ פברא זו לא ידענו
 דהא כתב שא״כ להמהכר אף ניקב עור הפנימי במקצת טריפה ושם יש היכר ואפ״ה חיישינן להבריא
 נתיטא וע״נ. הכין הוא דאל״כ למה ליה להטחבר לומר טעטא דנתרפא כטו שהקשה שם השייך . וראיתי
 יהפר״ח אות יו״ד הדגיש בזר,, וצריך לומר מעור לעור אין סברא לחוש ולהחזיק איסורא אם לא בציתף
 תרי טעמים . הדא שסא הברי' וחרא שמא עדיין נקוב ואין לו בדיקה מבחוץ• והלכך אם ניקב חצי עור
 פנימי חיישינן בחצי שלו הבריא נתרפא והשתא חיצון בלא״ח שטא עדיין נקוב הוא והשתא אס ניקב
 החיצון ע״י קוץ ולא נגע בלל בפנימי ומקוס ידוע יש להכשיר דלא מחזקינן איםורא פעור לעור משים
 שמא הברי' נתרפא ועדיין נקוב ליכא למיחש דהא פנימי יש לו בדיקת ולט״ז מע״ה כתב לעיל טעמא
 דאין בדיקה בחוץ כאמור ונ״ט נמי נהיפך כשר ומיניה הא ניקב עור פנימי במקצת חיישינן שמא
 נתרפא . שוב דאיתי דליתיה רהא ביח״כ אף עור א' וחצי מכשירין שם אלא דכא[ מבפנים לחוץ
 שכיח הוא וחיישינ] שפיר וצ״ע , עוד תיי לקוי ראשונה דיש מכשירץ ביון שקוץ תתוב וניכר שאין
 נקוב לחוץ לא חיישינן איכלין וטשקין החזירו קצת לפגים טשא״כ לעיל ם״ד דלינא קוץ לפנינו אף י״א
 טודיס דאםור זזזיישינן שמא ניקב לחוץ היה , וא״ש הא דל״ד ס״ט ושאר מקימות דלא חיישינן הנא
 דאיכא חוכחה דלא ניקב לחוץ דמי חחזיד להקוץ ולא טברי סברת ר״ת שהביא הרא״ש בביה״ג רווש!»
 אוכלין ומשקין חחזירו וט״ש בהגהת השייך א״נ רכאן מיידי בסקופ ידוע ולעיל בטקוס שאין ידוע עיין
 תבייש דר״ל לתרץ הא דסימן כ״נ וסימן ׳ל״ד די״ט םברי דםקום ידוע יש בדיקה בחוץ • ומיהו חרב ודאי
 סוכר p* כמקום יווע שיקוץ לפנינו אין לו בויקח מבחוץ כומוכחימש״ז ואף כמקום יווע אין לו בדיקה
 ליש וגן כתבתי לעיל . והנה דברי הש״ך בכאן לא הבינותי על בורי' ועיין פו״ח ותנ״ש באורך בזה:

ן ביה״ב דלקמן סימן ט״ה אנו מכשירין בניקב מצד א' עיי בדיקה ואף שניקב נם העור הבי  י
 י I במקצת ע״ש בש״ך אות כ״ב זלא ה״שינן שמא הבריא ונתרפא יש ב' תירוצים . אחד דפי
, ולפ״י אם נמצא  החזירו כשלטא וושט אונלין ומשקין החזירו טשא״כ כאן אדרבה היה לדחוק לחוץ י
 נקוב ביה״כ ואין המחט שם יש לאסור דשמא הבריא ונתרפא והמחט הלך לו לגבר הבי או ע״כ הזינ(
 דחזרה לאחוריה ויש עוד תיי דשאני וושט דעורות דק יש לו י תושט שכיח הוא שינקבו שניחם מהסת
 אוכלי! ומשקין שוטפים ועובריט ולהכי חיישינן טשא״כ חתם וא״כ אפילו לא נמצא שם מחט רק נקב יש
 להכשיר אי בדקו מבחוץ ורואין שאין קורט דם ולא רושם וכן נראה דשם אין טחלקין בין אם טחט
 עדיין תחובה בו או לאו והא דאיתא החט לקחו המחט פשם היינו דלא בקו אחר ק״ד וניקב הוא
 מעל״ע ושם יבואר נן נראה לי(0) , ולדינא יכואר שם באין חטחפ לפניני ־• 25 אם אינו נקוב טנ'
 צדדים . כ׳ הש״ך וצריך להיות ואין ק״ד כוי וכן כתב חפ״ז. ומשמע ודאי כל שאי; נקונ מבי צדדים היינו
 אף שניקב עור הפנימי כולו וגם מקצת עור החיצון י״מ כטו בביה״כ ואף לוש״י ואומר בהטםפ מודה
 בביה״כ לחד ויעה כמו שכתב הש״ך בסיסן מייח אות ג״ב גשם ת״ה דני עורות לא חיישינ; שעברת
 כל הכי משא״כ עור אחד ח״שינן שעברה כל הדופן ׳עוין שמ ועיין בנה״ך מה שכתב בנו של השייך
 לפרש אם אין ניקנ מבי צדדים היינו פנימי אין נקוב מבי צדדים ונתב שנן פשםע טט״ז אות ח"'
. עיין שייך דחרב לימד  וחלשו( אין פשטע כך וחט״ז אות ח״י אין ענינו לזה יעיין שם: J ויותר 0
 זכות על אותן הנוהגים לחלעיט אבל חרב אין סובר כן. ועפ"! מת שרוצה ללפוד זכות הטלעיטין
 היינו באותן ששלעיטי; בעינולי קמח ומיהו הרב פזכיר בפי׳ על אותן שטלעיטין בשנולת שועל שהרי
 כתב דנהנו להקל בישב לו קוץ בוושט. עור הניא השייך תשובת םהר״ם טלונלין ז״ל בסימן כ״א ראש
 עשו תקנת ,לבדוק הוושטת ולא בדקו כשר ושט נאמר אפילו השליכו במזיד שרי ומיהו אם הקהל אמרו
 0פירוש שכל מ׳ שלא יבדוק יהיה אסור אף ויעבד אטור ע״ל סימן ב' יע״ש . וכתב עוד שס דאעפ״כ אותן
 הדרים חוץ לעיר תחים שבת. אי; בכלל התקנת יע״ש היינו יותר מתחום ע״ש . עיין כפ״פ ח״א טיטן

 א׳ האריך בדיני וושט ע״ש :.
א ז ו ו א ט t " Q 1 1 פ ו ש ; י בא לידי באווזא אחת שהיה בטוף העור הצוואר סמוך לגוף כפין כפתור ו 1 J ? 
 י פטומה היתד, וחתכתי העור הצוואר׳ וראיתי בוושט מבחוץ קצת אדמומית ואף שהוא אדוט
 בלא״ה מ״מ הכרתי רושט אדמומית והפכתי הוושט לעבר הבי ומצאתי בעור הפנימי משיבולת שועל
 הקליפה החיצונה שהיא ארונה ודקר, תהוב בת בפנימי וחטרפתי מאחר דיש אודם מבחוץ יותר משאר
 טקום החיצון אם כן הוי כק״ר ואסרינן אם אין מנה ק״ד פניין וזד, אפילו,להי״ט ומנ"׳;! להםהבר וסייעתו
 וכן דעת הרט״א וכתבתי זח שכל מקום שיש איזה ריעותא טוזויב הוא לבדוק ענ״פ וכ; מוכח בשיייינ
 ברוכת׳ טובא כמ״ש כמה פעטיט בזה . ופיהו אי לא בדיק אין להטריף בכ״ט רק במקום דנראה דהוה
 ריעותא גמורה אז אפילו בדיעבד אטור אש לא בדק ולא במקום דאין נראה ריעותא נטורה והבירה

 . צריך לידע בזד. :
ח עש״ך ור״ל מצד העור הוא עב וצד הצוואר. טדושו כאן לצד מפיקת ה•!: ל ג ל  ל!" א 3
 דק ודרך הקנה לפסוק טצד העור לצד מפרקת עיין רש״י חולין מ״ד ב׳
 ד״ח רוב עוביר, ודייה רוב חללה הוסיף טלת עד שיפסוק רוב חללה לכאורה משמע דבעיגן תתייהו'אמנם דעת כל אחרונים משפע דברוב חללה לחוד טדיטה ומר. שכתב רש״י עד הוא דטטתסא נעסק מצר השר
 לצד המפרקת יע״ש ועיין פרישה אות כ' כתב על מה שכתב ב״י פירש"׳ יע״ש ואמ היינו אומרים דבעינן רוב הללה והיקפה הוא א״ש דכתב מש״ד, טתטו הפוסקים דוב חללה לומר דבעינן נם׳ רוב היקפ־ז
 דםסתמא כי נטםק מלמעלה למטה כוי ומכל טקום סתימת חפוטקיס משמע כט״ש הפר״ח דאף רוב חללה להוד כלא רוב עוביה שנפסק המטר, למעלה טריפה. וט״ש התבייש טימן כ״א אות ה' דנטריפות לה•;•-:
ז - יא •י 2 או ט ' 0 ם ב  ״ י י ־ ן ועיין מר, שכתב ש
 :ין מקום שחיטה או למעלה p כתב הכ״וז
 ילד, : j הרי 7ו אסורה
 _ _ ׳ הב״ח כם״ש הפרי׳ ג״כ
 דמ״ש הר״מ הר״ז נבילה םחייפ״לופד שאין השחיטה מועלת בה : ך הלכך משערין כוי. השייך האריך והרי אתר, רואה מדבריו כם״ש וכן מוכח בד״מ דלא תפעה לומר שכוונת הרב אם״ד קאי כמו שהבין בנו של
̂ל ואי; זה נכון רהא שיעור איםר פחות מדוב הקנה דנקבים שיש חסרון מצטרף לכאיםר ואי; חמדו; םצטרפין לרובא  השיך וכפו שביארתי בט״ז יע״ש כאורך לז״א דהטעיין נד״פ ז״ל מבואר בהדיא שכתב וז׳
 הרי פנואר דקשיא ליה כאן בהגייה םסינ קשיא ליה ולא מם״ד . ולפי דברי רם״א הא דפריך חולין מ״ה א׳ אלא למלא מקדח מצטוטק ה״נ לאיטר ד״ל דאיסר פחות םרוב היקף הוא והשייך תיי רזה א״א
 לאומרו דשיעור איטר פחות טיוב דחא אם תחתוך רצועות.יהיה נ״כ נשו רוב כו׳'ודייל אם כפי מה שהבין הרמ״א דיש בהן חסרון היינו ברוחב הקנה סשערין באיטר ברוחב רזה א״א אע״כ מ״ש המחבר לקטן
 ט״נ לא קאי ארוחב אלא ה״ק נקנים שיש בחם חסרון בין אט דש באמצע או באורך הכל מצטרפין לבאים,- ואי; כאן קושיא כלל ועיין נכר״ו ולא הבנתי נלל דדברי הש״ך ברורים הטה ומ״ש בגמרא אלא לםלא
 טקיח הבי קשיא ליה אטאי בעינן דוק!! שיהיה ברוהב והא בכייה שהן עוטדין אש יינ! נהם כאיסד פריפה ואסאי קאמד דווקא לרונ הקיף ולא בשיעור אחר וטשני דמיירי דאין בהם חפרו; ולית לד,ו אלא שיעור
 הרווע ודע דאי; להקשות הא דכתב השייך אות וי״ו דהמחנר סובר ביש חסרון מצשרף השלם ולא באי; חסרון אמ כן אין קושיא דרט״א בלא״ר. סובר דכאיסר נדול הוא ובשום רסצטרף השלם הא לאו
 טילתא דענ״פ הנקבים חצי איםר דבין נקב לקב כסלא נקב ובחצי איטי נפי יש יותר •אם תחתוך לרצועות :ורוב היקף. אמנם מלשון הס״ו שכתב לסה לא נשער הבא לחוםרא כמו באין חסרון יראה ששובר
 דבאין חסרון גטי מצטרף השלם שביניהם ל׳#! י. ך, ניקנ . עש״ך הנד, הטוד כתנ התהלה נקבים עיש בהם חסרו; והמחבר שינה לתרי טעמים א' דהשלם שביניהם לא קאי ב״א איש בהם חסרו; ומש״ה היפך
 ועיר היאך יאמר נקנה טביב היקפה יש בחט חסרון דטשמע שכל הנקבים הם ברוחב הקנה ואפייה בעינן שיעור ויה א״א דטשליש איםר יהיח רוחב כל חקנה וע״כ דעוטדים באורך וברוחב והוא פשוט בכוונת
 הש״ך ואעפ׳׳ב כתב שהלשון קצת מנומנם נש בהסחבר דלא הוה לערבינחו בהדדי כלל דאין לחן •הייכ־ה זה ליה וטב״ש דה״ל להפרידן דלהמהבר באי! בחט חסרון אין השלם מצטרף־. ( ואם כו׳ . עש״ך וטהיפך
 דכרי המחבר אין ראיה כמ״ש באות ה׳ אלא דא״כ ה״ל לומר כ; ברישא אלא דבאין חסרו; אין השלם מצטרף כאמור יק מדלא הזכיר הטהבד בעוף באין חסרון עג״פ תשלם מצטרף לתנא שפע מיניה ראץ
 חילוק לדיייד, כין כה&ה לעוף ועיין בכיח ופר״ח שהאריכו יע״ש: ן בעוף . עיין שייך הביא דברי הרא״ש וטשטע ודאי דהעסיס כן כהמהנר מדכתב דינו אנקבה כנפה חופה ע״פ הקנה משפע וראי הא ננקדרח

 במקום אחד טשערין הגדול לטי גדלו והקטן לפי קטנו וכבר התבאר :
ז דרחב״ש בסי' ל' א״ה וכאן אות ו' כתכ והא דטצרפין השלם שביניהם היינו חוטרא מדרבנן וראיה הדבעי בעופא, טהו והיינו דשיעור ערך איסר הוה חוטדא גדולה אס נשער עם השלם ומה בכך יהא ן ך  ן
 * הכל לפי גדלו וקטנו אייו דחנטרא סדרבנן היא ומשום הכי הקילו בעוף דלא לשער לפי ערך איםר אלא במחפר. דהוא נחל כוי יע״ש וחנה כל זה אי אטוינן כפירש״י והרא״ש טח שאין בן אי מימש
 הריייף דאפי' בנקדדח בנ״א בעי בעופא מהו ואמי הופה וחיינו דחופה הוה רק שיעור ערך איםר או קט; מטנו א״כ אין ראיה דשלם שביניהן הוה טוובנן י״ל דהוה דאורייתא ע״כ אין לצדד ולעשות שטנו
 פפק דרבנן וכדומה כסו שכתב כאן כנ̂" •י ה ומשימו ע״פ חלל הקנה . היינו ביים חפרו! מצטרף השלם לחופה ובאי; חסרון דלא כתכ המחבר שיעור עוף משסע דשוה חוא לבהמה וחתם אי; השלם מצטרף מרלא
 פי׳ כן ברישא בפ״נ וע״ש כן כתב השיך : ט וי״א. עיין ש״ך . ומ״מ דברי המחבר משמע כריעה דהםרון נביא משערי! לפי ערך וא״כ ע״ב שיעור היפה גדול פאיטר ודאי קשיא לעיל איך אמר דטשערין
 באם חופה יעל הלבוש פשיטא קשר, שנשיג כתנ דבעוף דגל לפי גדלו ונסייר דאנן אין בקיאי) כשיעור איפר היפה ח״א ומיהו מה שכתב ס״נ בין אם הן באורך או סביב היקפה אין קושיא דהאי סביב היקפה

 ד״ל ברוחב ומכל מקום נם נמשך לאורך והלכך טשערין לאיטר :
 ידיי דאס ניקבה נקביט שיש בהם חסרון ויש בין נקב לנקב יותר טםלא נקב דאין השלם קביניהן ירצםרף אלא הנקבים להוריה ודאי דאף בעוף השערין לפי ערך איסר לא בדוופה דהוי קולא לדיצה זו
 י ואנן לא בקיאין ויש לעיין : י דהיינו יותר, פנאיסד . עש״ך הנה ט״ש דאין אנו בקיאין סשערין באם חופה ע״כ דסובר להלכה כריעה א׳ בהגה״ר, ט״ד בהרי״ף דנט אש נקדרה בב״א בעופא

 יותר מסמונ נו וה״ס מחוג אף שאין מבריח מקצה לקצה אסור ויפה בתב וכן פלכה ובש״ן אוס י״ז אנאר
. ול״ד לביה״כ דהכא אוכלי! ומשקין שטפי ר״! ט״ז ויש לראות מכל מקוס ם״פ ׳ י •י נין} אפילו כו » 
 סוס שמא לאחר שחיטה ושמא לא ניקנ ה״א הפנימי למוד ואין לומר דהוס ס״ס במקום חזקה נמו שנתבאר
 לפיל. י״ל דכאן שכיח לאיסור טפי מלכיתר דספק שמא לאחר שחיטה מחיים שכיח יותר וספק• שמא צא
 ניקב משני גס כן שביח שינקבו שניהם משא״כ בשבירת הגף וכדומה יע״ש.־ (יח) וכן. עט"! האריך
 וכוונתו והר״ב אמר שבעירו נהגו לתקל באווזות פטומות וסוברין כראנ״ן ויש מכשירין ואמר דהחמירו
 לבדוק דהוה מיעוט המצוי כמ« סירנות הריאה מדרבנן חומרא בעלמא הוא דלא תקט חז״ל כ״א בריאה ומזה
 נמשך קולא דמקילין באיסור תורס וסומכין על הראג״ן ובאמת הלכה ההמחבר דאין הלכה נעולא לדידן
 דחוששין לספק דרוסה ע״כ העלה הנ״ח יאסור ללעוע אווזות מה״צו. והוא ז״ל כתג בלא״ה קשה על אומן
 שמלעיטין ואח״נ נודקין מוושטות מנחין בא אין נדיקה נתון לענין נקכ כפייש״י לעיל ונ״ת דסזמכין
 על סבלת הלאנ"! ללא מיישינן שמא ניקב למון א״כ למס גזלקין מצד חון נלל דתא היאנ״ן הזכיח דינז
 מניה״כ מצ״א כשירה אלמא הלנה כעילת ויש לומר אי־ מנ׳ פנים או לסוגר לניה״כ א״צ גליקה כלל ולי
 להפנה מקלה אירע ליס ומביא שפיל- ראיס או לסונל מנליא נהרפא ומניא שפיר ראיה אמאי ;א מיישיגן
 נסלטא וא״כ אותן שנולקין ע*כ סובלים לבעו נליקת ושמא נחלפא צא חיישינן ומה בכך מימ הא נזה
 וולאי פוסקין ברש"׳ לאי( לוושט בליקת לענין נקנ אלא וולאי ואותן שמלעיטין לאו בשיבולת ש!על וסובין
 טיש בהם קוצים או כעין קוצים לזה וודאי אינו אלא מלעיטי! בקמח ומממח כח הלעטה ומשמוש היליפ
 נתקלקל הוושט וזה הוי כחולי ושפיר יבולי! לנווק אם לא שלט הלקותא בחיצון כן יש ללמוד זכות על ישלאל.
 w סי' דברי הע״ז וא״כ בשיבולת שועצ ושאר י מיני מבואה איסור גמור הוא להלכה כהטחבל לחימשין שמא

 הגליא אלא אפילו בעיגולי קמח אפייה צליך בריקה בעור החיצון אס לא שלט מעבר לעבר וכשירה .־
» לשומן הוושט אין סותם הוושט ללאו נתוללה הוא אלא מחמת לוג פיטום וגס בקורקבן הה״ג אס  ך
 י יש שומן במקום שאין ראוי להיות אי! סותם כמו שאגאל בסימן מ״ט . שוב מצאתי להפנים מאירות
 חיא ש״א כתב בפירוש לאין שומן סותם להוה קלטין ולאו טהלק הוא. ובשניהם לבנים כתב תפ״מ י״א
 מחמת ליבון שמנוני' יע״ש ויש להכשיר כיון לגלא״ה לעח רשיי וט״ז להכשיר בשניהם לגנים וכן הסכים
 מס״מ וכל שיעור מפנימי לקוי רונו עריפה נמ״ש תרא״ש לעור א׳ לקוי נרע מניקנ וכ! כתג הפניס מאירות
 יפשוט סוא ללעתי גס מ״ש שס כל שגורלי! השחין ולואין נקולה לבנה הוה קרום ממממ מכה כן נהגתי
 גס אני ובוודאי המולה יש להבחין ומי שהוא נקי מכיל קלוס שעלה מחמת מכה וכדאמר! וע״ע שם מדיני
) אם אינו נקוב. עע״ו ופשוט הוא ונ״כ הב״ח דכל שניקב מג׳ צדדין אף שאין ק״ד בפנים טליפה ט  מיישבו: ל
 וכל שיש ק״ד כחוץ אף שלא ניקב כלל כ״א נמצא לאינו טליפכ לדעת למ״א וצהע״ז אף ק״ל נפנים מוס
 טריפה: (Q נישל הזפק. עט*! לג״י לייק ציה לאין סברא שכל הזפק שניטל כשירה ומקום א׳ דהיינו
 גגו שניקב טריפה והקשה הש״ז לאין מדמי! נעליפות אלא דדייקו מדאמר נידון כוושע ולא אמר טריפה
 נמשהו אלא לדיוקא אתא הא זפק ניקנ כשירה ניטל עכ״פ טריפה ונש״ך אבאר עול מזה: (כא) ניקנ
 הבשרי טריפה. נתכ הע״ז דהיינו מספק ולא וואי ונ״מ אס יש ספק אס ניקב או נתערב כאחרים ולא
 נודע על לאחל תערובת ריש להכשיר מציעם סיס וכן כחג נה״י ועיי; באורח מישור שהאריך בזה ואמל
 לחלילה לעשות &״1 מזה ועיין פר״ח נקו״א. ומ״מ א״י מה שרצו לאסור במחט נמצא נו ולא תחוב כלל
 על שהשר״ח הוצרך לומר לדעת המחבל דאוסר גסי' מ״ו ממס גדקין וקרומן לק משא״כ כאן והא ע״כ ההין
 הוא לנמצא נשל לאל״כ מחט בקורקבן שהכשיל! מפוסקים היאך משכמת ליה הא עני באותו מעי לאין לו
 מקום אחל דמזפק יולד׳ המאכל לקורקנ! מיי' אומו מעי ואיך יתכן ממצא במעי עריפה ונקולקבן מהל
 להנשירו לוואי אין לומל ללנלו בעוף שאין לו זפק זה לא ניתן להאמל כלל. ומה שהחמיל הפר״ח כאס
 מחוב נו מצ״א ובבית לחם יסולא נשם אמזנת שמזאצ אף שאין ק״ל בפ;יס וליטו אומו המעי לוושט לא
 ירענא למס החמירו כ״כ לכפי הנראה צע״ז שכתב להוה ספק משמע לא וראי וסלנל צ״ע אס להטריף אף ניש

 ק״ד נפצים אם צא• ניקנ מעל״ע. [עיי משובת ונד שמואל סי׳ רע״ח, חדושי רע״ק] .־
 p•* (א) או למעלה הא למשה במשהו טריפה. ט״ז. והנה המחבר הוסיף נ' תיבות "או למעצס ובטור
 כתב גרגית שנפשק לוב חללה במקום הראוי לשחיטה וכתנ מ״י יבא למעט למעה נמשה!
 והנה םר״מ ז״ל גפיייג מה״ש הי״ע נתנ גרגרח שנפסק רוב חללה או ניקנ הוושט כמקום הראוי לשחיטה
 אפשר למקום ראוי קאי רק לוושט הא גרגרת אף למעלה הוה צגילה אף ששמע למעה אח״כ דכפסק הוא .
 אמנם בכה״ג כתב בפירוש גלגלת שנפשק נמקוט הלאוי לשחיטת סל״ז נבילת והכ״מ שם הניח נצ״ע לא״כ
 אמאי צא מנת נע' טליפות למעלה הוה טריפה ועול להא לכתב צא שייל בחיטי פסולה (הי״נ פ״ג) והניח
 נציע . והנה לקושיא אתרוצה י״לכמ״ש משייך גסי׳ כ׳ אותה׳ ול״ג אות ה' על מ״ש תר״מ.נפ״א מה״ש
 ה״ו שמט בחורבן פשולס ותמה שם הכ״מ ותי׳ השייך למשוס ללא סחט אח״כ במקום שחיטה ה״ה בלא שייר
 נמיעי יש לתי; ק ועל קו' לאשמה אי! לומר לסובל כל״מ ללמעצה ממקום שחיטה צא הוה טליפס ולייק
 ליה מהא למקשה פרק השוחט ורמינהו אצו עליפות ודלמא למעלה ממקום שחיטה קיושינ וס״ס וושט איירי
 למעצה ממקום שחיטה אמנם אין נראה שיחלוק עצ כל הפוסקים שאמרו נולן לכל הלינים הצהובים במקום
 שחיטה מס״א על ס״ז נוהגים ג״כ למעלה ממקום שחיטה הביאו הב״ח נשם או״ת והא לפריך ממשנה אצו
 טריפות י״צ במ״ש התו״ח להוה למיתני ניקב הוושט ונפשק גלגלת ומלקתני פסוקת הגלגלת נקובת הוושט
 משמע אף למעלה ממקום שחיטה הוה עליפס וה״ה צמטה במקום שחיטה הוה לק טריפה .,ומיהו תולגן
. עש״ז העתיק י ו  לפעמים יקרא ג״כ בכלל וושט ע״כ כמה שכתכנו מתחנה וא״כ צ״ע נזה •י (ב) נרונ נ
 דבלי הלשנ״א נשם נה״ע במידושיו דף נ״ל נ׳ כאיסר האיטלקי יעיש והרשב״א הניח נצ״ע . והנה מס
 שהניח גצ״ע סוא כפשוטו לנה״ע שובר באפשל יהא ואמלינ! נעופא מקפצו ומניחו היינו ניןנקלר במקיס
 א׳ או נקבים שיש-חסרון ואמרינ! לליכאלשער נאיסר לאי! בגרגלת שצו כאיסר ואמרינן למקפלו וכל שאין
 מופה לוב חלל כשילה אלמא דחופה הוה ולאי עכ״פ כמו ערן שיעול איסל הגלול לפי גללו ונתנו שיעול
 שזה דלא לימי כצ א׳ לשער גא!מד לעתו ואמרו באס ח!פה לודאי אין גלול יזחל משיעול עלו איסל ות״ס
 בגהמה כה״ג אס אין חופה אין גלול כאיסל אבל למ״ד למקפלו קאי אןקביס שיש הסלון למצנורף השלם ולא
 לנקדר,בנס אחת ומקפלו קולא הוא א״כ אין צלמוד מנקבים עם השלם לנחשר בבהמה גבת אחת ולא עול
 אפילו נקנים שיש חקרו! אין ללמוד בנהמה מעופא למא מקסלו קולא הוא וקטן סוא משיעור ערך אישר
 עו״מ בבהמה סנחטל בבת אחת במקום אחו שיעורו נאיסל ונעוף שליש איסר ומקג־ש נעופא מקפלו
 להוא יותל משציש איסל הואיל ומצטלפין השלם נהם א״כ בבהמה הרי אמרו לנקביש •שיש חסרון ;•::ערפי!
 לכאיסל ודאי אין להקל באס חופה ווה מבואר והמעיין נרשב״א בארוך ונקצר ילאה לסובר •:עופא קאי לק
 אניקגה ננפה כסלש׳׳י והלא״ש מש״ה הניח נצ״ע. ועיין נה״ג נתגהות נ״י אות ו' האיי־ כאן ׳ע״ש .
 וא״כ ודאי יקשה על המחבר.איך כמג נאן למשעלין במחפה על סי הקצה של נהמה ולקמן סעיף ל' כתב
 נעוף למחפה כו׳ וכ״ת ללא ביאר לעתו וסובל דאה״צ לאף ננקלרה במקום א׳ נעוף די כמחפס ז״א והא
 נספרו הארוך לייק מלשון העול מלכתב אניקבה כנפה מחפה הא ננקלל במקום א' שעורו נטלן איסר
 ה״ה לסמחנל והוא כלשון סנוור־ יש לדייק כן וכ״ח ללא דק א״כ מצ״ל לדייק מהטור כן וכאמור ועמ״ש

 השייך אוח ו׳ ובנו"! אות ג' אבאר עוו מזה נעזס״י:
ר י עיינתי וראיתי שמה שכתב מרשנ״א בחידושיו ונלאה הוא וברי עצמו ונה״ע לא בסב בן אלא אצן לא  ^}י
 נקיאין נחמיר יע״ש בל"! ומ״מ שפיר הניח הרשנ״א נצ״ע כמ״ש : (Q ולפי מה שיתבאר כוי .
 «!«« האריך בכאן ואבאר.הנה כתב לקו׳ רמ״א סוא מס״ג ולא מס״ו המ״ש לעיל וכן רצה לפרש נ! הש״ן
 ננה״ן והתבייש בלשון רמ״א ולפי מה שיתבאר נסמוך ואלו בוונתו על ס״ר אין מבואר כאן ואימא בחסרון
 נת אחת נמי בעופא מקסלו וע״כ כוונתו אע״ש נסייג והיינו לקשיא ליה מלמזינן לפי המחבל ניקבה סביב
 היקפה כנפה דהייצו ללומב הקנה אין חסרון מצעיף ללוגא ויש חסרון לכאיסר משמע ודאי לאהיקפה קאי

 והיינו

 אין ר׳׳ל ספק טריפח אלא בטריפה לחוםרא אף ברוב תללת-אנסריה רחמנא דהור, םדיפד. אבל שחיפה בעינן תרווייהו אם כן דוב חללה לחוד הוה ודאי טריפה ולא ספק ו
 לפעלה , עש״ך דכשר,םימן נעקר מהבשר והסיםן שלם אפ נשאר הפיעום בפקוס אחד כשירח הר. שאין כן בגוף ד!סיטן .׳ ודע רכל השניים באן םט״א עד ם״ז אין חילוק בי. ׳

 נשם או״ה ושאר אחרונים אמנם בנפפק הרוב לטעלה בזה יש לעיין דנפי הנראה ספיקא הוה אי טריפה או נבילה מר, שאין כן באיטר או שאר פסולים וודאי למעלה טריפה ולא ספק נבילה
 השיך השיג על הנייח כמ״ש דפסוקה נטכןש שהימר, לא הוד, אלא שריפה מחייט וליתא דהר״מ נפ״ג' טת״שףי״ט כתב נפירוש הר״ו ננילה םהיים אמנם בנה״ך נשיי ל״נ הודה לדברי הב



 קיב עפה׳ דעי׳ יורה דעה לר הלכות טריפות משבצות יזנ
 והיינו אף מגיטין ליונ אס יש נין ההל איםר טרפה אלמא דאיסר pp! סיא ממיט המקיף יינ הקנס
 ג״ס וקנון הוא ממחפה רוחנ מלל הקנה ווה אציל נלל והא ילא קשיא ליה מס״א מקינה לאיסר יפשיסא
 למיילי נאסצע או באורן אנל נסייג משמע דקאי אהיקסא וריל ואין חסיון לרונא ויש חסיון אף שאין
 לונ אס כאיסל ומשמע לומ״א ז״ל והנקניס עומויס נולן נשעח סלונ ואין מניעי! נלל לאורן וקשיא ליס
 שפיל ומ״ש לאיל איסר פחוס מיונ היקף וגדול ממחסה עע״י הקנה יש ללאוח אין עולה על הדעת לומר
 כן ולגאולה גאמל לרונ חללה ולונ היקפה תלווייהו בעינן ולא נערפה נלונ חללה לחוו עיין סנ״ש סי׳
 נ״א אוח ג׳ א״כ לוחנ חלל מחפה אפשר קטן הוא מהיקף של לונ הקנה עס עוני החנון וצז׳׳א דטימ נשעה
 יונ חלל אס תחחון לרצועות יהיה יוחל מלונ היקף ומ״מ אין וה נייח לי. חוא מלאי לענין טליפה מטלעה
 ניונ חללה אף לליכא רו: היקפא ־כמ״ש הפריח כאן יע״ש . שונ לאיתי שהנ״ח לצס לפלש כן יע״ש ומל
 תמה עליו הש״ן יע״ש והנה המעיין נניח יראה לא״א להלום לנליו נלל וללמול חורת אני צריך וכלי שלא נשוי'
 ח״ו כטועה לאדונינו מאורן של ישראל הנ״ח ז״ל אשל בל לנליו ננוין על אלני השנל אומר להלין נעוו קצת ־.
מ סברתו הוא ויין נרנרת נילף לענין טריפות מגשר החופה הכרם למבואר לקמן ונקווה נסלע ו ן  ף
 טריפה שאס תמתח חעמול על טפח ופי' שם הניח להטול סובל נלש״י שאם ממתח הקרע ולקרנ
 שפחי אל שפחו יהיה אלבו טפח והסלע נ' שלישי טפח יע״ש ובגמלא משמע לף נ' נ׳ אמל ננינא אמל לנ
 אסי נקללה כסלע טריפה שאס תמחח מעמול על טפח ולפרש״י והוא פי' הטור לרעח הגיח א״ש לטעמיה
 יהיג למלתא מש״ה טריפה שאס תמתמ קרע וסקלג שפתי אל שפת! יהיה טפח ולפיו היה באן ע*כ שיעול
 איסי בעוגל אס תמתח בנפל לא יהיה שיטור חוט המקיף רוב הקנה לאל״נ היה טריפה שאס תמתח ואף
 נפחות מכאיסר כמו תמס וסובל עוו הנ״ח להחם לוקא נקרע באורך הוא לטריפה ולא נלוחנ ולא נמ״ש
 הנ״י בסי׳ מ״מ והש״ן שם אות ו׳ לה״ה ליחב ׳עוין שם ועל וה מקשת הגימ לאין ישעל במחפה הא
 שיעור איסר אש חמחח ע״כ אין נו לונ היקף לאל״כ עריפת משעם תמתח וא״נ אין משעל נמחפה ליש נו
 לוב היקף ולא נמו שהבין הע״ו והש״ן להקושיא מניקבה סביב היקפה למשמע לנקבים עומלים בהיקף וזה
 אינו אא״כ עומדיס באמצע או באורן אפיה משיא גופא מוכח ושיעור אישל אין נו לאס תמתח נכפל
 יהיה לונ היקף בדאמרן ורצוני לומל יותל מרוב היקף והבל חוא הוא. ולזה ת״ דאין זה קושיא בלל לאין
 הני נמי לאין בשיעול איסל לוב היקף אס חמחח עד״מ כמו שצייר הנ״ח ז״ל נ ופא יוחנ הקנה טפח והיקפו
 שלשה טפחים ורונו הוה טפח ומחצה ועוד משהו ואיסר הוה רחבו נ׳ שלישי טפח להיקפו נ׳ טפחיש ואס
 תמממ בכפל יהיה טפח הרי אין נו רוב היקף ואפיה כל כשיעור הזה שיעלוהו מזיל והלנה למשה משיני
 דטליפה ומחפה על פי הקנה חצי רוחב הוה מצי טפח ותמתח יהיה טפח ורביע ואס כן פמומ הוא משיעור
 איסל זה נ״ל לפלש נדעח הנייח ז״ל להמעיין בדבריו היענ ובל זה היינו אי אם תמתח היינו נכפל דאי
׳ ד״ה לכשתמתח לחוט המקיף כו׳ לא יצוייר 81 ואלו ממחבר נסי׳ ל׳ נתב לוחנ כסלע  נפי׳ חוס׳ דף נ׳ נ
 שליש טפת וזה נסי׳ התוס' שם ואמנם הנ״ח לתלוצי להלשנ״א אתי׳ ולא מצאתי נעח נלשכ״א מס שאמר
 נהא לאס חמתי! מעמול על טפח ונקצר גפי הנלאה השמיט נלל הא דגנינא ׳עייין שם וטס כל סטורח

 הזה עדיין לא נתיישנ לעחי נדנלי הנייח ז״ל ׳עוין שם היטנ:
ה סטיו מירן נעשונוו וכן הש״ן ופר״ח כולם ללנר א׳ כוונו לאין נהם חסיון אין מזיק נאולן ניא נ ה  ו
 נרוחנ וניש חסרון מזיק גאורן ג״נ ואינ אין קו׳ נלל למה שכתונ גס״ג ניקכה סנינ היקפה כו׳
 סייני לניש חסיון אף ששיעור אישי נאולך עם רוחנ ונרוחנ לחור אין נו נשיעור אפ״ס טריפה לקים
 לחז״ל לנהכי נלקה כרוחנ נרונ היקפו כוי וממה שנחנ מה חוית ותמתח ללוחנ ממוח לאורן ועם כל
 אריכות לגליו תנין שנא לשלול כוונת הנ״מ וכמו שכתבתי אני נפי' לגליו וירצה כזה דוואי ל״ל להא
 לסי׳ מ״ח דין לגניכא משמיה ללי אשי שאס תמתח תעמוד על טפח רהתש כל היכ׳ שתמתמ מ לאורן אי
 לרוחב יהיה טריפה לאורן שכתנ שם הר״מ והמחנל הוא ל״ד נמ״ש הש״ן שם נאות ן׳ מס שאין כן כאן
 מה חזית והמתח לרומנ מתוח לאולן והלכן אי איכא שיעול איסר קיס לחזיל מלקה הרוחב וזה שכתב
 הנל חדא ל״ל לשיעור איסל הוא שנלקה הרוחב.ברוב ומשוס הגי מי שאינו נקי ישעל במחפה . ומ״ש
 ישער ברוב היקף היינו ממסה עס״י הקנה ונמו שכתנ סלשצ״א הביאו הניי נספרו והט״ז נאן אוח נ׳ ואס
 נן אין מתורן הקו׳ מסייד ואס נפרש דברי הטיז כפשוטו ושובל מה שכתנ הט׳יו נאן ומי שאינו נקי ישער
 נלונ לזחנ מלל הקנס היינו ברוב היקף לחוד וצא ניעת רשנ״א נלל וזה סברא rein «ה איש טפי דתו

 אין קו' צא מש״ג ולא מס״ל;

׳ יתומה קסן חוא טשיזנור איטר ושם  נאט וווטה וח״ה לויו! נחםה שוח גוה ונסו שנתנ נא*1 י
 הארכנו בביאור הרנריס יעוין שט :

י סעיפים ה' ו' טותויס זה את זה דסאן ומפוש נפחתו כםו ולת ה״ט' נ ש י  T\H2 התנ״ש אות ח
 שזקוף ועומו לא 8טוש ניקב מבי ענייו וסאן ופפוש ניקב טג׳ ענייו אין לנו קולא לומר
 נוקוףבטו ולתבעינן יותר םנאיסר ׳עוין שם־ וינה •"לאו דהסחבו עובר דעיקר הפי' נפתתו בטו
 ילת סובל יותר פי׳ א׳ שזקוף ועוטר ואפילו הכי בתב י״א הגי ומאן רבעי להחמיר מיקב מפולש
 יוזטיו או כיון רא״א בקיאין א״כ א״א לשער בין הא וס״ה או דס״ו כ״א בהומה יהוא פחות טב' עובי
 איפר נמו שנתנ הנ״ט סרק נ' טחיש הביאו הש״ך כאן אוח א' ושט אבאו אם כן אין כאן טעית
 לרינא כי צריכים אנו לחחטיר בכ״ם ולשער באם חופר, רוחב חלל הקנה ועיין פר״ח כתב נרי שיכנס
 איםר חיינו בדוחק ויפה כתב ראפ׳' הכי הוא יותר טאיםר דכנקדרה לנםרי אם הקדירה כשיעור איסר
 טריפה דאז אין איטר נננט נו דאמתא נאטתא חיני יתיב מה שאין נן כאן אמנם מ״ש דלא כטע״ט
 דף קנ״ב לא ידענא דחוא נמי םתטד. על זד. במר. שכתב גננט ויוצא דםשטע ברייח וליתא אלא אפילו
 נציםצום טריפה ׳עוין שם נסעדני מלך מה שכתב בזה : יא וי״א . עש״ך חנה לדידן דא״א בקיאין
 בשיעור איטר ברהנו ובעביו אין לנו לשער שיעור ב' עוביו דהיינו עובי טצד זד. ועובי מצד שכננדו
 וםשעוין נאם הופה והיינו בבהטה משערין באם חופה דעוף ענ״ט דהופה דעוף קטן הוא טיטני עיבי
 אימר בפו שכתב הכסף טשנה יעיין שם ועיין מה שכתבתי נאית הקודם . ומיהו נראה וווקא נשניקנ
 נקנ מפולש ונ״ז ד,א שלא כננדו לא הוה כפו דלת ולא שייך זיפנין דמתרמי אהדדי כמו בוודט דקנה
 שאני אלא לדיק נעוף תמיד באם חופה ונהמה עכ״פ באם הופה רבהמה נמו שנתב המחבר נם״א
 לא באם חופה דעוף כיון דלא הוה כמו דלת שיעורו רידיה הוה כאיםד וביון דא״א בקיאין םשערין
 באם הופה דבהמר, ולדינא צ״ע אם יש לסמוך באם חופר, דבהטה כיון דיש נ׳ דעות 'נט״ד בהנ״ה וכמו
 שהארננו לעיל יעיש ועיין נ״ח ופר״ח : יב ואם נשאר . עש״ך נסר, שנתנ הב״ח דיש להחמיר חוליא
 לפעלה נשאר דווקא וכן לפפה והשייך הטניס דמשהו לפעלה סגי יעיין שם : י{ למעלה נוי . עש״ך
 והטור כתב אבל גשאר לפעלה ולמטר, כשירה והוא שישאר המשהו במקוס הראי׳ לשחיטה, והד״מ
 כתב ואם נשאר בסקימ הראוי לשייפר, לסעלר. ולמטה כשירה וחמור וודאי חולק עליו מדשינה ועוד
 יהוד, לוטי־ כקיצור ואם נשאר לפעלה ולמטה בטקופ הראוי לי״חיטר, וטדהאריך ש״ט דלא ליטא דקאי
 אלמעלה נטי כו׳ אבל המחבר כתב לשון טטיצע ואם טשהו למעלה ולטפה נמקים הראוי ד״ל דהש״ע
 כהטור סובר וקיצר בלשונו ראם לא כן היה לו לומר כלשון הד״ס ממש כדרכו ברוב המקומות יהב״ח
 סובר דכהר״מ סובר פדבללינהו בחרא ש״מ דאלפעלת נמי קאי , והראה מקום לסימן כ' אות א' יעוין
 שם ושם נאמר בהיס יש להכשיר אס שחט למעלה מטבעת הנדולה אם כ; להב״ח דנתן טעט דלמעלה
 םטקום שחיטה לא הוה שיור דבעינן תיקון בםקוט הקלקול איג גה״ט יש להכשיר אם נשאר טשהו
 בשיפוי כובע שנה״ט הוד. שם םקוט שחיטה משא״כ להיש״ש דנתנ הטעם דלמעלה םטנעת הגדולה
 אין שם גרגרת עליו דליכא שט טבעת וננטרא טי./יטע דבעינן השיור ננרנרת עיי; ביש״ש פא״ט טיסן
 י׳ הביאו חכה״נ בהנחות ג״י אות כ״ו ראפ•׳ למעלה מטבעת הגדולה דהוה מקום שחיטה ליש״ש עסי׳
 נ' אות א' ורק מפני חשש תקלות אוסר שם באין ה״ם אפיה אוסר כאן דאין שם נרגרת עליה לפעלה
 מטבעת הגדולה א״כ אף בחייט אין להכשיר אמנם הר״ט ז״ל וכתב נפרק נ' מה״ש הכ״ר דנשאר משהו
 למעלה כמקים שחיטה כשירה וחוא ו״ל חנשיר שייר בחיטי דחיינו למעלה סטבעת הנדולה אלטא נב״ח
 הוא דכל שהתיקון בסקום הקלקול ש״ר דלא כיש״ש רלמעלח ממנעת אין עם נרגרת עליה דאיך
 מכשיר חר״מ בנשאר משהו למעלה בטקיט שחיטה משפע לטעלד, מטבעת הגדולה אלא וודאי כדאטק
 ואף דהר״ט בתב דחיפי הס בתוך טבעת הגדולה כבר הארכנו בטימן ג״א דהיינו נעצם שחוםי קורא
 טבעת הגדולה יעיין שם באורך ; יך למפר, כו׳ . השייך הראה מקום לפיפן ב' ושם נאמו איזו מקום
 שחיטוז גה'?ט ואיזו אונא יעיין שם : ט\" בפשר.• . דלטםה נידון בריאה וטופל שם נקב טשהו במו

 ריאה שייך •עוין שם :
ז דלכאורה כל ועי נ' קנים בספק הן ופיהו יראה דליבא בי! לל״ק בנטרא ובין לל״ב הוח ודאי ן ך  ן
 ״ דפליני רנ ישטואל והלכתא כרב נאיטורי והוה וראי ובריאה וכנדא יש לעיין ופיהו י״ל ריאה הרי
 ר״י ודייל אטרו לפסה טחזד, נדון כריאה הרי דהוה ודאי ולא ספק וכנדא קודפ שיכנס לנשר הרדד היה
 0פק אט כל״ק או בל״ב ונ״ם היכא דאיכא עוד ספק הית ס״ס. שונ ראיתי להטר״ת אות י״נ שנתב גבל

ן ולא. עש״ך ומפרש דברי הרשב״א ויוקא שיש הונחה נטורה ווזשח 0חטת מנין הא  הטיצוליו הוה סטק ונ״ט לסייס ובטי הנראה כט״ש דליגא וריאה הוה ודאי וולת דכבדא הוה בפק ונרכתיננא : ט
 בספק אף שיש לתלות לא תלינן דבשחיטד, לא תלינן וכבר כתבנו כן פעמיים ובסי׳ כ״ה נתכנו בשפ טהרי״ק בשורש ל״ה ובשורש קט״ז החמיר בפירוש נל ספק בשהימה אפילו •ש נטה אומדנות לא תלינן
 וראיה פםבל יעלה ונמצא עליי דבר חוצץ ׳עוין שם . אמנם עתה ראיתי בב״ח כאן שכתב וו״ל עיין לקמן מיפן נ׳ רכל הנקבים אפ יש לתלות תלינן וה״ה פסוקת הנדנדה הרי רטשוה להדדי נם לבוש בסעיף ט'
ן אלא. עש״ך  נרגרת שנטצאפסוקא אפ אפשר לתלות שםחפת שחיפח תלינן שנשחטה בחזקת חיתר עומדת והא לא נשחטה'מיקי׳ דאוק׳ אחזקה בהמה בחיה ופסול כשהיפה הוא כפ״ש פהדי״ק וצ״ע: י
 הביא כפה פירושים על חוליא ונר הוליא ואנו א״א בקיאים בהקפה אין נ״ט בזה י• יך) ואנו . השייך הניא בשם אפי רברב׳ דהיכא שיש עוד צד פרפין וטקיפין וא״ב יש נ״ט בהפרושיט שהביא באות חקדוס
 יפ״פ האחרונים העלו שאין פקיפין ופדמין : יט כשידוע . א״נ שתפס הקנח לבדו שייך ועיין מה שנתנ לעיל בפימן ל״נ דכאן דיוקא דםיפא דוקא שידוע מחטת קוץ הא טספק יש להכשיר טפעם ט״ט ודיקא
א ואחר לנכד . קנה הנכד קורם שיכנס לבשר נ •י ב האחר נוטה ללנ והוא הטורק הנרול שיוצא מצנו לריאה עש״ך ו 3 "  טטניםי לחוץ בוושט שכיח שאוכלין ומשקין רוחקין עיין בנה״ך סימן פ״פ וכט״ו אות פ
י נקבים דקים . כתב הנ״י שהם פיות הסםפונות וכתנ השייך דוראי הכין הוא ולפ״ז אם ניקני נשאר י י׳י״ו ^° •י כ נ : י י P;' י נ יק ל נ פ י 6 ־ ט ' " י ח  הכבד הא לאהר כך אין טריפות טוטל בו כטניאי ^aP' יל" כ
 מקופות טריפה ועיין ב״י שכתב טעם אחר דשוטן טהור םותפ אותו ולפירוש זה צריך לומר דכוונתו אס אין שפ שומן או שניקב נם השומן שעליהם ופיות הסמפונות בשר ובשאר נקביפ אפ אין שימן טיימר,
 וזה פשוט . שוב ראיתי נבל״י אות י' ראפ בפקוט פיות הספפונות ניקב השומן פריפה יעוין שפ ונכון הוא דהא כ׳ עוד טעש בב״י וא״כ אף נפיות דהוד. חולדה אפשר כיון דשוםן שפ •וצ תולדתם לחיות

 סחוטים בשומן וע״כ צ״ל דפה שכתנ הש״ך ראם יש נקנים שלא נמקים פיות טריפה היינו נאין שוק וא״נ קשה גפיוח נטי הכין חוא ו*"« :

ם י ד ג י פתיחה להלכות בדירת הריאה מ ר  פ

 ועתה דאיתי לדבר בעני! בדיקת הריאה אס הוא מדאורייתא או דרבנן ואיה םקוט מוצאו
 דגגמרא זיא ניגר בפירוש זולת ישיי חולין ייא ׳עוין שם הנה עייך דגר וה הוא מהירושלמי
 «' אין צדי! אמר ר' יורן ראיית ריאה ודמאי מדבריהם נו׳ הרי דטיה אין צריך גדיקה עיין
 ושגיא חולין וואיה מפות או מעגלה ושוופין וקוגרין גשהיא שלימה . ויש לרחיק ולומר יטה
 שהותך מקופ לגרוק הריאה בפניפ שלימה מיקרי ורש׳, בחב שם למיתגר גוטי יעוין שם . ומה
 שהתירה התורה החלב אין ראיה רלמא לאתר ששחט הגהמה . ומיהו מטעשיפ גכל יוט שאני
 אוכלין הלנ יש ראיה יםדרבנן כיון דמיעוט המצוי הוא או כיון דאיגא לגדודי נקל עיי נפיחה
 מבררינן וליד לשאר תיי טריפות דאינא טירחא ודמיא לרוב מצוין איש ואעפיכ אי איתא לפגיגו
 צריך לשאלו ובן ראיה מאין צדי! דפשום הפסד ממונו התירו לו לאכול חי מניה טביהתה בלא
 בדיקה . ועיין מיא תצית איח ייג כתב דישיש פסק צריך שיהא שהות לנתחה ולבדוק הריאח
 ועיינתי בישיש בפרק אין צוין בתב ואץ צויך לבווק מקווס אלא אחר בך אסור לאכול טה
 שנשאו בלא בדיקה. ואם אנל מבהמה שלא נבדקת הריאה ונמצא טריפת וידאי צריך
 בסוד. ולאו אונס הוא כיון המיעוט המצוי וחויל הצריכו לבווק משאינ בשאו טויטות אס אנל
 ואחר בך נמצא טריפה אין צריך כפרה דהוה אונט כמיש הטני* מאיווח חיב יעיש . ומן
 התווה אין צויך בריקה אף לריאה אלא מררננן והולבין בספיקו להקל אף בריאה מטעם נשחטה

 הותרה ובמו שיתבאו !
 ומה שראוי להוביר כאן הוא אס הא דהצריכו חזיל לנדוק הריאה משוס טובות המצוין הנח
 ואפשר אף משום נקבים לדעת רשיי דאין סירכא בלא נקב אפ כן וודאי נקבים מיעים
 המצוי במו סירכיח א״ב צריך .להוציא הריאה ילנופחה איר אף משום שאר טריפות במו אטום
 ובדומה אף שאין טצו״ן ביון דנחתי חזיל להצריך בדיקת הריאה תו לא חילקו יגזרו ואמרו דמכל
 טויפות געינן למינוקד,. הנר, דבר זה מבואר הוא בסימן ליט נשיך אות ד׳ דמונת בשיט
 ופוסקים ועיקר נויקה הוא משוס פירבות לתור ואי נאבהה בלא ניפוח בשירה . ומיהו אבהי
 וודאי לכתהלה ואוי לבווק מנל הטויטות השיינים לה נמו שאנאו שם . ואין להקשות לרשיי
 דאין סירכא בלא נקב אם נן אמאי אי נאנדה נלא ניפוח בשירה הא דא ודא אחח היא עיין
 תביש סימן ל״ו אות כיב על מיש בהיי בא זאב ונטל הריאה דלדידן טריפח דחוה בנאנדה
 הריאה תי׳ התגיש דאין שביה שיהיו נקנים בלא פירבות ולא חיישינן שמא תלשן הזאנ ולא
 נשאר שום דלדול יעוץ שם אם בן י׳ל משום הכי אין צדיך לנפוח הריאה בלל דמםתמא אי היה
 נקנ מיד נתהוה סירכא כמו שכתב התניש ואבאר שם. והא וודאי אף אי נינוא בא זאג ונטל
 הריאה לדידן טריפה שמא היה סירנא אבל וודאי אהד נקבים לא חיישינן ראם לא כן אי נקכי,
 ויאה היכא דמשםשא ירא דטבחא דתלינן היגי משכחת לה אי בדק ננפיחת נשירה ואי לא בדק
 טריפה דתו ליכא למיבדק ואמאי תלינן וזח שכתב חשיך בסימן ל״ט אות ד׳ דמוכח מש״ט
 יפוסקיס דלכיע אי לא נפתה ונאבדה נשירה . ואני המה אם נאמר כמיש בהיג אי לא נפחד,
 הריאה טריפה ואפילו אי נאביה ולא במ״ש הטיז וגמיש התב״ש בסימן ליו אות ו׳ וסי'
 ליט אות ה׳ ומלשון גהיג משמע אף אי נאבוה טויפת וכי שוי לטיבל ספק טויפוח אמ
 בן איגקבה ויאד, ותלינן היבי משבחת לה ינהי ובא זאב ונטל בני מעיים לאו ויאה בכלל מכל
 מקום באינקרר. קשיא ועיכ מייוי בגויים וטלאים ולא שניה סיוכות והיה ולא שניה גקכיס
 יטה׳ט תלינן . לעיין בפרישה סימן ליט וטיז דחה לתי׳ שלו ואיי למה דחאו וכמיש כאן .
 והנה דעת בהיג דסובר דאי לא נפתו לריאה אסור יש ,לומר או וסובר כרשיי אין סירכא בלא
 נקב או כיון דגזרו חזיל והצריכו בדיקה כעינן בדיקה לבל הטריפות ואי נאבדה טריפה ואפיה
 בגויים וטלאים ואין מצוי בהם סיוכות ונקבים לא התמידו נהם כיב ולאסור בנאנדר,. פוף דבר
 הבל נשמע דוודאי תקנות תזיל היתה לברוק הריאה טבל מיני טריפות וכמיש ההבייט
 בסימן ל״ט אוח ג׳ הביא יעת המדיני ובדיקות דחזיל ניק דנחתי להצדיך כריקה לריאה ה״ה

 קודם בואי לבאי הלכות בדיקת הריאה דאיתי להעיר קצת העיח כענינים אלו ואחיכ אשיש
 בל אחד במקומו בסדר הדאוי לו יזה החלי בעז״ה :

 כי הטריפות האמורים בריאה יש לחקור בהם אם כולן הן מטעם נקובה או סומו ליבקב או
 יש מהן מה שאין גכגסיט תתת סוג נקובה מפגי שראיתי שרבינו בר ישראל הגאון המובהק
 בעל תבואת שוי אשד הוא לנו לעיניפ כהלכות אלו וכל דבריו הם קילורין לעינים חקר קצת
 גוה ואני אפרש בעוית . הנה הטור התחיל ריאה שניקבה טריפה והתחיל לומר חליף חסר כו׳
 ועיין דרישה שם שבחב בן בתדיא רנל טריפות הריאה הוא מטעם שסופו לינקג וכן הסכמח
 דוב הפוסקיס ואף חסר מגוף הריאה מבחוץ אפ החסרון בכיף בסופה רפוסלין אנו הוא מטעם
 לקותא וסופו לינקב כמו שיתבאר אמנם הרימ זיל חילקן יש מהם לדעתו משים נקובה ויש
 טהט מטעם חסרה שהרי אהה רואה בפוק י׳ מהיש היט נתב הכסף משנה תחת סוג נקובה
 מנה רבינו ניקב הריאה וניקב סמסוני הריאה אטוס בריאה נימוק סמפון ליחה כרווזה טיט
 פחחים מיס ענווים נתמסמט הריאה נשתנו מואיה סוכת אונא שלא כסדרן. ותחת סוג חפרה
 מנה חסוד. ממנין אונות נתחלפו אונות או בלא חיתוך אונוח חסר מגוף הריאה יבש מקצת
 גופה צמקה הויאה מפחו אום הותירו אונות מגבה נמצאת הריאר. נפוחח ועימות עביל .
 זהנה זה אמת ויציב הוא שהוי הויס זיל בפיו ופו׳ ז׳ מנה נקובים ופרי ח' מנה חסויפ
 ומנה תחת סוג נקובה אלו שמנה הנימ והסויה חחת סיג הסוה . ועיין בושיי חולין מיג א׳
 ויה לא חפיק והנך ולקמן בכלל ניקבח או חסרה הוה תליף בכלל חסר יעוין שם ולכאורה
 משמע מינה כהוימ וחליף נטעם חפר הוא ואף שיש לוחוק בוש׳י מימ מואין פשטות הוכוים
 בן. ועיין בביט בפיח ה* ז שהקשה על ושיי ואיב מה פויך לקמן או שהסוד, למאן קתני לה
 ולא משני'והליף בכלל הסו הוא ויש לבאורה לתמוה איך הונה לו בדברי הריט דפשיטאקשיא
 אמאי לא מיקמי בניע ותפר מגוף הריאה ועוד בין לרשיי והד״מ אמאי לא מיקי בחסר אונא
 א׳ דלנ״ע טריפה ולוה י׳ל אף דהר״מ נסי׳ המשניות נראה שמפרש הריאה שחסרה ממני!
 האונות לא ניחא לגמרא לומר כן דכיש הוא אם ניקב טריפה כל שכן הסר דאליב היה לחשוב
 בכל הנקבים כן ומיהו וה אין קושיא וכולן כתה חשיב להו. אלא הליף קשיא ליה שפיר דלימא
. והנד. מדברי רשיי אלו סובה ו  חסרה היינו הליף ומימ צייך עיון כמיש יעיין בסימן לי
 לכאורה דאי ג' נימין וד׳ בשמאל כשירה ראם לא בן לתשוב יותר מחיי רהא לאו חסר הוא ויי
 תימא דיתיר הוי. בכלל חסר הא לא קייל כרבא דיתרת נדרא כשירה הוא וייל הגי מילי ויתרת
 בווי איותיה י׳ל בשאין כשמאל יותר מימין מד, שאין כן כשיש ביגמאל יותר .לאו אורחיה

 ומטעם יתו כחסו קאתינן והוה בכלל הסו ולקמן אבאר:
 והנה הנימ אי אמרינן כל פסולי דדיאר, מטעם סופו לינקב או מטעפ חסו לכאווה וקייל
 תדחי לריעוחא טריפה והיינו דווקא היכא ששניהם מטעם ניקנ מח שאין בן כשאחד
 מטעם ניקב ואי מטעם חסר אין עוותן מכוונת ולא מיטרפה מטעם תרתי לריעותא שכתבו הטעם
 דשניהם מעידות על תדיעותא והיינו על ויעותא אתת וכואמרן לומר שיש נקב או סופו לינקג.
 ועיין תבואת שור סימן ליו אות ניט ולקמן בסימן ליז בזה אבאר עוד י׳ל בחסר מגוף הריאת
 גג״ף גפוטה רקייל לקמן להטריף באין הפסד מרובה אס ההסרון הזה בין החתוכים ונםרך סביב
 הסקופ החסר רתוק קצת ממקום החסר (דלא ליהוי תרתי לריעותא) ומדונק באונה חנותה
 לרשיי דאין סירבה בלא נקב ונסררן נשירה משום דאין טוסו ל־פרוק והוה סתימה מעליא היה
 כאן ואף לדידן וקי׳ל להחמיר בסימן ליט בנל הפירושים ברץ סרכא כסדרן מ״מ בכיף בסופה
 כדאי הוא לסמוך על סכות ושי׳ דאין סופו להתפרק ואינ כשירה היא ולהו׳נז והסו הוא
 טריפות ב*"ע הלכה למשה מסיך אף בין החתוכים טריפה ויש עוד כמד, נ״מ כמו שיראה הרואה
 רענץ דינא קייל דבל פסולי וריאה ממעש ניקב או כל העומד לינקכ בגקוב דמי נטשמעות

 הטור ושאר פוסקים :



ם י ד ג  מ

 קרום ואין משם ראיה והיק סתימת דופן סתימה מעליא משום דהיה מעיקרא ועיין רשיי מיג א
 דיה אינו קרום יראה סתירה מתהלה בתב דאינה מתקיימת ואחד בך כתב מיבמות דאין פסולי
 תוזד להכשירו ולא הות סתימה רמעיכץא ולתביש היק אינה מתקיימת וסופו ליסתר וסתימה
 ומעיקרא רצה לומד מתתלת בריאת הבהמה וממקום בריא הוא ואין סופה ליפתר ולשיך צריך
 לומר ואינה מתקיימת הבהמה ולא אסתימי. קאי כוי ובבר בתבנו כסימן ליג מה דנימ נין
 הפירושים גם מה שהקשה הפנים מאירות בהיא סימן א׳ מריאה ודופן סותמתה וסדכא כסדרן הנה
 הרשביא במיה ליה קדמו בזח ובדכתיבנא נם בקורקבן כהיג נ״מ אי •היינו יודעין בבירור שחצי
 עוביו ניקב וגסתם ואה״ב ניקב חצי. הבי יש לומי דכשר דלא שייך הני טעמים לטיא דאין
 פסול חוזר להכשירו באן לא היה שם פסול עליו ולטעם וסוף ליסתר זה במקום מבה וטריפה
 חא באן לא יהיה נחשב לדעוחא כלל ביון דעדיין חצי השני היה קיים ותדע ובמה פעמיפאנו
 יואין בשד שנתלש ומתרפא וקיים לעד אלא מה אית לן למימר דבטקוט טריפה אין לה קיוט
 משאיב ולא הית טויפה וניט טובא ולא ליהוי וודאי טדישת אלא ספק כמו שאכתוב בסימן מיט
 בדיני קורקבן ובסימן ליו אבאר עוו מה גימ כין הפירישימ . ואנן קיייל קרוס מחטת מבת אין

 קוום בכימ ולאו וווקא וושט וריאת במבואר .׳
J והסויה בסי׳ ליג הקשה אהמתבו רתוששין הבריא נתרפא איכ בריאה גמי ניחוש והגה טחט1 H 
 בריאה דנופחין י׳ל הלטא הבריא והתביש תי׳וה ומקומו היה ניכר ויש עוו תי׳ ואיב היה
 סובא משתבתת.ול6'ז אם מחט בויאה וסיובא תלויה יש להטריף או אטוס ומיהו בלאיה טריפה ביון
 ובעי בויקה וא׳א למיכוקי׳ ואפ עוברת עיי משמוש יש לצדד בהימ ולקמן אבאר ביא במקומו וכאן
 אין להאויך. וכן ריאה ואיגליו כאהינא סומקא ויש סירכא טריפה ומיהו שפ בלאו הבי הוה תותי
 לויעותא . ובמחט בויאה ויש ניט לויון היינו בהימ במו שנתב השיך סי׳ ליו ושם יבואו בעזיה!
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 אטוס וטואה,ובחמה צויך, לנווק יעיין שט. אמנם מה שכתב שם וכן מוכח מרים זיל לא מצאתיו
 יעיין פייא מהיש הייא כתב'המנהג הסשוט שיווקין אותה משוס סירנות ונהייו נתב נא העונו
 בובניפ והוציא הויאה קווט בויכ)־! ניפחין אותה ואין חוששין שמא דדה נה צמחים מפגי פשוט
 המנהג עביל . הנה אף שהוא זיל לא הצריך נפיתה לויאה כמו שבתב בהייא ומעולם לא שמעתי
 טי שגפת ריאה בספרד וכמערב מכל מקום כאן שהוציא העובו בוכבים שמא היה םיובא ונתקה.
 יהגה אין ואיה מהוימ דמה שלא הוצרך נפיחה יש לומר דקאי בשיטת ד^ם׳ דיש סירכא בלא

 נקב אמנט תביי כסי' ליט בתב רטדימ משמע בפירשיי ושט יבואו :
 עור ראיתי להזכיר בכאן מה שאמדו קוום שעדה מחמת מבה בויאה אינו קרום יש גו ב׳
 טיוושים . א׳ וסופו ליסתו וכן פירש השרישה והתביש בסימן ליו אות ייד . והשיך שט אות
 י' פי' ולא הוה פתיטה ומעיקרא ובן סי׳ הטיז שם באות ד׳ . והלבוש כתב והבהמה נחלשה
 ויראה והיינו ואמוינן אין פסול הווו להכשיוו והא וריאה שניקבה ודופן טותמתה ובעינן טביך
 ובן טירכא בסודן לרשיי ביש נקב טריפה ומיובא כשיוה ציל וווואי הופן ואונא שאצלה סתימה
 דמעיקוא היה ולא בא לכלל פסלות אלא שאנו חיששין שמא וופן ואונא חכוחח לא סתמה
 ,.יטה הלבך אי גסהבה וםביך חזינן וםחימח ומעיקוא יטה חוה ומשיח כשידה הא כל שהיה שעה
 א׳ כפיסול לא מחגי ועיין בוק הבית להראיה ליו ב׳ שפלסל בזה. אלא שהוא זיל סובו
 דבשאו וובחי קדום מחמה מבד, הוה קוום. וק בוהטט ובויאה אינו קוום ומפרש דאם חעלה קוום
 חזיגן שתוא מאותן שיש להם וטואה יעיין שםשהאויך והטשמות הכית rt•! כתכ דמשיה
 בעינן סביך רחיישינן שמא לעתים רתוקים לא יהיה הוופן סותמתה יעויין שט הרי בחויא ובעינן
 סתימא ומעיקרא המו שכתב משטרת הבית ראיה מהמקשה פה טריפה שאין לה היתר יעוין שם .
 יהתב׳ש בפימן ליו אות ייד השיג על השיך במה וכעי טתימה מעיקרא מרשיי מיח היה דאינו

 פתיחה להלכות בדיקת הריאה

ת ע  משבצות זהב יורה דעה לה הלכות טריפות שפתי ד

ן שניקבה טריפה .־ עיקר טריפות וניקבה הויאה יתנאו לקטן טיפ! ל״ו שיך נבו ך א י ! א ל !  ל
 ,נחבנו בזה בפתיחה דפש״ה הקדיט הפור יהמהבר בכאן ריאה שניקבה לוטו דבל
 טטולי הריאה פטעט נקיבה קאתינן עליי וז״ש הש״ך עיקר טריפות כוי ופ״פ זה נטי מפעם נקובה הוא :
H ראיתי להעיר בכאן הא דאטר דגא ה' אוני תלתא פיפינא כוי השר או יתיר והליף לטה טנט J H I 
 תוזלהה' אוני והיה די לו באופרו אטד רבא תלתא אוני אית לריאד, פיטינא ותרי טשטאלא
 והיה טייתר ג״ב' דלא חיה צריך לומד הליף דפשיטא רהכין 1הוא דחםר מימין ויתר משמאל משא״כ עבשיו
 ראטר ח' אוגי יש טפופ לטעות ומשייר, אטד ה' לומר רכל שהפגוט ה' אין קפידא עד שהוצרך לוטר
 הליף טריפה ואפילו לא היה מייתר פימ לאיזה צורך אמר דברים מיותרים ברישא . [ו] והנה או דבא
' כיט-ן ואהו בשמאל כשר  למעט יותר טה' טכל צו בועת תטיב שחביא וש״ל כפא״ט סיפן כ״ט או ו
 ולו״א הי אוני כיון שלא הפר מן הםכוס ואי הוח אפר רק תלחא מיפינא ובי טשטאלא ועלה הוה קאי
 חטר ה״א בל שהפר טיטין או טשטאל טריפה כדברי תורת תיימ . אמנפ אנן מכשירין יותר םעש•
' ביטין ואי בשמאל קשיא . שוב ראיתי להתבייש אות כ״ט שהרניש בזה וכוזב דרבא  וטטריפין ו
 אשטועינן הי אוני ותו לא דחםר או יתר שלא בדרי דאונא טריפה ואי הוה• אמד תלתא םיטינא וב

 טשסאלא יתיו ט' היא עלה קאי דווקא בדוי ואונא .היה יתיר קמ״ל כן הוא תוכן כוונתו ויפה כתב.
 ובמו שאבאר בסםוך בעז״ה :

 VJiM" נררא דאיתי להביא באן מ״ש בשיר סימן פ״ט ח״ל טעם אתת אירע טעשח שנפצא בטו יו
, על הטחול והטריף טורי הרי אליעזר ואמר כל יתיר כנטול פירש כניקב והוכיח טדאמר רנא ח' , *  י
 אוני חסר יתיר חליף כוי ומקשים לטח לי חליף תיפוק דהוה חפר ומתרצים דח״א כיון שהפנין ה' אוני
 שלט כשר הוא ויש טתרצים דחליף שנתחלפו חאונות גדולה בטקופ קטנה ועתה טח צריכים לזה
 התירוץ וני איני טחורץ בחי׳ הראשון אלא ש״מ גל יתיר גנקוב דמי והיה יתרת שלא בדרי דאונא
 יע״ש ולבאודד! אין לו פירוש , ונראה דה״פ דפי' גל יתר יש חרגה פירושים או דבנשנל הוא וחגירו
 עטו או דבנקוב בטקוטו דפי גוי והנה אט בנפול טבל ובל יש קולא בטחול כמו שמבואר בפי' נ״ה ניטל
 המהול כשר והוביה הר׳ אליעזר ז״ל דע״כ כניקב דטי וניקב הפחול בםוטבי' טריפה והובית פדאטר
 חליף דמיותר הוא דהטר הוא סימין וה״ה דקשיא ריתר הוא משמאל וטתרצין רה' אוני ענ״פ יש ולא
 חוה בבלל חפר ויתיר והיש מחרצין לא ניתא לחו בזה התי' רקשיא להו לא לימא ה' אוני אלא תלתא
 םיםינא ובי פשטאלא חםר או יחיד הוה עלה קאי וידעינן דהליף טרפה כמ״ש לעיל ע״ב טוכיחץ דין
 חרש סבאן an נתחלפו צורת האונוח טריפה וטנא להו לחדש דין זח ולא ניחא לחו בתיי חא׳ ונ״וז
 דלא גיהא לחו בדבתיבגא אבתי צריך חליף לדי בשטאל וני ביטין דליכא הפר וביית חאיגא יחיד בשטאל
 י׳ל דלטא יתיר אין טריפה אלא בדרי דאונא דווקא כיו! שעוטד אצלו טריפה דהוח כנטול חוא וחבירו
 עטו חא יחרח שלא בדוי דאונא טובר רבא דכשר כיון שעוטר בפניט מחובר לערוגה ובדוטה לאו
 כנטול הוא והבית עטו והא דאפר ביני כיני טריפה לאו הלכתא בדפשיק אבל אגבה טשפע הא יתרו!
 פקפא בשר וכבר ראיתי טי שפירש ביני ביגי היינו ע״ג פיקרי כן וא״כ אין טריפות טכח יתיר ואפנט
 טריפה טכה חליף ני כן קיבל רבא שלא יהיי בשמאל יותר טיפין וכפו שאבאר לקן! אלא וודאי ויתיר
 כנקוב טסוטו דטי וודאי אין חילוק בי! עוטר סמוך להגידו w רתוק דגיקכה הריאה בכ״פ פויפה וא״ב
 לפה לי אכתי חליף הא תוה יתיר וטש״ה הוכית• דנתתלטו צורח האונות טריפה וא״ב לט״ז גטתול
 בפוטכיה םריטה כן נואח ליישב וטי שועתו רחבח יתרץ נע״א וחנלפע״ד כתבתי(°) ועיי! ט״ש
 לקפן בבי ווודות א׳ ביטין כוי : J ונקראת . הש״ך הביא לשק רש״י שנקראת ווווא ע״ש קלישת'
— •י י• י ואפשר שאדופה קצת יותרגצבעו י ־ ״ - « •• 
 י נשפאל . הנה טשטעות ד«ז«
 המחבר חםר פשטאל אף תודדא
 ניטיין" ומשליט לדידהו בבס״ז אלטא חליף הוה פה שראוי להיות בשמאל הוא גיפין גגר בחב התנ״ש
 באות ב״ט דאיבא חרחי לנריעותא טיפין לש^זל ולא קייטא בדרי דאונא יע״ש ועוד טחטחבד אין
 חגדח דאדרגח שמאל רוטיא די&ין ועי׳ב חסר בימין דאין וורדא בלל ה״ה בשטאל הבין הוא והנראה
 דהיה לומר חפר א' טחן לטח לטיסדט טיפין וםשטאל אלא לוטו אם חפר טשטאל אף די גיטין טריפה
 וט״ש שגן פוגח טפזפקיס גבי השלטת וודדא חפ דברים פשוטים דרש״י פוסק אין הוורדא טשלטו*
 דהליף הוא אלפא אף דלא חוח חליף םטש טיקר׳ חליף והגאונים דטגשירים דאורחייוצ גהגי לעטוד
 בימין וטשטאל at עוטרת וורדא אין טשלים וםסעס תליף קאתיגן ג״ש םיטי! לשטאל והתג״ש אות
 ג״ט בחג טנ״י ד״ה ודע שלכאורה טוכח כשייך. האטת הוא בן שכתב על ט״ש רגינו ירוחם דאין הוורדא
 סשלטת לשטאל גחג וע״ג בעופות נשםאל ואי ביםין פשיטא ומה פשיטותא חא ד׳ ניטין טשליטיז.
 ואי; לוטד דהב׳׳י ה״ק דאי טיפין לשפאל הוה לאשםועינן רגותא אונה טםש יתרת פקטה אין משלים
 לשטאל דא׳׳ב לא הל״ל והא לא איצטויך לאשטועינן כו׳ אלא וודאי כדאטרן ועיין ג״ה שגתג דהריגז
 טכשיר חפר אונא טשטאל והוורד׳ בשמאל וכן דעת די״ו וודד' טיפין אין טשלפת לשטאל דלא בנ״י איינ
 לגאורה סוגד כת״ח ואל״כ לאשטועינן ד' כימין ואחד בשטאל אין טשליס וטבל םקוט לזנגץ יינא

' ביםין ואי םשטאל טריפח ובאפוד  הוי! »פת ו

v ונקראת . חש ך הביא לשק רש״י j : לקטן בבי ווודות א׳ ביטין כר 
 דקה נוודדא (נטו קליש ליה טוטאה דט״י וכדומה) ואדומה בוורד ואפשו
 טן הריאה : { או םשםאל . עש״ך שדחה דברי ת״ה ואוסר ד' ביטין ואי

 שכתב לא ידענא טהו אט כוונתו כטיש הטר״ח אות נ' טדםתם הר״ט והטו

 לד{ (א) אוני • טט״ז ואוזן לשון ענלי ואוני אומית . הכפ״ג גהגהות הטול אות ג׳ שמה שלא מצא
 נלא״ש שינמונ •נן. ואני ממס עליו מלונ נקיאותו שלא עיין מס שכהנ םיא׳׳ש גני מרסי
. ליאה עיש  אונא לסלינן נשם ל״ת לאומא היא עיקר ימשסייוצאץ ויונקים האונומ ווה כדברי ס״ו
 שמעיינין נה •פרישה ולא ילענא הא בחולין מ״ט א' למה נקרא ריאה שמאילמ עיניס שונ לאימי להנהיג
 נהנהומ הטול אומ ל' הניא הא למילין . כל הריאה מלל נקראת ליאה ויש נה אינליס פרטיים אונות אומוח
 עינונייוא לוורדא (עיי! חילוף א׳ והוספות אתוון להקטין ענין) ונ׳ ערוגות כל אלו בכלל ריאה תן . וורלא
Q צורות. עט״ז וכלל הדנר כל החילופים הנזכרים כאן נהג״ה י : (  שלומה ציזלל כקלישתא ואדומה . י*'
 לימ להו עקוד גש״ש ררבא לא הוליע צולם האונוח כלל ללימא עניה ואי חליף אמנם אומא למעלה וסאונות
 לרמה מוזכר בש״ס לפי דעת יש״ש פא״ע סי׳ ל״ד מדאמר אפה כלפי גברא להורות שהאובות למעלה והאומות
 למעה וע״ז קאי ואי מליף עריפס . וכסי זה נראה מ״ש הע״ז דאי איכא עוד ריעומא מצטרף עם ההיא
 דלעיל היינו מה שזכר גהג״ה אמנם לא באומה למעלה . אגל התג״ש נאות ל״ז הנין דע״ו אף באומה
 למעלה מיקל באין ליעוחא אחרת ואין הלשון משמע כן מדכתב עס <ההיא דלעיל . ומ״ש ראיה מהמחבר
 סט״ו אין דומה להתס עיקר סאונות וגילולן הוא למעלה רק אתת היא למטה ומיסו נאומוח למעלה אפשר
 המחבל יולה לטריפה , והפי״ח אוס ה' מיקל נאומה למעלה ואונה למטה. ולע יכל השינויים בתואריט
 אי! לאיה,למייל וולדא משלים דאנן נמי מכשילים אס האונא כורוא אלא מימין לשמאל לוקא הוה חליף לא

 נצולה אחלת וא״כ אין לאיה למ״ש הסל״ח יע״ש ומ״מ לוקא בה״מ מקילין ולא נע״א :
 1ר!נךץ מסר אימא פש־טא לטריפת וכן נתנ התב״ש אות ב׳ והביא תום׳ מיו נ' ל״ה היינו ועיינתי שם
 שכתבו להא לא אמל לבא שנעה אוני לאימא אין דלכה להיות מסל ותליף משמע לאי מסר
 טריפה. ומ״ש סתוס׳ חליף גאומא לא ידענא מסו אס לא אומא שמאלית גדילה כימין כמ״ש למ״א בהנ״ם
 וא״כ. ראוי להחמיר בחילוף זה והוזכר בתוס׳ דשאי חילופים מקילין שלא הוזכר גתוש' אמנם אין קושיא
 למלין סייגי ששני האומימ מימין לג״ז חליף מיקרי שמסל ממקום הראוי. ויש נימין ואנן קיי״ל ולא כתורת
 חיים דל׳ נימין ואי נשמאל כמי טליפס' רג״ז חליף מיקרי עש״ך אוח ג׳ אם כן חילוף אומא ימנית גלולה
 משמאל לא הוזנר נתוס׳ ויש להקל נה״מ. ונכה״ג בהגהות הטול אות ליו כתב ללסל״מ ז״ל משמע מליף
 וחסל ויתל לא שייך נאומא ואני לא מצאסי לסר״מ שיאמר נסי׳ כן ומ״ש נפ״מ מה״ש ס״נ חהל מנין האונות
 דלגו לנתונ לשון גמלא ולא להוסיף נילוע ועול לאין ללן למשול האומות ומימ הלין אמס שאס חסל אי
 מסן או נ׳ מימין ובשמאל ליתא וטריפה: (צ) והווללא . עיין ט״ז ומ״ש אין להטליף נשום שינוי לכאולה
 ילצס לקשיא ממ״נ אי ההיא לניני ביני הוה בחרא כרש״י יש להטריף בני ואי הוה ננ׳ כלנינו אפלים יש
 (סטליףנמסל מש״ה אמל ליש שינוי• נניס מקצתן אין לסם גלל ומקצתן יש להם נ׳ מש״ה אין להטריף ומיהו
 אין צורן לזה דסמחנר שסק יתלמ מקמא כשר א״נ המעשה ללב אשי גמלא הוה ואפייה מלאמר אנל אגנה
 טליסה ש״מ יסלת כשל אמנם סלאש לאוסל יחלמ מקמא ומכשיל נחסל ווללא או נ׳ צ״ל וסובר כמ״ש
 'והמעיין בלא״ש ילאה כ!. כתנ הכה״ג נהגתות העול אות ט׳ וורדא נקונה טליפה הל״מ נפ״ס מס״ש
 והעעם לליאה שניקבה עכ״ל . סנה הר״מ פ״ח ה״א כחנ כן אע״פ שכיס סותם ומ״ש בפיח לא נט״ז ששפ
 דיני נקיבה •משוס למפרש כאן צורת סליאס ושיש לה עינוניתא כו׳ ומיסו עיקל הלין מפולש בש״עסי׳ צ״ט
 ס״ו עינוניתא לנ״מ שתסין הוה שלא כסלון ורש״י הביאו ולדיליה טעס הסילנא משום נקכ וכן צאינן סלי
 גלוי כן סוא . ריאה לי לאס ניקנ ניס הויליא אןעציילן למסר עריפה מ״מ ניקב כשל [ז] וראיה ממ״ש
 לקמן סי׳ לייע לאין סירכא פוסל בכיס ללופן ואין סילנא בלא נקב ואפייה כשילה ועיין נאות שאחיו מייני
: (ף) נין. הע״ז ממולק עם סש״ן גאות י״ז ללט״ז נ' וולדות אין סוסצ אצא כשעומלין סמוכין (° ס( י  י
 ממש ואין כשורש כעוני אצנע ומרומק קצת מותר ומ״ש אח״כ אס עומלת נשמאל לא תילוק הא בימין
 טסזצס דמרישא וודאי משמע דווקא תכזסין ואין טוני אצנע הא מלזמקין בשילה אצא רבותא קאמר לא מיבעיא
 נימין גס הלא׳׳ש מנשיר ב׳ וולוות ואילמייהו נהכי אצא אפילו נשמאל לסרא״ש אוסר ואויל לשיטתיה לאוסר
 יסלת מקמא ולא ללילן. וכ״ת הא ניתרת לגל כתב סע״ז לקמן ס" נ״ה אומ ל׳ לקיי״ל כרש״י אפילו שאין
 ממכלי! זה לזה הוה כל יתל כנטול למי וא״נ נהי לנשמאל נשילס נימין אמאי\׳ל ניון לוזג פוסקים מנשילין
 נמר וורדא אין להחמיר ולומר דיתיר כנטול אף שאין ממזכר כן נלאה לי"ו«ל דבריו הוא לסלא״ש מכשיל
 ג׳ וורדומ נימין או חסל ופוסל וורדא בשמאל ואנן מכשירין בשמאל ופוסלין נמקורבין ממש ולא הוה סגריח
 הפוכות דרא״ש מטעם יתרת מקמא פוסל ואנן מנשירין יתרח מקמא . אף לענין נ׳ יורדות יש סילוק נין
 אס יש להם תזאל זולל נמקולנין ממש הוה חסל סוולדא ואש א׳ תזאל אזנא כשירה א״כ אימא ס״ס אמת
 בשמאל דווקא •ימרח כשל נתואל fmb נא שואל וירד כמ״ש השדאות י«1 והתנ״ש נאות מ'.ממה עליו ולא
 ילעתי למה דםנו״ז סמן על מ״ש הטול למהרא״ש מונח ופוסל יסלת מקמא מלפסל ווללא נשמאל ומה ראיס
 דלטא מואר וילל שאני אלא וילאי אין לחלק נין ׳תלת צת1אל יורד זולת אס עומלין נמקוס אחל מקולטן

 וגיגעין אז מטעם חסלה הוולדא קאתינן עלה וא״ש סנל:
 Q*1 יש לראות לאנו למכשירין יתרת מקמא הזא כלעח הו״מ ז״ל גמ״ש סנ״מ נפ״ממה״ש וב״י כאן מראמר
 אנל אגנה טריפה משמע מקמא אף שיש לס סואר וורד בשירם ואסא קיימא סחם וצרין לומר ללילן
 לטםיא מעשה ללב אשי בשתים סיה מלוחקומ וס מזה דא״ל מלא לא״כ סיס לנו להכשיר נאץ לה גלל אלא
 וודאי נדאטלן ורצס לפסול מטעם יתרם מקמא ואמר כל חיזי נליימא שלופות כאפל מכי איח לסו א״כ אין
 לפסול ימלמ מקמא ואף שיש ליישנ נע״א לללילן א' היה ומלאמל כל חיוי נלייתא הכי איח להו ועכשיו
 כל הנהמומ הני אימ לסו מטליפין נחסל מ״מ מלמכשילין יתלח מקמא ע״כ נמ״ש איכ אין חילוק נין מואל

 וולר ללא תואר זולל ונש״ך אומ י״ז אנאל עול

 ןף?* והו״ם ז״ל בפ״ח טח״ש ה״ב כתב נתחלפו האונות ב׳ כיטין בלא ווווא וגי נשטאל או ווווא
 י עם הנ' בשטאל טריפה ולאיוה צורך אטד או וורוא עם הבי גשטאל ובגו עמה הנה״ג גחנחווו
 נ״י אות צ׳׳ב בזה ותי' דארםטיך קאי ג' טשטאל(והי) [וה״ה] ב' אונות (ובי וורדות) טשפאל ואנתי
̂צ פשיטא שאין תוורדא כצד שטאל פשלפת השתא אונא בשמאל כ״ש וודדא בשמאל דאיבא  לטה לי כי
 חוחי לדיעותא בשמאלו שלא כדרי ואף לגי' דנריס הבה״נאו וורדא עם נ' נשטאל אבתי קשהפשיטא
 כובתיבגא ואפשר לידחק ולוםר דה״ק או שלש עם הוורדא בשטאל וגי ביטין הוה הליף ופרימה דהוה
 נ' בימין ודי גשטאל ולעני! דינא נ' ניפץ וני בשטאל ויתרת מקמא בשטאל או נ' בימין ובי םשטוול
 ובי יתוח בשמאל אבאר לקפן אייה; ף או שהיו בו׳ . וה״ה נ׳ טיטין ודי טשטאל בט״ש הרב ט״ה
 ש״ן ויש לראות אטאי לא הניה הרג באן גי פאן עיקר פקוטו וחליף ואולי פאחו ששפ גתג תטחגר
 יתות ובשו גתג שפ י ה כ״ז • ימזיך הביא דיש״ש שהיקל בכל אלו החילופים זולת החילוף הטחגו
 בגמרא נט אונות לטפה והאומות לפעלה ופשמע אף• בה״ם אסוו ושאו־ הילוטים בה״פ שוי וגגו גתבנו
 לעיל שאותן חילופים יש להם קצת םטך טנמדא פדאטר חליף תיפוק ליה והוד! הטו ויתיו באותן

 טטי־שיס שהביא בהג״ח ש״ד סימן פ״ט :
 י ס״ס פלונתא דדבוותא להחמיר שפא יתרז«
 ין טשלטת
 יה בשםאל
 גתהלפי האונות
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ץ נ״ח סלסל בחכמה דרגא אמר יו«ש ולא אמר שש או נטרש״י וחסר אין פוסל נו או הרנינו אפרים « » 
 י I ויתיר אין פוסל בו וסיים וםשיקא ואורייתא להחמיר יע״ש . ולפ״ז אס נפל נ' זיסיפ מנ׳ נסמוט
 לתבשיל אמל מן •משי יילדא ויתי יוילא אין צלינ לבטל אלא זית אחד מהן ואי וודאי כשירה וכן שלשם
 גסמות שנתעלכ יחיל ווללא וחסר יוללא עם כשירס כולן כשירות אם אין חהל״ל אמנם נלאה לאין זפ
 כלום די״ל כמ״ש הנייח עול שפ למזינן השתא שנשתנה לין הנהמות ולכולנו יש אחד ולא יוסל א״כ יש
 להנוליף בין חשל או יתיל ונאמול . (°) כסב «תנ״6 יי^י ני״יל איק״ש זוויות השלה בלוב יש לסם ב'
 ויריות ויש להכשיל לסכי לביסייםו וחסל פסול ימ״ש ואס קבלה סוא נקבל: (H) שות אחל. סט״ז
 סהניס לגעינן שיהא משולש בגובה טובי אצבע לא נליחנ או נאולך. כתבנית לחס יכולה אוח י׳ אס יש לס
 נ' לאשי חייצוח מזס אמל ימזס אחר אז נראס שהן שחים ויש להטריף יע״ש ואין אני אופל לא איסול ילא

 פ׳ סר

 שם [ו] במשבצות זהב סטק״נ וואיה פטיש
י ינסין כשר כיון דאין הנקב טרסה מצד  י "

״ ק ע י ר ד ו ש  ח
VI בשפתי ועת מם״א באטצע ו״ח וחנה . יסנק או דגא למעט יוסר מה׳ וכוי. אינו מובן כא! לא נחלקו הפוסקים אלא לדידן דיתיר בלרא נשרה • שם m י מ י 0 
׳ מכל צד טרפה ועד לקטן סי׳ ל״פ ובו׳. נינ לענ״ו אין 1פ ראיה די״צ ונקב פסול אלא  1 דסא למג) יכל יסל אפ״ נללא ואו:א טד«ם טמילא ס׳ מכל צי ואף ו



ח יורה דעה לה הלכות טריפות משבצות זהב סיג ע  שפתי י

 הימר נ׳ רונ מכשירין נ' . ודע עוני אצבע האמור כאן הוא לוחנ 6בויל נמקוה סימב לא בעוניי נן נמנ
 משמ׳ימ ושאו אחרונים ועיי! שייך אות יי שכחנ מדקין והמס וודאי ברוחב אגודל נו׳ .־ (!) וכל. עע״ו
 דנתנ לימ״א לא קאי אגי וברים משר או יתיר ושינתה מוןומה לעליזות חשר הוזכר נתוס׳ ד״ה נל ויתיר מחבר
 גרשיי ז״ה אפילי ושינתה מקימה נתזס׳ ד״ס אנל דף מ״ז •ע״ש משמע הא שאו ענינים אין לו ניס אז נ׳
 ואפילו שינתה מוארה יש להכשיר אמנם גמוארה לש״ל מממיר שע״נ נקראת נן ומיהו נניס יש להתיר בה״ט
 וכמו שאגאר כש״ו. כמכ השמ״מ סל״ד יתיר כיס דווקא שיש לו שפה גיד לפיו הא לאו סכי לא הוה יתיר
 כיס ומיהו כיס שאין לו שפה אין קפיייא נשם דמש״א. ונראה נמי כל שאין סכיסין הכושי! יש להכשיר
 והא נ׳ ייידות מכשיר הע״ז נשאי! נונעץ ונ׳ ניס•! אפשר שאר אחרונים מודים ועיין מ״נ סי' ס״א האריך

 ומסיק מסר כיש יש לאשור ויתיר יש להתיי יע״ש :
י לסמ״נ שס ונר מחודש שסובר תר׳ רואי! לא אמרינן כאילו ניטל הכיס וכאילו ניטל הוורדא ת י א ף  ן
 והתג״ש אות מ״ו מלק עליו יכתנ ול״ד לעלפשא דכבדא שאס נסרך או ניקנ והעלה קרום
 דכשר שלא היה עליו שם פסול מעולם יע״ש . אמנם סמעיי! גמ״ב כתב דנשיוס נעלפשא נין למ״ר אין
 סירנא בלא נקב ובין למ״ד יש סירנא בלא נקנ כוונתו למ״ו יש סירכא גצא נקב אלא שסופו להתפרק
 א״ב איך סתם סבי" נסימן מ״א דטרפשא ונסרן נשירה ומשמע לכ״ע והא למ״ו דפוס1. שאר איברים
 נסירכות כמ״ש בהג״ת מ״נ ימעעש לסופו להתפרק א״כ יהיה וודאי ניקנ אלא תזי מאי; לא אמרינן ות״נ
 נא!. ולפ״ז יש לעיין דוה למ״ד נל יתיר כנעול ניל דמי אמנם אי נל יתיל כחסר מתחלת ברייתו למי יש
 לעיין . ימוכלי המ״נ האלו יש ללמול תלי נויפשא לכבוא אין לאסול לתרי דואין לא אמרי;! ולקמן בסימן
 מ״א ינואר זה נעזה״י .־ (J) וזה. עט״ו הראה מקוס לאות י״ז ושם נאמר דלאו ודאי הוה בדדי אלא
 לעיל ממ״נ כשר דהומ יתרת מקמא משא״כ לקמן שמא יתרת הוא. סנה הוא ז״ל סונר דימית מקמא אין
 משלים חסרון האונות כתירון הנ׳ של הש״ך נאות מ״נ יע״ש ומ״מ קשה הא רמ״א כתב ד1ה מיקרי דרי דאורא
 משמע דכתנ כן אף נמקוס בנוהגי; להטריף יתרת מקמא זה כשר א״נ קשיא ואף שי״ל דנאן הוה ס״ס שמא
 סוה דלי ואונא ושמא ישיח מקמא נשר משאינ לקמן מ״מ לשין רמ״א מורה דמה וודאי דרי דאונא קשיא
 ושוי ראיתי להפר״ח אוח ל״ח העיל בזה קצת ׳ע״ש ואמנם התנ״ש אות ׳״א חילן נזה ותוכן כוונתו דר•
1 ת נ 1 ו  מיקלי כיון שעומל נסלר האונות נשוה אמנם .ימיר אומא מיקרי ולא משליס החסרון ׳ע״ש כי כן כ
 ויפה כתב יא״כ ודאי יתלמ מקמא אין משלים : (ך!) דדוקא . עט״ז הניא נ׳ פילושים ועיינתי נרש״ל
 פא״טסי׳ כ״ט הלנר מבואר דהכי קאמר דאונא עליונה עד״מ ארכה עפת אין נשירה שס יתרת מגנה כע״ד
 בחצי עשח לצל החול כשילה לא בחצי טפח של צל שורש במקום שמושלשת נעתגה ומ״ש הט״ז שלפ״ז היינו
 השיעול ברוחב האונא רצה לומר באלו עושין קו שטחיי ברוחב האונא ואומדים החצי שלמעלה כשירה ולצו
 «טה טריפה ולשין שני מודה לפירוש הא׳ אלא שמוסיף לאף באותו חציה של צל מעלה אין נפייה נ״א חצי
 ממנה לצל הקנה לא החצי של צד חיתון הנ׳ שאצלה נמצא דאין נשר אלא חלק רביעי מאונא העליונה ומ״ש
 לפי׳ הכי הוא באורן ל״ל אנו עושין קו שטתיי באורך האונא ואומרים הצל של קנה כשירה והצד לחיתוך
 הטמון לאונא שניה>וריפה ואמנם מ״ש מסרי״ו חרין וגבול הוא פשוע לדעתי לפי שהחריז הולן מראשו עד
 סופו באורך ובאלכסון הוצן וא״כ שעם יש קולא שהיא יוחר מחצי מן הקנה ופעם מומרא שהוא נחון החצי

 שצ הקנה והגבלת סחרי! היא גאלנו אמנם ברחנו דהיינו מחוד עד השורש צרין מרידה :
 השנו״ח סט״ו ותב״ש אות כ׳ יתרת מקמא גאונא עליונה ימנית פסולה וסנ״מ מכשיר יע״ש והי׳נז
0 באין ה״מ ראוי נ מ  דקנה מפרק היתרת ורוב פוסקים מיא״ה החמירו ימרמ מקמא ונל״י מנשיר א
 לשמוע להתבייש דנניא״ה רוב פוסצין יתרת מקמא וגס דעת סר״נ כן כמו שיתבאר נש״ן אומ נ״מ דרוג
 מקומות ניהגין כן לכן היבא דאיכא עוו ריעוחא אסור: (ט) בכל צד. ואף יומר מעשרה דצא כמי כאומר
 יותר מיי לא ע״ז וטננש יש מי שאומר הוא מדאמל רנא כ׳ אונות וצא אמר נ' מימינא כוי אלא לומר יותר
 מהי בבל צד לא ואי! המנהג להחמיר: ני) מצעיף. עע״ז סניא נשם לנ אחא לנ' נימין וגי בשמאל וסדק
 כימין פוסל וכן הסכים לש״ל וני־״ן מולק עליו וכחנ לנו״מ מכשיל ולעני! הלנה רש״ל ונייח וע״ז ותנ״ש
 אוח ל״ר החמירו דהוה סשיקא דאורייתא והנה״ן ופר״ח איח ל״ח מכשירי! וסכה״ג בהגהות נ״י אות ק״ט
 סארין נסצפול יע״ש ועי׳ ׳ש״ש נא״ט סי׳ צ״ג והנה יש לומר ניעעמיס לעריסה• א׳ וסדק אין •כול לפעול
 ב׳ פעוצוח להשלים המסר מימין וצסשיוח החי לוף שנשמאצ ייתר מימין וזה דעת הט״ו שכתב רהוה תרתי
 לריעותא אמנס מרש״ל יראה דה״ק דמ״מ חלוף הוא דנשמאצ ג' אונות סרוווח ובימין נ׳ על יוי סוק הוה
 נכלל חליף מימין סמני! תמיד מבורר ביתרון משמאל כן נ״ל עי־ בא״ט סי' ל״ג. ונ״מ אי יש נימין גי
 ודי בשמאל וסדק נימין ציש״צ טריפה דמ״מ חליף הוה וצט״ו נשירה דצא הוה תרתי לריעותא דלא משר סוא
 וכ״ש כפי הניאה מלש״י גא״ט מ״ג נהא דנתנ חליף נכלצ משל משמע רני בימין זד׳ בפמאצ נשר אלא
 שיש לדחוק ולומד דיתיר הוה חסר ואף ל־א קיי״צ כרנא ניתרת מ״מ א׳ חליף הוה צאו אילת״הו ויתיר
 הוא וככלל חשל הוא מ״מ הא ויאי כשי הוא לע״ו אמנם נ' נימין וג׳ נשמאצ וסדק נימין אין להכשיר נצא
) •י (יא) «!יא  ס״מ ענ״פ ובפרט שהתנ׳׳ש הורה ;איסור נ״ל ועיין עוד מ״ש נשייך מייני יסית יע"ש(;
 גבשושית . נתנ העייז בל שאינו מד מלמטה או מלמעלה אלא ((גוצה הוה גבשושית והשילה. תפלל נזה
 יתרת מגנה אם יש לו צורת אונא שהוא משוך יכט״ל טליפה הא פחות טט״ד או שאץ לו צורת אונא כשידם.
 נתנ הכת״ג בהגהות הטור אות כ״ה ניתרת על גנה פחות מע״ד ונועה עליה משלמת לטיל יש מכבירין
 ויש מעריפין להניעה עתידה להתעקר ואפילו יש חוט נשל מקיף ובהגהות סנ״י אוס ס״ח וס״נו נסב עוד
 מענין !ה . והנה הנ״י וכה״נ הביאו יש עושקין ויתרת ע״ג אפילו פחות מט״ו עריפה ונהי שאנו מכשירי!
 מ״מ הא קיי״ל כל »כא דאיכא פצוגתא הוה תרת• צריעוסא (כמו שיתבאר) א״נ נועה עצ יתרת פחוס
ס מ״מ מתחנן ג  מע״ו הוה ג׳ לייטותא יגלא״ס מבואי לקמן נועה על גבשושית הוס נ' לריעותא כסי' ל״ז 1
 הוא יגרע היות נועה טריפה(°): (יכ) ישוה . כתג הע״ו ומשמע אי קצרה מגומא עריסה וצא היה
 אצא יחרח והנה״ן !הפר״ח מכשירי; וכן דעת השמ״ח סח״י ותב״ש אות נ״ג דאין ואיה שצא ממלא 14
 הגומא דהריאה גדלה והפיצול צא גדל עדיין ניכ ומ״מ נתנ אש חסיון בשיעור המבואר שי׳ צ״ז צא גרע
 מחסרון בהון . וסנה צפי טעמו היה נראה להכשיר אף ביש חסרון הינה דהפיצוצ יתגדל ויתמלא הגומא
 מ״מ אין צנקל בלא ה״מ דאז מקילין לקמן בחסרון גמון יע״ש . ומ״מ מה שנחכ הע״ו משמע לא ידענא
 מהיכן הוציא משמעות הזה אי ממ״ש ושוה לשאי הריאה רוצה לומר וה״ק לממלא נצ הגומא וצח מפלש לאי;

 גנוה משאר הריאה לשובר כיש נליקות שכתב התנ׳׳ש נאות נ״ג דנל שאין יוצא הימות גנוה מהגימא
 נט״ו נשירה דוה דוחק דגב״י ונשאל פוסקים מנואל ובעינן שיהא שוה ממש וכל שננוה קצת אף שאין ננו״ר
 מריסה נין! פנ; מיתרת נט״ל: (יג) אבל מקמא . עט"! דאס יתרת ע״ג בשומן היולד נין ב׳ ערוגומ
 אף ששם הוא מקום במוך נ0׳מ סונר דע״ג מיקרי וטריפה , ידע ופיצול מקמא נתב השמינו ס״כ ואות כ״ו
 ־נחנ״ש לגאין ה״מ יש להטריף אפילו פחות מע״ד ונה״מ להכשיר כהגהומ הרין ושאר גודקיס יע״ש. נמצינו
ה ממש לנשל 1  למידין יתרת ע״ג דווקא נטייל ופחות ישירה ופיצול מגבה אפילו כע״ו נשירה ובתנאי שיהא ש
 הריאה ואם גנוה קצת אפילו פחות מט״ד טריפה (כיון שהכל ט״ד) ויתרת מקמא רוב הפוסקים שיסלין והיינו
 כם״ו יפשוט הוא וכ״ש הוא מגנה וכתב התבייש יתרת מקמא כעין גבשושי' כשירה• אף צכאוסרין כסי׳ מ״י

 ופשוט הוא וכ״ש מע״ג. וא:ן מנשירים יתרת מקמא :
 שיעוף טלפא דאסא כתג השמ״ח ס״ז ותנ״ש אות ט׳ די״א אורך ורוחנ כמו ציפור; גולל יי״א אורן ולותנ
 * של פרק אמצעי של אנודצ בינוני ושתי הסברות נמכרי״ו והזצכין להחמיר עכ״ל 1לפ״ז שיעול
 אונא נס״ו ועינוניתא בעינן נסיק אמצעי של גודל ויתרת ע״ג נטיו אף כציפורן אגודל טריפס הוה
ם לסימן ל״נו אוס ניד ושס נאפי אפילו 1 ק  לחזמרא : (ידי) שאין . סט״ז הניא מעשה ויייני״ס זהיאה מ
 נאמל יש צלקמ כעין קמטים תחת הנשל ההוא כשירה כחנ סשמ״ח שמ״ג ונחב״ש אוח נ״ה נפיחה בעינן כמו
 בסיס ל״ט בגשר בלוי ואף דימני מעכנ ועדיפה נלא נפיחה ואם סקרוס השלישי שעצ הריאה סלין למקים
 אמי לית לן בה עכ״ל. מ״ש לסקרום המנסה הליאג אפ נסין כשי היינ! אף שאין עובר ע״י מיעון לקרום
 וס צאו מריאה הוא אמנס מה שהטריף בלא נפיחה יש לעיין וא״נ להס״ז בסי' ל״ט ס״ו דאינלו נאהינא
 סומקא טייפה לדידן דא״א נקיאין בבדיקה ונשיש ל״נו בנשי בלוי צא כתב צויון אנור וגס כאן לא נתב
 מידי משמע דנויקת זו אינו מענב וציין עיון לענין יינא ועיין מיש ס״ס צ״ט •י (טו) ואס היא
 ונוקה לאומא . הנו״! העלה ואף אס היא ונוקה לאונח שאצלה מהני סימן זה ולא נהי"!. כתי השמ״ח
 ותנ"; אף שיש להכיל ע״י סמפון אס הס נ׳ אונות או לאי מ״מ אס הם פרוווס וצא נמצא סמפון לנ״א אין
: (טז) דנקטנות . בתב הס״ז יויקא כשכולה מלקי* הא נצד א־ •ש י י  לאסור נשניצ זה זנש״ן אכאל ע
י אס נולה חלקה ונצל א׳ יש סלקין ונצו נ׳ אי! סרקי! אין צהסריף נשניצ זה וסדק מועיל א ו ו  להן עריסה 1
 להכשיר ולא צהעריף כמו שאבאר נש״ן אות ל״ג : (ין) שלמעס . עטיז שמיישנ שלא תקשה אהא דלעיל
 ועיין מ״ש לעיל מזה . גס סא 'לקמן סי׳ ל״נ! פסקינן והיה אומא לא!נא היס נסלל! בלש"׳ אלמא דאומא

ן ילקםן טיטן ל״ו טייי רצטקה אוגא שליפה דפריפד• לדעת נה״ג נם״ש ה«"ז ושייך שם מטעם ן ף  ן
 י יהיר. חמר האונא ובפי הנראה פשיטת הריפ ז״ל נפ״ח שפגה )!פקד, תחת סוג חפירה לא חחת
 טונ נקובה יע״ש וננר התבאר זד. בריש הפים! בפתיהא אס בן אם היה נ' ביפי; ודי בשפאל ואחת משמאל
 «פקר. לכאורה יש להתיר דאדרב' זנפקר. חסר הוא *ם כן חו הוה שיד׳ נשוה אמנם וד. פעור,. הדא דלחוש
 חוששין לנה״נ לא להקל ועוד דצפקר, לדידן סטעס חסד וחשד טפעט ניקב דלא כהר״ט ז״ל שסובר חסרון
 הוא פסול בפ״ע ואנן טוטלץ כל מטולי הריאה מפעם ניקב וה״ר. צמקה ועור אחר שכבד היה פסול
 פתחלת ברייתה יהוד, חלין) איך תתזוד לכשרותה ע״י צימוק והלא מצטמק ורע לה ופרישה אין לה היתר
 אם כן הוד, וודאי טריפח ולא ספק והנן [ח] ומיהו אי נ׳ בימין ונ׳ משמאל ויתרת מקמא בימין ואי
 •דרי דאונא צטקח לכאורה יש לטעות להתיר אמנם לרינא ג״כ אסור חוא דציטוק ניקנ הוא ועיין ט״ש

 באות ט״ב בזר. כאורך :
 ןזןך אבאר לך הא דאנן מכשירין יתרת טקםא פ״ט עכ״פ ריעותא מיקרי דרוב פוסקי; מטריפין ואי
 י בוער. על יתרת הות תרתי לריעותא כט״ש בשימן ל״ז באורך מזה אט כן אי בימין יש ד' אונות
 ואין ניכרת איזה היתרת שיש להם תואר א' וםמפו; לכ״א ונוער. עומדת על אחת מאונות איך נדע הדבר
 ההוא איור. יתרת וכ״ת ברר׳ ראונא לאו ריעותא הוא הא ליתא דכל הינא דאיכא פלונתא ריעותא םיקרי
 ודכא סובר יתרת אוסר ואף דלא קיי״ל כן ט״מ הוה ריעותא [ט] (א) מ״פ מספיקא אי; ראוי לאפור תרתי
 לריעותא דחוה רק חומרת האוזרוניט כפו שיתבאר במיםן ל״ז באורך. ונראה אם יש נ' בועות על נ' אונות
 ורביעית יפטוכה לאופה אין עליה נועה אפ״ר. פריפה טט״נ אם הרביעית יתית הרי שינתא הויררא
 מקומת ואי בני ראשונות יתרת הוד. תרתי לריעותא ובסוף הסימן אבאר המעשר, שהובא נר״׳ן באורך
 (־) וכאן אין להאריך : ך או אם יש לה שתים . פירוש אפילו אין עוטדי; זא״ז שייך הנד. מבואו מדבריו
 רחולק אט״ז אות ד׳ ופוסל אף שאין טקורבין וה״ר. בשמאל פוסל נטי כפו שיתבאר נאות י״ז באורך :
 ן או אם . השיך הניא בשם דיס בשם האגור דאם הוורדא פחותה מעלה של הדפ טריפה וכן חלנתא
rfוראיתי. לכר״ו אוח ו' שכתב ראפ פתותר, טם״ר כשירה ולא >רענא טנא ליה הא ואולי פ״פ הוא וכן השפ׳ 
 טל״ו פסק בפשיטות רפחותה טט״ד .טריפה : ח או •שינתה מקופח . עש״ך בשפ רש״ל פה שהיקל
 בוח ותג״ש הפכים לבה״י שהשוחטים בזמן הזר. נוחנין להטריף יע״ש : ט וכן אם שינתה חוארר. .
 עש״ך בשם האנור יכבר התבאר לעיל הדין בזמן הזר, ועיין תכ״ש : י כעובי אצבע . כתכ הש״ך
 דאין חילוק בין דקר. לנפה יע״ש ועובי אצבע היינו רוחב אנודל וראיה ררא מביא מסיטן ם״ז ושם
ק שט דנובה השורש צריך אצבע 0 פ  גאמר ברוחב אצנע וגפ בתב״ש אות ניד ובשס״ח סל״ח פי' כן ו
 ופשך חשורש שלם יבה״מ יש לםטוך כט״ז אות ה׳ דנובה ורוחב אצבע עד״ט אם כל א' טוורדות
 רחבים ב' אצבעות בעינן שיהא שלם בתחתיתו ב' אצבעות ובה״מ אף שאי; שלם לתחתיתו כ״א אצכע
 וגם גובר. עד אצבע כשירה ועיין נט״ז : יא אע״פ שיש בו סדק. פי׳ בשורש הנשאר ד״מ שייך ודיל
 אף שיש בשורש של עובי אצבע בגובה וברוחב םרק מ״מ אין סרק מועיל להטריף נ״א להכשיר ב״ח
 בד״ס ועיין בל״י יראה מלשונו באות י' דאס יש לנ״א חריץ ער למטה טריפה ומסתימת הפוסקים אין
ב ואם . עש״ך דלנאורה באין להפ שורש כעובי אצנע וםש״ה אם א' הפוכר. והיא  משמע נ! יע״ש •י י
 קטנה עשירה שוה מראה דתיא יותרת ולא ווררא ויתרת מקפא כשר לזייא ראינו כן דא״נ איך קאמר
 בד״פ ואפ ני ויררות כשורש א' והגדולה הפוכה פריפה ואס לאו כשירד, טשימא דאפילי שניהם אין
 הפיכות טריפה אם אין כעיבי אצבע ביגיהס והכי הוד, לומד אם הקטנה העוכר, כיצירה אלא קא• ביש
 להם שורש א' כעובי אצבע וקט״ל שם ראפ הגדולה הפוכה אפייה טריפה כ:"ל לפרש דבריו והיינו
 דידאי נל שיש תואר קצת היד. ב' וורדות כמו ש־תבאר אות י״ז ידוקא שאין לד, כלל תואר וורד
 יע״ש . ואפ ב׳ וורדוח בשורש א' ואי יש לח בים ולא השניה יש לעיין ו<!ם יש לה נם בן כים הוד,
 יתיר נים עיין ה״ש באות י״ו והנד, וורדא שאין לה ניס הדיפה יש ב' פעםים . א׳ להציל טרחיפת הריאה
 שלא תינקב ובי דקים להו דנל ווידא בלא כים ביפו לינשל חוודרא זה דוקא בוורדא לא ביתרת דקים
 להו דיתית לא תינקב ולא תינטל מהמת רחיפת הריאה ומשיית מכשירין כה״ג: y הולכים . עש״ך
1TN דבשניהפ שוי[ פריפה אם א׳ הפוכה וכתב עוד דה״ד, אפ שינתה תוארה הדין בן ור״ל דהילכין 
 ועוולה ואם היא בתואר וורד כשירה וכ״ז בשורש א׳ להם ואס אי; לתש שורש א' באי הפוכה טריפה
 ונשינת' תוארה יתבאר לקין באות י״ז ל״ה מהו הדי; . יכתי התבייש אות ט״ז ואם א' שינתה פקוטה
 אף שהיא קפנה יש להחפיר דדוקא הפוכה ותואר רלא נזכי בת•ס' ורש״י ושאר פוסקים הם אפרו והם
 אפרו טשא״כ שינתי מקיפה דפריפות זה מוזכר בתוס׳ ט״ז א' בשס דורו יע״ש י• יד ואם . עש״ך
׳ רואין לא אמרינן דואין כאלו הניס הנ׳ נטול וסוף הוורדא לינםל v^ ויראה רהסכים למיב בתי־ינה 
 זד. לא אפרינן ועיין סיש לקק בטרפיעא דכנדא . ומה שסיים נה״ם יש להתיר יראה דלא קאי ב״א
 ניתיר ניפ לא נחסר כיס דאין להתיר אף בחייט . ואס נ״צא נ׳ כיסים והוורדא אין נהנית אלא מאחת
 נתנ נל״י נשם דפש״א ש״ט ל־תיד והתבייש אות מ״ח כתכ מהגהות רט״יי. משפע כן דכתב ואם יש
' ניפץ משמע שנהנית פשגיהס אשנמ מהר״ץ םשנ!ע דוקא בשמאל הא נימין אף שאין נהנית  לח נ
 «ריפד. ובחסר כים כתב בל״י דעת השייך להתיר בה״ט וככר בתכני דאין הכרע די״ל דקאי איתיר נים
 לא אחםר ע"| ט״כ מיפן ס״א פ״ש פזה : Q\ או, עש״ך והנה חראה בפ" מלשון הר״ץ דיתיר כים
 בשטאל הא ניטין פריטת אף שעומר מרחוק תר, דלא כט״ו אות ד׳ דאף ויררא כל שאין סמיך לוורדא
 הא׳ בשירה וכ״ש כיפ וכתבנו שם הטעם אף דבסיטן נייר. אות ד' משמע טלשונו אף שאין נונעין נטי
 בל יתר בתפר בפירש״י מ״ט בוורדא דרוב סנשירין אפ ניטל אי; להחשיד אלא בשנינעין זד. בזה או
 דע״כ פוסל שמ אף שאין נונעין זה לוה מ״פ בעינן שעופר במקום שיש שייכות לרנל לעמוד שם ומורה
 הפ״ו לפעשה דפרדבי שם באפ עומד הרנל נמקים הזנב רכשו כפ״ש רט״א שם וה״ה כבר אין פוסל
. והשייך דטטריף בוורדא בימין מפעם יתרת כמו ו  אלא נפקוט הראוי להיות כנר אף שאין נונע נ
 בשפאל אף דיתרת פקםא כשר פ״ט נ׳ קנילו עליה להכשיר היינו יתרת שלא כתואר וורד כט״ש
 חתביש או רטונר הא ראמר אבל ביני ביני טריפה היינו יתית וורדא יר״א סונר להיסרפיר, אמי'
 בחרא אפרו ליה דאווחיה הכי כמו שאבאר אות ׳"ז. אלא ביתיר כים קשה אמא׳ מטריף בימין ודוחק
 לופר בי קבילו עלייהו יתרת הא יתיר נים טריפה והגראד. פשעם חסר כיס קאתיגן עליה או דסיבר נל יתר
 כנטול אף שלא במקומו הראוי או רימץ טקוטו הוא ואף דשינתד. מקושר. פסולה זה לחומרא הא טדינא
 ריב סוםקין פכשירין בשינתה ובן פשטע טנטרא אבל אגבה טריפה משסע הא פקשד, כל טקופ מקומו
 ובשמאל אין מקומו בלל וטש״ה ביטין טריפה ווה נכון ונאות י״ו אבאר עיר : טן ואינה מונחת .
 עש״ך ויש לראות לפה להו הטעם דשינת' מקומה תיעוק ליה דאין לד, כיס וטד, אהני לד, הביט שעשוי
 להצילו מרתיפת הריאה שלא תנקב כפ״שהמ״ב טי' ס״א א״כ כיו; שאין מונח כתוכו תור, כאין לד,
 ביט נפ פאי איריא שאין טונח בתוכו אפיי מונח בתוכו אם כשנופחין יוצא פריפה דבחיי׳ היה הריאה
 נפוחה וכל מילי רריאח כשהיא נפוחה משערין ולזר, יש לופד דשפא בחייה לא היתד, כ״כ נפוחח
 פשא״כ נשלא היה מונח בתוכו יש ריעותא ואין יה מספיק דודאי כשיוצא כשנופחין טעם הוא רטריפה
 ולא כשנופחין הרנה עסי' ל״ו בהא דנפחו ונקרע הקרוס ולקושיא א' י״ל דנ״ט אף בה״ט למאן רםכשיר
 אין לו כיס כאן גרע דשינת' טקוטד. וטריפות יד. מוזכר כתופי פ״ז וטריפה אפילו בה״ט נ״ל(°) •
 ין וכל . עש״ך ואעתיק לך ונרי הב״י וו״ל ולעני! הלנה קיי״ל ננאוניפ נין נ׳ ווריות או חסר נשר .
 כתב האגור אם אין לה חריץ או שינתה תוארה או פחותה מעלה של הדס או. שאין עגולה פריפה ,
 נתנ חנל נו אין לה כיס טריפה וכן מצאתי בפה וברים לחנט• אשכנז שפיסלין בוורוא ונראה שכל
י ואוגאאו לובוי הפוסלים נ' וורדותאואין לת כלל אבל לרברי ו ו  אלו הונויט לתפופליט יתותשלא נ
 הפגשיריט בכל פקיפ וכן לונוי חפנשיוים ב' ווווות או אין לח בלל אין שום שינוי פוסל כווווא
 בין שינו• בגוטה או פחותח טט״ר או חסרון כים וכתב חו״פ וז״ל (לפי הניסחא שלפנינו) כבר נתנתי
 שאנו נוהנין להטריף ב' וורדות וחסר גפ נוהנין להטריף יתרת א״כ יש לנהינ בכל הדבריפ שכתבתי
 עכ״ל והנה לשון ב״י שהזכיר ג' וורדות אין לו מקום כאן שחרי בבר פסק לעיל רהלכה מאונים והאנור
0 ט״ש  לא זכר אלא שינוי תואר א״כ היה לומד וכן לסייד דפופל השר הוורדא לא להוכיר ב' וורדות . נ
 אבל לדברי המכשירים יתרת וכן לדברי הםבשיריס ב' וורדות או אין לה כלל דטשםע נתדא טינייהו
 סני ואטאי והא למ״ד חסר פסול אף דפנשיר יתרת ט״מ שינתה תוארה או כים הוד, חפר וורדא וצ״ל
 דה״ק אבל לפאן דטכשיי יתרת ומכשיר נמי כ׳ וודדות או אין לה כלל ולא או או קאלר כו׳ וט״ש ב'
 וורדות אפשר דחוזר ארלע־ל דיש להכשיר נס בנ׳ יורדות , או יאמר דלית שינחה תוארה קצת פסולה
 דנהי דטבשידין ו«ר וורדא או יתרת מ״ט יתרת וורדא קנילו עלייתו לאסור כם׳ש הש״ך באן לו״א רלטאן
 דפבשיר נ' וורדות אין כאן תו שופ טיפול דהא אף יתרת וורדא כשר . [י] וטייפ פ״ש להכשיר בחסר
 ניט יש לעיין דאף למאן דטבשיד הפו וורדא זה נרע דפופו לינקב םרחיפת הריאה וטריפה יצ״ע והנה

 פוסלין נ' וורחת או תפר ונפ יתרת פקטא א״נ יש לגהונ ככל ההומרות
 זטיט וה

 רק דפש״יר, נוהנין להטריף
. _ _ . . . - r - . .  הד״פ כתב שפ דאנו , . ״. .

 אפנפ באן בהנ״ה השפיט וה דאגו נוהנין להטריף יתרת פקפא ואף לם״ש הא״ט דעת חרב לאסיר באמת יתרת פקטא וכן כתב התב״ש דרק טתטת הפנהנ לא וצה לשנות הפנהנ פ״פ לא כתב בהניה בלוש פזח
 רק דפש״ר, נוהנין להטריף נבל אלו טשופ חסד וורדא או יתיר ויירא אנל יתרת אנו נוהנין להכשיר וסש״ד. ־לא כתב זר. יהגה לכאורה יראת שהדין עפ הא״פ שהש״ך ז״ל נירפתו בד״ט היה כך וכבר כתבתי שאנו
 גוהגין להטריף יתרת מקפא איכ יש לנהוג כבל דחופדות וע׳ז שפיר הקשה הש״ך רטשטע הא לטאן דצישיר הכל כשר וא׳׳נ אפאי טופל כאן. שונ ראיתי שיש לופר שני׳ שלפנינו כן היה לפני הש״ך אלא
 רח״נן טרבתב בנר נתבת׳ נ׳ וורדות או אין נלל טריפה והיה •די לו אלא דפש״ה הוצרך לומר יתרת מקיא דאייה עכ״פ נ׳ יורדות א' נימין ואי בשמאל כשר דלאו הסר הוורדא הוא טש״ר. אטד דיתרת הוא
 ולטאן דטבשיד יתרת ואין לה וורדא הכל כשר. וא״כ עכ״פ לדידן אין פוסל בכ׳ וורכות אף א׳ בשמאי, דלא שייך חסר וורדא דנל יתר כנטול אס עומד נימין לא בשמאל לוה תיי דט״ס הוא וצ״ל ונבר כו׳
 ונם אנו גוהנין להטריף ביתו ווווא היינו אף נשטאל נסו שהנץ הטח־בי והנ״ט דלהר״ט יתרת ווררא טריפה ואיך יתכן זאת והלא הו״ט בט״א טה״ש פסק חסר וורדא ויתרת מקמא בשידה ואטאי יתרת וודרא
 טויפה ועיב שאני יתות ווווא וחני קיט לתו דוקא יתרת שלא כתואר וורד כטירה אבל בתואר וורד טריפה ואפשר לומר הפעם טראםר אנל ביני ביני טויפה היינו חואו וווו אם יש לה ב' ואתיא שפיר

 דברי רפ״א ופ״ש שכבו כ׳ וכן כתב שם םקורפ להטריף נ׳ ווווות טשטע אף בשמאל :
ל י^נין דינא בתב השייך דבי דיניפ יש בשטאל תואר וורד טטש אף בלא בים הוד, יתרת וורדא לא כטעם יתר כנטול אלא יחדת וורדא הוד. יתרת וטריפה תואר קצת נשר אא״ב יש לח כים אונא טפש ו ו דל  ו
 אף שיש לה כיס בשר ונפעשד, דב״ח . בימין דהיינו מקומר, דינא הכי אם תואר קצת אסורה אף בלא נים . ופייט טה שדייק טקומה מטש טשטע הא שלא במקומה טטש אף ביטי! דינה בשטאל ואט
 תואר ,קצת בלא ביט בשר וכן יראה קצח מדבריו כספר נה״ך בקו׳׳א יע״ש. וט״ש על טהר׳ימ ה״ק דהר״מ השיג על הריץ מסיר דאוסר וורדא בשפאל א״נ משפע דאף שאין לד. תואר טפש דהא הטור אוטוי
 אף יתרת טקטא והשיג עליו הש״ך דהטור טובו ואון ודליק בי! יתרת וורדא ליתרת מקמא :ע״כ הרא״ש אופר יתרת פקמא פשא״ב לדידן יתרת כשר ויתרת וורדא טריפה א״ב תואר קצת אין מזיק וט״ש השייך

 והר״ט הבין פקו״ץ אף בתואר פטש פכשיר חולק עליו ופ״פ טהטוו לא השיג עליו כלים וכאמור :
 והנך{ גנח״ך בקו״א בתב אט״ז ייתיר משמאל הוה ניקבה הריאה עכ״^ור״ל דמה בכך דהוה ביתית רגל פ״פ ניפל פפקומו והנה יש לוסר דהט״ז טובו ויתחז וווי רוטה ליתרת םקטא ודווקא בטקו׳פח

 י הוה כנטול חבירו עטו פשא״כ שלא במקומה אין לד, דין וורד אלא די! יחרח וניתרת קי״ל להכשיר עיין מ״ש בט״ז אות ד׳ ;
, הסר ווווא ונשטאל נווי דאונא נשו ושלא גווי טריפה ויפר, דיבר לטי שיטתו ושיטת השייך ויתות ווווא נוע טיתרח טקפא א״כ ביפי! טובר ניט םקוטה T ד ו  2\2 השט״ה טל״נ וורדא נדוי ואונא ניפץ ה

א ״י» ״ ר ש ה ן מ ו ל י  ג
 סימן לה (א) שטתי דעת סק״ה מ״ט םספיקא בו׳ . נספר לגושי שרו סימן זה סק״א האריך בזפ פן
 י אות י״נ טד כ״ו. והעצה באות נ״ה לספק חלר״ע ננ״מ נשר נספ״מ רק נרי! זי. של הפיס

 9:ינ זע׳ מ״ש לקמן פופ סימן וה ;

ק ״ ע ו ש י ר ד  ח

, ., . , - . ל י . א . . . . . . . . . . ״ . , _ _ _ , . 

 •wan זני׳.עיי נתנ״ש V' ל״ז שק״י:שם [י] מ״ק י״ז יט״פ מיש להכשיר ימ׳.;״נ נ״נ בשמלה מושה סליה׳.

שם'[ח] נשמתי דעתטקיה י״ה ודע . ומיהו  עצמו לק ממממ הוורוא ונמו נחצי מנגו לקמןסי׳ מ״א :
«SP • ל •י"'Qt£ 5 [פ] מ״ט ( אי שמאל י>1' מיי' 5 ' מ י  אי ג׳ נימין ונו׳ . נינ א' איכא ימיי יייא נ
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 נטי אמא מיקרי ואמאי מסייפי( כאן ולזה יש לנו לומר ולאו דוזזאי אוצא מיקרי אצא ומ״מ כסדרן הוה הוא הוה חסר וורדא טשא״ב בשמאל אין ענינו לחפר וורדא אלא מ־זעש יתיר. ווידא אפור ולנד
 ועור ־מ״מ כאן חליף הזא וטריפה דהאזמא למעלה ואונא למעה : נדרי אין פוסל דאורחיד. הוא ואונה נין עגולה או טשונה משא״ג שלא נדרי וכ״ז להש״ר ותג״ש ולא
ף הניח נשם הב״ח ז״ל מעשה שהיה כצו שמאל אונא וניס כו׳ והכשיר דלא הוה ימרת וורוא ושונר לס״ז וננר נארגו זה באויר: יח יש כו׳. הש״ך השינ ננאן על ר׳ ליברפאן שוחט מפואנ ולא טנשירי! ן ז  ן
 הנ ח כש״ך יכל יסוה ווידא אף שעומדת נשמאל גמי הוה יתיר ווידא !טריפה והט״ז השיג עליו צירוף וורד נ״א נשתיק ע״י צירוף יש להם תואר יורד וטהתיטד, על ר׳ ליברמאן איד העלים עיניו
 יאויל צשיטתיה לעיל ואי! יסיר וורדא פוסל כ״א נסמוכין זה לזה מעש לא נרסוקין וכ״ש נשמאל: ט״ש הר״ב אט שנתה תוארה טריפה . ום״ש השייך באות כ״א אין סתירה לכאן דהחם עכ״פ בשורש
H שהניא נשם רש"( דאס נתעקמם טריפה והוא ז״ל מכשיר אכאר נש״ך גס אי דווקא יחימ הא אוגא יש להם תואר וורד ונטו שאבאר שם . יהשפ״ח סעיף ל״ו כתכ דיקא נחלקה לשניס הא לשלשה אי! O 
 > השירה יע״ש בשייך : םצטרפין דגם לנ׳ קול׳ גדולה והנו דלא להוסיף •י יט מצד שמאל . כתכ השייך רכן עיהר הגירםא
 p• גא) זה . עמ״ו תנה נ' טעמים יש למאן דאוסר זה שלא כנגד זה א׳ נשם הג״א דריאה גמדא ופשטא וםיהו כ״ש נימין דכשירה וכן פסק השט״ח טל״ז ושאר אחרונים והת״ח סונר בימי( ימ להקל די״א
. הש״ך טשטע דטמניש להריץ דאין םצטו&ץ אי נאי! ביט י ח •י כ כי כו י  כמו וושט ולפ״ז מכי רוחות כשירה ועעס סכי כרי״ו דווח יוצא נין ג׳ הקרומים ולפ״ז אף מנ׳ כל טקוס םקוטה ׳ע״ש ג
 רוחות עריפה והע״ז נמר לו עעס סג״א והיקל עזו והגיא סגרת סיש״ש דכרשנ״א קיי״ל וכשירה ותנה הוה רק יתרת ולא וורדא וכיש כיס הות נ׳ וורדות וטריפה מטעט יתיר וורדא אסנט חתנ״ש ושאר
0 זה נזה ואין הריח יוצא ביניהם וככר הקשו האחרונים מריאה ואוושא אתרוגים טכשירין אף באין כים וביש ביס פסק שם להחמיר מטעם דהוה יתיר כיס וכפי הנראה יתיר  סישב א במיה ל' נ' נתב דבוקים ה
 דזיקא וניני ניני הוא ולזה תירצו. ורוב פעמים לא יבוא ואין להחזיק איפורא הא לפעמים יבוא וטריפה כים בשמאל ודאי אין קפידא אלא משום יתיר וורדא וא״כ השמע אף שאין לחלק בשמאל כט״ד הוד
 וי׳ ל וריחה יאיושא מזינן שנפרדו התלומים ויצאה הריאה זו מכלל שאי ריאות ולפ״ז אס בצבצה הישב״א יחיד וורדא וצ״ע: כא וכן בו׳. עש״ך ואי; זד, סותר לט״ש באות ח״י דכא[ עכ״פ חשורש יש לה
 נ«י מודה וטריפה וכן כתב יש״ש פא׳׳ט להדיא דווקא אי לא בצבצה הא מפקא >יקא בין הקרומים עריפה תואר וורד אבל כשאין לה תואר כלל טריפה ור׳ ליברמאן ע״כ מיירי אף שאי; בשורש תואר וורדי
ב וכל כיי • עש״ן נשם דש״ל דאם יש עור  (יא] ולא היה להט״ז לסתום זה. והנס נס״ד ריאהדאיושא שריפה אס מכצבן הייני נמי דסוינן שהרוח נא דאל״נ הא כתכ הרב בהדיא דכשירה כה״ג כמבואר: כ
. כתב הלח״פ אם יש ב׳ וורדות כשורש א׳  בין הקרומים ונשסרדו ואין דבוקים יאי( סתירת למ״ש המחבר ס״א וכמ״ש , אמנם ננ״י כתב אפילו יצא ריעותא בריאה וו טריפה וכן הביאו הט״ז לעיל אות ב׳
ד n מ s w ,$א ״ ג ט  היות אין בנן נלוס נין) דהוה זה שלא כנגד זם (צ׳׳ל כמ״ש הפרישה אות י.' וריאה דאוישא עריפה מספק בעובי אצבע ונטרכו זר, לזר, טטעכין דינו אבאר לקטן בסימן ל״ז ומיהו באם נ
 כנקב קטן דא״א לבדוק אס הס ניקבו זה כנגד זה . ולעצין דינא כ׳יע מודוס גס רש״ל ראם מפקא ןיקא שמאל ונסרך לאיוה מקום הוה תרתי לריעותא כיו; דיש אומרים דאין החתיכות טצטרסין ונם יש
 טריפה ונם כמ״ה כתב דרוס לא יבא ביניהן ולפ״ז ריאה דאוושא אי מגצבן הןה ודאי לא ספק ונניקבו at סירכא הוה'תרתי לריעותא אלא אם אין החתיכה כט״ד דלא הוה כאן ריעותא מחמת יתרת מקפא כיין
׳ א ך ר ו ר ן ' 6 . ח י 0 ד י ג  שלא בנגד זה ואין מבצק ועת יש״ל וע״ז להכשיר וננה״ן השיג עליו ואמר ואין להכשיר מאחר דרונ פוסקים דליכא ט״י לית מאן יפוסל וטפעפ חסר הווידא א״כ אין הריעותא במקום א׳ ש!״ ג
 אוסרים וכן המנהג .־ אפילו ! עע״ז הראה מקוס לסימן ל״ג אות ס' ואס לקוי עור א׳ גרע ולפ׳ין נראה דאין להטריף בשביל זה מטעםתרתי לריעותא (°) ולקמן סימן ליו אבאר כל דיני נ' לריעותא •
 ס״ה כאן אס לקוי עור א׳ ברובו לא מהנ׳ בדיקה ויש להחמיר כתי׳ האי ויש בדמות ראיס ממ״ש נס״ם ל״ט כג ובשנופחין. השייך הביא בשם המצא כתוב דיתרת צריך לנפחה והראה מקום לשיט; ל״מ אות
 אות כ״ד דמ״מע שיהיו 3׳ הקרומים שלימים . ונתכ עול דלפי תי׳ הכי א״כ הבדיקה עיקרית הוא להקל ה׳ וחנה לכאורה נראה יתרת צריך ניפוח דחוה ריעותא דלרבא אתור משום הכי צריך ניפוח אמנם
 זא״א בקיאי( בבדיקה והש״ך אות ט' סונר ובקיאי) כיון ללא מוזכל בגמלא בדיקה וו כ״א כה״ג וריאה הלשין פשםע פשוט לראות אט נופה לקטא או לגבר,. ומיהו אם לא נפהוד, השם״ח והתבייש סעיף
 דחווכא שהוא מגמלא נראה שהסכים שם לאגודה דאין בקיאי; וגנה״ך פירש דעתי להדיא לכאן מקילין ופקק י״י ואות ח״י ראם נאברה בלא נפוח כשירה וולת היבא שראינו שיש ריעותא דנוטה לנבד, או טריפה.
 כן נשמ״ח ש״ג'ואות ה׳ ונל״י אות ג' השיג על לה״ש מ״ש משייך דאנו בקיאי; בבדיקה זו מס״ט וא״י מפני נתב כה״נ בהנהות בית יוסף אות ס״ח היה יתר וספק אם יהיה בנפיחה כפ״ד יא״א לגפזזד, עיש
 מה.כתב כך הא שס באוושאקאמל ובנס״ך גיאו ועתו . ואמנם הבדיקה התבייש כתג דצריצת פושלין ןמשאל אטום ומוגלה או נאבדה כשירה הנה מיז שהתיר ננאבדר, נה״נ חשט״ח םי״ד אוסר אס לא נפחות
 אחרונים לא משמע כן אלא נפיהה כראוי וצ״ע : (Q ונקלע . הט״ז השיג על הנייח וכן השייך שלא לאה שמא היה כט״ד ומה שנתב מקום אטוס עם ליחה הנה אטוס עם ליחה' אי( מזיק מ״מ פריפה מטעפ
 דברי •רמ״א בכאן וצדינא העלה דכשירס ומ״מ משמע מלנליו אס גסחוה מעט ונקרע מודה מורישה ונועמא שכתבנו רא״א לנפות ולא שייך אוקטיה אחזקה כיון ריש ריעותא סחייס לפניני וטייס אם לפי ראוה
 שמא לא היתה נפוחה נ״נ ונש״ן אות ה׳ אבאל לדינא ־. (ף) וענה . עע״ו. הנה וביי יש״י כמ״ש הגן״! עינים לא הוה כט״ד ולא בדקוה בנפיחה יש לעיין נה״מ ביה ולרינא צייר עיין (*) ועיי: מ״ש נכי
ם : כד ואם נוטה לנבה פריפה . עש״ך השמ״ח סעיף •"ג ביאי ויניס אלו בך יתרת בדרא ו ט  קשים להולמם לאס הטעם דנןייהס אין לה היתר עולמית ואף שאין סופו ליסתר אח״נ וריאה וסבי! לדופן או א
 סירכא כשלין ע״כ דאס אין־ סביו אמרינ[ שמא לא סתמה כדופ! היטב אבל נששנין אינלי מצמא לדופן שתש וטתעקטת בסוף לנבד, אם יש בעיקום גבוה לננה כט״ד טריפה ואש אין נבוה יותר טשאר אונות ט״ד
 היטב או כמ״ש המ״ה ל״ו א' לאני חוששין לעתים יתפרד הדופן קצת ולא יסתום יפה ומשוס הכי ני סנין אף שיש בכל העיקום ט״ד ויותר בשירה וכל זה כיתרת אבל אונא אף שגתעקסח וננוח יותר מסייד
 כשר יע״ש שהביא הא למקשה מעליפס שאין לס היתר א״כ מס האי וכתב רש״י אפילו סתימה עגה אינה ואפי' בשורש נגוה מחברתה יותר מם״ד כשירה כיון דאוגא כראוי הוא אין לרפותה ליתרת כתכ
 מתקיימת למשמע סופו ליסתל ויראה סתירה בלבלי( לאחל כל אמי ללאו קתימא למעיקלא ולומק צומי אינה עוד חשט״ח סעיף כ״ג אונא שנתפצלר. כעובי לב׳ א0 יש להם שורש א׳ כעיכי אצבע נחשבות לאחד
 מתקיימת אגהמה קאי דאי! משקיימת י״נ חודש אמנם נפי מ״ש הדרישה הניאו סש״ן אות ו׳ לק״מ דה״ק ואם לאו אם בתחתיתה שוה לשאר חריאד, ומלמעלה נגוה קצת משאר חברותיה אפי׳ פחות מט״ר
 לסופו ליסתד וסתימה דסצקא לאחי זמן. הא סתימא דמעיקרא היינו דופן שנגלא מתחלה אף שסותס אמל עליונה יתרת וטריפה עכ״ל הנח טה שהטריף אפי׳ פחות טט״ר חיינו כיו; שהעליונה יתרת ינעל בנד,
 כך הוה סתימה נציין תבייש אות י״ל ואמנם יקשה קושית הרשכ״א ואין טיישס חוזרת לכשרותה ותיפוק ליה קי״ל בפיצול דוקא שוד, ממש לשאר הריאה הא עולה קצת כיון שבכל היתרת הוה ס״ר טריפה ח״ת
 דא״נ לא ׳פתוס טריפה בסתימה דלאחר זמן. והתבייש כתכ דרנרש״י חולין מ״מ משמע אף התימה ללאחי כאן כיון שבכל חיתית ט״ד אף שאין גבוה יותר טחגרחת ט״ד טריפה ודוקא נתעקמה והולכת למעלת
 זמן כל שבריאה הוא כשר וצא מצאתיו שס דדופן הוה גתימה מעציא ושבין היינו כמ״ש הלשנ״א נמייה א, בעינן ט״ד הא בשורש אפילו פחות טט״ד נבול, אם יתרת היא טריפה ואעפ״כ צריך עיין לדינא .
ן (א נם יש להסתפק אט נתפצלה בעובי ואץ שורש א׳ ׳כעובי אצבע אם משלים החסר כגון שיש ב׳ אונות מ  נמ״ש דאיגלי מיל תא רמוה סתימת מעליא יעיין ג״ח תמה על הנ״י שהביא נשם מ״כ דסלקא לאחר 1
 הזה סתימה ירש״י כתג נן זא״י אדלנה טלש״י משמע שסופו צישתר וכמו שפי׳ הדרישה ומשיה הניא סמ״כ ואי גתפצלה בעובי דלמא ווקא סדק פיעיל וכיש הפרש גמור בחיתוך הרוחב לא בעוני וחוח חמר
 דמשמע הנזעם דעריפה שעה א׳ אי( לס היתר . וכלש״י י״ל תרתי קאמר לסופו ליםתל וגם סלקא לאחי ומן וטריפה וצריך עיי! •י כה ואין לשנות המנהנ . הש״ך הראה מקום לאות י״י היינו ששפ נתב שם״ט
כ הוא בו״מ פ״ש שאנו נוהנ״ן להטריף כל יתרת טקטא נס כתכ שם רוקא יתדת בלא תואר וורד ״  אמנס בלבוש סיג קרום מחמת מכה סופו ליסמל ול״ר לדופן והסם לא נחלשה הנהמה משא"; הגא וירא^ ג
 סתירה בדבריו וצ״ע . והנה יקין שניקבו או קורקבן ושומ( סותם נשי אף ששומן לא סוס בתולדה א:מא נשירה הא תואר ורד ממש או מקצת עם כים אף בשמאל טריפה ולאו משוס חמר וריא אלא הבי מבילו
 מטיקוא לאו דווקא ומ״ש הפיישה ב( ל״ל שהוא ובל בריא ולא חיישינן שמש מתחלה ניקנו ואמ״כ נולד עומן עלייתו ביתרת מקפא כשידה דוקא באין תואר ורד אבל לא בתואר ורדא או כט״ש לעיל מההיא
 לללרישה א״ש ולמ״כ וצרשנ״א קשה אלא ראי( קושיא לאילנה אנו אומרים עתה ניקנו כמו גגכינמ! ש•׳ ע״א דאבל ניני ב׳ג׳ לא והדד אטד אבל טנבה פריפה משמע מקפא כשירה וכדי רלא לפתור וה לוה אטדי׳
 ועיין פנים מאירות ח״א סיא ולא ראה ונרי המיה וכבל כתבנו נסי׳ ל״ג מזה ואי׳יה נקי׳ מ״נ! אנאל מוי . ביני ביני טריפה חיינו תואר וורדא ואין לאן םתירה האמנם האורח מישור כתכ תדאי רעת הרב לאסור
 וןנ״מ יתרת מקפא אלא שלא רצה לשנות חטגהנ והניח על מנהגן חא בטקום שאין המנהג ידוע יש לאסור
 יתרת וכן בהמה מקופות אוסרי; יתרת פקפא ופש״ה נתנ הר״ב ואין לשנות המנהג דלא שייך גזה אלא להחמיר פשא״כ להקל אלא דת״ק אין לשנות משוט שכבר נהנו להקל הא במקום שאין טנהנ יש

י י — ׳״ ״״• י ׳׳,״•, •!״ - ז _ י - • ׳ ׳ י » 0«וו1זי ׳מיש •י שאוסר u , טריפה מ?מ ותר •ר, ור״ץי v׳ nu JU ו tun ,, י ׳ ̂׳-•׳ «׳, •u1ICJ < ו,u ו ׳  * 1, 
ב כמי( סדק . שיבואר בם״ח ע״ש שייך וכבר כתבנו למעלת פעגין  ולדינא ק״״ל דאפילו יותר פה׳ טבל צד כשירה דודא׳ רבא לאו להבי,כוון רהא איהו פוסל יתרת בדרי דאונא וגפ״ש לעיל מזה • ל
״ . , . , , בהוץ : לג אנל כו׳ . עש״ך ולכאורה מדלאכתכ רבותא טפי גיפין ב' אונות וסדק ושמאל ג׳ ופרק טצרף םרק דיפין להכשיר ולא סדק דשפאל  היכר סדק אי בעינן ט״ד דוקאנםשלא יהא הסדק כפין הסרון בהוץ.׳ ,
 ש״ט ומוות לט״ז כאות יו״י שאם בימין ב' אונות ופרק ושמאל ג׳ טריפה יע״ש אמנם ננת״ך •חולק אפ״ז וסוכר דכשירד, ואפייה ודאי אף שיש בשמאל גם כן סדק דמועיל להכשיר ולא להטריף , ודע דאם אונא
 אחת נתפצלה ויש לה שורש א' כעיבי אצבע נטי הרין כן להחסיר אין מועיל ולהכשיר פועיל ועיין שמ״ח פכ״ו ולפ״ז אף לט״ז ראוסר מעשה ררב אחא היינו בסדק הא בנתפצלה ויש לה שידש א׳ כעובי אצבע
 בשירה אף לט״ז אמ שנים בימין וגי בשפאל ואי בימין נתפצלה ויש לה שורש א׳: לך אינה נחשבת כו׳ . היינו להטריף אבל להכשיר פשיפא דלא גרע טהיכר פרק ש״ך וה״ה דשודש א׳ לא אטריגן פט״נ
א ט׳ . ע׳ע״ך הביא לשון דיט והנה ל 0  במו בסדקים נטש״ל : לה שאינו חד בראשו טח חוא הקרוי גבשושית עיין בשחיטת אחרונים סבוארדבר זה וגם השוחטים בקיאין מהו גבשושית ואיזו יתיר אונא: ל
ן אבל טקמא , עש״ך דהר״ב אוסר אף  אם נבוח קצת אף אין נכוה כט״ד טריפה כיון שבל חפיצול הוא נט״ד ושכתבו ושוה לבשר יורה כן הא בל שאין שוה פריפה ובבר התבאר זה לעיל בשם חשטייח : ל

 דלחר״ו
 שנוח

 ;ן דפכש-ר יתרת טקטא דשאני פיצול דסופו להתפרק והנח אס הפיצול ארוך יותר פנומא או קצר סהנוטא לכאורה אס כן נראה דלאו פיצול הוא אלא יתרת וכשירד, אמנם יש ליניין יהיר, חדתי לדיעותא
 ור״מ ז״ל חסיון מבחוץ פריפה ויתרת מקפא י״א אם בן סמ״נ הוה תרתי לריעותא. ועט זה יש לומד ט״ש ד,ט"ז אות י״נ פיצול מנבה וקצר מבשר הריאה שנראה שאי; זה פיצול כ׳ בנה״ך טה בכך ביון
p** ,ח בתוכו אין סופו להתפרק ויש לומר כיון שקצר הוא מבשר הריאה א״כ םראין דבריט שאין זח פיצול אלא יתרת חוה תרתי לריעותא א' נומא הוה חטרון כבחוץ ואי יתרת הוה ריעותא לרבא וה״ר 
 א' מקפא וג״ש מנגה .וטייפ לענין פיצול טקסא יש לעיין גיר, ולומר דוקא אם אין פושרש יפה בשורש הוד, פיצול הא בל שטושרש יפו, מו, בכך והוה גופא תחתיו אפייה אין סופו להתפרק ועיין בשט״וז
 ובתב״ש וצ״ע ניה < לח יתרת . עש״ך דהר״נ דכתב דוקא בה״פ היינו לטאן דאוםר יתרת סקטא אבל לריק כשר בבלענין ועיין בלבוש כוונתו נ״ג דאוטר גאין ה״ט הייני למאן דאונזר יתרת טקמא י«׳׳« ן
 לט ואין לסמוך ע״ז רק בשעת הדחק וה״מ כו׳ . כבר כתבנו דהיינו לטאן דפוםל יתרת טקםא ולדידן אין נ״מ 0כל זד, ועש״ך ועיין לקמן בסימן ל״ז בדין תדתי לריעותא: מ פחותה טעלה של הדס י הש״ך הראח
 מקום לאות ז׳ דה״ה וודרא אם חיא פחוחח פעלה של הדס והיינו לאחו נפיתה כתב הכגה״נ בהגה׳ ב״י אות פ״ט אונא פחותה טט״ר וכה בועה וחוט מקיף ׳״ל דחוה ט״ר יע״ש ונראה דהיינו שהבועה מעל׳יע
י י• מא ואונות יפין. אבל וורדא בשמאל אין משלי• וב״ח חלק ו ט (  וחוט בשר מקיף רכשירה דםוף חדרא בריא וחור אונא שלימה כט״ד ונראה דיש לסמיך ע״ז כה״ג דהררא בריא ויש בה שיעור אונא וכ<
 עליו שייך ודייל דהכ״י סובר אף דלהר״ם יתרת בשמאל טנשיר ומשלים הימין וה״ה בימין הא וורדא תואר וורד כיון שדרכה בימין ושינתה מקומה ודרכה אין משלמת בשמאל אף שהיא עומדת בשטאל אמנם
א יי' יי׳״״ד ילדיזץ אין נ״ט מזה י ב י י י י י 1 ' י ' ' א "י ל ׳ א ד נ ה ת • י ר ת ש י " כ י מ " ב  תכ״ח כתב לחר״פ כ״ש אם עופדת בשמאל דםשלים יע״ש וסבור הייתי לופד דווקא וודדא ניפין פשליס ולא יתרת אפנם הטי'( ב
 ונ״ת דנ״מ לתי' האי באות ט״ב דיתרת משליט כתב וורדא בשטאל להב״י אין משלים ולב״ח משלים הדא דאס יש ביט•; וורדא ונם בשמאל ווררא יודה הב״י דמשלים להר״ט ודווקא חסר טיפין ועופרת משמאל
 אין טשלימ ועוד דלד־דן טריפת מסעם יתיר וורדא אף בשמאל כמ״ש באות י״ז 'ליש : מכ הוורדא . תש״ך האריך בכאן ותובן כוונתו והריב הביא וי״א הוא רש״י ורש״• פוסל מםעס דשלא כדדי אין
 טשליס ולא מטעם חסר וורדא דהא רש״י מכשיר חסר ווווא ואם כן ווואי אף יתרת םקטא אין משלים לרש״י והד״נ שכתב והכי גהוג פטעטא אחרינא דחםר וודדא דאלו מטעם יתדת מקמא, הא לריק טקטא
 חוח כפו דרי דאונא ולפי וה יתרת טקמא שלא בתואר וווו והוורדא קיימת כשידה אמנם זח דוחק דלא הוה להרב לוטר היי נהוג משמע מטעם דרש״׳ נוהנין כ; וע״כ העלה דאין •הכי נטי דאף דיחרת כשר טכל
 טקוס שלא בדרי מיקרי ואין משלים ולא כב״י שסובר דרש"׳ לשיטתיה שפוסל יתרת טקפא יע״ש י וחגח אם יש וודדא כימין ובשמאל יש לומר דטריפה דהוה ס״ס פלונתא דרכוותא להחמיר א׳ שמא יתיר
 וורדא נשפאל פסול בשייך ונ״ה אות י״ו ואת״ל כט״ז המכשיר יתיר וורדא כשמאל וא״כ משליט תיתיר ורדא בשמאל להפר אונא טשטאל ואף חב״י יודה אה כשיש וורדא ביטין ובשמאל כט״ש באות ס״א יע״ש
 גייט שסא הלנה כתיווץ הב׳ של הש״ך דאפי׳ יתית אונא שלא בדרי אין טשלים ובייש יתיר וורוא בשמאל אי( טשליס ושוב ואיתי בלא״ה טויפו, מט״ג להש״ך הוה ין/יד וידוא ולהם״ז איהו וודאי סונר בתירוץ חב'
י אין משלים טשא״כ השייך שם אות ם״ו חילק וחוח חליף חאוזט׳ ו ו  של השייך דאף יתרת טקטא אין פשליפ שחרי הר״ב אופר כן באות י״ז חילק בין ס״ר לם״ט דשםא שלא בדרי מיקרי ע״ש אלמא אי שלא נ

 מר דםריכין כסדרן הס הוה ב׳ לריעותא די״א דאונא הסרוכה לאוטא לא הוה בסדק ואפשר בדבוק מראשה לסופה רק היבר סדק כ״ע פודים דלא pfi^1 סהדדי
ן ויש י עש״ך דל״ר לסייד התם דרי מיקרי  ויד דאין נקראים נדייפ וטלאים כי אם תוך ל׳ ללידתן וגפ יונקים ועיין שפ״ח ותנ״ש ויש להחמיר ועיין פח״ח: מ

 זםעט הליף שתאוטות למעלה והאונא למטה ונ״ט בזה אי הוה דרי או לאו לטאן דפוםל יתרת מקטא נפ לשאר דברים :

 בתולדה. בך הוה וה״ה אונא ואוםא בוה האופן אם נאמר ו
ן י״א. השייך החמיר ו  דבליו ול׳׳ט אבאר זה באורך : מ

 ופ״ם הוח מטעם הליף ,- .
1b" 0ף» דעוף פוםל בריאה שלו כל הטריפות שמושל בבהמה מראות ובועות ופירכות זולת אין לו מנין אוניות בפו בנחמה ופיהו א״צ לבדוק דלא הוה פיעופ הפצוי כפו גבהסה עיין שפ״ח ובה״נ טאריך גוה 

 י לצלעות פקום שהריאה נחבאת שפ דבוקה היא וחכי רביתייחו אלא פחוץ אם נסרכה למקום אתר אטור וכמ״ש נ״ל ברור ;
ר בל״י הביאו תתב״ש אות נ״ז רשיעא באופתא יש לבדוק ננד השםש ופי׳ התב״ש לראות אס יש שפ היכר סדק םהוץ ולא מוזגי טה שיש היכר בפגיפ אס לא כפעשד, דריינופ דדצד. בזה שאס מפשיט מ ח  ב
 העור העליון כולו תזינן שאץ לקרוס ההוא שייכות עם הריאה פשא״כ כשרואה נגד השמש שיש סרק בפניפ ובחוץ שלפ אף שטפרידין בסכין בקרופ העליון ולא ספקא זיקא לא מינעיא לריק רא״א

 פסטין היא היתרון

 העור העליון כולו תזינןשאץ לקרוס ההוא שייכות עם הריאה פשא״כ כשרואה נגד השמש שיש סרק בפניפ ובחוץ שלפ אף שטפרידין בסכין בקרופ העליון ולא ספקא זיקא לא נ
 בקיאץ בבדיקה אלא אפילו סדינא דנטדא טריפה חוח דקרום עליון של ריאה הוח שיעא נאופתא ופה דלא מפקא זיקא דקרום התחתון שלפ הוא וא״כ וודאי תה שיעא כאיפחא ;
 מעשה דהר״ץ הביאו התביש ם״פ ל״פ וזה לשונו שחיה בימין ד׳ אונות עליונה כדרכה ואח״ב קטנה ואח״כ נדולה ואה״ב קטנה וורדא היתה בין ד' לאופא ובדקו וראו שעליונה אין לח

 'ף שאפצעית נדולד, פשלישימ ועוד דע״כ היא היותיח דאל״כ אלא הד׳ הוד. וורדא שינתה פקוטד׳ עכ״ל מזה לטידין הא היה סמפון לעליונה וורדא היתר, לאחר הנ׳ כשירד, וכן י א״ב חוה חליןז שאפצעית נדולד, טשלישי* ועוד דע״כ היא היותיח דאל״כ אלא הד׳ הוד. וורדא שינתה פמוטי׳ עכ״ל מזה לטידין הא היה סמפון לעליונה וורדא היתר, לאחר ד
 חד׳ גדולה גפו נ' וסמפון לעליונה לא היו טטריפין מספק שטא ד' יותרת והוה שינתה פקופה עיין תבייש אות ל״ט שכתב בעין זה כיון דלא הוזכר בתלטור אין לאסור טטפק יע״ש ולפ״ז ה״ה תרתי לריעותא

 דכבר נתבאר דיתדת הוה ריעיתא או» בדרי ראונא והיינו דווקא שיודעי; איוה הוד, יתרת לא מספק ולקמן ל״ז אבאר גל דיני.תרתי לריעותא באורך ובאן אי; להאריך ;
* דבי וודדות בשורש א׳ וא׳ הפוכה אם שניהפ שוין טריפה הספק אף שזה לא הוזכר נתלפור אם צריכה להיות בתואר הראוי לה י״ל כיון שהם בשורש א׳ מסתמא א׳ הם והוה וורוא הפיכה ואפ אין מ  י
 להם שירש א׳ טריפה מטעם יתר וורדא כמ״ש לעיל בזה , חנה כספרי הבודקים יש כמה קולות או חופרות שלא הוזכר בראשוניפ ואין להשניח בהם ואי; לנו אלא דברי הש״ע והאחרונים וכן כתב התבייש 1

 לחכשיו כאן כיון וננלו כל העוו עליון ומיהו ננלו פוותא ונמצא בועה פ״ז על סקופ הגבלי יש לצוד בחייט דלא הוה ב׳ לריעותא עסי' ל״ז סירכא תלויה מנועה ם״ז יע״ש . ובזה מיושב הא דהניה רם״א
 דין ובוע׳ על ננלד טלו ולא על נגלו פורתא ומד, ב׳ לריעותא וכאן אפי׳ ט״ז טריפה ולא טפעפ כ׳ לדיעותא אלא כיו; דהניע ההפסד ב״כ חיישינן שמא קרום מחמת מכה עלה בו על הבועא ולא עור הריאת
 הוא ועיין תנ״ש א,ת י״א ושמיה ס״ר ולפי פ״ש א״ש יע״ש : ד הוה כקרוט. הש״ך עשה כלוטו דקשיא ליד, על נ״ף הוטיו; והכי הוד, לוטר דחוה קרום פחטת טבה רבועות דעלטא בין עור לבשר חפ

 נויליס
 ח ד ו ש י ר ע ״ p סימן לו [יא] במשבצות זהב םק״א . ולא היה להט״ז לסתום זה . נ״ב סע״ז לא סתם והרי כתג להדיא וכשל נל זמן שאינו מגצנן :



* ף  שפתי דעת יורה דעה לו הלכות טריפות משבצות זהב ף* ו

 והנ״מ נין נ׳ מעמיס אלו כני נתבאר כסי׳ ל״; עוד ׳'ל אס לא בדקו אחר השומן oft סיה סותה כל הנקב
 !מ״מ ידוע היה שנמקוס הנקב היה :זמן אס נאמר התימה לאחר ומן לא ממי הוה סיס לאיכודא שמא:יקב
 קורס השומן כקושיה הכימ ושמא נס השומן היה ניקנ גפ אס יש עוד איזה ספק בנהמה מ5ד אחר מצטרף
 עם יה וסוס ס״ס לאיסורא ונשי׳ מ״ו וזלג טהור סותם אבאר עוד נזה •י (ה) שוב. כתב סע"! שמוה יש
 ראיה למיש סי׳ ע׳ דמים קריס סיתמין נקני הפליעז ולסין בפושרין לא קריס ולא חמיס יש לצדד לתקל כשי

 נדיליש ועור של הנועא הוא עוד הריאה וכאן דאינלא אמרינן נם קרום הכי חלף והלך לו וזר, עור הנועד.
ו כאות  הוא וקרום מחטת מכה . וכתב שט״ח ס״ר דכל ׳שא״א בבדיקה מרימה ונכון ׳ליש. ובנר נתכנ
 הקדום דנאן לאו טטעס ב' לויעותא קאתינן עליה דאל״כ הוד, לרט״א לומר בקיצור ופשוייר. אף ס״ז יש
ד פורתא • ה יש אומרים . השייך הביא נ׳ פרושים או ל נ נ  לאשור כאן ואף בה״ט ולא נ
 •שנפחו מיעט ונקרע או שנפתו קצת יותר מהראוי ונקרע סמוך ליובש אף שאין נפרד בציפורן הזינן

 דיבש הוא (ה״ה ונ״ש במקום היובש נקרע) או שהיה ויעותא דטט״נ אי םשערין נסו שהיא נפוחה הנראה מדנריו ובלא״ה יש שס ריעות להקל דלא אמרינ! נשתמין נקני הפליטה ואמנם הדחה א' במיה קרים
 יש למנוע דמטרשי ליה ולא יפלוט וטוב לשרות בטיס שעמדו בבית מעש שתפי; צינתן ושש ינואר: (י) שהעביר.
ע במקום הזה היה ממשמש הא לאו תכי לא תלינן תרי ספיקא לקולא ד 1 י  עע״ו והס ג״כ דברי הנייח דוקא ש
 אמנם מ״ש דחזינן במקום השיכים ניקב אמאי לא כפשוטו דהתס בשק א' שמא כשך וחזר ונשך כע״ש הנייח
 ומשמע מט״ז דאש רואין במקום שניו שלא נקים לא תלינן דואב אין ברור שנוקב כמו שהאריך התבייש אות
 י״נו ווה לא משמע משום פושק שיאמר כן מעינן דוקא שבמקום אח־וה יהא נקנ רויןא אלא אמרי׳ מסתמא

 סזאי ;קין כיון שאוחו בהן :
» דממרא אמרו נא ואב ונעל מהו. סא ליתנסו אלא החוירן כשהן נקובים מי אמרי׳ במקום נקי ניקב ף  ן
 י כוי ויש לראות מה סאי דאמר במקום נקב ןפירש״י שמא מקורס היה נקב והא אין בודקי! אחר חי"
 עייפות כלל ועה״ת לחוש וכן היה לומר מי חיישינן שמא נקבים אלו לא מזאב הן והיינו שלא במקום שניו.
 והנה יש״י סונר אין סירכא בלא נקב ונאמר ריאה נכלל כני מעיים וכמ״ש הישכ״א ישא,־ פוסקים א״כ שפיר
 אמר נא זאב ונעל בני מע״ס והריאה בכלל אף שאין אנו רואי! סירכא ואי הוי נה מסתמא נשאר היה איזה
 דלדול כמ״ש בסמוך לקמן מ״מ שמא היס נקב מקודם רהא ריאה צריך נדיקה מה״נו וע״1 משני התס דלא
 מיישיכן דיעבד כמ״ש רש״י שס לקמן נשמעתי! דאי איסרקה ריאה נצא בדיקה כשרידסמנינן ארונא . והא
 דבעינ! לתלות נידא דענחא או נואב היינו או דמדרננן בשפק השקול מחמיר׳! או כיון דאין נמה לתצות
 האיסור שכיח עפי מחיים שכולן א:ה ואנס דרכו לינקב לא לאחר שחיטה כמו שביארנו נס׳ ראש יישף ובספר
 ג״ו גשוי״ת א' יע״ש. אמנם בתום' נדף מ״ג נתנו דיש סירכא כלא גקב ולשיטתם הוכיחו לומר דהכי קמינעיא
 ליה אפילו נקנים שצא נמקוס שיניו אי תלינן בוא;. ולשון הנמלא צ״ע ואמר מ׳ חיישינן שמא נמקום נקכ
 נקנ. והתב״ש נאות י״ט כמג דאי זאב אי! ברור שניקב א״ש יע״ש ולא הבינותי דאבתי היה צימר מי ת״שינן

 שנקנים אלו שצא מן הזאב הס סוף לנל לא יכולתי ליישב לשון הגמרא כראוי:
J"D3 השמ״ח ס״ח ואות י״ג דוקא נעלה הא נתייחד כלב וזאב אצל הריאה צא תלינן ואפילו הקפה 
 לא מהני ווה לשיטתיה שסובר זאב אין וודאי נוקב הא מסתימת שאר פוסקים יראה דיש צצד- נוה
 אס נתייחד כלב האב עם הריאה ויש לתלות . גש לעני! העביר סענח היקל התבייש אף שלא ידענו בוודאי
 שהיה ידו במקום הוה לצורן גדול יע״ש. וצ״ע לדינא ככל זה ; (ץ) תלינן. כתב הבו״ז אפילו במקום נוצא
 כמ״ש בסימן ל״ו ס״ו עכ״ל והוא מפייש־י חולין מ"! ב׳ אמר אמימל אי! מקיפין מועא ופירש לש״י
 ל״ם אין במקום לצא משמשא יוא וטנמא . משמע מפורש הא במשמש תלינן אף בנושא והוא ששוט

 עיין מ״ש בסמוך מזה :
 ןן״ןן רהשמ״ח סי״א כתב אס הית סירכא !;נובלת ע״י מיעון ונמצא נקנ תחת השירכא או כמין לה אין
 י תולין!ממרוצת דבריו שם ונתבייש אות כ״נ להנןעס כיו! לסייכא כעי נליקת נפיחה וכאן א״א טריפה
 הסתייע מלנרי הנייח כסימן ל"! ומה״מ כתג נשיי ל״ט פל״ו ואות נ״ל דסירכא שלא כשרי! וכברה ע״י
 מיעון וצא בדקוה בנפיחה טריפה ולי ההדיוט אין מלבר׳ הנייח ראיה לכאורה ה״ל גסי׳ ל״ו מיהו סירנא
 שלא כסדרן ומצא נקי במקומה או סמון לה לא תלינן כמשמש לוקא נועא שלא היתה בחזקת טריפה משא״כ
 סיינא אין להוציאה מחוקת טריפה א.א בידוע שלא היה שם נקנ. |יב] התג״ש הבי! מעעס דא״א לבדוק
 :!ש״ס מעייף בנמצא סמין צת נקב ואינו דא"? למת ליה לומר נועא צאו בחזקת טריפה תישוק ליה דא״צ
 בדיקה אלא דהיק סירכא שלא כסדל! לוב הפוסקים מעליפין אלא שאנו מקיצי! ע״י מיסוך הלכך אה ;קב
 תחתיה או סמוך לה צא תלינן בטבח וסשעס ותלינן דהוה ספק השקול משא״כ כאן ליותר יש לתלות נסירכא
 שהיה נקב ומה כעוברת ע״י טיעון אין לאיה כ״כ ושמא עדיין לא סתמה הסירנא נל הנקב והא עניה ע״י
 מיעון. 1מ״ש אלא בידוע שלא היה שס נקב ר״ל ומאחר דחזינן נקנ אין לתלות ביוא וטנחא ולאו דו־ןא
 בידוע שלא הית נקנ אלא ס״ה נאבדה בלא נפיחה כשילה כיון שעמה על ידי טיעון והבדיקה רק צחומרא
 מנ״ש העיז סי' צ״ט יע״ש. !סירנא תלויה ושאר ריעותא כתב הג״ח שס דתולין נקנ נשבח והנך רואה עג״ס
 אס סירכא שלא כסדרן ונא א׳ ונתק הסילכא בכת בעני! שא״א תו לבדוק אס עובר ע"׳ מיעון עייפה דסירכא
 זו בחוקת טריפה כל זמ! שלא נבדקה ע״י משמיש ואף שהוא דבר שצא ניתן (כתוב מרוב פשיטותיה מ״מ
 סוציכתי לכתוב מפני שראיתי רניש אומרים דאס נקרע באונס כשירה שמא היסס עוברת ע״׳ משמוש ואוקמיפ

 נהמה אחזקתה ואני אומר ח״ו להרהר כן ונסי׳ ל״נו אבאר עוד מוס באורך .־
״^ד עוד תתבייש נאות ס״ב נשם גה״י לדידן נאבדה הריאה :!ליפה באין ה״מ ס״ה נעצ זאב וכדומה  לן
 ומתבייש נתנ דאף ציש׳י דאין סילכא בלא נקנ מ״מ אין שכיח שיהיה נקב בלא סירכא כי מיד
 נתהוה סירכא ולהא לא ח״שינ! שמא היה !נתקה ואב דהיה מינכר איוה דלדול ענ״ל ואני אומי נס גה״י
 לא ח״ש אצא שמא הי׳ סירכא ונתקה הזאב והא דאמרינן נא זאב ונעל כני מעיים יכתג הרשג״א ריאה
 גכצצ א״נ כן הוא אי! ראיה דמ״ר׳ שבדקות משירנא ולא מנקבים !משוס הכי לא ח״שינן לזאב וכ! נראה
 להחמיר והשו״ח כקו״א סי' כ״ה השביס עצ ידו ויש להחמיר: (ח) או . עע״ו נ׳ טעמים א׳ שאי אפשל
 לצאת ממ״ם מחנות למיסת הריאה ולשי זה קורקבן כה״ג עריפה ועעס נ׳ למסחמא כשמרגיש שאפס מוס
 הטבעי יצא וצפי וה אף בקורקבן נפילה . ומ״ש נשם לש״ל שנמצא התולע חיך הנקב וכן כחג מו״ח הנה
 יש״ל נפא״ע סימן;"א הכשיר אף אש נמצא תון הנקג או עציו כשמוך לו וצא אושר אצא כשנמצא רחוק
 מנקב דשמא סתוצע ממקום אחל הוא וכל שכן מקצתו תון הנקג ומקצת! בחזן נשר אמנס מנ״ח משמע
 דוקא מקצתו חון הנקב ומקצתו כמון הא כולו תוך הנקב צא ותניא ראיה סשל יוצא מסוכה ה״ה כאן

 אין להקל אלא כה״ג ואס כן אין השווה הע״זדעת רש״ל עס סנ״ח ואמת הג״ח גופא כתב וכן נחב לש״ל
 ׳ע״ש . ומ״ש עוד יסהייו דרגמ״ה שמניח•! בשמש נו׳ ירצה נזה כשאין בנקביה שוס תוצע אלא כגזף
 הריאה במקומות אחרים יש תולעים תוחב׳! ומני״ין בשמש אס יצאו תלינן שגס זה הוה מן התולעים ועיין
 ג״ח ולעניין דינא אגאל בשייך : (ט) שנפנים . טט״ז מה שתי׳ אמ״ש הר״מ אפילו לחנילו למשמע נ״ש
 לגשר וזה נבל הש״ס דמשמע דוקת להכירו וח" דה״ק ל״מ לעול במקום שא•! נשל כו׳ ולעני! דינא נקנףנן
 כי הא נמי ואט ניקב לעול טריפה דאין גשר שיגין עליו. ואס נמצא מחט עדיין תחונה נתון סמפון
 ובשר א״כ אין מי שיבין עליו גכה״ג בהגהות העול נתב אס המחש מקצת נס:מון ומקצת כנשל עריסס
 סר״מ טיןןל"! ומהל״׳ פיני"! הסכים כ! . יציע יא״נ אין מציגו מחט בליאס כשילה מיל שעבר כתוך;מפין
 מעל״ע נערפה ואין תחזור לכשרותה כשיצאה צגשר זי.א ק״״ל טריפה אין צה כיתל. וראיתי צתנ״כ אות
 ל״ה כתב אם נחסר מהבשר נגד הנקב אף שנצוד׳! יש נשי טריפה וכתב דא» דמחמת המחט נחסל הנשר
 לא מחוקינן ריעותא ואמרי׳ מיל עגלה המחט ולא שהתה ובשר הורס בריא ולפ״ז אמת הוא הדין אה רואי!
 מחט •גתון הנשר ונרקב מנינו ולא מטעמיה דנה״ג ומ״מ קשיא וודאי מחש אין סותם ונאותה שעה
 שהמחט היתה תחונה מקצתה בשמשון ומקצחה בנשר מאן היה סותם ואין טריפה חויר לכשרותה וצכאודה

 הרי נקרע אמנם השם״וז ט״ה ובתב״ש אותיי״ב כתי דלא הוה מפיינ ובחייה יותר חוקה הבהמה מלאחר
 מיתר, וכן הםכים עמו הכי״ו אות נ' וליכא ממ״נ ולא הטריף אלא ביובש או שאר ריעותא דאיגל׳
 נהדייהו דאפרינן כיון דנקרע פפתניא דיעותא היא יאפי' הלך הריעותא ע״י נפיחה ולזה הסכים הכר״ו
 ואם נפחור, רק טעם יראה מכר״ו דמכשיר והתבייש אוסר 'דיצאה זו משאר רוב בהמית דאין נקרע ע״י
 נפיחה טועשת ובתי' הנ׳ התנ״ע וכר״ו «ניחם טת-רץ אמ הריציתא הלנה והקרע בםקוט אהד ולדידי
 הדבר חוה צ״ע דניהו רעט״נ ליכא מ״ט פירי טפיקא לא נפקא ולא שייך לאוקטי' אחזקה פירי דחוה
 אטים בראש כל שהריעותא מחייט וכ״ש לט״ש התבייש טימ! ב״פ דלא אוקי אחזקה דיצאה מהרוב
 דרובן אין טיט בראש ה״ה באן וצ׳׳ע לדינא ויש לאשור כתי׳ חני (°) : ן ונסתם . השייך הביא ב'
 פירושים מפני טה קרום מחטת פכר. אינו קרום ונבר התבאר נט״ז אות ד׳ ודע דבכ״ט אינו קרום
: f במים. עש״ך הביא דברי ׳  ולאו דוקא ריאד, או וושט כן העלו כולן ולא נהרא״ה ב״ד, ל״ד נ
 םחרי״ו דנם כאן טוקיקים בכלי כפו נצסקה אמנם דתב״ש אות ח' בתב דלקמן בעינן שיר,' 'פושרין
 כל טעל״ע צריך לדקדק בכלי ובאן רק בשעת נפיחה בעינן פושרין אין לדקדק ככלי וכן דהה פ״ט בשם
 כה״נ דנקיץ בפים קיים יע״ש : ך! פושרין . עש״ך דלפי מה שפירש"׳ נקדירי לא הוה עצה מונה
 והר״ב שנתב ואם שטוח בקרידי אין תקנה ואלו לרש"׳ לא הוד, צריך עוד לבדוק אלא נהר"! והשיג
 על הלבוש שסותר דבריו הניד דבתב קרים סקרעין והיא בפידש״י ואיך כתב מיד דאם הושם אין
 תקנה והלא א״צ תקנה. יכד׳ לא נישוויה להלביש טאורן של יעראל נטיעה ח״ו תנ״ד עיינתי נרש״י
 מ״ז ב' ד״ד, דטמרש־ לשון מרשים שמקשין אותה וקרום היק בשהוא מתקשה נסתם במשמוש היד
 ופעמים דלא מיגקב עילאה וטייקכ בי בריק לד, עב״ל והלבוש הוסיף וז״ל והקייס מקשים הריאה ומותהים
 קדינז לליין ויתקרע בנפיחה,ייטר־פנה 'נ!לא כדין ר.לבך אם שמו בחטיש או בקריש אין תקנה שהרי כבר
 בכווץ ונסתם הנקב והיינו דמקשה ונסתש בטשטוש היד בי כ; דרך דנר הקשה וה״ה ע״י נפיחה והוסיף
 מלת וםותחין היינו שפתכיויץ נ״כ ליי קרים ומתקרע אח״ב וה״ד, דלפעטים נסתם הנקב מאחד וטותהין
 וט״ש וימריפנה שלא כדי; נקים לשון רש"׳ ונם לשון הריין ואמת שהב״י האריך בלשון רש״י שכתב
 ומים קריש מותח ין אותה כשמתקשה ואינו לשו; רש״י יע״ש נם שם ד״ה אינו קרים ראיתי בפי' ברש״י
 דםופו ליםתר חה דלא כש״ך אות ו' וכבר נתכנו בפ׳יז אות ד' באורך . כן נראה ליישב קצת *) (°):
 ט שוב . עש״ך דטשמע טרט״א טרכתב שוב אין תקנה חא פושרין אף האימא יש תקנת וטשטע כן
 דעת ח»"ך רק ב».־וש« אין דעתו כן הא באינלר מבואר בנה״ך דניהגי והבל״י בתב נשם שייך דאיא
 בקיאין באיגלד ולא ידענא פי הניד לו זה ואדרבה נגה״ך טבואר ההיפוך . ודע ראם •דעינן הינא אוושא
 היה נראה לכאורה וטשיטין נילא או נרפא ורוקא אמנם תשט״ח כתב דא״א בקיאין . וכתב עוד ראם
 פ״א השמיעה קול ונתר הכי אין משמעת הו אין תקנה דשטא נקרע דבר כה בתוכה ׳ע״ש י. י שהעביד
 הטבח ירו . עש״ך דהכיהנר הוסיף תיבת בכת נם אהעניר ירו רבעינן בגת ולמקום דחוק לא בעינן
 בכה ועב״י עיי; ט״ש ב״ח : יא או שלקחה זאב . כתב השייך ה״ר, עובד כוכבים אם ידעינן שעשה
 איזה נקבים תולין בי אף השאר נטו נזאנ וה״ד, דלא ח״שינ; שמא מקודם היה נקב ויראה לדידן
 דנאבדה הריאה טריפה באין ה״ס לא מכשירים בעונד כוכבים אלא בבדקי מקורם הסירכות ולא בלא
 בדקו כלל ואף חתנ״ש אות כ״נ דטתיד כנאבד דאין טדרך המנח להעכיר טירכא עד שלא ׳שאר שום
 דלדול בעונד כוננים פודה וכבר נתכנו לעיל דאף התם אין להתיר והעיקר בבה״י ופר״ח בקו״א .
 שוב ראיתי שזה תליי במחלוקת הב״ח ושאר אחרונים בסימן ל״ט ס״נ גבי בא עיבד כיכביס ונטל ריאד,
ב תלינן . כתב השייך דאין צריך הקפד, ואפילו איקפי  נורק־ן אותה ושם אבאר וכאן אין להאריך : י
 ולא אידםי ישירה . הנר, מ״ש דטינח דכשר נלא הקפד, היינו דנם״ט אטרינן דלא תלינן נואנ והיינו
 מטעם חזקה ואס כן היכא דלא איפשי להקיף וודאי כשר כנון שנאבדה דאי ע״׳ הקפה נלא״ה
 אמריי בדף נ' םקיפ־ן בבני מעיים נישמע •אף היבי שאץ לחלות וכן טשטע מעור ומחבר שלוז כתבו
 כאן הקפה אלא שיש לומר דאה״נ חינא דא״א להקפות כשירד, דאוקי אחזקה אבל כל חינא דאיכא
 לברירי לא סםכינ; אחזקה כמבואר לז״א דאדרלא משייר, מוכח כמ״ש המרדני רא״נ איקפי ולא אידטי
 כשיור, והקפה וו ומורח וו לפה והיינו דאמרינן בא ואב חולין ולא אידכר הקפה לברורי זר, נ״ל כוונתו .
 והפריית החגזיר לד־נא אי איקפיולא איומי . והשט״ח םי״ג ואות כ״ג היקל כשיש לתלות בשינוי הוטן
 ומשמוש היד יע״ש ואין להחטיו : ע וכל. עש״ך רכל שיש םימן שנעשה מחיים לא מחני הקפד, ,
 ואפילו לדידן אם יש עוד צד מקילין כמ״ש השייך אות י״מ ט״מ כל שיש סימן אין טקיפין נלל :
 יד או אדום . עשיך רהמורה צריך ליזהר ולהבחין אס יש לתלות ולומר אחר שחיטה הוה . כתב
 השט״ח םי״א דאש עור הריאד, חלוי על ננ' נקב אין להקל ולומר חוואי לאחר שחיטה דמייי־ס הוה
 בלה העור לנטרי דאין זה ראיה דלא כמודה אחד שהיקל בזר, יע״ש : טו וכן. עש״ך ומלשון הטור
 והמחבר שכתבו וכן משמע דחד טעמא כפו בזאב וטשטוש ידא דטבחא תלינן וה״ד. הנא תלינן םםפקא
 תשתטה הותרה בט״ש פ״ס נ״ח אבל םהר״ט ושאר פוסקים משמע דוודאי הוהשא״א לפרוש טחיים
 מחמת רחיפת הריאה או כ״ו שאי; אפם חים הטבעי אין יוצא ולכאורה ג״ט באם התילעיט מרוחקים
 טנקב דאי ספיקא הוד, ט״פ לאיסורא שפא הני תולעים טעלמא ושפא קודם ׳;;וזיפה פירש עיין אות
 י״ו וח״י ואלו לטעם רוודאי הוה אף מרוחק מנקב מכשירין דתלינן דנקנים מטורנא דנשחטה הותרה
 אף נספק השקול נ״ש כאן דלא נעשה הריעותא מחיים וחולין להקל עסי' כ״ט וט״ש באות ח״י וי״י
ז תולעים . עש״ך והנה ועת הי־ש״ל יש לומר דהוה 0"0 לאיםורא שטא הנ׳ נקבים לאו טהני  יע"ש •י ט
 תולעים ושפא כבר פירשו כט״ש באות פ״ו ולדינא העלה כמהי״ט מלובלין וט״ש ואף בלא נמצא כ״ב
 תולעים והניא ראיה מואב א״י טה חוא רהתם אטרי׳ נשך וחור ונשך משא״כ כאן רווראי אי; סברא
 שתולע א' עשה כמר, נקבים ומהר״ט מלובלין ז״ל בתשובת לא אמר אלא כי מי יוכל למנות או שפא
 נפלו בטשטוש ידא דטבחא יעי׳ש : יל שנקבוה כוי . עש״ך בשם הנייח דווקא ריאד, הא נרם ודקין לא
 והוא העלה אף נל האיברים לנד במוח חיי שינ; והראה מקום לפייס מ״ט דשם מבואר בקורקבן נשר .
 והנה הפרישה בסימן ל״א אות נ׳ מכשיר ריאה וקורקבן רעור שלו קשה והנ״ח משמע אף קורקבן
 אוסר ואין ראיה מעוף פלוטי״ל שהביא הנ״א דשס יוועין ועוף זד, דונו בתולעים טיעא״כ נשאר שפא
 פעלטא אתו והתבייש בסימן מ״ח אות ד' ופ״ב הסכים כב״ח לאסור בכוס ורקין בקירקנן משסע מדבריו
 דטחירו מח״ט בט״ש הפרישה שעורותיו קשים יט״ט כפי הנראה םב״ח אין ראיה להתיר בקורקבן
 דמהג״א אין ראיה שאותו העיף ידוע שפיניה קא רבו התולעיט ואי; דרנ; לפרוש אלא לאחר שחיטה
 וטייפ לדינא להתיר בקורקבן וכרס ודקין אין לעשות מעשה •י יך| כשירד, , השייך האריך ותיכ; בוונחו

, ..... . . . . . .  דהד״ט _ .. . .
 ראיה מכאן דשת־מה דלאחר ומן הוה סתימה לולי קרוש שסופו לישתו ומה אעשה שהגמל׳ אמרה בעריפה שאי! לה היתר וצ״ע : (י) שהיא שוע׳ באבי. סנ״י נתב שתהא לבנה ע״ו וא״כ יש ליקמ קערה של בדיל
 שהיא לכנס וניכר גה וצאו דוקא חרס המצופה נאיר דמ״ש : (יא) נשר . הס״! הגיא הא דרשנ״א שמא ניקב א׳ צמנרית ותי' למסתמא היה נמחה. האי צחנריה לאו דוקא יא״נ ניקב בן אין מ׳ שיבין וק הוא
 ננ"׳ ר"! נשס הרשכ״א ועיי! שיין אות נ״נ י ומה״ט כסב התבייש מחט נריאה שנשפכה כקיתון טליפה אפילו בה״מ וע״י נפיחה דניקכ הסמפ!! ואין מ׳ שיבין עליו ופשוט הוא. והא דקשיא ליה כאן !צא מחט

 בריאה לא מיישינן שמא לחנירו דאחזוקי ריעותא לא מחזקינן ׳״ל הכי קשיא ציה כיון דמיישינן לקלקול הסמפונות כ״ש צניקנ א׳ ואהא ת״ כו׳ :
 ןך?ז ונשפכה כקיתון ויש חסרון ׳ותל מלב יעית כתב השמ״ח סי״ע לכשירס דליאה סשוגיית וכשנימוח׳ למיס נתמעטה וצייד לנתרוקנה ודווקא נוצה [וה״ה רובה] סא מקצת לא יע״ש . גם אש אין נימוס כמיס שאס
 * ניקב הקלוש אין יוצא צוין בדיקת הסמפונות וכבל כתבנו לעיל מזה . ולענין אם בקיאי; האימא כבדיקה 11 לעת רמ״א להכשיל בה״מ אפי׳ נעכוריס יסרומיש ובן לעת השמ״מ סח״׳ ומנ״ש כאית
 מ׳ דהע״ו יודה כאן ממני ודוקא לעני( נקג א״א כקיאין מה שאין כן צנע לראות בור״קי לגינים גקיאין יערן שם וכן משמעות הרנה אחרונים ועמ״ש בריאת שנתרוקנה : (יב) חסי. דהל״פ הובל לחסר שנלאה
) אס הע״ז האריך לשתול זה ומשיק גה״מ להכשיר וכן נלאה דעת השיך נאות נייד. ומ״ש אם התחיל להתרפאות ע  מניוון לאחו נפיחה עליפה רתוס כחסר אונא ור״ל כמו חסי אונא עליפס ה״מ ע״ג עליפה ־. (
 א״ל אין תחזור צכשרית י״ל מא! דמטריף כף כפופה לא מטעמיה דסר״מ לאלו לסר״מ כ״ש טליפה אלא קנלה גיד! דנתכ׳ עריפה ואיפשל מספק שליפה שמא ישלוט יותל ומש״ה אפ יואץ שהתחיל להתרפאות אין
 בכך כלוס ושומעי! להקצ יבזה : (יד) יתר . הע״ו האריך לסתור פשק זה וא׳ מהקושיא כאמולא צלין לפרש ותנא אין צרין לפרש וכאן הוא להיפן ואין לומר דרנ נחמן אמר כשירה אפילו׳ותל מרביעית היינו עציר•
 בדיקת הסמפונות כמו שאבאר לקמן וכשירה ע״י בדיקה נמו ריאה דאינצד כשירה היינו ע״׳ בדיקה חדא מאן לאושר הובל לצא מסני בדיקת השמפון ועול למכל מקום ללייתא מפלש עד כדי רביעית כשר ובלא נדיקם
 הא ׳ותל צרין בדיקה ואיך סתם ל״נ. ובנה״ן השיג עליו וכתב דהא ללא מוקי מתני' נהכי ללסלה משמע נ״ש לא שיעור גס מצינו כמה פעמים אמורא סתם דבריו ובן השמ״ח ס״כ הסכים לטריפה והפר״ח הסכים

 לט״ז ובל״י ב׳ ללוב בנין נ״י ואוהל מועד ורש״ל ונייח וש״ן ננס״ן מטריפין ׳עוין שם . ומיסו כתב התבייש היה תליקון ננ׳ מקומות אין מצערשין ליתר מרביעית :
^ ליותר מרביעית עריפה יש ג׳ עעמים או וח״שינן צסמסונות והא דלא מהני נליקה ישמא ניקב ולא שיין תי׳ םרשג״א ללעיל ויש טעם לסופו ליגקג הקרום כן נתב נת״ך . ומיהו אס סשלה בלי רביעית ך  י
. ויש צראזת הא הי״מ נ ״  י אף שגיאה חסרון מנחון כפייה וכן משמע מג״י להויא אף להל״מ ואסר חסרון נחון לסופו לינקג מה שאין כן נימוקה אש היה סופו צינקב היה כבל נקוב כיו! שהגיע סספשד נ
 ז״ל גפ״מ מה״ש ה״ו חשיב מסר מגוף הריאה תמת סוג חסירס לא תחח סוג נקובה אס כן אין סעעס סופו לינקנ ואי יש לומר הכי יש לומר והשי לא הוה אלא בתולות מה שאין כן כאן נתרוקן הדר בריא וצריך
 עיון נזה : (טל) שנמצא נעור נ׳ שאירע שנפחו. אטוס מראיתה מראה ריאה ומשמושה קשה גי״ו נשס ר״ש. הנס ה׳ ובריס יש אטוס ועיגרי וקשס כען וינשה וצמקה ויש לחצק ביניהם בין אטוס צעינרי שוס
 מלאה ריאה ומשוס הכי הוה ייעותא וזה מראה מונלא ואף כאין גה ליחד בדעת הימ״א בתשובה הוה טינרי . וינשה איפשר שעוצס בנפיחה והקרוס יבש השלטונו ציפורן ניכר נה !קשה נעז סוא יוחל מאטזס
 בקשיות ומשוס הנ׳ אין מהני מפקא זיקא וצעקה אין ראיה ילאו אטוס הוא ימחמס שצמקה אין עולה בגפיחה וכל שלא צמקה רונה או בולה לית לן נה אמ!ס ננה״ך משמע למפלש הא להג״א נשס נה״ג למניח נמים פושרים
 משוש אעוס הוא והיינו ע״י פישל׳! אטוס אפילו כל שהוא וכ! יובש ואין צלין שיהיה סאעוס מעצ״ע עיין כה״ג. ומיהו כתי השמ״ח ראפילו אין קשה נמשמושו הוה אטוס והניא ראיס לאל׳׳נ למה ליה צהעור לומר שאייע

 מקרה שנפחוס והלא אם משמש! דכר• קשה פשיטא שצרין לנפןח :
« לאטום יש ג' טעמים וטריפה א׳ עעס מ־שב״א הניאו אחרונים שאין מניף על הלב ואס כן טריפות אטום לאו משוס לתא לריאה אלא משוס לג וסל״מ נפ״ח מה״ש מנה תחת סוג נקובה שסופו לינקג ורש״י כתב ך  י
 י וסוה לקותא והנ״מ נין העעמיס להרשכ״א כועא או תלוי על האטום וכדומה צא סוס ג' לריעותא שאין שניהם מעילות ע5 עני! א׳ שוה מעיל על הליאה וזה על הצג ומיהו אם אעוס נגד הדופן נמיצר החום
 להישנ״א עייפה ולהל״מ לסופו לינקג אס במיצי יש להכשיר ולרש״י לסוס לקותא נין נ' צריעותא ונין צוופן טריפה יאף לדיין זאיסלין בסימן ל״ט כל הסילבוח אף נמיצל החזה מ״מ סנןעס שא׳יא בקיאי! ויש
 לפעמים לצלל צסקל נמו שיתבאר שס ואלו מעכס האטים עריפס גג״ע ויש לסחמיר בכל ספילושיס ובאמיל(°); (טז) הקרוס לנד. עע״ו ומפרש להל״נ הגיה הקרום לבלו ומס שכתב המתבל סמוך למקום האטום היינו
 מהצל קיום לאעוס ואפייה לא יקלע יק הקיומים ולכאורה סוס נראה דסמיקות למפרשי הקרומים היינו ע״ג אטוס וצהלשי״א בקצל שכתב סמוך למקום םאנויס היינו מהצל יחתון בגשר זהע״ז סייס מסטול ראו•
 לעשות וסיים ירמ״א סוגר כן נמ״ש נחתכה משמע שנחתכה אף סמוך לאעוס ומה שהגיע הקרוס היינו להמחנר וליה לא סבירא ציס אמנם סנה׳׳ן ותביש !שאי אחרונים אמרו יעיקי לקלוע לק הקיים ומ״ש סלשכ״א סמוך
 למקוס אעלם סייגו על גבי אטוס וירצה במה שכתב סמוך למקים אעוס הקרוס צא הבשר וא״כ אתי שפיר מה שהגיה הר״ב בממיר כן דגס המחבר ירשניא והליכ פונליס כן לקורעין על גג׳ מקוש אעוס הקרומין
 ולא גגשל וכולקין.־ (ין) אס נמצא ליחה והוא הוי! גשל נרקב ט״ז ומשמע לוקא אס יש גאטוס גופא לימה ולא מהנ׳ מה שנמצא גאמצע ריאה רתוק מאעוס ליחה וגכהאי גוונא לא משמע כן ואמגס מה שנתב
 נלאה ליה לנו משמע תוך האנווס יייקא: (יךן) אס קלה כעץ. הע״ז מכשיר וה אמנם כאחרונים נתב! כען נרקב והתבייש כתב אס היא קלה משאר ריאות לפי אומד הלעת ולכך אין להקל נזה .־

ם י א ו ל י  מ
 *) המעיין היטב בדברי הלבוש יראה ני כוונת לגליו כן היא. ני נשמה שסויאה נמים קלים
 או סמים מקשים את 'הריאה ומותחים את קרוס העליון . ונח הנשיחה בריאה גס אס יש נקב קנון גה (א
 יובל להניע את הריאה ואת סק־וס העליון המתוח כיי שיבצנצו סמים בשביל זה. כי לנר הקשה והמשיח
 לא ינוע מכח לוח הנופח . !אח״ז כאשר יוציא את הריאה מ! סמים לאייר ותרפה מתיחת העור וקשיות

 ח ד ו ש י ר ע ״ ק
 שפ [y] נטשנצות זהב פק״ז התבייש הנין מטעם דא״א לבדוק טש״ה מטריף בנמצא סמוך לה
 נקב וכוי. ־לעניי ראי׳ יותר ללמאי נקט הנייח לאין שילין במשמוש תיפוק לי׳ אף אס
 ודאי נעשה נקב על ידי משמוש עכל מקים חסיה סנליקה לאחר ממיעון וזו׳ כגאנד :

 ״אס אז אש ינפח בריאה בוודאי ימקלע הקרוס גס אש צא היה נו נקב. ני העור ניפה ממתיחת! אשל הי׳ נמיס ויטלפנה שלא כדין. ועל״ז ׳שפרש גס דברי לש״י ו״ל בגמ׳ ל״ה למטרשי, ואין להאריך עוד נוס



ע יורה דעה לו לז הלכות טריפות שפתי דעת 2 משבצות«ו 2 $ 

1  רהד״ט העתיק בשם או״ה דגרי רגט״ה הוא בפירשו טקצתן ומצאו מקצת! תיו הנקנים צריך נדי̂ג
 השמש להומרא שמא לא יפרשו אח״ה א״כ אנו רואין שתולעים אלו אין טבעם לבקש חטיטות ואף אותם
 שפירשו קודם שחיטה פירשו ול״ט אם טוצאין תולעי! בנקבים ולא יוצאין ע״י חום השמש אםור טאותן
 תולעים נופא שריי אין יוצאין ומבקשי[ חמימות ואומרים שנקבו קודם שחיטה אלא אפילו הריאה
 שלימה וחתכוה ומצאו בתוך הריאה תולעים צריך בדיקת השמש להתמיד דאם לא יצאו אף אותם שמצא
 בחוץ הם מחיים וכתב הד״ם אבל לראות אם יש עור תולעים ולחתוך הריאה אף רנמ״ה מודה דאין צריך
 אבל דעת שאר פושקים אמ הניח בשמש ולא יצאו כשירד. ולכן לא בתנו כלל בדיקת השמש. ויש
 לראות הבי היה לו לומד אף הניה בשמש ולא יצא כשירה ומה זה שכתב דא״צ בדיקת השמש רמשטע
 אם הניח ולא יצאו טריפה וז״א טדכתב ומכשירין בכל ענין משמע אף בלא יצאו. והנה לטי העתקת
 הד״פ הוא כך אבל לפי הנופחא שהובא ברוקח יש לפרש בע״א והוא ריאה נקובה ולא פירש אהד
 מהן *זוץ הבדיקת השטש הוא לקולא שאם פידשו לחוץ כשירה ואיל טריפה דחזינן תולעים אלו
 אין םבקשימ המיטות ואין פוכר המעט וריאה מריטת וא״א לצאת מחיים אלא מבקש חטיטות אבל
 פירשו טקצתו לחוץ אנו רואץ שמבקשי! חמימות ואין לחוש לאותן שלא פירשו וכפי הנראה אף
 שנקובים חטה והם בתוך הנקבים הדין כן דאטרינן אותן שלא פיושו נתקשו בתוך החור ואין יוצאין
 עכשיו. והשתא ל״פ הפוסקים אהדדי רנמ״ד, דמצריך בדיקת השמש היינו בלא יצאו כלל לתו׳ן א״א להכשיר
 בלא בדיקת השמש וראיה דאטו מוונא לאחר שחיטה פריש הא אם הוא תוך החור ותורו נקוב לחוץ שלא
 פירש אפוד וי״ל הטעם והוד, ס״מ לאיםודא שמא הני נקבים לאי מחטת פודנא ושמא מחיים כי אין פביא
 שפירש וחזר לחורו טשא״ב אט ע״י שטש יוצאין לחוץ יש ראיח דמבקשין חמימות שהרי ע״י השטש יוצאין
 לחוץ משא״כ בפירשו לחוץ אמרי׳ טפברא דפבקשץ חפיפות אבל כשחותנין דייאר, וטוצאין תולעים
 פשיטא דאין צריך בדיקת השמש שוב עיינתי בתב״ש וראיתי שלא פירש כן וברי השיך וחלענ״ד כתבתי:
 ןךןז ראם נמצא מורנא והנקבים אוומים אין תילין לאתר שהיטה וודאי מחייט פיושו ואורם מוכיח
 י וכ״מ כשמ״ח סם״ו וחנ״ש אות ל״נ ועיי׳ לבוש ם״ה היפך וכתב ובן תולעים ורוקא אט אין הניקב
 אודם. וכן יש לעיין בצלעות ננד הנקבים אם יש שם אודם תולין להחמיר כמ״ש רמ״א בהנ״ה עור אומר
 לך שפיא בא אלי ריאה ופלא נקודות שחורות הרבה ואמר חבודק כי הס מחטת טורנא שיש תחחיד.
 והראה בחוש כן ואמר שבשירה היא ואני אוטר דטריפה היא דחזינן שניקבו מחיים וקרום טהפת מכה
 או טראה פסולה היא ואף דלקמ! חולין היינו בשנוטלין הטונלא חוזר למראה הפותר כמ״ש התביש טיטן
 ל״ח ואף אם נאמר שם דלא כהב״ש מ״מ י״ל רמראץ הדברים שתולע נקב וקרום העלה או דלקוי הוא
 כ״כ וסופו ליפסק ע״כ אין להאמין להבודק ההוא שאמו שכן דרך כל הריאות וכבר ידעתי מ״ש הושנ״א
 בתשובה פי' ל״ח ששקר בימינם יע״ש נ״ל בזה (°) ז יט מיהו בזה״י. השיך בשםא״ר דאם יש עור
 צד להקל פקיפין והפו״ה אות י״ז והתבייש אות ב״ה ובל״׳ בשם כה״ג ורש״ל שא״א בקיאין וכ״כ הפ״ת
 שבעו״ה אנדה החכמה וקלי הדעת מקילין ע״כ אין להקל אלא להחמיר טוטכין על הקפה ׳ע״ש . והנה
 יש צד שכתב לא ידענא פה הוא ואולי אם נתערבה באתרות ויש ויעוד. רםפק א' בגופו הוה ט״ט עיין
 ט״ב טל״ו ופייט הנך רואה רכולן מהטייין : כ אבל . השייך העלה דלבשר ודאי כשירה ולהכירו פריפה
 כמשמעות הגמרא , והש״ד דטכשיר לחבירו היינו כטו שטי׳ הראייה ז״ל בבד״הל״נ ב' ועיינתי שם
 וכוונתו רלחבירו היינו קורס שנכנט לריאה בטקוס פיצולו שמתפצלין תלתא קני חד ללב ולריאה ולכבדא
 ואס ניקב בטקוס פיצולו שהן דבוקין יה לזה אין מנין הא תוך הריאה כשירת ומיהו אנן לא קיי״ל
 כן ומר. שהוכיח הראייה טנשפבר, כקיתון תי' הדשב״א דאם איתא רניקב חוה ניטוח והוה שורייקי
 חיוורא , ועיי ט״ש בט״ז איך תוזר להכשירו והא בשער. שהיה המחט שם לא היד. טי שינין על הסהפון
 והתבייש באות י״ד כאן כתב דאין נ״ט ביןהפירושיס בקרום שעלה מחמת מכה אי הטעם סופו ליטתר ובין
 םתיטה מעיקרא והרי אתה דואה שיש נ״מ טובא ולטעם דטופו ליטתר לא קשה דהבשר בריא הוא ועיין
א הריאה . עש״ך וטדכתב טשטע אפילו כולה טשטע ה״ר. מקצת בעינן בדיקת הסמפונות  פ״ז : כ
 עיי; מה שנתב בט״ז. ום״ש לחלק בין נתרוקנה במקום א' הלשון טשטע דאי נהסר שיעור יותר
 מרביעית אף בנשפכה טריפה וכבר כתבנו שהתבייש הכשיר ויש לפרש כוונתו דבשר שנתרוקן נרע טה
 שאין כן נשפנר, דרך להחסי דריאה ספוניות והדרא בריא או באן יש נדיקת הסמפונות נטו שכתב

 הרשב״א כיון שהקלקול ב״כ אי איתא דגיקב חוה נמחה טח שאין נ! בנתרוקן חיישינן שפא
 ןא ניקב
° י D3 ולא נימוחועש . _ ו״ך רלא  הטמפון ועיין בפ״ז מזה ועיין אות כ״ב ובט״ו אות י״ו וכניי״ר ש
 היישינן שמא ניקב סמפון ואין שם בשר שינין ראם איתא הוד. נמחה שייך כשט הרשב״א . מה שאין
 כן בנתרוקגה דאין הפסד כ״כ חיישי' שפיר . ולענין אי יש לסמוך אבדיקה כזמן הוה י״א שלא לסמוך
 ואמנם מרט״א מבואר רבהפסד מרובה אף' כעכורים יש להתיר אלטא דיש לםטיך ונ[ כתב התב״ש . ודע
 שטה שכתוב בש״ע שוע נאבד אין זה מד, שקורץ גלייזרט אלא טוה באבר מחוטח בבדיל ועופרת עיין
 ט״א א״ח ה״פ תנ״א ועיי! לקט! ק״כ לעניין טבילת כלים ולפ״ז יותר טוב ליקה קערה של בדיל שהיא
 לבנה וכ״ה בטהרי״ו הביאו השמ״ח יע״ש יי כשירח . עש״ך והוא פשוט וכ״מ בתום׳ שם ראם לא
 כן אכתי לישנ׳ הנראית הסירה בהוץ אהר הנפיחה . ופיהו נפיחה בעינן כדין בל דבר דאיתיליד ריעותא
 דנופחין לריאה עיין שייך כפימן ל״ט : כד ויש . הש״ך מצדד להקל וט״ש שאין עולה יפה לטי סוגיות
 הש״ס דלישגי חסרה כנ״ף כפופח ומיהו אין כ״כ קושיא כמו שכתב בנח״ך אפ״י וחסרה משמע באין
 שישו' וטשום הכי כתב רק שאין עולה יפה. והתבייש כתב שאין לזוז מהמנהג ואם הוא תמונת שאו
ד • כה הקרומ . י ם פ  אותיות מחמיר בתב״ש . וט״פ הפיקל בהפסד פרובה אף בכ״ף בפופיז לא ה
 עש״ך ויראה כוונתו דטמוך למקום האטום היינו הקרום שע״ג האמוט ועיין נה״ך וט״ש שמא פשפ
 ולמטה נטטטם ה״ה דהט״ל שמא במקום החתך היה אטום ועכשיו נחתך ויצא הרות ורותק לומר רםובר
 דבעינן אפום טעל״ע ז״א אלא כל שהוא טריפה ודע דאס מקים אטום רחב הוא סובר הכה״ג ריש לתתוך
 כן אם נוי. וה״ח דם או בשר גרקכ תולין האטום בזה שייך ובגד נתבאר בט״ז ההבדל בין אטום

 (יט) וכשחולין אותה ממשך כצ״ל נשם רש״ל וט״ו והוא כפרישה ודייל דיש גורפים תח-וון נוי״ו כגיס
 תחתך וי״נ תהתך לסו! התכה עיין פרישה וכת״ג ממעשה שהניאו אדוניס ריאה נהיה נופלת תילחי תילחי
 ולוה המורה לנפות נתזי) ונפל הנשר ונשארה הריאה שלימה נשירה דומה למעשה יש״ם ל״ט ולמעשה
 ירייכיס ואס הריאה שלימה איו״כ מכל מום כשירה ע״י נפיתה •י (כ) צמקה כולה כתכ הע״ז אם צמקה אונא
 שלימה עריסה מחמת מסר אובא ומ״ש ואין בדיקתה כבדיקת צמקה נולה והתם בעינן כ״ת שהמיס מתמצי!
 מגנו וכ״ו שעות !כאן א״צ נ״ח לבנה . וגס לא מהני שיחזיר תכ״ד שעות אלא מיר אי הירא בריא כשירה
 ואייל טריפה עיין סב״ש. עוד כחנ השמ״ח סל״ז ואות פ״י יאס רוב אונא צמקה אן־ שנשאר כע״י מ״מ רוגא
 ככולה יע״ש וכן נ״ל דגבל התורה רובא ככולה אף יש לומר מוכתב אונא שלימה י״ל דרונ ככל ואין

 לסקל נגד התבייש :
t̂|") היה שצמקמ הוורדא רונא זמ״מ נשאר מ1"ד בשורש שלה קיים והיה הפסד גדול ושעת הדחק J?£3 
 י ורציתי להתיר מעעה ס״ס שמא אין הלכה כבס״ג שהרי נש״ע והר״נ לא הניאו ואת׳׳ל הלכה
 נדבייו מ״מ כיון דמעעם חסי קאתינן עלה ונאסר סוורדא רוב מקילין כמבואר סי׳ ל״ס ומחמת המנהג אנו
 נוהגי! להטריף נמ״ש הל״ב שס ועוד יש סניף ניו! דנשאר כע״ו יש לומר דצא כתב״ש שוב ראיתי'שזה
 טעות דחשר מטעם סופו לינקכ ואף הר״מ ז״ל מנה צמקה בש״ח מה״ש ה״ע תמת סוג מסירה מ״מ אלן קיימא
 לן כל טריפות הריאה מעעס נקובה כמו שיתבאר בריש הסימן «נס שכתב בה״ג דהוס נחסר היינו דשופו
 לינקנ וגרע מחסי שווידא בתולדה ימ״מ יש לומר דסוה ס״ס שמא בידי שמיס ושאי הבריות או שמא אי!
 הלכה ככה״ג או שמא יל שנשתייר ט״ד כשילה ואי! אני אומר כעת לא איסור ולא מיתר ונשיו אנאר לעני!
 חליף או צמקה : נכא) אס סלבי ספק. סנו״ז הניח לנרי למ״א גצ״ע כיון דמולה להר"! דאס נראה נ״ש
 כנו! שדחפו ארי וכיוצא א״צ בדיקה א״כ לדידן בידוע אמאי צריך בדיקה וגנה״ך תיי בזה דה״ק אם הדבל
 ספק בעי בדיקה להמחבל ואס ידוע שנא בידי אדם לא מהני בדיקה ולדידן אף בספק לא מהני שאין אנו
 בקיאי! ואס ב״ש לא רצה לסמוך על הריין שהלשב״א תולק ומכל מקום בבדיקה יש לסתיל כיון שהר"!

 . בלאו הכי מכשיר יעו1( שס :
 p (א) ורבים מכשירים. פי׳ אפילו גדולות מאוד וא״צ בדיקת השמפו( וכ״כ רש״ל ט״ז לכאורה הרמ״א לא
 בתב כ״א להכשיל עכוליס וסריתיס כדעת סלא״ש ושאר פושקים ללא כהממנל שפוסק כסרי״ף
 והר״מ דעכוריס או סרוחים טריפה . גס הר״מ נש״ז מה״ש ס״י הוצרך גליקת סמפו! אף בבועא ללא אשרח
 ונסרוחס לית תקנה וסרי״ף צא סגיא בדיקת הסמפון ותמהני ממ״ש יש״ש באינו סי׳ ל״ז נשה מהרי״ו למשמע
 מתוך האצפסי רבועא גלולה ונוגעת בסמפון צריו בליקת הסמפון וסרי הנ״י אומר שסל״מ יחיד בדני בבדיקת
 סשמפון והרי״ף לא סביאו ע״נ השמיעו בש״ע ואולי בסגסות הרי״ף מצא כן ושאני סיכא למגיע לשמשון . ו!ימ
 לנרי הע״ו נמ״ש ורבים מכשירין אפילו בועות גוולות מאן לבר שמייסו ואולי כוונתו אף שיש רקבון בתוך
 הריאה גופא לא אותן הגדילות נין עור לבשר אפייה א״צ נליקת הסמפון ונ״כ רש״ל כוא גיש״ש פא״ט סיל״ו

 יע״ש . ומפני שיש בכאן מבוכס גדולה נין הפוסקים אבאר קצת ונש״ן אזת א׳ וכ״ו יכ״ח אבאר:
ן תכ״ח !"ל כחג ל׳ שמות מציע בגמלא אגענועוח וצמחים וכבדי ועיניי ופי׳ הוא ז״ל דסר׳׳מ מפרש ך 3  ה
 בועות מ״ו מלשו! מבועי מיס צמחים מוגלא ליחה הנמשכת כובש וכיוצא נה כנוי לשו! נול מלא
 רוח טיניי ליחה קשה כאב! עכ״ל והלבוש חשב הי מינים מלא לוח מ״ז וליחס ציצא וליחס כדבש וכיוצא
 נזה או טיניי. וסל״מ בס״ו מה״ש ס״י חשיב ד׳ ולא חשיב ליחה צילא . והאי כיוצא נס לא ידענא מהו.
 והנה העול הניא כאן ובסי׳ ל״ו בנימוקי לעת היי״ף והל״מ יסריחיס ועכורים טליפה ואמת שהרי״ף כתב
 ייניה אבועא וו״ל נועא מליא מוגלא או מ״ז כשילה וה״מ ללא אשיוח כלנעינן למימי לקמן. והוא גכוליא
 זמ״ז נשלים הכ״י והכ״י [לפי גילפחו שט] אלא דצילא ולא אשרות וקאי גס אליאס . והנן רואה דעל נועא
 כתב והוא ולא אשרוח ולא כתכ או עכילי משום דסתס ליחס עבול היא ומש״ה לא כתב כאן כ״א אשרומ ומ״ז
 מקומו לקמן ושס התנה שלא יהיו!כורים וסר״מ בפ״ז מה״ש ס״י ואס נמצא ליחס סרוחה או מיס עכורים
 ושלוחים טליפס הרי בליחה לא •מזכיר עכורים לסתם ליחס עלול הוא ע״! נרא״ש מ״ש לדחות דבריהם .
 וכ! בפ״י מהלי אלו מנה ליחה סרוחה מיס עכורים מים סרוחים ולאי מנס לימה עכורס והטור כתג בא!
 וכ״כ סימב״ם ואס יש לימה סיוחה או עכורס והא סר״מ לא הזכיר ליחס עכורס ואס נגיה או עכורים וקאי
 אמיס כוס א״ש אלא דמסתפינא ולא די לנו הצעי הוה אלא שסישב״א בחיושיו סניאו סנ״ח סי' ל״ו נתב
 נהיפן למוגלא צילא נעינא ושמחה כשירה שהוא ממש מהיפוך להיפוך וסב״ח עמד במה שהקשס עליו
 דכר״מ פוסל ליחה סרוחה אמנם בהא לצילא געינ! לא השיג עליו ואלו הל״מ בפ״י לא מנס אלא ליחס סרוחה
 ומים עכורים וסרוחים וליחה עכורס לא מנה וכ! בפ״ז לא כחב בן ומיסו נפ״ז י״ל כיון שמבואר ליחס כובש
 וכיוצא אפשל לממעט נמי עכורה ולא משמע כן . שוב עיינתי בחת״ל נ״ס נ׳ ייאיחי שלא נחג כן לפיש
 לנרי הר״מ ז״נ אלא לעצמו סוא אומי ושמא מיס סלומין גדע׳ ומוגצא נמ׳ אפשר ציצא בעינן ויש לקיים
 גי' הלי״ף והר״מ לא שמפרש דבריהם כו ולסוף העלה כג" הרו״ס ו״ל לבריאה מוגצא סרוחה או מיס עכורים
 וסרוחים כשירה ולפ״ו קשיא מיש הטור דהר״מ פושל ליחה עבורה וישיש נא״ט סל״ו גועא מעצ״ע געכורה
 אי סרוחה תר׳ קולא לא טבלינן זאעתיק לשונו נש״ן אוח כ״ו הלי הר״מ אין אישר ליחה עכורה כדכתיגנא

 ועיין לעיל גסי' ל״י בנשפהה ולקמן נועא מעל״ע :
H1׳ ל״ו כ׳ ורי״ף אוסר במכורים וסרוחים וכ״ה הר״מ ז״ל וא״א היא״ש המיר אף גענורים) הטור א י ס ג ^ " J 
 וסרוחים. הנה הרי״ף וסר״מ לא ביארו כלום ננשפכת רק בנועה כתבו ונריהס וראיתי לסתנ״ש
 בסימן ל״ו אות מ״א הרגיש גזה וכתב דלא גרע לדידסו מנועא וכוונת דגליו שהעור למל כן מיגריסס
 מואוסרים נועא כ״ש נשפכה כקיתון ואי משום הא לא ילענא הא הלשב״א ו״ל כתה״א למייל נ׳ כתב
 וו״ל וקשיא לי איו מכשיר י״י ריאה שנשפכה כקיחון והא איהו גופא בסעלחה צמחין חייש ולא מבשיל
 (גלף מ״ז ב׳ מימרא יעולא אי״י ליאה שנשפכה כקיתון ונמ״ח א׳ יינ משלי ניה צי״י גי״ש) וי״ל גנששכס

 כקיתון
 הרגה פעטיפ ולבדוק בבל טקום האטום . ואנן בקיאי; בבדיקה זו וכן הסכימו נל אחרונים ועיין נה״ג

 לצמקה וליבשה : כן ואם . חש״ך הביא דעת הרשב״א דריאח מניפה על הלב והר״ט גת! טעם דהור׳ כניקב ורש״י מידש רהוה לקיתא ונט״ז כתבנו מה דג״ם בין הטעמיט לרינא יע״ש ;
 f"0^ התבייש איח נ״ה םירבא מתוך האטום טייפה דא״א בבדיקה שמא הא דלא גצבצה מקודם מחטת האטום ועוד יהוד, ב׳ לריעותא הנה ט״ש דאי אפשר כבדיקה אזיל לשיטתיד. בסימן ל״פ דפירכא
 שלא ברק בנפיחה אף שענדה על ידי טיעוך פריפה וכבר כתבנו נפ״ז דיש לצדד ולהקל איטנם מטעם ב׳ לריעותא יש להטריף עוד כתבו אחרונים הוט »דוס בתיך האטום אין לו בדיקה יעיין שט :
» דכבר כתבנו אטום כל שהוא אפילו אינו מעל״ע ואפילו בקולשיה שיהיה כ״ש הוה אטום וכן הפכים התבייש אות נ״נ דלא כפר״ח בשם הראב״ד בם׳ תטיס דעים והתבייש כתב דלאו הראב״ד חתים עלה ף  ן
 י ואיני פאמין שיאטר זה הראב״ד . אטנם עתה ראיתי בבליי אות כ״ה הביא בשם הראב״ר וכ׳ כ״כ הכה״נ. עיינתי בכה״ג בהגהות הטור אות ל״ר ושט מבואר החיפך והרבה להשיב דאין נראה כן מרש״י
 וטפ״ג ושאר פוטקיפ דאין טהלקין כלל אלא טינרי הוא וליחה קשה ופראיתו נשתנת וחדרא בריא ובחילוק שנתב רפ״א פשא״כ אטום ואני תטה עליו היאך מזכה שטרא לבי תרי דכא( אות כ״ז הביא דברי הדאב״ד
 בסי תמיט רעים סימן י״א וז״ל אטוםמעל״ע אבל אותן סלעים שהן טצ״א וטצד הבי עולים בנפיחה כשירה וירצה בזה דדאיית חראב״ד טטינרי כטו שאבאר ואיך כתב בטימן ל״ז אות כייז דאגו גוהנין להכשיר
 טינרי פעל״ע והרי אפום הוא ואי לא היה כותב נן הייתי אופר דטיגרי תוך ד״א הוה קולשיה ואין אוסר שם אטום כיש פי שאומר כן ונס בזר, לא ק״״ל בן וחיו להתיר אף בקולשיה כפו שכתב התב״ש אות נ״נ
 וכן נראה פפתיטת גל האתרוגים דלא חילקו אמנם טאחד שמתיר אף נסזמביה קימיא ועל הפי״ח אות ב״ח לא קשיא דאיהו מטעם הבי שהביא הראב״ד דיוכש כל שאין גפרך כשירה והא אין עולה נגפיהה . ולזה
 יש לתרץ כם״ש בפ״ז נס התבייש תי׳ דיובש •אה״נ הותנין אי מפקא זיקא ואפי' הבי אין גפרך הרי קרוח יבש וניקב נו׳ אבל הבל״י לא הביא ראיה כ״א מסלעים דהיינו טיניי ע״ג ח״ו להתיר אטוס ג״ש
 ואף בקולשיה ובחוט ארוס טריפה וט״ט בה״ט יש להתיר חוט אדום על ייי בריקה וכן נראה דעת הפר״ה ועיין תב״ש אות נ״ג: כח קלה . פי' חש״ך בעץ נרקב והתבייש פי' לפי אומד הרעת קלה יותר משאר
 ריאות : כט צטקד.. עש״ך אונא שלימד, הוד, כחסד ול״ד לעמקה פקעת ריאה דחםרון בפניס לא שטיח חסרון יעוין שם וט״ש דהך בדיקה במו לקמן אכתי ל״ד דהתם טעל״ע והבא אי לאלתו הוזו בשירה ואם

 לאו טריפה וכמו שכתב בט״ז ומהאי טעטא אנו בקיאין בזו ולא לקטן דבעינן כל מעת לעת פושרין ולא בקיאין :
» דלעיל בתבנו אם בימין ג' ובשמאל ד׳ ואי צמקה טריפה הוא אמת ויציב ואף שיש לומר רצטקה מטעם הסר קאתינן עלה והבא הסר פעליותא הוא ובי תיפא דהסר מטעט סופולינקב דלא גהריט ך  י
 י שטנח חסר סוג בפ״ע אכתי הא צטקח טקצת הריאה בשידה דחטרון בפנים לא שטיח חסרון ואף דנראח החסרון טבחוץ לא קי״ל נהר״ט כזה א״כ היי אחה רואה נל שהפר אין מזיק ה״ה צפקה אץ
 מזיק א״כ ה״ה כאן אלא סכל טקום טריפה דלא טטכינן אבה״ג אלא להחמיר ואין להקל ושי יהוד, ב׳ לריעיתא אטנפ בוורדא שצפקה ובטעשה שהיה הביאותיו בט״ו יש לוטר אי םטעם תפר הא יש פוסקים מכשירין
 חפר הוורדא ויש'םפיקי טובי שמא בידי שפים ושפא חסר הוורדא כשר ושמא אין ד,לנה,בבר,"נ ושפא שיור נט״ד נשירה ועכ״ו אין אני' סופך עליו , ופיהו הא וראי אט צמקה אונא שליטה וא״י אם כ״ש!או

 הוא פ״ס) באיים לא פסק בהר״ב אלא
 האשים אדונינו הש״ך לפאורן

 בדרף ארי דבלאו הכי יש רעת הוי•׳! אלא שאין אנו סומכים בלא בדיקר, להתיר ומה שנרשם בהנ״ה שניה וכ״פ רש״ל יראה דחש״ך ציין כן הנד, בסימן צ׳ (פ״ש ג' הוא פ"
 גט״ש ואם גפת א״א כקיאין ולא גאפי וגרבי אפנם ברדף ארי ליש״ש א״צ בדיקת ולהר״ב צריך בדיקה כ״ז פבואר להמעיין היטב באותן מקומית שהבאתי. וא״ב לא ירענא למה

 של ישראל בעל הלבושים שהשמיט הגהות רבו בסעיף ט״ו שלא כתב אם הדבו ספק פה נ״מ לוינא כיון שסיים לסוף ואם הועת נוטה הובה שבא ב״ש פומכין על בויקה זו תו אין כאן מכשול לוינא וביית והש״ך
 סוכר לדעת תר״ב אם נאבדח בלי בדיקה כשירה והעיקר כר״ן והא דכתב ואין להכשיר בלי בדיקה אי איתא לפנינו דבל ה־נא ראיפשר םבררינן דאין הלשון םשמע כן והמעיין בנה״ך יראה שאינו כן . ום״ש
 בגה״ך דהר״ב מניה ואט ספק להודיע לנו דנםפק אי; סופני; ור״ל דליית דתבדיקד, היא נראינו אדם רדף ואם כן פשיטא שאין להאשים הלבוש ע״ו אטנם יראה דטעפא יהיב הר״ב בהנ״ה א׳ להגייה ב׳ וכ״נ דברי

 הש״ך באן דאי להודיע הא כתנ בפירוש שאין לסטוץ על נדיקתינו אלא אט גראה שנא ב״ש ;
 וד!וןד אם נאמר בסברת הרשנ״א אף בררף אין תולין אף דיש בטה לתלות אם כן אתה רואה רמתיים אוקטי׳ אחזקה דאיםורא הואיל ויצאה בהמה זו מהרוב ואף שיש לה חזקה ברורה דבשנולדד, לא היד, הריאה
 צמקד. אפ״ה אוסר בלי בדיקה ב״ש בטיס נראש . אמנם מנטה טקוטות מונח אף בספק טחיים כל ששכיח להיתרא יותר טלאיטודא תולין ועיין בסיסן ט״ט וג׳ ועור דספק־ קניא או דורם תולין. במצוי אף
 שהספק טתייס והיינו דתיה לו חזקה מבוררת והא כאן נמי היה חזקה מבוררת במעי אמר, לא היתח צמוקה הריאה וא״ב בפי הנראה דבה״ם ונאבדה הריאה וא״א לבדוק יש לצדד ולהקל.־בפרט שחט״ז היקל נרדף
א ואט הש״ךהביא דעת מהרש״ל רב״ש אין צריך בדיקה ואם בדקוה ולא חזרה הרי ע״כ מקיום  ארי ושחטוה אה״ב יוט או יופים ואפשר טש״ה הקשה הש״ך על הלבוש שהשמיט להנהות רבו(°) וצ״ע לרינא: ל

ד ואין עש״ך ובה״מ יש להתיר אם ירעו שיש טחט ונפחוה הא לא ידעו ונפחוה והתבור. בל מלתא דלא דמיה עליה ראינש לאו  הננלע־ם דרך הוושפ ובספרי ראש יוסף הארכנו ונםיפן מ״ח וט״ט אבאר! ל
ה נפשפונא רבה דויאה יש לנפחה לנתחלה דריעותא ענ״פ מיקרי ודיענד אין מעננ ואפילו בחיתוכה נשירה ולאו נל הריעתות שוין יש פעננ הבדיקה בדיעבד  אדעתיה דוטיה דשוטן בפסח וכה״נ טובא: ל

 ויש לכתהלה ונטיטן ל״ט אבאר :
hח השיך עשה כלוטו ויחיה ול״ת ולשק רט״א דוקא טיפ עכורים וםרוהים ולזה כתב אוז מונלה עכורים וסרוחים ואם רפי הנראה טיט נריעי טשי דהרי הרשב״א בחידושיו הניאותיו גטיז י ד ל  1 א ו
 * טשפע דסובר מוגלה סרוחה כשירה י״ל וםים פרוהים לא גפ יש לוטר טונלה דרך להיות עכור ט׳ ט״ט יש לטעות ולוטר דווקא טים ולזה השפיענו זה ומש״ה כתוב ופשוט והטעיץ
 בעומקים ידאה דגהפוך הוא ונינתיבגא . והנד. פעם האוםרין עכוריט וטרוהיס יש ב׳ טעטיס או דםפפונות אין להם בדיקה או דסוף העור ליפסק כטבואר ברנריהט וליה יש ליישב דםש״ר, סיים רט״א וכן הטנהנ

ר י א ת מ י י ב ש ו ד  ח
 א) במשבצות זהנ סי' ל״ו אות א׳ ל״ה והנה הטול כו׳ על וצ״ע. וללילי לקימ לאין אפשל דהלי״ף לוקא עיי החיצון אתינן עליה דהא אין לו עור לעני! ניקב. אייו מחמת לקות הנשר הוא וה״ה הנאמר בריאה ׳נמי

 מטעה שציטת וחשש נקיבת כעור ל״א מח.-!ח לקות הנשל דהיינו נשפכה'כקיתון ועיקר דיני ננשסן נאמר י בבועה אושר בטרוחס מטעם'חשש נקיבת העור הא דינו בבועה נפיק מגירםתו ומיס זכים כשרים הנא לא
 וסבא לא אמין אלא וצילא ומפרש נין בריאה ובין נכוליא . והא ולאי בנולי׳ לא מעעם שליטת וחשש נקיבת ומשם צמו לנועה כוינואר בלשונו גבי גועה וכלגעינן למימר לקמ!:



 שפתי דעת יורה דעה לז הלכות טריפות משבצות זהב קטר

 ,להכשיר ״בועות ״ננל ״עגין, האי,להבעיר ,בועות ״ננל ״עגץ טיותי והיה די לומר ונן המנהג ונםנהנ כקיתון לא מטו לקיתא (עור וידיה אנל טעות הגדילות נין סור לנשר קרוב סונר שנילגי הקרומים 1(6 קינ(
 נב׳׳ט ואולי רמו לוטר דליית דוקא נעוטדים בשיפולי דאין שס סמפון ולא במקום דיש השש סםטון מרנותיו ומש״ה(א אמר איסור ולא היתר. א״נ אין ראיה ענוטא הגדילה נין טור לנשר ונולטח לחון ;ס
 לו״א p ועיין ט״ז אות א׳ ושט הארכנו נ«ה ; י״ל ורונ גועות עור התחתון ניקנ כמו שיראה הרואה נסי׳ ליו נהג״ס נס״א וכמ״ש לקמן א״כ אין ראיס
 rtW שנתב חשין דבפיסן ל״ו ם״ז לא הכשיר הר״ב אלא בה״ט היינו פשוט חשש טטפונות דההיא ואשרי ענויי וסרוק? גנועא ולא ננשפגה וכדאמרן. ומפני שורכי מחכמה נעלמו ממני הארכתי

' י הנא . והנח לחילוק ני! ריאחשניטוקח דחיישינז לטטפונות וכאז לא ידענא םהו רהא ודאי עי כס ועם נל הטורח הזה לא זכיתי להכין וגריהס הקדושיט (°) וצ״ע : w 

י לסכר״ו אות נ׳ כתכ למס היו מסופקין בהעלתס צמחי! וגס רנא תפשוט מדידים גופא ונ ת י א ר  ויאה שגיטוקה שצוינה נייקר, מפני הסמפונות הוא אף ניפונך, טקצתה כפיש הש״ך םיםן ל״ו אות ו
 ב״א אפילו נולה םשטע ה״ה סקצתה צריך בדיקה וכ הסכימו רוב אחוונים וכיכ השיך אות כיח ניעות סא מלא כשילה ומי׳ נמ׳ו וט״ש שהאליך ולדידי אתיא כפשוטו ולסל״מ ז״ל איילי.נ'
 בועא טעל״עסה״ט יע״ש ונועה ולא בעינן בויקת הסמפון נפ״ש הישנ״א ובין עור לנשר הן גלילות נועת נפ״ז ולמאן ומכשיל מ״ז סונל העלתה צמחי! היו מסופקין אי בעינן נויקת הטמפון כמו נשפנה
, ל» ומג׳ בועות אין ראיה לתתס קאמל לית לתי נליקותא הא חלא בדיקה מיסא צוין הסמפו( ומסיק והנהו א ט  וכמ״ש הר״ן הביאו הג״י והשיך אות כיה אם כן היבא שאנו רואין ששלט הרקנון נבשר א

י * * 1 ״ 1 • " י נ מ ־ 5 י ? י י י W י^״ילי 3 ו י  בעינו בדיקת הפטטונות ולא עוד אלא שלא יועיל כט״ש תש״ך אות כיו כמו שאבאר שם ואטאי לחזי בנדי ילא א״יי מ
י ממבהיל א׳ הקשה קושיא נשם לב א׳ מהא ונתב המחבר ס״נ כ בועות אפילי«״< אקוריס ת ע מ י ש י *  רופא פעל״ע ואף אט יש איזה חילוק פ״פ אמאי לא בעינן בדיקת הסטפון ברואין ששלט הרקנה "
0 י והא (המחבל באין מיז אפילו א׳ אסורה כסרימ ומה אפיל! ואני איני מאמין שאותו סרב ש  הריאחדהא הרשב״א לא חילק אלא שנדילות בין. עור לנשר , וראיתי לישיש טא״ט סיפן ל״ו נתב ב
 םהרי״ו ח״ל גועא נדולה *דיך בדיקת הספפון ורשב׳׳א בתב יא״צ וט״ט יפה כתב דהיכא רבועא נעוםק אמר וס בי מוחזק אצלי בכשרות ואיך טח עיניו של. אותו מבהיל ולא לאה שיש ס׳ מיני גומוס והמתבל
 ולא בין עור לבשר ליבע׳ בדיקת הפטפון אבן הרייף והרא״ש לא הזכירו בדיקת הםפפץ אלא םעל״ע חשיב מהן בש״א ליחה כובש וביוצא ומלוג פשיטות לא ניתן לכתוב ומס אנמה שנמו״ה. .סתורה משתכחת
 ׳ע״ש א״כ יש להקשית אטא׳ אין בודקין היכא שרואין שבועה שלפה בפקצת הריאה ט״ש םניםוקד, מישיאל: (J) אס • עטיו ויש ללאומ נלנויו מה נא ללמדינו אס תלויה אקול* לסוה > • לליעוחא כמו
 מקצתה ולא טצאתי חילוק נבון לזה . וראיתי להבל״י אות ב׳ נתנ כשם הטו״ח רבועה יש׳לה כים טאנאל כ״ש לנוקה גס יש לעיין נמ״ש לבוקה מטינלי נוליפה להוה נ׳ לריעוסא במ״ש נסי׳ .i׳׳p [יג],ותיפוק
ו ליה לא״א למינוקיה ננסיחה שהטינלי סותם. גס קשיא טינלי (אי ליעותא ו?ועא סומ ליטותא ללקוסח ל א  בפ׳׳ע ואין נוגעת בפםפונית ונעת לא ראיתיו כפר״ת . וכ״ת דריאה שנשפנה בעינן נסים דווקא ד
. והנס התנ״שאות ו׳ כחנ תלויה מנועה . וני עינרי כשירות סן ׳ ם מיקרי במ״ש יש״י הניאו הע״ו אות ג י כ  היה גקוב היה יוצא כם״ש שם בשם השט״ח אינ בועא םעל״ע אטאי אוסרים ננ״ם ועוד מים 1
 אטאי לא טצריבין בדיקת הסטטון היכא ששלטה במקצתה. שוב ראיתי לכר״ו באות נ׳ הרניש קצת ממני מיעוך לכו״ו להא לנוקס דווקא נתב יע״ש וגשמ״ח ס״ג כתב לנוקה מנףנלי אן שאין טינלי ריעותא
 פזת אםנם טיש נאות ב׳ לא הבינותי יטשטע מדבריו דנועה דהכא דלא קיימא נפקוט םטפונות וז״א כ״נ מימ מיעוך קולא גדולה ובהצטרף אליה ליעותא כל לסו אסול ולפי לנריו סתורצין נ׳ קושיות שהקשינן
 דבש״ך ה״ק נאן לא חיישינן'לםמפוגות רלא נתקלקלו וכתירוץ הרשב״א רבועות בין עור לבשר הן דמש״ה אמו ק״ו ונוקה ונוס לא מתני מיעון ותלויה מהנ׳ מיעוך ולכוקה מעינוי א״ש ונואמלן. אמנם ני
 נוולות . טוף רבו לא יוענא לחלק בין ויאה שנשפנה מקצתה ונץ שלטה הנועא נט״ז עד אמצע אין לעשות מעשה להקל בתלויה מבועא «״י מיעוך לנ׳ לריעותא קיי״ל ולא מסני שוס סיעון ושונ ראיתי
 ויאה ואפאי ווקא פעל״ע ואף שיש לותיק וליישב לא נתקררה דעתי בזה . ודע דמ״ש הו״נ בפיטן נגית לחם יהווה אות ג' כתב נסשיטות ואין מסני מיעון ולא יוענא אס מסנרא לנפשיה או לאה נאיזה
 ל״ו ס״ה להכשיר נה״ט ה״גו אף באין עכירי וסויהי והטעם וקשה לגו בויקת הטמפוגות ומיהו מלשון פוסק ותביש סיקל נס״מ ע״י מיעוך. וסנה מט״ז אין ראיה ובעי לאסוקי למילתיס נטינלי לובוקה טריפה
 השיך ונתב דההט אינא גטי חששא דםםטונות מלת "נטי יודה דווקא תר׳ קולי פיס ענורים ונדיקת מש״ה אמי זה . או יאמל להמחננ הניא םילכא תלויה והוא מלאנ״ו עיין נ״ס נסי' זה ואף נגו הדופן
 הפפפון הוא דבעינן ה״ט הא בחרא טינייהו אף נלא ה״מ מכשירין ולענין הלנה יש לההמיר וכאמור ! במקום לביתא טליפה לבעינן סביך יע״ש הא לנוקה לויוימ לפעמים כשל ללופן וכאמור ולזה נתב העיז
 ב אם עש״ך . וירצה נזה דל״ת במקום רניתא שדופן סותם אף דכעינא סביך ופריך ולדידן אפילו זה לדידן אין סותט כמביאל שי׳ ל״ט א״נ פשיעא לנוקה מנועא טריפה ועיין לשיל טא״ט סביו דופן על
 לא יועיל פ״מ ב׳ לריעותא לא טוזבו בהדיא נתלטוד דאטרינן ב׳ ריעותא כוי רק פהאי דנדה בט״ש הבועא אין מנין ונ״י אין קונר זה כמו שאנאר לקמן . ומיהו אין נראה שיהא זה נוונת הטיז . שונ
 הניח איכ היכא דיש צד לוטר דרומן פותם רהא י״א לא בעינן מביך וה״א מצרף באן להקל לזר. קמ״ל לאיתי שלנליו פשוטין המס לה״א דווקא תלויה הוה גי לליטוסא הא לגוקה קיצא לאפשל מצו הנ׳ הוא
 דלא טהגי וכיט טריפה וביש פריך לדופן טריפה ולא טהגי טיעוך : ג יוצאה טנועא הש״ך דעתו• עיקר הקירכא וכאן נאחזות לק בליל נעלמא ולא הוה נ' לייעוחא וכמי שאנאר עוד לקמן צז״א דנ״ש הוא

 דבוקה טריפה מנועא וטינרי כו׳ :
 JUHT סילכא מינה ונה מטינלי כסי הנראה יש להכשיר דטינרי לאו ריעוחא גמורה אלא מיעוך קולא גדולה וזה שלא כסדרן הא מינה ובס ללא בעינן מיעוך יראם להקל ועיין טי' ל״ט אומ י״ג כ׳ הט״ז סירכא
g והיה . עט״ז וסנה מ״ש  לגוקס למקוס אחר ולא לי לועי לנוקה משמע לווקא למקום אחל ושם אנאר עוד נזה וכעת לא מצאתי גילוי לדין זה ויש לצדד נס״מ (°) ועיין סי׳ ליע אות י״ג וי״ד: (
 חיתי לייעותא הטעם וכ״א מעיום שיש כאן נקנ או כוסו להתקלקל נמו שאבאר לקמן אי״ה !מ״ש עיניי אין לקותא כלל משו! לר,וק לסא לנוקה מעיניי נחנ הע״ז לקמן סי׳ ל״ט אומ י״ג מג׳ לליעומא אלמא ייעוסא
 כ( להו מקלי יכהצטלף אלים ליעומא גדולה דמימון קולא גיו(ס נמ״ש כאות מקולס ואין אמר כאן לאין עליה לקותא כלל. ומונריו אתה למו נ׳ לריעותא מש׳׳א לא הוה נ׳ לריעותא כמו נ׳ נועא מיין ולקמן

 בליני ג׳ (ייעותא אכאי גאוון גזה :
ך כתב סנויז תלויה ממיז טריפה דבוקה למנוס מחצין באין חלון כשירי! וכיש חלון כיון לאיכא מחלוקת או נין אונא לאומא ליש מחלוקת הוה נ׳ לריעותא . והגה נמ״ש במיתון הסכים הנס״ן ללנריו !מיש נה״ן יפה ך  מ
 י כיון לטריפה היינו ניש חלון דלא נניח דמתיר נסי' ל״ט אפילו חלון ומיהו תלויה למעה מחציין גרע עטי ויפה כתב דטעמא למטה מחציה דהיינו רניתייהו דהקרום הולך וחזק שיש לו תרי! סמכי[ משא״כ
 תלויה . ומיש כנה״ן להלין כתב לכשיוה מ1קי לה אכיו כגאון ז״ל כליכא חלון אמנם סטיז נסי׳ ל״ט אות י״ג מוקי לסגס וו ביש חלון וצא פסק כמיתס וכמ״ש נאן . ומיש הט״ז סילנא שיש נה לס הוא פשוע

 לוויאי ניקבה הריאה ומ׳׳מ נסי׳ ל״ע מקומו ושם היה לכתונ(א כאן :
ע מפניישסליניס סמוזכליס פה ל״ל משי׳ ליה על סי' ל״ט מסורים לכל וסנזלקיס והמורים שלא כהלכה מבוכים והיולעיס מועטים כמ״ש היש״ש נשא״ט ורבים מקילים שלא נהלנה ומנשירים בחנם (כן שמתי לני ך  ן
 י לבאר קצת נעזה״י. נספל בית לחם יהודה אות ל׳ כתב דכסימן ל״נו כתב הט״ז לצלין מיעון למעס מחציין יסיים מ״א והנה לא אאמין שיאמר אדונינו מ״א זה דשם מבואר לכעינלי למטה ממציין כיש
 מלון קאמר לצריך מיעון ולא הוה נ׳ לריעותא שטינרי לאו ליטותא גמורה מיקרי וזה שנתב• שם הע״ז ויש נליקות מכשירין אפילו נועא ל״ל נתכוון על הגהמ הל״ן שהניא נה״ך כאן שאביו מוקי לה באין חלון ומז״ו
 מוק׳ לה נחצןן ומשיה נתכ לעכ״פ עינלי כה״ג יש להכשיל וע״י מיעזן הא נצא חלון הא כחכ כאן סתמא להכשיל אף בלא מיעון ועול מה זה שכתב שם ונלאה למטה מחציין מנוינלי בשילה ובן יש בדיקות מנשירין
 מנועא הלשון מגומגם סכי היה ליה (ומר ונראה דעינרי כשר נצא מיעוך ובועא כשירה כמ״ש נסי׳ ל״ז להא כבל נתנ לין זה כאן ומפייס ונלאה דנעי מימון ועוד אמאי לא נתב כאן במקומו ונע׳ מיעון. שינ ראיחי
 נתנ״ש אות מ׳ נסי' >°V לפילש נן לבלי הנו"! וסיים לצא ההלע״ן והצא ידעת שסיס לג מונהק וצו אנו מחויינץ צממ1ע נפי׳ לכלי הט״1 וכן נ״ל מתון הוכחות שנחגגו. ועיי שהגיח נשי׳ צ״ט אפילו בחלון לא מצרין

 גליקה ונהי לאגו מטריסין ולא מסני בדיקה מ״מ באין חלין א״צ בדיקה וכאמור :
ך אנאל לו שהד׳׳מ בסימן("ט והגיאו כנה״ן כאן וסשמ״ח כסימן ל״ט סמ״ד נ׳ בועות נין נ' חיחוניס ונקרכו(מעה מחציין עריפה אפילו באין חלון ונסב שם משמ״ח ה״ה נועה גלולה שאין מניחה לסלבק יפס טריפה: ן ן  ן
ך המר והנמסר לאיסי לכתוב נכא! קצת ליני תרתי לליעומא מפני שיש מבוכה גלולה זה אומר נכה וזה אומר נכה ולא פירשו לנו נל הצורן איוו מיקרי ריעוחא ואיזו מיקרי ליעוחא קצת ואיזו מיקלי ליעיתא גלולה : ן י  א
ע שלין מיתי לריעומא מקולו ממס לנתנ סלאנ״ל הניאו מנ״י מצויה מבועא הוה(קותא נתל לקותא ומעידות שיש נקנ ואמלינן נגדה לנ׳ ליעותות הוה וודאי עומאה וילפיגן אישור מטומאה והט״ו כאן כמנ  ף
 * מלמוד מח״ש גו״מ .נהג״ה נועא על הגבשושית דנ׳ לקוחוש עליפה וסשמ״ח ש״ג ומנ״ש אות ה׳ כתנ או למעילות שיש גקכ כמיש סראנ״ד או כמ״ש נד״מ לכי׳( (הו עס נועא ועיגל׳ לסופו להשקלקל יע״פ

 זהנה אזכיר התנאים שצריכים להתיחס אל סריעומוח שיהיו גקיאיס נ' (ריעותא :
׳ נצ מלתא למצינו פלונתא נשיים או בפוסקים אף דלא קיי"( כן ריעותא גמורה מיקרי והרי אתה מאה תהע״ז נתנ למעה מתציין כיון לאיכא פלוגתא ניש חצון נו׳ וססניס עמו הש״ן ננס״ן . וכ! א ( י ך א נ ת  ה
 הינא דחוינן דלקומא הוא נמו מיס וניס והתו׳ אומרים להוס לקותא נמ״ש הע״ז ייעותא מיקיי ונתצטיף אליה עול ייעיתא הוה נ׳ לליעותא וטליפה ועיין שמ״מ נא[ ונסימן צ״ט האלי;

 ונתכ [כסי' וה] להוה ספיקא לאולייתא וכל מה שלא התילו בפירוש אין לגו לסקל יע״ש והדין עמו :
׳ נ' לליעומא לא הוה אצא געומלין זו על גנ וו ולא מלמוק זה מזה. ואס הס קלוני! על שאין הפלש קש ביניהן הנה סשמ״מ ס״ה ונתבייש אות נו. אוסר זבתנ למישיי נ׳ בועות שהעלו נקב יע״ש ר , י ך א נ ת 1  ד
 ומשמע אף גסמוכין ואף שמב״ח בשימן ל״ט צא משמע כן עכ״צ הנה נ׳ גועות צאו מעעס ג׳ לריעותא קאתינן עליה ניון ששניהם משם א׳ כלגעינן למימל לקמן ועיינתי גג״מ סימן ל״ן
 םכ״מ למ״ש שם העלתה צמחין סביב לסילכא דאי נתון הסימא טליסה נדצעיצ סימן צ״ז •אס כן משמע לגאולה לזא״ז נשייס ואין לאיה מונלמח לאיפשי סמון היינו הפרש קש הא כצ שאין השרש קש אוש;

 ויראה לי צהחמיל נלניי השמ״ת כאן וצ״ע :
׳ הוא שימים הנ׳ לעותות נל א׳ משם אחל כמונועא וסילכא וכדומה הא משם א׳ לא הוה כ׳ ליעותות כן כתנ השמ״ח בסעיף ס׳ ו׳ ולאיישו נכונה מט״ז לכתב. כ' בועות נמ״ז נשירה ויפה כחן י ף!י א י ת  ה
 לסא הט״ז כתנ לנ׳ בועות נמ״ז כשירה לחדא לקותא הוה משא״כ תלויה מנועא לשם אחל סוא הוי כדנתיבנא גס הניא לאיה מאוכמי . אוכמי אף לעומלין מנוסין ואף להוה לקוסא. וופ
 לשיטחיה וסובל נסמונין הוה נ׳ לריעותא והנן רואה מט״ז נמי מוכח כן לאל״כ מה קשיא ציה ממ"1 ב׳ בועות להתס לאו כ' לריעותא הוה אלא נלאמלן. ויש ללאות סב״ח (שיטתיס בסימן ל״נו לזא״ז לא הזה ני

 לריעותא א״נ אי! ראיה מנ׳ בועות מ״ו לזא״ו לא הןס ליעוחא ויש ליישב לכליו ואין להאיין:
י ןץך" הוא לנ' לריעוחא (א הוה אלא היכא שמעילין עדות מכוונת או שיש נאן נקנ או סופו להתקלקל סא אין עלותן מכוונת לא. המשל נוה סירכא תלויה מתוך האטום להרשנ״א טעם האעוט א י ת ו * ! 
 שאין׳ מניף על הלנ וסוסו לינטל הלב וסירכא מורה ויגיל פסול נריאה שיש נא! נקנ ואין עדותן מכוונות לא סוס נ' לליעותא . אמנם לדיל! אטוס מנועם נקנ סיא כמי ששיכל סל״מ אי לקות4
 כפלש״י וכבר התבאר זה בסימן ל״ו וע״ש נחנ״ש אות נ״ח. ויש להסתפק היכא שריעיחא מעידה מל חסרון לשיטת סי״מ ז״צ שמנס סוג חשייס נייאס נפ״ע לא מעעס סוסו לינקב 1כנר תתבאר זה בפתיחה להלכות
 בליקח הליאה בסימן ל״ה וליעותא מעילה שסופו לינקנ או שיש כאן נקנ הוה עלותן מכוונת או צאו ומ״מ כבר כתבנו שס להלכה לכולנו עייפות לריאה מעעס נקובה סוא אס כן אין נ״מ כ״נ . ומעחה לאחל
 התנאים האלו אנוא לבאר ולמנות נ' לריעיתא כמה הס ני הממנו ורמ״א מעט אשר הביאו וסשמ״מ כאן ונסימן ל״ע הוסיף ואני הוספתי גופן משלי עינ אמנה נפרוטלוט ואצל ליניס שלי אכתוב המחודשים ומיין

 לא לקבוע הלכה באתי יהיולע ינחר :
 א סילנא שלויה מנועא עליסמ [המחבל נשס הלאנ״ד] והיה מינה ונס וכ״ש דבוקה למקום אחל ומיהו למקום אמל צא מהני מיעון ותלויה היקל התנ״ש נה״מ עיי מיעון ואיסשל ה״ה מינה וני• וצ״ע אס יש לסמוי
 בוס . ולפעמים תלויס גלע מונוקה למטה מחציין באין חצו! בין אונא צאונא א״צ מיעון ונתצויה עריפה כמ״ש נה״ו ואי מהני מיעון הספק נלצעיל. וניש חצו! או נין אונא לאומא למעה מחציין באין חלון
 טליפה וצא מהר טיעון. ודבוקה מעינוי לא מהני מיעוו וחלויה נשירה ומינה ונם ננר צורנו(הקל נס״מ. ומטינוי (מנוה מחציין נחלון מסט מיננון כמ״ש הטי! סימן ל״ט אות י״ג כמ״ש החנ״ש שס נאות סייג דבריו
 •וכמש״צ וה״ט לעינל! לאו ליעותא גמולה אצא קצת ליעוחא ומש״ה דבוקה דרנו האוסיין למען נהצטרף אלוה עוו ריעוחא כ״ו אסור משא״נ למטה מחציין ורנו המכשירין אף שיש מלון ולפ״ז היה נין אונ&

 לאומא מטינרי יש צצול ולהקל וכדאמלן :
 ר בועא על גבשושית טריפה (סנהות רמ״א נשס מצא נתונ) והגה גבשושית וה הוא המוובר סי׳ ל״ה שיה היינו שמומלס נגבה ועציה נועא. וילאס לי אף וצא מצינו מי שאוסר גבשושית מגנה מ״מ כיון וזה גופ!
 קולא גלולה(ומר לצא מטלשא אלא נצולת אונא ולא נהל וגנשזשת ללעעס מיניו אין למצי! ועינ סוברים ליסיל נגנה אין דרכה ומש״ה מנשירים נגנשושית א״נ בהצערף אליה עוד ריעותא סוס ג׳ לריעות!!
 וטליפס . עול ילאה צי ולא הוה ג׳ לויעותא אלא גט״ל וגועא עליה הא פחותה טע״ו ונועא עליה צא הוה נ׳ לריעותא וכשירה ומיהו גיתיו אונא מגבס ובועא פ( גנה אף פחותה מטייל יש להטריף לי״נ)
 יחיל ע״ג אפיצו פתוס מט״ד כמ״ש סב״׳ יע״ש ונהי ולא קי״ל כן מכל מקום הוה ב׳ לריעותא כיון שיש מי שחולק אמנם נגנשושית נה״ג אין לאסור וכמו שביארנו ועמיש נש״ן לענין נועא ע״ג סליאה יותר

 גנוה מטיל אס יש להטריף יע״ש :
 ן• נועא םעומדת על מקום ומשמעת קול או שהגועא בעצמה מפמעמ קול הוה נ׳ לריעותא (הוא ג״כ הגהומ רמ״א מו״מ גשם המינ) דמשמעת קול הוה ריעוסא דוואי ניקנ א׳ מהקלומיס ונועא ליעומא להוה לקות*
- אפילו מ״ז כמ״ש מס״ז נשם המוס' געריפמ ויש לעיין בכל זס אי מולסא או טינלי העומלת במקום למשמעת קול מסו והנסנשמ״ח כאן ס״ל כתכ וזיל מורסא או סינרי אגכשושית כשירה וכתב בשמ״ח אות וי
 לבועא אמלו וצא נףנלי ומולסא יע״ש אס כן ליידיס ס״ס במקום למשמעת קול כן סוא לכועא אמרו ולא מולסא וסיגל׳ . עול נלאה לי למאן למכשיל סילכא תלויה מנועא מ״ו ה״ס גבשושית או משמעת

 קול לחלא הוא כראמרן :
ע יכל בועא המוזכי כאן להוה ליעותא כתב הש״ן אות ה׳ לאס משתגית למראה ליאה כשילה יניאל השמ״מ ס״ו ותג״ש אות ז׳ לנעינן שיהא קצת גשר ע״ג סנועא וצא מהני מה שמתצבנת למוד ואו אפילו נבו* ך  ן
 י הנועא משאל הליאה הומ גבשושית על גבשושית לצא הוה כי אס משט א׳ ולאו נ' לליעותא מיקרי. ואמגס נשי׳ ל״ט סמ״ז ביאר יפה והעולה מתיו לגליו סוא לתלויה ממולסא כשילה ויניקה ממירסא
 טריפה ותלויה מגועא שיש עליה מראה גשר ממש אף שגבוה עויי[ כשירה ודבוקה מבוטא שכסה הבשר ויש לה מלאה ליאה ונכוה עליין הוה סילכא על גבשושית יטליפה אס לא ששוה ממש לשאל הריאה אז נשל כן יש
 לצמוד ממון דבריו הקדושים ואבאר ועמו ז״ל. הנה תלויה ממורסא נשר נמו מעיניי לנועא אמין וצא עיגלו !היה מורסא ונ״ש הוא דהא ב׳ נוינלי לשמיני יש טסקסקין כמו שאבאר לקמן וגי מורסא כשירפ
 לבועא משמע גנוה כו׳ וכ״ש למאן למפרש שנוקגין זא״ז. וה״ה כתלויה לכשיות ודבוקה שלא כשדרן עמילשא טייטס נמו מעיניי דגהצערף אליה ריעותא כ״ד לריעותא הגדולה של מימון ומשמוש דקולא גלולה היא
 טריפם . אמנם נמס שחילק נין תלויה ללנוקת נאם עליין הנועא גנוה קשת ממ״ינ אי גבשושית מיקרי א״נ ה״ס תלויה כה״ג מגנשושית טרי©; ועול לגגשושימ יראה לי ללא הוה ליעותא כ״א על גג הליאס אמנם
 גבשושית מקמא לא הוה ריעותא נלל ללאו יתלת הוא . ע״כ נלאה לי דאה״נ לוואי נועא מגנה אפילו גנוה כע״ו לאו ננלל גנשושימ הוה ולאו בשר הוא וסוף הליחה ומוגלא להתמעט ויתרפא ולא יהיה כאן
 גבשושית ומשיה מצויה כשילה נה״ג ולניקה שהוא קולא גלולה למען נוה הממיל שיהא שיה לנשל הליאה ממש ומלאה הליאה ממש שא! אפילו מורסא לא מיקרי וכאמור זהו הנלאה לי לליגא מתון דבליו ן״ל
 וכמו שביארנו ופירשנו יפה דגליו ומהלנליס שנתננו °) נתחלש לי לנל א׳ וסוא לנועא על גבשושית למיקרי ריעותא היינו נעומות ע״ג לסוה ליעותא ופן הוא לנלי הסל״מ אות ה' שהלאה מקוס לסי׳ ל״ה נתניה
 א״כ משמע מקמא כה״ג אף למאן לעוס( יתלת מ״מ לוקא בצורת אוגא אבל גבשושית אפ״ נע״ד לא סוס ריעומא נלל וסשמ״ח סי׳ ל״ס סי״ז כתנ ופשוט דלהאוסריס יתרת מקמא הא גבשושית מווים דכשירס יע״ש וא״כ אף למס
 שאגו מעריפין גועא טל הגבשושית היינו מגנסללטעס שמתחנן מוה ליעומא ולא מקמא ומאחל ללא מצאחי חילוק זס בשוס אחרון מסחשינא ואין לסמוך על זה כלל וכלל גהא לגנשושית מק«א ויש ליעוחא עליה וצ״ע לויגא•
 ף מלאה כשילה על גבשושית הוהנ' לליעיתא (שמ״ח ס״ל נאן) ונתן עעם לזה והטור נתנ ומראה כשירה הוה לקותא״והט״ז נסי׳ ל״מ אות נ׳ הביאו א״כ הוה נ׳ לריעותא נמו מ״ו להט״ז הטייףמנת זה . וכתב שם
 וגעיז הכשיר מראה כשירה על גבשושית והוא תמה עציו יע״ש . וה״ס על בל מקום ריעותא/הוה נ׳ לריעות לדבריו של השמ״ח זולת מלאה כשירה על הבועא ואין לסנןריף דאבו אומליס ומחמת סביעא הוא

 ונמו שיתנאל נסי׳ ל״ח נש״ל. והלנה מלאות בשילוח זא״ז נמו שחור [קצת] ושחור נשירס ונשחול(ונישוא) [וכנלא] דווקא נה״מ נשירה ומ״מ משם א׳ היא יע״ש בסיס :
. נועא על הק« וחסרון נחון סוה ב׳ לויעומא (שמ״ח ס״ה) והטעם כיון לל״מ שושל משרון בי־׳יז אף שאין ננ״ף כפופה סוה ב׳ לליעוחא אנל מלאה נשילה על הקמט מכשיל שם וכתב שכ״מ מהגהות סל״ן יע״ש  ך
 והנה למ״א נהג״ס ס״ג נועי, על חייז יקמס עייפה מעעס נ׳ בועות לסמיכ׳ ומ"! יש להכשיל שם הייני בחריץ אונא עליונה לין להיות שם מרין והיינו חרין סיינו קמט אנל חלין וקמנו גמקוס אחר שאיו

 ללך להיות שם הומ ג׳ לליעותא ואף מ״ז יש לטסיל צלעת הט״ז ונאמול :
 ן נועא על יתלח בירי לאונא ונ״ש יחרתימקמא טריפה. (שמ״ח ס״ם נשם נייקח אחרונים) והטעם יסלת נלרי רנא פוסל וכ״ש יתרת מקמא רוב הפוסקים פופלין ומחמת המנהג אנו מכשירין כמנואל סי׳ ל״ת א״ע
 סוס נ׳ לייעוחאיוככל מקלט לעיל סי' ל״סלוקא אי ידוע איזה יתרת שנשתנה בתואר הא אין ידוע כגון ל׳ נימין וכילן שווין שא״א להכיר אין לתעריף כ״א שיש ג' בועות על נ׳ אונות וו׳ השמונה לאומא

 אין עליה גועא דממ״נ טליפס אי יתלת היא שינתה הווללא מקומה ואי לאו הא יש נ' לליעותא באותן ג׳ אונות ועיין במעשה לסר״ן הניא הפר״ח והשמ״ח ס״ס ל״ה וכבל התכאל שם על נכין ואין להאלין כאן(°) •׳
 ץ סירכא תלויה מתון סאעוס עריסה (שמ״ח סי' ליס שנא) ווה להר״ני ז״ל לאעום משעס נקנ ואלו להלשנ״א כיון שאי[ עדותן מכוונת שזה יגיל על נקב ווה ובשל שסוף הלב לינעל לא הוה נ׳ לליעותא ויש להתמיד .־
' לריעותא (וזה ל6יטתיס לסמונין  rt סירכא מתון מראה כשירה (ש0 סמ״ו) ונתנ״ש אות ש״ו הביא ונרי הצן״ז נסי׳ ל״ח, אות נ׳ וסש״ן סי׳ ל״ו אוח יי! למראס כשילה גי! נ׳ גועות לא ממי הפרש קש \f סא הוה נ

 סוה ג׳ לליעוחא והכי הלכמא) למלאה מחמת מוגלא הוס . עול כתנ שם וווארצלין ונתקיס בריאה ויש אצלס מראה כשירה אין נירו להקל והניח נשפק יע״ש:
 ח ו ו ש י ר ע ״ ק

 םימן לן [v] גפשבצות ותג פק״ב ותיפוק ליי דא״א לטינדקיח . נ״ב אינו קושיא להא לעת הט"! סי' ל״ט לנליקס אינו מעכבת כיון רנתנרל ע״ימיעון להוא ׳ליל בעלמא :



2 משבצות זהב יורה דעה ל? הלכות טריפות שפתי דעת 3 0 

 לגרד להקל ויוצאו־. ממ״ז וכן מורי! דבריו בנוז״ך שכתב על הפ״ו שאין דבריו מוכרחים ולפ״ז ה״ו!
 בועא על הגבשושית ולעגין דיגא ככר כתבנו בט״ז ועיין תנ״ש : ד* יה״ה . עש״ך וירצה נזר, דרמ״א
 כתב ות״ה משפע דםישך שייך עפ דין דחםחבר ול״ת דשירכא תלויה הטעם די״א ואומרים אין פירהא
ד! ע״ז טשא״כ בועא על הגבשושית לכן אפר־ r ב' עדים המעי  בלא גקב כדש״י יא״כ כשיש כיעד, ׳
 הר״ב דהכל חד טעמא מטעם ב' לייעיתא הוא טריפה י• ה בנבשושית אנל משתנית למראה ריאה
ה כהצטרפר. אל ריעותא אחרת דוקא אס אינה טתלבגת הא יש ע כל ט  כשירה שייך זטשפע טדכדיו י
 לה מראה הריאה לא חוה בועא אלא חסרון בפנים וכ״כ השמ״ח בפירוש עיין כאן םל״ו וסי' ל״ט סמי׳ז
נ מינה על הננשושית אם יש מראה ריאד, וה־יגו שיש ניסר על הבועא ת  יש קצת סתירה בדבריו דנאן כ
 (כ׳ כן פי' מראה ריאה שפשתדלין שיעלה קצת בשר עליה כפו שביארנו בט״ז) אף שעדיין נבור, ה״ל
י ב' לויעותא ומשמע תלוי' מנועה כה״ג אי עדיין גנוה ו א ולא ה ג  גבשושית על גבשושית זמשס א' י
ו פוח  [יד] ה״ל תלויה פנבשושית ובסי׳ ל״ט םמ״ז מתיר תלויה מבוער. אע״פ שעדיין גבוה ובם"! כתבנ
א •עליעד, טעטים ולדינא כ1לם אמת ויש להחסיר בכל הפירושים כם״ש י  ׳ע״ש .׳ ( פסיכית . השייך הנ
. וט״ש הפריית דלהר״ט פש״ה טריפה שהמקום שביניהם עלול הוא לנקיבת הקרוש משמע דטעמא ו ״ פ  נ
בר נקוב היא נשר שננתיים אין לו בדיקה :  דסיפו ליפפק והגמיין בד״מ ס״ו צה״ש ידאה דהפעם דנ
 ז אם שופכות . השייך טסיק להלכה ראם יש להם ב' כיסים טריפת היכא שאין הפסק ב' תופי שיעד
ב כאן א דלא הגיה הרי ה חנ קש באין ה״ט זטה ?]הראה טקום לאות ל״ג דשש גטי נ' י  נה״ט איו רי
 דאס נתמלאו שניהם הוד. ליה חיא דפויפה הוא כה״נ ואף שאין לכ״א כים בפייע טריפה כה״ג כיון
י ב' הן וניקנו מזה לוח ואין להם בדיקה הא רחוק ם ששיפיין אס השניה גשאדד, םליאד. הו  דאנו מאי
 ב' חוטי שיער כשר וכאמור : ף) צמתים. עש״ך וירצה דצמחים נשיים הם מליאות טונלא וטינרי הוא
 קשהנטי׳ש ושי׳ ד/ולין ם״ו נ' וד&חנד •טינה והוסיף מלת קשיפ ומ״ש הד״נ נתשיבד, אפילו אי; מ
 טיפת ליחה לאו לטיטרא דנ״ש יש בו ליתר, דו״אדאי יש טיפת ליחה הוה ב׳ בועית וטריפה ויש
ך ו  לבדוק אתר זד. נאט לא בדק אי יש טיפת ליחה טריפה כט״ש השפ״ח םי״ב וחייה אם יש מיין ת
 הטינרא ריינינן לה נבועא בט״ז יע״ש אלא ה״ק לענין אטום דאפילו אין בו ליחה כלל לא הוה אפום
 דאפום אין מראיתו טשוגר, טשאר ריאד, משא״נ סינרא ועיין תשובה רט״א באורך י. ט קשיט , השייך
 צידד להקל כמליאות רוח דלא נכלל נכלל בועא והתבייש אות י״ט הקשת עליו רמים תבער. אש היינו
ת זא״ז ולזה י״ל קנ ע הטיפ וכן הופץ טנעבע והן פליאות רוח וי״ל זה ונפר״ח הקשה דמנ נ ע נ  שאש מ
 ביו; דעורות חזקים הס הדרא בריא מקורם או דלא ינקכו זה לוה ומ״ז מיקרי לקותא ויש לחוש לפירש״׳
, ולפ״ז סירנא תלויה שתוך בועא מליאה דוח יש להקל דלאו לקותא הוא ״ל  טשא״נ פליאות רוח כן נ
 ילא שייך טעם חם"! כלל דבט״ז נתבו התופי דהוה לקותא םשא״כ בפליאות רוח ובמ״ו חארכנו בדין
 כ׳ לריעותא (°): י וחייה פורסה . עש״ך דבקצת ספרים היד. כתוב הגייה ןו אחר וה׳יט נשיש בהם
 טונלא קודם אבל צמחים קשים דששטע תרי מורס' דסטיכי טריפה וליתא דהדבר מבואר דטורס' שאין
ח מבשר הריאה כלל אין טיטרפא בסמיכות וכיה כיש״ש פאיט םיי כ״ו ומתלתא טעט׳ כשירה לרשב״א ו נ  נ
 ודיין דדוחקות וא״ז כאן כיון ששוה לבשר הריאה יוין דוחקות זא״ז ולרש״י ולהר״מ לא נכלל כלשון
 ביעא מלשון מבועי מים שיוצא׳; להוץ וטורסא שוה לשאר הריאח ונם ליכא לטיטר שהעלה הנקב
 בועות אלו רהא חזינן דלא העלה לחוץ ודרך נקב השכר, להעלות ליחד. למעלה ולחתקרם עליר. ע״ש
 ועפ״ש נאות ׳"א מזה . ורע דםורםא ובועא נטי כשירה פה״ט נופא ואף למאן דאיםר ניעא ופינוי
 הםמוכיס דגוקבת הטינרא לבועא משא״כ פורםא ובועא ליבא האי טעמא ונש לרש"׳ לאו ככלל בועא
א שקרום עש״ך . הנה במהדורא קמא כתבתי בקוצר וסטני : י ( ° ) : ן  דשים הוא ופשוט הוא לרעתי כ
 שראיתי רבים נבוכים לכן אפרש . רע שצהר״ט טורה הוא דטורסא הייני שאין נבור. טכשר הריאה
וה נ  שהרי הר״ב אופר כן ואינה גבוה מבשר הריאה והבין שט״ש הריב שקרום הריאה מכסה ואינה ג
 פרושי קטפרש שהקרום הריאה מכסה היינו שקרום של שאר הריאה טיס' לה בשטח א' ואינה גבוה
 משאר הריאה ואף שטראה העור שעל הטורםא מראה מוגלא כשירה והוה קשיא ליה לאיוה צורך
 הוכיר הר״ב טורםא לשנות שם והיה די לו באושרו וכל זה כשהיא גבוה מבשר הריאה הא שור. לשאר
 הריאה כשיור, יהיה מורסא או בועה אלא וודאי דחילוק יש והוא זה דבועה ש״ט רקבון בשר אף באין
 גבוה מבשר הריאה טריפה וכשיטת רש״י דפעידות שיש כאן נקב לא כשיטת הרשב״א דדוהק לינא
ח ולזה בולהו טעמי ליתא דאין דוחקת ונט לקיתא ו נ  ובאפוד טשא״כ טורםא דאין רקכין בשד ואין נ
ו ד,ד,וא פ ס ו מקיף בשיפולי קא׳ וכעת אין י ש  ליבא זהו שיטת מהו״ט . ואמנם טהד״ם דיניה אחוט נ
. והשייך ז״ל השיב דאינו כן דאדרנה בועא כתב הדשב״א תו נ ו ו נ  ת״י לעיין ביה והנ״ל כתבתי ב
תב עוד דסוף נ  דגרילות בין עור לבשר ולו יהיה דבין טורסא ובועא כן הוא לשה פרט הר״נ טורםא ו
 סוף אם אין קרום מכסה חיינו שאין שוה לשאר חריאה םטיכי נינתו אף לפי שיטת מהר״ט בדפוכח
 טהר״ב שכתב בפי׳ ואין נבוח וא״כ כיון דחכי; חוא טנא לן לחדש ולומר דבעינן שלא יהא רקנון ככשר
 דליתא אלא כל שאין נכוה פבשר הריאה אף ביש דקנון כשירד. וכל שנבוח אף באין רקבין טריפת
 והגיא ס״עתא םיש״ש פא״ט סימן ב״ז שכתב בפי' דםורסא הפעם כיון שאין גבוה לא נקרא אנעבוע
 שבולטת לחוץ ונם ליכא דוחק והנך רואה דט״ט בין למר ולמר ר״ל למחד״ט ושייך כ״ע מודים דלא
 נעינן מראה ריאה ואפי׳ מראה טוגלא כשירח וכן טצאתי לרני׳ הנדול נעל תבואת שור טי' כן דברי
נ שם רלא כמהר״ץ שכתנ אספר טנחת ת נ  השייך בקצור ואני חרחבתי הביאור נאשר יראה המעיין . ו
 אליהו שלא הבין דברי הש״ך ונהפוך הוא יע״ש . עוד הביא שם פ' מאמר קדישין םיי פ״ה וכז״ט
 סי' י״ר הבינו דמורםא בעינן מדאה ריאד. ודהר, רבריחם ׳ע״ש . וחאטת אתו דהמע״ן ביש״ש יראה
 מבואר להדיא רכל שאין גבוהי מבשר חריאח לו יחיה טראר, מונלא כשירד. וז״ש הש״ך רהר״ב דנקיט
 טורפא אורחא דטלתא נקיט וה״ה בועא אם אין נכוה בין יהיח רקבון בשר או לאו וכאמור . ומכל
 הדברים האלו אתה למר דאם גבוה מגשר הריאה אף. שמראה ריאה עליהם לא טחני בסטיכי אף ובכל
 שאר ריעיתא טהני בבי לריעותא או בועא בשיפולי כאן לא טהני דחטעם דדוהקת או העלו נקבים
 וכדוטח שהרי נתלנטו כולן במורסא אי בעינן טראח ריאה מאסר קדישין וז״ט כוי ואחא לא חולק

. ואף שראיתי כתוב כפיית בשם מהרי״ו אפילו בועות  עליחם דבועא הבולטת לא טחני מראה ריאד.
 היינו אס לאחר נפיחה שוות הן לשאר הריאה . והא ודאי כל מיל׳ יריאד. כשהיא נפיחה טשערינן

 ואם לאחר נפיחה, אין בולנ)ת כשירה . ווה אמת ויציב :
ן חולק על טד׳ר״ט נד,"ש דאין מראד, ריאד. לה והשייך פוכר פ״ס אט ״ ש ח  ^|JJ"/ המתעקש יאמר י
 אין קרום הריאה מכסה היינו פראה הריאה והר״ב בהנ״ה תרתי קאטר ופד. יענה יש״ש בסימן
ל שאין בולטת לחוץ אין בכך כלום ואף שאין לקרום טראח ריאה לאו טםיכי  כ״1 דדבריו ברור פללי נ
 הוה וכדאמר; : ואינה. עשי׳ך דהשינ על ת״ר, ראם גבוה מקצת לאחר נפיחה אפילו פחות טט״ד אסור
 משום םמיני ופינד, דאם חרא היא אפילו כפ״ד ועומדת ע״נ הדיאד, אין אוסרת משום יתרת ע״ג אפילו
 יש לה חדור בראשה וכן הוא בפר״ח בקו״א וכן הסכים השט״חותכ״ש וכבר דברנו טזח בט״ז זולת
׳ יק טשד׳י כמעשה ישער אפרים יש להחמיר ע״נ וע״כ כפ״ד בעינן ויאי  אם הנועד, אינו. טשורשת נ
 ועיין בפד״ח נקו״א ואין להאריך : נשני חופי שיער. וטהרש״לפטק כרוחב קש היוב״ש פסק גה״ט
נ קש בראשה ששם אץ רחב ח ו ר ב קש כל דהו ו״ע להקל אפילו נ י י ר  כבי חוטי שיער ובאין ה״פ י
ד מראח ריאה הא מראה מונלא לא וכ״ש מראות הכשירות דלא טחני אלא  כ״כ כמו באטצעיתח : י
ך להיות פיאר. על םונלא אלא ר ו  מראה ריאה דווקא ומיהי מפעם כ׳ לליעיתא לא ה״גו פיסלין כאן ד
 פמעם סמיכי •י טך ומתוקים • עש״ך שהאריך בכאן וטפני שא״א בקיאי! בין מ"! לשאר פיס דלטעטיט
 ימצא קצת פליהיפ או סרימיפ זט?1"ד, ניני;; נל הפיטנים הללו ולאחר הבדיקה תרתי כעינן לא נע״א
 ועיין תבייש. ולא ינע באצבעו גם לא ינקוב בסכין כי הברזל מפנים הטעם ולא יהיו מתוקים עיין ביוחרונים:
ה דעיקר כרעת ד.א«פדי0 1ר,זא לשיטתיר, ששובר כדשב״א ור״ן עיקר ויט״א נמי ל ע ה ז הטנד,ג, עש״ך ו  ט
בנר  סובר כן והא דטנשיר בועא וטינוי כפו שכתב בנה״ך דטינרי עומדת במקומה ואין טנקכת לבועא ו
 התבאר זד, נט״ז די״ל 0"ז עורות שלה; חזקות ובריאות הן גם יש להם כיס בפ״ע ועי"! יתחזקו ולא
י עש״ך ומ״ש דלעני; חוט נשר מקיף אין שווי! נ ן דינם נפטי  סופן לנקונ אח' את חנרתר. יע״ש 1 י
' חוטי שיער וכאן בחוט א' פני וס״ש ׳ בעינן נ נ ם וםדיהיפ ואלו נספי י ו ו ענ  פשיטא דהכין הוא ואף נ
ח בועא | : י א  באות נ״ה הוא רשם כתב טעל״ע יש לו שורש בתלמוד וטש״ה אוסר שם ט״ז ולא נ
פ שאין דרך להיות שפ חדיץ זקטט גלא״ד, םייפד, מטעם  על תריץ איגא עלייגד,. שייך זיוצד. דאלז נטקי
א הטעם דטתחזיא נכי נועי רםטיני . ויש לראות הא חרא דםתהייא נ  ב׳ לריעותאואף במ״ו טשא״כ ה
ך שנראית כשתים ושם יש ליישב קצת נ  כבי ניעיור. ג״-ע כאן וזאת הקושיא נ״נ בשיפולי דםד, כ
ט דהוח . השייך צידד בם"> ה העור וטש״ה טריפה יע״ש י י י נ  והתבייש פירש הפעם דטבע הבועא לחנ
ך בצלעות ׳עיש ולפי טעם התבייש יש לאסור אף בט״ז [נוו] דטבע הבועא י ח ת מ  והביא עוד פעם ד
 להגביה חעור כיי : כ בי! כו׳ . דנח״ד, האונות פרודות שייך ואף נסי' ל״ט בסירכא בסדרן לטפח
ו שאין סופו להתפרק או פירושים אחרים וט״ט אין דותקית כל כך  מחציין משמע שהם דבוקות ה״ג
ם משמע היינו רביתייהו שוכבות זע״ז וט״ס מםתימות רט״א באן משפע ב' בועות ת ו  וטיט קשיא ר
א בשיפולי . השייך העלה דעיקר הפעם דטתחזיא כתרתי  אף לפטה טחציין אין איפור אף וניייו : כ

 ופש״ר,

: ת צ  והטחודשים שהוהפתי ק
 רן (0) כיון שגירדנו ריתרת סוי ריעוחא א״נ מס ל׳ נועא על סימרפ או שאר ריעותות ס״ס סירנא ומראה
 נשירה •וכדומה סוס נ' לייעומא אס סן על היתרת . וס״ס סירכא מלויס על הגבשושית או על מראס

 נשירס או מראז על הגבשושית הכל מיקרי נ׳ לריעושא ונןריסס נאמור :
 ו (°) נ׳ וזירות א׳ נימי! וא׳ כשמאל ויש עליו סירכא תלויס או נועא ושאר ריעומא סוס ג׳ לריעותא
 ובייש הוא מיתרת מקמא דלש״ן נלא״ס וורדא נשמאל טריפה איכ אן מאן ועוסק כע״ז נ׳ לריעותא
 מיקרי ופשוט הוא וגדולה מוו אש יש יתיר ניס כימין ואצלו סירכא דנכיס אי! נקב ושירכא אוסר כמו
 שיתניאר גסימן ל״ע מ״מ ג' לריעותא מיקרי כיו! דיש מעריפי! נישיר כיס ויש לעיי! דאפשי צאו

 מש״א סוא :
 (°) כל החילופים סלוווכיים בסימן ל״ה ומכשירי( אם יש על החילוף איזה ריעותא תצויה ונועא
 ומראה כשירה יש להטריף ואף דנע״ז כתב שם אס יש עוד איזה רימותא היינו למאן ומטריף וכאן
 אמרינן מעעם ב' לריעוחא. אבל נ׳ וורדוח בשורש א׳ ואי ספון לא סוס ייעותא כלל ואף שיש שם בועא

 וכדומה לא סוס ג׳ לריעותא :
ד (°) אס הריאה שיעא כאוסתא ויש היכר סדק בין אומא לאונא !נועא על הסיק או מראס נשירה אז  י
 מצויה יש לעיי! ניס אי לא סוס ב׳ לריעותא כי י״א דסרוכי! כשדר! וי״א דסריאס בריאתה כן

 ובפנים היא סיורה כסלכתס עסי׳ ל״ה :
ו (°) יתרת על גגה פחותמע״ד כיון דישמעריפין כמ״ש הנ״י סימן ל״ה וע״ו צאו ווקא הוס ריעותא  ו
 וגועא ותלויה וכדומה הוה נ׳ לריעותא הא יתרת מקמא ופחות מט״ד יש לומר דכ״ע מודים דצאו

 טריפה ולאו נ׳ לריעומא הוא :
) סירכא תצרה או בועא מתון צימוק במקצת הייאס יש צעיין ניין רהנ״ח מעייף ואף דסוא נגד ° ך (  י

 הגע׳ מ״מ לקותא הוה ימיקכי נ׳ צריעותא :
 (°) ג׳ עינרי דסמיכי להדדי ושירבא תלויה בא׳ מהן יש לעיין דאיכא מאן ומטריף ועיין פר״ח ופית
 ולקמן אכאר ישמע מכס ויוסף לקת, (ועתר, אבאר דברי הם״י): (ד) הט״ו הביא רק סברת רש"י
 והרשב״א וכתב רמ״א דמכשיר בועא ועינרי נרשיי והשמיט סברת הי״מ בפיו מה״ש סי״א שהדבר קרוב
 שיש הרנה נקבים ניניהם ואין לסס דרן בדיקה ויראפ מלשונו דנני יש נקגיט ודלא כמי שפירש לסופו
 לינקנ עיין נסייג. והנה הנ״מ ני! סני פירושים הוא להרענ״אאס מחתית! הס שמועות והולכות ומתיחבין
 לרש״י ולל״מ עריפת זלהרשנ״א נשירה ואש בתחתיתן מלזחקיס נליסנ קש ולמעלה סמיכים צהרתנ״א עריפה
 וצרש׳" והל״מ נשילס. ונועא ועינרי ליש״י וסר״מ נשירה דדוקא נזעא ;מירי דהןס לקותא ולא עיניי
 !צ״שב״א (דעת הע״ז אסורה . 1מ"ש נה״ן להטינלי עומדת במקומה •והנועא אינה מנקנת גמגם פפל״ח
 אות ח״י דמ״מ הנועא נדחקת נעינרי ומינקב סשינרי צנועא וזה יולה כמו שנתב הע״ז. עול יש נ״מ במ״ו
 א1 מציאות רוח אש נאמר ללקותא סיא כפירוש יש״י והר״מ הנהו לאו לקותא ולסרשניא הנהו נמי דוחקת
 ים אמ זה נמו שכתב הפל״ח אות נף״ת . ואס כן צמה שכתב סע״ז דרמ״א כרשיי והל״ס מדמכשיר ביעא
 ועינר׳ אס כן גמ״ז אמא׳ לא היק( נ׳ אם צילן אחר המנהג זזה אין קושיא דמכצ מקום מיז נמ׳ צ־ותא
 סוא ולפי זה גמליאוח לוח וודאי כשי לע״ז אליבא דלמ״א . ואפ נאמר רכישנ״א סונר ובועא ועיניי
 העיניי במקומה עומדת זמ״ז היינו עעמא למיקל דעורזת חזקים זיריאיס הס יצאו לקוחא נ״נ ואין סופו
 לינקב ה״ה מליאות לוח כן תיא וא״ש סכל. ונש״ן• אות י״ז אבאר. ילענין דינא סנה השמ״ח ס״ו ושי״א
 האריך בזה ותוכן דבריו הוא כן דאט לא נגעי אהדדי למעצה ולעעס ויש יוחג קש או ב' מיע׳ שיער נה״מ
 מופל צכ״ע ואס קרונין הם למטה או למעלה אשול נפירש״י וסרשנ״א ומ״ז כה״מ !צורן גדול יש להכשיל
 ומשוה שם מליאות לוח צמ״ז וצי נלאה ליש חילוק לאס למעה קרונות ולמעלה מיוחןין גמ״ז לקיתא סוס
 ומליאות רוח לאו צקותא היא ויש לצדד להקל בזה ועיניי ונועא לא היקצ אצא בה״מ דווקא וכמ״ש

 הפריח נאוין ־.
י לצענין מ״ז דעת העי׳!, אות ט' נמקום שאין מנהג לסחמיר ובשמ״ח ותב״ש אוח ט״ו הביא נשם י  ןףי
 י* הל״ן שגק״ק קראקא נוהגין לסקל וגבול בנימי! העיו שבק״ק פראג נוהגין לסקל ומ״י העיל
 נק״ק לובלין נוהגי! לסחמיו ואס נועא זמ״ז נשמ״ח ס״ט והתבייש אות ח״י כתב נפה ט״ז צהתיל נמקוס
 ומכשירי! מ״ו והוא נחמיר לאי מעילה על חברתה שגס סיא אינס מ״ז דנצא״ה א״א נקיאיס נ״כ איוס
 מ״ואס לא לצורך גדול וה״מיע״ש. ובלא״ה א•( רומה בשלמא תלוייסו מ״י י״צ ועורות בריאים הם ואי!
 א׳ מנקנת חברתה וא״ש להר"( ורשנ״א כמ״ש השמ׳׳ח שם משא״כ א׳ גועא ואי מיז להישנ״א וודאי עריפה

 אס לא שאי( נוגעיןלמעלה ויש להתיר לצורן גדול(0).־
f חקר הרנה בדין ג' טינרי לסמוכים צסדדי באות ה׳ וכי מי הגיד צסס לבעינרי צא הוה ריעותא Y ' B i l 
 יע״ש ואי משום הא י״צ דאי! עינרי שם גועא עליה ואף שהוא ו״ל פקפק עליה מ״מ אין נ״כ
 קושיא אמנם מס שהקשה דקודט היותם עינלי היו בועית נמ״ש לש״י עינרי סם צמחיש נדוצים והוקשו נסצע
 א״כ מאחר שנעלנו אין חווריס לסנשירן הא לכאורה קושיא אלימתא ואף שהוא ז״ל כתג דלא מכשירין
 אצא נשמט׳ נרי נסיל וצנן דממ״ז נתהוו כמ״ש היין דגעינ! שיהא העינלי לנ! או שיהא נצא ניס דנועא
 כיס יש צסס ׳ע״ש שסאלין ו4דידן כל זה לא יעלס ארונה ואנו פוסלי! נמ״ז גס אי! ממלקין כמראהסעינלי
 וגס אין גורקי! אי יש להם כיס עיי! שמ״ח ואייה קשיא וי״צ ומה שאנו מכשירין כ׳ עינרי או ניעא ועינלי
 אדרנה סוא כסנרח הלשב״א ולא כרש״י יצא כמ״ש סט״ז אצא ננס״ן ויושר ממיש נסיין ואלו הוא ו״ל
 כתי לאף צרשב״א ואלו לדון דווקא לרשנ״א דהעעס נ׳ גועות לסופן לינקנ ילאו יולאי אלא ספק סוא
 והלכך כשאנו רואין שמזלו להתקשות ולעשות כאבן סימן סוא ותולא כליא וליכא למיח: שמא ניקנו כבר
 מקילס לגן לאי איתא לא סוס הלר בריא רומיא ונשבר הרנל וצא יועינן אי יצא צחי! אי חזי ינקשל
 וודאי צא יצא לחוץ לנמיצי למיטרפא צא משביח ס״ס כאן וצפ״! בועא וטינרי קשיא גם הא ואמרינן ב׳
 נועי לסמיכי לית לסו בויקיתא ללש״י משמע לסוס וראי עליפסולסר״ן והרשג״א והר״מ יש לעיין אי וודאי
 או ספק סוס ומ״מ ודאי חלילס לעשות ממנו ס״ס ונ׳ גועי אנו מחזיקי! לויאי עייפס . וגט לרש״י י״ל
 קושית ספ״ת דכי גמילי שהוא לקוחא נועות משא״כ טינרי חויג! למסלע ללאו ייעוחא וצקותא הוס (0) :
 (ד!) אחת. הע״ז סכיא גשש מסרש״ל נשה מסלי״ל ראפ יש לכ״א כיס נפ״ע עריפס. וכן פסק בשייך אות ו׳
 ולעני! בריקה סשמ״ח סי״ר צכתחלס בעי בדיקה וליענל כשירה בלא נריקס ואס נקבוה ולא יצא סמוגלא
 משני הס ושפכוה! מיס ונתמלא הנ' לקמן במרה עה;י וכאן לא מסני ועש״ן אות ל״ג דלא כתב סר״נ כאן
 לעיין בסימן מ״נ כמ״ש נס״ה הוא דנאן אדרבה עריסה בפשיטות דלאו חרא אלא שניקבו אח״כ זה לזה
 יכן כתב השמ״חסי״ג אצא י שראיתי צהכה״ג כהגהות סטור אות כ״נ אפ מצאוהו מיס ונתמלאו שניהם או
 נפחוה ועלו שניהם א' סוא מפה ס״ס זה עכ״ל. וזס דלא נש״ן דנתג נאות ל״ג דווקא שס להחמיר ולא נא!
 נמ״ש גשמןן. וסגל״י נאות ו׳ הניא דין דנס״ג ומלת מפייה נקוד וטעות הוא דמימ״א למד כן(וקורא
 אומו נעצ המשה) ותמהני איך.לא עיין בפ״ן ל״גהיפון מוה . ושוב ראיתי גאות כ״מ הדגיש גזה ורוצס
 (חלוק על ע״ן ולהעמיל על שלו והנך רואה שהסנ״שפוסק כרש״צ ושייך. ומ״ש שצא מצא כלצנית״ששפכי
 להדדי אני מצאתי נא״ע סימן נ״ז כשין וחלילה להקל נזה . אמנס יראה לי יאס יש לזחנ קש או 3׳ חוט׳
 שיעל נס״מ ונוקבי! ושופט! לתלוי ואף יש לסם ב׳ כיסים אין בכן בלוס לחסרון בפנים לאו כלום וכשירה
. סי׳ ואי! נ?0 טיפת ליחס נלל ׳ 1  וווקא שקרובות הס בלי הפלש קש או ג׳ חועי שיער נ״ל בוס: (ו) אבל נ
 ע״ז והוא בתשובת רמ״א סי' ס׳ ללמ״א סובר נצ שיש טיפח ליחס סוס גועא וכל שאין טיסת ליחה זהו
 הנקרא עינרי וסטירה וצריך לבדוק אח״ז ואי לא בוק טריפה וכ״כ השמ״ח סי״נ ולרש״ל כל שאין טיפת ליחה
 סוס אטוס וכבל נתנאל להלכה נימיא ואטום לא סוה שיש מיאס מוגלא. ועיפת לימה עריפה מעעש סמיכי
 לסדרי: (ן) וה״ה מולסא עג1"ז.גיש"ש סימן כ״ז ושם כתב ל״מ לסר״ן ורשב״א אין דוחקות זא״ז כיו! שאין
 בולע׳! אפי׳ לדש״י בועא היינו מה שעולה לחון מלשון. מבועי מים והא חזינן ללא העלה כלום ללון ולא
 ניקנ יע״ש ומשמע וראי אף שמראה העור שעליו אין מלאת ריאה כ״א מראה מןגצא אפייה כשילה וב״כ
 סשמ״ח סי׳ י׳ זגש״ן אות י״א אגאל ־• (ח) והוא . עע״ז ולכאורה סלין הזה מפולש נלמ״א סימן ל״ו ס״א
 אס נקלף העור העלי!! מכועא עריפה ועור התחתון מחמת מכה סוא וכן יראס משמיה סמ״י וכתב שט
 ס״ס ניקב עור העליון דצא גרע מסירכא תלויה עצ הנועא ואני אומר דכא! ודאי עריפה הוא וכאמור .
 ואיפשר צימר מתכ!רן צמ״ש סגצ״י אות א׳ נועא ישינס שנתמסמס ניד טריפה והיינו שנקלף עור העליון
 במשמוש סיד טלישס. עוד כתב שם גיל"׳ יש בועות שנקלפץ מעל סריאס והריאה תחתיתה שלימי! עריפה
 עכ״ל וכ! מצאתי ננה״ג נהגהות הסול אור, ג׳ וין סצבס וראוי לנהוג •י(ט) ויש לילך אחר במנהג. ובמקום
 שאי! מנסג יש לאשור ע״ז כשש רש״ל וכן החמירו רוב הפוסקים וכבר נתבאר ומ״מ בועות מליאות רוח יש
 לציל להקל ייתר ממ״ז: (י) נוסגין (אסור. הט״ז בשס סחוס׳ מ״ו א' ל״ס או שסעטס לסופו ליפשק ויש
 עוד טעם דממחויא כני בועות ויש עוד עעם בשפ מסרי״ט הגיא השמ״ח סי״ט לסמוגצא מכבידה שס .
 ונמ״ז בשיפולי נתנ השמ״ח סכ״ג מאן למכשיר גסמיכ׳ ה״ה כאן ואין להקל לסופו ציפסק אמנם נראה לי
 בוטא מליאה יוח יש להקל בבישולי ועיין באשלי רכיבי גלף האחרון שם משמממע״ז שמיקל קצת במציאות
 רוח גסמינ׳ ה״ס נא! יש להקל ידוקא מוגצא מכניו בעומדת בשפוצי כמו שכתב מהיי״ע צא במציאות
 רוח (°) נ״צ ואס עינרי או מורסא בשיפולי יש להכשיר היין הניא השמ״ח סכי׳נ ועיי! ש״ו אית כ״א
 הזכיר טינר׳ ולא מורשא וכזה שומעי! להקל כיו! דצא מוזכר בתלמוד.־ (יא) והוא עע״ו. ולעני! יינא

 העלו אחרונים שאין צריו לחוע נשל מקיף מראס ליאס לפי שאי! צו שויש בתלמוד משא״כ בשמיכי בעינן מלאה ליאה לוקא זכ! סעצס גשמ״ח וגשי"!־ אבאר עול מדינים אלו: (יב) אע״ג. עיין ט״י. וכפי סנראס
) דסיינו ב׳ אצבעות ע  להממנל א״ר׳ שצא במקום סמפונות היינו סמיך לשיפול וא״כ גרע לא שפכי משפכי וצו״א ילימ כאן סמיכי בעובי סריאס אין מזיק ולמ״א אמל ובמקים סמפונות שפני גרע דתיישיכן לסמפונוס : (

 עע״ו ובשור הגדול ד׳ רחבו אגוד! סוא אצבעות האמורות כאן ונוקה נ״א לשיפול שס אין משש סמפונית ונש״ן אות כי! אבאר:(T) ואפילו. הע״ז האריך לתמוה אס נסמיכי דיש לו שולש בתלמוד כ״ש כאן ועש״ך
 אות כ״ת הארץ דדין זס ג״ב יש צו שורש בתלמוד ושס אכאר לענין דיכא : (טו) ויש שם סמפון. מלשון טיו יראה להא ומכשירי[ נועא בשיפולי מעל״ע סיינו באין רואי! שם סמפון הא יש שס סמפון עריפה וכ״נ
 סש״ך באוש כיו נשם סממ״ב אמנם בתנ״ש אות ל״ח סעלס יבריאה אף שיש שם סמפון'אין למוש נמקים בדק ונוודא יש לחוש שיש סרנה.מסובכים כמו באמצע מריאה לכן יש לסנןריף נוורדא ולא בריאה וסייא-
 דנרימהרי׳׳ק שצ״ס וצ״ו ונש״ך אבאר: (טז)נוי(יי . ענו״ו וכפי הנראה דש״ן נאות ל״י ססבים עמו גזה צסקל נעינרי מעל״מ וכ״כ גנס״ן וגשמ״ח ס״ע היקל ג״נ יע״ש: (P) סיני • עט״ז ולעניו הלכה בכל
 סיכא יאיכא למיתלי חצינן ואפילו נועא ולא סוס נ׳ לייעותא כי הנקב אנו אומליס שנעשה אחל סשחיטס ג0 לא היסס הבהמה נחוקח טריפה מחמת הבועא ואפילו מיס עכוליס וסרוחים נ״ל מדלא חילקו הפוסקים

 ונתנו דתולין לסקל משמע בכל גוונא :

י ד ע ״ ק ש ו ד י  ח
 שס [יד] נשפתי דעת םק״ה ה״ל חלויי׳ טגנשושית . נ״נ להד׳א נ' סשמ״ח שם נת״ש שק״ז דס״ח [טו] בשפתי דעת ם״ק י״ט דטנע הבועא ונו׳ . נ״ב בתנ״ש שם נ׳ לסייא לסכשיי נמים זפיס
 מגועא נשי גס בסי' ל״נו סמ״ז יאט הגועא גנוה מישי סריאה למקי׳ גבשושית ומסיט מטריף צהמבכיריס כן בג׳ מעות דענעז להתרפא !צא להתגדל וסיים תה וכן כל שיסתפק לו נזה

 שם בדבוקה מתון גיעא כה״ג ואעש״כ מכשיר שס בתלויה מניעא יצ״ט .־ נ״נ' לסקל לאין לזה היין שויש נ



 שפתי דעת יורה דעה לז לה הלכות טריפות משבצות זהב קטז

 מך! שהניא העי! מעשה דר"׳ נן סוא״ש שהניאו הב״י ישהנ״מ חלק עליו והיה ננאנופ הריאפ והט״ז
 סיקל מעעפ ללא הוה הנמשה ונסימן ל״נו היק( אף בהכחשה כיו! מבדקה עכ״פ יע״ש ואני צא
 יוענא אף אס נאמר גסינץ ל״ע נסירכא יש להחמיר אנל נאן אין יעצה על היעח לומי והוה ננאניה
 הריאה והא נלייס וטלאים מכשירין אף נלא ה״מ לעיקל נליקומ מריאה משוס סילנא וננוייס אין מצוי
 והא כאן ננוקה מסילכוח לק מנועות אפילו מיה הנמשה נ׳ אומליס סמוכים היה ונ׳ אומרים לא
 להווכל כמלמול יש להקצ אפי׳ למאן רמחמיל נסימ! צ״ט נסירכוח וכאמור ומשוס נועות לא סיה עיקל

) כוס ! c  . הנויקה יצ״ע (
ל . עט״ז נשס לשיצ ומשמעות לבליו לכל מראות חון ממראות פסולות המוזכל בגמלא ) א א ח (  ל
 כמו גיוי״ן או גל״א כשירים הס למ״ש מקייי״ט שעיי״ן או כעין עין דאין להוסיף
 על הטריפות וכ״נ ממיש כל האחרונים אצא שראיתי להשמ״ח שיו וי״ד הממיר נשאר מראות יע״ש ומאחר
 שוש״ל בא״ט בסימן ל״ט התירו בפירוש והסכים עצ יוו הט"! אין להחמיר כשום מראה גד״א או נרוי״ן
 ווצת אות! מראות הפסולות המחבר גש״ע ואף מראה ויינקשי״ל ומ״ט צרין עיון רב כ׳ א״א נקיא־ן נ״כ
 להכיר כין הנוראות כתב השמ״ה סי״ג מראה המותר צריך הריאה נפיחה והוה ריעותא ואם לא נפחות
 כשירה גה״מ יע״ש ונבון הוא ובמראה פסולה עיי נפיחה פשולה לננפיחת משעלין יע״ש ונראה למיידי
 שנפחוה כלרכה הא יותר מדאי אמלינן לבחייה ־לא הימה נפוחה כ״כ אס לא כמיש הש״ן כסימן צ״ו מנח

 ממ״נ טריפה והיה כא! ופשוט הוא :
י ואס יש הרבה מראוח בשילוח כוחלה ואורם וכדומה כשילה כמ״ש המחבל ס״ד לאפי' יש הרנה ףן י  ו
 * גוונים מאלו המראות אמנם אם הס סמוכות להדדי נתנ השמ״מסימן ל״ז ס״ה באין הימ אסור
 להוה נ׳ לליעותא ־ ובאן גתב״ש אות א׳ חולק על מהלט״ן נמה שאוסר תרי מראית כשירות וי׳צ
 ומסלט״ן מייל׳ בסמוכות וטול והמחבר מיילי נאי! שמינות ומימ נה״מ יש לסמון אמ״ש השט״ח בסימן

 ל״ז ס״ה וכשירה :
ד הכר״ו אות נ׳ ירוקה ואדומה בחרא ליאה מריסה ממ״נ אס לא נבצע טלם עליין ירוקה ן ך  ד
 מאי טביוחים ואם לא נפלה הדם עדיין אוומה מאי עביומיס ׳ע״ש וכפי סנראה יש
 להכשיר אף ירוקה ואדומה בחרא ליאה לי״צ מקומית מקומומ יש גמקוס א׳ עויין צא נבלע
 הדם ובמקום א׳ לא יש עדיין ובן נלאה מסתימת הטור והמחבר ואס יש הרבה גוונים מאלו
 המראוח כשירה משמע אף ירוקה. ואדומה נחדא ריאה (o) • מ״ש מש״ע מראוח חריות של לקל
 הוה לק ספק עיין שמ״ח סייג ומ״מ אנו לא ממשבי! לש״ס להוה ספק חסרון ידיעה שאיא נקיאין
 ועיין סימן ל״ססי״נ נפוחה נעין חריוח הוס ספק אמנם נשאל פירושים שם אהא וחליות של דקל הוה
 ודאי כן העלו אחרונים ומש״ה לקלק המחבר לנתונ נחריות של וקל הוה ספק לא גאינך: (ב) נמראס.
 הע״ן העלה דנעינ! מראה ריאה והמחבר שינה וכתב למראה ממומר והוא לשוןהיימ ו״ל נפ״ז מה״ש הח״י
 ומראה המוחרסגי והע״ו הניא לשו! רש״ל ניש״ש סא״טסימן ל״נו והביא ראיה מלשון הטורנמ״ש אצל
 מראומ שיש הרנה בוונים (מ״ש נסיו"אבצ הוא ט״ס וצ״צ ״אצל) משמע דמראה כשירה לקוחא מיקרי והלבן
 ניון שרונ פושלין אף שחיזר למראה כמותר והס התוס׳ חוצין מ״ו י״ה אלא דאדומה כשירה היינו
 שחווית ומתצבנת וצפ"! מראות פסולות אפילו מחצנניס פסולה ונהי וצא קיי״ל לן מ״מ נטינן מראה
 ריאה כן הוא מוכן כוונתו. ויש לראות אמאי צא הניא לנרי העור לסובל מראה ליאה בעינן. נם מה
 שהניא ראיה מהרנה גוונים לת״א כיון שנתקלקלה טריפה קמ״ל דלא ומזה הוכיח למראה המותר קלקול
 עכ״פ הוה אמנם בעול לא כתב כן לק ולא אמלינן כיון ריש הרגה גוונים נתקלקלה קמ״ל וא״נ אללנה קמיל
 דאין וה קלקול נלצ. וא״ב גס מ״ש השמ״ח בסימן ל״ז למראה כשירה טל גבשושית הוה ג' לייעותא אין
 הכרח וכמ״ש ומ״מ מ׳ יקל ראש לומר דצמראה נשירה צא הוה קצקול היון דהס״ז קורא למראה נשילס
 קלקול והנה סיא״ש הקשה אתוס׳ לליש וטריפה וכל המראות נשחוזריס למראה המותר נשירה ומאי קושיי
 לאלומה אפילו השתנה למראה המותר נשירה ושאל מלאות בעינן למלאה ריאה לווקא. ולגאולה מוכח
 מלא״ש ללמלאה המותו סגי וו״א ואי אלומה מראה פסולה בעינן מראה ליאה מ״ש •שאל מלאות פסילות •
 ובנה״ן השיג על העיז והלאה מקום לשייך אות ד' ישם הכשיל למראה המוחל ובן ועח הפי״מ אות חי
 וסשמ״ח סי״נ . וגל״י אותה׳ כתב דסעיקר לאסור וכתב להלביש כתבצהיפן וצא ילענא צמה וחס!נרי
 הש״ן ואמר לנלביש משמע למראה ריאה נעינן ואני אומר הש״ן עיין היענ גלנוש שכתנ וכל אלו המראות
 אין אכולים אלא נשנראה המראה נעיני׳ אמר נפיחה משמע הא משתנית אף למראה המומר סני וכסי
 הנראה מ״ש שס בלבוש ס״נ למראה נשר צ״ל למראה נשר ומ״ש למראה ריאה סיא לאו דווקא יעיש וגדולה
 מוה נ׳ משמ״ח ואס משתנית למראה אדומה כשירה ומימ לוקא נה״מ הכשיר השמיח כשמשתנה למראה
 המוחל : (;) כמראה הכחול הוא מה שקולי! לאזו״לט״ז. ומיינו ני[ כמראה נמול עצמו ונין כמראה
 הלנריס שנצבעיס ממנו כן כתכ השמ״ח ס״י וכמכ שם לאולם אף שנכנס לנשל נשל דלא נדטש״א ומראה
 המותר איצ שינוי נצל אחר נפיחה ובן סוא פשוט ניש״ש פא״ט סי׳ ל״ע למראה המומל א״צ שינוי נלל:
 (ד) וי״א . עט"! והטעם האוסלין כיון דהאדימה הריאה מחמת מנה שנלושן י״ל לח׳ שרצים מדמינן ליה
 וכן כתי הרא״ש נשט רנינו אפריס וו״ל כיין לאיכא לדמויי לח׳ שלציה לתומלא מדמינן לה . וילא«
 דספיקא סוס אף לר״א לא וודאי ומ״ש סט״ו לכה״מ יש צתתיל היא ל״ע לא לעת לש״ל להמעיין נא״עסי׳
 כ״א יראה למחיר לגמרי ומ״ש סע״ז למראה ריאה יש לע״! כשלמא מראות פסוצימ איכא טעמא דיש״ש
 נא״ט סי׳ צ״ט ללונ פוסציש משא״כ בארומה לרובן מכשירים נאוומה אף מחמת דופן א״כ למה לי מלאה

 ריאה וי״ל מראה המותר יש לסתיל אף באין הימ וכלאמר! ועיין מ״ש נש״ן :
 יףייי נלין מראה פסולה שלא נכנס כ״א לקיום העליון לעת הפל״ח אות י״ג להכשיל ללאי זיהריה הוא
~m י ולימא מיקל׳ קלי והשמ״ח סי״ו היקל לצורך גוול נסאויס עור א' ונתנ״ש כתנ לאי האלים  י
 העליון והתחתון לא באריס לכאורה לטין עריפה דע״כ לקותא מוא לאי לא ננלע למו מלר״נ הא התו,..י!
 לא האלים אפ״ה כשילה. ומר כמננו לעיל לה״ס אלומס וירוקה נחל ריאה כשירה וכ! «שמ1 טלאמל

 חזומי מזיתי משמע הרנה נווניס ולא חילק בי! אדומה.וירוקה נמדא ליאה :
י צהכי״ו אוח נ' הניא ראיה מחידושי הישב״א יצא מני ריאה נהוי אוומיס שהוריקז(עיין ] ף י א ל  ן
 חולין נ״ו אי) לאי נכרת׳ נשירה וכניעוחאכלא״ה טריפה ואי לא מיטישא עי שיכנס המיאה
 לב׳ קלומיס אנתי למשיב ליאה ננפלס צאול אף נקרים א' עכ״ל. והנה בתלושי הלשג״א כתב שם אל״י
 שיעוי ייוקתן כו׳ אפשל דווקא על המלל אף שכתב לבסוף במטהו מ״מ לא נלילא ציה (אינ הא כתב
 שם ב׳ חירוציס הא דלא מני ריאת או ללא שכיח שיש צצעית כו׳ ינתי' הנ' כתב אס נאמי דגנפצס לאור
 בעינן ב׳ עורות אמנם נתס״א נ״נ א״נ נתנ נפילוש לאף צא הגיע על המלל טריפה ואפיה כחג התי׳
 הנ׳ למש״מ לא משיב ריאה לכניעחא נלא״ה עריסה והא משכחת ליה נסוליק קרוס א׳ ולזה יש לימל
 וס״ק נאם הוריקו נ׳ קרומים נצא״ס עדיפה והי.] דלאחשיכ סחם ליאה לירקומ כוצל נ' צבעים וננלמי
 כשל נליאס דמצוי סוא מדל״ן וגס כניעותא רוב פעמים הוריק נבל ונצא״ה טריפה ואס״נדמש״ה במנ
 הלשנ״א בארון לריאה של עוף אס נמצא נכיעיתא טריפה פשיסא ומה נימ ונמו שהוקשה לסט״ז מל זה

 נסי׳ נ״נ אצא מ״ע צהוליק עול א׳ ואייה נסימן נ״ג אנאל אצא להעיז לשיטתיה באן(0) :

כ כל שה1א  יטשיח טנשיר טינרי נשיפולי וה״ח טורטא מחים נל שנטטונין כשירח ח״ר, נשפולי: כ
J והוא שיהא נוי . טראה הריאח והבי׳  אפילו חוט א׳ םגי טשא״נ נסטוכין בעינן נ׳ חוטי שיער ; •
 הש״ך בשפ רש״ל דיש להקל אף שאין לו פדאה ריאד, דנחוט א' ודאי אין לו טראח ריאה ועיין

 שטיח ס״נ ותנ״ש אוח ל' דא״צ מראה ריאה ונן •סק הפ״ז ופר״ח דנשיפולי להקל שוטעין !
 ןך״לי ראם לא הספיקו לראות אט חוט בשר טקיף או לאו כתב שפיח טכ״נ אם ראו חוט בשר טקיף
 י אלא שלא נפחו דלכחחלה עריך לנפחה כשירה ואיל פריטה ולצורך גדול יש לשפוך אדשד״ט
 דטתיר אם לא ראו ינאבדה וכ; כתב הבה״נ בהגהות ב״י אות כ״נ בשם רשד״פ דהוח ס״ס שפא בועא
 בשיפולי כשירה(ריש םקוםות אונלין בועה כשיפולי עב״י) ושטא היה חום כשר מקיף יע״ש וט״ט ניל
 דאם במזיד קרעוה לחבועח הוה כטבטל איפור דרבנן לדידיה אסור כטו שטבואר בסימן ציים . ולפ״ו
 בועה כשיפולי שנתערבה אח״כ בנהמות אחוות יראה לכאורה לצדד אף שנודע הטפק הא׳ קידט
 התערובת מ״מ למעשר, חלילה לעשות כן אבל בלא נודע תתערובות יש להת־ר אף בלא ה״ט עטי' ק״י
 נשייך כג״ל בוה (°) ואם נתרוקנה הבועה ע״י משמוש והיה חוט בשר מקיף משום זה יש לאסור וכן
 כתב חנח״נ יע״ש : כד ואט . עש״ך וכבר כתבנו בט״ז מה דקשי לן דא״נ חוח שורש בתלמוד והיה
 חכחשה כמו א' אופר ב' בועי דסמיכי היו ואי אומר טרוחקין היו אפ״ה כיון דננרקה םשירנות המצויות
 חו לא הוד, כגאכדר, הריאה כמו גדיים וטלאים דלא נזרו כיו; דלא שכיח םירכות אף רצריך לבדוק הריאה
 הכל ריעותא כפו שיתבאר בסימן ל״ם נעז״ח ט״מ חיכא דגאבדה לא אםריגן זולת היכא דלא גבדקח
 ספירכות בבהמה נדולר, וכן כתב חשט״ח בסיס! ל״ט בפירוש היכא דננדקה מסירכית ולא משאר ריעותות
 ונאבדה כשירח . והנך רואה דמט״ז ושיך וב״ח כאן לא פשמע כן אלא כיון רנחתו חז״ל והצריכו
 בדיקה משום םירכות המצויית חצריכו תו נויקה מכל ריעותא ואפ נאבדה נזרו בכילן ול״ד לנדייס
 וטלאים דהתם מתחלה לא נחתו לכך וצ״ע ובפימן ל״ט אבתוב עוד . ומיהו גנקגיט ודאי א״צ לבדוק
 וא״צ לנפוח נט״ש הד״פ מעולם לא נפחנו ריאה בספרד ובטערב אא״כ נולד בר, ריעותא י• כה אע״ג
 רלא שפכי. עש״ך וכוונתו טגואר דודאי הטהבד סובר להלכה אף רק״םא במקום םפפונות מעל״ע שהדי
 כן כתב בנ״י אלא דמצריך בדיקת הסםפין וכפי הנראה דהיינו מעל ע דרטי' בהא לנשפכה כקיתון אם
 נן וודאי פר, שסתם כאן בשירה מיידי בכל ענץ וע״ו דקדק שפיר איך כתב אפילו לא שפכי אהדדי הא
 יותר רבותא בשפכי ולזה תי׳ דמשטע ליה דיש סברא יותר לאסור בדלא שפכי דהוח סטיכי כעובי
 הריאה פדם״ט המרדני והעפ נהני להנשיד דלא פתחוי' ננ׳ בועות כיי והא דלא נתב רט״א
 וי״א מעל״ע דפליג׳ אהטחנר כיון דאין מנואד להדי' במחבר לא כתב כן כמבואר ננפה דונתין •
 וחפר״ח אות כ״ר כתב דהטהבד איירי באין במקום םפפונות ירט״א איידי נמקים סטטונות
 וע״ש ולפי מ״ש הדבר מבואר דהםחנר מיידי אף בפקום םפפונות ומכשיר ע״י נדיקת
 חטמפון כפו בנשפכה כקיתון כמבואר שם : כל כשיור, . ־עש י ך וחעלה דרטיא פוסק לאסור טעליע
 ולא טחני בדיקת הטמפון כלל ובן הוא בטהרש״ל פא״ט םיי ל״ז ונט״ז מתיר םהרש״ל בה״ס ע״י בדיקת
 הסספון ונסונלא או טים עכורים אפילו בה״ט אופר . וטרמ״א משמע אף מ״ז אופר ולא פהני נדיקה.
 והקשר, השייך הא לעיל נםיטן ל״י פתיר בנשפיר, אפילו טרוחין ע״י בדיקה ותי' דשם ניכר הטמפון
 אפ ניטוח טשא״כ כאן רוך הבועה להעלות רקמן ואין ניכר הטטםון אש ניטור, ואף בם״ז דעתו דאין
 גיכד . ואף שיש לתרץ כט״ש הרשב״א משפנה כיון שהניע הקלקיל כ״כ אי איתא דניקב הטמפון
 היה ניפוח משא״כ דעדיין לא הגיע ההפסד כ״נ ויש חשש שפא ניקבו הסמפונות אלא דמשטע ליה
 נשפכה כקיתון היינו אפילו מקצתה א״כ מ״ש מקצתה או בועה מעל״ע ולבך הוצרך לתרץ דבועת גרע
j טפי דאין פיחוי הטטפונות נכרין משא״נ במיחוי הריאה מעצמה בלא ביער, נלל אנו בקיאין לבדוק 
 כן פ״ש רש״ל נמ״ז יש להכשיר בה״פ טעל״ע דווקא ליי בדיקת השטפון ונפונלא או טיט
 עבירים (ה״ה סרורויס) אפילו בדיקת הסמפונות לא םהני אפילו בה״פ ע״י בדיקה . נוראות
 נפלאתי על טאור עינינו הש״ך זיל דהטעיי! פא״פ סימן ל״ז ביש״ש יראה להדיא דבט״ו טנשיר בלא
 ה״ט ובלא בדיקת הםטפון כלל ובטונלא דהיינו ליהה הנטשנת נדנש וביוצא כר, מכשיר בח״ט על
 ידי בדיקת הםטפון ובליחה סרוחה וטיט עכורים וסרוחים כיון דאיכא תרתי לריעותא הר״ט אוסר
 נםרוחיפ ועכורים ויש אומרים פעל״ע ואייא בקיאים בבדיקת הסטפוגות איב יש לאסור אפילי נה״ט
 שחרי כן כתב בסיטנים ועייל ופ״פ ט״ז מכשירין טעל״ע ובוע׳ סעל״ע אין לחכשיר אלא בהיפ ואפ
 נועה גרולה ומליאה מונלא ועגידים אין להתיר בח״מ הטע״ן יראת רה״ק רמ״ז יש לחתיר נלא
 בדיקה ובלא ה״ט ובועא פיגלא יש לחתיר ע״י בדיקה נהיט וטונלא ועכורים היינו שסובר דליחה
 עבורה טריפה להו״ט ז״ל נפ״ש הרשנ״א בהדושיו וליחה נפי צילא בעינן ולא קאי אטים עכורים אלא
 ח״ר. ליחת ובאפוד כיו; דאיכא תרתי לריעותא א״א נקיאין וכן בפנים הביא גשם םהי״ש טווינ״א
 יט״ז כשירה ופייט ורבדיו נראין להכשיר ט״ז בלא בדיקת הםםפונות ואחייב נתכ ביעא גדולה יש
 להתיר בה״פ ע״י בדיקה היינו טליא מונלא ואה״ב כתב דליחה םיוחה או ענייה אין להתיר אפילו
 בה״ם הרי כט״עי כאן. ועיי; ט״י אות י״ר הביא בשם הב״ח לאסור בט״ו בשם רש״ל וכתב ראולי
 בסקופ את־ כתנ בן והגה חנ״ח אםר בט״ז והשייך הוסיף לומר דמליא מוגלא אוסר אף בחייט והמעיין
 שט יראח רליתא יכדנתיבנא (״). סיף דבר לא זנית׳ להבי; דבריו הקדושים בנאן נט״ש בסין
 לאפור אט לא בחייט ובבדיקת הפמפון מליא םוגלא לאסור אף כה״מ יצ״ע : כז נרקד, , עש״ך , וחנח
 להלנה כנר נתבאר אף אי עומדות כמקום הסטפון אין בכך כלום כיון שהוא בשיפולי.ושיפיל זה היינו
 תחתית אוגא או אומא עיין שט״ח ותב״ש כאן דכ״ע טורים כאן דשיפול היינו תחתית אונא לא בחידוד
 בין החיתוכים ול״ד לוודרא דשם בצד הדק יש הרבה םםםונות וחיישינן שפיר שט» נימוחו הסמפונות .
 כן־| ואפילו פיפ . השייך האריך להוכיח דפעל״ע 'ש לו שירש בתלטוד מריאה שנשפכה כקיתון

 וכבר כתבנו טה שיש להקשות בכאן אםגם עתה ראינו שנתבייש אות ל״ט האריך בזה ומסיק דלייד
 לריאה שגשפכה כקיתון דהתם הריאה גופא נפתח בשרה םנפניט טשא״ב אבעבועות דלאו טרקוון
 הבשר הוא ואף ששלט.בעוטק ם״פ הבשר נדהק לצרדין והטונלא מחטת מכה הוא ואם הוא מעל״ע
 קיבלו דחוה כנשפנה יע״ש שהאריך בזח , וטייש הרשנ״א בועות בין עור לנשר הן נדילוח הוא לאו
 דוקא , והנה גיש״ש פא״ט סיפ! ל״ז כתב נתדיא ראם חבועח גדולה ולא בין עור לבשר יפי׳ גתג
 טהרי״ו יע״ש הרי כדברי פטש וצ״ע : כט אבל אי לא שפכי אהדדי ל״ד לנשפנה כקיתון. ולא
 ח״שינן לפטפונות ועמ״ש בוח באות א' וכיח : ל אפילו כעכורים . השייך חזר והקשר. כאן טה
 שכתב באות א' דשם יש לומר בועית גדילות בין עור לבשר ונם״ש שם משייר, ליכא חששא דםכפוגות
 פכשירין אפילו ענירין ופרוחין משא״כ כאן הוקשה לו שפיר אס רואץ ששלפ בבשר מה בכך שלא
 שלט טעליע ואהא תירץ ואפ״ר, כל שלא שלט פעל״ע ל״ד לנשפכה כקיתון וכבר הארכנו בור, לעיל ועיין
 תבייש אות ל״ט : לא בועה . השייך הניא רעת רש״ל ריש לצדד ולהקל ג0 ביורוא בזה :
 לב טינרי . השייך הביא דברי רש״ל להקל נט־נרי דאין לו שורש בתלטוד ולפי ט״ש באות כ״ת
 ריש לו שורש בתלמוד יש לעיין ואפילו וזכי צידד כאן להקל פשוט דמדין נשפכה כקיתון יליף לה

 וטינרי הא ל״ד לגשפכח כקיתון וכן העלה בגח״ך לחכשיד טינרי יכן הסכימו רוב אחרונים :
 rtJW טורסא מעל״ע לש״ך דכתב דיש לו שורש בתלמוד יש לאפיר רנשפכה כקיתון הוא וטינרי

 הוא והכשיר דלא נשפכה כקיתון הא טורטא אסור ולס״ז דין זה אי; לו שורש בתלטוד יש להקל
 ובעבר הגי שור, לבשר הריאה פוסל שם ויפה כתב דטצ״א רואין שבועה הוא משא"

 שוב ראיתי נשט״ת סב״ו חגשיר טורסא טעל״ע יע״ש יבתב עוד אפ בעבר א׳ בליםח לחוץ
 *'ב אמ נכסה מצר הבי ואין לו מראה סורק״ט ב״א מראה הריאת לא חוח ב״א מבפנים ואם םעלייע ונראה אם בולטת לוצץ
 לא מהגי טה שננסה ויש לה פראה ריאה דפ״פ נכוה הוא טבשר הריאה ודוקא אפ •סיה מצ״א ומראה ריאה יש להכשיר ולא בע״א ונדאמרן : לג ועיין לקטן . עש״ך דלעיל לא בחב בן דשם טריפה אף
ד דלא ממשמש אבל ממשמש ירא דטנהא תליגן אף בבועה . וכאן אף אי איקפי ולא דפיא להדדי לכ״ע כשירה רבועות  נגתפלא אח״נ שניהפ סיפ דני היו וניקנו זד. לזה אף שאין להפ נים נלל אסיר •י ל
 טשתגות . תנ״ש י לה פויפח ואי! טקיפין ונועות עשויין להשתנות שייך ואף לדידן נ״ם נזה נמ״ש לעיל סימן ל״ו אות י״ט נשם אפי רנרני דהינא דיש עוד צד להקל פקיפין הא בועות אין פקיפין ושט

 נתבאר דאין אני טקיפין אף בכמה צווים ז
 סירכא או בועות איטרים בשאר אברים אבאר לקמן נטיטן פ״ו אי״ה וכאן אין להאריך ועיין תביש ופר״ה :

 2W"J השייך באות כ״ח דבועה נרע טפי שבולטת ואין קרום הריאה טכסראיתה האי אין קרום הריאה מכסה פיוושו שאין טואה ויאה משאיכ בסעיף נ' שקוום הריאת טנסוז פירושו שאין נבוה םגשד.
 הריאה ובדטטרש ואזיל ואינה גבוה ונבר התבאר באורך שם :

 (•ף! א רףירןח בין ככרכופ ונין נדברים הנצכעים פטנו שיך ובתב״ש אות ב׳ האריך דכרכום שלנו אין גוטה לגע״ל רק אדופ הוא ובשירה וכרכים היינו חריע יעיש שהאריך אטנם טםתיסת האחרונים
י לגליל: כ כשותא . עש״ך ום״ש פני אדם החולה הנקרא נע״ל זו״כפ משפע הא פג׳  אין נראה כן ועיין לבוש וב״ח כתב כרכיט ואפוי"; משמע שלנו והמורד, צריך ליוהר שלא יהא ניטי
 ffro חחולד, סתם בשירה עיין בר״ט פי' הטשנה הביאו הפו״ח אות ב' ומה שהראה השייך מקום לסימן מ״ד אות ט' שם נאטר דבש הוה נע״ל וכפי הנראח דבש חי . כללא דטלחא כל חנוטה לנע״ל טריפה
 ואורם רומח קצת לגע״ל ע״נ צריך לעיין הפורח שלא יהא ויטה לנע״ל עיין ת״ח נלל פ״ט •י ל כלובן ביצה . עש״ך וכוונתו מבואו שט״ש בו״ט בלובן וחלמון לאחר הבישול אינס שווי! ולובן דוקא אחר
 הנישול וטפגי שדופה לאיפתא בחזיתא הא קודם הבישול לא הוה לובן אלא זחרורית נעלטא הא חלטון אף לאחו נישול קאםו וקיום בישול פשיטא והוא נע״ל יותר טלאחר נישול אלא שראיתי להאירה
 טישיר אות א' האריך בזח והדבריט פשוטיפ אף שכתב הדיס דחלטון לאחר שנתנשלח ח״ני אף לאחר שנתבשלה ופשוט הוא ועיי[ נה״ג בהנחות ב״י אות ו' נתב נטי ב| יע״ש •י ד לטראת הסותר . השיך
 תטכיט לזה רלאו דוקא מראה ריאה ובר״ט פ״ז מהיש הח״י כתב בפי' למראה הטותו ומ״ש שכן פשמע פלנוש נבר ניארתיו נט״ז וכן חטניפ בגה״ך לזה ונשפ״ה התיר נ״ננמ״ש בפ״ז יע״ש ז ה יש הי שאוטר,
 עש״ך וירצה בזה דיש כאן קושיא על המהבד דכאן כתכ יש מי שאומר והוא דעת הרא״ה בב״ה ל״ב א' דבשהשינו־ מחמת טונלא כשירה ופשטע דםסגיט לדגריו ימ״ש י״א כיון שלא נמצא בשאר פופקיפ וכפי
 הנראה טייח חולק שם וגם לכאורה רש״י ותום' חולקיפ לכן נתנ יש טי שאומר והראייה הוציא נן טדאטרינן ננםרא ט״ו נ' תאי ריאד, רקיימי גילדי גילדי אוכפי אונטי חזותא הזותא טשםע פראות פסילות
 ראל״כ טה אשטעינן רלא כפירשיי וטור רכתבו ראשטעיגן דאף דתרבת מראות נשירות כיי דשוכר תרא״ה דיה פעיפא הוא וע״כ מפרש רטראות פסולות ומשום רקייטי אנילרי אטרינן שהגלר הילוד אותן המראות
 וא״נ קשיא אהמחכר איך זיבה שטדא לבי תרי דלקק נתב הרבה מראות כשירות והוא הפי' של אוכפי אוכפי והיינו שאי! שתוו נויו כפיוש״י ואלו להראיה הפי׳ בטראות פסולות . ובל״ה אות פ״ה העיר
 נזה קצת נא״ט . ושוב ואיתי בב׳יה ולאו מטעטא ופשיטא אלא ושתמא קאטר משמע כל המראות ואיך ,שיהיה י״ל דהטחבר שכתב יש טי שאומר ה״גו נשנוטלין' הטונלא הלך לו אותו הפראת ונזה הודח
 להרא״ד. אמנם בפי׳ אוכפי אוכפי אין טורה לו דאי במראות פסולות איך קאטר ובשירת והא בעי בדיקה לראות אם הלך חטואה לאחו שנוטלין הפונלא ופיהו ז״א והא בסימן ל״ו פפק הםהנו איגלו נשיוו.
 וצריכח בדיקה אלטא כשירח דמוובר בגם' לפעמים צריך בדיקה וה״ה כאן אלא די״ל דאי נשלוקחין הטוגלא הלך המראה פשיטא ומסברא חוא ולא למר זח טחהיא דאוכפי אוכפי ומפרש כפור שם וז״ש השייך
 כשאין השינוי מהמת טונלא הייני שנוטלין הטוגלא ונשאר הטראח חולק על המחבר על הראית ששפרש אוכפי אף שנשאו הםואה לאחו שגוטלין הטונלא . ולענין ויגא אם לא בוק ולקח חפוגלא ולראות אי
 הלך הפראה הפסולה אהר בך השט״ח אוסר בםפ״ו וצ״ע ני לכאורה דעת הרא״ה פורה להתיר אף בלא חלף והלך ואם כן עכ״פ יש לצדר בלא בדק (״) וצ״ע : ו אוכללא דמלחא ירוק הנקרא בל״א או גרי״ן
 כשר ונע״ל וכל פיני נע״ל טריפה ש״ך ובבר כתבנו דמהא דחזותא חזותא משפע אף אודם וירוק ולא ככר״ו והתבייש כתכ אף קרום התחתון אין אורש כשירח וחיה בירוק ואירס דאםרינן במקום וה לא נבלע
 הופ וכמקום זה לא נפל עויי! : ז נשירה . השייך השיג אהר״ץ דאטר במראות כשירות בעינן ׳שיתלבנו קצת ובפראות הפסולות בעינן לטראה ריאה משש ובזה הוח א״ש אלא ל״ש וטריפה דק בנתלננו קצת
 ום״מ להלנה ודאי אף כשעומרי! בטראיתן כיון דכשירות הן לא איכפת לן גכך : ך| וי״א . השייך הביא רעת יש״ש להכשיר . והנה לפי הפי' אלא ליש וכשירה אין הכרע לפי' ו״א ומ״פ לויגא וווקא נה״ט
 הוא ד״צולהבשיר ועיין אית ט׳ •י ט פריפה . השייך הכשיר נהווד למראה ריאה ואפשר אף למראה הטותו בש״ש נט״ז פזר,, והיינו אף באין ה״ט דאילו בה״פ יראה ועתו להכשיר אף באין הוזד לטראה הריאה
 כפ״ש באות ח' . ודע בנפלה לאור והוריק הריאה נביעותא אף שיש טוגלא תחתיה יש לאשור אף לדעת הראייה דטכשיר ופ״פ כאן אינא ריעותא ולפ״ז י״ל פ״ש הדשב״א בתה״א ל״ב ונהדושיו צ״ו דריאה

 נטי שייך בח ליחמר היינו ננוונא רנתיבן דלא תלינן בםונלא ואיכא נסי פ״ס לאיסור וטריפה ויש לעיין בהאי דיגא (°) ועיין בפי' נ״ב ושט אבאר ;
 13לאןן הזוה טקוטה פעם לכאן או לכאן כהנו אחרונים דכשירר, דלאו םראה פשולר, היא בשם הר״ץ ומ״מ יש לבדוק אחר זד, םהו אס פונלא בוי:

 רןףל שכתב בש״ע יש בת קליפות כפין נתק והיא שליטה כשירה טשמע דבע׳ בדיקה ע״י נפיחה ובל״י כתנ שנראה לו דהיינו ווארצלי; וצריך קליפה וכוונתו דקולפין הווארצלין ואח״נ נופהין אם שליטת וכ!
 דאיתי פנודק א' שעשה כן וכן כתב השט״ח םי״ח דצריך לקלוף ולנסחה דהוה בטי פראר. וטשטע דאם לא נפח טריפה נטו מלאה ועיין פר״ה אות י״ר הניא נשם הרשד״ם וכשר בלא בדיקה וה״ר,

 יש



 ד״ י י• משבצות זהב יורה דעה לה הלכות טריפות שפתי דעת
 ~ ״ ~

 יש טירנא טנתק לנתק נשירה ע״ש ועיינתי ברשד״ם סי׳ ל״ח כתנ בפי' על ט״ש הטור והיא שליטה אין
 ר״ל דנעי נפיחה אלא שאין אנו דואין בה נקב והביא ראיה טדעריב ותני נילדא אינטי חוותא וחנך א״צ
 בדיקה ואין דומה לבשר בלוי וההיא טילא אדוקה היא יע״ש הרי בפי' דא״צ בדיקה ומפרש חזותא
 היינו מראות הכשירות ומ״ש בל״י דהן ווארצלין אין נראה דהרשר״ם פי* דהן כפני אדם מצורע והן

 עשוי! כקליפות השוט ובצלים וטיט לרינא בווארצלין יש לקלוף ולנפחה:
ע שכל הפוטל בבהמה פוסל בריאה של עוף הן טראות ובועות וטירכות טברייתא דלוי וכן הפנימו  ך
 י כל הפופקים וכן האויך נה״נ בהנחות הטור בטימן ל״ט ושם אבאר . זולת 1ה ניל דריאח של עוף

 3ןך| שלחג הט״ז מעשה הניא היש״ש נאיט סימן ל״נו ויש מסרו! נדפיס ונ! 5״ל והיה חוט שחול ונדק
 שמא מחמח מוגצא או דם ונשאו החוט שחור כמו נממלה והטריף ונ! פי׳ השמ״ח סי״ז וחנ״ש איח
 כ' דהא למראה פסולה על ניטא אי! פזסל בדיקה בעי זאס נשלזקח המזנלא חוזי למלאי, המוחל נשר והביא
 מעשה וו ועוד ראיוח ויהל׳׳ח נא״ט אות פ"! סוסל ג״נ יע״ש והכה״ג בהגהות נ״י אות נ׳ הסכים לזה
 לנעינ! שיהא העול אמל גן חוזל למלאה המותל לאחל שנעל המוגלא ממנו. נתנ עוד השמ״ח באס לא
 נכנס המלאה .פשולה לק למזל העליון והתחתון נספן למלאה אחל לניע עולה ונבון הוא ועיי!

 מ״ש נש״ן אות ה׳ ;
 יטקום שטונחת בין הצלעות שם ווכח לחיות נסרך וובוקה בצלעות הא נפוכה בטקוט אחו פוסל בו
 טירנא אלא שא״צ לבדוק אחר ריאה של עוף שאי! הטריפות מצוי בו וזה לשון הר״ט ז״ל בפי״א טה״ש הי״ל ומעולם לא שפענו טי שבדק עיף אלא אם נולד לו חשש הא בנולד לו שוה לבהטה בנל הלכותיו וכאטוו!

 פרי פתיחה לסימן לט מגדים
 שאר טריפות שאי! ניכרי! כיכ נקנים וקיט לא חשו. עוד טעם ראפ אינו בודק חוה כמעליפ
 עי! מאיפור לפי שבנקל יוכל ויראות אם יש םירהא ולפיז יכול לאבלו קודם שיבדוק הטויפות
 ומימ פורץ גדר ישננו נתש עכ׳ל והנה נוטות טעם שני דאיתי בפוסקים עור והוד. בלא טירחא

 תו מבווינן וכטיש לעיל יע׳« •
 •!ראיתי לאוונינו הגוול הושביא זיל בתהיא וף לינ ב׳ וזיל שפ כל טריפות איצ
 לבדוק אחויה! טיה ואפילו ויאה ווובא ואורייתא כווייק בחולין מוישיד, של עולה
 ופסח ועגלה ושעיר ומכה וכוי ואפילו טורבנן לא הצוינה נוי חוץ ויאה הואיל והובו מצוי
 וניכו לעיניפ הצריכו לבווק ומאין לנו שהצריכו מניצה יע״ש כל הואיוח שהביא בחוושיו שס
 והגה השמיט ואיות פדה ולא ידענו על מה דאי פרה בת שתי שנים הא מכד, נטי אין ואיה
 יעיב חזקה שלא נתבורד, לא הזי חזקה ופוד. מועיל לריאד. כמו שאתה ויאה. ואילי שלא בבונה
 השמיט פרה . והנך רואה דכאן נקיט טעפ האי שדתה שם רבינו הרב וטעם השלישי משום וכאן
 סובר דםירנא לא מתמת נקב במו שיתבאר וטעט הגי והיה כמעלים עין יבקצו הניא דק טעפ

 שסירכות מצויות בד. שזהו הטעם המחוור בעיניו ובדכתיבנא באן :

 עוף יש לחקור אס כשחייבו תזיל לבדוק גזרו שיבדוק מבל טריפות אף גועות ומראה ואטוט
. ומיהו אחר נקנים יואח ולא הצריכו כמו שאבאר נשיך בזה הנה הבנהיג בהגהות  או לאו
 הטוו אות ייד העתיק בשם ומשיא כשם הגהות מהרייו באורך ואבאר בקוצר יואר, הבווק
 אתו נל סירנות בין ממנה וכין למקום אתו הכל בכלל אתר כך יואר, לחסר ויתיו וחליף וצורת
 אוגות כי׳ אח״נ אם אין סדקי! וגומות ונ׳ בועית וטינרא נגד בועא ני׳ הזכיר שם נל הטריפות
 הרי אתה רואה ביק רנחתי חויל והצריני לבדוק גירי אומה בל הטויסית צריך לבדוק יתיר, גדייס
 וטלאים ועיין בחביש אות ש׳ הביא כן בשם הר״ט ויל ובשם מרדכי יעיש. והנח חרימ בטייא
 מהיש הי״ד שכתב בא עובד גוכביס ונטלה אם לפנינו בודקי! יאף שאיי אט היד. צטחין מפגי
 פשוט המנהג הדי אף צמחין ושאו ויעותא בווקין וכאן נוטחי! כמו שיתבאר , והמרדני פאיט
 לא מצאתיו . אמנם בפיק סימן תק״פ נשהטה הותרה כתב בשפ ויי הלוי וויאה יש בה כמה
 מיני טריפות צריך לגדוק הרי ומכל מין טריפות שבה צריך לבווק . באופן שלמיוין ובדיקת
 הריאה יש לה שורש בתלמוד ומדרבנן הוא לא מואווייתא וכדאמרן ואחר כל טריפות שגה

 צריך בדיקה ז
 והנה הרימ זיל בטייא מהיש ה׳ז כתב ואע׳ט שבך גראה מגמרא המגהג הפשוט כך הוא
 נששוחטין נהמה בודקי! בי׳ ובהייו מפני פשוט המנהג ומשמע לא מדינא דגמרא והא
 יש לה שווש בבבלי ויוישלמי. וסגוו הייתי לימו דמיש המנהג אלאחויי קאי אם נמצאםוובה
 לוופן כו׳ אוסרי! וזה היה כאטשו ליישב ובן לקמן היק דבווקין בנפיחה מצמחי! גם בן מפני
 פשוט המנהג היינו ומויגאא״צ לבדוק כיא מסירכות ומפני המנהג אף משאו טויפות שלה .
 ומה אעשה שכגימ כתב בפיווש ואלו מדינה נשחטה הותרה ומד, יעשה גבל אותן מקומות
 שהביאו הפוסקים . ואולי יוע הויט ויל ובל אלו המוזגרין הוא וק מחמת ישואל קוושיט
׳ ו  נהגו כך לא מאיםורא דרבנן ומווש ילמדנו יורה קצת כן אלא שאגי רואה להקשות מהא ו
 יורן בר פדיה ראיית ריאה מדבריהם ורמאי בוי כשם שרואי! כי׳ זטה ראיה זה מנהגם ואי
 נאבדה או קיום פתיחת הטדפשה שרי להרשב״א ודמאי מתקן גמור הוא ואפשר דאסור וצ׳ע :
 שוב דאיתי בפית אות ב׳ עמד בזה וכתב דהו״מ בס״א תייג כתב דמפני המנהג ולכך בא
 עובד כוכבים א1 ישראל ונטלה והלך לו דבר שאינו מצוי אין בו מנהג הרי רק ממנהגם
 יעיש . אמנם להלכה וודאי קיייל ואיסור וובנן הוא ואם זוק במייו הוה מבטל איסוו דרבנן

 שנחבאו וינו בציח ויתבאר כאן לקמן ועיין בציט לקמן !
ה ביון ובדיונא באורך וברוחב וין ובדיקת הריאה אבאו טעט האיסוו הסיובות ובמד. ת ע 1 

 שיטות יש בה .־
 השיטה הא׳ היא ועת ושיי זיל ואין סירכא בלא גקנ ונתבו התוספות היה היינו ומשיה
 כשר כסדרן לדש׳י משים ובי אמוינ! טופז• ליסתר היינו היבא שאין לו חיזוק
 במקום אחר משאיב בא! ושלא כסדרן טריפה דסיפו ליסתר . ומזה תראה דשיטת רשיי קוים
 מחמת מכה אינו קווט וסופו ליסתו לא ולא הוה סתימא ומעיקרא וכ! פיושיי שפ דיה אינו
 קרוס בוף מיו כ׳ ובבו בתנני מזה כסימן ליו בט״ו ישיך , ימנל מקום מבאן יש ליישב בוותק
 ואין באן מקומו. זהי פיישיי לפי שכתבו התוס׳. הפירוש הבי ברשיי הוא פירוש הראיש זיל
 וזח לשונו ואית כסוי! אמאי כשיוה וקרום מחמת מכה הוא ויש לומו וזהו דווקא
 בנקבים שאין רגילות להעלות קרום ואם לפעמים עילה נפסק הוא טשא׳ב בהרי( וגילוח
 להעלות קרום וגס אין נפסק עכיל ובדיו נואין גמיש הואיה בכיה ליה א׳ וודאי ניקנו!
 הריאה טריפה הלמימ ואין וגילוח להעלות קיום ואם עולה מחמת מכה הוא וסופו
יך להעלות רפואה טובה ודבי זה מסיו למי שאמו והיה העולם  ליסתו משא׳כ בסדין י
 הלכך אי נסוכה הוי העלה דפואת ואס לאו שמא הם מאיתן נקבים שאין להם ופיאה כפי
 הליחה יע״ש והם לאחרים עט פיווש הואיש . הסיווש הגי הוא אשו למותי ממיר. ליה ב'
 שהקשה ריאה הסמוכה לדופן והוא וםביך וכי לא סביך טריפת אפ בן מצינו חוזו להכשיר
 ואמוינן בהמקשה נטויפד, ות״ הודאי יושן סותמתה שלא היישינ! פן ביוב הימים לא
 יפת4ונה והדופן וכי סביך תו אין מתפוקין יע׳ש וזה יש לימו לושי׳ גס נ) ואיגא חנותה פיתם
 אלא דתיישינן פן פ׳א לא יםתמנה ובשפרובה אי! מתפוקין כניל. הפירוש הו׳ הוא פירוש
 הו״ן בושיי וזיל וומיה לדיאר׳ הסויבה לוופן ולא טקוום לבו אלא אינא חברתה םותמתה
 ולטיז דווקא פמיניט ולא סווכימ עניל והגד, לבל אלו הפיוושיט אס יש נקב! בפיעל טויפה יהביי
 שהביא בשם העיטוו מסתבוא אף דמשקא ייקא כשירה והבין הכיי שסובר בושיי ז״ל . טי׳
 חמישי ובסדרן היינו רביתייהו שובבי! זע׳ז ולא איבפת לן בנקב ומיהי יי דעה בפיע ואין
 אומרים להעמיס זה ברשיי דבתב רהקרום הולך וחזק . והנה לתום׳ אליבא דרשיי אפשר מגב
 לגנ וביש מחיתוך לגב או למעלה מתציין כשירה ואין סופו להתטוק ולהנך ג׳ פירושים טריפה .
 והנה להוין וווקא םמוך זו אצל זו ובוקין ממש הא טויך בסירבא ארוכה טריפה ולהנך נ׳
 פיוושים כשירה ולהו״ן צריך לגרוס ועי תרתי אוני דסמיבי להדדי יעיש . ולשיטה וו רצה לומר
 שיטת וש׳י ב׳ בועות סמיכי או מראה ויובש ובוימה וסריני מחיתוך לחיתוך יש לוטי־ כשיוה

 דלו יש נקב כפועל לשיטה זו כיו! וםביך וסויך כשיות :

 השיטה הב׳ היא שיטת התופי והושגיא בתה״א ומיובא יש בלא נקב אלא שלא כסדרן
 תתפרק ובל העומד לנקוב כנקוב וכסוי! לא תתשוק ולפיו תוי ביעי ומראה
 בחיתובים ופריך ווואי טריפה לשיטה זו ומגב לגב במי יש לומר טרופת וביפו להתפרק עיין
 בתהיא . והנה לוש׳י אף שיש תחת הסיוכא נקב כשו הוי קולא וחומוא ואף בסודן צריך
 בדיקת שמא לא סתמה כל הנקב ולשיטת התוספות חומרא באם יש נקב תהת הסירכא וקולא

 דאיצ בדיקה גם סירכא תלויה לרשיי אפשר דאסיר ולתום׳ וודאי מותו הוא ;

 השיטה הג׳ היא שיטת הואביד זיל והיזנרה נחום׳ בוטו ושלא בסודן ויראי מתמה נקב
 יבסוון היינו וביתייהו מלשון מובעתייהו ששוכבת ועיז יווחקת באד, שם
 הסירכא בלא נקב הרי חומרא ואם מוצאי! נקב בפועל חתת הםיוכא אסורה וקולא ראיצ בויקה

 לראות אס יש שם נקב;
 ויש לחקור בשלמא לשיטת התום׳ םיוהא שלא כסוון ווואי טויפד. הוה וסופו להתטוקמשאיכ
 לושיי יש לעיין אי וודאי אין שיובא בלא נקנ או ספק הוה או והיק ונהי ואין סירכא
 בלא נקג שמא קרום העליון להיו אינקב זפבוות גאל! בתנו הואשיניפ זיל עיי! תהיא ליו K׳

 טרם אהל לבאו בדיקות הויאה ואיזה םיוכות הס ודאי טריפה ואידה הוה ספק ואיזו מהן
בו  צויכין בדיקה ואיזה מהן בשוים בלא בדיקה אבאר טחתלה מהיכן למוו הפוסקים ו
 זה שבל הטדיפות אי! אדם מחויב לבדוק אתריהם הסומבין אהווב ואף ואיבא לבדווי
 הוץ מריאה אפ הוא מוזכו בגמוא ויל! בבלי או יוושלמי או מהמת מנהג שנהנו הגאונים .
. ועיין ננהיג בהגהת הטוו היו ועיין ן בנ ו  ואס הוא מוזכר בתלמוד אם הוא מיה או מו

 , פיח אות ב' ואות ו׳ !
 ואתהיל במה וסיימנו הנה קיייל בתולין ייב א׳ ואולינן בתו וובא ופיושיי ריר. פסח והלמימ
 וזיל בתו וובא או מאחוי ובים ואין הילוק כין איתא קמן או ליחא קנון ואהא
 סמכינן ולא בורקי! אתר חיי טריפות ונקיבת הריאה דשכיח כה ריעותא והינא דלא בדק בשיור,
 וטמכינ! ארב הונא ואי! מפיסמין עכיל הנה כןקיייל ילא בויקין אתי חיי טריפות . ויש לראות
 אמאי הא כל היכא ראיבא לברורי מבייינן כימיבח ריש פםחיס המשכיר בי׳ וההיא ורוב מצוין
 ואי איתא צויך בדיקה לשואלו . ובית ואיכא ווב וחזקת וייב הווש תינח היכא ותי יביח
ה אתי׳ גם אחר נקובת י  זעיו וחזקה שלא נתברוה לאי כלים ׳הוא עיין חים׳ חילי! י״א א׳ ו
 הוושט ופסיקת הגרגות במקום שחיטה אמאי אין בידקין סמוך מיעוטא לחוקה וחיל פלגא מווננן
 ומיהו משחיטה ?צמה דלמא במקום גקב שחט י״ל הלא החמ רו תז״ל מ״מ אמאי אין בודקין
 עביפ . יאט מייני אומרים רהוה מיעוטא יטיעוטא ולינא למיסר כהיג סמוך בוי עיין יבמות קי״ט
 א' יריבתי טובא כמיש מהושיא זיל חולין.ייא א' בחום׳ דיה מנא הא מילתא דפרה סמוך מיעוטא
 לא הוה אלא מוובנן ועייל והוה מיעוטא ולא שביה , הוה איש . אלא ואיג איך יליף בחולין
 רגיזל בתו ויבא העילה ועגלה ושאו לימווים ושאני הגי ומיעוטא ולא שכיח ואף ויט מווה
 ולכאורה דהמהושיא כ׳ תי׳ הבי לרימ ולרבנן סגי (בחוקה) [בתי׳] האי וזה ווחק דפליגי
 במציאות ועוו ומאי יאמו מבהיקח הריאה רהמיעוט המצוי ושכיח הוא הגם בזה נימא ולר״מ
 לא הוד. שגיח וציע . והנכון גזה גמיש המי י גלל ג״ט אות ח׳ דגל היכא ואיבא טידחא א״צ
 לבוווי אף גחוקה והיגא דליכא טירחא אף ברוב והיה ס״ס דהוה כמו דוג צריך לנדודי יעיש
 ומשוס הכי בדיקת חיי טריפות הוה טורח גדול וסמכינן ארובא . והא ולא בוקינ! וושט או קנה
 הוא ולא אמרינ! סמיך מדרבנ! אלא היבא ונולו מקום הספק משאיב בהני וליו ליבמות קל״ט
 והתם לא הוה המיעוט עיי מעשה עיין תוס' שם ואום נזקק ממיייא יע״ש ועיין מהרש״א
 בכורות ב׳ דיה הלב יציע ובשוית שלי בספר גינת וורדים וע׳ איח הלבות פסח סימן תל׳ב

 במיא ופר״ח שס ואייה בספר שה׳ע אבאי זה באורך
 והנה בדיקת הריאה מיזבד כגמרא ביצה כ״ד. ב׳ נטיעה מקטעת וגליתי! דשוגאי ישראל
 ופירשו קצת טפדשים משוס ויאה ומשום הפסו ממו! התיוו לו שם בלא בדיקה עיין
 ואיש שם ועיין ושביא חולין היט א׳ בתב כ! והביא ואיה מפוק אין צדי"! מיוושלטי וחש לומו
 שמא ניקבה הריאה חזקת בני מעיפ כישר משמע הא איתא קמן צריך בויקה. ומייתי התם עוד
׳ יוון כעי ואיית ויאה מובויהם יהפושת ומאי מובריהם במאי ותימא  ואיה מיוושלמי ביצה ו
 וואין טויפה בייט בך מפוישין ומאי בי״ט ובלא נולו ויעותא דאל״כ הוה מיה ומייתי עוו
ו אדם שוחט בהמה ובודק הריאה כו׳  מילמונו איר יירא בן פדי׳ מי יגלה עפו מעיניך אוהי
 ומיהו שאו טויפות אף איתא קמן א׳צ לבווק וראיח מואמרינן ווילמא היכא ולא אפשר שאני
 אלמא לובנן אפיי אפשר א״צ בריקה . וכן לקמן נ״א א' נפלה צריכה בויקה . וכי! א' אטומ
 בויאה מייתי סבינא אי מבצבצא. ואמרינן שם בריאה ואוושא בן אלמא אי ליגא ויעותא איצ
 בויקה. ובן אטוו בהדיא (דף ניא אי) כאינוותא והוה שוון נועא גחדייתא ושגוזנא שכיח
 כיש היכא ולא נולו ויעותא כלל עכיל . ואני העבד השפל אשר משתתווה מרחוק מיל מול
 אבק היכל ובוי קושי זיל וביים אלו צייכין לי עיונא ווקווק׳ רבה . הנה הואיה ראשונה
ו שיהי גוזלים לא ממתינין הא  יאלטא לובנן אמי׳ אפשו כיי י׳ל היט קטן וקטנה ולהמתין ע
. השנית נפלה צויבה בייקה יש ן נ י ו ו מג  לבדוק אחר ח״י טויפות שאפשו להתבוו מיי אפשי ו
 לוטי יה״ק יאי לא בוק אף ויעבד אסוו או יאטו וצריכה בויקה ואט נספו צוות האבו אף
 ישלימו״, היא אפויה כמו שמבואר לקמן פי׳ נית כיין נפולה והוי הרשכיא בתיה הסבים שס
 לדברי היימ בפיט מהיש יהבייקה תיא גיב משום ריסוק אם נשתנה צייתה יעיש איכ אין ראיה
 מההיא יבטלה. השלישית מאטום אלטא אי ליבא ריעותא לא ביקינן דלמא היק כל ריאה צריך
 לביוק בנפיחה אי לא מפקא זיקא ואטום ליבא לטיעבי הכי ימחמת אטיס לא מפקא צייך
 בדיקה אחרת סניגא ובית דקשיא מאי אהגי םכינא לו קורעין הקרום לבר (עיין סי׳ ל״ו בשיך)
 ילמא במקום חתך נקב הוי. מימ הלשון דכתב אלמא אי ליכא ריעותא לא בדקינן לא משמע
 בך. יעיו ואכתי דלמא היכא ולא אפשו שאגי ובואסון ואנתי היכא דאפשר צריך לברי נל מה
 ואפשר . הרביעית מויאה ואוושא . יהא וואי ואיה אלימתא ואי יווע מגיחין ווק וק במקופ
 ואוושא והא צויך לכווק כל הויאה תמיו מחשש גקבים עם בל זה לא הכיגותי חוא והא
 לוש״י הבריקה משום סירנות ולא משום נקבים ואף ואין סיוכא בלא נקב כתבו האחדוגיפ זיל
 ולא שכיה נקב בלא פיובא ומיד היל להעשות גלו כוי ומשיה כל שאין וואין םיוכא לא חיישינן
 לנקבים איכ אין ואיה ובית וזה מהני ולא ליהוי מיעוט המצוי ישביח ביותו מ״מ מיעוטא הוה
 ואי איתא אכתי נבדקת לכל הויאה. מאן נימא לן הא אימא ולא שכיח בלל ב״א מיעיטא
 ומיעוטא ומשיה איצ לבדיק גקגיס. ולזה יש לנו לומר שהדשניא לשיטתי הבריח בראיות חזקות
 בתחיא ליג יליו ולא כושי׳ דסירכא לא מתמת נקב איכ אתי שפיר כדבעינ! למימר קמ! .
 ומיט קשיא ולמא משום נקבים אטשו בנפיחה בעלמא סגי ולא פושוין כטיש בפנים ואלו משוס
 אוושא בעינן ויק דהיינו פושוין ואי לא יהעינ! בעינן כולה בפושרין. התמישית מההיא אימותא
 דלא בדקוה דשגוונא שכיח י׳ל והיק ואיצ לבדוק מאם נשתנה האבו מצורתו ולתלות בנפלה
 וכואטון, אלא שזה לאו בלום והא אמו וולמא חוט השורה איפסיק ובוקוה והודו הכי אלטא
 דפלוגתייהו היא אי לברקי בלל משום חיי טויפות וזד. באמת ואיד. מונחת . אמנם הואיות
 הראשונות לא זכיתי להבינם ומה אעשה שעוונותי גרמו כל אלה . ימהיט ניל דאין ראיה מכל
 הני דאמרן ביתיר אין בו משום ריסוק ראם נשתנה מצורתן קאמר ומהא אינקבד. ריאה- היכא
 דטשמשא רתלוש' וכן אין מקיפי! בבועא וכדומה אין דאית דלעולס אימא לך דלנתהלה כל הינא
 ואיכא לבוווי מבררינ! ומיהו אס לא כדק מיד ויש לתלות הגקב לאחר שחיטה בירא יטגחא
 אין להקיף ולהואות ולאחד שהיטד, נעשה בשאו מקיפין ובועא עשויה להשתנות אין טקישין
 וטעמא ואי אפשו סומכין אוובה וחזקה ותולין שלאהו שחיטה נעשה הנקב ומכל מקום מחויבי!

 אגן לבתק ביו בבל מה ואפשו שמא ימצא איזה טויפות ילאפוושי מאסווא!
 אמנם בן מההיא וריש פסהים המשכיו בית ובר וליתא להאי לאטווחי להא אלטא וודאי
 אי איכא טווח בבדיקה אוקמיה אחזקה כיש וובא ועויף מיניה וייל היכא ואיכא טיות
 ולבויק אחו חיי טויפית אחו נקב משהי אין לן טיוח גדול מזח ומשים חכי אין צריך לכווק

 זולת הריאה יבואמון :
 ומעתה אבוא לוין ריאת . כבו ביארבו שאחו חיי טויפות איצ לבהוק ואהר הריאה צריכין
 לנתק במבואו מירושלמי אין צוין וממדרש ילמונו ומווכתי מובא עביו מוכח ולאו
 הוי כיא ורבנן כמבואר ראיית היאה סובויהם וומאי מובויהם ואלו היה ובוי תורה לא התיוו
 משום הפיט במסוכנת בייט ואיך איכלין החלב ופרה אוומה ושאר דברים נל אלו ואיות חיקות
 שמדובגן ד.1ד,; אמנם מה ואו להפדיו ויאה משאו חיי טהיפות כתב הושב׳א נחוושיו וףט׳
 בחולין טעפ א׳ דהוי מיעוט המצוי ויבינו הרב דהה זה דאיכ נבדוק מגקביש והשש סירב׳
 מנקבים הוא (הנר. כפי הנואה הוא וביני יונה למי שטווגל בספריו וסובר בטעפ וש׳י כםירכא)
 והעלה ובו זיל דהטעם שהפיוכא גינות מיד ייבא מבשיל שאהו יניו סירנא לאחו התעויבת
 וצוין להשליך מאבלי לבלנ ולשבוו כליו וטן יחיה מי שאין הגון והתקצף וימלא בטנו משאיכ



 פרי פתיחה לסימן לט מגדים
 דיש סיינא בלא נקנ אינ היה וודאי פירנא הוך גיי לא הוד, הוגלד פי הטבה בשלטא לישי׳
 דאין סירנא בלא נקנ הוה כהוגלד פי המנה דוודאי ג׳ ימימ יש משאיכ לחוס׳ יעיש ואין זה
 מוכרח יוויאי סירנא גט לתנש׳ לא גרע מהוגלד פי המכה דגאמר קודט גי׳ היה ועור דאנן

 מחמירים נבל השיטות ונבל הפידושימ נמו שיתבאר «
 עור חקינו במקום אחר למאן יתופם חומרת התוספות חולין י״א ראם גמצא טריפה איסרין
 לפפיע ומיהו קוים ייב חויש שיינן ילא הוה חי ייב חויש יש להסתפק לשיטת התום׳
 יפירכא הטעם יסיפו לנקוב׳ וכל העומי לנקוב כנקוב ימי אי מחחילין הייב חויש משעת
י חודש בעינן יאמיינן תוך ייב חויש וויאי סופו ליסחי י י נ  שנסיכח חאונא שלא נעדר; אי
 ומשם ואילך אין יכול לחיות עיי יינ חודש ויבואר עוד לקמן. וכיון דברידנא בעזיה חבל על

 נכון יסלקנו כל יתיות הדרביט ושטנו הכל למישור אתחיל בפירוש מיי.׳

 עיש . והנה השיך בטי׳ טיא אות ט׳ נתב דמיש המחבר עיי סירכא הוה פיס היינו בסתם סיינות
. והנה לא נתבאר ט י ל יש סייכות שטדיפה וודאי נמיש בסי׳ ל  שאין אנו בקיאי! בבייקה אנ
 בכאן איזו וויאי ואיזו טפק וכפי הניאה מגב לגב הוה גינ וויא׳ וטחיתוך לגב יש לעיין ולעגין
 דיגא(°) ניל דחוה וודאי יאט נפרכה הריאה למקום אחד לא לריאה עצמה לכאורה נראה דמידי
 פפיקא לא נפקאשמא בא הנקב משומן הלב וכיומת ולתופ׳ שמא משם תתפרק ומיהו ראיתי
 להישביא בההיא יכתב ייותי יש לתלות דמצד הריאה תתפרק רדדנה ד,יא.ויראה לדשיי נמי תולין
ל מיני משקים ועלילה, לסיירות איכ וויאי משוינן לה . וספק סירכא י בייאה ששואבת נ ב י  ה
 הוא מאותן המוזכרים מסעיף הי׳ ואילך שאיא נוהגין להתיי במיש ימיא זהו ספק םייכא ויש
 להתיר החלב תוך ג״י . ומשכחת נמי ספק סירכא נפולה ודבוקה אהיכ מינה ובד, שיתבאי בפנים
. ועיין כריו שנתב לתום' י י  דהוה ספק טריפה לא וודאי טריפה בבל זה מתירץ התלב תוך ג

 משבצות זהב יורה דעה לט הלכות טריפות שפתי דעת

^ לנדוק דרונ נהטות נהזקת כשרות ה; . ש״ך והיינו הזקה מתטח רובא והיא תזקה "  ^JQ א א
 פבוררת ואפילו לא היתר. י״ב חידש ולא מיקרי אפשר לברירי בקל דטורח גדול היא
 לבדוק אתר כל ה״י טריפות ונקב פשהו וכבר התבאר : ב חוץ פויאה דעלולר, להפריף מפגי פירנות
 ושאר טריפות דשכיחי בה . שייך כתב egmn יטיעיט המצוי נזרו הזיל . אמנם ט״ש ושאר טריפוח
 דשכיח׳ בד, לא ׳דענא דפשפע חסד ויתיר וחליף ואבעבועות וטראה ויובש ואטום וכיוצא נטי הוה
 מיעומ המצוי הא לא יועגא טנא ליה ונהי נטי בשנזרו חז״ל לבדוק הריאר, חצריכו לבדוק מכל טריפות
 כט״ש התבייש אות ג׳ וניט בר״ט פי״א טה״ש וכט״ש בט״ז וכ״ה כבדיקות וכה״נ מ״מ עיקר הוד,
 פשום סירכות וטה״ט התירו דיעכד בגדיים ופלאים דדוחק לופד ושאר טריפות נטי אין טצויין בגדיים
 ופלאים וי״ל יה ימ״ט לא פצאתי טי שיאטר כן . אטנם נל״ח בא״ט אות ם״ב כתב דפר, שנהנו הבודקים
 לבדוק אחר חסר וחליף חומדא ׳תירא רמרינא לא בודקי! אלא אחר םירכות ובשאר סיטכץ אדוכא
 ונבר כתבנו דמדברי כולם נלמור דטדינא הוא ריש לבדוק אחד כל פרישות הריאה והרי הרשנ״א
 בחידושיו כתב דהור, כטעליס עין מאיסור ה״ר, אבעבועות וחסר ויתיר וחליף נסי הכי הוא. ומיתו
 אחר נקבימ לא בדקינן כמו שיתבאר י ג ונל הפורץ גדר , משמע דברי קד, זי דרננן שייך ולא ט״ה וכמו
 שיתבאר נאות ח׳ ילא ידענא למאן קאמר לה הרט״א בפיריש איטר כן בסייז דאם הניח אצל עובד
 כוכבים כשירד, דנדיקת ריאה דרבנן ולהטחבד נטי הא נתב ש״נ דנאנדה הריאה נשירת והוא רעת
 הר״מ ז״ל דםובר בדיקת הריאה טפנ־ פשוט המנהג עיין פי״א טה״ש ופשיטא דלא הור, ד״ת דאי
 דאורייתא וראי אף נאבדה טריפה , ראיתי ט׳ שכתב דמיעוט המצוי הוה ד״ת ויש פי שאוטי רט״ט
 איכא חזקה ולאו כלופ הוא דטיעוט המצוי דרבנן ואי הוה פ״ה ליכא חזקה כלל אלא ודאי כדאמרן :
 ד ונהנו ג״כ לנפוח . עש״ך וירצה בזה דאף בה״נ דמחמיר ואפר צריך לאפוקי לריאה ולבדוק בנפיחה
 מנקבים היינו אי איתא קמן סונר דאשור לםינל מינה ער שיבדוק מנקבים ניכ ואי לא זניד הכי הוה
 כסבטל איטור דרבנן דאםור לאכול וסובר דחז״ל נירו אף על נדיקת נקנים רמאתר דטצוין המה קצת
 וכדעת הט״ו אבל א׳ נאבדה לב״ע נשירה אף לבה״נ בלא בדק מנקבים כדטובח פש״ם בא זאב ונפל
 בני פע״ם וריאה בכלל ומיידי שבדקו פטירכא ולא טנקביפ ומשמוש ידא דמבחא חולין ואי דיענר
 אטור ה״ר אי דלא בדק לה אפודה כוי וכן חא דאמד מחטא בריאה חתוכה דילפא אי הוה ריאה
 קפן חוח נקובה והא ע״כ צריך לבדוק מנקבים אלא אי גאנדר, או שלא בדקו בשוננ שרי הוא לכ״ע
 דלא בנייח שהבין מהרש״ל שבעל נפש יחמיר ואמנפ רמייא כתב שא״א נוהנץ לנפחח , ומיחו אי
 בעינן להוציא ריאה לחוץ ולבדוק במראית העין א׳ די בבדיקת פנים הנה השט״ח פ״ב כתב דמיש״ש
 פיק סיפ; נ״א ומשאר סקוטית מוכח דברינך, פנים די אםנם בתב שבמה גאונים נורו חרם שלא לטטוך
 על בדיקת פנים בי מראה ייובש איא להכיר היטב בפנים כ״א שוהט ובודק מנטה שנים וירא ה' יובל
 להכיר מקום המראה צונן ותלק,א"כ וודאי כעת בעו״ה ואיי שלא לסמיך על בדיקת פניםז ה רק . עש״ך
 וה״ה כל ריעותא נטו אוושא וא־נלד כוי אוושא ואטום מבואר הבדיקה בנמרא ואינלד לא תוזכר בגמרא.
 אדרבה כשוד, משסע בלי בדיקה במו שדקדק הרא״ש והבה״ג הוא דטצריך בדיקה ולז״א כמ״ש בסיטן
 ל״ו וכ״מ טי״ט רכל דאתיליד ריעיתא צריך בדיקה ופיהו יש מהן דמעכנ ריענר ויש סהן דנשידה
 דיעבד וכבר התבאר! ו ונמלה בוי . ואס השליך בפייר הוה כמבטל איטור דרבנן שיך ותיינו אף
 לדידן בה״ם אסור לו ולאחרים מותר כמבואר טיטן צ״ט בלא שיקה דפים ופית תיקל ואוטר רלא הוה
 רק טחטת פנהג והמעיין ברינ״ש תצ״ה כתב בפירוש דהוי׳ מבטל איסור דרבנן ובן ה*:יפ חשט״וז
 לאסור וכתב עוד באותן פקופות שנהנו לנפוח קנילו עלייחו חופרת בה״נ ואי לא נפח לח הוה
 כמבטל איסור ופ״מ נראה דבה״מ יש להקל נזה : ן ואין אומרים . דרוב בהמות כשירות שייך והיינו
 ט״ה אלא דהז״ל נזרו על הםיעוס המצוי וכי ליתא לא ההטידו להטתבר וכדאמין •י ח ויש פתפירין .
 השייך הוכיח דלנ״ע בדיקת ריאה דרבנן ירצה בזה דל״ת רטתירץ ואוסרין פליני רלמר הוה ד״ת אלא
 דלכ״ע היה דרבנן והאוםרין פמעם דאם כן פר, הועילו בתקנתן שכ״א ישליך ויאמר שיננ הייתי יטה
 שהביא ראיה מנקב בריאה דתולץ בזאב לא הבינוה, דהא לפחפירין אפיה א״צ לנפוה הריאה כם״ש
 יפ״א וע״כ או דאין נקנים שכיתים או דלא שניח׳ בלא םירכות דאי היד, נקב פיד היה נקבה והוד,
 סירכא כט״ש התב״ש אם כן כהררא דזאכ אי שפייר׳ בנד״ס ופלאיפ או שבדק פםירכות ולא פנקכים
 תולין הנקנים בזאב או שא•; לדרך הב״ת לנתק טירנא שלא יהא נשאר שום דלדול בריאה נט״ש
 התנ"ש סימן ל״ו אם כן וודאי אין ראיי' מחא דואב וצ״ע , ופ״ש בסימן נ' םנואר רריעות' פתיים לא
 אוקמיה אחזקה אפ״ר, לא קשיי מכל אלה דטכשירין לקפן נט״ש תתבייש בסימן נ״ט דדיקא מיס
 בראש דהוה ריעותא ויצאה מהרוב דרונן אין להם פיט בראש פשא״כ א' אופר בתיתוך וא' אומר
 בנב לא הוה ריעיתא כלל נשדרן וריאה יו לא היתד, בחלקו של טורף ואף דלרשיי אין סירכא בלא נקב
 יש לומר כסדרן באר, םירכא בלא נקב ורש"׳ נתכ אפילו א׳ טצא נקב תתת הפירכא נשירה דיש ב'
 הננות ׳ע״ש : והנה נרא״ש לא פשפע כן שהיקש׳ לו אמיש רש״י אין סידני בלא נקב כסדרן אסא׳
 ישרה ופאי קושיי נימי כסדרן באר, בלא גקב ניעת היאבייי. ולזה יש לנו לופר דהרא״ש אה״נ
 דסובד אף כסדרן אין סירכא בלא נקב אבל רמ״א דפוד' ליינו של המחבי בם״ה ו׳ היינו דפובר סירכא
 נ4דרן לא הוה ריעות' . ופייט אין נראה כן כשהמעיין יראה דחר״ב סובר דהעיק' כסדרן בעי נדיקה
 יע״ש, ונזיין בוע' בשיפולי נחופ בשר מקיף י״ל נטי רזה ל״ד לפיט בראש ב׳ נועי לחוד לא הוה
 כ״נ ריעות׳ ושפילי היא רק לדעת נהינ ולא הוזכר בתלפוו לכן היקל נו . ולפ״ז יש לעיין נ' אוטויט
 תרי בועי פםיכי היא וני אומדים טרוחקין היו או ב׳ אופיים נטראה נתלבנה יש להתיר דלא הוי,
 ריעות' יכל טילי יייאה נשהי׳ נפוחה משערינן לה ולא הית ריעותא נלל אטגט נ' אופיים שהיה
 החסיון טחזיק רביעית וניוטה דחוה ריעותא נזה יש לעיין לבך צריך הטורה ליזהר איזה טיקרי ריעיתא
 ותו לא אוקפיה אחזקה פחייפ ! ט או ננדיים . עש״ך ונוונתו טנואר דהריץ נתנ דבנדייס וטלאיט
 יעגלים אין גיהנין לטעך דלא שניח ׳נהי סירנא והא ביון דאישתנת בהו הוה םירנא נטורה אלפא
 יגפ ענלים לא שבית בהן סירנות ויש להתי׳ בנאבדה והדר אפר שהדי הריב איגו אופר נן נסייג
 דסעם׳ אהריגא הוא דרכה היא וטש״ה טנתנןן ואפ נן '"ל יבעגליט מצוין טיינות ואטוי אס נאניה

 וחזר

) ונהגו . עט״ז הניא דגלי נסייג וקושיא וו הקשו נולן ונרי נה״ג אהדדי וכאן משמע וכל א ) [  לר
 ריאה צריך נהימה ושם דווקא נאיגלד.וכפי הנראה וכסייג כרש״י ואין סירכא כלא נקנ ו א״כ כמו
 שצריני! לנדוק. משוס סירכומ ה״ם נקנים המצוין גה ונגר היקשה להרשג״א גמשמרת הגית ל״ה נ' זה וסתי׳
 הנכון הוא ולא שנימא הוא שיהיה נקנ כלא סירכא כי מיו יעלה סירכא וא״כ תו צא סוה מיעוט המצוי
 וכ! תירצו רונ אחרונים כ! ועיין תנ״ש בסימן ל״ו סייג ואות ו׳ תי׳ דנאינציד נעינן פושרין ונכל ריאה
 א״צ כ״א נפיחה כך וכטעם לראות איזה מראה או שאר דנריס שא״א להכיר נ״א עיי נפיחה יע״ש י וסע״ז
 תי׳ דנה״ג לנחחלה קאמר וצא דיענד • והמנ״ש כאן איח ה' דמה זה דכמרדכי משמע דנסיג מן האו־ייס
 ריאה שנאכדס ולכאורה סיית׳ אומר דאס נאבדת כלא נדיקה פלל מסירכות סיא מסאושרין סא נרקיס מסירכות
 אצא וצא אפקוס לחוץ בשירת דיעבד וכמו שאבאר נש״ן אות ח׳ ט' נשם השמ״ח גופה אצא שסע"! אי! סוגו
 נן דא״כ אמאי נתנ ומס שנרשם בסייג 5וא ט״ס ואמאי וסא נסייג יודה דאם נאבדה אחר בדיקת סשירכית
 דנשירה וקודם בדיקת הסירנות עריפה . שוב עיינתי במרדכי רפ״ק כתב בפירוש דכס״ג דכתנ דאי לא אפקוה
 לריאה הוה ספק טריפה הוא מהאוסרי! אלמא אף דבדק נפנים מסירכות אפייה כל רצא אפקה למון טריפה :
 הנ״ח נתשוכס סי׳ קכ״ז טבח ששחט סרס ויש לו הצב ממנה ורוצה למכור תבשר לעובד כוכבי׳ וצסשציך
 הריאה אי שרי המלנ וסשינ יקודם ג״י אין לחוש דא״נ ימצא טריפה קודם נ״י שרי(כמבואר סי׳
 ש״א) ולחשר ויחיד לא שכיח דבודקין משום סירנות ובועות ואגב בודקי! חסר ויתיר תדע והא נהיית מתיר
 נגדיים וטלאים. וכתב עוד אם נמצא מכה ישנה נצלניומ שנסרנה הריאז אף קודם ג״י סחלב אסור והכלים
 אי! לאסור• קודם ג״י ונע״צ מדרבנן עכ״ל . סנה מה שהתיר החלב קודם. ג״י יש לעיין ק5תדכצ.היכא
 דאינא לברוכי מבררינ! ושמא יש חקר ויתיר וצ״ד לנאנדס בגדיים וטלאים וציתא לשנינו ואי דחז״ל לא
. ונ״ל דע״נ לא קאמר סנ״מ אלא ואימא לשנינו  תקנו לכדוק כ״א מי שרוצה צאכול בשר א״כ תון ג״י נמ׳
 סא נאנדה ואף אפשר נזרק במזיד הריאה יש לסחיר מה שנחלב תוך גי׳ כיון דצא גזרו חו״צ על סחלג
 והרי אנו אונצין החצב נחייה ובשעה שנחצב היה החצב נמוקת היתר אכילה אי! לאשור ולומר דהוה מנטצ
. ולמדנו מדבריו דני אמרינן קודם ג״י אי! לאסיר היינו נהונלו  אישור דרבנן נמו שאבאר נשיך אוס ח׳ ט׳
 למוד סא כשרואין המכה ישנה נצצעות דמראין הדנריס דמנה ישנה מימים ימימה הוא אוסרי! עד י״נ
 חודש• ומה שהתיר הכלים לאחר מעצ״ע מטעם דהוי ספק דרבנן כנר כתבנו.במקום אמר כיו! דטפקסוא
 מן סחורה ואח״כ ע״י גצגוצ סזא מדרננן אין צומר סשקדרננן להקצכמ״ש מסריג״צ חייג סימן קיו ועיין
 מ״ש באורן בקונטרס הספיקות מזס(°)1ככר"ו אות ד׳ הסכים לסתיר סחצנ מון גי׳ אש נאנדס סריאס מס״ס
 ואין אני רואה ס״ס ומ״מ צדינא אמת סוא כדבתיננא . ומ״ש שס נאות ג׳ דאה שלע השוחט וסצן לו
 וליבא• אינט למינדקיהמשוט הפסו ממונו התירו כואיחא ביצה כ״ס יע״ש וצא הבינותי ואם אין ה״מ אסור
 וצא התירו כאן גסג״ה כ״א בהפסד גדול ואס״נ צדיד! במסוכנת ני״ט . והסוברים האנוס הריאה אשורה
 אף נה״מ ע״כ יפרשו ססיא מיצה בבודק סריאס ואין הפשע וניתוח היינו משום שאר טריפות דת״א דנעינ!
 עכ״ש שינתח הנהמה(או שממת י״ע או גדיים ומלאים): (ב) נופת׳! אותה. הט״ז אושר לדיר! ונאבדה
 הריאה בלא ה״מ ונדיקת פושרי! א״א בקיאי! וכן הוא סברת הנ״ת ותכ״ש הסכים להלכה נאות ׳"א דכשירה
 אף לדיד! דרונ מעמיס ניכר סוא אס סיס סירכא סיה מנצנן. ויש ליאות בדיקה וו מס סיא נשלמא
 להרי/נו ו״ל נאנוס הריאל כשירה ומשום וחשינ ייעותא כיון שהוציא עובד כוכבי׳ מש״ס בעי נשימה מה שאין כן
 לדידן מה מהני נפיחה.ללמא סירכא שלא כסדרן יצית לסו בדיקה ולמס ליס לסע״ז לומר דאגן אין בקיאי!
 בבדיקת פושרין . וראיתי לנס׳יך אות וי״ו שסשיג עצ סע"! נאינצד נתב וכבר בתנת׳ נסי׳ ל״ו נש״ן אות
 י״א יעונל כוכניש אין לרנו לעשות נקניס והיי מכאן לאיה גמויה דכתב המחבר וסן לברי סר״מ ו״ל
 נוסחי! ואם נמצא שלימה שלי והא אף יהיה נקנ שרי לסר״מ וסמחבר דנאנדה כשירה אלא יצא תצינן נעונל
 נינניס ולעני! לינא אס נא עוני כוננים או ישראל והוציא הליאה באין ה״מ צ״ע לדינא כאמול :
 (ג) אונס. הנו״ו הביא שיטת רש״י ושיטת התוס׳ ונבר הארננו יזה למעלה בפתיחה שיטח סראני״ד שלא
 נסדק כוש״י וכסול! נא נצא נקנ יע״ש• ואין חילוק בי! אם סיא לקס או ענה או ארוכה או סביך זה נזה
 הכל סירכא מיקלי ואוסל בזה ,־ (!) נסדר! כשירה. עט״ו וללש״י יש שצשה פילושיס סארכנו נו נפחיחה
 לסימן זה ולחום' משוס ואי! סופו להתפרק וצכ״ע נקנ נפועל טריפה . הפ״ת אות יי״ל הניא מעשה שהיה
 מחט חח1נס נין החשוכים מציה באונה זו וחציה נמנומה והיה סירכא מכסה כל הנקב ושאלו אומו נעיר
 טועא! יע״א מסו וינא והשיב לאשור וטבע הברזל לאכול ולהפסיד נשר ועוד שתסירכא צרין לכסות פי הנקב
 יע״ש שהאריך. ויסה הורס ול״נ רנלא״ה אנו מחמירין ככל הפירושים ושמא כתיס' ורשב״א ואף וסרא״ש
 וטור סנרי כרש״י כמ״ש השמ״ח ם״ז ונס״ע כ׳ אש נפחוה ועלתה השירכא בנפיחה עריסה והביא בשם
 למש״א שצריך לבדוק אחר זה א״כ ודאי דמעשס של הפ״ת טריפה הוה דהא הסירכא צא סתמא הנקב ימחט
 בחובה. ועול אני אזמל אפילו היה מחט לק בחיתון א׳ ולא היה החול למון לק שיה לחיסון וססירכא
 היה מנסה סנקנ ונסלנם לאונה מנלתה יש לאשול לטעמא מאי למכשירי! והא טריפה שנטרפה שוב אין היתל
 אצא כתי׳ היא״ה ננ״ס צ״ס א׳ ליש נקנים שלרכן להעלות ארוכה היינו ני! החתוכים וובר זה מסור למי
 שאמר והיה העולם זכמ״ש לעיל נשמו א״כ לא סוה טריפה מעולם ללין הוא להעלות אח״נ קיום ווה
 מחמת חולי וצא מחמת מחט וכיון שנטלסה אין מקנה נ"ל[0)ולע דכל זה היינו נה״מ יאצ״ה צלילן אין לנין
 וין שלימה עיין סי׳ ל״ו נש״ן אוח ל״נ נוין מחע בריא: וא״כ ס״נ כאן יש להעדיף יע״ש •־ (ה) ר״א .
 עע״ז וי לאס לפלש לנליו לסן לעס נרש״י לאין סירנא בלא נקנ וצריך נויקה שמא לא סתמא הסירנא
 נצ הנקב לדייק לה מלאמר שלא כסדרן לימ בדיקה משמע הא כסדרן מהני נליקס לאונה חברתה למול לא
 משינ סתימה וני הגנ1ת צליןאונה חברתה וקרוש השילכא וז״ש ס״כ ילאה לצ״ל סי׳ ח' ריאה הסלוכה צדיסן
 ונע״ ויקא שנין וחסן למול לימ ה״ה כאן ומ״ש לאמל׳׳ נגמ׳ להן בריקה כפושיין כגמ׳ לא אמלינן כן אלא
 גמ״מ א׳ אתו! אסא מתני לה אנן אלרנה הני תרתי אונה (ית(הו בריקה ר״נ גויק ליה בפושרין ומתקיף
 (יה לאי סאי אינקב טריפה כו׳ וממילא לאותן דאומרין רכסלרן בעי בדיקה היינו פושרין ליקא. ומ״ש
 דהך לס״ג בעינן פושרין אף לנאות 1׳ פשק דא״א נקיאין מ״מ בה״מ שרי ולזה עכ״פ בדיקת פושרין בעינן
 לכל היכא לאיכא לנדודי מנלרינן זה נראס לי בכוונתו נאן: (ן) שאין. עע״ו סעלס לכש״ג ושימן ל״ו
 נאיגלל אסור. והשיך ננס f חולק נאיגלד ומכשיר. והנה מה שאנו ממעכי! שלא כסדרן ושמין רוק עיקר
 הוא המיעון ורוק היא להחמיר ואש לא בדקוה נרוק ונאנלה או נקלע לעח משמ״ח סעיף ל״ו ותנ״ש אות

 נ״ו לאסוליאסילו ליענל וכבר כתבנו בסימן ל״ו דיש לדון בוס ונס״מ יש לצדד להקל • אמנם עתה ראיתי שיש מקיצי( נסירכא שלא כסדרן אס נקרע וצא נבדקה במיעון ומשמוש לאומרים אוקי אחזקה לאטשל סיתה עונלת
 וחלילה להזניל וה כמ״ש הנייח סימן ל״ו שלא בסלרן בחוקת עריפה קיימא נ״ז שצא עברה ע״י משמוש ולא הייתי צריך לכתבי מרוב פשיטותו אצא שקצת תוצין עצמם באילן בדול ואני אומל שקו נפיהס ושום אוס לא
 יאמר זה ועיעון גופא קולא גווצה היא . ויש לראות מה זה שנתב העיז נשיי ל״ו אות ג׳ נסירנא מחזן נועה צנועה מחציין צא הוה 5׳ לריעותא לרש״י נקנ הוס א״נ הוס ויעותא מיקלי יעוו הא נסלל! י״א לנעי
 בדיקה וצלילן וא״א נקיאין הוס ענ״ש ליעותא כיון יאיכא שצוגתא ולזה י״צ יצא הוה ריעותא אלא נשהפסול ברור וצא מחמת שא״א נקיאין והראשי! קשה ואולי סונר העיקר נתיס׳ ויש לעיי!: (ן) אפילו מסוצש . עיין

 ע״ז ונעינן שיהיס סס־לנא למעה מחציין ווקא הא אס הולכת באלכסון ויאשה האי למעלה מחצ״! עייפה. וכן אס הנשי מקמיט שססירנא קצרס טרפס ופשוט סוא ונינ נשמ״ח סי״א ותנ״ש אוס נ׳ יע״ש :
 HJiTl סנן״ז האריך בכאן ותוכן כוונתו רמ״ש רמ״א קיום (שקויץ עיצ״א) עו אמצעיתו ושלי היינו כשלל! נמ״ש למ״א וכסללן מולה צא מחילול לחילול כמ״ש הממנל לממוד למוד הוה שלא כסדר( ולפיו דלא כגיי
 לנתב נספרו הארון ומשיה הניא יין יעיצ״א להכשיל אפילו טחול לחול להכשיר ולמ״א צא כ׳ כן . זסייס הט״ז וט״מ אף למעלה מחציין כשילה על הראש. וני השמ״מ סי׳ י״ו ותנ״ש אות כיו יאפילו שיפולי
 נכלל כשירה לט״ז !שין ועוד ואס לא כן למעלה מתציין היה להם לאסור ואנו מחמירים ואומרים למעלה מחציין הוה נכלל שישול עניל. סנה לא יוענא יא״ל אכתי אין כתנ ימיא כסיל! ושיפול לא הוס נכלל כשדר! וי״ל:
מ לעיקל יינא יש (עיין מהא לנוסגין לאסור(מעצה מחציין כמ״ש רמ״א כאן נסילכא אס הוא ליקא נחלו! סא נצי פיציש אף למעלה מחצ״ן כשירה ואין חילוק נין קרוס שקולי! טיל״א לסירכא פנה וכן ^  א
 משמעות יש״ש סי׳ כ״ס לסטעס (מעצה מחציין ערפה מאחי שבמקום עיקר חיבור! נתפרדו !(מעצה ממונרי! ס1פן להתפרק משמע הא בל שהם שיוכי! מלאש( לסופן ש״ל ואללנה הטי' סניא בשם ל״ח ליותר
 טוב אם כולמ סוונה מאס נפלל במקצת ונהי דאנן לא קי״ל כן מ״מ אין לנו להטריף אס דנוקס מעיקרן על למעלה סמוך לשיפולי ונהי לאס אף בשיפולי גלנקה אין לי לומר להחיל ולוקא קרוס שקורין טיל״א י״ל להמיר
 מ״מ עו השיפול לא ילענא מקום צמומרא זו. וראיתי צהשמ״ח ותנ״ש אות כ״ה הרגיש נזה קצת. יאני צא ידעתי אש הבודקים מחמירים נזה(מה ורט״א לא כחנ על חציין אלא נאינא חלון כנלאס מיש״ש • וע״ש למ״א
 ויש להכשיל אס הוא מעיקל סאונות על תציין אפילו סוא משוצש אמס לממון קא׳ סא בצא מלון י״צ אפילו צמעלמ ממציין ואף הנ״מ לא קאמל שיש חילוק נין טילא לסילנא א(א (מעלה טחציין. אמנם ללינא מ״ו

 לשתול ממנהג שנהגו באלי המלינומ לאשור למעלה ממציין אף בלי פילוש זולת קרוס שקורי! טיצ״א וכאמור :
 fi^ffl במעיי! נטור יראס להליא והביא ועח ר״ח להכשיר בשור! היינו שונוקה נצי שילוש סא נפיציש נין נעיקרן ונין באמצעיתן ונין גסופן טריפה לוילימ ולפ״ז אני תמס על מ״ש הט״ז ונסי׳ ל״ו אומ נ׳
 יסילנא מביעא למטה מחציין נצי חצו! כשילה ונחלו! יש מטריפין כוה נ׳ לריעותא יטרפה לא ידענא מי סש סמעריסין אס הל״ח הא גט בלי שילוש למעה ממציין כל שלמעלה מחציין סרוווס טרפה לר״ח
 וגי לריעומא מיקרי ואף אס יש גאיוס פוסק גמלו! למנוס מחציין טריפה מ״מ איך כתב בלי מלון לא הוה נ' לריעותא והא תלי נועמא לליכא חולק והיי מל״ח חולק ואם לומל שלנוקה טל למעלה קרי ללינא מלון זה
 לא ניתן להאמר נלבליו למשמע נצ שלמטה דבוקה נצי שילוש אף שלמעלה מתציי! הדודות לא סוס נ' לריעותא וצ״ע בדין זה וכמ״ש הט״ז גסי' ל״ז(0)(וליילן צפי המנהג למעלה לגוקה עריפה נלא״מ) ומכ״ש כפי מ״ט
 הלמ״א לא״א בהיאין בבדיקה וםנלתו סוא צלינא לנעי נליקה כמו שיראס כרואה מ״מ ואף דצא ק״״ל כן ומ״מ נ׳ לריעותא מיקרי אלא שנזה בתננו צעיל ובשניצ שא״א נקיאין לא הוה נ׳ לייטומא . וסנה אגנ אורחין
 אמלחי מ״ש רמ״א וי״א לצריך בדיקה הוא מטעם ששונליס ניש״י ונע׳ בדיקה דשמא לא efy הנקב ומאן לצא בעי נליקס סובל כתוש׳ והנ״ח כתנ דמאן לצא בעי נליקהסובל נמי כלש״י ומ״מ צא ממזקינ( איסוראלומי
 שמא לא סתמה 5צ הנקב אנל גא אין לומר ימאן וגעי בדיקה סונר כתוש׳ זה ציכא למימי נצל וטורח וו צמה ומה מי:ני לסעעס לסופו להתפרק אלא שראיתי לסי מקום שמואל פי׳ ט׳ האריך וכתב שני פעמים ולמלשניא
 והר״ן דסופן למתפלקגכשורן בעי בליקה אט אין סופ! להתפרק ננראס !המעיין ננ״י עכ״ל ובמחילה מכבודו לא יוענא מס קאמי יהמעיין ננ״י וננצ כפושקיס מגואי סהיסן גם הישנ״א נסב בסי׳ נקצר וא״צ בדיקה
 כשדין גס מ״ש שט אין אנו נקיאין בחוט נשי מקיף וכדומה האריך שס אין להם מקיס דמה בקיאות יש לראות אס חוט נשר מקיף ׳ע״ש . ולענין מ״ש למעלס אם סרוכות מעיקרן עו למעלס מחציין ראיתי משמעומ הניח
 לאשור נמוינתינו ומ״מ לאיתי לסשמ״ח גופא סי״ד יאות חיי שיש לסקל היכא שאין מנהג עו אצבע מהשיפול יע״ש ועמ״ש בשייך : (ח) או. עש"! ימ״ש למשמע היינו מלכייל נסללי משמע יקאי אלמעלס גיפ נשירנ^
 לאין מיצוק אף בחלון ונין אובא לאומא נמי כשר אבצ אין לומל מלנקט למ״א עי אמצעיתו סיינו חצו[ דו״א וסנ״ח כתב כן עצ סמ״ג ועל ססעיג גופא יש לראות כיון ריש חלו( תו לא הוי קרוס נ״א סילכא כמ״ש הבית
 ואולי שלהניח עיקרן ולהתחבר למעלה מחציין 1ה הוה סירנא אנצ אס ממובר מעיקרו אף שיש שס מלון הוס קרוס וצ״ע . ומ״מ לדינא העלה הט״ז לאסור נמצון נין אונא צאומא יהשמ״ח סי״ט סיקל נס״מ נין אונא צאונא
 ומיהו ט״י טיעון ודאי מסני וזה פשוט: (ט) אס יש עס״ז הנס סג״י כתג אס נדבקו האונות ומאותו הדיבוק ייצא סירכא ודבוק צאונא או לאומא(ני כתב דינו נסירכא כפולה נין אונא לאומא) נשר דסוס ס״ס שמא

 פירנא
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 וחזר ואמר להשוות דברי הר״ץ שלא יהיו פותרים לדברי הר״ב דווראי אין סירכא טציי בעגלים והאי
 דאית לה וודאי םירנ' נמורה והא דעיכדת ע״י מיעוך דרכת ולפ״ז יש להתיר נאבדה כעגלים ואין
 להקשות טנא ליה להר״ץ ליטר כן ולא סגי בטעמי דהר״נ וטש״ד, עברה דרכה היא די״ל דטנין לנו
 להתויק ריעותא ובצירוף הטעמים טטריפין . ועיין שמ״ת דכי) שיונקיט ולא אוכליט לא שביה בהו
 טירכית ויש להתיר אם נאבדה , נם בבהמה נרולה אם נבדקה מםירכות ולא טשאד טריפות שבה
 כתב להתיר אף כאין ה״ט דוטי׳ דנריים וטלאים ואף די״ל בין גדיים ומלאים לבהמה מ״ט יש להקל
 לדבריו וצ״ע בזה וחיות אי( פירכות מצויות בהן אמנם בפרישה ונכה״ג כתכו חוץ מאילה ועיין רש״ל
 באיל היער ולפי שאין מצוי כ״כ קצרתי: י שלא נסדר; . עש״ך ומה שהקשה על הבי׳ דמניא ברש״י
 אוני חברתה פותפתד. התופי כבר דחו זד, ׳״ל דתיס' פכר׳ בפשיטות לדש".׳ רווק׳ מאי לשלישית הא
 מנב לנכ כשירה ע״כ שהקרום הולך וחזק טשא״ב לחרא״ש דטשופק ברש״י דאפשר רבות' נקיט מאי
 לשלישית אף מחיתוך לחיתוך מדיפה וה״ה טנב לנב אם כ; י״ל דתיי של חתום' דאונא י חברתה
 סותמת' או הקרום הולך וחזק והב״י הביא שניהם אונה סותמתה והקדום הולך וחזק . וטה שיש
 להקשות איך נאמד דהקרוש הולך וחיק ואין סופו להתפרק אם בקרום מחמת מכה אומרים דשופו ליסתר
 כ״ש מחיתוך לחיתוך וכבר הוקשה להפר״ח כ; י״ל דתרין סטכין עדיפי ועיד דוודא׳ סירכא מצ״א יש
 נה נקב ומצד הב׳ אי] בה נקב אלא טפתיך שם נאשר יפנע שם ואם כן ׳"ל דטסקום בדי' הולך
 יחזק וסותם נם חטקום שיש נו טכה ולהא לא ח״שינן שטא ניקבה מבי צדדי; דאחזוקי ריעותא לא
 מחזקינן משא״כ בקרום מחטת מכה שאין לו אחיזה כלל יק במקום חמכה סופו ליסתר וסירכא מינה
 ובה אה״נ דאפשר בשר. וטש״ש פי' התום׳ והרא״ש משמע דלאחדום הם והרואה יראה שחם רחוקים
 זה מזה דלתוס' הקרום הולך וחזק כמ״ש ולהרא״ש הטעם בסדק לא הוה קרום מחטת מכה דנקכ כזה
 עומד לישתס הוא מחטת ששוכבות זע״ז מח״נז ודומה לט״ש הראייה בנ״ה ל״ה נ׳ הבאתיו בפתיחה
 באריכות יע״ש . יטה שהביא בשם הר״ץ דיש לנקב זה ג' הגנות א' אונא הברתה ואי הקרום ומה״ט
 אם יש נקנ נפועל וודאי טריפח אף לרש״י דלא כעיטור שהביא הב״י וכבר הארכנו כזה בפתיחת
א וי״א לחכשיר . חיינו אף בלא בדיקה ש״ך וי״ל דליית דיייא  בתכלית האריכות וטשם תדרשנו: י
 אלו טחטיוין דאין טרשירין אף בבדיקה כ״א למטה םהציין ולמעלה לא דהוה שלא כטרדן קמ״ל
 דמקילין הטה דבלא בדיקה נטי טכשירין אף שטחטירין בלמעלה טחציין ועיין שט״ח דבטקוט שיש
ב אם -  מנהנ יש. להקל.עד אצבע סמוך לשיפול ובטקופ שאין טגהנ יש לאפו׳ למעלה טחציין ! י
 עש״ך השיג על חריט דפובר דאש נופח•; ותאונות נראין פרודות אטור דז״א אלא כלי לטפה סחציין
ג אפילו, השייך מכשיר בחלון אף בין אונא לאוט' והביא ראיה מםי״ח  בכל עני! יש להנשיי •י י
 דכתכ רם״א וה״מנהנ להכשיר בין אונא לאונא והיה לאוטא משמע דשווי; השח ומכאן אין ראיה כ״כ
 די״ל ראררבא מש״ח הזכיר אומי אח״כ בקרוס דזה רווקי בשר בין אונא לאומי וחלון אטור בין אונא
ל בטין קרום . השייך סובר דדעת רמ״א  לאופי עיין מ״ש בט״ז ושם כתבנו דבוז״מ יש להכשיר : י
 דאין חילוק נין עב ליק פדהשטיפ רט״א תינה שקולי! טיל״א טשטע דאין חילוק וטיהו •"ל דט״ט
 בעינן שיהיה קרום הא במקומ א' עב ובמקום א' דק או יש הלון וודאי לאו קרוש הוא וט״ש שכן
 נוהגי; להכשיר היינו למעלה מחציין נל שאינו פילוש ואלו בסירנא נה״נ לטעלח סחציין אטור ובט״ו
 ביארנו זאת באורך . ואפ יש בועא נין קרום הזה יש לעיין ניר, ונראה לצדד להקל דבקרוט כ״ע
ו מעיקרו . פי' שאינו טפולש דאל״כ חוה סירכא ש״ך פי' אף שדק הוא כל שיש הלון  טבישיוי! : ט
 לאו קרום . מיקרי ולמעלח טחציין אסור נם למטה שתציין ביש כועא אסור דלאו קרום הוא והוה
ן עי אמצעיתו. עש״ך וסובר כט״ז ימחידוד לחידוד טרפה דאלייכ  תרתי לריעותא עיין מיפן ל״ז י. ט
 טובא איכא בין סירכא לקרום אלא דלא ידענא כיון דע־קר רבות' השמיענו רמ״א לומר דאף למעלה
 מחציי! כשירה וכתב ער אמצעיתו והעיקר חפר ונ״ת דה״ק דה״ה קרום דלית דגוע הא מה״ת לומר
 כ; ועוד דכתב ואין זה טירכא משמע דטירכא כה״נ אסורה ולטפה טהצ־ין אף סירכא שריא ואם היינו
 אומרים דחוזר אמ״ש למעלה דםירכא ׳"א רצריך בדיקה וקיום א״צ בדיקה ועיין נהי׳ הוה א״ש
| אך . עש״ך וחיסור לשון יש וכציל טירכא תלויה אי מינה ובה כשר דהות ס״ט  ולש״ך צ״ע קצת : י
 ומ״ש וכיוצא ד״ל מחיתיך לחוד או למעלה טחציין יהוד! פ״ם שמא טהליחיות הסירכא ושמא מינה ובה
 הוה ותולק אט״ז דאזיל לשיטתיה בנה״ך דסירכא פינה ובה כשירה ולא הוה נ' לריעותא דמש״א הוא ;
^ אעתיק לך לשון הב״ייואט סירכא תלויה היא פשיטא דכשיוה ואס לאונא אחרת פשיטא J H I 
 דטריםד, ופינה זבד, היה ס״ס שמא טהליחיות הפידגא ושטא טינה ובה הוד, ובשירה אם
 ראשה הנ׳ נסרך לדופן שכננד האומה להרא״ש פשיטא דטריפר, ולדופן נני האונח אם קרונה ראש
 הא׳ לאונה כשירד, ואש קרובה לאומר, טריפה ענ״ל . חנה יש בדבריו קושי ההבנה וראיתי שרבו של
 הכה״ג (הוא טהרי״ט) עפד נזה דמה בנך שהוא קרוב לאונה הא דופן לגב האונא פגי! לא בחיתוך .
 ע״כ נ״ל דה״ק טתחלח אמר אט לאונה אחרת פשיטא דטריפה מספק שמא מאומת או טאונח והוד,
 שלא כסדרן ואמנם האי טפ־קא וודאי הוה דבי לאיפורא יש שמא פאונה או מאוסה ואף דטשיא חוא
 ט״ט יותר נוטה לאיסור מלהתיר לומר שמא טליחיות השייבא. ואחר כך נתב אם ראש השני נסרך
 לדופן האונה ד״ל שיש סירכא מאוני, לאוטה בין החיתוכים ומשם יוצא הטייכ׳ כפולח ונםדבח לנכ
 האונה וטגב לדופן דהשתא איכא תר׳ פפיקי שמא להקל שמא עיקרה טנב האונה ודופן טותמתה
 ושטא טליחיית הםיוכא עיקרה והכלל דאנו סחויני; למצוא רק ואיש א׳ ממקום הנשר וטפק שטא
 עיקרה טתיתוך האונה והוד, פ״ס להתיר טיצא״כ אם ראש הב׳ לדופן נגד האומד, יש ס״ס לאיםורא שמא
 פאומה ושסא סאונה ואסורה וודא•. וט״ש שאם נוטה לאיטה יותר טריפה לא ׳דענא אטאי . דחו
 לינא לספוקי שמא ראש האי מחיתוך האונה כיון דקרובה לאומה והוד, ס״ס שסא הפשטות ליחה ושפא
 עיקרה הגב אונה ויש לוטר דיותר טסתנר אי פן הפשטות ליחה לומר דעיק־ה סאומה כיון דקרובת
 לאופה יותר וצ״ע בזה . נפ בדין הראשון לא •רענא טינה ובר. ניחז׳ אי ראש הא׳ קרובה לאומה וראש
 הנ׳ לאונה טננח טריפה יליכא כ״א טפק שמא מליחות ס־רכא ושמא מאומה כיון דקרוכה לנבה ,
 נם ם־רכא בין התיתונים יוצאת מתוך הביעה דכשר למטה מחציין וסירכא תלויה יוצאה שאותה סירכא
 אם קרובה לבוע' הוה ליה תלויה פבועא ומדיפה ואם קרוב׳ לאונה אחרת כשירה וצ״ע נל זר, נם
 דברי הכ״י בכאן צ״ע (°)•י ח לנל דנולהו לנכי דידה הוה שלא כסדרן . שייך ופיהו טיעוך פהג׳ אף
 נוורדא ועט״ש לקמן ובי וורדות בשורש א' ונטרכו זה לזה תנ״ש נשם הריץ יכה״נ נתנו דלא

 טהני

 סירכא כפולה מהל־תיות הסירנא נאה ולא מריאה ואת״ל מריאה שמא יאשז סא׳ הוא ג״כ בנזקיה שראש סכי
 נאחזת והות סירנא מיוה ונס דכסירס הניאו השייך או ת י״זוסט״ז אישר נאש ינוקה לשוס רנקוש ולכאורה
 הטעם כמו שהראה לסייע איח "יד דשילנא מינה ונה אסורה נמ״ש נא״ע ואי': ליכא אלא מדא ספיקא שמא
 מהלימות הסירכא נאה ואייל טרפה ולס׳ דבריו אנו למדנו לאושר סירכא מינה ינס וכן פ״ התנ״ש אות
 כ״ג דעת סע״ז נא; לנושו״ה אישר נכפולה ודבוקה לאושר מינה וכס והפניית אוח י״ד כסריס לנו״ז ולרש״ל
 להטריף מינה ובס . והנן רואה מדנרי הע״ו דכל שדכוקה למקים אחר אף כין החיתוכים ולמעה מחצי׳(
 טריפה מילא מצא טקוס להכשיר כ״א,סירכא כפולה תלויה הא נדבקת לשוס מקום טריפה וכ״נ ספר״ח נאות
 י״ד וכ״כ נשם׳ מהרינ״צ ח״ב סי׳ פ״ע ועעמא רבה איכא דגשלמא דבוקת מחיתון (חיתון יש נ׳ סגנות
 ןהקלוט הזלן זר,זק משא״נ מינה ובס ;רע לעני; זה ואפילו תלויה מבין המיתוכיס ;לע מדגוקה (עני; נזעא
 עסי׳ ל׳!ו. אמנם כן קשיא ל׳ לנהי יאמת כן הוא מ״מ הא; הוה ס״ס שמא מהליחות השילכא ושמא יאשס
 האי מהאונא והשני לאומא בי( החיתוכים למטה מחציין אלא לבסא הט״ז לשינותיס באות ח' לנין אונא
 לאומא נחלו! אוסר וליכא אלא חדא ספיקא שמא מהליחות הוס סירכא ומ׳׳מ קשס והא רמ״א כללא בייל אף
 נין אונא לאונא יעיז קאי סע״ז וזה י״ל, ומה לקשיא לי עוד בגווה הא הט׳יז דרך פירוש על רמ״א בתב
 כן ורמ״א מכשיר היאשירכא מינה ובה בס״ע ואמאי אמר כאן דווקא תלויה יעוד קשיא לי אף לע"! לאושר
 סילנא מינה זבה צא הוה אצא מכפיקא שמא הצנה כרש"׳ דלתיש׳ ורשנ״א ישאל פוסקים ליש סירנא בלא
 נקב וסוסו להתפרק אין סברא צאשור סירכא מינה ונס כמבואר [םז] ואייכ אפתי סוה ס״ס שמא מכלימות
 ססירכא ושמא סירכא מינס וגס כשירס וליכא למימי דסוס משם א׳ דאדרנא ס״ס ינ״י סוה קצת מש״א
 כמ״ש התבייש שמא מהלימוח מסירכא ושמא מינה ובה סוא מסציחות הריאה משא״כ צמה דנתיננא קשיא ושמא
 מהלימוח הםירכא ושמא הלכה •כסוס׳ ולשג״א ריש סירכא נצא נקב אס לא שסובר דעיקר כרש״י וא״י צמה הא
 כמס פושקים כחוש׳ ואין הכרע ומילי מפיקא לא נפ־א. ואפשר לט״ז לאו לוקא קאמר שאץ ובוקס בצל
 אצא שאין לבוקר, לגנ אימא או א!;א או למעלה מחצ״ן יסשחא איכא תרי ספיקיא צאישורא שמא ממיתון
 לגנ ושמא מינס ונס וכרש"׳ ושמא מליחית סשירנא ושמא כתוש׳ וצו יהיה סשק השקול אשור הוא וליי צב׳
 אומרים בגבה ונ׳ אומרים בחיתון לכתב לקמן אוקמיה אחזקה לסתם אין ייעוסא משא״כ כאן יש ריעותא
 וכלנעינן למימל קמן געזיסי . ותלע לסכין סוא דסא נסרכא סכפולא לסשירכא מצמס ודאי כשירס לכ״ע
 נמ״ש השמ״ח כט״ו א״כ לאו לוקא היא. ומ״ש הע״ו דלא מסני מיעון ומשמוש בזה כדין נ׳ צליעיתא יש
 לראות למעה מחציין באין חלון לא הוס ליעיתא כמבואל סי׳ ל״ו אות ג׳ בועא כו׳ ועול למשש א׳ לא הוס
 נ׳ לריעותא ואולי סובר ישירנא כפולה שנדבקת למטה מחצ״ן אי צגג סוה ריעותא גלוצס וטיעון קולא
 גלולה ומש״ה בהצטרף אליס ריעותא כ״ל הוס ב׳ צריעותא ועיין בסי׳ צ״ו מדיני ב׳ לריעיתא . אמלש
 השמ״ח בסט״ו סתיל ע״י מיעון לסיינו אם סשירכא העיקרית אולא ט״י משמיש אגל אט הכפולה לחוד
 עברה לא.ועיין ש״ן אוח י״ז שהוא התיל אף דבוקה לגנ או למעצר. מחציין ואזיל לשיעתיס נאות כ"! שהתיר
 מינה ובה כאופן שצמידין דאס כפוצה צסייכא עצמס או במיתון למעה מחציין אף הע״! יודה (°) דבשרה נ״פ
 נינוקה למעלה טחציי! או לנקנ לעייז טריפה ולא מהני מיעין,1לש"ן נשירה נצא מימון והשמ״מ הוא המכריע
 ע״י מיעון להחיר נין נשרכה הכפולה ראש השני למעצס מחציין או מגנ סאונס דצא סוס ספק ספיקא יע״ש
 והמיקל על ידי מיעון לא הפסיד: (י) בגב. עט״ז והראה מקום לסימן י׳ אות כ״א ושס נאמר אף צדיד!
 לנאנדה הריאה ׳טריפה כאן סאננדקס כהלכתא ומה״תלומר שסיס נגב יותר ממימון. ואף דכתנ הרמ״א
 בסימן נ׳ ליעושא מחיים נא אוקמיס אחזקה הא נתב סע״ז בסוף סימן מ״ח לסתס שכיח לאיסורא עפי גמיס
 בראש משא״כ כאן ולשאר תירוצים נאמר ללית כאן ריעותא כלל אי סיחה נפוחס ביותר סיס בחיתון וריאה
 זו לא סיחה נחלקו של שורף עיין תבייש כ״ע ; (יא) לנל. עע״ז כתבו האחרונים נ׳ וורדזת ונשרכו מות
 צוס טריפה ולא מסני מיעון שמ״ח סכ״א ובל״י אוח נ״ג וסעעס דצכ שוכב עליהן ווומקן ומ״מ נראה פשוט
 דווקא כסייג הא עינוניתא לחודיה שנסין לכ״מ מהני טיעון וכן משמע מש״ן אות מ״ז וכן כתב ישמ״ח
 סצ״ז ואף ווללא מסני מיעון ועיין מ״ש נם" ל״ו מחודש י״א נ׳ וורוית והייכא לא סוה כ׳ לריעוחא
 היינו שאחי מהן וסרן לכיס ולא זה לזה. עוי סביא ספי״ח ושמ״ח בנליים וטלאים לפעמים יש וויוא ע״ג
) שאינה דבוקה. עע״ז ור״צ לחו'א״ש דאין י י  גידיס ולפי שצא מצו• וצא ראיתיו לא הארכתי נו יע״שנ (
 סופו להתפרק ולרש״י אמלינן והשבעות ליחה הוא מללאנסרכה למקום אחר . ומ״ש לבדיקת עיסא בעי כמי
 סירנא עוברת ע״י מיעוך הקשה עציו התב״ש נשצמא התם לראות אס אין מיצבן משא״כ כאן דהשירנא
 עדיין חצויה למה צי בדיקה ונ״ת שמא לח סשמס הסירכא כל הנקב הא כסיין לא בעי בדיקה וצא חיישינן
 שמא לא שחמה נל הנקנ אלמא אורחיס צסתוס נל הנקב יע״ש 1ע״כ נ״ל דה״ק צרין לנסחה שמא מולא השירנא
 בנעימה דעריסס כמבואר נש״ע נסג״ס וס״פ אף מובלת ע״י מיעון דממזיקין לריל אפ״ה נע׳ בדיקה כ״ש
 מלויס ואף ומחזיקי! לריר מ״מ כל רמצי (ברר מנירינן וגס סשמ״ח כחב לא״צ רק עיונא בעלמא התימה
 אס לא תעלה בנפיחה . !הבצ״י באוש כ״ע כחכ וצריך להעביר השירבא ולבדוק וזה לא שמענו מעוצם זמעיקל
 כמ״ש נא! ונמ״ש השמ״ח לא״צ. ומכא! תראה מלמשוה הט״ז שידכא עוברת עש תלויה דאס לא נפח בעוברת
 ט״י טיעון כשילה לימבו. ואמנם סשמ״ח פאן סצ״ו וגסי' צ״ו גתי״ש אות נ״ב לאס לא נפחס לעונלת ע״י
 משמוש עייפה והוכיח מב״ח סי׳ ל״ז גני אס נמצא נקב במקום סירכא ונבר כתבנו שס שיש לדהוח וס וסתם
 אמרינן ילא שכיח כ״כ להתייא מש״ה בנמצא נקנ צא תלינן נידא דענחא משא׳׳פ בצא בויקס וע״כ נס״ט
 וודאי יש להתיר אף שצא ביק ברוק וכאמור•' (יג) מעיניי. ענו״ו ויש לספק בדבריו אי דווקא דמקה למקום
 אחר דהיינו שלא כסדרן הא מינה ובה כשירה כמי חצויה מעיניי והראיה שהביא דאלנוקה צא שיין לומר
 כשר יעכ״פ מיעון געי ואצו ובוקס מיצה ובה לרמ״א א״צ כלום ואף הע״ז דאושר לקמן אוח י״י בדבוקה
 יש לציל ע״י מיעון לסקל כאן ומ״ש למטה מחציין מסינרי בעי מיעין לאי אבועס קאי יהסס א׳ איכא חלון
 יצא מהני מיעון יאי ליח חצין לא בעי מיעין אלא אעינלי קאי אפילו נחיון ללא הוה ליעותא כ״כ עיניי
. והע״ו מפרש להגייה  נזה מה:י מיעון ומשמוש ונן פי' השמ״ח סמ״ר רבדיו. ועיי! מ״ש בסימן ל״ז אות ג׳
 שבבדיקה הריין רמכשיר בבועה צמט: מחציין היינו אף בחצי! ובוס אי! הלכה בבדיקות כמ״ש בנה״ן נהימ(
 ל״ז. ישאניו ז״ל מוקי לססיא וסל״ן נליכח תלון • ומ״ש דכשל משמע בצי נדיקי, ואף דכתב לעיל באות
 י״נ לתלויה בעינן בדיקה סיינו למנסגא בעלמא ואי לא עניל נשירה כמ״ש: (יד) או באומה עצמה. משמעות
 סע״ז לסוגר נלש״ל מינה ונס אסור וצרין טיעון ונ״כ ננס״ן עליו ואין מכאן סכיע כ״כ דהניא דברי
 לש״צ לומל ובאין ס״מ אסור !מ״ש לשמא נחייס סיתס נפומס ביותר ומקמיש הבשל סא מנא לן צא לאחוזקי

 איסולא אללגא אמלי:! בסמה בחייה בחזקת סיתל עומדת ואולי לסניף כתבס לסוס ספק ספיקא לאישורא
 שמא סלכס כלש״י ושמא נס לחו' אפשר נחייה היס מקמיע וסוס מתפרק ומשים הכי יש לאשור ובאות

 ט׳ כתבנו למאן לאוסי סירכא מינה זנהגלע מדנוקה לאלו המס למעה מחציי! נשירה בלי מיעון ובמיני, ונס למא! לאיסלאףלמעס מחצייןנעי מיעון ללא שיין סקלום סולן וחזק יע״ש מ״ש :
ף הביא לגרי יש״ש בענין שילכא מחיתוך ערוגה לקנה שהוא שומן הוורד או מחיתוך ערוגה לחיתון עלוגה שבנגלה העלה לנעי מיעון ומשמוש ויש ללאות מה. זה שכתב לכעי כליקס סא אנן מכשירים שם בלא י » 
 * בדיקה וי״ל דה״ק לאנשי קנדיא סוברין כסולן א״צ בדיקה כתוספות להטעם סיפו להתפרק וכסדרן אין סופו להתפרק א״כ ס״ה מחיתוך ערוגה לחיתון או לקצה לאין סופו להחפרק משא״כ לדיל! העיקל לצריך
 נליקס כשבלת לש״י לאין סירכא בלא נקנ אלא לנהגו לסקל ומסתמא סתמה יסירכא נל הנקב מחיתוך ערוגס לערוגה שאצלה י״ל דאין כאן כ״כ ג' סנגור, והחם התימוכין מלונקין יחל לא סוס קרוס מחמת מכה משא״כ
 כאן הוה קלוס מחמת מכה כנ״ל לכליו: (שו) כל מקוש. עט״ז בעני! הנענוע יש קולא ותימלא קוצא אס ניתקה באמצע חולין להקל ומומרא דווקא אם נסרך לשומן הצג הא מאונא לאונא לא מהני נענוע ובטיעון ניד שאנו
 נוסגין אף אס נסוכה או;א לאונא שלא בסיור! מהני וחומרא דצרין צהסיל כצ הסילכא ולא יהא נשאו אוס דלדול ורושם כלצ וכמו שיתבאר, ושייס דלא יסמוך על הנענוע אלא חכם גדול ואנו לא ראינו מימיני מ׳ שנהג
 הקולא בנענוע אלא געיעון ומשמוש ינ״נ סשמ״ח סצ״ו ומיהו אס תכניס הבולק ילו וניתקה הילכא בנחת וצא נולע מקומה איה נשייס יאנו אומרים דייר נעצמא היס אבל אס נשארה מחוברת למקוס א' אף גלופן אסורה.

 וס״ה לאס מכניס מולק ילו חחת הסייכא ולא הגביה ידו כצל וניתקא סשייכא אף שניחקס באמצע יש להכשיל בנהמת ישיאל ובודק •יא ס׳ מיכיס כמ״ש הש״ע ועיין שמ״ח :
 כל מקוט שמוזכר נסממ ישראל דווקא נתב השמ״ח סמ״ו ולא סוס נהמות ישראל בשביל שנועל סשוחע סכרנשות מסט או מפסיד קצת אא״נ ציין נשר לע״ש או לצורך בלול יינו כבהמת ישלאל ענ״ל וכחנ שכן

ן 1 י נ ע ל  הוא בלבוש ופר״ח ועיינחי נסר״ח אות כ״ו השיב על הרלנ״ז שסתיל בשומע שנועל שכל מסכשירות וכתב הפל״ח שאין לשמון עליו כלל יעוד דאין מפסיד שעינו כוכבים ישחוע אחלת ולפ"« סיכא למסשיו י
 השוחט שיש חוק קבוע לשמוט לנר קצונ בכל שנוע אפשר הוא כבהמת ישראל ומ״מ אי! לשעון ע״ו ועיין לבוש . אמ:ה ננהיג ראיתי מביא אפ יש לו שכר מכשירות או שנר סגאביל״ס סוה כבהמת ישראל יע״ש :
 (טז) בזריזות.'עט״ז ללש״ל כתנ רווקא אס משיס יין ננחת לשין הטיפש וכל סייכא שמנתקת ולא נורע מקומה איה וצא נשאל ממנה כלום אז רילא הו? וכשילה וכבל נתבאר זה לעיל: (ין) ליוסי. סע"! הוהיי נזה יק

 לגלגל בין אצנעות ורוק הוא (חומלא וצא(קולא כמנואל נגמ' להגי תרתי אוני לסדיני(הדדי לית לסו בליקזתא אלא שאני מקיצי! ע״י מיעון ואומרים לריר בעלמא הזה ובדיקת לוק למימרא שמא תנצנן :
ה מיעון זה לנו המשסרציס עתה בעו״ה י ויש לספק טונא אס כעינן שלא נשאר שוס דלדול סירכא משני קצוות ססירכא אס נסרכס מאונס צאונא ואש נשרכה למקוס אחר אס עברה ראש א׳ במקום שלנוקת נ ה  ו

 לריאה די או אף אס מיעכס באמצע ע״י בלבול סיד ונשארו שני ראשי! מחוברין די דוודאי רירא סוס דשירכא נל היום לא תנתק כמ״ש הפוסקים :
ה התנ״ש אות נ״ל כתב לצלין שלא יסא נשאל שוש דלדול בריאה דאל״כ מס יועיל בדיקת ססישרי! כיו! משאי סשילכא שם וכתב אף למיש״ש ורא״ש משמע כל שניתקת באמצע הוס ריר מ״מ לדינא צוין להסיר נ  ה
 מכל. ואני אומר להם אפשר איירי באש שעוגרח ע״י הכנסחיר הבודק בפנים כמבואר בש״ע סי״ג הוא למחזיקי! לליל הא משא״ככשמגלגל באצבעותיו . ועכ״פ נ״צ דוקא בנוףהשירכא אס ניתק עיי גצנול.
 ולא מהני אש כראשה הא׳ ניתקה ע״י גצגול יוראי אין סירכא נצא נקב ניאשס סא׳ וניאש הנ׳ היא מסתיכת למקום שנס ישם באמש לא הוה כ״א ליי נמקוש שמדונקת לריאה א״כ אין ראיה מה שניתקה בראש הא׳
 מליאז. וזע שראיתי שזמט׳ זמנינז נוהגי! קילה שנועל׳! השירנא נצפלניס זקיצפין מריאה ולדעתי בומכין על הקולא ששמי! לזקותושרין ונבל ידעת מ״ש העיז דמאנילין טריפות בישראל ־ זעב״פ זי, נ״ל נאם ניתקה
 ניף השירכא ע״ימיעון או ׳כולי! לקלוף מגוף הריאה שלא ישאר דלדול ולשום רוק ועיין כל״ו כתב אשרי מ׳ שלא אכל מסירכא יע״ש גאות י״ג ועיין כ״י ופ״ש אות י״ע מש:ןע יצריך להסיר השירכא מכל וכל :
א דמלתא סירכא תלויה ומינס וני, נוהגי! נמלינות אלו להחיל ועב״פ נראס לציין נשיחא כדין ריאס שנולד נס ריעותא ועיי! נר״מ פי״א מה״ש הי״א שנחנ מעולם לא נסחנו ליאה נספרו ומערב אא״כ נולל ^ ר  ר
 לס ליעותא וכסע״ו כחב רסירכא מצויה בולקין בנפיחה וננ״מ נתב שם לרשנ״א מחיל בלא נליקה כצל והוא נחה״א ל״א א׳ ופשק גש״ע נרשב״א לא״צ נפיחה ורמ״א בהגייה ס״א דסירכא עוברת ע״י מיעון
 צרין ניפוח ונרשם רמניס ומרדכי ואפשר דכולה מצתא כהר״מ דכל שיש ריעותא.צריך נפיח? וכמשמעות סש״ן באוש מ׳ שס . ואני תמה על סתנ״ש נמ״ש על הע״ו אות י״נ דסילכא תלויה בעי בדיקה והלא דבריי ברור
 מיצו שעל מ״ש הש״ע ואינה צלינת בדיקה כרשנ״א נתב דצלמ״א שהגיה לעיל דעונרח צריך נפיחה משוש ריעותא ונל״מ זיל לכל שצולל ליע1תא ציין בדיקה 1מתלאןי היי, (תניח ג( הריאה בפושרין עיין פרישה ודרישה
 איא שאין נוסגין כן ואינ ה״ה סילנא תלויה ציין נפיחה עכיפ ומי, שסקשי, אמאי צא בעינן נכסיי! נפיחה י״צ סתם דין צסעלוח אלונס ששובגח וע״ז מתחממים וסתה נ! הנקג כמ״ש הלא״ש מפא״כ כאן שמא צא סתם בל
 ה-קנ ועוד דעעמא לאו משוש סכין אלא דאיכא ייעישא משא״כ כסדרן לאו ריעוחא מיקרי נלצ ונדאמרן. ומ״ש החנ״ש נשם הניח ינסיחס לעיל שמא צא מיען ניאיי ושמא יש נקב סש״ז אין סוני כן אלא סטעס משום
 רייעותא הוא ואני תמה עוו אומקשה על סע״! אמאי צא שם תצונחו על הר״ח ז״ל שגס הוא מצלין נפיחה לתלויה אלא וודאי כלאמרן ובלא הסרת ססירנא בלל. גס מינה וגס נוהגי! במדינוח אצו להקל כמ״ש הש״ן ו״ל
 ן-,יל מינה ובה שא״צ לעיין בצלעות ונתלויס ציין עיונא בצלעות כמ״ש גסג״ר ס״ט כמ״ש בשייך שס ־ ומיהו אס לא עיין ולא נפח נין בתלויה ובמילה ובה כשילה ליענל וכ״נ שע״ח .ואף נוורוא אנו נוהגין למען כמ״ש
 השמ״מ סליו ובל״י בשש ע״י באוש ל״ע ורמ״א ה״ק י״א בוורדא ולי נלאה כשברא א׳ שאין למען נוורדא ובשאר כן׳ וצאו מעעמא לווללא רבה היא אלא דהוה שצא כשדר( ושייט במדינות אלו נהנו לסקל ואין חילוק והיינו
 אף בוורוא ובלבוש סי״א סחמיל קצח נווללא וסמנסג לסקל וכלאמל!. גס צרין ל«ימ רוק או פישייש ולא צוננים . ובאלו סילכוח ממנואדיס ס"! עפ"׳ הגסות רמיא נוהגי! צהקל בצי מימיו ינ! וורוא בשורש שלה
 מנ־ירין בצי מיעון וכל נ׳ צויעותא לאמהני מימין: (יד!) ואין חילוק- יסיים הש״ו וצאו נללא הוא לסילנא ליוקה מהבועה או מטיולי אין למען וה״ס כנ נ׳ צריעותא . ומיהו אין שווי! יאלו מבועא לרמוס מחציין
 בחלון לא מהלי טיעון!מסינרי למטה מצוציין בחצין מהני מיעון כמ״ש נאוח י״ג והנן רואס מדבריו מדכתנ סירכא דבוקה מבועא לא מהנ׳ מיעון משמע הא חצויה מנועא מהני משמוש נמ״ש השמ״ח בשיי ל״ו ס״ב ותנ״ש
. ומפרש וברי הט"! שם אות ב׳ בנז״ש וכ״ש דבוקה ונתלויה מהצי טיעון בס״מ ולא בדבוקה סן אמת שי״ל ונותא נקיט ל״מ תלויה מנועא להוי, נ' לליעותא אלא אפילו דבוקה דס״א שראש הא׳ הנסרן נמקוש  אח ד׳

 אחר סוא העיקר הסילנא וראש הבי •במקום בועא סוא רק ריר וסילא כוו ונרו בו ז״ל מ״מ הלשין יורה כמ״ש התבייש וצ״ע כזה ונש״ן אבאר עוד :
ן היה נסילנא שצא כסדרן ועגלה ע״ימיעון וראו שקרום העליון מליאה היה נקוב ושמו ייק ולא בצבצה ני הקלים הבי שלם סיה ושאלי אוחי מסו ליני. !אמרתי שיש להטליף מיקב עול העליון וודאי ריעושא ך ש ז ל  מ
 ״ עיקלי וסירנא עליס מדין נ׳ לייעותא צא נסקא עיין שמ״ח סימן ל״ו ס״ר נ!עא על נקנ לסזס נ׳ לר׳עותא יעיש ואף לסתם נצא״ס עור העליון ניקנ ועול סב׳ סוה קלוס כנועא מנל מקום היא ז״ל כתכ
 די׳ לריעותא סיס וכן נכון דוודא׳ נעור א' נקוב סוה ריעותא תדע לסא רב ושמואל שברי חולי; מ״ו קדמא עילאה עייןמום׳ שם והל סיכא יאיכא פלוגתא ליעיתא מיקרי ועיי סירנא זו ל״ל שצא כסולן בחוקת'איסור

 עומלח נמיש הניח בסימן ל*! וכיון שנמצא נקנ נעור העליון חייתינן שמא תמחו( קרוש עלה מממח מכס ואף ינעלנוא לא ח־ישינ( כאן חיישינן יניו! שסירנא מעידה עליו וכאמור(°),נלאה לי :
ה נ׳ אונות סרוגות!ו לוו אחת אלוכה ואחת קצרה ובקצרה הוא למטס מחציה לילה ונארוכס למטה מחציה לידה יוצאת מסינרי ועברה מחו צל ע״י מימון ובמקום הטינלי לא ענלס ע״י טיעון מהו הלין!שמעתי אומלים ל א  ש

ז ק י ״ ע י ר ש ו ד  ח
׳ יי״ט [טו] במשבצות זהנ סק״ט . וא״כ אכתי מוי ט״ש שמא מהלימיות השילכא ושמא השילכא מינה ונס כשילה נ״ב עדישא מזה הו״ל להקשיח והוי ש״ס ס׳ שמא סוא מאונא סאחרמ והוי מחיתוך לחיתוך. ואת"(  הי

 וסוא מינה ובה שמא הלנה לסירכא מינה ונס נשל :



ו ח [ טריפות משבצות זהב ק ־ ה ב ל  שפתי דעת יורה דעה לט ח
 ניון וענרה מ5"א ע״י משמוש הוה ליה תלויה ממינוי ונשירה ולא אאמין אס יאמר אופ ונר זה. מיי
 נתנ סט״ו נסי' ל״ז אות נ׳ ונוקה ממינוי לאמהני מימון. ואףלמטס מת!״! ומהני מיעון משינוי ניש
 תלוו נמ״ש הט״ו אות י״נ נא! ונמו שפירשתי ונריו שט מ״מ נעינן שיהא עונות מנ׳ *ריין ולא נשאר

 שום ולוול נמ״ש נויני מיטון :
 והנה הוין נחלק לנ׳ ויניס . הדין הא׳ אס לא סיה נאן עינרי נלל והיה הסירנא ננל א׳ למעה מחציה
 ומ״מ נמקוס שהסירנא מחונרת נארונס הוא ננו סקצרה למעלה מחציה של קצרה הוי! פשוע וסוה
 נלמעלה מחציין ועיין שמ״ח סיינ נתנ נפשיעות והיה שלא נסור! וארוכה כראש הסירנה שלה צינא מאן
 וסותם וקצרת סוס לגבי ויוה למעלה מתצ״ס ואינה סותמת לארונה יע״ש . וסנה לתום׳ וסופו להתפרק אס
 כ! למעלה סופו להתפרק וארונה אין סמוכה לקצרה שם ולרש״י צינא מאן וסותם לארוסה ואף וספיקא הוא
 שמא עיקר הסירנא נקצרה למעה סחציס וראש סני נארונה הוה ריר ונהי ואין סירנא נלא נקנ מ״מ לאו
 נ׳ ראשים הס כן אלא א' מהן והשני נסרן נמקוס שיפגע א״נ היה ראוי להכשיר נס ו״א תוא וספיקא כי הא
 מתייס לא אמרינן אוקי אחזקה ועיו ומימ למעלה כארוכה יסא נסס^ וסעו ולרש״׳ נן הוא ואס הולכת
 באלכסון בעינן שראש הנ׳ •היה למעה מחציה וכאמור. ונעני! אס מסני מיעון !ואי מסני כמו שלא כשורן .
 אמנם כאן ויוצאת נוטיניי יש לעיין ונאמר ומסני מיעון וסא עעמא וצא מהני והוה נ' לריעותא . ואף
 לתלייה מעינרי כשירה וע״כ עינרי לאו ריעותא הוה אלא כיון שהמיעון קולא גדולה הוס כהצםלף אליו
 ריעותא נ״ו אוסרי! נמ״ש נל וס סשמ״ח נשיי ל״ז ס״ד ונמו שביארנו שם !א״נ באן אדרבה רוב עוסקים
 מכשירין אף למעלה מחצין עד אצבע שמון לשיפולי דהוה נכלל כסדרן כמו שנתב סשמ״ת נא! שיי דנמקומית
 שאי! מנהג יש להכשיר ואין להמון עצ מנהג! שנהנו להתיר עד אצנע סמוך לשיפולי אס נן סינרי לתוד לא סוה
 ריעותא ועכ״פ מיעון מהני והיינו אם עברה מני ראשיה מצד העינרי.ומצד הנ׳ ע״י קליטה עכ״פ כמי
 שביארנו לעעלה ואף וא״א לחיבוקה בנפיחה כנר נתנני ואין מעננ וראיה טט״1 גופא דנתנ דהוה כ'
: ניט) הראשון "ל  צריעוחא וסיפוק ליה דא״א בנפיחה ׳ע״ש ועיין מ״ש כש״ן מדין 81 א׳ ארוכה ואי קצרה '
 כאמן. עטיו סנס המחבר סניא כאן ד׳ דינים ואבאר. הדין הא׳ הוא תשובת הרא״ש כלל עשרים סי׳ י״נו
 ווה אפילו באו ננ״א או עד סמחיי תחלס ואפילו שניט אומריט שלא סיס סירכא אי! כאן סכחשס שמא סא׳
ה נמחק ולא הרניש או נהרנשה או הב־ העביר נתוזק בלא הרגשה דאלו נימוחה כן הוה ריר ת 1  העביר א
 כו׳ ונתנ סשמ״ח סמ״ח אף לדידן דמסני מיעון מ״מ ת״שינן שמא הא׳ ניתקה נכת שלא נכוונה יע״ש. 1מש״ה
 החליט לומר טריפה . הדי! סנ׳ הוא מרינ״ש סימן תצ״ט אש אמר נפיריש שמצא טריפות נריאת ואח״כ נתנרר
 שלא נפתח הסרסש שרי אף להעד האוסר ביון שעעה ומנורר הטעות . הגי היא מרשנ״ן והדי! הד׳ ג״נ
 שס .';יזו שהובא ננ״י ונבאר הנולה וני דינים אלו דווקא נאו שניהם ננ״א לניד או עד המתיר תחלתסא
. ויש לראות למה לי הדי! הגי גדין הד׳ םני והט״ו באוש ׳  האוסר תחצה כוס ליה נתר׳ ואין דבריו ש״א כו
 נ״נ נתנ צא זו אף זו מס יע״ש. וי״צ דקמ״צ נדי! הג׳ אף דרגיצות לעעית נזס נין למעלס מחציי! ולמעה
 נו׳ ואיפשר שאי! נאן מדות מונחשת ובן עחימון לחיתון יש לטעות אפייה אוקי סנסמס נחזקת היתר

 ובתנאי שיבואו ננ״א לגיל ועיין מ״ש נאות נ״נ ;
5 וצא ידענא לפרשו אט לומר  \WV שמ״ש סע"! ע״א נאמן נדנר המסור נידו הוא הלשון בתשובת הרא״ש ש
ס דמ״ה רוב נהמות נמירות סן ונאמר ניון דהיציאו הריאה אח״נ ק 1 ח ה נ 1 1 ר  י אין ע״א נאמן נגד ה
 סות כננוקה המ״ש הע״ו סנוא כזו נאות נ״נ ומש״ס כעי לומר דנצ שנידו נאמן מטעם מינו וכנראה מדנרי
 הלבוש והיינו דאי נע׳ היה נוקנ הריאה נקנ פתוח דהיינו מטלישין ד!ה דוחק דמימ ניכר היה כאיפשר אי
 נעשס לאחר שחיעס ואין לומר ביו! שסוא בודק סוי ליס נעלים לנניס דהאי נהמה ייאניז אף שאין בילו
 נמ״ש הש״ן נסימןקנ״ו איח א׳ דלרא״ש נסי,י1קין נ״ד א׳ אף שאי! נידו לנטנו נאמן מנועם נעציס ע״ש ואט
 בן יווקא בודק הא איש אחר שאין ממונס על סנד׳קה סנניס ידו לא מהימן ואס נן לדידן דסשק סמחכר
 לקמן סימן קניין משמע דוקא שנידו צ״ל לזה הוה מיקרי נידו ובאמור באופן שדבר וה לכאורה צ״ע ועמ״ש
 לעיל נסיע! א״נ אין נאמן נרגיל להתעלף וכדומה שם דמשמע ודאי אין הנעלים נאמנים להתיר שצ עצמן אם
 לא ונידו לתקנו ועיין נמרדנ׳ נהאשס ונס בחילוק ד׳ מהי״ד חילוקים שם נל אדם נאמן בשלו הואיל ונידו
 לתקנו ולפדותו . ועיין נורישה קנ״ז אות א' שנתנ כחילוק הו׳נל אוס נאמן נשלו אפילי איתחוק איסורא
 יצא ס״ט היאיל ינידי לתקנו ולפדותו ולא ידענא על יוה ועיי! נרשנ״א נגיסין וינמות הא וספרה לה
 הואיל וביוה לכוכול יע״ש ובנר סערנו נזה כסימן א״כ יע״ש("}• לכ) מכשירין איתה. עט״ז דהייני השאמר
 שסיס טריפות נריאס סא סתם אפשר נקנ היה נסרפש נ״ד שאין סב׳ מניר נקנ נ״ד ואס אירע שלא נפתח
 סעור או עויס אומרים שלא נגע בלל מהמה אס סוא נווק לחוו נשירה ואס שוחט ובודק איפשר דנשתיטה
 נערפה ונתיירא ואומר נן ומה שאומר עריפס נסתם עיין נל״י ילהי׳פ אנל אמר נשירס בשחיטה שונ אין
 נאמן. ונ! אם אמר טריפה ואחייב אמר אמתלא עונה למה אמר כן נאמן עסי׳ א״נ נזה•' (כא) בחזקת
 היתל דנשתעס היתלה. יסואה סע״ז לאות נ״נ ישס נאמר דאף לדידן דנאנדס הריאה עריפס נאין ה״מ מ״מ
 נא! כשילה . ימ״מ להעל אניד דשיי׳ אנפשיה לדד: (כב) כיין מאי ניי. עע״ו שנתנ דין זס ידי! הקלים
 מיייי ננ״א ומעעט אוקי הנהמה כתוקת היתל. ייש להקשית אמאי א' אימר שלא כסדרן הא אית ליה מיני
 לאי נעי היה נוקנ נמו נתשןנת הרא״ש נלנר המסול לילו ואיל ללא אערינן מינו נמקום רוב דנהי נמקוס
 חזקה היה נעיא ללא איפשטא אנל נגל הלוג איפשל ללא אמלינ! לאס נ! בודק שאמר עריפה אמאי מהימן
 ואולי שם הוה ננאנדה הריאה נלא נדיקה ואין זה אמת ועול להלא״ש מסמהילין נאנלס יליחק לימל למיילי
 נאיפשר שטועה שסונר כתוד היה נו׳ וכל.הינא שסינר שאימר אמת לא שיין מיגו דמשמע אף דהינא שאומר
 שלא כסדרן מא׳ לשלישית דינא הכי והא אית ליה מיגי ינאמיר כיון דננודק מיירי. וצ״ל כיון דע״א
 מכחישו לא ממימן ליס במינו ולפ״ו עונא איצערין לאשמעינן הן דינא וראה ממ״ש הנו"! אתה למר דייקא
 שאסרו הג״ו על פי אותו העו הא לא פסקו עויין אף שהאוסר גא תחלה אין לחיש וומיא ראשה יעי׳ש סיענ:
ז והצ״ח נא״ט אות ס״ג ואס לא נתן ומי המכירה אין המוכר יכול להוציא מהלוקח והגיאו האחרונים  וףן
 י דנריו הנה״ג ונל״י. ונראה צי אס עדיין יכול העוכר למוכרה נצי היזק אין לו על הלוקח כלום

 ואס אי אפשר למנור נטן זה יראת לי שיש צו שנועס טל הלוקח שאומר אמת ויפטור(°) :
׳ א ד עוד נטי! אף למאן דמצוריף נאבדה הנא נשר יעיש ויש לעיין קצת נשלמא א' אומר נגנ 1 ח  ד
 בחיתון שפיר אסרינן דהוה ספק השקול סשאינ א׳ אומי כסדרן ואחד אומר שלא נשדק כיו!
 למיעוט המצוי היא ששכית סירכות טריפות ומ״מ יש לחלק וכן העלה משין להתיר וכן נתב השמ״ח :
 נכצ) אס רוב. עע״ו נמה שתירן קושיות הנ״י על סעור עיש נועה יוצאה משירכא תלויה אס היא כשמולי
ע אס הוא נאמצע נשירה ופירושו דאמרינן שנועא וו באונה היתה בשיפולי מ ש מ  אומא או א1צא טריפה 1
 וניתקה עיין נליי וננהין תמה עליו וסשנמת האמרוניס אס היא סירנא דקה נשירה דהששטת ליחה הוא ומימ
 נפיחה נעי אם לא עולה ננפימה ואי לא נפח עריפה אף ינסיינא תלויה אי לא נפח נצל נשירה נאן אינא
 ריעותא דיש מוגלה נראשה א״נ אף דיענד מפננ הנפיחא יאס היא סירנא ענה היל נועא מדולדלת וטריפה

 ונן העלה השמ״מ סל״ד ונדימ הונא דין נועה מדולדלת טריפה יעיש וכ! מלנה נדנתיננא :
ך הניא מעשה נעצם א׳ מיונק נייאה שיש מתייי! והוא ומהר״ס יפה אוסרי! כדין מחט נריאה ועוד ן ז  י
 י שמא ניקנ א׳ מאיכרים הפנימית . הנה מ״ש כיין מוצו נייאה י׳ל החט כח הדוחה מנעו לדחות
 למון ומשוס הני תיישינ! משא״נ נא! צמה נחזיק ריעותא ועוד החם נה״ט היקל רמ״א ונס נאן ניקל נהימ
 וייל מאחר שנקלף כנח חיישינן עפי שהיתה נקונא ומנ״ש אס העור החיצון נקלף עמו יש צהטריף ומ״ש שמא
 ניקנ א׳ מאינרים הפנימיס יש לעיי! מ״ש מנשנר הצלע לקמן סימ! נ״ו אף שיש «וקן לא תיישינן ואיצ אף
 בדיקה נצל 1צ״ל לקין שמכה גנח משא״כ נעוקן אס נן ה״ה נא! למה נחזיק ריעוחא ול״ו למחט נחלל הנוף
 לרוב בליעות דרן מוושע או עב״פ מידי ספיקא צא נסקא ימיה מחט נדקין דמתון שיולנין בעיקום יקלמן
 דק חיישינ! משא״נ נא! יעיין שמ״ח סיע ונתנ״ש אות ציו היקל נמימ וכן ספל״ח אות ו׳ היקל נזה :
 [יח] ובל זה אס דבוקה נריאס אנל אס נמצא עצם נתון חלל הגיף ויש לתלות שמצלעית סיא יראה לי דליד
 למחט כחלל הנוף וכאמור דהתס חיישינן שמא לרך הוושט נאה דרינ הננצעיס כן משא״כ כאן יצא תיישינן
 שמא ניקנ אמ־ מאינריס מפנימים דמ״ש משנר שנצלע ודוחק לחלק נין שנר שבמקום א' עימד לנמצא נחלל

 הנוף ועוד דסא ססר״ח והשמ״ח מקיצי! אף ננמצא דנוק נריאס ואף הט״ז יודה למ״ש ומ״מ ניל נ°)דוקא נה״מ
 ומיהו וה ניש לתלות שמצלע הוא סא ניכר שממקום אחר הוא נמו עצם של דנים ודאי לא נרע ממתט
 נחלל סגוף והדאמר! וזה פשוט: (כד) ואס.עט"ז ומשמע דנשר בלוי לא סוה ריעותא נלל אמנס נשמ״ח יגל״י
ה ריעיתא היה נ׳ לריעותא יע״ש ולפי דעת הט״ז משמע אף אס 1 י  נתני דנשר בלוי סוס ריעותא ואם יש עוד א
 נסרן לאותו נשר כלוי יש להקל נה"מ.עוו נתנ נל״י אותןויארעצלי״ן סנמצאיס נריאס יש לקילסןילראיס אס סריאה
 שלימה תחתיהם נשם מסל׳יו תנחום יע״ש וב! סדין ובדיקה זו מעננת אפילו ויענו לראות אס הריאה שלימה
 מחת נשל בלוי או תחת הווארעצל׳! ועמ״ש נליאה דקיימי גילדי ניללי ולמעשה ללוגוס ה״ה נא! (°) נ״ל :

 ואפילו

 פהגי םיעוך ונבר כתבנו בטי! . וח״ה יתרת אונא אצל יוווררא וגשרך עטו טריפה ועור םטעס ב'
יט לכל יתרת אבל בררי נסררן נשיית ש״ך , ואין להקשות ר,א הוד. ב' !  לריעותא נטו שיתנאי
 לריעותא כט״ש בפיטן ל"! דיתרת ריעותא הוה ראינא ביה פלונתא דלרנא טריפה הוה וב״כ השטיח
 בשם הריץ וייל רכפררן לטפה פחצ״ן בלי פילוש פירכא לאו ריעותא הוא ולפ"! לטעלה טתצ״ן או
 הלון תות ב' לריעותא . ופייט קשה יתרת טקסא טה איריא רשלא כפרק תלויה נפי ואיפשר רבותא
 קאסר וה״ה נ' יתרת טקטא ונטרבי !א״ו כסררן כשירה הא תלויה נוע וטריפה טטעפ ב׳ לריעותא:
 5 פיהו. עש״ך רהכי רביתייהו ויש לפרש כאן אורהא הוא שבא בלא נקב ולפ״ז אפ נמצא נקב לאחר
 שהשירו הטירכא טרפת . ביס הווררא שנטרך לשוטן או לשאר רבריט שאין נקב פוסל בהפ כשירה
 שפייה פע״א בשפ רטש״א [יו] ולפ״ו נם נקכ אין פוסל בכים הווררא אף שיש בפועל רא״ל רשט
א ריאה ואפייה הביא ק ו 1  פירכה רגילה דהוה בלא נקב רהא פופל שט סירכא בשאר איבריפ ולאו ר
א טריפה ולא טחני בדלקטן םג״ב שייך , ור״ל כמבואר שט  דין דרפש״א ש״פ אין נקב פוסל בנים י• כ
 ייוקא לדופן דליחותו רב אפ יש פכר. תלינן שמרופן בא הפיוכא הא לשאר מקומות לא תלינן אף
ה ראף לדופן אין פכשירין נט״ש 1 ל כ  בפכה ואף בריקה לא פהני וכפול היא שט ולדידן אין ג״פ ב
ב דבוקות . השייך הניא פקצת בורקיפ כל שאין הלון היינו שפילוש הוא באמצע או  רפ״א שפ : כ
 טריפה ואם דבוקה רק במקצת מכשירין והלכה למעשה נתב השט״ה םי״ד, אם יש הלון שייכל להניה
 אצבע קטנה שם ילא אצבע אנורל המווכר בכ״מ רפטרדכי פשפע דלנרנרת או לשומן הלב n\ א'
 להם ובשופן הוניר המררכי אצבע קטנה יעיש ואם פרודות בסופן כשיעור אצבע הטיקל לא הפסיד
 יע״ש ואס בעינן שכל רותב דבוק לנרנות או כיו! שארכן דנוק אין להוש כתב דאין להקל ניא
 נשהפירור ברוחב פחות אצבע קטנה ויש לעיין רספתיפת רט״א פשסע כל ראורך פרובק אין לחוש
 וצ״ע יעב״פ וה דווקא כשהן מרובקין דיבוק נטור הא סירנא לא : 1כג פראשן , השייך הגיח נצ״ע
 דטשםע ררין א' להם כעובי אצבע קפגה יהשט״ה חהליט רהכי בעינן כילח שאין פוזס יוכל לכנוס שט
 ורע רברבוק לגרנרת אין לתלק בין יפנית לשטאלית דלא כע״י וכליי וכן בשומן אפילו צר א' דנוק
 והב׳ טרור כשירה שט״ת . וכל אלו צריך עיונא' ואסיפת הכפים להכשיר ואין לסמוך על הבורקיפ ז
ד וכן עשיך, רכהא הפהבר נפי פורר, רכשירד, ועיין שפייה ובל״ה ראף ננ האומות להור יש להבשיל  כ
ה יהיא  וטייפ השמ״ה במקום שנהנו כן אין לסתור פנהנ וריוקא ב' אופות ולא אוטא אתת יעיש ז כ
 תלויה . נתב הש״ך בשפ הפוסקים ראף לרש״י דאין סירכא בלא נקב מ״מ אי איתא הוה למסרך במקופ
 אחר וכבר הקשו האהרוניט רלמא אי הוה שבק לה היה משתרך לטקום אהר ופ״מ אנן נוהנין להכשיר
 ולענין אי בעי נפיחה לא גילה רעתו בכאן אפנם באות הי כתב רכ״מ ראיכא ריעותא בעי בריקה כהר״ט
 ויל ותרי הויפ הפכיפ רסירכא תלי-ה נופחין אותה 1עפ"ש בפיו פזה . ופה שיקשה בתב״ש בריקה
 1ו לפח אי שמא עדיין לא נםתם הנקב הא כסדרן אין כידקין כוי לא ירעגא חרא דאי היינו חוששין
 לנקב אם כן קרום פהטת פכר, הוא ועור רהא בסי' כ״ט יפי' הוא ו״ל רב׳ אוטריפ כסדרן חיה ובי
 איטרים שלא כסדרן דכשירה דלא חוח ריעותא םהיים רנל נטררן באה בלא נקב יע״ש •וכפי הנראה
 היא שיטת הראניר גיכ וא״כ טש״ה אין בורקין כסדרן רטוברים שט רנילד. לבוא כלא נקב טשא״ב
 בתלייה נל הינא ראינא לברורי פנררינן ונבר כתבנו בט״ו פזה . יפיהי אי לא נפהה כשירה :
 כו יטירכא . השיך הראה מקום לסי' ל״ו ס״נ ושם צירר להקל סירנא תלויה ייצאה מביעא פיפ יכיפ
 יע״ש : כן טפקופ לטקוט. השייך הסכים לטכרת חטחבר יהר׳יב דמינה יבה מכשירין אף לם״ר אין
 פירנא בלא נקב רלא כפ״ז ואף הפטריפין לא הוה רק ספק שפא נרש״י רלתוט׳ כשי והמנהנ להכשיר
 במיני׳ ונח : כך) אבל. עש״ך הר״ט כתב יחוה כאטופ ראי סופו להתפרק הא פירכא פינה ובה
 תושבי! לריר וריר אין עושה נקב תרע יהא סירנא שלא נפרדו אם עוברת ע״י פיעוך נשירה רלא
 חוח אלא ריר ולא אמרינן סופו להתפרק ואטאי פנשירין לשיטת התום' ראנ! ככולהו פירושי קיי׳׳ל
 להחמיר ואף לרש״י נטי יורה דסופו להתפיק ט״א דיג יעוין נפוסקים אלא ידיר אין עושה גקנ
 ולכן הוקשה לו. וחש״ך תיי דאין שות ריר לריר יבעוברת ע׳יי מיעוך ריר נעלפא הוא ואין בו
 כת כהנתקו לקרוע לריאה פשא״כ סירכא פטקופ למקופ רנהי ראנו חושב-ן לדיר שלא טחטת נקג בא
 ט״מ פופו להתפרק ניון רמקפיט ויהיה נקב בריאה וכאמור . ועמ״ש למפה בשט השט״ה . והנה אס
1 שלא כסררן בעוברת דאין פופה לעשות מ  הםירכא פקםיט ועוברת ע״י פיעוך לטעם השייך נשירה כ
 נקכ ה״ה כאן ואלו לפעפ הר״מ רהוה אפום יש להתטיר אף אפ עוברת ע״י פיעוך ויש לעיין ! והנה
 אס חתכו הפירכא והקמט נשאר בך לכאורה יש להתיי רלא שי-ך לוטי שפא היה פיפר, להתפשט
 ולחתקרע .רהא חזינן רגשאר מקומט אדגט נראה רהוה ב' לריעותא פידכא על הקמט ואף רםירכא
 מתוך הקפט הוה ב' לריעותא ובאן הטירכא על הקמט פימ אם םמוכין הוי, ב׳ לריעותא . שוב ראית•
 להשטיח םל״ג אוח ג״ב חפריף יה״ג מטעם ב׳ לדיעותא ועור שמא בהייה היד, פתפשט הקטט ולא
 מהני מיעוד וטשטוש . הגר, פרנתב בזה לא פהגי מיעוך משמע הא לא גשאר הקמפ לאהד שהסירו
 הט-רנא דלא הוד, נ' לריעותא דאנו רואין שפהפת הטירכא נתקמפ נשירה נם״ש לעיל גם לא הניא נ״א
 פעט פהר״ר אברהפ מפראג רפופו להתפרק ואף בתב״ש אות ניג הביא נס נן טעםא רד״מ היינו ,.'הניף
 יעיש ולעני! יינא במיעוך בה״ם יש לצדד להקל(°) נרכתיבנא . ואס הסירכא על הקמט יבי ראשיה
 רתוקים פן.הקפט נאוטן רלא הוה ב' לריעיתא צ״ע וכפי הנראה ראיןלהנשיי ונט״ש התבייש בסתם

 וכבר היה פעשה בקהילה א' והטרטתי והסכימו הכטי עיר עטי:
ה 1 1 T 2\2 השםית םליכ אפ איפהתתיכיט יותר ארוך וטירבא ע״נ לא הוח טפקום לפקופ טהרים״ץ 
 פשוט . וכתב ראם יש הפרש כעלה של הרפ או נדייפ ופלא־פ שיש להכשיר דפכשירין אם כל
 האונות יבוקיטאם יש סירנא בפקום שראוי להיות פירוי לא הוה פטקוםלםקום. ונבר כתבנו לפעלה
 בםיטן ל״ה ילטעם יברייתן כך הוא יש להנשיר אפנפ ליינא יש לאסור כי כלא״ד, רבו הטטריפין פפקופ
 לטקום ו כט שעולי.. עש״ך ואף לרש״י טתיתוך להיתוך טריפה נה״נ רתיינן רלא פתפה הפירנא
 הנקנ רטגולה הוא וב״נ השטיה . ופ״ש רסירכא הפנתקת ע״י נפיהה לדיין רטקילין בעובית ע״י פיעוך
ח כשירה וטיפ יש לופר רצריך שלא יהא נשאר שום דלדול בריאח נט״ש לעיל בט״1 יע״ש :  וליה 1
 ל או . עש״ך רטירכא תלויה צריך שיעיין אס יש פכר, ביום! וויאי פשט ניתקה וחיאה פקופ לפכינ
 רנהרת שתורת לא הוה פכד, לענין זה ופכשירין ופיהו ריעבד אם לא בדקוה אחר פכה ולא נפהוה כלל
 בשירה וע-ין שפייה טכ״ט ולי והיקל אי לא עיין בצלעות וחחטיר בנהרות שתויות הוה פפקופ פכי.
 לעגין זה לומר שפשט ניתקה . ויש להקל עיין כה״נ . ופיהו אף נמנה גמורה לא נרע טדבוקהואט
 ראשח הדבוק לריאה עוברת ע״י פיעוך ומשמוש פשיפא רכשירה ופשוט הוא : לא יש מי שכתב כוי .
ב טיב  נענוע לא הוכיר כלל חמהבר דא״א בקיאי! בנענוע וכן הפניפ הט״ו והשייך ועס״ש בט״י : ל
 להשקות . עש״ך ועיין תב״ש ופר״ח שהביאו בשם לבויט טוב להשקות מיפ צונניפ יע״ש . ועור אגי
 אומר כשאירע איזה שאלה בריאה יש לפסוק מיד ולא להמתין כפה שעית כי אז פתקשה הריאה ולא
 עוכרת ע״י טעוך ומשמוש נם אס בועא בשיפולי הריאה לאתר שנתייבש הריאה איא להעלות הוטבשר
 מק־ף ע״כ טיר כחוציאו הריאה מבטן הבהמה יראה טיי ז לג ויש פתירין . עשיך ויוהר נס כן שלא
 למעך נתזקח נ״א ינלנל בין אצבעותיו לא כאותן שקולפין בציפורן הטירכא טעל הריאה י• לד כל טקוט
 נוי . ולאוצ• פ־עוך נוהנ-ן להשיפ רוק או פושרין שייך ולא פים צוננין כמבואר רטטרשי ליה ומשטע
 רלא הוה רק טנהנא ולא חיונא וחלנך אם נאבדה בלי בדינן! רוק בח״פ יש להקל ותביש ההפיר וכבד
ה שיורע ליזהר לפעך בנחת ולא ישיט עמי וחול שיך ועתה בעו״ה פקילין הרנה  נתבאר בט״ו : ל
, שלא נפררן.ש"ך יד״ל רטעטא רהר״בלאו פשופ רווררא ד 1 ה  נטיעוך הפידנות : לו שלא למעך בווררא ד
 תפור יותר פאונא או אופא אלא חד טעפא הוא דוורדא לכ״ט שתפרך הוד, לנכי דידה שלא כסו־ין
כ1ן לוזוש. הנייח כתנ רטהנין להתיר אפילו ! לן 1נ א ר ר 1 ו לדידן רנוהנק לפעך שלא כסדרן ה״ה ו  1לפ"
 שלא נפקום ה״פ ופוםנ שיהיי שוגגין שייך . ועיכ פי שהוא נעל תירה לא יאכל פשוס סירכא ניא
 כסרדן לפטה טתציין יש להקל לנעל נפש ואף נס זאת לצורך שנת או ייפ כי רעת רפ״א רצריך נריקה
ח גדיים וטלאים . עש״ך נשם הכית רענלים תוך שנתן  ואיא בקיאין כטנואר נד״ט ינאן נהנ״ה : ל
 ויוגקים חוה עגלים דכים הא לא יוגק םטענין ונגרייט וטלאים אף שאין יונק כ״ז שנקרא־ן בלשון נ״א
 גדיים כוי וחתנ״ש נתנ בין גדיי! ועגלים דינא הכי כ״ז שנקרא-ן נלשון נ״א עגלים יע״ש . ורע יזה
 דווקא שלא כטרדן ה»בסררן כשירד. אף כנרייט ופלאיפ ול״ת כיון רלא שניה וודאי פירכא גטורה הוא
 רם״ס כשר הוא אף לרש״י . וכתב השפ״ח בשפ נד,״-ט״פ אם נספכו האונות פראשן עד סופן בנרייפ
 וטלאיט ופפרירין באצבעו והן שליפים כשר הוא דאין(ה פיצוך ׳ע״ש׳ לט הראשון נאמן. עש״ך ראפי'
 לדידן רנוהנין לפעך וכל ס-רבא שעוברת ע״י פיעוך כשירח שפא הראשון ־העביר בכה ולאו ארעתיה
 או השגי העביר ולאו אר«תיה ומש״ה אין כאן הכהשה ואף ב' אומרים רלא היה ס־דכא אין באן
 עריה טוכהשת ואסורה ובט״ז הארכנו מוה יע״ש : מ ואחד םכהישו פיירי בבאו שנים לב״ד וכ״ש עי

 הסתיר טתחלר. הא נא האוטו פתחלה חוד. ליד, כשניט עטיו וש״ך ועפ״ש באות שאה"' ז מא ביי!
 עש״ך ועיין סימן קנ״ו אות י״ר דווקא שגפםק הדין ע״ט ער האוסר הא לאייר, אוקי עו לגבי עו ואוקי אהזקה. ישפ הביא בשפ הריםב״א הולק אדין ןה וסובר דווקא בעתת אשר, הוה נשניט ולא באיסורין
ב אין באן ערות . הש״ך העלה גיכ דאף לדידן נשירה דעכ״פ גברקה ודווקא בלי בריקה רפעיקרא  ופ״פ להלכה י״ל כפ״ש הפחבר ועיין באחרונים ועיקר דיניט אלו בקכ"( לכן לא ראיתי להאריך בא| י• מ
 תקנת חזיל שכל אחר ישליך הריאה הא כאן שנרקוד! ליה לן בה. וטההיא ופ״ה, לא חוה קשיא ליי, נלל והתט כשנופהין הרבה הוא בתיתוך לא םתזקינן ריעותא ואוטריפ פסתפא בהייה היתה נפוהה
 חרבה וכן נועא בשיפולי כוי רזה וודאי נבדקה כהונן טיקרי אלא אפילו כאן אטרינן רכש-רה : פיהו; עש״ך דאםילו בה״ס אסור כאן דהוח כטבםל איטור דרבנן בםויד ראםור לו ולט״ו לאחרים יש
 להקל וחייגו לצורך שבת או סעודת טצוח או עגי ראל״ר. לא שייך ה״ם ועיין סי' ס״ט. ויראת לי ראף נמצא סירנא תלויה רליכא ס״ט לכאורה אפילו הכי שרי מטעם פפק ורבנן לקולא כי פירכא תלויה לא
ת הדשבייא רנ״ה : מד כשירה וא״צ בדיקה. שייך והטעם ררופן טותטתה נסקום הצר יע״ש י• מה טריפה ולא מתי בריקה . שייך דלא תלינן בדופן אא״כ בטכה : מן וכבד נ 1 ש  מקרי ריעיתא כ״כ עיין ת
 ^באד . עיין שייך והטנהנ לטעך בכל טירכות אף בוורדא חוץ לפפה פוזצ״ן כםדרן אף בחלון א״צ פיעוך . יירדא בשירש שלד, ואונא בנרנרת הא חיץ טוה צריך םיעיך . יהטעש דא״א בקיאין איזה סקרי סביך
ל ה ל ה פ  ואיוה הוא פכי, גטורה או דאפשר רהלכה כרי״ף ראף בטבח ברופ! כעי בדיקה וא״א בקיאי! . ורע דהשפ״ת כתכ כשיש טכה גרע טפי וגוחגין שלא לטעך דאוטריט פשוט דפקום הטבה דך 1
י לא מצאתי זד, בפירוש א״כ יש לילך אחר חטגהג בור, והיבא רגחוג לפק־ אף כח״ג אץ לגעור בהם ובפרט בה״ם . 1{ע ראם פכר, בדופן היי, ג א  ומשיח טגותקת רלא כאות! השותפים שמטעניפ •ע״ש . 1
 נראה אס נתערבה הנהמה בלא נודע לםפוך על הטיב בסי׳ ל״ז אף באין ה״פ ני יש כפה ספיקות . ועכ״פ גסרכה בפקוט רביתא או באופא ויש פכי, הוה ספק סירכא ולא וודאי והתלב פותר פד, שנתלכ
 ^רם ג״י כטבואר גפיפן פיא וגפקוט ה״פ אף תוך ג״י שרי אפגפ למה שהעלה השייך שפ אות ט׳ אין ג״פ לענין חוזלב אלא לעגין תערובות הבהפה עצפה. והא וודאי אין סירכא פחותה פנ״י אף לתוספות

 דיש סירב• כלא נקב עיין טיט! פ״א ושט אנ״י עוי •י מן וכבי נתבאר . עיי! שייך ט״ש בשט הג״י :

ק ״ ע י ר ש ו ד  ח
 הנוף אף אש ראיני שנא מנחון דרך דופן טרפה דיזיישינ( שמא ניקנ א' מאנריט פנימייס , איו ומת
1 ולא היה מנדנד  דמנשירין הנא נעצם לנוק נליאה לאמלינן דמיו נשפירש מצלעות נסמוך לו ניכון נ
 מעוצם . ועיי נמ"! לקמן לס״י נ״ל ונלנלי הממנו שם וא״נ בנמצא עצם נחלל הניף ללא שיין סברא

 סג׳׳ל נלע״ל ליינא לאשור ווו׳׳ק :
 נשפתי

ל בכיש הוורלא. ג״לאינו מוכרח לי״ל ןלמי לצםלן ש ו ] בשפתי דעת פ״ק נ׳ . ולפ״ו אין נקב 9 1 י ] 

 ערפש הננו לסופו לקמן סי׳ מ״א ש״ח :
ם [יח] בטשנצות והב ט״ק ב״ג . וכל זה אס לנוקה נביאה אנל אס נמצא עצם נתון חצצ הנוף  ע

 !נו׳ • נ״נ נפצאתי מאד על כבודו הגדול של ממחנל זצ״ל הא מנואל נשי׳ נ״א למחט נתלל
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ו . ועשוי כנובע לא פיהוק.שייך. נתב הריק״ש תניא וגויו הפריח מעשת נא ליוו ל י £ א  ft א ן
 "״ בעוף שהיה מכושר, הלב בכיס ע״פ נולו מלא מים וקלפוהו והיה הלנ שלם והכשיר
 והפריית הראה מקום לסימן נ׳ אות א' ושש האריך במעשה ופני משה בבהמה שנמצא כה קילוח נוול
 שלמ מ"! ונמנם לאסור והטרייה האריך שם והתבייש בסימן נ' השנים להתיר ע״י בדיקה בה״ט ועיין שו״ת
 ב״ח שימן קנ״ז בתרננולת כה״נ שהיה ט״ו והעלה להתיר ע״י בדיקה בכל האיברים הפנימים • ולפ״י נם
 בנדון רריק״ש אי; היתר כ״א נה״מ ואחר הבריקח בכל האיברים רשמא אלו המים דרך וושם באו לה
 ומודינא דאי לא היה רק כים לחוד בלא מים כשר אס הלב שלמ מכל צד כמו מעשה דבשו בלוי דם״ש
 ל״ט אם הריאה שלימה ה״ה כאן וכאמור (°) נ״ל:3 וי״א • עש״ך דכ״מ מר״מ פ״ו םה״ש ה״י ובבר
 כתבנו מזה נם"! שהר״מ נורם םרפשא ודלינא ובי; חלב הטוטשא ושומן הלב עצטו אין םיתם דקשה
 הוא ובעוף השיקל בשומן חלב לא הפשיר כס״ש בם״ו דסותם דדך הוא : ג ולא כו׳. אפילו ניקב
 הבשר םעל״ע ולא הניע לחלל כשד ב״ח ושייך ועיין כו״ן כמשנה אלו בשירות ניקב הלנ ולא לבית
 חללו כתב נ״נ בך : ד אם מחמת חולי . השייך חראד, מקום לםיטן ט״פ ושם נאסר אם ספק ע״י חולי
 הוה ס״ס וכשר ויש לראות התם בעוף א״וי ורובן יש להם זפק הלכך אף שהעור שלם בחוץ חוח ש״ט
 אף דרוב הנבלעים דרך חוושט לשיטת רש״י בשטעתא דטחט בריאה ואם כן ליכא ספק דוראו ניקב א׳
 מאיברים השנימים או דדך הוושט בא אכתי שטא דדך הזפק נכנםה וניקב חזפק כשירח טשא״כ בבהמה
 כשהעור שלם או העור מחוץ שלם וע״כ בלעה אמרינן רוב הנבלעים דרך הוושט וליכא ס״ס ועיין ב״י
 בשם בה״נ מחש בםרפשא דלבא חוח ספק םריפה והקשה אמא׳ לא וודאי ותי' דטחפ בחלל הנוף נמו
 טפיקא הוה אין ראיה דבח״נ בשיטת חתום׳ בשטעתתא דמחט בריאה קאי וםכ״ש לפי מר, עפי' הפ״ז
 באות ד׳ דבח״ג פפרש קופא לבר היטך פירש״׳ יע״ש אם בן יש לומר דאין סובר דרוב הנבלעים דרך
 הוושט מה שאין כן לדידן דפטקינן כרשייי כמו שיתבאר בפיטן ט״א ועיין בסימן ט״ט בתב״ש בשם
 םט״נ עשין ס״נ דפונר נפשיטות דאס חעור שלש מחוץ וודאי הוד׳ דרונ הנבלעים דרך היושט ׳ע״ש
 (ולא אטרינן נקב בחוץ וחבריא) וכפי ט״ש ויש לחיק נין עוף שיש לו זפק לאין לו לקטן פיט; ט״ט
 אבאר נעיי׳", •י ה ואם בקוץ • השייך היאה מקום לסימ1 נ״א ושט אמר ראם נתחבה לפנינו ופנע בלב
 ועודנו שט ונשחטה מיד יש להקל ועינו״ך שם : ן מיהו . עש״ך העתיק כל דברי הב״ח דאין כשר
 אלא בפטפונא רבה וקופא לתתאי ומשמע הטעם כל העומד לינקב כנקוב רפו וקשה ט״ש סחפ בריאה
 כשהיא שלימה דכשירה ולא אמרינן סופו לינקב ועמ״ש בפ״ז ־ ודע דחמחבר כתב כאן בסתפא מחט
 במרפשא דלנא טרפה ואלו לקמן סי' מ״א כ׳ מחפ גטרפשא דכבדא הוה ספק פריפה ולא ׳דענא אטאי
 דקדק לקמן וכאן כתב פתטא טריפה ואפשר דכלל בהדי לב והתם פפק הוה לא וודאי ולא אמרינן כל
 העוטר לינקב כנקוב דטי ויש לעיין : T יש פי שאוםר. השייך הביא דברי יש״ש ביון דלא הניע ער
 לחלל יש להכשיר דלו בולו לקוי כל שלא הניע לחלל כשירה והפריח אות ה' מכשיר בפשיטות והתבייש
 אות ה׳ החזיק בדין זח להטריף וכתב דכאן חוה הלב שלם מבחוץ ושומן אדוק בו ובאמצע חלב היה
 קורט דם א״כ חזינן דלקוי היה מאמצע עד השומן דאדוק בו ואפייה לא היה ניכר ריעותא ע״כ הבריא
 ונתרפא א״כ חיישינן לכולו שמא ניקב ונתרפא וע״כ לא חיישינן לנתרפא אלא היכא דליכא ריעותא
 משא״כ הבא וכ״ת מחם בעובי הקורקבן ושלם בבי הצדדין דכשר בםיטן ט״ט חתם וודאי סבםנים
 באו־ דרך הוושט ומי החזירה אי איתא רניקב לחוץ עכ״ל, חנה מ״ש דחיישינן לשםא חבריא אם ניכר
 שהוא ע״י חולי למה נחוש להבריא כולו ודווקא ע״י מחט וקוץ ח״שינן טשא״כ חיכא דחזינן דלא שלמה
 הפכה ולזה י״ל רהא טעטא קאמר רבחוץ ע״כ היה המכה סדאדוק השומן ואפייה נתרפא יש לחוש לכל
 חלב ולפ״ו דוקא נפרפשא דלנא הא נשומן הלנ עצמו נה״נ רליכא ריעותא וראי לא פחזקינן ריעותא
 לומר כן יא״כ קשיא על רט״א שלא הניד, כאן כלום י נם מ״ש בקורקבן לפי דבריו אם ניקנר, מחפ בעוני
 הבשר וחזרה לאחוריה שאנו רואי; שעדיין נקוב לחוץ אלא שאין מפולש הרי אנו דואין דודאי חזרה
 חמחמ לאחוריה ולט״י פריפה הוד. כיו; דע״כ הבריא טצד פנים נימא נטי הבריא מצד חוץ דיש נ״ט
 גדולה לדינא ושם סתמו הפוסקים דבריהם (=) ואי״ה לקטן אב״י : ח ואצ״ל. עש״ך שהאריך ועיין
 אחרונים שנתנו דנפנים נטי יש להכיר ולאו דוקא קורט דמ אלא רושם הטבה כמו נצדד הדם שזה יש

 להבחין אפילו נשנים וטש״ה טריפה ומ״מ דין זח צ״ע ואין להקל ;
f132 בד״מ למאן דטטדיף סירכא בשאר אנרים יש הוכחה טנאן דבשירה רהא אט לא היה נמצא 
 ק״ד היה מכשיר ראבי״ה יע״ש והנה אכתי י״ל דלנ עב ואפילו נסרך ואין סירכא בלא נקב
 טי יימר דהגיע הנקב לחללו וטשוט הכי דווקא א׳ קיר בעוביו או במקורו ודאה ששלט המכה במקצת
 ינתרפא כט״ש הו/כ״ש טשא״ב נדקין ובדומה דעיר דק אפשר דהייש״-ן 'לפידנא «"! ט״ש

 לקמן בסימן ט״ו יע״ש :
א תליי בו בכליות . ש״ך ודייל דליית דטקים שהיא תלוי יש לפרש בטרטשא בט״ש ן ה  א ^
 בט״ב סימן ק״נ ולו״א כמ״ש הב״י דשם פסק דפי׳ א' הוא העיקר והעלה דג׳
 זיתים בעינא טספיקא . ולפ״ז שלש זיתים שנפלו לתבשיל טנ' בהמית א' סבהטר, שנשאר זית מקום
 טרפשא ואי נשאר מקום כליות ואי מקוש טרה א״צ אלא ם׳ ננד זית א׳ ונינש הכל טותר דמט״נ ב'
 כשירים הם ואי.טריפה ונתבטל ברוב וכפתיחה לסימן צ״ח אבאר אי כה״ג אטרינן חד בתרי בטל או

 דוקא היכא שהיה מתחלה כ״א היתר מבורר טשא״ב כאן דכ״א בספק איסור(0) י.
ה שיעור הזית חמוזנר כאן כתב בבר״ו אות ב׳ ודי דזית לחוטרא הוה חצי ביצה ולקולא אף ^ ה  ל
 שליש ביצר, ועיין בא״ח פימ; תפ״ו בט״א-אית א' ובת״ר, סימן קל״פ יע״ש . וטייפ אפשר דהוד,
 ט״ס טלונתא דרבוותא ובאייה סתם חטחבד זית חצי ניצה וכתום' דם״פ ג״ה ר״ה תלקי יע״ש ולקטן בהא

 דיביטו הב׳ זיתים אבאר :
 דנטילת הכבד דטריפה מדוב פוסקים נראה דטריפה מצד עצמו והרשב״א בתה״א מיג ב'
 בהקשותו על הו״ט ז״ל דהסר הכבד כשירה הא כל עצמינו בחסרה הכבד טריפה הוא משום
 חסרה המרה אלפא סובר טעם טריפות הכבד משום מרה הוא וכפי הנראה דהיינו אף שהמרה תלויה
 בנידין ובשר חכבד חפר וכט״ש התוס׳ ר״פ א״ט אפייה סוף המרה לינטל א״כ יש לראות הא דכתב בקצר
 ב״ש ש״ג נ׳ כבדים י״א טריפה (הוא דעת רש״י) וי״א בדבוקין בפקום טוה (הוא דעת הרטב";) והוא
 היקל מכולן ולסוף כתב ולראשונים שומעים להחמיר בשל תורה וטשטע דלהלכה הסכים כרש'׳ או לו
 יהא כרטנ״ן ואטאי הא תר׳ רואי; לא אטרינן דואין כאלו חסר הננו ובאלו סוף הטרה ליגטל - כם״ש
 הט״ב בתשובה פיט; ס״א יתיר כים יש להכשיר דבי דואין לא אטרינן באלו ניטלו ב' הכיסין וכאלו ניטל
 הוורדא וכלל הדבר דאבר שאי; בו טריפות מצ״ע לא אטרינן יתיר כנטול א״כ קשיא הך דבי נבדיט
 להרשנ״א . ואם נאמר כט״ש התנ״ש אות א' דרשב״א לא אסר כן אלא לט״ד כזית במקום טרה אלטא
 הטעם סיף המור, לינטל הא לט״ד כמקום כליות לא הוד, משוס ערה הוה א״ש אלא דמשמע דפשוט לו
 דטעם חסר הכבד משום פרה חוה כט״ש בארוך םינ נ' בפשיטות. דהא וודאי אין לומר דסובר ניטל
 הכבד טריפה וניטלה הטרח די״ל דתלויה בנידין כפ״ש התיש׳ דא״ט דאל״ה לאיזה צורך תנן ניטל הנכר
 בקושית התיש׳ שט ועיין ב״ח סימן נייר ולענ״ד כט״ש וכ; הרניש בתנ״ש רתום' לא פליני על הרשכ״א.
 ומיהו נתב התנ״ש שפתום' ע״ב מוכת דלא כרשנ״א דנתנו פש״ה לא מנה חסרון הגולגלת דר-יא משוט
 קדום ׳ע״ש יעיין נםפד ראש יוסף . והא דאטרינ; חולין טייח דלאו מינה טיטרפא לא תנן היינו נקונת
 הדופן דפשיטא היא דניקנה הטרה ואין לח סחיטה אנל ניטלה הכבד אשטעינ; סוף הפרה לינטל .
 ולפ״ז ב' טרפשי! נפי כשירה דהרי רואין לא אפרינן בפ״ש הט״ב . שונ ראיתי בפר״ח אות י״נ כתנ
 בפשיטות ב' טרפשין בשירה כמ״ש חמ״ב וירצה ביבתיבנא כיון שאין טריפות טצ״ע חוה תרי רואין
 ולרינא צ״ע דהא ב' כיסין אוסרין בסימן ל״ה ועש״ך אות י״ד בה״מ טקילין ה״ה ב' טרפשין בתים יש
 להקל ויש לעיי; ומ״מ מבי כבדים להושב״א אין קושי׳ ובל יתיו כחשו פכל עפ תניויס ופפילא

 . ניטלה המרד, והוח חד רואין ולקטן אבאר בדין תרי וואין בכליות :
י מיניפ שאין להם מרה וודאי ניטלה הכבד טריפה דאין הלבח כרשב״א יכ״נ טטתיסת כל  ו
 י I הפוסקים דאין לומר דטעם טרה נבלע בכבד שלהם • ונ; כצני שיש לו טרה כונני ניטל
 הכבד טוף הטרה לינטל אטאי לא השמיענו דנאותן פינים אס פעטו ולא נמצא טעט טר טריפה ואפ״ה
 סתטו נימל הכבד טריפה . ולענין אי בעי נ' זיתים הא וודאי דא״צ כיא לשער הנרול לפי נדלו ננליות
 וטרפשין וב״נ המ״י בלל פ״פ אות כ״ד דנטין שאין לו טרה או צבי בבי זיתים פגי ואף שהניח נצ״ע

 ט״ט

ע ד  ו

ן חלב עופש שותט . ועשוי ככונע לא מיסוק ט״ז וירצה סא שומן עצמו של סלנ ל י £ א  מ (א) ן
 למעלה סותס ואלו ליש מחמיוין אף שומן עצמי אין שותם יקשה סוא לא מטעם

 ולא עיסוק כמי שיפנאר נאומ כ' לז״א לסממני גורס ילא מיהלק ־.
מ ונגמ׳ מיגעיא להו (מ״ה ני) או (חלל קטן או גיול ונפי הנראה ולא איפשנוא נעיין אמנטסרא״ש  ף
 * והר״מ כפ״ו מה״ש פשקו יוואי סוה וכן כחב החנ״ש אוח א' ופ״ת יע״ש יעיין יזס״א ל״א נ׳ ימשום
 תכי תנן לכית חללו ול״ח לחלל גווצ כמו לנימ הסמפונות משים הכי חנן לכית חללו(ולא חנן לבימ חללים
 וכדומה) ליער בל היבא וניקב אף לקטן טריפה יע״ש ונפשטא האכעיא . ויש לראות והא ר״ש קאמר(בית
 ססמפונות ות״ק לא סונר סכי י״ל ולר״ש קאמל ומווה כאן או ולא נימא וחזינן כל ובעי לחללו בעינן
 חלל גוול ה״ה באן קמ״ל. והנס יש ג׳ תירוצים על סא ושנן (בית חללו סתוס' במשנה תירצו יס״א נשר
 שהוא עב אס ניקנ בעומק טריפה יישב״א חי׳ יאשמעינן לחלל קטן ומדברי סנ״ח י״ל יאשמעינן אפילו מפולש
 מעל״ע כשר ויוקא לניח חללי ינש״ן אנאל, אמנס ט״ש החנ״ש ושאר אחיינים מפירש״י משמע להרבה

 חללים יש אנו אין לנז אלא יניי הממני ג׳ חללים יש עיין פייזש המשניזת זצ״ע :
ך אבאר לך ניטל הלנ או חסל דעריפה הנה אס היא טריפה או נבילה בס״י מה״ש ה״ע ננ״מ יראה ן ז  ן
 * לכאורה מיעל סלה הוה נבילה ועיין נריי אות נ׳ ואין מוכרח ולענין דינא אפשר דנותנין עליו
 חומרי נבילות וטריפות וצ״ננ •י (ב) אנל • עע״ז יימ״א סיני דמעשה דראב״י הוה בשומן הלב ולפי לנריו
 סותר המחבר א״ע וכאן מהני סתימת שומן עצמו ולקמן אישר וסנ״ח וסע"! מפישיס ולקמן נערפשא איירי
. ומסתימא שלא הגיא המחבר דברי ׳  דנקרא ג״כ שומן סלנ וציינא לא סיקל ותחמיר כרמ״א . ועש״ך אות נ
 סו״מ לפ״ו פס״ש ס״י ונכ״מ נתכ דלהר״מ אפילו של צכ עצמו אין סוםס דקשה והיה גורס ערפשא דליגא
 יע״ש . והנה שומן של עוף בלב כפי הנלאה שותם ולך סוא ועיין נל״ו אות נ׳ כתנ שומן סצנ אין סותם
 מדרבנן דצא אחי צאימצופי נעלפיא וצפ"! בעוף לא שייך איחלופי ועוד ושומן שלן לך!למ״א הגיא מתום׳
 להמעשס היה נעוף עכ״ל ולא הבינותי ישס לא הוזכר נלל גהג״ה א׳ המעשה נעוף סיס ולפי׳ סגיי לנערפשא
 היס המעשה ננסמס גס בסימן מ״ו התם המחבר 1לא סגיס הל״נ יעוף בל שומן שלו שותה משמע אף דצנ
 נס מ״ש בבהמה לא סוה אלא מדרבנן ללמא אתי לאיחלופי אץ נלאה להלנה אלא מ״ס אסור ומיהו ספיקא
 הוס צא ודאי לסנ״ח מכשיל צגמרי בשומן הצב של נסמס ונהי דמחמירין ספיקא סוה [°] לא וודאי :
 (ג) או במחט. עט"! וצא מיגעיא גפנים טריפה ושמא ניקנ ססמפון או הוושט וכדומה אלא אפילו בחון
 נמי שמא ניקב א' מהאברים הפנימים . ובדין נמצא מחט נחלל הנוף אי סוה ודאי או לק ספק אבאר אי״ה
 כסימן מ״ח ומ״ט ועיין פרישה כ״א. ודע לאפ ניקב ספק ע״י חוצי או עיי קון (המחבר ומכשיר שם
 בסימן מ״ע ה״ס כאן וסוס ס״ס ועע״ו שם אלא שספרישס כאות ג' כחי דאס יש ספק אס ע״י חוצי או קון
 טריפה וצא ידענא צמס דלפמחנר סימן מ״ט פשוט הוא דכאן נמי דוקא כשניכר כוי: (ן•) מיסו. עט"!
 ז אעתיק לשון נה״ג וממעא דאישתנמ גלגא אע״ג דצא ניקב עריפה וס״ע ני משכחת בפמפונא דצנא לגואי ללא
 אית ליה מכתי למיפק וני רישא לתתאי לכמה דאתי נקובי ניקבה ועליפס אבל קופא לחתא דלא עאל אצא
 גסמפונא לגס תלינן בהדי דשעלס פלטה לה עה״צ והגיה הד״מ אבל קופא לתתא אי לא עייל כוי ותרתי
 לטיגותא בעינן נסמפונא רבה וקופא לתתא לצד חצצ הלנ וסבסמס דאי יישא לתתא נככיא כשירס לצא איכפת
 לן מס שינקונ הכבד מיקיא הכבד כשירת משא״כ צכ וכל העומד לינקב כנקוב דמי ולא אמיינן ישעצס
 ופלטה דאדרגה נח הדוחה ילחס לתוך הלב ומשם לחלל הגהמה וס״ס גגווא׳ לצכא נמקום צי טליפס או
 דחיישינן שמא מתשע באה כיון דקוסא לחלל נמו בנביא או לסופו לינקונ וא״א לפצוע ע״י שיעוצ ניון דנמקוס
 צר הוא משא״ב רישא לעילא וקופא לתתא ונסמפינא רנה להסבלא נותנת יומר תע״י שיעול תפלוט צחון
 מלומר כח הדוחה ילחס לתוך סלל כי הקופא א״א כ״כ לנקוב וכיון שמונחת במקום רחב ע״׳ שיעול תפלוט
 למון . והקשה הש״ז חדא יא״כ קשיא דיוקיה וברישא אמר דווקא נגו!אי דצבא ורישא צתתאי טריפה וסיפא
 בעינן תרתי למע(יותא ועוד דאין סברא (סעריף על שם סעתיד. סנה מ״ש הדיוקים קשים צד״מ ע״כ צריך
 לומר דוי״ו ובי רישא לתתאי הוס במקום או י״ל בין קופא לתתא ונגוואי דלבא או רישא לתתא ונסמפונא
 רנה סכל טריפה ואין כשר לק תרתי צעיגיתא . ומ״ש דאין לסעריף על העתיד קשה סא מצינו כמס טריפות
 ע״ש העתיד סירכא לתוש׳ כל העומד צינקנ וגלגוצת סוף הקרוס צי:עצ.אמ;ם כלנוש בסג״ס ואיתי דודא׳ יש
 חילוק בין חוצי המתחדש כגופה אמרינן נל העומד נוי ומש״ה חסרון בשורה וגולגלת וסירכא א״שמפא״כ
 מחט אין סברא להטריף ע״ש העתיו וקורט של תצתית ואמרינן סופו צינקונ ה״ט דהתחיל כבר לשרוף והנויל
 ארס יע״ש . ועיין פר״ח אוח ס׳ ותנ״ש וכדומה שלא ראו סג״ה הנ״ל. והחבית הניא בשם הגאון מו׳ עוור
 ואיה מחולין נ״ח יולד טריפה תיכי משכמת צה יאמא׳ צא כה״ג ויש צע״; אי יולדת ומיס יחיס י״כ חודש
 אין סגלא דצ׳מי טריפה ציידן זק׳*( עריפה אינה חיה זע״כ קבצת בסייג יוימ דקי"{ לאין חי י״ב חודש
 וסופו צינקב מון י״נ חולש . גס יש צפיש וכי יישא לתתא ו״ל אף כי מצינו לשון כי נמו״ל במקום אף
 [ולא בקיא לאין פי' כ״א יי] י״ל אף יישא לסתא ל״מ רישא לעילא יויאי ירן הוושט כמו נכנלא אף רישא
 למתא סוף צינקנ ועייפה . וסע"! תי׳ נע״א והוא יסייג דוקא גסמפונא ילבא. לנוואי ויישא לתתא עייפה
 (ב׳ לריעוסא) הא קופא לתתא וצא עייל אלא גסמפונא רכס כשירה והאי ולא עייל סייושו וי״ו ספייוי או
 (א עייל וחוא לטינותא כשירה ק נסמסונא לנה אף רישא לתתא או נסמפון הצל וקופא לתתא נשר ובג״י
 הגירסא ללא עייל חשל נ!צמ או(ונספריס כחוג בע״ז לעייל סוא ע״ש וצ״ל וצא עייל והעין מגיה או ללא עייל)
 ולבסוף דבריו הקשה מ״ש מכבד ולוא קושיח ד״מ רהתס קופא צבר עריפה היינו צחצל סבסמה לולאי לרן
 וושע באס ואמאי כאן קופא לסתא כשר ע״ו כתי דבס״ג מפרש כרשב״א לקמן בסימן מ״א דקופא לבר היינו
 (פי הקנה עייפה זלגו היינו לחלל הנהמה כשירה יצא ת״שינן נצל שמא מזושט נאה המחט דנאן נמצא וכאן
 היחס וקופא לגו לחלל שס כשירה דע״י ייתק ע״כ נתחבה בקופא ולנר לפי סקנה עריפה שמא הואיל והכבד
 רחוק מריאה ומהלך רב סוא חיישינן שמא נטתה אילן ואילן וניקבה קנה סכני שהוא במשהו ועיין כסימן
 מ״א א1ת ה׳ ונא! נמי כן ס(א לנה״ג מפרש כרשב״א שם הפן שיעת לש״י יע״ש היטב. ומ״ש סע״ז יאין
 צומי ינכבי מש״ס קופא צבר עייפה (ר״ל צפירש״י והטור טס) לולא׳ לרן הוושט באס ראל״כ א״א לחחוב
 בנשר סכבר מס שא״נ הכא לצא נתחב נבשל כ״א נסמפון אלא במקום צל מונחת ומש״ה כשירה בקופא לשתא
 ולז״א להתס נקטינתא נכצ ענין עייפה אצמא אף שאין הוכחה מספק עריפה ללוב הנבלעים לרן הוושט .
 לז״א דנה״ג מפרש נרשנ״א שס דצא חיישינן כלל שמא דדן הוושט וכאן נמצא וכאן סימה אעריגן לרן הקנה
 נכנשס ומשום סכי אי קופא צתחא כשירס סא רישא צתחא עריפה דלית ליס דוכתא למיפק ור״ל משוס סכי אמר
 בס״ג האי טעמא דלית ציה ליכתא ויש למתנו חזקה לעס לודאי תעשה נקנ המטריף נצנ ומיהו משוס סכי(א
 היינו מטריפין דאין אומרים כה״ג כצ סעומד לינקנ על ידי קין כנקוב אלא אמרינן שמא ניקבס כגל הקנס
 הא אי לא סוה חזקה זו היינו מכשירין ולא דמי לכבדא דהתס מהלן רחוק שפיר חיישינן אוצי נעמה אילן ואילן
 .וניקבה קנס הנבל שהוא במשהו בהליכתה מסא״כ בצג ומקוס קרוב הוא נשעח א׳ עם הריאה ולא סוס חיישינן
 אי לאו משוס חזקה זו רכמו שעתילה לעשות נקנ המטליף מיקב הלב מליפה אמלינ! שמא ניקנ הטמפון קולס
 וכמ״ש אבל אי קופה לתתא או לא עייל כו׳ אין וולאי שתעשס נקנ דאולגה בהדי דשעלס תפציט לא חיישינן
 לה ולא מעדיף אצא ננ׳ לריעותא . ומדבריו אתה למד שמ״ש נסמפונא דצכא לגווא׳ כצ שנכנסה סממע לתוך
 הלנ אף שהיא עדיי! כשמשון הגדול מקוס דחוק וצו סוא ואין כשי עי שתהא כשמשון הנחל קודם שתכזסללב
 כלל כמ״ש סע״ז בסירוס דסיא בסמפו! הגדול חון לצג משמע תא כל שנכנסה תוך הלנ אע״פ שעדיין תוך שמשון
 סנדול סמקוס דחוק ואין דומה לנבוא ששט אף בתון הכבד כל שהיא מונמח במוך סמפון הגדול כשירה יע״ש :
 !מף{ שכתנסט״ז דלפי דבריו נטמסונא לבא אף מווס למטה כשירס ולרמ״א עריפז ולא קאמר נמי-דיש
 נ״מ נין ספירושיפ דלט״ז נלנא גופא בקופא לתתא כשירה ולרמ״א טריפה דז״א לנהי דבס״נ שובר
 כרשנ״א מ״מ אנן פסקינן לקמן כמומר כל הפירושיט שם בסימן מ״א וחיישינן שמא דדן הוושט נכנסה אלא
 סא קאמר דדין וס דמחנזא נלגא מנס״ג הוא י״ל להקל טכ״פ נסמפונא רבא בכל עני! בין קופא לבר וחור
 לחון סלב כמו נככוא וליאס לנסמפון הגלול אין חילוק וכשילס ככל מכין ואלו ללמ״א יש חילוק כין כבדא
 וריאה ללנ וכאן לחומרא ואף נסמפונא רבה ולא נכנסז צלב נצל אפייה לוקא קופא לתתאי סא לאו סכי
 טריפה וצרין לחלק נין ריאת וככדא ללכ וכן כתב התבייש דיש לחלק בין ויאה וכבוא צלב'למקום לחוק

 היא אף כסמפונא רכס דיציה :
 ן*ףן ד עול סטיו נשם הנייח לאס נמצא עצם בצג סב״ח מכשיל והוא אוסר מטעם כצ העומד לינקכ כנקוב
 w דמי ואף שהוא ז״ל אין סונר זה מ״מ נחב כן כפי פסק למ״א לגשמפונא לבה אין כשל כ״א קופ׳

 לתתא הא לאו הני סופו לינקנ וכל העומד לינקנ כנקוב דמי ואף דנכבדא כשל החס ליכא חששא מיקב
 הכבד נשירה וכליאה צ״ל דבהדי דשעלה ששס המקוש יחנ ואף לאשת לתחא אין וודאי שינקוב משא״כ בלב

 להמקום וחוק אף נסמפונא רבה וחודה לתחא לא חצא ע״י שיעול אדרבה כח הדוחה וראש המחט נוקב כו׳ א״כ ה״ה עצם ועוד דאין ללמוד שאר מינים מצבי וא״נ חיישינן שמא עצם מעלמא בלעה ומה מחט בלב
 (עריפה . ולעני! דינא עיין פר״ח והתבייש אוח ד׳ העלה דאם נמצא נחלצ הלנ עצם אס הוא שחור או אדום י״ל שנעשס מוס סכסמה וכשר ככל הבהמות ולא אמרינן סופה לינקב כיון למינה הוה אין כח הדוחה מלחה אוחו
 ונ״כ הפריח ואס הוא לבן אין להמיר כ״א בצבי ומיהו אם נמצא בעוני נשר הלב או נראה ובריאתו כן הוא כיי צחוק הלב יש להקל אף בשאר בהמות ומיהו אס רואי! שסעצס יש לו עוקצי! וחוודין מואין הדברים שעצם
 מעלמא הוא וטריפס יע״ש : (ה) שאם . סט״ז מפרש וכאן גטרסשא מיירי דשומן סלכ עצמו כיו! ייבוק סוא כחולים למס הוצרך לחתון ומס״ת להחזיק ריעותא ונש״ן אות מ׳ אבאר. כתנ ומש״א בשם מהרי״ו מעשה
 מעשה לחתול המו/כל נשרת מ״צ!פ״מ ח״א יע״ש . הנס אס יש לתצית וולאי תוצין ואוקי אחזקה אבל אס בבירור(א היה (נ לתרנגולת לעת הפ״מ ושאר אחרונים לאסור ואין להאריך כי עיקל

 ייני על אחו נאמן באםורין מקומן בסי׳ קב״ז יע״ש נשייך
 היה ב׳ לבבות והשליפה . ומעשה

. הנה המעיין נת״ח כלל ס״ט ו״ט כתב כוית במקום תלייתא ובאו׳׳ה כתב וי״א ׳ u . עע״ז ללינא בעינן ג' זיתים במקום מרת וטרפשא וכליות אמנם לא הבינותי מ״ש לנת״ח הביא לחוש ללשון נ ^ m א 
 J מ גמקוס סניליות ע״נ געינן ג׳ ויתיס סוי משמע ועיקר נפי׳ הב׳ תליית׳ היינו נערסשא ששם תצייתא נמ״ש המ״נ בסימן ק״ד שמקוס סליי׳ סובל יותר נערפשא כי צכליוש אין דכוקה כיא לכוליא א׳

 יע״ס וע״ז כתב יאו״ס תחמיר למוש גס צפי׳ הא׳ וכן מראי! סוף דברי המ״ב בתשובת יע״ש יא״כ איך כתנ דכת״ח כתב לתיש צפי׳ הב׳ ולכאורה נספון הוא והעיקר כפי׳ הנ׳ ולחוש גס לסי׳ סא׳. והנס מס ונתב בש״ע
לא איפשעא בחולין מיו א׳ ושפיקא סוה ואמנם אף שא׳ נזויתיס מלידד צא אמר־נן ס״ס שמא זית א׳ סגי ושמא מהדד כשר כמ״ש הנ״י ודייק 5ה מלשין הר״מ ז״ל פ״מ  מתצסע רצועה מיודד טריפה כל א1! סס געיות י
 מה״ש הניב והטעם כתנ נכ״מ ובנ״׳ מילא מפרש נהדיא גגמ׳ משמע דמנעיא ליה אף זית א׳ מיורו מסו הסיקו לחומרי. ואף דכגלודה פשק הב״י לקוצא נסי׳ נ״ע והתם מפרש דלא מבעיא ליה אלא בניטל א׳ משלשתן יעיש
 מולי! נ״ה ג׳ ואפ״ס פשק דהיה ס״ס וכ״ש כאן וציין לומר דמימ כיון דמסיק הלכן בעינן טווייתו תו צא נכנס בשסק ומ״מ לשון הב״י קשה. והנה המ״ב בסימן ק״ג פשק נה״מ או לצורן ע״ש להתיר אס נשאר במקום
 הטרפשא ובמקום מרס אף שלא נשאר בכליות . ואף דהתנ״ש נאות ג׳ כתנ דאי; להקל כצל מ״מ אס סכזית כמקום הכליות מרודד סיס נראה לסקל דהוה ס״ס פלוגתא דרנוותא שמא מקום מרה בעינן ושמא מקום חיוחא
 מס טלעשא זא4 ל«י, איגעיא נאמר ללא נמס נכלל הספק מ״מ ספק סצזגתא הוה סשק מיין פר״ח כ״ט ונ״ט וק״י וכמו שאבאר שם א״כ כסייג יש לסמוך אמי׳נ לסקל נה״מ גמרודד וכמ״ש ומיהו כזית במקום טרסשא

 מלולו לא וסט״נ כתנ העיקר כפי׳ סב׳ חלויא גטרפשא שמהד״ו י־אנ״י לל״ס ולוקח סונייס בערסשא ולקמן אבאר :
י לה1״ח נאייש אות מ״א דברים אשר לא וביתי להפיצם וז״ל ופירש״י מקום תליימה כו׳ וכן פי׳ סרמב״ס וסלשנ״א ונ״י שכן עיקל וכ״פ כש״ע ללא כת״ח שפסק ג' זיתים משוס לשון תחת סכליות עכ״צ ונולאות ורן  זיר^ו
 נפציאתי דאדרנס הא הנ״י פסק דלשון א׳ עיקר תחת הכליות ודוחה לשון נ׳ מעורה בנויפשץ ואין כתב גהיפן ובהה״נ בהגהות הב״י אות ג׳ כ׳ דל״ח היקלאף שלא במקום ס״מכמ״נ וסיינו דבעינן רק

 נטירפשין ולא שת לנו למ״ש דממ״ש דהעיקר הנ״י משמע דבוקה לכליות :
י למינו הגיוצ בתנ״ש אות ג׳ כתב דהא תעי ר׳ זריקא מר׳ אמי נדלדלה ומעולה ננולפשין מהו לפי׳ א' שצ רש״י הוא שנעקר כונה מכליות ודבוקה גטיפשא דכנרא ופשוט כיון רזית שלם במקום דינוק לכליות ץ ך  ו
י לית ל! נה אף שניתקה משש ויש״י שפי׳ ניצולה נסלנס מקונזוח ומעולה גערסשין כאן מעע וכאן מעט סוא צפי׳ היי היצרן צסיש כן לאי נוצה מחוץ לערפשין סשיטא הא היא מקום סיותא וכת; לסעול כתג נעקרה  י
 כולה ממקום שהוא מתובל ועליי! מעורס כטיפשא כשירס סוא כפי׳ סא׳ וא״נ יכל׳ הש״ע שיתריס רכס״א סתה כפי׳ הא׳ יבס״ה כפירש״י טכ״ל וירצה בזה ינססלו האלון סעלס כפי׳ האי ואינ הבע״ ינילילה היינו בולה
 מכליות ומעורה נערפשא כולה מינעיא ליה ימשני דנש; ה והש״ע כתנ מחוכר כאן מעע סיא כפי׳ הג׳ ועשייה הו.רן צומי דהדציוצ היה גס נטרסשא ונס״א סתם כפי׳ הא׳ זה תינ! ינריו. והגה הפרישה אות נ׳ העיל הפן זס

 שנסנ



 w דעת יורה דעה מא הלמת טריפות משבצות זהב סיט

ins ותן אמת שכה״ג בהגהות הג״י אות ני , ׳  שכתב ממ״ש העור;דלדל ועדיין מתובל לעופשא הוא פסי׳ הג
 נוס מ;א ליס להשרישה לומר בן. והרי אתס רואס שאורנה מובמ לסיפן. וא;׳ אומי שאין מעור דאיה לסי׳ הא׳
 אדרנס מוכתב מלש ועדיין לא סיה לומד אלא (ולילה נולה ומעורה בעונשין אלא רה״ק ודלדלה כולה ו״ל כל
 הכבד;דלדלה ועדיין במקצת מעורס גטרפשין זוס כפי׳ סב׳ של רש"׳ דללשון א' איגעיא הוא:;עקרה מכליות
 ונערפשין אין נ״מ כלל. וגש״ע ג״נ א״ש ואינעיא קאי נס ללשו! ראשון כן לדוחק לומר ורש״׳ יפ־ש כסתמא
 (פירוש הנ' דלעיל ססכיס לפי' סאי א.א דהוס לומר נעקרה נולה ומעורה נעיסשיסון ומדלא אמי אלא נלללצה
 ומעורה נערסשיהי! משמע דס״ק נדלדלה גסרנה מקומות וממקיס כליות כולה נעקרה ואף כערפשיסון סאן מעע
 ולא תינוי יסס אפילו פכי כשירה כ;״צ. ו(פ"1 לסי׳ סא׳ אם נעקרס ממקום כליות כולס ומעורה מעע נערפשא
 נשירס ולפי' סנ׳ דוקא מעע מעט נערפשיסון הוא דכשרה הא נעקרה נולה נערסשא ודבוקה ככליות לא מסני
 ולפ״ו צ״ע (וינא אס נעקרס נולה מערפשא רק בכליות ונוקה ונפרס שהמ״נ הסכים לסי׳ סב׳ וכמיש (°) :
 ןף» דהר״מ נתנ בפיית מה״ש הביא נדלדלה הכבד והרי היא מעורה בערסש שלה סשמיע מלת עד״( וזה
 י יורה כפי׳ א׳ של רש״י: (ב) נימוק. עע״ז העלה להתיר אס סב׳ זיתים שלימים וכן קשס נאנן אס
 נ׳זיתיש שלימים כשירס וכן העלה התנ״ש או ז׳ להקל בנימוק(לס והתמיר נקשה כאגן אס לא נשתיירו סבי
 זיתים ועמ״ש בשין אית ת׳ זולת אס נפלת ממקום נגוס זנשתנס צורת סאבל אף לסב׳ זיתים קיימים עריפה
 משוס ריסוק ווה מבואר בסימן נ״מ . ומה שהקשה על הבית מהוליקה נתב הנה״ן שאין קושיא ולא פ״ ואולי
 וננעלה לאש קיי״ל שאין האש פועלת כ״א כננדס בעובי דלימוי מפולש ולא לצדיין המו שיתבאר לקמן סימן
 נ״נ ומש״ה אין קושיא מהתס ולדינא הסכים עם הע״ו אמנם כתבו ז״ל דאףלרמ״א דמתמיר היינו אס הנשל
 וע סכיניו דשלע בכולה וסופה להתקלקל סא כשבשר בריא תחתיו אף רמ״א מודה : (Q התליע. ענו״ז
 מכשיר אף בניטל כל הכבד ואלו הנ׳ זיתים מתולעים ונמצא שאין בצירוף נ׳ זיתים אפייה נשירה והוא במשמרת
 הבית ל״ע ג׳ ועיינתי שס גרא״ה ומ״ה ואין הכרע שם ובתנ״ש אות מ׳ הממיר יותר מכולן ווקא אס כולו
 שלש וסתליע כולה סוא ומכשירין הא ע״י התלעה ניעל הכל רק נ' ויתיס נשארו והס מתולעים וע״י צירוף
 ׳סיס שיעול לא מהני ובש״ן אגאל עול: (ן•) אפילו. הע״ז הניא חילוק נין ריאה לבנו. ומ״ש פי' סרשכ״א
 סוא הפן שיי הש״ע נפי׳ קופא לנל ולגוי. אלא מסכים סוא לעני[ וס ליש חילוק כין כבל לריאה ומש״ס
:  העלס נעחול לרחוקה היא מקנה כמו כבל הלכןלין לגל יש לה ונ״ה גסי׳ מ״ג אות ל' יע״ש ועמ״ש נסי׳ מ׳
 גה) בנשר. עע״ז מס שוקלק מטול לכתב קופא צבר טליפה שאילו משמשון לא היה יפוצת לכ־׳וס משמע
 נל יליכא הוכמס לא מטייפין ואמאי בקלישתה ננ״ע עריפה ןתי׳ יע״ש והנן רואה ששיעה 11 כלש״י לרוב
 סנבצעי! דין הוושט 1צא הוה ספק יק וודאי !מ״ש שקוצים הוא לאו דוקא שהלי מיל כתב וקופא לנר ע״נ
 לרן הוושט נכנסה והרי יויאי עור הניא שיטת הרשג״א שהיא להיפן קופא לבי לפי הקנה ולנו! צחצל הבהמה

 ולעני! דינא אנו מתמירין כני הפירושים נמ״ש הש״ן !
2Kלמיין מחט נחלל הנוף א׳ הוה וודאי או ספק כי לפי שיטת לש״׳ ולונ הנבצעים לון הוושט P D i t 
 ומשמע דתו' אין חולקים ע״ז נשמעתתא ומחט גליאה וא״כ אי סוס העול שלם, מבחוץ!ודאי אין
 לומר שמחוז נא והבריא ונתרפא לקולא לא אמיינן ונקנה אין לתלות דרונא דאורייתא אס כן הוה וודאי .
 ונהי דמחע נבנדא סוס רק ספק יכאן נמצא וכאן היס פיון וקרובה צקנה 1אף ררונ וקרוב הלן אמר הרוב
 אפשר יאיכא ;מי חזקה מממח רונא משוס סכי סוס רק שסק(ובסי ש״ה אבאר) אנל נחלל הגוף וודאי הוה
 כצ שסעור שלש מבחוץ ומס שכתב נה״ג מחע נערפשא ילנא סוס ספק סונר הפן שיטת רש״י כמ״ש סע"!
 ומ״ש תש״ע כאן ממט נטרששא דככד הוה ספק הוא מעעס הזה דקרוכה לקנה אי ת לזמר שמקנה ורן סכנד
 נכנסה לערסשא מש״ה הוה ספק משא״נ בחלל סגוף ואל תשיבני מבינו! מ״ח מחט בקורקבן בעובי ומתירין
 למשתבר יותר צא מטעם ס״ס אמנם בסימן מ״ט ספק ע״י חולי או קין מחירי! מס״ס והא רוב הנכלמים דרו
 הוושט . וראית• צהכה״ג בסימן מ״ע נסגהות תני׳ אות ד׳ הביא גשם לשדיים !נ״ח דספק שמא ניקנ א׳
 מאיברים מפנימים צא הוה שסק!עיינתי בנייח כחנ שם עעס המחמירין הונ דנמצא נחצל קרוב לודאי שניקג
 א' מאיברים (ודייל ונתחב הקוץ מדופן ועודנו שם הוס ספק משא״נ נמצא נפנים) ינהרשד״ס חי״ד סימן
 מ״ס נתשונס חמס מסייע דקרוב הדני דניקב א׳ מאיברים הפנימיס אמנם לא מטעמא ורוב הנבצעים דלן
 הוושט וע״! תבייש סימן מ״ט אות ד׳ מוקי הסוא וסי׳ מ״ס בקורקבן ואין סעור לפנינו ואז סוה ס״ס שמא
. ובסימן  לא ניקנ ומחוץ נא 1אי העוד שלם נלא״ה בחד ספיקא מסתמא תולי! דע״י מולי וכ״כ הצ״צ סימן ט׳
 נ׳ נ״א סי׳ התג״ש כן גאות א׳ וג׳ והגיא סמ״ג עשי! ס״ג שפי׳ גהדיא כן וכ״נ כאן אות יו״ד נשאלה
 דצ״צ סימן ט׳ דספק שמא לא ניקנ א׳ מאיברים הפנימיס לא הוה ספק דרונ הנבלעים כו׳ ואנאר לקמן •
 וענ״י בסימן מ׳ דמחט נחצל הוה ספק וכבר בסכנו שוה לגה״ג דאי! סובר ברש״י ובסימן נ״א התנ הנ״י ממס
 נשלל של ניציס גוה ספק טריפה ואמאי לא ודאי ואשבר ג״ג שלא נוקו העור מהון ואפשר מחון נא. ודע
 לסרשנ״א נתה״א ל״א נ׳ כתי ניקב הלנ נחוץ על ידי קוץ עייפה תדע מסיני נא זה הקוץ או ורן בליעה
 ניקנו סדקי! ואי נחוץ ניקנ אמד מאיברים הפנימיס משמע כל שהעיר שלם הוה וראי ואף דאיסו סוני וצא
 ברש״י בסי׳ קופא לנר היינו כאן נמצא ובאן היה תא מנחו; ולאי לוב סננלעיס פוי נ״ש לדידן לשיעח לש״י

 עיקר ובסימן מ״מ ומ״ע אבאר עול :
ע לעוף שיש (ו זפק ונמצא מחע במלל הגוף אף דהעול שלס מחוץ הוה ספק לנהי דלן הוושט באה מ״מ ך  ן
 י מאן ״מר דדן הדקי! שמא ורן הופק יצא וזפק שניקנ נשירה ואף ללונ אינליס ניןובתן במשה!
 תצרף מיעוע הקנה בהדיה וכאמור. ולפ״ז ההיא דסימן מ״ח ומ״ט נעיף שיש להם זפק מיידי ישם אבאר ונסי׳
 ק״ה (°): (ן) אנל. עע"1 העעס דא״א צסחעקס נו׳ וצאו דיקא מונח (ארנה בעוני הכבד דא״כ הי היה
 קופא לגר אצא קצת באלכסון אפיס טריפה־•(ז) נסמפון הגדול. אין חילוק ני! נניא שלימה לחתונה ט*ז
 נשם הפוסקים ייראה (י צאו דוקא נמצאת ה״ס נתחבה קצת ולא מעל״ע דסא לומיא דריאס וסתם ווקא נתתנס
 בריאה גופא אב( נקנס אפילו נמסכה כשירה ה״ס כבדא . וםמפינא רנא דריאס וננדה אף נמקים שנכנס
 לכשר הכבד וריאה ביין שעדיין מונחת נסמפונא רני נשירת אף תמונה ול״ד ללנא דדוקא קודם שתכנס
; (ח) מצד ׳  לנשר הלנ במ״ש הע״ו בשימן מ׳ ויש לחלק נין לנ לריאה וכנו כמ״ש שם וצ״ע ועיין חולין מ״מ נ
 סכבד. עע״ו וכן סלכס דוקא אותו צד הפרוס על הכבד לא אותו שפרוש לדופן ויש מסרשיס מצד הננו ה״ק
 ערפש שניקב מצו הכבל עדיפותו שסוף הנבל ליננול• ע״! נאחלוניט. ודע להלכוש ס״ט כתב דברים אשר
 ;פלאן ממנן וז״צ מחט נערפשא סוה ספק טריפה לא ודאי לאי משוס סלשש שניקב אי! טליפה גם סוף הכבל
 צינעל כיון שלא ניקבה מעצמו אלא ע״י מחט אין נס קלקול אלא חיישינן שמא לרן הוושט נאה ענ״ל הנס
 סוא מילוש גלול בעיני שלפי לגליו עלפש שניקל טריפה דוקא ע״י חולי דסוף מגוי־פש והמל לינטלהא ע״י
 קזן לא ולפ״ז ניקנ נקב מפולש הוה ספק ולא ע1ד אצא אש נתתנ הקו ן בפנינו ונתחב נעלסשא מעל״ע למריו
 נשר סוה עס״י נ״א דנה״ג לא תיישינן לשאר איברים ולא מצאתי לשוס א׳ מהפוסקים שיאמר זה ולא השמיענו
 זמ ופליאה לעת ממני 1לא וכיתי להבין דבליו הקדושים ומחט׳ נערפשא דהוה ששק היינו שטמונה בנשר
 הערפש או מצ״א הוה ספק שמא מוישס או שמא מקנה דדן הכבד דקרונה היא לקנה כמ״ש לעיל לא לנימא
 ועיי קין אין מזיק לטרפש נקב מפולש וצ״ע(°): (ט) אנל. ענו״ז ויש ללאות לאיוה צולן הוניל סממנל וט
 להא אף באיברים שנקונתן במשהו מצד עצמן אין סירנא פוסל נהו דלא קיס לן דסירנא עריפס אצא בריאה אז
 דקרומים דקים כמ״ש הלשל״ס או לבשאל מקומות יגילס לבוא נלא נקנ כמ״ש המתבל סיס ל״ז וסיס מיו
 ונמו שאנאל שס א״כ נ״ש נערפשא דאין עליפס מצ״ע ועיין תה״ל סי' קש״ג. ולע לנה״ג נהגהות נ״י אות
 ל״ה נשם מורו הרג(כפי הנלאה הוא מהרייט) לנסיכת בצלע בשירה שלא ניקב ;קב מפולש הא נקנ מפולש
 ינסרכה לצלע טריפה ואין נירי פעת ספר ההוא ולא יוענא למה פיון דהטעם כל שאין מדיפות מחמת עצמו
 נל שנסתם אח״כ כשילה וכמ״ש נש״ן עוד מזס א״כ ס״ה כאן וצ״ע. ואס חלכ טמא סותה העיז היקל והתנ״ש
 אות ס' סחמיל אס צא בנסרן סחלב לטלפשא ומדזבק בו מומס לחצב עמא לא מיהלק יע״ש : (י) נמצא מחט
 נערפשא . פירוש כוצו מבוסס דאליכ ששיעא דלא גרע ממחע בחלל סגוף ט"ז.וסאי מחלוקת היא להרשב״א דווקא
 קיץ שניקב לחלל נבח ח״שינן שמא ניקב אחד מאינריס הפנימיס מס שאין נן זה ומשוס סני פי׳ קופא לגוו ללש״י
 כשירה אף ביוצא החוד לחצל עש״ן אות ח׳ וסר״! מטריף כסייג ונש״ן אות ח' ולקמן נסימ! מ״ע ונ״א אבאר:
 (יא) נמצאו נ׳ כנויס . הט״ז הראה מקום לסימן נ״ה ועמ״ש נש״ן ובנייה אבאר עול ועיי של״ח נסי׳ מ״נ ונ״א:

 ט״פ הני' טםתנר •י ב שנפרך . ואט טשרטט ונינר הוה ינש שייך ינפר״ח אות ג' משפע דנטרך פדיגא
 וש״ש אסוו ובי-ירפופ פחטת חוםרא שא״א בקיאי! ולפיז נין הכא ובין ריאה ספיקא הוד• בשירפוט ולא
 ודאי . ופיהו בריאה אס השידטוט נינר בקרום סגי ובננד דווקא בבשר ולא בקרום ונל שיש לחלוחית
 בנשר בשידה וזה פשוט •י ג ואם יבשו, השייך האריך להשיג על טהרש״ל דיבשו הבי זיתים והשאר
 ק״פ פריטה . ופ״ש שבן משסע פטור םשום דלא נתב הטור בהדיא ויש לפרש ט״ש יבשו ב' זיתיפ
 ה״נו בניטל בל הכבד סש״ה אטד דטשמע טדלא פי׳ ינשו אלו הב׳ זיתים . וט״ש שכ״ס טר״פ הוא
 בפיח טת״ש .הכ״א וכתוב הכ״ט ופשוט כיון והנהו עיקר חיותא וניטלו אף על טי שנשאר לאו בלום .
 ויש לראות טה פשיטותא הא נגלודה טיטן נ״ט דעיקר היותא כהנך מקומות בשדרה או ואשי פרקים
 או טנור ואפית בעי התם והר״ט פסק שם לקולא בטיש שם וא״נ טה פשיטות וסבור הייתי לוטר דחתם
 לא טינעיא ליה אלא ניטל א' פג׳ טקופות רכן אפר התם הא בניטלו שלשתן לא טיבעיא ליה אלא שזר.
 אינו דכיון דניטל א' משלשתן אס כן נה׳ דפפיקא הוה אם עיקר החיות תלוי נזה המקום תו אף אס
 כולו קיים אסור מספק ועוד שהב"' בםיפן נ״ט כתב והתם אף בניטלו שלשתן קמינעיא ליד, וטספיקא
 אפרע! ליה יע״ש . וביית טואיבעיא ההם מכלל והבא טשיטא וטריפה כשייך איטא כיש״ש דהכא פשיטא
 דכשירה ואי מטפיקא אוסר הר״ט היה לו לבאר דםפק הוד, כ׳ כן דרכו ופה גם שלא היה להנ׳יט לכתוב
 ופשוט הוא וכאמור וצ״ע . ומ״ש השייך ראיה םהוריקה הכנר במקום תיותא וכן ב' כבדים במקיפ מרה
 טריפה אין ראיה דהתט מםפיקא הוה נפו בנלודה. ולפ״ז פ״ש רט״א ואס יבשו אלו הכי זיתים היה
 נראה דווקא הבי הא חדא הוה ם״ם אלא שראיתי להתבייש כתב דהני ווי״ן חמחלקים הן והביא ראיה
 טדשב״א בארוך ונקצר כתב כן . ואמת שעיינתי בקצר ב״ב ש״ג כתב להדיא יבש מקום מדר, או מקום
 היותא טריפה ובארוך ט' א' בהוריק הפרה נגד מקים חיותא ואין ראית דאיהו לשיטתיה בנלודה סונר
 לחוטרא כט״ש בארוך ובקצר ועיין בחמשי הרשנ״א וב״י פי' נ״ט ופש״ה פסק אף זית א' [ים] טשא״ב
 לחפחבר סימן ג״פ יהר״ב לא הגיה כלום אודי אורו" ליה דכשרח ח״ח כאן ומידי ספיקא לא נפקא שטא
 םדאיבעיא התם הכא וודאי כשירח נרש״ל או כשייך וחוד, ם״ם ויש לוטר כיון דלא ירעינן כוונת חנטי
 בטדה הוה ספק חפרו! ידיעה ולא הוד, סיס ולעני! דינא צ״ע ביבש זית א׳ לחוד וט״ט ביבש מקום
 הכליות חא הט״ב התיר בחייט כט״ש בפיו . ועיין נלח״ט בפ״ח מת״ש וקצת דבריו יש לעיין בהו ובפ״ט
 פה״ש פי׳ פירוש אחד בר״ט ולדידיד, אם ניטלו שלשתן והשאר קיים פשיטא דטריפה אלא שהב״מ שם

 ית בסקופ חיותא כשירה ואט מוווו
 פרה והלא כבר כתב בהכ״א אלא

 ובב״י נ״ט לא םיי כן אם כן לדידיה קשיא
 ןך» דהריט ז״ל בפייה פה״ש הכ״ב כ׳ נשאר בזית בפקופ מרה וטיח
 י חר״ז ספק לכאורח לאיזח צורך חזר וכתנ נשאר כזית במקום

 לסמוך לזה וטוודד טרפה היינו בנפילה כל הכבד הא כולו קיים חוח ט״ס אלא שא״א לומר כן בר״מ
' זיתים אלו חוח טרפח,ולא בתב ספק אלטא סינר ובנלווה מיבעיא ולא כאן א״כ א״א  יהא בחב ניטל 1

 לוטו כן . ולוינא כתבתי לעיל :
 ןזןיך יש לח^ר ב' תקירית . האי אי גיויפ נכלל יפצטוף לכזית אי נשו בעינן זית. הב׳ הא שאטוו
 י חז״ל צריך שישת״דו ב' ייתיפ בבי פקוטות אפ גיפל ולא נשאר כ״א חצי זית בכל סקופ ישאר
 חכנד ק״ם מחו דלכאורח משמע ינשו ב׳ זיתים אלו חיינו לגטו׳ פנל וכל אייו כיון דליכא בסקופית
 אלו זית שלם טרפה הוה . הנה חתכ״ש אות נ׳ יננר״ו אות נ' כתכו דלתוס' בשר בעינן ולחרשב״א
 ולפור הגידי! טשליטין וטש״ה חלקו על הר״ט דאוםר ניקנו קני הכבד טהא דניטל הנבד אלמא טנל וכל
 ענ״ל . ועיינתי נתה״א ט׳ א׳ כתכ על הר״מ טוטנשירין ניטל חכבד ונשתייר כזית וא״א להנטל חכבד
 ולא ניקנו הםמסונות הרי משמע רה״ק דפסתטא ביון שלקוי נ״ב ניקנו הסמפונות ועיר דהיה לנו לחוש
 לנקיבת הסמפונות וא״כ נראה דנ״ע פודים דנעינן בוית מבשר הכבד וכן השבים התבייש ולעני! הספק
 הנ' שכתבנו יש לעיין ביה טובא . שוב ראיתי הדבר מפורש בב"׳ בסי' נ״ב נהוריק הכבד נגד מקום
 חיותא שאט ינפל הירקות לא נשאי כזית טריפת ועיין בתה״א מ' א' ובקצר הרי משמע דבעינן זית
 שלם באותן מקימות אף שכל הכבד נשארח ועיין מ״ש לקטן נפי' נ״ב . ומ־חו בנעקיה כולד, ממקום
 כליות ומעורה בטרטשין זה איפשטא בגמ' דבשירה והיינו שלא ניטל מבשר הכנר כלום נאותה רצועה :
 ד נימוק הנכד . השייך הפנים לפ״ז בזה דכשירה אט נשתיירו ב׳ זיתים ופ״ש בספר לחיים בתב עליו
 ריכה״נ דט״ס הוא שאינו שט ואולי על ספר אחר נתכוין . ועיין פר״ח אות ח׳ ומ״ש וחולי אין לדון ע״ש
 טופו יש לעיין דיודא• רוב טריפות ע״ש סופו אלא דאין לרמות זה לזה וט״ט לענין הלכה העלו כולם
 להכשיר ועיין ט״ב פי' ס״א פוסק ג״נ להכשיו . ובאפ הבשו שלם תחתיו אף וט״א טווה דנשר ׳ע״ש
י כילה פליאה אבעבועות ונימוק כולה בטשטוש היד כסו שבא נ  ועט״ש גט״ז . ום״ם לפעמים בא הנ
 לפני נטה פעטים הא וודאי כל שלא נשאר זיתים שליטים טריפה רא״א בקיאין בבשר שהרופא גורת
 ופשוט הוא . (״) נתנ הט״ב סי׳ קי״נ באווזא חכבד נחלק לנ׳ חלקים ואם חלק העב קיים לית כאן בית
 םיתוש דבולהו איתנהי ניה יאס חלק חענ נחסר ותלק תדק נשאר יש לעיין אי נשאר מחלק העב טקום
 חמרה וםקים הכליות ופרק יש נטקום הטרפשא נשירה . וסיים והגדול לפי נדלו והקטן לפי קטנו
 אף שיש לטעפיט בכבד אווזא יותר מני ז־תיפ ט״ט א״צ לשער אלא לפי קטנו והמורד, צריך לשער

 באומד דעתו והאחרונים העתיקו דבריו :
 הםר״ח בקו״א נשם ש״א סי' ג״ח ככד של אווזא ובסופו תלוי כמין כיפ ובתוך הכיס שיבולת
 שועל פרוקבים טריפח וכתב דפשוט הוא דרוב חנבלעים דרך הוושט ועוד שיבולת שועל הוה
 בקיץ ׳ע״ש וכ״נ לחלבה . כתב עוד בשם הריק״ש אב! בכבד כשירה שנתהור, טטותר חרפ עיין בל״י
 אות נ' וצ״ל דאין ניכר אפ הוא פעלפא האכל שניכר דטעלטא אתי םייפח ופשוט "יא : ה י״א . עש״ך
 בשפ א״ר נה״ט לחתיו והתכ״ש אות ו' החטיו נם נוי! ככדא דעביא וטיאה שלה כצטר נפן טריפה
 ועיין באורה פישור ולא אריאח קאי אלא אנבד ולבן הטורה צריך ליזהר בשינוי הבשר ונשתנה הטראה
 ולקטן אבאר בעזר,"׳ ; ן אפילו . עש״ך דמכשיר אש לא נשתיירו רק ב' זיתים והתליעו ואפילו ע״י
 צירוף לא יהיו כ׳ זיתים שליטים ובתב״ש החפיר נזר, ועם״ש נט״ז: T אפילו. השייך הניא לשון הטור
 ואי הוה וודאי דרוב חננלעיש דרך הוושט או רק ספק כתבנו בפ״ז ולקט; טיטן ט״ט אכתוב עוד בזה :
 ה בלפי הוץ . עש״ך הביא ב' דעות באם הטחט יצאה לחלל הנוף להרשב״א אליבא דרש"׳ כשירח
 ולהד"( טריפה וטשםעות הט״ז באות יו"ד כל שיוצאה לחלל הגוף אי; חלוק כין נבח או לאו ח״שינן
 לנקיבת א׳ פאיגריט הפניכרט ועט״עו לקטן גטי׳ ט״ט נוח ב»יי־ר •־ ט כשרה . השיך החטיר כשני
ש . ״ ע  הפירושים בין קופד, לבר או לגוו נפי׳ רש״י ופי' הרשב״א ובן הלכה כט״ש הט״ז והתנ״ש י
 י בכל עגין טויפה. עש״ך ותטה על הווישה שנתנ הר״ב חולק אהפחנר וליתא שהרי הטניס עטו.
 ואף דלדידן בלא״ח בכל עני! טריפה ט״ט נ״מ דאלו בקופה לבר או לגוו הוה רק םפק ואלו טונחת בעובי
 הכבד וודאי דרך הוושט שאלו בקנח א״א לר״תעקט ואין מוכרח כ״כ לומר דהוד, וודאי ומ״ט לדינא
 פריטה טטפק עכ״פ בכ״ע : יא אנל. עש״ך במר, שחילק בין ריאה לכבדא ועיין ט״י ט״ש דאטאי לא
 אםויג; נויאה וסופו לינקב כפו לדעת בה״נ כלב ר׳״ח גבי ריאה ועיין עט •י יב ניקב טרפשא . עש״ך
 רהיכא דיש לתלית נירא דפבחא תלינן ופשוט הוא וכל טקופ אטוינן כן ואם הנקב פתוח או אווס
 ינדופה נתבאר בםיטן ל״ו דטחייט נעשה ואין תולין ובנפצאו ב' טרפשין כתבנו נט״ז לפ״נ סימן ס״א
 יש להכשיר בה״פ עכ״פ וטח שלא מגו נפשנה גיקנ הטרפשא טריפה נפ״ע עיין תבייש אות י״א ועפ״ש
 אות י״ר : יג מצד הכבד . הש״ך הגיח חצר הכבד וכן הוא בב״ה ועיין ט״ז ט״ש שט ולהלכה כיון
 טה שכתב הפ״ז שנל מה שפרוט לדופן נשירה הנין הלכתא! יד אבל. עש״ך והטעם דלא מחטת עצמה
 פיטרפר, ומ״ש ראיה מש״ס טייח הוא טבואר כמ״ש הנה״ג בהגהות הב״י אות ל״נ מהא דפריך וליתשוכ
 איגקיב דופן להדי מרה ומשגי כיון רלאו טינה מטיפה לא תנן ואכתי ליתני ניקב הטרפשא אלא כיון
 דלאו טיגה מטרפו, לא תנן ועיין טו״ת אות י״נ ותנ״ש י״ה רטש״ה לא הנן ניקב הםופשא ריש לה
 תקנה באם גםתם אח״כ ׳ע״ש והיינו כל שאין כמוה היה טשטע דאין לה תקנת וכאן יש לה תקנה .
 וטיחו טרה שניקבה ודופן םותטתה ואינקב דופן להדר, ואח״כ נסתם הדופן לא טחני כיון שהיה כנר
 הטריפות שעה י בפועל וכ״כ התב״ש בשימן טייב אות א׳ ושט יבואר . ומיהו יח יצדק לטי׳ השיך
 בסיםן ל״ו אות וי דנעינן סחיפה רטעיקרא טשאייכ לפי' התבייש שפ דסי&ו ליסתר ביין שהוא במקום

 סכה (ר״ל בםקוט שעושה טריפה) אס כן בניקבה הכבד או דופן ננדה ונסתם הא לאו טחםת עצמה טריפה אלא משום טרה וכיון שנטתט הגבר או הדופן היה להנשיר ובסימן ם״נ אבאר עוד :
H צ״צ סיפן ק״ז האריך בטהט שחיח תחונה נכבד והיה ה״פ יהתי' מטעם ט״ט שמא לאחר שהיטד, ישמא דרך הקנה נננס יעיין פר״ח אות ייא יתבייש אית יו״ד אפרו זה והתבייש נתנ דספק שטא i l t W Y l 
 דדך הקנה כבר כתב רשיי חולין נ״ח דדוב הנבלעים דרך הוושט נם טה שדימה לפ״ש פהר״ט פלובלין בתשובה פיפן נ״ח בכרונ נפסת הפדייה ציוו דווקא נבלי אפרינ! נ! ולבסוף נתב שיני׳
 רשויות טחני יע״ש וחתב״ש כתב דל״ד דחתט אפרינן כאן נפל פשא״נ חחובה אין סברא לופר כאן נפלה ופיהו אם נתהנח קצת יש להתיר שפא לאחר שחיטח נפלה אם לא היה חלודה נלל וכן נראה הכל לפי

 ראות עיני הטורח אם נתחבר, קצת ואין חלודח חולין וכאטוו :
 ןךמ שהס״ז בסימן ל״ח אות ד' המדיף במעשה דקודקבן שמצא תינוק טחט בו וטשטע אף דחוה ס״ט היה אוסר דשםא לאחר שחיםה ושפא לא ניקבה א' פאינריס חטניטים אלא שיש לומר דטצאו
 י תחונה מעל״ע והמשמעות שם כן ריצא המחט םעל״ע יע״ש . ולעני! הכלים לאחד מעל״ע הפר״ח התיר והתבייש אוסר והיינו מטעם דלא אמרינן ספק דרבנן להקל כשהספק בא מצו אהד יעיין שם ופ״ם
 נפ״פ בי טעשה דצ״צ ונלאחר טעל״ע אין לנו ראיה לאסור הבלים וצ״ע : טו טחט נטרטש . עש״ך דאין חילוק נין קופא לבר אי לגוו ולדידן אף בכבד אין חילוק וטריפה ואפילו כולה טמונה נפרפש ואין
 יוצא להלל בלל טריפה ע״ש ! טן רכל יתר . עש״ך ותעלת דני בבדים אף שאין נונעין בלל טריפה בשיטת רש״י ריתד בנפול דמי הביר! עטי טיהי אט היתר דבוק לפטה פפקוט טרה קיל טפי ררואין

 שאין אלא דלדול ולא יתיר בנד p העלה להלנה ועיין 0"ז נ״ה אות ד' שהאריך ויראה שהסניס לדברי השייך ושם אבאר באורך :
ה חפחנר נתנ נאן נ׳ נבדיפ פייטר, ולא הגיח חרב כלופ פשטע אף בחייט וזה אם נאסר כרשנ״א דניטל טריפה ה״ה חפר ולחר״ס כשירה נט״ש ב״י נסיפן יה ונםיםן נ׳ פעיף נ' נהנ״ח פסק דנה״ם יש נ ה  ו
 לפטוך אהר״ט דחטר ניסר ובסימן גיד סעיף נ׳ פסק נת״ה רחסר או יתיר הוליא נשר והיינו נהר״מ אם כן נ׳ נכרים יש להתיר נה״פ עכ״פ ואפאי לא הגיה כאן ועיי! שייך טיפן נייד וג״ה שם העיד
 קצת בזה וחנה״נ בהגהות ב״י אוח ט״א באן תמה על הר״ב נ! יע״ש והנה י״ל רחסר הכבד אפשר טטעס טרה בט״ש הרשנ״א אט בן אין לחלק נין חסר טתחלת ברייתא או לאו אף תאמר נתר״ט ז״ל דנל ניטל
 טריפה הפד כשירד, הייגו מצד עצמו לא בכבד וכס״ש הרשנ״א על הר״ט נתה״א כל עצמו של כנד מפני הטרד, הויא יע״ש ולפ״ז נםיגיט שאין להם טרד, עכ״פ כה״ט כשידה טט״נ. שוב ראיתי דאין להתיר
 נלל דאפשר דיתר כנטול דמי לא כחסר מחחלת ברייתה דט׳ והא דטתיר נםיטן נייד ם״ג יתיר תוליא ה״נו דלא אמרו בגמרא אלא געקר הוליא הא נברא חסר ויתיר כשר כט״ש הט״ז שם אות ר' אין כאן קושיא
 נלל . אפנפ להש״ך שם אות ט׳ רהעיקר בפי' כל יתר כנפול דמי היינו חסר מתתלת נר״תה אס כן יש לעיין נ׳ בברית באותן פינין שאין להם מרה בה״פ . ולענין דינא נראה לי דבי ננדיפ טריפה אף בכל
 הסיגים אף בה״ט והיינו אס דבוקים זר, נזה במקום היות הוה וודאי טריפה ולא םפק ואף אט הם רהוקיש זר, םזה אין להנניש זד. בגדר הספק שסא הלכה כהרטנ״ן דדוב הפוסקים נרש״י ונן פתס בהגה״ה םיטן
 ט״נ ש״ר, דבה״ט בב׳ טתולים להתיר אלמא דברור ליה לרט״א דהלכה נהריים ורש"׳ וראייש ושאר פוסקים ריתיר כתסר מכל וכל בסימן נ״ה בט״ו אות ה' אבאר. ולענין חפר חבבד טתתלת ברייתה יש להכשיר
 בה״ט כטו בסי׳ נ' שכתב הר״כ שפ למאן דםכשיר הפד 'ע״ש אלא שהב״י כתב שא״א לינראות הסד הכבד בסימן זה נתנ כן וירצה נזה דהר״מ אפשו פודה דבי כבדיפ טריפה והא דמנו ניפלה הכבד ולא כתבו
 רבותא הטרה הכבד דא״א נפציאות . ולפ״ז שפיר עניד רפסק כאן לאסיר נה״פ נ׳ נכרים עכ״פ דאפשר שהר״פ מודה כאן . ולא כתב שהר״פ רכל טקים שניטלה פריפה תפר כשר אלא דקשיא ליה לאיזה צורך
 אפרו חלט״ט נטולה וחסידה ש״ט דיש מקומות מטילה אסורה והסירה כשירה ע"! בהרשנ״א נתה״א ם׳ א׳ יע״ש עיין נטור ר״ס כ״ם שינה מלשון הנטרא דאטרו נטולה והטירה והוא מנה חטירה נטולה וכן נש״ע
 ואין להאריך כאן ופה שנ״ל להלכה כתבתי(°) ובסימן נ״ה במ"! אות ד׳ אבאר ועיין נית לחם יהורח אות י״נ נשפ הט״ז שאין לאסור נ' כנרים אלא נמקים טרה או חיותא ולחש״ך נביט טדיפח . ולא ידענא

 אנה פצא זאת דהפעיי! בסיסן נ״ה יראה דעת הט״ז נאות ד' דני ננדים אף שאין נונעין זה נזה טריפה וכן הלכה וכפו שאנאר שם באורך ;

י רע״ק ש ו ד  ח
 סי׳ ס״א [יט] נשפתי דעת סק״ג. משא״נ להמחנר סימן' נ״ט וכו׳. נינ עיין לקמן לסי׳ נ״ניאז שסוריקו כנגד כל מקוש חיותי׳ וכוי הרי וגס המחני פשק דנמד מהזיתים אם נתקלקל ושאר כל הכבד קייס ואפייה ערפה:

 שם



ת ע 2 משבצות זהב יורה דעה טא מב מג הלכות טריפות שפתי ר 3 8 

 כהנ״ה ס״ח אם נסרך טרפש לחםסט וביח״נ יש לעיין אט יש טחט כי רונ פעמים נן הוא ,
 והנה יש לעיין בזר, «ובא הצ״צ •ימן מ״ט העלה דווקא תחובה הא נמצאת לא וכ״ט לפ״ד אט
 wen ולא פצאי דעשר וכתב דסירנא עכ״פ תשיבה כק״ר רהא ימ פוסקים טטריפין סירכא נשאר
 איברים וק״ד לחוד אין מי שיטריף . והעלה עוד שם״ש בסימן ס״ח ם״ה בחגיה םחפ בביהיכ בנפצא
 א״צ בדיקה חיינו אט ניקב םעל״ע אף שיש ק״ד נחוץ אין פזיק דל״י לוושם בסי' ל״ג יהתפ מתוך
 שמנענע אוכלין ומנקין החזירו טשא״כ כאן דלא כט״ז ושייך בפיטן טייח יע״ש . ולפ״ז לם״ו וש״ך אף
 בנטצאת נםרכה טריפת ויותר הטור טתחונה דאלו תחובה בעינן ק״ר או טירכא נגד פ׳ המחט ואלו
 נמצאת אטרינן בנ״פ שנמצא ק״ד טריפח ועיין צ״צ . ועיין תב״ש סי' טייח התיר בחיים כנמצאת הטחט
 בהמ&ם ויש מ״ד מבחוץ והפר״ח שט הסכים לזה א״כ ח״ר, סירנא נח״ט יש להתיר בנמצא חפחט דלא
 למרה הרב ז״ל בצ״צ אלא מק״י . ושוב ראיתי בבל"' אות י״א גמנם בזה ובפי הנראה להכשיר בח״ט
 וכדאסרן . ום״ש שם הצ״צ ראיה דאף לא גיקכ מעל״ע נל שיש סירכא ננד פי חמחפ טריפה מבדיקת
 'שינים שכתבו ח״ל אם תמצא שנסרך הטפט או ניה״כ לחצר הכני אז צריך לבדוק אחר םחטין כי דרך
 למצוא שש פחטין וכך בא לידי כמה פעםים והטרפתי ואם איתא דבעינן םעל״ע פשיטא מה אשםעינן
 דהטריף אלא דאעמעינן אף שאין מעל״ע יע״ש וכפי חנראר, י״ל דאשסעי׳ דאף שלא חיח ק״ד בלל

 וקי״ל גסי' מ״ח לאחר שחיטה הוח ואף דבתב רמ״א דא״א בקיאין בק״ד מימ אפשר הבד"׳ לא סוכרים
 נן ומשיה כתב דהמריף רסירכא הוח כק״ר . וטיט חרץ אמת אף שלא ניקנ מעל״ע דסירכא נרע טק״ד

 ובתנאי שיהא הפירכא נגד פי המחט כט״ש הצ״צ שם . והכין טסתנר כס״ש לעיל!
 [כ] ןי^א לנו דין טוזירש אף שבשאר איבריט אין סירכא פוסלת אט נמצא טחט באין ה״ם יש
 לאפור וכה״ם פתירין וכתתובד, מעבר א׳ אף בה״מ יש לאסור ולפ״ז בקורקבן שתחובה
 מהם ונעבר הבי סירכא תלויה לא דבוקה יש להטריף ואף באין ק״ד כי סירנא עדיפא טק״ד , ויש
 ל׳גיין נט״שנדגיח יש לניוקאט כריקה;ל מ׳נכנת דיעבד או לאו ומלשון נד״י םיטטע לעיכובא דנתנ
 כי דרך למצוא שם טחפין משמע דרניל וכמ״ש בחניה שביודאי יש שפ קוץ ואשור בלי בדיקה אפילו
. שוב ראיתי בס"׳ כלל פ״ם אות ל״א כתב כן נפי' דיעבד אסור דלא כחוט השני דטתיר ( ס  דיעבד נ״ל (
 אם לא בדקו ייעכר ע״ש בסי' פ״ט. והנר, לשו; דט״א משפע רוודאי הוה ובת״ח כתב שמא והרי יש
 חזרה מח״ח לכא; שהגהות חיבר לאחרונה כמבואר בהגהות או״ח שלו וט״ט טה נחי להכניס ראשי בין
 חהריט המורים ובח״ט איני אוטר לא איסור ולא היתר אבל בשאר איברים שיש סירכות למאן דטתיר
 םיוכא נשאר איברים נט״ש בטי׳ פ״ו א״צ לבדוק כלל דדוקא טטרפשא להמסס באה הקנלח בנ״ל .

 ועיין בפי׳ ט״ב אות א' בט״ז שם אבאר שיש לאשוד אי לא בדק בחמסס :
ר א ר>ףך? שנקבה , עש״ך בשם חרשב״א ראם יש לתלות בירא דטבחא תלינן והוא פשוט ולא  מ
 ידענא דננ״פ הדין נן דהינא דאינא לםיתלי חולין ואולי לדייקא ד,א לא נמצא
 שוט טרה יא״י אט נוזםרח טח״ס או לאחר שחיטה טתירין אף שאין לתלות דהוד. ס״ס שמא חסרה
 הטרה כשירה ושסא נטלה אחר שחיטח אטנם וודאי חלילה לסמוך עיז להקל כלל דלו נאמר דתשיב
 םפיקא פלוגתא דרנוותא ט״מ טפק לאחר שתיטה לאו םפק השקול הוא כיון דלית במה לתלות ונשבר
 הגף דתולין חתם איכא עוד צדרים ראיכא מאן דמכשיר ננשנר נטו שיתבאר שם : ב וחכבד . עש״ך
 ראפ גיקכה הבכר נגדה טריפה והוא סבואר נשיים מ״ת א' ופוסקים וכתב חתב״ש אוח א' דאם נסתם
 הכבד אח״נ לא טהגי דטריפה אין לד, היתר כדאטוינן נהטקשח בטריפה כוי ול״ד לטרפשא דהתם
 עדיין לא היה טריפה עכ״ל . הנה אתה רואה דטריפד, שאין לה היתר שהטריפות הוא בעולם אנל
 דבר שאנו טטריפין ע״ש טושו כל העוטר לנקוב ולנפול יכדוטה אי בתוך כך נפתלק הדבר ההוא חוזר
 לכשרותו כפו שאתה דואה נההוא דפרפשא , אמנם יראה קצת סתירה בדבריו דנשיט; ל״ו אות י״י כתב
 קרום מחטת םכת אינו קרום דםופו לםתר לא סטעט דחוה שער, א׳ כפיסול ואלו כן היה ראוי להכשיר כאן
 דטתומח דקרום בכבד לאו בפקיט ריאה ומנה תעיב דגיקכה הכבד כשירה ומ״ט הדין אמת דראוי לחוש
 לכל הפירושים ונטריפח שאין לח תיתר ובטימן נ׳ נענין תטוטרות בראש העופות אבאר זה באורך :
ך>י דתא דכבד סותסתר, כשירה היינו דםניך ואדוק ביר, ומדין ריאה הסמוכה לדופן נלמוד ואף  ן
 י דהחם אנו םטריםין דא״א בקיאין הי מיקרי סביך באן אנו מכשירין ועיין פר״ח ^אות ב׳ וז״ל
 הר״ט בפ״ו מה״ש ה״ו מרה שניקבר, וכבד םותמתה כשירח ואם לא נסתם הנקב אע״פ שטמוכה לכנר
 טריפה הרי בביאור דםניך בעינן . שוב ראיתי ברש״׳ ט״נ א' וטרה שגקונד. בטקוט דיבוקה בכבד
 וחיבור הכבד שותפתה וכן העתיק הב"׳ דברי רש״י אלי ובן התנ״ש אות א׳ נתב דלא נפרד מהכבד
 הנה אומר אני שאין נשירה כ״א במקום דיבוק הנים נכבד טתחלת נד״תד, הא במקום שאין טחובר
 אף שםםוכה תכבד לטרה טריפה לדידן דבריאה ודופן םותמתה דא״א בקיאים ה׳ טיקרי פניך היה באן
 ואף מהרים ו״ל משמע כל שפניך היטב אף לפפה כשר ט״פ לדידן קיי״ל להטריף בריאה טיטן ל״ם
) ועיין םיי ט״ו בהדרא דבנתא 3 ) ה  ה״ה כאן ופ״פ לא מצאתי לא׳ מהפוםקיט שיאמר כי הוא זה בעגין ז
 שניקב א' להכירו בשירה משמע אף בלא סביך אין ראית דהתם דיניק גמור הוא וכן חלתולת שניקבה
 וירכיס מעמידין אותר, דאין הריעי נופל לתוך הגוף מיסא״כ כאן ושם אבאי •י ג נםרכה הפרה כשירה .
 דאין פירכא פוסלת בשאר איברים שייך ועיין יש״ש א״ט שיט; נ״ו ותה״ד אוסר וכבר כתבנו בןה בטיז
 וטייס לנתחלה וודאי יש לעיין אחר ריעותא בפנים ואי נתחבה אף דלא מעל״ע שריפה דטירכא עדיף
 פק״ד נם״ש נסיטן ט״א נשם הצ״צ ודווקא נשםירנא ננד פי המחט או קצת קרוב לו . ואם לא
 בדקו אין נידי לאסור אנל נפרפשא שגסרכה להטםם וניה״כ אף דיענד יש לאסור אי לא נדקו אחר
 טחט: ד וטועםו נלשונו. עש״ך דכתנ דרונא אית להו טעם מר טש״ה החירו באן ועיין נר״ושכתב
 דרונ אין טועפין בהם טעם טר . ויש עוד טעט דרונ הפוסקים טנשידיט ניטלה או הסרה הטרה •
 והריב״ש בתשובה נתנ דטעיפה לא הוה רק דרננן ונט״ש נםיםן צ״ה יכירן שנן הוה ספק דרבנן
 ולהקל . ושוב דאיתי להכה״נ בהגהות הטור אית ד' כתב כיון דרונ מכשירין הסרה הפרה םוטכין
 להטעים וזה כדברי אלא שלא הביא דברי הרינ״ש . ואם נאבדה הכבד ולא טעשוה נעה״נ טיטן י״ו
 דעתו להטריף דלא סטבינן אש״ך דרוב יש להם טעם פר וכ״כ התבייש אות ד' ובפ״י כלל פ״ה אות ד'
 הגיח בצייע ובל״י אות ד' ולה״פ ובאר היטב כולם שנו והעתיקו בשם עהינ להנשיר וטעו והנך רואה
 שכטה צריך חפורה ליזהר ואל יווה טתוך הקיצורים רק אחר החיפוש והעיון כראוי, ושינ ראיתי לכה״ג
 בתנהות ב״י אות כ״ז התיר בגאברר, הכבר מטעם ם״ם שמא הלכחיבטאן דמכשיר ניטל ושפא חיה טעש
 מר . ומפרש מ״ש נה״נ אי אי,-,א לתליוח וודאי םיחסרא חמרה ואי ליתא לתלייה כשירח היינו אי איתא
 לכנר ולית ביח פרידות ואי ליתא לתליי' היינו הכבד נשירה . אמנם ר,פ"ת אות ד' דוחה פירושו בכח״נ
 וכן התבייש אות ג׳ פי' נע״א ונפו שאנאר . ום״ש דחוח ט״ס אמת שדין זה רנה״ג אי חסרה המרה
 הוה ספק גפוד יהא נח״ח אטד דטש״ד, םוטכין עכשיו אםעימת הננד דרונן סנשירין גטלה הסרה ום״מ
 ספק שטא היה טעם פר לאו ספק ראנו רואי; רונ פעטים אין כו טעפ פר וביון דאיתרע וודאי לא שייך
 אוקי אחוקה , ונר״ו העיד שאחד מאלף ימצא םעם טו־ ונייד, האטח [בא] א״כ אין לטטוך «״ז :
ז דבי מרוח רחוקות זו טוו אין להכשיר טםעם ם״פ שסא הלכה נרםב״ן נפי' נל יחר ושפא י ף  ן
 ״ חסרה הטרד, כשירד, דננר טוםכם הלכה ברש״י והריט ז״ל בל יתר בנפיל דטי מתתלת גדייתח
 עפו ואין ספק ובי טהוליפ נםומניר,.אגו מנשירים נה״ם דהלכר, בודאי נרש״י שוב ראיתי לבה״נ בהגהות
׳ קנ״ט כתב בפירוש ראף רחוקות טריפה י  ב״י אות ח״י חקר בזה והביא דברי פהר״מ טפראני ח״נ ס
 הוה ובן חלבה (°) : ה נשירה , דכבד כועס ומרה זורקת בו טיפה ש״ך ועיין תבייש אות נ' העלה
 דוודאי איתא לכיס וניקבה פפורש בכה״נ דלא טהגי טעימד, אלא אפי׳ נמלה ביד כולה טריפה ולא
 שחני פעימה וע״י תולי נמי אין להכשיר אלא באם נפצא חסר הפרה ולא ידענו פת היה לה אפרינן

ה סמרה. כחכ הטין סעעס לאי! סיילא בלא נקב בריאה ויקא ולא נשאל עיין בסיס כ ל 0  W 212 נ
. גם לתוש' לסופו לסתפרק וס בקרומי סליאס שסט לקים ומתפרקים  מ״א אות ט׳
 ולא נשאר איברים ואן מרס שקרום שלה לק מ״מ חזק סוא ולא מתפרק וסיש״ש fo״p סימן מ״ה ונ״ו א1סר
 סירכא בשאר איברים וכתס״י קכ״ג אוסל אפילו נסיכו ליופן לא חלינן בדופן יע״ש וכפר״ח נאן אות ג׳
 ובס״ס ל״ו אוח ל״נ וסשמ״ח סי׳ ל״ט סעיף ע״א אוסרים נשאר איכרים ומכשירים בטחול ולנ וכיומה לבשרן
 ט3 שמא לא הגיע לחלל יפ״ש. וסנה סמכשירין רבו סנ״י ןרמ״א והנ״ח םיי מ״ו וסט״ז וסש״ך וסצ״צ סי' ט׳
 ושאר פוסקים מכשירים נשאר איברים . ויאיתי להלביש סי׳ מיו סעיף ו׳ אס נסיכו היקי! לדופן וניקו ולא
 מצאו שוס לימוסא יש תטריפי! ויש מכשירי! והוא מתה״י סימן קס״ג שנסרכו היקין וניק! ולא מצאו ריעותא
 ומשמע דנעי בדיקה והשמ״ח אוסר אפילו נלנ אס נסיו וצא ביק אס שלט הריעותא מעל״ע נס>׳ ל״:! סנו׳יא
 יע״ש לק ודאי בחצי סכגו שנסלן לפי מיש רמ!'א לעיל סי׳ מ״א אסור אף דיענד אס לא כדק ובשאר איברים
 אין לכחמיל כ״כ לאסול דיעבד אס לא כדק וצכחחילה ולאי נכון לגדוק אף בשאר איברים ואף דגט״ס מ״א
 כתבנו לכתאל אינליס א״צ לכייק יין «ש«ע לשין למיא ישלפשא יש לבדוק אין ראיה ששט אף ליעכד אשור:
^ סצ״צ סי׳ ע׳ מרה שהיתה יוצאת מנין הצלעות וסרוכה שס והמור ברזון שלם העצה להכשיר חלא £ * 0 
 זשירכא אין סיסצת נשאר איברים ואף צמא! יפוסל סא כשיש מנה בדופן תלינן שמוופן ואין למוש
 שמא ע״י קין ניקנ מדופן חדא באסל מועד נקטינן נסי׳ מ״ט רשפק עיי חולי יש להכשיר ועוד כיון שעיל
 הנהמה סיס שלם ודאי ע״י חולי סיה וכ״כ ספריית אות ג' כצ שהעור שלם תולין ע״י חולי וכל שעור נקונ
 חוצי! עי׳ מון דשכית טסי,וכתב דהמחנר לקמן סימן מיט מיידי בעור שצם מחון והתבייש שס כתב דמיילי
 שלא נוקו לעור סא סעול לפנינו ונקוב תולין בקון!אץ נקוב תולי! בחולי אף בלא ש״ש יא' «״י קין בפנים
 ודאי מוושע נאה ללונ הננלעיס נו׳ אלא לנפניס מסתמא ע"׳ חוצי ושם ינואר. והגה עיש הצץ רתוצין
 בדופן כשיש מכה אף דאגן בריאה נה״ג מעריכי! אף שיש מכה בדופן נמ״ש רמ׳׳א נסי' ל״ט מ״מ בשאר איברים
 !דאי רא!׳ צסמזן עצי! לוף צמא! דמעריף סירכא נשאל איברים וכן הפרימ הסכים צצ״צ אף דהוא מהמטריפין
 סירכא נשאר איברים והלכך אס ניקנ העול גפ הוא ז״ל לא החיל נכאן והוס ס״ס לאיסורא שמא כמיל סירכא
 פוסלת גשאר איכרים ושמא ע״י קין ואף שממ״ש שם לסירנא וו לאו ריעיתא דתילין בדופן וסוס מקום
 מכה מ״מ הא נשויח משפטי שמואל צידד לאשור בסי׳ ק״ל יע״ש וא״כ אף אי אמרינן ניקב בחון ספק עיי
 חולי יש להכשיל היינו נאי! סילכא הא כשהמלה או שאר איכרים שרוכים אין להכשיל אלא כשהעור שלם(°):
 (3) ואף עכשיו. כתב הע״ו נשסהו״מ ני לנו המנשילי! נחסלה המיה וכדאי הס לסמוך כה״ג וחששתי
 נו״מ ולא מצאתי ונת״ח נלל ס״ה י״י נ׳ ימסרא״י(גפסקיו ש״ לי) סיגל ועכשיו יכול להמון אטעימס ואף
 ונהנהות ש״ד כחב ואין לסמוך אצא אאומן יודע להבחין וא״כ א״א בקיאי! ככל סדנריס הצריכין בדיקה
 מ״מ הא מהרא״י עצמו סוגר לעכשיו יוכל לסמוך אעעימס א״נ כ״א נקי גוה וכלאי המכשיל׳! ניטלת סמלה
 לסמוך כסייג עלל. סנן רואה דסר״נ "ל נתרי טענות נא. א׳ מלנתנ מהרא״י כסי׳ צ׳ לענשיו יכולין לסמון
 ע״נ סובר רכל אדם בקי נוה אס טעם מר וא״צ אומן נזה ומור כדאי סס המתירי! לסמון עכ״פ כסייג ובאמת
 שוה סותר למ״ש סש״ן כסי׳ צ״ו אות ס׳ וצייר) דעכשיו ינול־ן צסמין אטעימת ישראל ריענד אי ניפצו צנון
 בחלב או לנולל ומת״ח לא משמע כן וי״ל לסגהוש ש״ל סי' ס״ח כתבו כשס מהלא״י ו״ל ואין לשעון אלחיכה
 ב״א המומחה ויודע להבחין וה׳׳ט ואף נב״ח ישאל איסורי! קי״ל וא״צ קפילא כמבואר גר״ס צ״ח וווקא
 עונד נוכגיס בעינן קפיצא שלא ישקר יע״ש ומ״ש מומחה הוא דבשלמא כשאוכל וטוטם הרנה בל אוס בקי
 משא״כ לחיכה כלשונו לחו־ דאין נקי כ״א מומחה ועין נתנ כת״מ דיש לסמוך אכל הני דמבשירין נעצה המלה
 עכ״ס כדאי הס לסמוך אצחיכה בזמן הוה אבל לעני! טעימת מאכל היתר נזה ודאי כולי מצמא נקיאין ואין
 צריך אומן ומשום הכי ישראל מהימן ובסימן צ״ח אבאל עזל . ומ״מ כשנא כנד לפני לעעזס אין אני סומן

 טצ עצמי וסיילע להבחין יטעום ויסיר נפשינוות נמיש המחבר ורמ״א לאן:
 0*31 סליק״ש תניא! הפל״ח אות ז׳ טעמו מקומה !היה מל ואח״נ מעמיסו וצא נמצא מלילות יפולין צומל
 שבצע הכבד המרירות יע״ש ופשוט הוא . ודע דהא לטעימה מהני הייני שיקרע הכבל ובפנים
 ימצא מלילות כמ״ש המחכר סא לעמוס ע״ג הכבד לא מהני לשמא נשפך המלה ע״ג סכנל ועריסה ודווקא
 שננלע המלה נכבד מכשירין וכן הניא ססל״מ לשון בה״ג נעצה המלה קלעינן נדוכתא «שמע דוקא ע״י קריעה
 יע״ש. ועיין כה״ג בהגהות הג״י אות י״ג כתב דנת/ כשב קרעינן והרשנ״א והבאיש ושאי פוסקים לא
 נתבו כן והתבייש אות ג׳ כ׳ מי שעועס ע״ג הכבד טועה סוא יעיש וכן נראה לי דסנועס סוא מבלע תמרה
 נכבד מתמלת ברייתו משא״כ בשיש מרירות ע״ג הבגד ולשון המתבר יירה עלוהקרעינן ולא רבותא קאמר
 נ״ל(״) א״נ לא יפה עושין סעןעמיס ע״ג הכבד אצא לאמר קליעה ח< או צלויה וכאמור • עיי אבאר לן
 טעימת סבבו אף בנהמה מסני ןל״ת דוקא עוף לאינא דאמלי הואיל ויש מין עופות שאין להם מרס ס״ה
 ניטלה המרה במין שיש לו בשירה ולא בנהמה לליתא למאן למהשיל ניעלה אף ננהנוס מכשיל כמ1 שיראס
 הרואה כפוסקים ומש״ה כל שיש עעס מל בנהמה נמי כשירה וכלאי סס המכשירין נניטלס לסמוך עליהס

 נעעימה נמ״ש מת״מ כצל פ״מ והוא פשוש :
 ןזןידךא גא ליוי ככגואשל עגל שהיה לו טלה נוינו אלא שהיתה לגנה ביותו לא כולן המרהשללנה
 י להיימ ילוקה ואמלתי לקלוע המלה ולבדוק- אס לא יש שם איות ריטותא כי סוגל אני ננ״מ
 יאיכא ריסותא ציין רדיקה ואף שאני אין מחמיר נשינוי מראה נשאר אינריס מ״מ ליעותא הוה ויצאה מהרוג
 וכשנלקתי יצאו מיס וכיס צלולים ומתוקים ולא היה כלל עעס מר שם . ואמרתי מאחר שהריק״ש כתנ הניאו
 הפל״מ א1ח ע׳ מעשה שהיה יוצא כמי! ניס קט! אצל המלה וטעמו וצא היה טעם מל והכשיל דלאו נ'
 מרות הס אלא ניעא יע״ש וכיון ללהכשיל המן אזה נ״ש להעדיף למרה כשמה ופעולתה להשקיט ממימס
 הבנד ונשסיא מתוקה אי! פועלת . הן אמת שיש להשיב יממעשה לליק״שאין ראיס ומס״ש להחזיק ריעותא
 שהס נ׳ מרות עאנזר שהא׳ נלינה אמרינ! אוקי אחזקה !אמלינן שהאחלס נועא סיא משא״כ בנדון דידן ומ״מ
 המעיין נריק״ש יראה קצת לעעמא לצאו מריס הם יע״ש וב״ת ללא אינפת לן נמיס והא האוהל מועל כתג
 מלה שנתרוקנה והניס קיים כשירה הניאו הסר״ח אות י״נ סתם הלל בריא משא״נ נאן לקותא הוא ישזפו

 לנקוב הכיס !נעת לא מצאתי גילוי לדין וה וסטלפמי מספק(0) :
. עט״ז וכוונתו פשוט לנחלק העב יש בצדדיו ונלאשו דקות והכל נכלל בשם עב ש סעי א ד  ר«ו (א) ר
 וטריפה בנ״מ שניקב שם ואין נשאל חצי עניו לדידן לא״א בקיאי! בשיעול עובי דינל
 זהב. יראה לי לנמלק העג גופא מקומות מקומות יש לאם ניקנ נו כמקום עוביו ממש בעינן שישאל שם
 חצי עוביו עד״מ אם עב שם טפח בעינן בשיור חצי עפח !בצדדיו לאין בעוניו אלא חצי עפח אם נשאר רביע
 טפח וי הכל לפי המקום . וכבר ידעח מ״ש הפר״ח כקז״א כאן על נה״י דהכל כפי עוני הצי טחול שלו כתב
 עציו דאינו כן דצגדוציה משערים בטחול של עגל יע״ש . והנה כולן השיגו עציו והלילה להקצ כצל וכלל!כן
 הניח נתנ בפיליש דגעוגי של איחה טחול שניקב גסומכיה משערי! לאס השיור סוא קצת שחוח מחציעוגיו
 במקוס שניקבה כשילה ונ״נ הש״ן אות ז׳ וו״ל פחות מחצי עוניו של אוחו טחול במקום שס1א ענ וכן השנים
 התנ״ש אות ח׳ בפילוש וכמו שאנאל לקמן . ועול דאי נעמול שצ עגל אהתי נתת ונלין לשיעורין ומי יודע
 אפשר נע; צ בן יומו וודאי מ״כ נאות! הטתול שניקב משערין אף אני אומר דנאותו מק!ט שניקב משעלין
 ואס ניקנ נקולשא שנינב אם נשאל חחתיו פחות חצי עוניו מעט שצ אותו מקום כשל וכ! מורה לשון הגיח דאס
 השיוו פחות חצי עוניו במקום שניקבה והשייך שכתב גמקוס שהוא עב נא צאפוקי שלא.חשער חצי שצ קוצשיה
 אס כן ה״ה נענ גוןא מקומות יש !נואמרן. ועיי! כסייג בהגהות העוו אות י״נ נשם ומשיא אש ססומה־ה
 בשיור שוס לקילשיה עריפה יע״ש ואין שיהיה שס הפירוש אנו אי! לנו אלא דברי הישג״א נחס״א ל״מ ג׳

 וכמו שסי׳ הנ״ח ושיו ותנ״ש וכוכתיבנא כא! .־

 הםתשא נברא הסר ונבלע הטרירות בננד כיון דגטרה פעולתה בכבי יכועס כו׳ א״כ די בכך או אפשי יהכים נדבק נולו נכבד עד שאין ניכר . והיכא דהנים רק ואי! נו מים בלל נשירה וא״צ טעימה אלא
 שהפריית אות י״ב כתב שצריך נפיחה וכן נכון ואגי טפופק אי נאבדה בלי נטיחח טחו הדין הלכך צריך הפורה ליזהר ושלא להכשיר נ״א שלא מצא המרד, נלל וכאמור וז״ש בהיג אי איתא לתליי' וודאי חסרה
 השרה ד״ל א' איתא להביס במקצת וודאי לא טהגי טה שטועם טעם טר בכבד . ומיהו אי יש מרה כדינו וטעמוהו לכנד ויש נו טרירות נשירה נ״כ הפ״ת אות ג' ופשוט הוא דכל פעולתה הוא בנר

 בועט ומרה זורקת טפה א״ב ודאי דנשר אף שיש פעם פר :
ד כתב הפר״ח אות ח' דפשוט הוא דנשירר, וככר תפשו עליו כולם כאי ואופדים רנל יתר כנפול דמי עם המרידות וב״כ התנ״ש נשם הב״ח ועיינתי בב״ח ולא כתב כי נ  ואד) נטצא ב׳ פרות ופעם טר מ
 אם אםיש טהרעי״ל נהנהותיו דבי פרות כשר דפ״פ איכא טעפ מר בתנ דננמול דם׳ ולית כאן פרידות טשא״נ כשיש טעט פר בכבד גופא. ואני אומר שאין לחשוב להפר״ח שהיה רב מובהק
 נדול הדוד לטועה ח״ו שהרי איטר בפירוש באות ח' ב׳ פרות פריפה אפילו רהוקים ופיהו אי יש טעט מר נכנד כשירה הרי שלא כתב ב״א שרחוקים הטח ושמא כל יתר נחסר דם׳ כפירש״י והר״פ לא כפיי
 הרשנ״א בנפיל כיד דטי ואס כן לא אםרינן שנם פעם מרירות הכבד גי»צ דלא אמרינן• בן אלא בבי איברים ולא במה שניהן בחוק השבע להתקיים הטין כבד כועס כוי והרי כיש טרה וטעם פר בכבד כשירה ואף
 שאין זה ראיה דהתם פועלת הפרה פעולתה פ״פ אין לשויא נשכיל זה לטאור! של ישראל נטועה. וטייפ לדינא ה״ו אף בה״ם להקל עפ״י סברתו נלל וכלל ועב״ת ובט׳ז פ״ש : ך ואף . עש״ך הראה מקום
 לשימן צ״ו יציית רםומנץ אפעיטת ישראל האידנא ועם״ש נט״ז טוה . נתב בפי" נלל פ״ח אות נ׳ שצריך להעביד הדם פעל הכבד נסקים שלוחך משום איסור דם ופשוט הוא ואין להחמיר לצלות תחלה אלא
 ׳טעמנו כך עתניש : J גוקבין. גלמוד פרין תר' בועא ושסניא ריבי שייך . ובלל העולה אם הם שתים ממש ויש לנ״א כים נפ״ע ואי; כחוברין נלל אף ששופנין דרך נקב באטצע או בסופו טה בכך ואין היתר
 אלא כשיש אצבע בתחלתו או בטוטו מעורב וזה נלמוד מדין ב׳ בני מעיים לקמן ורוחב אצבע הוה אנודל יע״ש הא לאייה אין טתכשר וכשמטשון א׳ שופך מרה לשתיהן אף שהם נ׳ םטש יש להנשיר בבהמת
 ישראל נה״מ עיין ניה יחדא מתחזי׳ כתרתי אף שיש ביניהם מתיצה הנ&סקת י״ל שאחייכ עלה וכשירה ואלו בבועות נה״ג פריפה דאםרינן שנקנו זה לזה כט״ש מהרש״ל הניאו השייך בסי' ל״ז אות ז' ול״נ .
 הן אמת שהד״ם נתב כאן ראפשר שנם בבועות נוהג הדין הזה באפ נפחו הא׳ ועלתה שגיר. דכשירח וזה הפך דעת חש״ך שם נאות ג׳ אלא שלא החלים ונלשון איפשר אמרה ובהגהות השמיט . ומ״מ קשה
 לפה לא הביאי הש״ך להד״פ הנ״ל 0<) וצ״ע גם הדרא ערבי לא טהני בבי בועות יאין ללמוד בב׳ בועות מבאן ועתב״ש ופר״ח יטה שנלע״ד כתבתי: ח כשירה . ומר, שלא שפכי תחלה דהליתה היה עבה ש״ך
 ופיהו בנ׳ בועות לא אפרי' הכי וכל שלא גשפגה באתת טריפה ועפ״ש נפי' ל", : fi כפו רוחב אצבע . עש״ך ודייל ביון דטרין בני פעיים נלםוד וחתם בעינן בתחלתן וסופן כרוחב אצבע התם שאני דצריך
 הטאנל לצאת כוי: י 'ש עש״ך יהטעם כיון דהרבה מכשירין בחםרה או ניטלה הטרה טש״ה הכשיר ועם״ש לעיל דחטעס כיון שטטפון א׳ שופך לשתיחן הוא ההיתר . ואף להרטב״ן רכל יתר כנטול וניקב
 חבירו א״כ אין להתיר דע״כ לא פכשירין אלא כשניפל פכל וכל לא כשניקנ פ״פ להלכה קיייל כרש"׳ והר״פ רכל יתר כנטול טבל וטש״ה אה״נ דווקא בה״ט שרי: יא אי בוי. ואף רבריאה אי שפני להדדי
 טריפה טעל״ע התם אינא חשש טטפינא פשא״נ תנא גיקבו פפפוגי הנכר בשי ש"ר : יב והצבי. כתב השייך דבשעריס םשטע ראילים אין לחם מרה כלל ועיין באחרונים חילקו בין צבי זכר יש לו טרה סמוך
 לזנבו ובין א״לד, נקיבה אין לה דםש״א ואני םסמק אפשר איילים הן טין אחר הסוזכר בפסוק גפ נתזי אנן אי יש להם או לא. גס קצת בתנו תורים ובני יונה יש להם מיה בבטן ונש״ע נהג״ד, משפע דאין
 להם כלל טדלא הניח על הטוזבי •י במיי כלל פ״ח אות ו' הניה נצ״ע בצני וכדופה שאין לד. פרה ממוך לבבי א' ליתא למרה ויש טעם טד בכבד מהו דבה״ג בתב פעטינ; אדוכתא משמע דוקא בטקום המרה

 אי אפשר לאיזה סטפת יש ששופך לננד יע״ש. יטיחו נל שפוסל בפרה פיסל גם נצנ׳ וכיב התנ״ש והוא פשוט ניקני, או חסר או ב׳ טריפה ;
 בה״נ בהנחות נ״י אותנ״ד נמצאו כ׳ פדות ולא הספיקו לבודקן ונתערב באהרות יש להנשיו ומשמע התם יהיו שט נטר, םגיפין בלא זד, וחסר ויתיר יש פלוגתא דרנותא יע״ש : יג גרעין . עשיך
 הראה מקים לסימן פ״ו ושט תילק אף לטאן דפטריף כאן נטחט חתפ בשד דאית לה יובתא לפיפק וכן פסק חפ״ז שט להתיר בה״מ אס לא בתחכ ונא; אסור אף בחיים ולא פהגי נפיחה דלא

 בפו־״ח עתנ״ש : יד ואי! חילוק , וננ״ע פריטה אבל נטצא אבן נתינה דא״א לינקנ נטו בגרעין של תטרח ונן ננביא או בריאה אין לחוש והוא כשר :
 רןו א ("אח, עש״ך השיג על הב״ה וסובר כהטיז דודאי אין םתול סותט נקנ הברט דחלב טמא יש ביניהם ורש״י לדונפא נקטיה . ומ״ט א"׳ מי הכריח לרש״י בזר, ומה בעי לוטר ע״י טתש שלפנינו ומבוי הייתי
 לוםר דרש״י פובר נבוא ניקב נשירה נם"! ואף בנה״ך שהשיג עליו היינו דפי יודע שפא'הבריא ונתרפא תא בידוע שננרא_ניקנ נשר ושוב ראיתי בכה״ג בהגהות הטור אות ט׳ הביא בשס והש״א

 לופר
י רע״ק ש ו ד  ח

ק"י י א״י אץ לסמוך ע״ז, נ״נ נת׳ בעי חייא לסכנס״ג סימן סיג  שט [ב] בשפתי דעת כסוף ט״ק פ״ו ד״ח ויצא. שוב ראיתי גמ״י נצל פ״ע אות צ״א ב״כ נפי׳ ויעני אשור ט״ב [בא] בשפתי דעת ט
 נ״ג וכן סשגיש גתשוגח נ״נ ס״ ע״! 6נצ נבדק ונמצא נסלש!אינו תחוב;׳ להקל ־. כחג להקל ־•



 שפתי דעת יורה דעה מג מד הלכות טריפות משבצות זהב
 וראיתי לסבינו לחם יסודה אומ א׳ נתנ נפש ספר״ח ואה ניקנ נצו בוק שנענ במקום היט נשיו־ .
 אומו אני שנפר״ח מבואר ההיפך אות ס׳ והפניה לטריפס ובתנ ששנוש הוא מאן למנשיר ותרי
 אתה רואה שלא לפסוק וין מתון הקיצורים אס צא אחר החיפוש הלא יומס מ״ש מהרשיל פא״נו ונהקוטתו
 שהמורים מרובים והיוועיס מועטים : (ב) נקנ. טע״ו וכוונתו «ש1ע וה״ק אס לא נשאר עוני דינר רק
 בצירוף עס קרום שעל סעמוצ שהוא חלב ע«א כמבואר סימן ס״ו ס״י שאין ונ משלים אן< א״ס ועיסוק שפיר
 מימ אין נקרא נשם טחוצ במו שאמרו ניקב הלנ פשיעא שאין ערסשא נכלל כמבואר סימן מ׳ ומ״ו פ״א ה״מ
 באן אין קרוס נכלל והניא עוד ראים מאו״ה הניאו נסי' מ״ו דאשיצו נשר ומלנ טהור איו סותם לעחוצ ובעינן
 עוני דינל ולא מהני שתיטה אצא נובר שא״צ כיא סתימה משהו אם כן פשיטא שאין ו״א סותם הטחול נין
 פשוט . אלא שראיתי לנס״ן נתנ(ונו״ס שט פ״ק ח׳ וצ״ל *׳) עליו דאינו נן ונפי סנואת שהני! עור עצמו
 של טחול אין מצטרף וע״ז השיג עליו ולא זכיתי לסנין דבריו *קדושים דסא מבואר נסיו שעל קרוטנתכוץ .
 שונ ראיסי נפר״ח אוס א׳ סמ« עליו נוס ומצאתי לסמ״י כלל פ״ט אות נ׳ נתנ ינה״ן חולק אט״ו וכן
 גמשונס ווהו״י הלוי אומר דקרום ri לחלנ טמא דמיהדק עפ׳ ענ״צ סר׳ שסונר דסש״ן נמ׳ על• קרום
 הטחול נחכוין והשינו וסוס נמו טחול עצמו ולפ״ו מ״ש טאו״ה אין ראיה היינו דשאו נשר אין סותם מה
 שאין כן מלנ קרוס זה סוה דבוק בתולדה ומשציס לשיעור אמנם מ״ש מלב אה״נ לא ירענא מהו והא מבואר
 דטדפשא דצנא אין סותם. ולעני! הלכה וודאי קיימא לן כט״ו ונפר״ס וכ״כ נכה״ג במהות סנוור אומ ה׳
 שמהר״י הלוי סימן ל״ס נראה שמסכים דאין קרום מצטרף ותמהני מ״ש המ״י דמהר״י הלוי סונר דהוה סתימה

 ואין כעס נירי ספר הנ״ל לעיין ניה ־•
 (זוד כסב הע״ו להתיר נקנ נסומכיס וניכר שננרא כן ותוכן כוונתו דננוא נקונ פין שם ניקב עציו אלא
 * חסר ונטחול אין חשרון מזיק ככולו וכל שכן מקצת אי! מסלןן מויק. והנה מ״ש מריאז מפולש נשיסוצי
 ולא אמר מפולש מפל״ע בגוף הריאה וניכר שמפולדחו כך אצא ששם יש חשש סמפונות ומכל מקוט לא ידענא
 ביון שנברא כו אין חשש ואולי לא שכימ , ומימ נראה בריאה כה״נ יש לאשור אף נסייע ודווקא שיפולי יש
 להנןיר נהימ . ומ״ש בריאה מטעם מסר קאמינן כן םוא האממ שהרי מר״מ זיל מנה נטיח מה׳׳ש חסרים

 ומנה משר מנוף הריאה תחמ סוב חסירה ימוין שם .
 ח מ״ש טה לי מסר כוצה או מקצתה צא הניטתי דניעצ ניד יוכימ נכוצו נשר ומקצח סופה פיס נברא
U חסר נולה נשר ומקצת אפשר אסור וכ״מ והיק דטחול חידוש סוא דניקכ טריפה וניטל כשר א״ב J ' - ׳ " 
 חסר מניטל אין ללמוד וכמי שיתבאר נסי׳ נ׳ והוא שיטת סר״מ ויל דניטל טריפס סא ננרא מסר נשר וא״כ
 ה״ס כאן ונברא חסר במקצת כשירה וה״ת אס נברא נמקצא רק נקולשיס כשר לפיו ומ״מ הא שם דוקא נמ״מ

 מנשיו ומ״א ואין סתיו כאן ב:תס :
* טוי דלקמן אמרינן נ׳ טמוציס דבוקים נסומניט טריפה והט״ז אומ מ׳ הטריף נה״• י״ל דסונר י ד  י
׳ כשיעוז הלמג״ן רנל ימי כ«זול דמי היינו ניד לא הנביא חסר נשיטפ רשיי וסל"! ז״ל נפיזו  י
 מס״ש סונר נרש״י נל יתר במסר לא כניעול ניד דמי ומש״ס כמנ סנ״י כסימן מ״א לדידיס כ׳ כבדים יש
 לסגשיר משא״ג לסרמנין אינו כן וכאמור ועיין סה״א ל״ט א׳ הניא פירש" יתר כחסר מחחלת ברייתו והביא
 אח״כ פי׳ הרמי׳׳ן יתר כנטול ניד דמי ועיי! מ״י כלל פ״ט אומ א׳ הניא ראיה למ״ש מו״ו מלשון הרמנ״ן
 יעיש ויפה כחנ ווקא עשוס כניעול ומי הא אס יסיר כחסי ביש ומי היה לן להכשיר דבוקים בסומניה וזה

 יורה כע״ו חסר במקצת כשירה ול״ד לניסצ במקצת וטריפה ומסר קצ מניסצ כיו וכאמור :
 ודלזייל הלכה הנה הצ״צ סימן ע״א האריך ותוכן כוונתו אבאר. דע ני המכוון בדבריו כן הוא ואבר
 י I שיש לו מלל וניקב עריפה אין חילוק נין מתולוס ניקב בבירור אפ״ה טרסה וביאר תשובת הרשב״א
 שפיג דנטצא נקנ בדקי( שאומרים שמחולדס הוא ששקר בימינם לאו דאי האמפ אתם ובשירה ח״א ונל
 שניקב טריפה ס״ס נברא ניקנ(ויפה נתנ והט״ז יודה לוה ומ״ש שהר״מ ישמיט נברא ניקנ צאי דנשירה אלא
 ה״מ דננרא ניקב נבלל חסרון הוא וכל שניקנ טריפה ס״ה נברא ניקנ ובמחול למסר אין מזיק נ״ה נברא

 טריפה אנל אנר שאין לו חצצ כמו טחול וריאס אין חוששין שמא ניקב והבריא ועש״ס אין להטריף דחםרין
 בריאה וטחול אין מזיק ואס נמצא נקנ מפולש נריאה או טחול יש להנשיר דאי יויישינן לשמא ניקנאחינ ועלה
 ק־ום א״נ אין מכשירין חסרון בריא: ענ״ל ור״ל צדיון דעכ״פ נה״מ מכשירין נביאה . העולה טדנריו
 לאבל שיש לו חלל יש נ' דברים לאיסור א׳ שמא ניקב והבריא לו אלו ממולופ ע״ט כל שניקב טריפט נבוא
 ניקב עריפה משאינ אבר שאין לו חלל ונברא חסר כשר ה״ס יברא ניקב אין נו חששות אלו דשמא ניקנ
 ונתרפא לא חיישינן באבר שאין לו חצל ונברא ניקנ לאו נקב הוא אצא חסר הוא ומהר במקצת אין טוסצ לא

 בריאה וצא במחול וסו נוונחו ז״צ :
 £*מימ מה שסיים נניקנ עצם נולנצת של אווזא יש לסקל דהא דהחמירו אחרונים 9ני אווזא דידן נעוף
U ממיס שמא ניקנ קרוס של מומ היינו ע״י מיצי לא מתילדה וכתב אמ״נ שעמד על החקירה שנולן A U B S 

 מתולדה נן והתיר סנה לא זכיתי להבין דבריו מ״ש סחמירו אחרונים והא מדינא דנמיא הוא חולין ניו נ'
 אמר רב שיזבי סני אווזא דידן נעוף המיס . וממיוצש דבריו נראה דספק הוא נעוף המיס שמא עיי כן
 ניקנ או אפשר עתיד לנקב והוה ספק טריפס ומש״ה מאחר שידע דדרכו כן מז ליכא הנחשמ חז״ל ומה
 שחיות סנה ובריאים ולא נפסק הקרוס או שמא אווזי דידן יותר חזק נענע! מזמן הגמרא זה חונן כוונתו
 והמעיין ברש״י חולין שם ו״ה הואיל וקרומן רך צא קא׳ קרוס משמע רודאי סופן ציפסק לא שמא תלכן אין
. וראיתי להתנ״ש גסי' ל' אות מ' ימג על סצ״צ שלמו וין  להתיר באותן אווזות ובסימן נ׳ אכתוב עוו
 האווזות ממה שהכחיש סרשניא לאנשים שאומרים עתולוה כך סוא ואי סות עתולוס וחיות ׳״נ חיוש היה
 נשר דככי רכיתייהו ומש״ה סכמיש ומכס צמד לנדון דידיה וכשירות כיון ורונן כך ונתב ע״ז התניש וווקא
 שכל המין כך יש להכשיר יעיש ואני תמה על עצמי למס ידנר האדון כדגריס האלה וחשד למאור! של ישראל
 הציצ נזה והלא המעיין שס יראה כמיש והכשיר האוווומ מטעס דספיקא הוה כוי ומודה הצ״צ דכל נקנ
 מתולדס סריפס לי יגןא אציסו ויאמר שמחולוה וחיות י״נ חוומ עריפה!וגינו המובהק נעל סנ״ש אשר ורנו
 למנות איתיומ ונקודות למס חשו סצ״צ בנן והלא דנריו מניארין נמ״ש . והצנס נמאן אומר אני נריאה אס
 ניקנ מפולש מעצ״ע יש להטריף וכמ״ש כפר״ס אוזו נ׳ ונפי הנראה מזיו כאן שלא הנשיר אלא בשיפולי
 אונא והיינו למסתזוא אס מפולש באמצע מיששין לשמא ניקב ונחוסא . ובמחול אלו היינו יולעין שנמוצוס
 כך סןא י״ל הכי וייל הכי ומריאה אין ראיה שעולה בנפיחה וגש אין מפולש נמו כאן אענס אס רוב מין
 כן בבירור בזה י״צ להכשיר דאין רוב מין טרפה ואנו אומרים קכלח חו״ל אמת סוא אלא שזה אינו נכלל ניקב ולא חסר אלא• הכי רניתייהו וכמו נקביהסמפון כשומן •יורד כין ערונוס וכאמור (־) ומ נראה לי :
 (ג) כעוי׳ וינר. כתב הט״! ובעינן מעחול עצמו לא מבשר אחר וכני נתבאר ומ״ש גסי׳ מ־ה ט״ס וצ״ל מיו אות א׳ נשם אויה נצ ונר שצריך שיעור אין טסני סתימת נשי או שומן יעיש י• (ד) אנל. עט״ז חולק
ס שונוק שם לת.נ טמא יש ניניסס וחי( סותם כמ״ש נסי' טיח 1 ק מ  על הנ״ח וסובר כרס שניקב וטחול סוחט וממי וצס״ז ס״ה מחט במחול בסזמכיה אש יש וינר והב כשירס י!"א ואין טחול סותם נקב הכרס אף נ
. ומ׳ש בנד טריפה היינו קופא לנר ולדידן בכל פני! טריפה ומ״ש בריאה וכנו כשירה היינו קופא צגי! משא״כ טמוצ אף קופא לגיו עריסה אף צהמחנל דצא גרע ממחט נחלצ '  אומ נ׳ וכן הספיפ הש״ך כאן אוס א
ז דשינוי מראה אי! סושצ כ״א שינוי נשר היינו שאיא בקיאי! בנשר שהרופא גורדו. הנה כאן כסב רמ״א צקסה נשינוי נשר ושינה מלשון השערים שהניא הנ״י לקתה  הגוף ועיין עוד בשימן מ״ח ומ״ט : (ה) לקתה. >
 נשי;!׳ עראה (עיין כה״ג בהגהות ני׳ אוס ו׳ ט׳ שהסשעריס דר״ש חע־.י ואתת נש״ד לא מצאתיו) אמנס מ״ש הכהיג נאופ ט׳ שנמפה ונת״ח שינה משערים צא ידענא דנח״ח כלל פ״ס דין א׳ כמנ או נשתנה מראית הנשר
 ואס הס כשינוי ממ״ש גשעריט גס המה בשינוי ממ״ש במפה כאן. וללמוד תורה אני צריו נסיות כי סדין הזה מצוי סוא נס ראיתי שערוריס גדוצה בדברי הפוסקיס צנן אמרתי לגרר נעויה . דע דכאן נתנ רמיא
 לקתס בשינוי נשר ויש לפרש היינו סמסמסה שא״א בקיאי! ושינוי מראה אין מעלה ומוריד כלל ונסי׳ מ״ח ס״ס וא״א בקיאי! ולנ! כצ שנשתנה נשר דיט נניעוצ. ונסי׳ נ׳ סיג כצ שנשתנה פראית הנשר טריפה ומראה זה

 שרשי׳ משמע אם נכרא ניקנ נשירה אולי לט״ש גחנוין ודוחק. ואננ אעתיק ט״ש הכה״ג מם אות
 י״א על הנחות ש״ד פי' פ״ט על ט״ש רש״י וו״ל ואין חפי' שניקנ אלא שניקנ ונשתייר נעוני דינר
 זהב וזח טריפה . ופי' הנה״ג ותוכן טונתו דליית אפיי נקנ פפולש טעל״ע אלא נל שנשאר באורך
 הםיםכיה עוני דייו שלא ניקב כשירה קס״ל רזה טריפה אלא *דיך שלא יהא נקב םפולש וכל שאין
 נשאר ננקב עובי דינר טריפה וז״ש הנ״י ועובי דינר נתב הר׳יפ ו״ל כו׳ להוציא פפירוש העולם ונ״כ
 נכה״נ בהנחות ב״י אות נ' בקיצור ואני הוספתי קצת יע״ש , ודע דלשון חש״ע יש לעיין דחתחיל אם
 ניקב נקב פפולש פריפה יהא אף באין םפולש נל שלא נשאר ד״ז ואם היינו אופריט רכל שאין
 חלקית טחו ץ כשירה כם״ש הט״ז אות ם׳ הוה א״ש קצת: ב ואפילו. עש״ך דהוקשה לו טת אפיי
 הא נרא״ש איכא דיעות דאם נחתך כשר ונהי דחטחבר והר״ב מדכתב ואפילו נחתך בטקוט הדק הא
 נםקום חענ נחתך טריפה פ״ט לא שייך לשון אפילו וע״ז תיי דנטקוש הדק יותר רבותא נחתך פניקב .
 ודע דנחתך בעובי טריפה טםפק ולא וודאי אפנפ זה ננחתך בל העוני אבל נחתך פקצח עוני הוה
 וודאי . הנח הפר״ח אוח ד׳ בתב דגחחך מקצת עובי הוה ספק ובן העלה התבייש אות ג׳ ואם ניטל
 בל הטופביה עד הקולשיה ג״ב הוה פפקולא אטרינן דהוי. בניטל ודווקא שניסל עפ קולשיה כשירה
 ויפה כתב והוכיח טדאטוו נ' טחוליפ בסוטניח טריפה ולא התנו דבעינן שידבקו בכל או במקצת שיט
 דבכל ענין שחן יבוקיט טייפח אפילו בכל הפוטכיה ע״כ מוכח וויאי אף שניטל כל הפוסכיה ונשאר

 חקולשיח טריפח מספק יכדאטרן ז
 עןף נתב התנ״ש נקב טצד זה וטכגנדו ויש בשר ניגיהט עובי ד״ז כשירה . דעור זה לא מעלה ולא
 טוריד כמ״ש בט״ז אות ט' ופשוט הוא . וכתב עוד אם נוקבו זה שלא כננד זה ואילו היה זה
 בנגד זח לא חיה עוני ד״ז צריך שיהא הםרחק נין נקנ לנקב כפלא עובי דינר ויפה כתב : ג נקרעה .
 בל זה פיירי בראש העב שייך ופשוט הוא רכל חלקותא אין טופל כ״א נראש חענ ולא במקום חדק
 אפילו נימוקה שפ לא אטרינן דיתקלקל יותר ואם כל חטחול לקח לא אטרינן דחוה כאלו ניטל בולו
 יטריטח ונבר נתנאי : ד בשינוי נשר . עש״ך ונבר חארכנו נט״ז פזה ופ״מ אימר אני אם נתפםטפ
 הנשר במקצת עובי ותחתיי שלפ וטבחוץ יש שינוי מראה ונשנוררין הטיגלא והנשר נליי עדיין נשאר
 הטראה שט יש לחטדיף כפ״ש בט״ז באורך אבל אי יש לתלות יחטת מונלא בא המראה אין להטריף
 אלא כשנוררץ הטינלא ועדיין יש שינוי טראה כמו בייאה פי׳ ליח וה״נ נא! ; ה אם . ע׳ש״ך השינ
 נ״כ על חבייח דמים לאו בשר נינהו וכל שלא נשאו ד״ז נשר טריפה ומיהי אי שלם מבחוץ יבפניס
 יש חפרון לא גילה דעתי נזה יעט״ש נט״ז: ל שכל מה . עש״ך הראה מקים לל״ח קסיח במעשר,
 דק״ק פראג ועיינתי נדף קש״ח ב' כאות ד״ל שהמעשה היד, בימי חנאון בעל עוללות אפרים שניקב
 בעוניי נטקום שטונח על הנרט ולא דבוק שם והטריפו מלשון מהרין בשעייש והתיים חדר בית
 *ח״נ רטשטע ודרוזי כל שיזין דבוק בכרס הוה קולשיה והפר״ח אות ח׳ כתב דהשיקל בחייט לא הפסיד
 וכן דעת התנ״ש אות ז' ולפ״ז באין ה״מ לא ידענו שיעורו אם טה שמונח על הכרט מי יודע לשער
 עד חינן טגיע ויש לשאול לבקיאים עד חיק טונח . והפ״ת אות ד׳ כתכ ננחתך יש להקל ולא בניקב
 יע״ש ונראה דפעמיה דיליה יהוד• ט״מ שמא נחתך כשירה נםוטכיה דמםפק הוח טרפה ושמא אין
 קרוי מוטכיה כ״א מה שדבוק לכרפ . ול״נ דזח הוד, חסרון חכמ־ לא ספק פליניוא כיון דא״א מכינין
 הפירוש טחו סוטניה . והבל"׳ אות ס׳ הראה מקופ לאות א׳ ורואה אני דנתכיין במ״ש לעיל דהפר״ח
 טיקל נח״ט בצד הדק שבעב עמ״ש חטר״ח באות ח' ואס לזה כוון שננתו יותר קשה מן הראשונה
 דאיך עירננ הדברים ושם מיידי במקום חדק שנענ נמקום שדנוק לנים בצדדין ובראשו וכאן אנו
 עפוקיט במח שאין דבוק לנרפ ואף שהוא עב מנשירין נה״מ וכאמור . ושם נתננו נ״נ דדק שבענ
 פשיטאפריפח. וראיתי להכה״נ נהנהות הטוד ונ״י אות ב' העיר בענין סקום העב איזהו וכתב שמלשון
 הר״פ טשטע שכל שהיא ענ הוה מקום עכ יע״ש [כנ] ולענין הלכה נה״ט וודאי יש לסמיך.שכל שאינו
 דבוק לנרפ הוה קולשיה יכשירה בין נהתך וניקב ובאין ,ה״ם.אף נההך ע״י אדם או הולי אין אופר
 אני היתר בזח והמורה צריך לעיין באין ה״מ איזהו מקום הדק (°) וכאמור : ן פחות מחצי עוביו .
 של אותו פחול ש״ך וכבי כתבנו בט״ז מזה דכ״א משעוין בדידיה וכט״ש התנ״ש דא״א בקיאין בעובי
 דינר זד.נ ואם נאנו לומר דשיעור חצי של טחול ענל סני נבחמח נדילה הוח קילא נרולה ושמא אפרו
 לשער בחצי טחול של נהפה גדולה והנדול לפי נדלו טש״ה םשערין כ״א נדיריח יע״ש . וחנה ימ
 לחקור לפי דבריו א״כ בבהמה גתלה בצו העב יש דקות עד״ט בעובי יש טפח ובצד הדקות חצי טסת
 יא״כ בחלק הדק שבעב אם ניקב וגשאר רביע טפח סגי ואלו במקום רעב יהיה חצי טפח ואםאי
 נבהפה אי יהיה כן וי״ל דנך קיבלו שפא אין חננה אא״נ יחיה הצי דידיה כמקים שניקב שלם ואז
 טנין ואייל אין הנין וכבר כתבנו בס״ז פור.. ועוד דלא ליתי למטעי ופש״ד, לא חילקו ונכ״ם בעינ! חצי
 עוביו בסקופ שניקב ואף בהיפ אי! להקל (°) : ח ואפילו דבוקים . עש״ך דם״ל להר״פ ו״ל פ״ו םה״ש
 דיתר כנטול טכל וכל וחוח ניטל הטחול וכשירה וי״ל מאי איריא כנטול מנל וכל אפילו אי םבירא ליה
 דנפול טקוטו לחוד ט״פ חא סונר יתר כחסר דטי לא נניטל ניר א״כ כשר חיא לפי ט״ש הש"! דנבדא
 נקוב או חסר במקצת בשירה אס לא דחולק על חפ״ז או דמאן דסובר כנפול פקופו לחוד וודאי אין
 סברא לומר כחםר פתחלת ברייתה דטי אלא נניטל ניד דטי וטש״ה כתנ להר״ט כחסר נולו דט׳ ועיין
 ננה״ך טשםע ששורה להט״ז באות א' : ט ויש . השייך חיקל בחייט ועיין אחרונים ום״ט אף בדבוקים
 הכל נסומכיה אין לומר סיפ שפא נחתך בולו כשר כט״ש הס״ת עםש״ל. ודע דיתיר טהול דוקא כשהוא
 בצורת טחול הא לאייה נשרה דלא הוה אלא דלדול יוםיא דיתרת רנל ונ״כ בד״ט כאן ומעשה דצורת
 יד בםהול צ״ל דעב״פ היה צורת טחול יע״ש ופשוט הוא ! י לפיכך. עש״ך הביא כטה ריעות דנקנ
 «וםל ננוליא של עוף יע״ש ובעל נפש יחוש לעצמו והראה טקוס לסי׳ ט״ד אות י״ט דשאני נוליא של
 עוף שסגור הוא בעצם ואין ללמוד מטנו לפחיל ושש אבאר •ופיהו ה״ה לקוי כולו פוסל חא ניפל נולו
 נתכנו שאף לבעל נפש אי; להתפיר ואם נחתך מקצתו יש להקל אף לבעל נפש מטעם ס״פ דפיית ומ״ט

 , לא יפטוך ע״ז ונה״ט יש להקל לאחרים במבואר :
 א 3י3}לן . השיך הראה טקום לאות ט״ו ושם נאפר דניפלו היינו ע״י אדם נב״א הא ניטל
 פתחלה עי שנשאר פחות טכשיעור פריפה אף ליש״ש ונט״ש שם. ודע
 דטדיפות הכליות כהנ האנור נשם טהר״י פולין דסופו להתקלקל הבני טעייט הביאו הגיי ונכ״פ פ״י
 טה״ש ה״י והד, זד. נאוםרו דאין נראה שהטרפות נליות יהא משוס בני מעיים אלא טריפות נפ״ע .
 והכרח לזה ל» ידענא ואולי טדפריך בייש איט להשוב הא דרכיש והמעיין בתוספות שם ד״ה ואטד

 דבל

 בשינוי טראפ וכתב דירוקי! שהאדימו אי! יאים דהחס ננ״ש ונא! לחלל בעינן והעלה במעשה וק״ק ווילנא שהיה חועהשורס שחור והכשיר! והוא אישר • והנה בשינוי מראה המנהג להנשיי וכפתור ולקותא הוא איני
 אומר לא איסור ולא היחד מאחר שהפר״ח נקו״א הסכים לפסק גה״י נסי׳ ל״נ יע״ש :

 עובדא נא ליוי בדקי! של נהמה שהיו נפנים מלא אבעבועות נהר1ח נמראס סכחול שקורי! (נצוי״א) וסיס מוגלא ולקוח נשר ומנחון סיה ניכר מראה (גלוי״א) והטבחים אומרים שרונ נהמות «ה . וינר ידעת מ״ש
 י סרשכ״א גסימן צ״ח ושפ״ג ששקר גימינס . וגררתי סליחה מעט מעע לראות אש הגשר שלם מחתיסס וגלותי כ״כ שלא נשאו רק עור וק מאיו ובכל זאת צא סל המלאה (נצוי״א) ההיא ואמרתי נהי דק״״צ מראה
:  לחוד אין אוסר כאן שהנשל לקוי ממתיו אף שבחוץ היה יפה ונליא «״« כה״ג אפשל ב״ע עולים יהוה כק״ל מנתון והמלאה מעידה על לקית הבשל ובפרס שהמראה היה נוטה לשמר [נד] ללסחנ״ש גצא״ס טרפה (°)
 (ן) ואס מיס. עע״ז הנה סוא ז״ל פי׳ מעשה ללאני״מ כפשוטו נמו שהגיה לפנינו לעל ולא על ננצצ להסימכיה היה שצם ומ׳׳ש ללאו שהיה שלס מכצ צד היינו באורך שחול לאו שלא הגיע הצק ומ «ד הסומכיה והשמיענו
 לנסומכיה נה״ג טליפס ועול דליית לסופו לילקונ הכל קמ׳ל. ונתנ״ש אומ כ׳ כתב דקמ״ל דאס היס בסומכיה אף ששלם מנמון עדיפה ללא כמיש הע״ו נאומ ט׳ לשליוהע״ז כאמת סייס למשמשי להקל יע״ש . אמנם הב״ח
 סובל למעשה היס גם נסומכיה ועל נכלצ ומנר,!! סיה שצם ובפנים היס מ״ז או עכורים וסרוחיס ואף שצא נשאל ל״ז סובל וכשירה ומיס לאו לקוחא הוא ולפ״ו ה״ה אם ניק*נחון והים מיס על שלא נשאל ל״ז כשירה למיס
 לא לקותא הוס והע״ו השיג עליו לוודאי מיס צקותא סוס ומיידי שנשאר כדיו ולימ כאן מזלה מת״ח לסגהוחיו דשס בתב בפירוש בלי! א׳ דנעינ! עוני ייז ׳ע״ש(כי הגהות חיבל אחל ת״ח) וסו מה שנלאה לי בכוונת סט״ז.
 וננ״ח לא הניא נלל הגירסא והיו מיס מו סומכיה רק שהיה מיס וצוה לגררו ועיין כה״ג בהגהות ב״י אות ע״ו וי"! סניא נוסתאות אחרות יע״ש וננ״י. וצענין הלכה הסכימו כולם ללא כב״ח דמים ליעוסאהוה ואס

 והרי אתה רואה בפירוש נל יחר כנטוצ כיו ומי צא כחסל מחחלח נויישה ומי ונשיך אבאר עול אס לוקא כשהם מחוברים נמקצמ עובי או אף כשהן מחובלים בנל העוני אפ״ה טליטה :(0) לפיכך. עט״ז לכמנ נטל גפש
 יחמיל לעצמו ולאשור בביקב טחול של עוף ולפי דבריו יש לעיין נניעצ להא נתנו ז״ל סעעס לניקנ הטחול סלפה וניטל נשל אף שכלל הוא אט ניקב טליפה כ״ש ניטל משוס וניקב מןולשיס כשירה ואיכ כשל עוףלכ״מ
 שניקב טריפה ה״ה ניטל עיין כס״ג בהגהות המור אוח אי. מ״מ ׳״ל דניטל מחול כילו נשר נעוף אף לנעל נפש לסא כתבו שאל פוסקים דטחוצ חידוש סוא לניטצ כשרה וניקב טריפת ולנ עוירא היה סובל לניקנ נכ״מ טלישה
 וניעל כשל מלכך אין להחמיר כעוף אס ניטל עכ״ס כולו(״) ומ״מ לקוי נולן נין בעוף ונין בנהמה לא הוה בניטל נולו כ״כ התבייש ופשוט הוא . ולע להפרישה אות ו׳ הניא נשס מ״ש הטעם נקנ מוחוצ עריפה משוס טוף
 סכלס ובני מעיים נינעל ובעוף כגולים הס העמול והכליות נעצם ואין מנימיס לבני מעיים והנה״ג יהנהות הנ״י אומ י״נ הניא לנועם מפני הגרם ובעוף לחוק הוא ממנו [והשמיט חינמ בני מעיים] ועיין נסי׳ מ״וז

 פס ינואר ועוף אין לו כרס כלצ ועצם שקורץ ניצי״ג כשל כשנסדק. ומ״מ מחשונחט״נ סי־ ס״א אין משמע כן דא״כ נ׳ מחוצים אמאי מטריפין בסומליה הא מרי לואין צ״א לשיסיויה ניתיל ניס יע״ש :
ס נחון שלס מכצ צד ובפנים נחקלקל אף שלא נשאר כד״ו כשרה אצא דמסחפי להקל והפל״ח תחזיק אחרי! בפשיטות להקל נה״ג אמנם התנ״ש אות ו׳ סייס להלכה וטריפה ונן יראה לי ונשלמא"! כתב סט א V 1 T 

 ¥ הריאה העיקר תלוי בקרוס אס קייס משא׳׳כ נוחול עור שצו לא מעלה ולא מוריד דהא אס נפשע העור משני צדדיו ונשאר ד״ז נשר כשרה וכמ״ש בשייך איכ ה״ה אס מנתון שלס כצ שאין דייו טריפה שוב ראיתי במ״י

 כלל ס״ט אות ד׳ היקל נס״מ הניאו סנל״י ג״כ אות ס׳ ואני נס״ע איני אומר לא איסור ולא סיתר. ועיין ניש״ש שי׳ פ״ז נא״ע ובכול׳ א פוסל לק1תא ס״ה שינוי מראה ובנוחול לא הזכיר לקותא ולא ידענא מהו אס מיס
 עכורים וסרוחים או אפיצו מ״ז נכוציא עכורים וסרוחים מריפס ונטתול אפילו מ״ז עריפס כל שלא נשאר ו"! ואס היינו אומרים במחול כל שסעור שלם כשר וננוציא נלונן לקותא טריפה י״ל וצ״ע ;

 מד (א) אי נג' כליית וכל יהל כנטוצ דמי. ט״ו ור״צ ניעצו הכליות כשרה . לשון סרי״ף ו״ל הגיאו סרא״ש ג״כ וכד משתכלון תלת כוצייתא וכל יתר כנטול ומי ותנ״ס ואת שתי תכליות ולא נעלת שלש ואחת ומופ»ל
 לגבוה מכלל להדיוט ש״ו ויש צראימ אס נאמר כסי׳ גרמנ״ן יחי כגעוצ ביד הוא ומקומו עמו א״כ אס דנוקיש זה נזה נעקצת עי שאס ינעלו שניהם במקומן לא ישאי נפול וכענגפ המוזכר לקמן אמאי

ש ר ע״ ק ו  ח ד
 סי׳ מ״ג [בב] נסשנצות זהב פק״ח. דלהתב״ש נצא״ס טרפה. נ״נ טמ״ש המחבר וצ״צ לקמן סס״-י מ״י נ«״י ־• שם [ננ] נשפתי דעת םק״ו. !לענין הלכה בה״מ וכוי. נ״נ עי׳ נמשנצוח זהב לקמן סי סיד פי^י:



 240 משבצות זהב יורה דעה מד הלכות טריפות שפתי דעת

 דבל לאו מינה סיטרפא לא תנן לה וא״נ טה קועיא הלקתה . או יאטו כט״ש הטיב בתשובה טיסן
 פ״א נ׳ כיפי' תרי וואין לא אמרי׳ ואי טריפות הכליות משים בני מעיים לאיזה צורך הוצרך הדי״ף
 והר״ם בפ״ח םה״ש הי״ה והטור לוטר לפיכך אם ניטלו כשר ה״ה ג' כשר לו ניטלו טרפה אט״ה נ'
 נשירה ועיין מ״ש בט״ז אות א׳ ואפשר מש״ה לא הגיה הר״ב בזת יע״ש • 2 וכן . עש״ך וטדבריו
 אתה רואה דווקא נקב שיש בו חסרון דתלי טעשא דלא נרע מנתפםםם וכס״ש הנ״ח דלא עדיף אלו
 הוה הבשר הנהםר עיי הולי לפנינו טיסמע וודאי הא שלא ע״י חסרון לא אפילו ע״י חולי וט״ש דווקא
 ע״י טהט הוא לאו דווקא אלא שראיתי להתבייש אות א' שדייק מרכתב ע״י מהפ משמע ע״י הולי
 אפילו בלא חסרון, והא מדין מסמוס למד לה וכפי הנראה דםובר דה״ק דחולי חוה לקיתא כמו
 הטסטסה וכתב דלפי ט״ש חבל בו דחולי לקותא הוא 'עיש , ולא הכינותי דאדרבה הכל בו שהביאו
 המחבר בס״ד אין סובר כן ראל״כ למה ליה לאהרורי אטעטא יהיה פחות מכשיעור ליטא דהוה לקותא
 ומכי מטי לחרי׳ן לו יהיה כשיעור טריפה אלא סובר ע״• חולי לאו לקותא הוה ואף ל״ד להמשטםד, .
 וראיתי להנד,״נ בהנחות הטור אות ב' דברים אשר לא זכיתי להבינם נתב דהלבוש ס״א כתב כאו״ת
 דניקנ ע״י חולי טריפה ואיי דשם לא נזכר כ״א ניטל ע״י חולי טריפה וכט״ש כם״ו דאל״כ איך תחזור
 לכשרותה וזה יורה בחיפך ונדנתיננא . עיי כתב אמ״ש השייך דלא הניע ער הלובן כשרה אפילו
 לאו״ח וז״א דאו״ח מטריף במםסהה אפילו לא הניע ללובן אלא שהשייך הכריע טסברא דנפשיה דעכ״פ
 בלא הגיע ללובן דאין להחמיר ע״י חולי כיון דמשמעות חפיסקים להתיר ניקב ע״י חולי. ולענין דינא
 בתב הכהיינ ושאר אחרונים ע״י חולי והניע ללובן יש לאסור ונכון לההמיר ענ״פ באין ה״ט וכאטור(״) עי'
 לקמן : J או . השייך. הראה לאות ו'ור״ל רטייה היינו בכה ומש״ה דינה כלקותא טשא״כ כשאין בנח
 כשירה אף להו״ב ימש״ה לא חניה כאן כלוט : ד עד מקום חריץ ועד בכלל. שייך וכן מיכח םש״ם
 מההיא דמחו בכוליא ולא הספיקו לראות אם ניקב החריץ דאפילו ניקב כל החריץ או נחתכה כשירה :
 ך| עד הלובן ובתוך הלובן . שייך הא אין לקותא בלובן אף שאין הפסק בין הליקוי ללובן כשירה
 להםחנר וט״ש שכ״ט בש״ס אפשר פהא דאטרינן והוא דטטי לקותא לפקוט הריץ ולא אפר עד מקום
 חריץ והוה מפרשינן לחוטרא ש״ט בתוך בעינן : ן הלב; שנכנס תוך הכליות תחת הטתנים ששט
 מעורים ננידיס נאטצעות הכוליא והוא מקום חריץ ש״ך ונפי הנראה שנן צ״ל חלובן שיוצא כתחת
 המתניס ונכנס לתוך הכליות ורש"׳ לא כתב נ״א ששט מעורים בנירים • ז מכת חרב . טי׳ חש״ך
 שמכה נכת אפילו לא ננקעה לשנים דאי ננקעה לבי לא היה לרמ״א לומר מ״ח אלא נבקעה לבי וא״כ
 כשחנח נבח אף שלא גחתבח לבי טרפה ובלא כת דוקא נהתנה לבי כמ״ש או״ה הניאו השייך אות
 ח' טייח ונבקעה לבי חשיב כתרתי. וחל״ח הניח בצ״ע דברי הר״ב שסובר דמ״ח היינו נחתכח וחולק
 אהטחבר ורוקא ניקב א״נ היח להניח לעיל ונפי פ״ש השייך אץ כאן קושיא דמ״ח חיינו בכח טרפד. :
ד הלובן . חש״ך חאריך בכאן ומםיק נאו״ד, רכל לקותא לא בעינן למקום חריץ כ״א בט״ח דטטרש ע  ח
 הא דאטדו והוא דפטי לקותא לטקוס חריץ אפ״ח •קאי ־בעינן מקום חריץ . וטיש דהר״ב שכתב דטכת
 הרב כלקתה לאו לנמרי א״י הא הר״ב לא הגיה באן כלום ואף שבת״ח כלל פ״ם חניא לדברי או״ה

 ט״מ חגהות חיבר באתרוגת וחזר כאן ואולי רלא היה ל־ר״ב לומר דינו כלקתד. כוי :
 mt̂m חי״ר טיטן ל״ח האריך בכוליא שלא בדקו אם חגיע ללובן ׳ע״ש דחוה פריפח דלא
 מוקמינן אחזקה דבהמה זו איתרע רוב דידה ועיין בסימן נ' ולכסוף כתב [כד] ב' ערים
 העירו שבריאה היתח הכוליא ובי מכחישים אוקי אחזקה ומיהו אם כולם אופרים שהיה פונלא אלא
 שבי אומרים הניע ללובן ובי אומרים שלא הניע הוה וודאי טריפה דאיכא ס״ס לאיסורא שמא הערים
 שאמרו הניע ללובן האמת אתם ושמא הלכה כמ״ד לא בעינן למקום הריץ בפונלא ועיין כה״ג בהגהות ב״י
 אות ט״ו. וטח שהתיר הרשד״ם הכלים אחר מעל״ע אנן לא קיי״ל כ; דספק איסור תורה שנעשח אחייב
 דרבנן אין להקל ומה שהניא ראיה טא״ח הביאו הב״י בסי׳ קכ״ב ראם שהו בבית עיבד כוכבים כליט
 מותר לאחר מעל״ע התם כיון דספק אם שימש כלל עדיף עיין ט״י כלל נ״ט ובקונטרס הספיקות ונפיטן
 ק״נ וקכ״ב אבאר . וסבור הייתי לומר דלהר״ט ז״ל כל ספיקא ט״ה שריא א״ב תו חוה נזירה לגזירת
 אפו ב״י ונהי רווראי איסור דרבנן אין להתיר ככה״נ טשא״כ שאנ״י הוח רק נזירה שוב ראיתי שזח
 טעות דהא פינכא דרנ אמי דתכרה וז!טאי לא שהה םעל״ע דם שנישלו דרננן אלטא אף נדרבנ; גזרו

 על שאנ״י . וטיהו להר״ט דם שנישלו ד״ת וכסימן ק״נ וקכ״ב אבאר :
 fiD^ נכה״נ בהגהות הב״י אות כייח כוליא שהקטינה ולא הספיקו לבודקה אט היה כעננה נשירה
 מם״ס שמא טתולרה ושמא היה כשיעור ו ע״ש ואף שאין הספק הנ' שקול דאינא ביה .0"ס
 לאיםורא שמא חלכח ע״י חולי מדיפה כאו״ה ושמא לא היה כשיעור אפייה יש להקל ועם״ש לקטן
 בהא דנחטפמם פחות משיעור י. ט כשירה . חטעט דכיליא כולח דם הוא וטש״ח כשירה ואינו דוטה
 לפראה דנש שייך . ועיין תכ״ש הביאותיו נט״ז דוקא עד הלובן דלוכן אין דרנו להיות דם והלכך
 אם נמצא בלובן דם יש להטריף לדידן : י אע״פ . השייך הראה מקום לסימן ט״א ושם ערער היש״ש
 ביבשו הב׳ זיתים והשאר ׳סלט וכאן לא הזכיר היש״ש בא״ט סימן פיו בלום : יא נמצא . עש״ך
 וכבר כתבנו ועט״ש בט״ז בשפ התבייש דיש ב׳ מיני אבנים יע״ש : יב וטול בכלל טריפה . כתב
 השייך דיש כמה דעות דפול ועננה כשירה יע״ט ; יג כעננה . השייך העלה נענבה ממש דהיינו
 עינבי הגפן טשערינן ליה ואף דהיוס נתקטנו בשיעורן ממח שהיו בחחלה ועם״ש נפ״ז םזה :
 יד וחיכי ידעינן. עש״ך והנר. הנך ב' דינים כוליא שהקטינה ודין שאח״ז ניטלו ע״י חולי לאו״ה טריפה
 הם כל ע״י חולי חוח כטםטסה ופה ששנינו כוליא שהקטינה יפרש ע"׳ אדם שניטל ביד ונשאר כפול
 ועננה לא ע״י חולי י. טף או. השייך האריך להשיג על היש״ש דםחלק כין על ידי טעשח א״א לפריטה
 שתחזור לכשרותה הא ע״י חולי אפשר והוא דוהד. זה . וליש״ש קרום מחטת מנה אינו קרום הט>ט
 שסופו ליפתר ונסי' נ״ב אבאר . כתכ חכר״ו בניטל חטחול ינשיתז חיינו הקטינה ולא שניטוקח דאיך
 תחזור לכשרותה ועט״ש לעיל בסימן מ״ג בזי׳ •י טן אם חיי. עש״ך ולשון איפנא אינו מיושב ני הנייח
 פשימא דמודה דאם ב' בדרי ואי מהם נלקה דפריפח ופליני באם כולן עומדות בשוח ישיש םיקל דאוקי
 אחזקה והב״ח מטריף מספק עטא אותר, הראויה נלקח וחפר״ח אות י״ר והתבייש אוםרין בכל גווני
 דט״ט כאיב לה כאב הלקותא [כה] ועיין צ״צ סימן צ״ח ב' מחולין ואי ניקב נסומכיח דינו כמו
 בבליות ואף אס עומרין בשוד! ואי קטנה וניקבה נפוניכיה כשירה ולסר טב' וורדות שאי גדולה שחולכין

 אחד הגדולה שהיא העיקרית ה״ה כאן :
 ןך» רכל יה באברים שאם ניטלו והפרו כשירים שייך יה הדין הא נ' כבדים ואי ניחם לקיחה כולה
 י דם או קשה כאבן ונדוטה אין איטרים שהיחידה לקויה והבריאה חיא העיקרית דס״ט מתהלה
 שהיו שניהן שליטים נטרפו טטעס יתר כהםר ואיך יחזרו לכשרותן ובלא״ה אין לדכית נ' כבדים לכאן
 כנ״ל פשיט(°) : ין דלוגן. השייך חכיא הא דיש״ש דטםפיקא אםרינן לה כיון רבלובן א״א להכיר ופיהו
 לפעהים אפשר להכיר נם בלובן והיה ודאי טריפה ועט״י שסובר ראף לא הניע ללוב;: יך| וכל. הש״ך
 העלה דכגע״ל טריפה ונרי"( ובל״א כשירד. כמו בריאה מרר״נ ה״ה בכוליא יש להבעיר •י יט פוסל .
 עש״ך ילקותא פוסל בה ושינוי מראה הוה לקותא ומש״ה בעינן דוקא עד הלובן וט״מ לא הבינותי לקותא
 זו מר, [כי] היא דבל האברים פוםל בהט לקותא אם הגיע לחלל כ״א כדינו דהוה נשר שרופא נורדו:
 כ אין טרפות הטעם דפנורים בעצם ואין מגיע ההפסד לבני מעיים והלכך אי; שוט לקותא פוסל נו
 אף מוגלא ילא בעינן עי הלובן טה״ט דאמרן ום״ש על הלבוש הוא טמ״ש בפעיף יו״ר נוליא של עוף אץ
 שום טריפות פוסל בה ובניקב יש מכשירין ויש פוסלי; וא״י להולמו דניקב אפילו בבהמה בשירה אפיי
 ניקב הלובן כמבואר וחל״ח אות רל״ג השיגו דטתחלה פסק דאין טריפות בכיליא של עוף ואח״כ הביא
 י״א ואני אומר בלא״ה ניקב נם בבהמה כשירה אם לא שגאמד נמ״ש אויה גיקב עיי חולי ננחטה פריטה •

 או

 כשירה וא״כ סר״נ שהגיה כסימן מ״נ ס״ה דיש מחמירין נ׳ טחוליס נסונוכיה אס לא נסימ ס״נ כאן יש לאכול
 נאין ה״מ ונ״ת ע״כ מממירין שם מימו מטעם יתר ננטול דמי סוא ומקומו עמו ומ״מ נסי' כל י8ר סונר
 כרש״י והר״מ מתחצח ברייתא דמי סא ליתא חדא דמאן דמפרש כרמכ"; יסבור וודאי ננעול ניד דמי עיין תה״א
 ל״ט א׳ ועוד דא״כ טחול ננרא כמקצת סומכיה פשר כמו שיראה הרואה בנו״ז אות נ׳ ועיין מ״י כלל פ״ם
 וגפימן נ״ה אות ד׳ והרמכ״ן משוס נעול ניד העליף נ׳ טתוליס ונ״תדכוליא שסקעינה טרפה היינו מהמת
 מולי הא ניד אף שנשאר פחות מפיל וענגס כשירה סא צימא דרשג״א בארון• ונקצר דאיק לס וגם סרא״ש
 מואמר כוליא שהקטינה משמע סא בתולדה נשירה הא כל שאין כתולדה ונשארה פחות מכשיעור טרפה
 ודיוקא דסיסא הוא דוקא תא כל שאין מתולדתה אף שלא ע״י חולי אלא ביו כל שלא ניטל נפ״א טרסה עיין
 בארוך נ׳ ב׳ ונקצר נ״ב ש״ש ונמ״י נלל פ״ט אות י״נ אמ״ש הכל נו דגיטלס נשירס היינו מתחלה ברייתה
 נתנ ס״ס נפ״א ניד ע״י אדם כמ״ש סממגר נש״ע עכ״ל והוא נט״ד הרי גסדיא בידי אדם שלא נס״א ונשאר
 פחות מפול ועננה טרפה וכאמור ועש״ך אות ט״ו ורש״ל נא״ט סימן פ״מ , ולדינא אס נמצאו דנוקין זס לזס

 עד שאם ינעל כל מקופ הדבוק לא נשאר כפול וענגה באין ה״מ צ״ע לדעס הרינג"; וכדאמרן(°) יש להטריף
 ף**ו ר ראיפ׳ להזכיר מה שאמרו בבכורות ל״ט א' ואת שתי הכליות כוי ובכר״ו אוח ט׳ תמה על הי״מ
 דנס״מ מה״ש הכ״ה כתב נבראת גכוליא א׳ כשירה ובבכורות משמע דלסן ברייתא א״א להבראות
 גשום אופן נעלת א׳ וליתא במציאות והר״מ העתיק הן ברייתא בפ״ג מהלכות איסורי מזבח(הי״א) ומיי די״מ
 יסגור סיסן מפירש״י דסהיא ברייתא דלא שלש ואי סונית דאין נמנע להיות נברא נא׳ יע״ש. הנס מ״ש
 דברייתא דאי וגי סוברת דיש גריה גא׳ והתורה מיעטה מגזירת הכתוב ואירן ברייתא סוברת דאין בריס
 וע״כ ליכא למעט א׳ וגי דומיא כוי לא הבינותי ילל אס לימא במציאות ודאי ע״כ ממעטינן מסר א' עיי
. ואמנם  חולי או ניד ולא דומיא לו. אפ אמרי׳ דומיא נקרא והמעיין בגמרא יראה גלא״ס א״א לפרשו כן
 מ״ש דהר״ע העתיק הן ברייתא לא מצאתי והדין הוא דהעתיק ואפשר לומר דהר״מ פסק כן לדינא דאי וגי
 פסולה לקרבן ואף על פי כן פסק כאידן גרייתא דיש גמציאוח דנגרא מסר וחכמתו עמדה לו להכריע אי
 שמצא כן במציאות שיובל להכיאות מסר אמנם לזאת יחרד לכי ויתר ממקומו אין פסק הר״מ דג׳ פסולת והא
 איהו סוגר דחד בחשד מתחלת ברייתה דמי ימ״ש הב״י כס״ם מ״א . שהרי סי״כ אומי כן הוא איונינו
 ונינו משה ז״ל כפ״ח מה״ש הי״א כל יתר כחשר ומי וא״כ נעלת שלש אמאי פסול הא חסי מחחלת ברייתה
 כשירס סיא . וסן אמת שלשון סר״מ ז״ל בפ״ג מהל׳ איסורי מזבח שכתב אס נמצאת ננוליא א׳ או ניעל
 הטחול פסולה שאין מקריכיס חסר כלל לפיכן ג׳ כליות וני טחוליס פסולה . בכוליא כתב נמצאת משמע
 נברא חסר שנן העיד הלח״מ נפ״מ מס״ש הכייס ולשו! נמצאת מורס כן וגנומול אמר ניטל היינו ע״י חולי
 6ו ביו ולא ידענא למס כתכ כן יסבור הייתי לומר דהר״מ סובר לברייתא ולא שלש יא׳ סוברת חסרון מבפנים
 שמיה משלו! !מתמים אימעט חסי ניד ושתי שכליות ע״כ נמעט נברא מסר או שלש אלא שלא נזכר זס כלל
 בגמרא . ומסוגיא !! מוכח כרמנ״ן ויתר כחסר ביו ומי וא״ש דאירן ברייתא דיסיינה לינות כוליא א׳
 ודרשא דני כציות למעט שלש אתא. וראיתי לספריית בהי׳ מ״א אות ה״י הביא סייעתא מהן ברייתא לרש״י
 והרימ דשצש דומיא דאף שאין נוגעין!ה צזה אפ״ה סוס כחסר עיין פ״ת אות י״א והרי אתה רואה דלסיפן
 מוכח מכאן וכאמור. ומיידי דמחונרין המה ודומיא לא אמרינן כיון דאי; בריס נאי א״כ נתבטל הדומיא
 ומ״ש הפ״פ דגלי קרא דססולה המע״ן נםוגיא יראה מעעם חסר קאחינן עליה דאל״כ לא פשוט דחסרון נפנים
ן הי״מ !"ל נסתרס מעיני ומס אעשס שעוניתי גרמו י  שמיס חסיון אימא בכליות גלי קרא . סוף דבר י
 שלא זכיתי להבין דבריו סקיושיס נכא! (°) וצ״ע כעת. ועיין חוס׳ ע"! ינשס גפו למס לי כו׳ י״ל למחוסר
 אנר נשנים דנח היה מותר דמנא מוה ידע כיי יע״פ •י (ב) ניקכ. עט"! סנס המחבר שינס מלשון סטור
 לכתב ניקנו או חסרו אפילו הגיע ללובן כשרה והמחבר במקום חסרו כתכ נחתכה ויש״ש נא״נו כימן פ״ז
 סונר דוקא חתן באין חסרון הא יש חסרון טרפה ולא נרע מהמכמסה ולפ״ז יש לכוון לעת המחבר כן
 וע״ו השיג סע"! דל״ד למסמסס כו׳ וכן השי״ח אות ג׳ השיג עליו. ואני תמה מאין סרגלים לומר מתן
 שיש גו חסרון אופר ונאמר רמה ששנינו חושן מעמול וכליות אסור רס״ס הכהמה אסורה מ״מ סא ניטלו חנן
 דכשירס ומס״מ לומר לחלק נין ניעלו כולו או מקצת . ומתרוצת דגרי ססר״ח יראה שהשיג עליו מעעס זה
 וחלילה למאורן של ישראל היש״ש לחשוד נוה ועוד דהרשב״א נתס״א נ' ב׳ כתב כפי דמס שאמרו איידי דתנן
 מותל נאכילס חני סיפא אסור ואסליות לא קאי ב״א אעמול סדי נפי' דחתן חסר כשירה דהא הותך מכליות
 ע״י חסרון מיירי. ולש״י בהמקשה דמש״ס נקיע טחול!כליות דלא מיטרסאאלמא חתן שיש ני חסרון לא
 מיטרפא וטחול נקולשיה • יסבור הייתי לומר דרש״ל עיי חולי איירי כחסר הבשר טרפה ואף שכתב החנ״ש
 אות א׳ ללשון רש״למשמע אפילו ע״י אדם ע״כ דחק ומיקי אנפשיס עכ״ז קשס הא ניטלו הכליות מפרש יש״ל
 נסי׳ פ״ח נא״ט ע״י מולי א״כ קשיא אס לא לחלק בין חסר מקצת או כולו כמו געחול ולעני! הלכה יש לסקל
 נחתן שיש חסרון אם לא נמלקה לנ׳ כמו שיחנאר לקמן געוס״י: (ג) עד. ענו״ז ואפי׳ הגיע בלובן גופא
 כשר דל״יו טדכמב כמחבר עד מקום חרץ הא חלין גופא לא וז׳׳א וסכיא ראיה לזה יע״ש וכן סלכס :
 (ד) וסוא . ענו"! הניא דברי רש״ל גא״ט הימן פ״ו והביא סיוע שיש נו ממש למ״ש כשי' מ״ג אות ט׳ דאין
 אוסר חסרון בפנים בעחול ואף שיש לחלק נין ריאה לעמול דסתס עיקר הטריפות משוס קרום משא״נ נעמול
 בעינן ד"! ועור לא מעלה ולא מוריד ע״כ הביא ראיה מסרש״ל והא כולי׳ עיקר סעריפות משום ריין ולובן
 דאפ״ה אי לאו דגלוי הוה לא הוס מעדיף בחסרון פנים ועיין תביש כאן אות נ׳ ומ״ג אות י׳ אוסר ניסיון
 מבפנים וככל כתבנו שם מוה ומיסו מה שהניא שם מעשה דלאני״ה נעחול ניפוח אין לאיה די״ל דא״א סיס
 להכיר נחון ומש״ה צוס לגורלו אס לא יסיס נשר שרופא גורלו על מון ומס אעשס שגס״ז גופא לעיל כתב
 דמסתפי לסקל וכאן נמי לא החליט סלבי אלא בלשון משמע ע״כ בלא ה״מ וודאי אין לסקל וכאמור. ודע
 אם מוגלא דפסוצ סוא נכוליא אף בלא סגיע לחרין כמ״ש הע״ז אות ו׳ אס סלקוסא בפנים ולא סגיע לחרין
 נשר לרש״ל וע״ז וכמ״ש לקמן : (ד!) מכת חרב. עט״ז ועש״ן והוא קושית סל״מ דהר״נ סיס להגיה ולחלוק
 על המחבר ונחתכה טריפה וווקא ניקב כשר וע״ז תי׳ דמכח חרנ הוא לאו דוקא אלא נחתכה לשנים הוס
 טרפס והוא שיגיע עד חריץ דוקא : (ן) והוא. עטיו ולשונו צוין תיקון קצת נמו שאגיד. הנה במשנה חנן
 נטלו כשר ובגמרא נ״ה נ׳ אמרי נמערנא כל הפוסל בריאה כשר נכוליא בו׳ אלא אמר ר״א טריפות מדמי
 להדדי כוי זהו גי' ספרים שלפנינו. ויש גי׳ אלא א׳ איתמר הכי איתמר יש כשר בריאה ופסול נכוליה ויש
 כשר נבוליס ופסול נליאה פסול בריאס ניקנ וכשר נייאס נמנלא ותו לא . וכתב הרא״ש שהיא גי' רש״י
 וסרי״ף מ1סיף פסול בזה ונזה לקומא בשר נוס וגוס מ״ו כוי ולרי״ף מונלא ולקותס תלי מילי ולרש״י לא
 הווכר כיא מוגלא ולכאולס אס כן המחבל זיכה שטלא לגי שרי לפוסל נחמסמס ומוגלא וסרוייסו דוקא עו
 למקום מרין. ילישא כי הטור והרשנ״א נתה״א נ׳ סוכרים כן דמוגלא ולקותא טריפה ואפייה לוקא ללובן
 יסנרי דאין לסחמיר בלקיתא מוגלא יומר מהמשמסה דנעינן דוקא עד חרין וכ״ש הוא אם סמסמסה דנריאה
 עריפה בעינן כאן עד הלובן כ״ש מוגלא דנשר התם ואף ליחס סרוקה מ״מ סונר דדי כמו• לקומא ובעינן
 עד הלובן. אס כן הרי אתה רואה שאף לגי׳ וו אפייה מוגלא אף סרוחה עד הלובן בעינן. אמנם להלכה
 הסכים סט״ז לישיש דלא בעינן עד הלובן אלא בסמסמסה ומכת חרב לשנים אנלמוגלאומ״ע וסרוחים אפילו
 לא הגיע ללונן. ומ״ו עד הלובן אפ״ס נשירה כמו שיראס סרואס פס בסימן ס״ו נא״ע . והמעיין נכ״ח
 יראה שסם רחוקים מקצה אל הקצה דהב״ח אוסר במשמסה ומ״מ בלא הגיע לחוץ ומ״ז ווקא בלא הגיע
 לחריץ וניקב ונחתך סיא דכשר גסגיע לחרין וטעמיה דיליס שחושש לכל הפירושים למימרא שמא לקותא היינו
 מוגלא ומכת חיב ומסמסס א״צ לחוץ או שמא אינן סוס לקותא ולא מוגלא הלכן במוגלא ומ״ח ומסמסס
 ומ״ע !סרוחים אף בלא הגיע לחוץ . ולפ״ו ע״ש וכן פסק סב״ח ס״מ ועכ״פ במכורים וסרוחים ודווגלא
 שניהם משכימים דאף לא הגיע לחריץ. הא ניקבו ונחמן ומ״ז ומסמסס ומ״ח יש להכשיר בלא הגיע למקום

 מרץ יעיין תב״ש אות ן׳ האריך בוה והנלע״ד כתבתי :
 ןזןך הניא הט״ז בשם יש״ללחלק נאם הבועה מבחין לא בעינן ער המרץ ואם גפנים בעינן עד המלין
 י ותמה עליו התנ״ש אות ה' דאין אלו אלא דברי נביאות והעלס לאשור אף בפנים כ״ש . וסנה האדון

׳ וכסימן מ״ג אוח ט׳ אס כן אין כאן חרדה נלל דאס סמנה בחו! אף לא הגיע ללובן סוהחסרו!  חרה אפי עליו משוט דאויל לשיעתיה וחסרון גפנים שמיס חסרון בנוח1ל וכליות אנל למ״ש היש״ש שם הניאו הט״ז אות ו
 בחון ובשנים אי הגיע ללובן נלוי הוא כמ״ש נאות ד׳ ואייל הוס חסרון נפנים :(T) שיגיע . עע״ו וירצה ביה רעד ועד ככלל ונ״מ לדידן נמ״ח ומסמסס בעינן בלוב! עצמו לא עד סלוכן יכבר נתבאר לעיל מוה והנה ימ
 לספק אי מעט שסלע בצונן עריפה או כולו ועכ״פ רובו בעינן וראיתי להכר״ו אות ג' ואס לקתה הכיליא והגיע למקום לוכן ונלונן משהו טרפס משא״כ אס הלובן למוד בעינן רונו. הנס מ״ש ואה טתתלת הכוליא עו
 מקצת הלובן הוה רוב המעיין בג"׳ גשם א״ח מעשה גנרגונ״ס שסיס מניע עד סליק ולובן שלם משמע סא נל שהוא קצת בתוך הלוגן טרסה וכן תש״ן גאות ה' וחי וגט״ז אות וי דכל שהגיע לתון הלובן קצת עיפפ
 ונמ״י כלל פ״ט אות י״ג כתב זה הלשון יע״ש אמנם מ״ש דאם לא נלקה ני אס הלובן גופא בעיכן רונא עכ״פ הא איכא לעיונא ביה. שוב ראיתי שמבואר הוא עמ״ש סע״ז אוח י׳ ופירש דלוגן חד דינא אית ליה «מ
 הכיליא יע*ש סדי ואין לחלק נין סחחיל בלובן או בשאר כל שיש מקצת שוך הלובן טריפס וראיס מב״י גופא לבת: דומה להוריק הכבד נגד בני מעיים או המרה , עוד ראיה ממ״ש הכה״ג והשר״ח אות ז׳ נשם הראנ״ו
 נספר תמים דעיס סימן ׳״נ טדאמר וסוא דמטא לקומא עד מקוס חוץ משמע שאין סוא הגורס והפריח וסתכ״ש אות ס' סאריכו ליישב וס דה״א דלובן למוד ונשר לחוד טריפה יע״ש ומה קושיא בגשר ילוגן בנ״ש הוה
 טריפה משא״כ בלובן גיסא בעינן רוב אלא בדאמרן(°) נ״ל גזה : (ד!) אפילי. עט״ו והעלס דמעשס כן כיס ואפילו היה מקצת שלס כשירס ומשמע מדבריו דעכי׳פ מקצת הלובן צריך להיות קייס וכן באות י״א נמ״ז
 בעינן שישתייר מקצתו ואס על הלובן נתכיין לא יוענא א״כ הורא קושיא לווכתיה סא איכא ק״ו. גס על ק״ו גופא סקשס סתנ״ש ומונלא יוכיח דגשירס נריאס ופסול ככוליא . ודוחק לומר מקומות יליף מהדדי דזס
 לא ניתן להאמר כלל ואיכ קשיא . ולשון האשר״י לא משמע כן דמעשה כן סיה ענ״י ועמ״ש נאות י״א : (ט) נמצא. עע״ו והנה אף שנהפן קצת מלובן לדש כשירה כי כן מרא־ן דברי הממנו ונסןרו הארון דדם דינו במ״ז
 א״כ משמע ודאי אף הגיע ללובן ומיהו אס בל הלובן דם טריפה לפי מ״ש הט״ז נאות ׳ו״י דצעינן שנשאר מקצת ובתניש כתב דאו״ס מיייי בלא הגיע לחיין וסובר דעכורים אוסר בלא הניע לחריז ומשיה מתיר דס עו
 הלובן ולא בלובן. אמנם א«ס יואס ממ״ש סמחנר וט״ז דמש״ס צא חשיב דס דכיש הוא ממ״ו ומאי פשיעותא סא מ״ז אפילו בלובן כשירס ואלו בדם לא אלא כדאנורן ומכל מקוש באין ה״מ צ״ננ : (י) אלא בלובן. עט״ז
 ומדבריו אתה למר בפירוש דבל מה שאוסר להמחנר עד הלובן ה״ה בצונן עצמו ונכ״ש סגי. ומ״ש נמ"! בעינן שישת״ר מקצתו כנר כתבנו לעיל מ:א ליה הא כיון ומעשה כן סיס נשפיר״א אי; ללמוד ממנו שישת״ל
 מקצתו: (יא) נמצאו . עט״ז וכוונתו מנואל להאיח מביא דהלוגן היס שצם ומש״ס תכשירי דעד מקום הרין ככלל משמע נהדיא דצא מעשה כן היה וכמ״ש הש״ן אית ׳״א אנל הרוקח הביאי סנ״י נתן טעם דדרן להיות שם
 וא״נ מהלכית הלופאיס סוא אין להטליף אפילי בלובן וגת״ח כצל פ״ע לץ י׳ הכריע להקל. ובתב״ש אות ע׳ האריך וכחב שיש נ׳ מיני אבנים א׳ מאכילה ובתיה שאין נקיה והס ניכרים והוא כשסכוליא כולה שצימס

 לק אוח! אננים מונחים חון הצונן כשירה אגל אותן הנולדים מנוליא גופא סוס לקותא ולמקוס חרץ טריפה :
י נלל פיט אות י״« מסופק אם מחמת אבנים ליח כפול וכעננה נכוליא אס עייפס והתבייש הטליף נוס יע״ש •י (יב) וענכס . עט״ז כ׳ מהרי״צ חביב פי׳ סכוליא עשויה ענבים ואס נשאר כמו א׳ מסן כשיים ״ מ  ב
 והוא העלה כענני סגפן המצוין עכשיו וכ״כ הש״ן אות י״ג. ומכל מקום קשס וצמא נשיעורא דידהו משערי' ודוחק לומר ונשתנה הטבע בנהמה נש כן וכעת לא ילענא בשיעול הזה מהו נס לא נאמל נו שיור
 שיאמר נחציס כשירה : (יל) ואין. עט״ז האריך כאן ועמ״ש נסי' ל״ז קרום שעצה מחמת מכס אינו קרוס והארכנו בטעמים שם ועיין נ״ס ומ״ה צייה ג׳ וכסימן נ׳ אכאר עוד. ואמנם מה שכתג דא״כ כי ה־עינה למה
 חטיוף ושופס ליטול הכל אין זה הכרח כ״כ ימספיקא הוא ימעייף לס שמא לא תנעל סכל ןעמ״ש עוי מוס נשייך: (יד) והקטינו. העייז חוצק על הנ״ח ומכשיר נכ״ע אם א׳ לקתה דאמרינן הישירה לקויס סיא ומלשון
 הש״ע והקטינו היתירות ולא אמל שהקטינה א׳ מהן משמע ודאי שיסיה ניכר איוה מסן יתרת היא ולא מחריב נא לקותא הא לא״ס צא . ומ״ש דמסשק אין לאשור הנה הוא לשיעמיה כס״ס א״ח דוקא היכא ושכיח לאיסור
 כמו מיס כלאש היא לאושרי! סא ספק השקול אף כספק מחיים יש להכשיר. אמנס כפי מה שהארכנו בסימן נ״ע לבהמה וו יצאה מהרוב עכ״פ א״כ ס״ה חזקה ליכא ונש״ן אות ט״ז אבאר עוד י- (טו) וכל. עע״ו
 יבל״א וגרי"! נשירה וגע״ל טייפה והביא ראיה מניה יגע״ל אי! נועה לאדמומית לקולא כ״ש לחומלא כמ״ש הש״ן אוח ח״י. ו מ״ש דמראה אף שלא הגיע לצובן כצל ואף לא לשון הנשר משמע מדבריו לעליפה כמו
 כליאה אמנם החניש אות מ׳ סכשיר כל שלא הגיע לחיין ונש״ן אגאל עול: (טז) נכוליא. הטעם לסם סגורים בעצם ואין מגיעים לבני מעיים ומיונו לליקוי סכוציא גויס קלקול לבני מעיים ונבר תמהו בזה מכלן והתבייש

נ י מ ש ו ד  ח
' מ״ד [בד] נשפתי דעת סק״ח . נ׳ עדים העידו שבריאה מיתה היוציא ובי מכחישי' אוקי אהוקה . ;"נ  פי
 לענ״ד הא מרי ותרי. אי דהוי ספיקא דאור״ת' או דלבכן עכ״ס דרבנן אסור שלא לסמוך אחוקה
 וגוף התשונפ אין נילי לעיי! נו אח״כ זכני ס' נספר סוה וראיתי שנסי׳ ל״ט נקע בפשיעות דלא אחמול רבנן
 בתלי ותלי לק בעריות . אבל באמת נתנתי במקום אמר דוה מחלוקת הראשונים נר״ן פ״ב וכמו׳ דע״ב ע״א:

ק ״ ע  ר
 שם [בה] בשפתי דעת ם״ק ט"! . ועי׳ נס׳ צ״צ סי׳ צ״ח וכוי. נ״נ עיי נת׳ לנר שמואל סי' של׳׳מ

 שחולק על זס. וגתב״ש החמיר גס נכציןת :
 שם [נו] בשפתי דעת ם״ק י״ט . צא הכינותי לקותא מס סיא . נ״נ כן סקשס נתבייש יתירן דסנא גרע

 כיון ופוסל גס לקותא שאינו ע״י מסמסת אלא ומליא מוגלא ומכת חרב :



 שפתי דעת יורה דעה טה טו מז הלכות טריפות משבצות זהי קיא

מ נשר ו ג י ת ז  כתכ כיון ומם סגורים נעצם ואין משטשין נלל כמי נמסה א״נ לאו כ>יוש הס נלל אלא י
 בעלמא ואף למאן ומטריף נעמול מכשיר כאן :

«מ מממירין. העיז הניא יבר׳ הנ״׳ ד(א ממיר נימוק מניעל ומיהו המוסקים נתנו דנוליא י  י}]"! נא) ן
 ומחול יוכיחו שנינול נשירה ונימוק טריפה והיה נאן ויש לומר ונימוק מנא־נ יומר
 מניטל ולעני! דינא פסק באין הימ יש לאסור אף נניקב ונה״מ להמיר אף כנימוק וכמ״ש רמ״א כאן, ומם
ס דסעריפוהו שמא ניקנ א׳ מאברים מפנימים תמהני הא י 5 י  שהביא מעשה גשס וש״ל במחט בשלל של נ
א גמונ . ומה שהטריפוהו משפק אף דללש״י הוה ודאי ורוב 5  ננ״י הניא נ״כ זה בסימן נ״א נשם מ
 הנבלעים דדן היושע אבאר בסימן מ״נו וניא בזה . וראיתי להד״מ סימן נ״א אות א׳ שכתב ולעי מ״ש בסימן
 מ״ה דניקי השלל טריפה אי! אנו צריכים לטעם זה וי״צ דהחס מיירי שלא ע״י מחט וקון. ויש נו מקושי
 ההכנה ונ״ל דה״ק לפי מ״ש שם דניקנ טריפה א״צ לומר שמא ניקנ א׳ מאכרים הפנימיס אלא מטעם ניקנ
 השלל טריפה והדר אמר דא״כ קשיא המס למה לי טעמא דניקב האס ולא עעמא שמא ניקב אי מאברים
 ססנימיס ולוה תיי דהתה עיי חולי איירי ומ״מ קשיא דהשלל הוא אשכול שהביצים בתוכו זהאס הוא המע״
 שהשלל מו;ח בתוכי והמעיי אט ניקב טריפה לא השלל שוב מצאתי נב״מ שכתכ על מסרפ״ל ולא הזכיר
 דברי ד״מ אלו. ומ״ש מעיז דגני׳ מבואר לאין חילוק נין עוף לנהמה לא ידענא הא נש״עכאן כתב בפירוש
 כן דאף נעוף אש ניטל המעי שהביצים בתוכן כשירה דלא בר״ח יאושר נעוף אס ניטל השלפוחית שלו
ב ת כ  יעיין נשיך אות א׳ ושם אכתוב ב!ה . כתב הד״מ נשה או״ה ונכה״נ נ״כ נימוק הוולד כמיעיה טריפה 1
 האורח מישיר וצפ"! ה״ה אס מיצאין גשוואלנ׳ ביצים בעוף דהוה וימיא דיילד בנהמה ייש לאסיר יע״ש
 אמנם הפר״ח אות ב׳ הבשיר בנמצא ביצים קרושים והבל"־ בשם אמונת שמואל ינה״1 פוסקים נס כן להמיר

 ויש להחמיר באין ה״מ כמו נימוק יולד בנהמה יזוא הדין כאן ביצים נקרשים נעוף :
ר עהור. עע״ו מ״ס היה בכר לדידיה בשר עדיף דאלו חלב טהור דוקא מאותו אבר ואלו ^ ו (א) ח  מ
 גשר אפילו מאבר אמר כמ״ש באות נ׳ וכדנעינן למימר קמן. והעלה כא1"ה דאין נשר
 סותם (טחול דשיעוריה דידיה כעובי י״ו. ואמנם החנ״ש אוח ג׳ וההר״ו הוקשה להם דנלא״ה אי; דבר
 שיסתום לטחיל דמכיסה היא בקרוס החלב שעליו והתבייש תי׳ בדוחק למיירי שניטל הקרוס מעליי אפ״ה אין
 .:כרס אן נשר אחר (להע״ו) סותס ׳ע״ש ומ״מ א״י דנסימן מ״ח אות נ׳ כתב דאין העתול סותם לכרס דסלכ
 טמא מפסיק וגדולה מזו דה״ה כרס אין סוחס לעחול משמע מטעמא דחלנ נומא והא נלא׳׳ה אפינו ניטל הקרוס
 אין סותם דנעי שיעור ד"! גס הלשון שכתב וגדולה מזו לא ייענא יהא היא היא מ״ש טחול לכרס או להיסך
) שעל גני הנלנשא יעשו׳ קרטין ב  ואולי אף נמקים שאין ובוק וו״א מכמה טעמים עש״י ס״ד ס"׳ : (
 קרטין יס״ס שעל הלב. עט״ז ומה שלא הניס למ״א כאן לנבל נתב בסימן מ׳ וה״ה שימן הלב עצמו אין
 הותס וסמן אמ״ש שם ־.(ל) באותו אבל שהשונא דביק נו אגל נשל אפילו אנר אחר סיתם עיז יסש״ן נאות
ה הא אנר אחר אם נסרןונדנק ד ל 1 ת ק סוא מ 1 נ  ד׳ רןלקעליו דאין יאיהמייאה שניקבה ודופן סותמתה ד
ע שניקב ש י י נ  נו אין סומס ואין חילוק נין נשל לשומן ולענין הלכה העלה םתב״ש אות נ׳ דאין נשר סותם. 1
 אפילו במקום שהוא דבוק לנשר אין סותם וכן כתנמי לעיל כסימן ל״ג וכן משמעות כל הפוסקים ללא נמיש
 הנר״ו באן דנשר הסמוך לוושט סותם דו״א ועמ״ש בשימן ל״ג ועיין פר״ח אות ד׳ העלה כשין ומכל

 מקוס בשי הדבוק בתולדה סותם לנד בוושט אין סותם :
ר גשי״ת ש״א מלכ ריש מעיא באממא יאין אוכלין מכל מקום מסתם סמים הניאו ׳נסי״מ נקו״א ת  ל
 סימן מ״ח וכתב יה״ה מעיא ססמון למלחילת ומיסו אס ניקבו שניסס ממ״נ אין סותם לאחי מהן
 ודאי טמא סוא עסי' ם״ד והתבייש אות ג׳ נתב דצ״ד לסא דאייתרא דבני בכל ממנסגא אשרו ומש״ה מהחם
 סתיס הא ליש מעיא גאמתא או נסועא הוה שפיקא לאורייתא אי חלנעמא ס1א אינו סותם וספיקא למומרא
 ועמ״ש נסי׳ מ״מ נזה : (ד) יחיישינן שמא ניקנ. סע״ז העלה לתקל נאם מונח כך נלקין אמרינן עם אוכלי!
 ומשקין נאחס ואף למאן ומעייף כמוה איכא טעמא ירן הוושט א! קני סכנו וחוקים הם ובכניסתו עשה
 נקנ או דלית לס דוכתא למיפק. אנל אי נתחבה קצת אפילו נה״מ אין להקל כיון ואיכא נמי ועת הי״ן
 דמעייף אפילו נצא נמתנה ע״נ אין להקל אף נה״מ . ומיהו אס נמצאת המחט מונחת וק״ד נחון לכאורה
 אין נ״מ כזה לדידן דכא נסי׳ מ״מ כהמסס וכיס״כ אס נמצא מחט וקיו כחון סלכס לסתיו נס״מ שם נינעינן
 למימר שס א״כ כאן נלא״ה אין להתיר אצא בה״מ ומה יוסף תת כת סק״י אצא שיאיחי למפי״ח כאן אופ ט׳
 כתב אט נמצא קיד נחון יש להטריף והוא מן המכשירים נסמסס וצריןצומר והיאיצ שדעת הר״ן נצאיה צסטריף
 א״נ בק״ד ודאי יש להטריף אצא לא״נ כי נמצא בפנים ק״י אמאי היקצ כיין דבחחוב החמיר גס הפר״ח
 וק״ו כפניס הוה כתמונ ואיצי כולי האי לא מחמרינן ד1קא ק״ד בהון טריפס אף נה״מ ־. (ו) לוב יומני .
 הט״ז העתיק ובלי לש״צ ניש״ש פא״ט סי׳ נ״ט לאין טריפה על שינעצ רוב ריחבו ורוב איכו עד״מ אס
 מקים הדבוק רוחב ההיקף ג״כ ל״א אין טריפה עו שינעל ב׳ אצנעוח ומשהו אורן וווחב והש״ן בנה״ן
 השיג עציו שכלברי הרש״ל בהגהותיו העיקל זנש״ך אבאר: (ז) ויש . עע״ז דאף אס יש מוגלא תוך סנועא
 אין בכן כלום ומ״מ צריך ליאות אס הבשל שצם ובריא תחת הנועא ואס צאו טליפה . ונבל אווזות שכימי
 טונא גועות יש צנלוק ומ״ש הרמ״א שע״י נסממו המעיים ד״ל שסן סרנס וסוממין סמעי וא״א לסעיל רעי
 ועריסה . והנה בועות אלו מנהגי תטיל לפתוח הגועא ולהפון נפנים ולראות אס הנשר שצם נשילס אמנם
 נימות הקיז שמזונות גר אווזות מתולעים שבמים ראיתי נמת תולעים ראשיהם חחוביס תוך תוקין במקצת ואף
 שכ׳ ההר״ח בסי' ל״ג בתולעת בוושט שהיה אוכל חצי נשלו ומחוןלא היה ניכר שוס ויעותא ותכשיר חרא וגס
 0ס לאו לגל נחל בוא להכשיל ועוד דנאן לגיל סא נגל אותן תולעים יש ני׳יז נועא אי ׳נלח כעין
 וואלצלין מונת בבירור שהתולע ניקנ מעל״ע וקרים עלה מממת מכה ועריסה וכן נלקתי כמס פעמים ומצאתי
 כן (0) גסמסשנוסגין העולם להשליך הדקי ן נל- ני׳קס לא גנון היא ני מיעוט המצוי היא נימות הקין

 ושטחי ן יותר משירכות הריאה ע״נ שומר נפשו ירחק מהן :
ודךא בא לידי נדקין שהיו בועות שחורות מבפנים ובחון ג״כ מראז שחור עלהלקין וגררתי הכועא ז  ן
 י כפניס היטב שלא נשאר שוס ציל,ה וממראה עליי! לא ווה מבחין והטלפתיו לנהי דאין מראה
 פוסל בשאר איברים חרא חה גופא לאו מישבס ולדידן דמכשירין סני מיצי כשאין ריעותא נפניט משא״כ
 כשיש מוגלא נפנים המראס ניייז מעידה שיש לקותא מאמר דלא סלכס אף לאחל גרירמ הצ סמוגלא כן

 נראה לי וכבר כתבנו כה": בדקי! מהמס(°) . ובתשובה הארכמי :
 מ? (N) כמיזי העוף. עט״ז. והנה ייעה א׳ נש״ע הוא לעת סי״מ פיו •ס״ש סנ״א דננסמה נין אס
 * מתחלתן ועל סופן הש שנים או נחחלה הס נ׳ וצנסוף הס אחי או נענף היוצא מני
 ממש והיינו דקאמר והוא מובדל ר״צ יק היוצא מיקי! ותלוי ועועו הוא טריפה אף בעוף וכפירוש הג׳ של
 לש״י דסא דקאמר כנגדן נעוף סייע על ג׳ גני מעיים הייצאין מקינה דכנגדן נעוף לכשל ל״ל דהכי איפ
ן סא נענף מן סגל שוס שינוי הוא אף נעוף טלי«ה נ ק ל 1 ק  ליס דק אמל מושק לקורקבן ושאל לקין יוצאין מ
 וה״ה 5' גני מעיים מתחלתן ועד סופן נעוף אם סוא יותר מן הדק שמופק לקווקרן ימקורקנן לשאר לקין
 נמ׳ עריפה לפירוש הנ׳ סל רש״׳ דכצ שנשתנה אף נעוף הוה עריפה ומה ואמר וכלין עד כאצנע היינו שיעשין
 גוף אהד כאצנע הזה שהוא נוף א' לא עצ השיעול אמו ויהא שלס בחמלתו או בסופו באצבע שזה ליתא לפי׳
 סל״מ ו״ל שהוא ליעה קמייתא שהניא סמחנר ומש״ס פסק דנעינ! שיהא מתחצה אחו וגסוןי הורי עדני ואף
 נמשה! שלש תחלה ומשמו נסיף נשל.ועל כאצבע סייני שיסא מחובר גיף א׳ כאצבע. וסי״א סיא לעת הטול
 וסרא״ש לכאצגע בעינן שיור נין במחלה נין בסופו שלס נאולן אצנעוסונל ג״נ לעוף כל שינוי אי! פיסל
 גו כפי׳ סא׳ של לשי׳ כנגדן נעיף ננ״ע נשירה ווה שמניא בש״נ ני״א נוי אנל נעוף כשירס הוא לעת
 הטור וכדנעינן למימי שם. ומ״ש סט״ז כמ״ש כנגדן נעוף לכשל היינו נ' מעייס גמורים לא כענף מן סנד
 היא לאי ריקא ה״ה נ׳ מעיים נמוריט נל שיש שיני׳ טריפה ולא מוחל אלא נ' מעיים א׳ מופק לקורקבן
 ואי מקירקגן לשאר הדקין ני וה ללנו ונאמור. ו מ״ש ליש חוטלא ננסמה ענף מנל היינו לק חליי ועומל
 וזה שכתב הל׳׳מ למובדל ל״צ דאין צו חנ1ל לסוף אלא תצוי ועומד כפי׳ הלין שהניא הנ״׳ וט״נ חמה נסטי?

 ה׳ אין זיכה המחבר שטלא לני חרי ששם נחנ דק חליי היוצא מלקין וזה נלאנ״ן ושק יניאל: (ב) גי"
 בנהמה . עט״ז וכוונתו מגואל לנא נס״א בתב נין נעוף כל שיש שינוי טריפה לז״א לכאן סואסיוס־הי״א
 ולעת העור הוא שמפרש נאצנע אורן אצבע יעינ! תחצה וסוף סונר נמי נפי׳ מאי לעוף אין מעייף נו כל
 יתר אף שלא כדרכו ורמ״א הסכים לסי׳ סב׳ מלהביא ואפילו כמה ענפים יוצאים משמע שכן לעתו וגם בנהמה
 סניא בפי׳ למ״א שכן עיקל לחומיא ובעינן אורן אצבע שלם נחחלה וסופו. וראוי שתוע והיינו משפק
 שמאסלכס כמ״ו מצמעצס בעינן כאצבע ושמא כמ״ל מלמעה בעינן כאצבע ולא ולאי טליפה . וראימי להגר״ו
 אות א' תמה דמה ענין זה לזה יתי׳ דמדאמל שיוצאין מנ׳ מקומומ ולא אמר ממקום א' אצא שאין אולן
 כאצגע אלא לאשמועינן דעוף אף גג' מקומות נשר יעיש ול״נ לוילאי הי״א הוא לעת העול ושוגל נן דנעינן
 אורך אצבע מתחצא ואוון אצבע בסופו והכשיר בעוף בכל שינוי שיהיה והא ואמר שיוצאין מנ׳ אדרנא
 י״ל אננגלן נעוף קאי לאינו כשר אלא ננ׳ מקומות לזה ורכו מזפק לקורקבן ומקורקנן לשאר וקין תא כענף
 מבל(סוא לשון נוי ערבה ד״ל שיוצא כמו נענפי האילן) אף נעוף טריפה ואין זה ללנו ואין לאיה. אלא
 האמת סוא דנעןר פוסק כלשון ראשון של לש״י ונעוף אין חילוק ובגל עני! כשירת ־. (j) מעי היוצא
 מניה״כ לסמכס כשירה העעס דכל חיוי ברייתא הכי איס להו. ט"! והכי אמרינן נגמ' יע״ש י• (ד) תרי סניא
 ליני עע״ו נשס רש״ל. נחכ הכה״ג גהגהוח העול אוח מ׳ נשם מהל״ם מעארגי חלי סניא ליני הן
 בקרובים או רמוקיס זה מזה ומשיה הטריף בלק שהיה יוצא מהלולא לננתא תלוי ועזמל והיה לו למ1ת
 סציא.ליני בכל צוותו וכתב אף שהלא״ש נשם הלאנ״ן הכשיל היינו כשיש לו צורמ לקין ווה היס לו דמות
 סניא ויכי יע״ש וכן הוא האמת לפילשיי כל ימו ננטול למי ואין חיצוק נין קרוניס אז לחוקים :
 (ה) שיוצא . עע״ו נמה שחמה על המחבר שנס״א הניא לשון הר״מ וכפירש הרין ולק תלוי ועומר כענף
 מנד ממש טריפה ואין חזר וכתב כאן סברת הראנ״ן והרא״ש וחי׳ יוקא כשהוא זקוף ועומד ומש״ה המשיל
 כענף מבל אז הוא טריפה אכל כשהוא שיננ יסמין עס הדקין נהדורא וכנתא נשר בדק תלוי כס״ג

. *למעשה החמיי אף נמ״ג •ע״ש . , 
 ננהטה נעיקטתחלתו עניפ שיהיה נאי ונעוף אף אט הםטתחלד, נ' ונסיף הדדי ערני נשירה ופייט

 *"ע בפירושו זה : ג יש נרוחנ אצבע שילם . ניתב הש״ך ה״ה ב׳ ניה״כ אם נייהכ אצבע שלש נשירה נטו בדקי[ •י ד ונן עיקר. עש״ך טה שנרשם אדיעה שניה י"! *״ע ני דעת הו״ן ניי״ף והר׳׳מ
 יא"* אורך אצבע אלא סל שיש בהחלה פחובר משהו ולסוף טחיבד משהו כיג״רח ועט״ש נם״ז בזה ז ה אבל נעוף , השיך הראה לאיר, נ׳ ור״ל דנאן טיירי שטתהלה הט שניט טטש ולסוף הדרי ערני
 נטשהו נבהטח פייפח ובעוף נשר זהו הדין של ם״ב ואט מתחלה ים נא׳ ילס־ף ד,ם א' אף שנראה שרם כשנים שרהביס דם או היכר סדק אפילו הכי נשירה נעוף ובבהמה זחו היין של ס״א לדיעה
 קפייהא יאט מתחלה הם א׳ טטש לנטרי ודק יוצא פהדקי! ותלוי ועוטי זהו הדין של ס״ה דכשר בעוף ובבהמה לרעת השייך ז״ל: ך סניא ריבי . עיין ש״ך ט״ש בפירוש סניא דיני בשפ הטני׳יט
 יע״ש: ז הווא ונגתא . עש״ך טה שמיישב ולא תקשה טט״ש ס״א ובנר סתמו פירושו נאות א' בשם התנ״ש וכדיו ולעיל ט״וי שיש חיכו שהם עכ״פ שנים שדחביפ הם כערך שניס וסשיפ הני
 טריפה מה שאין בן נשטתחלה הוא א׳ לנמרי ותלוי ועופי זח לאו יתר הוא אלא וק היוצא פדקין טש״ח אין להטריף אף שהוא זקוף ועופי ולעגין יינא נתנגו נאות א׳ נשט תתניש ועיין פו״ה ובל״י

 מביאו י• ח באורך אצבע ה״ה יותר . ונן היא מניאו נתשינת היאיש ש״ך זעמיש לעיל לעני! יינא ייקא אצבע יבח״פ נט״ש התנ״ש ;
 T\D2 חכה״נ בהגהות הביי אות כ״א בשם טהייש הלוי חי״ד סימן ב״ה בעוף שהטילה רעי פכי מקופות וצודלחתוך בפגיפ וראה שהטעי הוא א׳ אלא שהוא רהב וטטיל דעי לב׳ נקנים אלו והכשיר,

 ביון שהטעי א׳ הוא אין בנך כלום ונכין הוא הניאו האהרוניפ רבדים אלו נם נן יע״ש :

 ^ןףן א אף עוף . השייך הביא ועת ו״ה ודמעי של עוף דהביציט מונחים נתובן אסורה מספק
 םאינעיא חורו נטדפתת לאיםורא והיינו נעוף ופסק כ; הב״ח נאי; ה״ט לאשור ולפ״ו
 אש נםצאו ב' יש לאשור בעוף ובל יתר כנטול ופשוט . שוב דאיתי לנח״נ נחנחות הטור אות א'
 נמצאו ב' לרש״י נשייה ולרטב״ן אשור יע״ש הנר, והו בנחמה דניטל נשירד, וניקב מריטח ום״ט יש
 להכשיר אם נמצאו ב' דשטא הלכה דאין נקנ אוסר כלל והא מכשירין בה״ם ושמא הלכה כרש״י
 דכחסי־ דמי וניטל כשירה וטיהו בעיף אם ימצאו שני טעייט יש לעיין ולוטר רכנפול דמי וטריפה וי״ל
 דאפשר הריח נופא דאוסר בניטל טרפהת דעיף היינו ניטל ניד לא בחסר התחלת ברייתה
 והלכה כרש״י דכחסר כתחלת ברייתה דט׳ ואפ כן יש להכשיר אף באי; ה״ט נ״ל (°). ולעני!
 ניקב חטרפחת יש לעיין אי היה דוקא ע״י חילי דהות כנימוק או אף ע״י אדם ועיין ד״ט בםיטן
 ג״א ואט נאסר דוקא ע״י חולי הוא א״ש דבריו שפ ובט״ז הביאותיו. עיין פר״ח בט״ש בד״ט
 גיטוק הוולד טריפה והאם כשירד, משום דחוה פיישא נעלטא עיין בסימן פ״א דזה דוקא בשלי'
 דהוולד נוצר נו לא בפרפחת דלא הוה פירשא ושט אבאי י• ב וכ״ש ניקב. עש״ך וכוונתו מבואר דאיך
 כחנ וכ״ש ניקב ואחייב כתב דיש טטריפין לז״א דלפי הכלל הטבור בידינו נל שאם ניטל כשירה כיש
 ג־קנ כשיור, ויש מחטייין כמו בטחול דגיטל כשירד, וגיקכ טריפה ובייש נימוק יט״ש אבל בניטל האם
 לכ״ע בשירה היינו בבהמה אבל בעוף הא איכא ר״ח דמטריף כטו שהביא נאות א' וראיתי לנה״ג
 בהגהות חב״י אות י״ג תטה על השייך בט״ש דנימל האם לכייע מסירה והאיכא ר״ח דמשריף ולא ידענא
 מה ראה לכתוב כן דהש״ך אניטל האם דבהטר, קאי ובזה ליכא טאן דפליג: !J ויש טחטירין . השייך
 הביא דעת הנ״ה לאסור אפילו בה״מ בניקב או ניפוק והוא ז״ל כתב מתום׳ טייח א' דייה שלפוחית ראיה
 וחיינו דכתבו ניטלה שלפוחית אבל ניםל או ניקב כיס השתן טריפה'יאמא׳ לא בתנו נניקנ האם
 פריפה ש״מ דניקנ האט כשיור, ולזה יש לומר דניקב כים השתן אפילו ע״י ארם וכדומה טריפה וניקב
 האס ווקא עיי הולי והוו, כנימוק ונוע טפי ועיין תום' חולין נ״ו ב׳ ו״ח איבעיא להו שהוקשה להפ
 איך איפשר הא השיב בסנהדרין לר״ט טועה נדבר משנה ולא תירצו דניקב הורו לאיסור ש״מ רםבירא
 להו וניקב כשד. ביצים קרושיפ חטנחג לעת הצורך ובע״ש להתיר עיין מ״ש בט״ז: ד בניקב ונחתך
 כשירח . עיין באחרונים אי נהתך כולו או מקצת : ןק והכי נהוג עש״ך . ודע דהנ״ה בתשובה סימן
 קנ״ז כתב רהא דגיקב כים השתן טריפה עוף אין לו כלל כיס השתן ומש״ה הכשיר תרננולת שנפנה
 צבה ויצאו טיט רביט מפנה אהר הבדיקה נאבריט הפניט-ם ועיין בשיט! נ׳ בענין ניקב א׳ פאברים
 הפניטים יעיש עיין בל״י , שורים הטשתינים דם יש לבדוק אם לא ניקב בים השתן ואט לא בדק

 . אפשר בה״ט להקל :
 Q( א לא^יל{ ליחה . נתב השיך דהא דאטרו קוים בוושט ובריאה מחמת פנה אינו קרום
 לאו דוקא ה״ה בנל האברים אינו קרום לאפוקי מדעת הראייה בב״ה ל״ה ב'
 דוקא בוושט ובריאה . ובאן הוצרך להשמיעני דליית דוקא ליהה אין שותם הא קרום סותם קם׳יל דאפי'
 בדקין לאו דוקא הוא וה״ה קיום אינו סיתש : ב ואפ . נתנ השייך אפילו עודנו הפחט תהיב שם הוה
 סתימה , ופיהו אם שומן שניב חטחט ונראשו ננד פי חטהפ אין שומן אע״פ שיש נשר עליו הרי
 פראין הדבריפ דקרום מהפת מכה חוא כיון דלית שוטןנגד פ׳ חטחט ועט״ש לקמן נסי' ס״ח וט״ם
 איוד, שומן סותם וט״ש בדיני' קורקבן בזה •י ג כשירה . השייך הסכיס לסברת הט״ז בפ״ש או״ה רכל
 דבר הצריך שיעור אין מי שיסתום אותי ול״ד להלחילית יהתפ ירכים מעמידי; אותה ואי; הרע׳ גועל
 לנוף טשא״כ נטהול ועיין בט״ז ט״ש הא בלא״ה חלב מטא ניפםיק יע״ש י• ד שכל חלב טהור טותפ.
 השיך חולק עם ים״ז וסובר דאין חילוק נין נשר לשומן ודוקא באותו אט־ או שדבוק בתולדה אצלו
 אז הוא סותם פה שא״כ כשאינו דניק עמו בתולדה אין סותם זיף אם נסרך עסו כמו שומן : ןץ חוץ
 מקרום שעל הלב וה״ה שומן הלב עצמו. כפי הנראה משייך סי' ט׳ אות ב׳ ושכן דעת הר״ט ז״ל דקשה
 הוא וה״ה שומן הנרכשא םה״ט אין סותם ואץ נבנם לנקנ ע״; בכ״מ שם : ו הכרכשא הטעם שאין
 אדוק היטנ . שייך וזה להטחבו אבל בבי כתבנו דלהר״ם הוי, הטעם יקשה הוא ואינו סותם: ז והעוף
 כל שומן שלו סותם דלא הציגו כננדו טמא . שייך ירש״ל בפא״ט ס" נ״ב מפקפק על היתר זה דשוטן
 העוף רך הוא ולא היד, סתימה וכ׳ שאלמלא נא לידו לא היה אוכלו אנל חלילה להחמיר לאתרים
 עכ״ל וחמנהנ הפשוט בדעת הטחנר שהיא דעת התים' דשוטן העוף םותס ועט״ש נסי' נ״ט :
 ח ואם החזירן כוי . ואם ידוע שלא נהפכו כשירד, הא נםתטא לא. שייך ועם״ש נאות ט' לעני; שירום
 התרנגוליש בזה : ט וה״ה אס לא יצאו , השייך הביא ריעות דאם לא יצאו ונהפכו כשירה דתרתי בעיי
 יצאו ונהפכו ולעני! דינא כתב הכה״ג בהנחות הסוו אות יי״ד דהלכי, נרשב״א דבל שנהפכו אף שלא
 יצאו פריפה ומתני׳ דנקים יצאו אורחא דמלהא נקיט וכ״כ הפי״ח והתב״ש הא דלא תנ! במשנה
 א״ט יצאו ונהפכו דננלל ניקבו הדקי; הוא תופ׳ חולין פ״י ב׳ . נתב רש״ל כאו״ש תרנגולת שיצאו
 מעיה דרך נקב בית הרע׳ יהוהזרו טריפה בשם מהר״א ספרדי ביין שיצא דיך מקים צד א״א ״טיחזרו
 נשדרן לתוך המעייט הניאי הבה״ג בהנהות ב״י אות ט׳ יע״ש : י אבל . עש״ך הילק אמעשה דל״ה
 בתיננול ססוופ שהיו בני מעיים נין עור לבשי והטריף יהש״ך מתיר דריעיתא דנין עור לנשר לא הוה
 ריעותא ואמנם התבייש והפ״מ ובל"'כתבו שיש להטריף ובאמת לא הבינותי דודאי הל״ח מווה ובין
 עור לבשר לא מיקרי ריעותא אלא הבא שאני דהפירום מוכיח ומצוי הוא וחיישינן שיצאו בני מעיים
 לתוץ ונהפכו וכפי הנראה רבמעשר. דליית היו דבוקים בעור והתבייש כתב העיקר הייעותא הוה

 השירים ולאו טתרי טעמי המדיף אלא משום סירוס לחוד ׳ע״ש :
 fiD^ כה״גבהנהית כ"׳ אית ם' שהחכם טהר"' אבורב״י ו״ל אםי תרנגולים טסורסים שיש לחוש
 לנקיבת המעיים (וה״ה לשטא יצאו ונהפכו) והיה״נ השיב דהוה ם״ם שטא עברו עליהם י״ב
 חודש ושפא לא ניקבו הבני מעיים . ואני אומד ס״ס כזה לא שמענו מעולם דנרע משם אונט הד הוא
 ולא הוה פ״ם כלל ומ״פ העולם אי; נוהדי! דטאחר שהוא אומן בקי הוא בכך ורואה שלא יניע כלל
 לבג׳ מעיים וא״צ להמתין שיהיו י״ב חודש מעת הסירוס: יא מחט בדקי; . השייך מתיי נה״מ במחט
 הנמצא בדקין ונן הסכימו אחרונים ובתגאי שלא יהיה החונ אפילו נמקצת עיץ תשונה מהריב״ל
 ה״ג סי' ק״נ ו יב ד' אצבעות . כ' השייך וי״ם ב״א והוא היש ם׳ שאומר שהביא המחבר לקמן
 סי׳ נ״ו עכ״ל וצ״ע יהא ט״ר נ״א הוה לקטן חי אצכעית בצ״ד, ד' כשדי יהיש טי שאימר שמביא לקטן
 הוא כטירש״י אצבע שוב ראיתי שהפר״ח נא; הרגיש בזר, . ולענין דינא הםהבי שם נופא סתש בסברא
 קפייתא די״ו אצבעות דבטדא חוח י' אצנעות ואף שרטיא נתב שש בעוף ישער ברוחב אצבע כפי
 הנראה דהיינו לפו הנ' דבםדא אצבע אבאר שם בס"! ועיין יש״ש ושם אבארנ יל ובדקה. עש״ך דח״גו
 קישור האצבע ר״ל נםלא קשר אנודל דהוא קרוב לשיעור נ׳ אצבעות ד״ל רוחב ב' נודלים עיין א״ח
 חלכות ציצית י. יל יש אוסרי;. עש״ך באי; ה״מ יש לאסיר במשהו סאות; ד״א ובמקום ה״ט יש להקל
 עד רובו כריעה שניה יכסו שיתבאר •י טף רוב רוחבו. השייך האריך והעלה כמ״ש טהיש״ל בהגהותיו
 לטור רבין ברוב רוחבו או רוב ארכו וד״ל ש־נםל רצועה באויך ד״א אורך ב' ומשהו וברוחב הרצועה
 משהו וכן ברוחב הדי אם יגפל מרוחב רוב הרוחב ומשהו באורך הוד, טריפה ובם' ראש יוסף הארכנו
 בזה ז טל אפ סירכא . עש״ך פה שהראה מקום לפי׳ ל״ז יע״ש יכבד כתבני מזה בכפה מקימות שאנו
 נוהגין להכשיר סירכא בשאר אברים חוץ ריאה ואף אם נםרכו דקין לדקין ששניהם נקובת[ בטשהו
 אפילו הכי כשירה וראוי שתדע דיה דוקא אהר הבדיקה כט״ש הלבוש ס״ו ראם בדקו ולא מצאו
 ריעותא וכבר כתבנו כן בסימן מ״נ אלא שראיתי לשו״ת חוט השני סי׳ ס״ט כתב ראם נסרך הטדפשא
 ולא בדקי כשירה וממרוצת דבריו שם נדאד, דכשאר אברים א״צ בדיקת פלל וננרס יש לבדוק דהיה
 מיעוט המצוי כמו סירנות הריאה ואמ לא בדקו כשר ומוכרח הוא לשיטתו דאי נשאר מקומית ג״כ צריך
 לבדוק למה השמיעני רט״א בפרטשא יותר משאר אברים . אפנפ דיי אתה רואה שהלביש לא כתכ
 כן ום״פ נראה נשאר אנריט אס לא נדקו נאינס דיענד בשירה ינטרפשא טריפה כלשון רמ״א
 דידאי* ימצא אף שבת״ח נלל פ״ה בתב "שפא חרי חזר בהגהותיו ג״ל(°) ועס״ש לעיל סי׳ מ״נ ומייד .
 ינוד לפרת׳ מתשובה ההיא דקורפ דס המוזכר כבל טקום היינו מטיסות אי ים צרור בעיני הנשי
 אנל האדים הנשר לחוד אין פיק ולקמן יבואר : יז וט״ט יש לדקדק . עש״ך ראם הבשר שלם תהת

 הבועא יש להכשיר אף ביש ליתות תוך הבועא ובן המנהג ועט״ש בט״ז פ1ה :
B מן הבד עש״ך דטיישנ הא דם״ה ונט״ש באות ז׳ ולכאורה דר״ל דבס״א איירי. W J 2 אfJ 
 * I שדק תלוי זת יוצא טתחלד, טקיבה וטקווקבן ובס״ה איירי שיוצא דק מהדקי;
 ח״א בפשטעות לשונו גפ דברי המחבר א״א לפרש כך ושוב ראיתי בתב״ש אות ד׳ עמד בזה ופירש
' או שיש סדק וניכר שהפ ב' נ  דברי השייך דביציאתי מקיבה עושה רושם ששניט הט שדחביט חפ נ
 בהתחלתן ונטייה איירי שמתתלה היא א' טטש ותלוי ועוטד ועיין נו״ו אות ד' ומ״ש שם דהטחבר
 נתב אצבע לא יוענא מה הוא דוד, לי״א ולא לדיעה קטייתא • והתנ״ש כתב ילק״מ דבט״ה איירי שתלוי
 ועוטר וסתוט בראשו ואין טשטש בגיסה ויציאה ונס״א אייו, שיוצא טהדקין ובסוף ייצא דדך פי
 הטבעת והואיל וטשטש נגיפה ויציאה לעצמו הוי הוא מעי יתו וטויפה ונסי! הוא . וטיפ לענין דינא
 העלה שאין להכשיר טעי תלוי כ״א בתהלה הם אייך אצבע אחד ואין ניכר שם כלל שהם שנים והיתו
 הוה אי! באורכו כ״א אצבע א! כשר בה״ט דוקא יע״ש . ובאין ה״ט צריך נ׳ תנאיט אהד דמתחלה
 הס אחד באורך אצבע ולסוף נ״ב כלי! כאהד באורך אצבע וכל ארכו של יתר רק אצבע אי כשר ולא
 נע״א וכן העלה הפר״ח ועיין נל״י וכן ואוי לפסוק להלכה שאין נשו כ״א בגי תנאים המוזכרים :
 ב בין בעוף . עש״ך ורוצה ליישב קושית הט"! ולא גיהא ליה בתירוצו דוה סיום הי״א ביון והוא
 סעיף נפ״ע כמ״ש הדרישה יע״ש ופייושו הוא ינהמה בעינן תחלתו וסופו שיהא א' ואין צריך אורך
 אצנע לדיעה א׳ שהוא דעת הר״מ ז״ל ונעוף אם נתחלה יוצא א' המש זהו הדין דם״ה דנשר ואס
 נראה טתחלה שהם שנים שוחבים הם כשנים או שיש סדק טריפה נעיף וננהםה ואם הדרי ערב
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ח , הש״ך הראה הקיפ להיט! Y'o ם״י ושם באות י״נ בחב דרש״י ור״פ טחולקץ א  מףן א ו
 בענין הלב שעל היתר לרש״י בל בפנים לעונל הוד, חלנ טהור ולהר״ט רק חופ
 פתוח הוה יתר ולא אינך וכבר כתבתי בם״ז דהטווה צריך ליזהר ועתב״ש . נמצא בין לענ-ין
 ניקבה הקיבה ובין לענין היתר אכילה יש טחלוקת בץ.רש"י להר״ט ז״ל באייתרא יע״ש •י ב תולעים .
 הש״ך הראה טקום לם־םן ל״ז אות י״ז ושם נאטר דווקא במוח הא שאר איברים אפרינן בהו לאתר
 שהיטה פירש כמו כריאה וע״ש : ג בשר התופר, רוב הכרם . עש״ך ודע דבעוף אין לו כרם הפניפי
 ולא בום החיצונה ויתבאר זה בפיםן ט״ט לענין אם נהלק הבשר שעל העצם שקורי! בילי״ג בשר :
 ד רוב . השייך הניא נפה דעות דבעינן טטולש דווקא וכן הסכים התבייש באות ה' בה״פ יש להקל
 אם לא נקרע טפולש פעל״ע וכ״נ הפרית אות ו' בה״ט להקל. וט״ש דנות טיושנ קושית הב*י והב״ח
 והוא איבא ט״ד שכתב הרי״ף היינו רבני׳ הרי״ף איכא ט״ד דהלכה כריבית ברוב קרוע ולא נרונ ניטל
 והקשה הב״י וב״ה ראם רוב קרוע כ״ש ניטל וע״ז תיי הינן״ך דה״ק דברוב ניטל היינו שיש חסרון ל״ת

 דאפילו ניטל רוב עובי אף שאין מפולש קט״ל דאפילו בחסרון בעינן דווקא מפולש עד שנראה הפנימי
 ודע דברוב קרוע לכאורח' הוה בעיא דלא איפשטא בנטרא וכם״ש רורא״ש' סימן מ״ב דאזלינ; לחוטרא
 ואם נן פפיקא הוה אבל כד מעיינ׳ ביה תמצא דוודאי הוא רהא אפרינן שם ותפשוט פרתנן או שנקרע
 רוב חיצונח ודחי דשמואל אטד פקום שאין בו פילת אם כן לדידן רפסקינן בריב״ח רכל הנרפ במשהו
 וחיצונה הוא נקרע כו׳ אם בן םיפשטא בע״ן ראף ברוב קרוע טריפה תי״« דהרא״ש פסק בסימן ל״נ
 כריב״ח וכאן פסק דםפיקא הוה ואולי גם שם לא ברירא ליה ולחופרא פסק כריב״ח . אפנם לענין דינא
 נראה רכל הפוסקים פסקו כריג״ח אם כן נפשםא בעיין וליכא טפיקא לא הא ולא הא וצ״ע (°) :
 ד, או ניפל מקיפו דהוה כהסרון שייך ור״ל דבין רוב קרוע או רוב ניטל טריפה : ו רוב אורך . עש״ך
 דט״ש הב״י ה״ה רוב אודך ה״ה בהטה גדולה דשיעורא הוה טפח נפי אין חילוק בין אורך לרוהב
 ובתנ באן פשומ דהוזכר לשון אורך בנהמה קטנה ול״ת דווקא אורך וכיש בהמה גדולה רשיעורא
 טפח אין לחלק: ן או באורך. עש״ך דליק מסעיף נ׳ דאף. בחסרון בעינן טפת דהתמ מיידי שאפ
 תעשה עיגול לא •היה סלע ונא[ מיידי שיש פלע טש״ד, טריפה יהשינ על הד״ם דמשפע מדבריו שאמ
 ניטלה רצועה באורך יהיה תוט המקיף טפח וו״א דנעינן שאם תעשר, עיגול דווקא אז יהיה תו• הפקיף
 טפח ועיין בם״ז אמנם מ״ש נקדרה חייגו מפולש לא ידענא פה בעי בזה דלהפחבר אף באין מפולש
 דינא הכי להר״ט ז״ל ואם נאמר כן הוא תיי הרש״.ל כמו שהביאו הט״ז אין באן קישיא וכ״ת דקושטא
 קאטר אף לחייט בגקדרה בעינן מפולש כמין ארובה הא ליתא דד,א בנמרא אפרו שאם תמתה תעטור
 על טפח משמע דמדין מסח קאתינן עלה ואף באין מפולש אט נקדרה בעובי רוב כסלע חוח פדיפח
 יכדאפדן •י ח והוא. עש״ך לא הבינותי כוונתו דאס ר״ל דהטור לא הזכיר בציפא ברוחקאוכ״כ רש״ל
 כיש״ש סימן ט' משום דא״א בקיאין איזו מיקרי ציפוי כולו.נו׳. א״ב לא היד, לו להעתיק לשון הטור
 זי אצל יו דמשונה פלשץ המחבר שכתב זה בצד זה ואם כוונתי נפ״ש הלח״מ שם בט״פ פה״ש ה״ו
 דיש הילוק בין זה בצד זה או זד, אצל זר. שמפרש נציפא הייני זה בצד זה ייראה לפרש דהנרעים
 של תפרה הט רחבים קצת ואפ מונחים שובבים הם יותר רחבימ וזא״ז היינו על חודן אם כן איך
 כתב יכן פטק טתרש״ל ילא הזכיר שפ בליפ נפא״ם סימן פ׳ מזר. יצ״ע ־• פ אפ , עש״ך דלדירן שא״א
 בקיאין כל שיש שיגוי נבשר יש לתוש לנשר שהרופא גוררו ועפ״ש לעיל באורך ינפיק נ' :
 י כשידה דבלא״ה שפכי להדדי רש״י שייך ואם ניקב דו6ן א' ימי כשירה ול״ת דוקא שניקבו זד. לתוך
 זה עיין בהרע״נ בטי' המשניות וכבר התבאר : יא ואם . עש״ך דה״ה בין הכפולים דחלב טמא
 שש אינו םותם ועט״ש בם״ז במקום שאין הלב טמא ביניהם אף שיש נ׳ עורות אפייה אט ניקבו זה
 לתיך זה אי א׳ מהפ כשירה דמדונק הוא ואי מגין על הבירי: וי״א , השייך האריך בכאן דאף
 רש״י אין אופר כ״א ע״י מחט וע״י חולי מודח דכשר אם כן יש להכשיר אף בלא הי׳ם וכן פסק חם״ז.
 אפנפ בבמה טדליק־ן יראה מוש״י אף ע״י הולי לא הוה הגנה רחצי עור דק אין מנין וח״ח ביה״כ
 עור והצי ולא קיי״ל בהא כרש״י אלא כר״י בעל התום' עיין חולין נ' ב׳ . ודע דברייתא פחפ בביה״כ
 דפי׳ רשיי דווקא. נקים הא הטםס לא שמא חברי׳ הקשהכר״ו אות ס׳ אם כן עולא דלית'ליה שפא
 הברי׳ איך חבין ברייתא זו. ולדידי אין זה קושיא די״ל עולא כרב דאין חוששין לסייד ורב תנא
 ופלינ על ברייתא ועולא בוותי׳ דרב ולדידן דהוששין ה״ה. בהטםם . ע״כ אין לההםיר ע״י חולי כלל
 בהםםם ואף בוושט דלא ח״שינן כאמור : יג בהמסס . עש״ך דביה״ב יש בו מקום שאין שם אלא עור
 א׳ ומשמע מדבריו ה״ה שאר הכרס באין היט יש לאסור בטהט כרש״י ובקיבה יש לומר. דחוא קצת
 עב ודופי לביה״כ במקום בפול עט״ש לקמן בזה ז יד אפילו. עש״ך דחשש שמא הברי׳ נתרפא ואין
 ניכר אף בהטםס ולאו דווקא וושט ול״ד לריאה דמקילין ע״י נפיהה . וטיהו באווזות שטלעיטין שיש
 מקילין אם לא ניקב טעל״ע יש לומד דמודו כאן באין ה״ט ושם פקילין אף באין ה״מ בניקב העור
 הפנימי לחוד דלא םהזיקין דיעותא פעור לעור • וכתב השיך דווקא אי יש ק״ד בפנים הא לאו הכי לא
 והדין עמו דאף דחיישינן שמא אוכלין ומשקין שטפוהו הוה ס״ס שפא לאחר שהימר. ושפא לא ניקב
 מעל״ע ול״ד לוושט דאף שאי! ק״ד בפנים דהתם איתחזק איסורא ואף שלא בפקוט שחיטה מ״ט רניל
 ופצוי הוא שינקבו שניהט טשא״כ כאן וכן טוכיחין דברי הר״ן שהניא הט״ז והשייך שם דווקא וושט
 אפרי' אוכלי[ וטשקין שתדירין שם שטפוהו ולא כאן , והתכ״ש אות י״ב החפיר בכאן אף שאין
 ק״ד בפנים חיישינן שטא אוכלי[ וטשקין שטפוהו ודחה הראית פהר״ן יע״ש ולי נראה דטב׳ צדדין
 םויפד, אם ק״ד .בפנים בט״ש השייך אות ב״ו ואם כן גיתוש שפא אוכלי; ומשקין שטפוהו והתבייש
 הרגיש בזה ולא הבינותי טה שיש לחלק בין ב׳ צדדין לצ״א ואולי זה כוונת הש״ך שכתב שב!
 משמע מח״ח ריש כלל צ״ד ואין שט משמעות ובן תטח חתב״ש ולפי פ״ש איש דשפ משמע ג' צדדי!
 אפילו םכיב המחט בפנים ולא חיישינן שמא שטפוהו וכאמור : טו אט לא בטקוט ח״פ דלא כנ״ח
 שאוסר אף בםקופ ה״ם כרש״י שיך ועט״ש לעיל בזה • TtS אס נמצא באי מהם . השייך עשה כלומר
 דליית בא׳ מהם אעורות של ניה״נ קאי וז״א דנהי דהד׳׳ם ז״ל מפרש כן לבדייחא םןי״א אף פצר
 חוץ דפובד נחוץ לחלל יש בדיקה בט״ש חב״י אבל אגן קי״ל דלחלל א״א בבדיקה אט כן אפ תחוב
 בעוד ההיצון טויפה אלא א׳ מהנזבדים קאי אהםםם וביה״כ וכאמור : ין אם גמצא עליו ק״ר . עשיך
 והאי עליו לאו דווקא וכאלו אמר עליה על הטחפ וננד פי המהט טטש בעינן הא נםביב הנקב בחוץ סטוך
 מיד בשירה דלא בב״ח וזה חחילוק נין מצ״א לבי צרדין דבי צדריןאף סביב נחוץ כרוהב קש בם״ש השייך
 אוח כ״ו הוה טרפה ונ״ש םביב המחט באורך המחט וה״ד, בפנים סביב הנקב טריפה ואלו טצ״א נעינןבתוץ
 ננד פי המחט ממש וםשיה בקיאי; טצ״א ובי צדדין שצריכין לבדוק כל אורך המחט א״א בקיאין ופיהו
 נהטםם מצ״א אף דצויך לבדוק בל אורך המחט בפנים באין ה״ט אפ״ר, בשד דזה ניפא חיפרא בדש״י באין
 ה״ם סש״ה סמבינן אבדיקה בפ״ש השייך אות ל' ושט אבאר •י יךן קורט דפ דאט אין שפ טבח

 מך{, (א) #ןעל הימר. «נ1׳ז ומדבריו משמש נל שנפנים לטינל הוס דאייחרא ושוטט אמנה סני׳ נשימן
 r ס״י כמנ יםרימ סולק על רש״י ומרדכי עיין פ״ז ממ״א היו נתנ וחוט משין נמו

 יתל אלמא ללאו כל מלנ ענפניס סיחס ועיי! ש״ך סי' ס״ל אות י״ג הניא לכלי ישיי והיא״ס ונס״ג
 גהגסוס הנ״י אות א׳ והתג״ש אוח א׳ כחנו להמירה צריך ליזהר ולעיין אס אותו החלנ סותם לכ״ע מכייל

 ולפ״ו נפל האי היתרא ננירא ימאן הוא היורע היום איוה סוע סיתר המשוך וצ״ע :
מ לגגמלא נ׳ א׳ איכא מיתי לישנ׳ ויש״י ולאייש פסיוי 'ל״ק יאקשתא כ״ע ל״פ לאשור ולאייתרא י ך  ן
 r פליגי והלנה כל״ק וכנני גלל ואשיי וסותס כוי״נ ואמו אינהו מיכל אכלי ולדידן לא סתיס נתמיס.

 אמנם מלש״י נראה וגני ננצ וא״י נדאורייתא סליגי נאייתרא דגני גנל כר״י כמ״ש וש״י שם לסויא ומשוס
 סכי פסק נל״ק למימרא נשל תולה יע״ש היי לאייתלא ספיקא לאורייתא משוי לה אנל הלא״ש כתג ע״ז נהי
 מדאירייתא שרי כר׳ עקינא (למאי דאפין) מכל מקום מדרנ:ן אסיר ועיין סימן סיד סי״ד חלנ הקינה
 ואייתרא טמנהגא אסור והרנ הגיה דמדינא אסור ונרשם רש״י והרא״ש ולא הגינותי אס ר״ל מן סתורה אין
 הרכינ רש״י ילא״ש וע״כ נלאה לרא״ש סונר דסוה מדרבנן אלא דלהמחגר ליכא ניה כיא מנמא נעלמא
 דסובר נהר״מ דל״נ עיקר ומשום הכי בתג למ״א דל״ק עיקר ומדרבנן כבני בבל וכ״ת בדרבנן הלן אחר
 סמיקל די״ל דע״כ הלכה כל״ק דר״נ דאמר מיסתס לא שתים סייני בתמיה דלא כמו׳ יאס כן הי שתים והי
 לא סחים וכיון שכן בהכרח כליק. אמנם הי״מ לפסק גפ״ו מתלכזת מ״א כל״נ לאו החלט גמור סוא דבסימן
 ס״ר כתב הנ״י דכל״ק פשק כבני א״י לשרי ונ״כ סמ״מ בפ״ז שם. ולפ״ז תר״מ שפסק גפ״ו מה״ש הי״א כרס
 אץ לו דבל שיסתום אותו שסלי מלג שעליי טמא י״ל א׳ משני טניס או ללשיעתיה ופוסק כל״נ ואפילו סדי
 לאקשתא אין סותם לי״נ בניחותא אמר כפירוש התיש׳ חולין נ׳ וס״ס חלב שחמס ספריסס אף שיבינו יואל
 הסייו וי״א אוסר והלכה כל״א אין הותש או לשאני חלג הפריסה ליש נו ספק תילה לא שיין אינהו מיכל
 אכלי והר״מ כל״ק ובאמיל וכר״נ שלא הגיס באן נרס שניקב סוחס החלב דהא לדיין ההיא יי״נ בלשון גתמיה
 מתפלש ש״מ למפרש להר״ט נעי כל"י« אצא לשאני הלב הפריסה ליש נו איסור חורה מה שאין בן דאייתרא
 דלא הוה אלא לרבנן ועיין יש״ש פא״נו סימן נייד הביא הא דרכינו יואל וכתב דגר חמצא הוה דרככן משא״נ
 זה . ואס כן נההיא לריש יזעיא כעי גרירת כמ״ש ש״א והשביס עמו ספרייה נקו״א לא ידענא על מה התילו
 ועיין תנ״ש סימן «"ו ע״ש ולשנ״א בתשובה סימן רנ״ג לל״נ איירי לא ידענא ותא כתג סלשנ״א דאייתרא
 שכני איי נהגי! היתל מלי כצ״ק וכתב לבל חצב צלנומ נו׳ סלי משמע מן התולה פליגי ןמיכו'לדיון
 ואייתרא מורכנן אסור וכ״כ הלבוש בסימן ס״ו סייו חלב ואייתרא אפור מדרבנן ואין להקצינו הרי כמ״ש
. ומעתה תדע שכרש שניקב ומלב כותש סוה יק סשק עריפה לשעא בר״י שהתירו ׳  יע״ש ועיין בל״י אות ד
 ומיהו אס החלב ניקב הקרוס וודאי אשור עיין סימ! סייד ומיהו הא וודאי דאקשתא אין לעשות ממני ספק

 דרונ הפוסקים כל׳׳ק דאקשתא אסור צנ״ע יע״ש(י־) נ״צ :
! עליו נשר ופשיט הוא J ו ר ו ש  0"2 הסייח גקו״א נשם שיא מחע בקינה ולא מעל״ע וינלח נננדה ו
 דהיינו דא״תיא ומינה א׳ לאו שומן סוס יבלת סי׳ דניקנ מעל״ע וכל ביוצא נוה דיש הוכחה
כ) ניס שניקב. עע״ו אפילו נקולשיה שאין איסורי החלב שם אלא מדרבנן  דניקנ טעל״ע טיפס ועסי׳ מ״נו: (
 אפ״ה אין סותס מדרבנן ובמקום הגש אי! סיתס מספיקא מ״ס ומ״ש דגדוצה עזי שאין נים סותם לטחול
 לא ידענא מה גדולה הוא ועול לכאן משמע הטעם יחלג טמא היא ואין סותם ואלו בסימן מ״ג כתב הטעם
 לנל לנר שצרין שיעול נמו טחול ל״ו לא מהני סתימה ונגר כתבנו מזה שם: (ג) תולעים . עע״ז דעתו
 להקל אף נמצא סכלס נקונ לחלינן לאחל שחיטס שירשו כמו גויאת צנו למוח חיישינן. ולס״ו הא דנתב
 רמ״א דתולין ואכלה הנהמה או מהפרש הס גדילים ם״נו דא״צ לבדוק כלל גכלס אי יש שס נקב או לאו
 משא״כ אי מצא נקונ הכרס צרין בדיקה אי התולע רחוק מהחור או לאי עס״י ל״ז ודעת סש״ן לסקל יהפל״ח
 ולעת הגיח ותנ״ש להחמיר ועמ״ש לעיצ נסי' ל״ז ונש״ןשס אות י״ז: (ד) שאס יקלע , כתב הט״< עיי חוצי
 יוקא בעינן טפח או רובו אנל ט״י קין במשהו טריפה שמא ניקב א׳ מאגליס הפנימית ומ״ש צייד! שא״א
 בקיאי! לא הגינותי ואפילו מדינא לגמלא לא היו בקיאי! בקו! לבלוק נל החלל: (ה) רוב. עט״ז ולשוני
 צ״ע דכתנ ע״ש ברונו מיינו רוב עוביו זה צא מצינו שיאמר כ! דא״כ אין שיין לחצק הגדולה ברונה ומס
 חילוק יש נין גדולה לקטנה וודאי ברונה היינו רוב אורן או רוחב ומה שהזקיקו לתר״מ לומר כן או כמ״ש
 הרשנ״א בתה״א וא״כ הוה מהפסוקים לא מקרועיס או במ״ש הנ״י. גס מ״ש נדנרי הנ״י השיג בני״ן
 ופר״ח דהג״י ה״ק דאץ מיצוק היינו נין ע״י חוצי או קון באי! מפיצש ברוב טוני וכמשולש וודאי יש חילוק
 נסכי! נכ״ש מספק טריפה שמא ניקב א׳ מאברים פנימיס ונמוצי בעינן רובו אף במפולש וכ! פי׳ גהדיא
 הכ״מ כפ״ט מה״ש ה״ה ולעני! לינא העלו כולס וברוב עזבי הנשר יש להחמיר ומפולש יש חילוק ע״י חולי
 בלוב אורן חו רוחב וע״י קון טליסה גנ״ש ולא מהני בדיקה. ועתנ״ש אות ה׳ תמה על הכ״י להא הל״מ

 נשי״א מה״ש סובל לקין מהצי ליס נדיקס וא״כ שפיר אמר סמ;א נרונא לא מסני בדיקה ובאמח צ״ע :
 לתל הנ״ח מעם ניס החיצונה לסוף הפנימי לנקוב הלנ־ אי מעיל שלט מבחוץ לק כנשי נקלע לנ׳
 סנגיחות השורים כשילה יע״ש הניאו ג״נ הכס״ג נהניות ב״י אות י״ט והומש״א כתב ונעינ! קצת
 נשל קייס צצו מעול יע״ש ומ״מ לא יוענא מהיכן למל לין זה לכרס החיצונה משוס פנימי ועיי! ליש א״ט
 יעיין סל״ח : (ן) הקרע . סט״ו האנין וסיכן נוונחו לאין נתנ ניטל הוה שיעורו טפח או ליונו הא נניטצ
 שיעורו בסלע אי מעגלח ליס ורש״ל סי׳ לבאי! מפולש אף בחסרון בעינן טפח או לובו ולמה זהוהכ״מ תי׳
 בניטל ביש משרון אה״נ ומצטלף לשליש טפח והקשה רמ״מ אין כתכ חר,לה ניטל כיו! שאי! שיעורו שוה ותי׳
 לגיטל כ״ק וניטל כולו יל״מ נמו ממול ניטל יש לו קזלא זז״ש העול נקלע באוון טפח אי ניטל ולא כתב
 נקרע או ניטל באורן טפח ובש״ע כסב שניהס נקלט או ניטל ואח״כ כמנ באורך טפח ט״כ מני וכול משלש
 ואף ברוב עוני אס הסלע הוה גיליפה לליריה : (ז) שאין. הע״ז נשם לש״ל נתב דא״א לקיאין לשער עם
 האוכל או נצא אוכל ע״נ החמיר לשער בלא אוכל תצס קשיימא הוה טריפה: (ח) שאס ימתח. עע״ו ופירושו
 אף כרצועה ארוכה יהיה חונן המקיף יותר מטפח מ״מ כעינן אי מעגלת ליה יהיה שליש טפח ומוט המקיף
 טפח טריפה ווה פי׳ הסו' שס וסלע שליש טפח וכצ שיש כי׳ וצרש״י סלע נ׳ שלישי טפח שאם ימתת היינו
 נכפל. ׳ע״ש. זלע דנקענה ברונה נתנ הסייח אוח 1' ששיעורו אה נקלל שמוט המקיף יי;יה רוכה טריפה
 והתנ״ש אות מ׳ כתג דנקענה לא מצטלף ללונה מיוי להוס אנלגלמ אפ נקלר אין מצטרפין לרוגא ולא ידענא
 דהתס מה חזימ לחשנת לרוחב חשונ לאורן «ה שאין כן נאן בי! אילן ולוחב בלונה אס כן יש לשפל הן
 עט״ז גסימן ל״ד אות ג׳ ומיהו אס נקדר שאס חמחח בכפל גש התנ״ש יודה ולדינא יש לסחמיל כש״ת (°):
 (ft) במקום מנור!.עיין ט״ז הנה ממאכל נכנס מוושט לכרס ומכלס לניה״כ(הוא סוף סכלס) ומגיה״כ לסמסש
 ימהמסס לקינה ומקינה ללקי!. וראוי שמלע להנ״מ סובל לסמסס וניה״י שניקבו זה לוה לנשירה היינו
 נמקוס »גילן שאין להם f>)b עור א׳ מפסיק נאמצע הא במקום שיש לוה עור נפ״ט ולזה עול בפ״ע אף
נ׳ ד״ה מחט ולשי דבריו במקום  שהן ונוקיס שומן שביניהם חלב טמא סוא ואין סותם והניא ראיה מתוש' ג׳
 שיש דופן לוה ווופן לזה טריפה וא״כ דנרי הראנ״ן שהניא ספר״מ אות י״נ ומרע״נ נפי׳ המשניות משמיעים

 כסדיא אף שיש דופן לוה יצוה אפייה כשירה יהתג״ש אות י״א הרגיש נזה קצת . אמנם רש״י בריש א״ט ד״ה שניקבו כתג דווקא שהנקב נראה מנחון הא נמקים חיבורן בשירה משמע נב״מ מינירן כשרה ואצו פתוס'
 משמע עכ״פ וווקא גמקוס שאין שומן ניניהם אף שיש דופן לכ״א כשירה סא במקום שחלב טמא מפריד ניניהם אף שניקני זה לתין זה טריפה . ולסב״ח א״ש לשון הש״ע שכתג אפילו הנקג,מפולש מוס לזה ר״ל ל״מ
 באס ניקנ מקצח הדופן כשירה אלא אפילו הל הדופן כשירה ואלו צנפר״ח ושאר פוסקים קשס מה אפילו הא יותר משתבר להכשיר כשהוא מפולש מאינו מסוצש וניקב עור א׳ דה״א דהרעי יוצא מבין ב׳ העורוח וזה וקשיא
 ציה להפל׳׳ח אוס י״נ יע״ש זסניש אות ׳״א רצה ליישב זה והמעיין יראה לקזשית ספד״ח נדכתיננא. ולדינא ייאמ אס ניקבו נמקוס שאין שזמן מפליו ניניהם נשילת (״); (י) מפזלש. עע״ז והוא מנואל ימלש״י משמע
 אפילו ע״י חולי טרפה בהמסס וה״ה ניה״כ עור וחצי ואין חצי עור וק מגי! וצס״ו הא ואמר ניה״כ מנ׳ צווי! היינו עול ומצי אמנס זה סי׳ בבמה מדליקי! ואלו נשאי מקומות משמע הטעם לחיישינן שמא הגויא
 ונתרפא והוא שיטת ר״י ור״ת מוצק ואמר לשאני וושט מניה״נ והמסס וכבר נתבאר נסימ! ל״ג יעיין מ״ש נש״ן ועיין• סיסי חולין נ׳ נ׳ ל״ה מחט שכחנו ואגב ליקיט מצ״א נקימ משני צולין ולכאורה אין לו
 מובן ולרשיי א״ש דנקיע משני צווי! דווקא הא עור וחצי נשירה ולא חיישינ! שמא הנריא ללש״י נ״א לופ! לק למעט שתתשש המחט עונלת עעל״ע טשא״נ הינא ליש לה לילן מהלך מה לא מיישינ! ולתוס׳ הוקשה זה
 ותי' איילי ולאימי לחיה סימ! קס״ה נתנ דחנא איידי ולא אמל משוס היא גופא חוקא למון אלא הא מילתא לפשיעא יע״ש וצא הבינותי ובפי הנראה לר״ת קאמר לה ושפיר הוקשה לרית אמא׳ לא אשמעינ! רבותא נסמסס
 דווקא מעיל״ע וסוס לביתא טפי אצא לעיקל חילושא מצ״א ומני איילי יע״ש. והנה לרינא פסק רמ״א באין ס״ע טריפה ״והיינו ע״י קון נמ״ש הט״ז נאות י״א ונה״מ נשירה וע״י מולי אפילז נצא ה״מ נשירה ומיהו כל זה
 נהמסס ולוה כוון למ״א וייא נהמסס הא ניה״כ אפילו עול וחצי יווה לש״י לנשילה לפי הטעם לחיישינן שמא הנריא נסלשא ובן אס שמעוהו מיי שבלעה מחט ללינא (מיחש שמא הנריא נתרפא אף צלש״י בשילה נצא
 ה״מ כמיש התיס׳ בבמה מוליקין וכן בקורקבן וכל עקום שלופן עב אפילי לא נשאל כ״א מעט שלא ניקנ לא חיישינן כמ״ש התה״ו סימ! קס״ה כיון שיש להמחש לילן מהלן לב לא חי־שינן הניאו הש׳׳ן אות כיב וכיו פשוט
 וכן הלנה באמול: (יא) בהמסס. עט״ז ועיי חוצי נשו אפיצי שלא נה״מונוה לא קי״ל נרש״י דאין חצי עוי מגי! לנכולסו נקובי מפולש בעינן לווקא 1:נלהתבאל נאות יו״ד: (יב) הופכי!. עט״ו ועיין נה״ן שכתנ
 עליו וונליו תמוטן להא ו׳ במקלה הפכם יע״ש וח״ו לחשוד למאורן שצ ישראל לומר שכותב בלי סשגחה. ואין לומר דהע״ז סובל והפכה וולאי לא במקלה למס״ח סי- ללבי לעשות נן להפסיל ממין ישלאל נחנס כיון
 לאין הבדיקה חיובית נמ״ש התנ״ש אות י״ג אלא לדני ספכה לראות אס צא ניקנ מעל״ע וממילא ראה ק״ל ואם כן אכתי השמיענו ההיא צורנא מלבנן לגעי לראות עכ״פ אט לא ניקבימעצ״ע זה אינו . גס אין צומו וההיא
 צולנא מלבנן להאריך ואמר והפכה ר׳ וצא אמר מצ״א היס ומצא קיר אלא סונל באמת רבעי נליקה יטעה ההוא צולנא עלננן לאינ אין אמר אניי לנחנם עיח ציה והא חידוש השמיענו לפ״ל ינעי נייקה והכי היה
 צומל לאני׳ דאין הדין כך לא״צ נליקה וני במקרה הפכה גס !ס לא נלאה. וסבול הייתי(וזיל להט"! ה״ק דוולאי אי נאמל רסל״מ ויאיש סונריס דאיצ נדיקה סוא מנרייתא דיני דהפכה סונר הט״ז יידא׳ לרן חיונ
 צא נמקרה אצא דנריימא קתני מצ״א כשילה ומני צללי! טליפה וקשיא קושימ הניי מה אינא נין מצ״א ונין מנ׳ צללי! אלא סנלייתא סובלת מצ״א א״צ בריקה ומש״ה פסקו הר״מ ורא״ש כברייתא לצא כלני וא״כ קשיא איך
 אמר אביי ונחנט טלח ליה והא השמיענו ללא כנלייסא וכל זה איננו שוה לי ומנכון כפשוטו לאיך אמל אגיי לגחנס טלח ליה לצמא האי צולנא מלבנן טעה יסבול ללי דרך חיוב סשנה והיא גופא אשמועינן אלא וודאי
 האמת ק הוא וזה «לתא דפשיעא דכל היכאדאיכא ייעותא צלין נליקה. וללינא העלה הט״ז להחמיל אף נס״מ בניקנ מצ״א וצא בלק אחר ק״ל אף שיודע באומד הדעת שצא ניקל מעל״ע ולא כרמ״א. אמנם הש״ך ננה״ן
 השיג עליו וכן יראה לעס סחנ״ש נהימ להקצ בברק לאחר מליחה והלחה וצא ענלה ממחט לחון כשירה אבל אי צא בלק א׳ לא עברה סמחנו מעצ״ס אסור אף נה״מ וכן הלכה ובש״ך אבאר .' (יג) סבינ ממחט . עט״ו ולאו
 לווקא ואפילו נפנים נ«י פריסה כיון שיש היכר שהתחילה לינקונ מחיים משא״נ עצ״א נעינן ק״ל נגל פי הממש הא שנינ הממס כשילה זק״י שירשתיו לעיל נשם חוס השני סי׳ ס״נן דווקא נצרר אז קורס ממש הא אלוש
 מנשר איו מזיק והבל לפי לאות פיני ממולה נזה. ולאוי שחלע להא לנעינן ק״ל היינו כשהמחט לשנינו הא נאנל המחט אפילו אץ ק״ל עמנואל ללא שיין אי איתא למחייפ הוה ציה צמיסרן להא לינא מחט וה״ה איחא
 לשנינו אלא מורה לאחוריה אינא לטימר שהיה ק״ו גחון ובחזילסה נפל הק״י ופשוט הוא: (יד) ה:מצאיט. פטיז לפילש הא לכתב למ״א וא״צ שוס נליקז היינו לא״צ לראות אחל ק״ל בחי! כיון ללא נתמב ומינה הא נמצא
 נחין טליפה נמו מושט סי' ל״ג סיס ונאוח ע״ז ואף לסתם אס נמצא נפנים נטי אסור משוס לוושט אין לו נליקה נחון משא״כ כאן ואף ללש״י וכמ״ש למ״א כאן באין ס״מ אף נפנים לחול אסור מ״מ ננס״ג בנמצא יש
 להקל אף נאי! ה״מ . ומיהו סצ״צ נסי׳ מינן סיקל כנמצא אף שיש ק״ל כחוץ לליל לוושט לאוכלי! ומשקין החזירו למחט משא״כ כאן לא חיישינ! ומוכרת אני להארין קצת . ווה לשון הצ״צ וליכא צמימר א״צ בדיקה סא נמצא
 נחון טליפה להא ריב הפוסקים נשם לאנייה הניאו הבי׳ למצ״א דווקא נגד פי ממחט הא סביבות הנקב לא וא״כ מסי תיתי לומר שהק״ד הוא ממש נגד מקום פי המחט. וסנע בעצמן אס אי! תחוב לקי״ל שא״צ נליקה אם
 נמצא ק״ר אף שאין נגד פי המלמ ונתמונ געינ( דווקא נגל סי הטמן והשיג על הע״ז ושייך יע״ש. וסנה ילאה לפרש דה״ק יאט נמצא ולא נחחנ איא לכוון שיהא הק״ל ממש נגל פי המחט מנחון לומר שאס היחה תחובה
 במקום שכצה פיה היה הקיו מכוון זצז״א ונ״מ בנמצא אף שאין מכוון אסור ח״א דאין יעלה על הלעת לנמצא יהיה חמול מנתחנ זה נ״ל כוונתו. וצלילי לבלי קלשו צרינא עי1נא ודקדוק לנה . דהא בוושט ננמצא אף
 פלא כנגד פי המחט טריפה נמ״ש הט״ז נהדיא נהי׳ ל״ג אוס י״ו וליש מכשירין שס גסג״ס ננתחב אא״כ ק״ל משמע לגעי ק״ו נגל פי המחט איכ תקשה אץ יהיה חמול כו׳ אלא מאי אית צן צומר ונתחב אי הקיו רמוק
 אין פנלא לומר שנחחיה נ״פ משא״נ כנמצא אף לחוק ק״ד שמא חזיה ע״י נענוע לאחוריה וצא נודע מקומה איה וכל שיש ק״ל טריפה ומיהו במקום ה״מ יש להתיר כאן כמ״ש התנ״ש אות ייז והפר״ח היקל נכל ענין .
 וראיתי להמ׳׳י כלל צ״י אוס א׳ אס ק״ד אי סילנא נחון אפילו לא נחחנ דסילכא סוה כק״ל וכ״כ הצ״צ עכ״ל מ״ש לכ״כ הצ״צ היינו לסירכא הוה כק״ד ומיהו נלא נמצא חחונ מיקל והגיאו סמ״י גופא נלל ש״ט אות ל״נ .
 ובשיו אות י״ז וכ״ו אנאל עול ועמ״ס גע״ז אות י״ז בלבדי ממ״י נלל 5"ל: (טו) ויש להמון. עע״ז שמה הא כבל כ״כ לעיל ליש להקל נה״מ ולאיזה צורן הכפיל דבריו עמ״ש גש״ן אות ל״ג. עוד הכיא דאס המחט
 תמזנ נאונן יש להטליף אף מצ״א יעיש. ומשמע מלנליז דווקא נתחי הא מונח צאורן צא והתבייש אות ייז תחמיר אפילו מונח. ולי צנו צהממיל ננתמנ יתפר״ח מיקצ נכ״ע יעיין סי׳ מ״ע בקורקבן אס מונח כבריח :
 (טז) תוצין למקל. דמססמא ירן הבליעה נאה ועוד העמידנו על חזקת היתר ט״ז נשס רשנ״א ונאות י״ז כתב להוה רק סניף העמילנו כו׳ ועיקר הנועם לחולין ללן סננלעיס בוושט נא לו מבחין יעמ״ש נאות ייז ;
 (ין) ויש מחמילין. עט״ז ונאות א״י איאל. ומ״ש לקורקבן אף שאין ק״ל בחיץ ובפנים אס :יקב מעל״ט טריפה בשש הל״מ יסיט כיון לוודאי ניקנ מקצת מחייס תלינן כולה נמו בנמצא ק״ד נפנים טריפה כיון דמקצת
 מחיים ה״ה כאן ואף לצדיק כתב סר״נ נהג״ה דא״א נקיאין לבדוק כל אורן המחט ואף כניס״ל טריפה מעצ״ע בלא ק״ל מ״מ יש נ״מ גזה נה״מ יהתס מכשירין כמ״ש הש״ן אות ל׳ נשס הנ״ח משא״כ בקורקבן אפילו
 נס״מ יש לאסול. אמנם הש״ן נסי׳ מ״ט אוס ר׳ האריך להכשיל בקורקבן מעל״ע אס לא נמצא ק״ד והמ״י כלל צ״ד אות ו.׳ כתג דאי! נפקותא כ״כ לא״א בקיאי! אס לא בת״מ יש להכשיל גס בקורקבן. וליל לנה״מ דכקיאין
. ולעני! לינא הפו״מ היקל והתבייש נשיי מ״ע אות נ' החנויי יע״ש שונריו נכונים עו מאל ומנהג נבל יום(השליף ואפילו יה״מ ואני תמה כיון שהש״ן גופא  אנו גס בקורקבן יש להכשיר מטעם הש״ן סי׳ ע״ט אוח ד׳
 כתב נכא! אות נינ שאפילו ק״ל נפנים טליסה אס מעצ״ע אלעא כיון למקצת מחיים אסיר ס״ס בקורקבן לודאי •אין שבלא לומל כצ העוני ניקב לאחל שמיעה וכאמור(°) נלאה צי: (pp) אס. עע״ז הא לנוכליע להקל

 לחולין



ב קכב » ת ו צ ב ש י רעת יורה דעה מה הלכות טריפות מ ת פ  ש

ן סנליעס הא נספק יאינא ייעותא לא אוקי אחזקה ומשיה נל ילי) ניי! מימין אי עני פי ו  קיו טנין ש״פ ש״ר * יט ואט לאו כשירה . הש״ך נתב יטשטע אפילו ניזטסם וליי לוושט ויווצי! כמצוי י
 כו׳ ויש לראות אם כן אביה״כ קאי לא נט״ש לעיל כלוטר כו׳ תקשר, מ״ש בוושט דטחזיק פעור הממס להון טריפה ונזה אפשל רמ״א מולה כאן נמיש הש״ו יאנאל שט אלא דהט״ז סונל אף אי לא נלק אמל
 לעור ואין לוטר דהחט אין בדיקה ושטא יש נקב בפועל בעור החיצון רהא התם הבריא ק״ל נחון טריפה אף נה״מ ללא נמ״ש למ״א לפיל ׳עיש. ויע למ״ש להכריט להקל מסוס לרן הוושט ;כנסה
 נהיטא קאטו וי״ל דהתם בניקב עור והצי קאטר יטקיט ידוע יש בדיקה כיון שהקיץ תחונ לו״א ולא אמו משוס ש״ס שמא נפניס ושמא לא ניקנ א׳ מאינייס הפנימיס ללאו וודאי הוא נאין הטו;־ לפנינו או
 ששא הבריא הא טעוי לעור לא ח־ישינן ומסם״ק הוא דטשטע דאף ניקב רק עור הפניט׳ ׳3ם טריפה נעוף שיש צו זפק כמו שאנאר נסי' מ״ט דמה״ט הנשיו הממנל שס נספק ט״י מולי י׳יל דאינא נמי ס״ש
 עש״ך נםיטן ל״נ אות ח״י וטש״ה ניהא ליה להקשות טהסטש להמהגר. או יאמר נשם שאין לוושט צאישודא שמא ניקנ נולו והנליא ואף לצא מיישינן הא ע״נ סכייא או נפןיס או כמון ושמא נא מנחון וניקנ
 בריקה לענין ניקב כך א״א להניד רושם צלקת שהבריא טשא״כ כאן שפיר יש להניד וטש״ה לא קשיא א' מאינליס הפנימיס ומפיס אמל למסממא ולן הוושט נא ופולין כמצוי וכיון שנן. אין לאסור מספק שמא

 ליה מניה״כ דמעור לעור אין מהזיקין ריעותא והא דגיקב עור פגיטי במקצת היישינן התם היינו נעור הנליא ומי הכניסו לסממט לאמורי' נ«"ש סנלא זו לחלק נין ניה״נ לוושט עסי' ל״ג נאורך :
י#} לחקור חקילה אמס ונלולה סיא אלי נמו שאומל אס נמצא מסמל וראשו טנ מרעי[ של חמלה ופיו  א׳ ה״שינן טפי ולזר, הקשה טהטסם כוי . ודע שטיש דנאן טי החזירה למחט לאחורי' ילפ״ז אם ן
 נמצא המחט טונהת בתוך ניה״כ וניקב ניה״כ או שניכר ע״י קוץ הוד. לן לחוש לשטא הנריא נטו לחון דודאי לרן פנים נא או נמחט ויש קיר בפנים דודאי מנפניס נא כט״ש םפוסקיס אס יש שניל
 »1ש6 דזו״נ מינן שתזרח ל»ת1רי' וזה לא ומצא בשום פוסק להחטיר בה״ב בביה״ב אלא דיש עוי וה״ה ן״ו וכטח נקונ הוא צחון ונצו פנים שלם ונהרפא לא נינל שום ליעומא נו אי הוה ודאי טליפס לסלי
 להלק בכמה גוונים דוושפ שביה אוכלין ומשקין ושניה שניקבו לחוץ או דעוו החיצון אדופ ואץ ניכר רושט היה נקונ מעליע או ספק הוא דהוה דשטא אחר שניקב מקצח הפנימי נחלפא אוחו סמקצח קודם שניקב לחון
 שנתרפא וא״ב צייע על הש״ך שהביא תי' זה ררא״ש ובאמת אף שלא נמצא הטהט כלל כשירח (°) יצ״« ! ולא הוה קדום מחמח מכה ., למ״ט לא הוה קדום או ביון דהיה שעה א' טליפס שוב אין לה היחד או סוסו
: כ כשירה. עש״ך דרט״א ציססלניון למקום לעוע הוא ווה לא שיין כא! ביין לנאותה שעה שנתרפא עויין לא היה נקינ לחון וצא ן הפוסקים ביר,'.ינ שניקב זד. שלא כנגד זה כשירח דסינח נ״ח׳ ר ת  ר
 שלא הגיה נאן יהטסט טריפה נלא ה״ם דםסך אט״ש לעיל והיינו ניש ק״ר נפנים ענ״פ מל עליו שם טריפות נלל גס קרוס מחמת מכה לא סוה דצאו מקום רעוע מוא והלי אנו לואין כמה פעמים
 הא לא״ה לא.־ בא אפי׳ לא נשאר. נן הוביח בחה׳׳ד מימן. קסיה ש״ר: בב רק טעם מעור החיצון. שנשר החי נחלש ונרפא כבראשונה ואץ נסחר וווקא נקרוס מחמס סנה ה״ט נמקוס שעושה טריפה סופו
 עשיך הפעם נשם תה״ו נדנד שהוא ענ ניין דיש לחפחט נמה לתפוס לא חיישינן שמא ניקנת יותר ציסתור וצא סתימה מעליא הוס ונבר כתבנו במקום אחר מזה . ונינו טונא נאם נחערנ נאחרות קודס שנודע
 ילא חיישינן שמא הבריא והנד, בכאן יש להוכיח בבירור שאף הר״ב דאוםר באין ה״מ נושי׳ הטעם הספק וממירי! נה״מ כמ״ש הש״ך בסימן ק׳יי או במליחה שנמלח עס אחריה שהתיר השבות יעקב נח״נ נס״מ
 שמא הבריא הא עיי חולי כשר דאי רגנה במקצת עור כמ״ש דשי׳ בב״ט אם נן אמא׳ פעט טעור חיצון וצורך מצוס כספק טריפה שנמלח מטטס ס״ס שמא לא טריפה ושמא הלכה נמאן ואמר כ״ק נמצימה כונעינן

 כשירה להר״נ וע״! ט״ז אות י״א ואולי סונר ררט״א להטחנר כ״נ וטש״ה לא מונה םנא! : בג והוא למימר קמ! בסימן מ״ט ובק״ה אס כן ה״ס כס״ג נמי וצ*מ(0) ועי מ״ש נסי׳ מ״ט עוו :
ף בחב הט״ז נשם אחיו כמעשה ושיניק שמצאו מחט ויצא לחון כוי. ולפי שיטתו אפילו לא יצא לחון י ן  שלא טלחו. עש״ך רהקשה על חטחנר דםרשב״א אין ראיח דחא דכתנ ונחזנץן איסור היינו כשלא «
 ברק אס ניקב לחוץ שנאבדה המחט ואי אפשר להכיר המקום שהיתר, שם הא נדק נחוץ שלא ניקג 0 נל שא״א לבדוק אחל ק״ד עריפה. ווע ואס יש שביל או ק״ו חנפנים ולאי נשר אף בלא ה״מ ואף
 ולא ראה אהר ק״ד דהבדיקה לחוטרא יש לומר דטודה דכשידד, ועם״ש באות כ״י•: בד ואפילו ראש נחון ולא בטנים הוה ספק טריפה שמא ניקב א׳ מאיברים הסנימיס ונאמזר באן : (יט) קטן. עע״ו השיג
 העב . עש״ך דל״י לכנדא דהכא אינא לטיםר אונלין ומשקין דהקוהו ונכנסה בראש העב י כה או על מהר״מ מלונצין ו״ל ממ״נ אי מהימן העונדי כוכבים נאמין ליה צכוצי מלהא שלא היה מחוב כ״א באות!
 שנאבד . עש״ך ודבריו צרינין ביאור הנה הריב ז״ל כתב בהנ״ה וו הראשונה אם לא ניקב טעל״ע העולות דאיצ בדיקה כצצ יעו״ש ובנה״ן ונסל״ח אום כ״ה השיגו על הע״ז כיו! למדיין עוסק הוא כהוצאת
 והודח או נאבד ולא ברק אחר ק״ד משסע וודאי דבדק וראה שלא ניקב םעל״ע שחתכו בפנים וראה הפרש הוס יק כגילוי מלמא נעצמא דמסתמא מצאו ולא ממימן לנו שלא מצאו במקום המטריף ולענין דינא
 שלא היה מנוקב יותר או ראה סענר הנ׳ שלא ניקב בטעליע ולא עיין אחר ק״ר ואם כן נאבד היינו צ״ט נוה ואי! נידי צהנריע. ובל וס בשבא סישראל בעוד שעוסק בהוצאת הפרש ומצא משמר נידו דרגצים
 דביה״כ ונפל דנייו אמנם נת״ח נלל צייד דין ני נמה שסיים שט ונתנ הרשנ״א בתשובה סימן ציני אנל את״כ שיצא סניס בהיתי גס מסל״מ מלובלין מודה דכשר כמ״ש שם זולת מ״ש ואס ישראל שותק לא
׳ אתת שרחצס אצל הנסר מסיכת בשד שקורץ הוי״ב  tf«m ראם לקחו הניחם טעים חוה גודויח והתם בתשובת הרשכ״א איירי לוזריא רלא נתץו לראות יוטלא ולא הוה לוייוט נוס״י קנ״י. וווטשה סיה נעונוה נומי
 אם ניקב מעל״ע כמו שאעתיק לשונו בסמוך והשווה אותן הרמ״א וכי היכי בהורח נה״ם מתיר שם ונאה ואמרה שמצאה מתע תחונה עם חוע א' שצ פשתן ויאיתי המתע סיתס מלועשח נעי! חישה וחוט ג״כ
 ה״ה בלא בדק לראות אם לא ניקב העל״ע יש להתיר בה״מ . דאין לומר כם״ש התבייש אות יו״ד היה חדש והתרתי למרא־ן הלנריס ששקר ענתה גס לא היתה משרתת אצל הטבח אצא שנעלה הבית א׳ אמרה
 דרט״א ה״ק כמו בנטלח אשור בה״ט בב׳ צדדים ה״ה בלא נדק א׳ ניקב מב׳ צדדי! טריפה כה״מ לה ללחון וכיו! שיצא הנרס נהיתר מתחלה צא מחזיקי! ליעזתא זה ג״ל לליל לנלון מסל״מ (°) ומ״ש

 יעיש וזה רוחק גדול דלמה ליה לרמ״א לתלות לא נדק אם ניקנ נ׳ צדדי! נדין הודח ונמלח נגיקב הט״ז נזה על מהר״מ נסי׳ נ' אכאר נשיך נעזמיי :
 טב' צורין שזה מוזכר בתיסינה רם״ו כמו שאבאר וזד, מוזכר נתש״ס ואסאי לא אמר כפשוטו אס

 נאני המחט ולא נדק טריפה אף נה״מ אלא וודאי טדתלה זח בזה ש״מ דהר״ב אהיתרא קפהדר נמו נהודח טציא נשירה לדידן נה״מ היה בלא בדק אי לא גיקכ מעל״ע כשירה בה״פ . ולפ״ז יהיה כוונת
 הר״ב כאן ג״כ נך יה״ק אמ לא ניקנ טעל״ע היינו באוטד הדעת בטשטוש היד שהבין שלא הלכה חמחט יותר תו לא חיישינן שמא חורח לאחורי' דטי חהזירה ול״ר לוושט דאונלין וםשקץ החזירוהו
 טשא״כ הבא וו״ש הר״נ ויש טקילין אם לא ניקנ טעל״ע היינו ע״י אוטר הרעת וט״ש ולא בדק בחוץ אחר ק״ד הוא לאו דווקא וח״ח שלא בדק בחוץ אי ניקב טעל׳׳ע. ויש• עוד לוטר ט״ש שלא ניקב
 טעל״ע היינו שאין ידוע אם ניקנ טעל״ע ולית כאן חזרה טת״ח להנהיתיו ונפ״ש באות ב״ט דהד״כ בא להשוותן לקחו המחט ללא בדק אהר ק״ד ונטו בלא ברק אהר ק״ר כשירה בה״ט ה״ה בלא כדק
 אחר ניקב בחוץ כשיור, בה״ט עכ״פ ויהיה הפירוש או שנאבד היינו המחט נאבדה ולא יכולין להכיר מקום הטחט וא״א לבדוק אי גיקנ נחוץ אפ״ר, כשירה והר״נ לא זו דהודת דעכ״ט ינולין לבדוק שלא
 ניקב טעל״ע אלא אפילו גאכו חטחפ (וכאלו אפו נאבוה אלא ולא דק בלישניה בטי מלח עליו) דא״א לבדוק אי ניקב טב׳ צדדין אפיה כשירה ום״ש שכן משסע טחרש״ל בא״ט סימן ס״א שכתב שפ תשובת
 הושנ״א תש״ם וכתב דל״נ כן וטשטע וודאי אדלא בדק אי גיקב טנ׳ צדדי! הוא דחולק וטבשיר דדוחק לוטר דקאי אאם חורח דזה לא נזכר כדשב״א להדיא דםריפה היה לו להביא דברי הב״י

 דמפרש כן * להרשביא וכמו שאבאר :
 ןףן^ך( אעתיק לך שלשה תשונות חרשב״א . נסיפן ר״ג בתב וז״ל םחפ בכרם וקודם שנבדקה א׳ ניקב לחוץגיפלה ופחט רקה טאד לא גיכר םקום גקיבתה וגם א״א לבדוק אחר קיר שהודח אי יש לרמות
 לריאח , תשונה וודאי צריכה בדיקה ומה שאמרו מחט בביח״כ טצ״א נשירה בבדיקח קאםר שטא חבריא גיקב לחק ובהדיא מוכח נשפעתתא כן וכל שצריכח בדיקה אם לא נדק פריטה .
 ובסימן תש״ם עוד בוה״ל טחט בכרם ולא הספיקו לנדוק אי ניקנ בחוץ ונוטל הטחמ ואי אפשר לבדוק מפני דקות חטחפ ולא נודע מקיפה איה גם א״א לבדוק אחר ק״ר לפי שלאחר רחיצת הכרם הית
 המעשה יהשיב כל שצריכה בדיקה אם לא בדק טריפה . ינםיסן רס״י כתב לריב ד׳ יהיגתן ימח דקשיא למר מעירית לביבי! ל״ק לי כלל דאע״נ דאבתי טחט תחוב בל שהודח פריטה דבל שצריך בריקה
 אם לא נדקאםוד . וה״ה והוא המעט בניקכ סצ״א הופכין ובורקץ אט ניקב מצר חוץ טרפה , ופיהו אס "עיר המחט "שלם מצד ת־ץ כשירה אט אי! ק״ר דאי איתא כיון שישפוט לםסרך בוודאי אחר
 שחיטה געשה הא ניטל הטחט טריפה חכדיקה שהיתר, צריכה לה אין לה עכ״ל . והנה טכל מקים שהרשב״א בר״ג ותש״ם שכמעפ הם לאחדים להםעיין שט בשניהם כתב דהטעשת חיה לאחר רתיצת הכרם
 לאיזה צורך כתכ כן דא״נ קודם רחיצה כיון שלקחו הטחט משם וא״י אם ניקנ םעל״ע נם אם היה ניכר המקום שניקנ והיד, מעל״ע אף קורס רחיצת היה טריפה מפ״ש בסימן רםיו טט״ש טר כוי
 הביאי הנ״י והביאיתיו בסמוך . אלא ע״כ דה״ק דהשואל שאל תרתי . א' שא״א לידע טקום הנקוב מפני דקות חטחט . חב' לו אם היה ידעינן שלא ניקנ אלא םצ״א ביון שהודח וצריך בדיקה אחר
 ק" ר טריפה וע״ז השיב הרשב״א דאה״ג דבל שלא בדק אהר ק״ד טריפה אפילו ידע דלא ניקב טעל״ע . וכפי הנראה דהנ״י שכתב דנן משמע טתשובת הרשביא נתביי! לתשובה מימן ר״נ יה״ני שכתב
 יביט מרשב״א שכתבתי בסמוך חייגו וסי' ו״נ ותשינת הרשנ״א תש״ס העתיק מקודם . אמנם כן לא ידענא דהרי הב״י לא העתיק מלין אלי דגעשה לאחר רתיצת הכרס ואי איתא הוה ליה להזכיר
 יעיב שפיר חטה השייך באות כ״ג דטהיכן למד פהדשניא כן דשאג׳ הבדיקה אם לא ניקב מעל״ע ובם״ש הרשב״א ויטיא ווושט שמא הבריא לחוץ טשטע מדבריו וווקא אחו נקב שלא בוק טריפת
 לא אחר ס״ר ונ״ת שהב״י נחבוין אםיטן רס״ו וכני' שלפנינו ומיהו אם "עור המחט"שלט מחוץ כשירה הא ניטלה חטחט פריפה וסיבר דה״ק אס גיקב טצ״א ובדק שלא גיקב טעל״ע ולא ברק אחר ק״ד טריפה
 זה ווראי לא ניתן להאמר דאי ניקב מצ״א אף שאין המחט לפנינו כ״ע מורים דבשירח דק״ד לאו במחט הוה לםיסרך כיק דלא חניע עד לחיץ וע״ב מ״ס חוא וחחת םלת "עור צ״ל "עור ותחח מלת
 "שלם צ״ל "שם כטו שהוגה בב״י במלות קצרות ההיא רפימן רם״ו , הלא נודע שחיבורו עפ״י רוה״ק תיבד בלתי ספק ואיך נמלות קצרות הגיה ותיקן דבל ואם כן אין ראית כלל לא טר״נ ולא
 מרם״ו וכאמור. ולא עוד דמהרשנ״א מבואר ההיפוך דטדנתב מפני דקותה לא נודע חיה לומר רבותא אפי' עדיין שם והורח הכרס טריפה ודוחק לומר שהשואל מסופק נתרתי נס מתשובתו שהשיב
 דה״שיגן שמא הבריא כלומר נקוב לחוץ ולא אמר נתרפא כיון דאף בבדק ולא ניקב מחוץ בל שלא בדק אתר קיר טריפת אלא וודאי דבשירח . ונפימן רם׳יי לפי הגהות הנ״י וטוברח הוא להגיה כך
 אט כן אץ ראיה דחרשב״א אגיקב בבי צדדים קאי דחנדיקר, להקל וכדאטרן. והפריית אות י״ט כתב דהטע״ן ׳בסימן ר״נ ורס״ו ידאה דאט לא בדק אחר ק״ד טריפה עיינתי ואדרבה פשטע כמ״ש . והתבייש
 אות י״ג השיג ג״כ עליו וע״ש ובאות י״ר האריך עיר והגלפענ״ד כתבתי שנס השייך לא התיר אלא בבדק באימד הדעת שלא יצא לחוץ לדעת חת״ח ייש״ש כרכתיבגא . וראוי שתדע חה דווקא אם
 המחט עויין תוזובה יש לומו שיווע להבחין באוטו הועת ימי •החזייה הא כשאין חמחט לפנינו ולא בדק אם לא ניקכ לחוץ כיע מודים אף התיח ויש״ש דאפוד אף בהיפ כס״ש(°). ולעגין
 הלבה יש לפסוק בפ״ש הג״י והטריח אחדיו אף שיויע באופי היעת בל שלא ביק נייקי, מיוהדת שלא ניקב לחוץ טריפח בהיט נפ בן .. ואחר ק״ר יש להבשיר בהיט עביט כפסק וט״א כאן .

 ובאית ל״ב ול״נ יבואר מה שכפל הריב דבריי ויש פקילין :
ע יאט בדקו ולא ניקב טעל״ע וגיטלה הטחט ומפני דקותה א״א להכיר טקיטה אין להתיר כ״א בה״ט לדידן דא״א נקיאין ננרי^ז ק״ד בל וצרך המחט טנ' צדדין ב״ש לחפש נבל הברט אם גן הוה ך  ן
 י כלא בדק אהר ק״ר ואסור באין ה״פ , ודבר זח לפית׳ פאדוגי ריב הטונהק נעל תבואת שור נסי' זה אות י״ד הלכה ד,' (°) וברור הוא . הלא בל ינריו בצדק ובן חלב״ •י 5ו סביב המחט .
 עש״ך והעילה להלכת דבניקב פב׳ צייץ דהנדיקד, לקולא היא אם כן אף שיש ק״ד בפנים דהחחיל עכ״פ פתיים טריפה טפפק טשאיכ כשאין ק״ד נלל עיכ הוכחה שלאחר שחיטה וכדבתיבנא . ינניקב
 מעל״ע אף שרחוק כריחב קש טבתוץ טריפה הא יותר טדוהב קש תולין בטידי אחרינא , ולפ״ז התילוק הכין הוא טצ״א דווקא נגד פי המחט פטש הא פביב הנקב בחוץ נתיך ריחנ קש כשירה ינ״ש אט
 סביב הפהפ באורך או בפניט דכשירה כיון שאין ריעיחא בחוץ ובבי צררי! אפילו רחוק נרוחנ קש •ריפה תא יותר נשירה . והנה הנייח חחטיר בניקב טצ״א כל שיש ק״י סביב הגקב טפש טריפת
 וזה חחיליק נין מצ״א לבי צדדין דפצ״א רחוק קצת כרוחב קש בשירה וני צדרין בתוך רוחנ קש טריפח והש״ך באות י״י חכריע נל שפנינ הנקב בחוץ טפש לנקב אפיית נשירה כמו שיראה חרואה
 שפ : כן יאם לאו . עע״ך יהגה טנטרא משסע בידיע שלאהר שהיפה ניקב דוודאי היה כן והנה הב״י הניא דברי הר״ם פיו מה״ש היינ שמא רחקה לאחר שחיטה . וסבור ה״ת׳ לוטו־ שהר״ט
 לשיטתיה שתיקל במקצת טריפות כמו שמבואר בסיטן ב״ט או דקרוב לסיים הוה אטנפנחפו« עם הכ״ט הגיה שם שוודאי לאחר שחיטה ועיין ב״הוכח״ג בהגהות ב"׳ אות נ״ר ׳ע״ש והנ״מ בפו שאיפר אם
 ניקב מחוץ לפנים במו שצייר ריימ זיל ואף לדידן מפ״נ טריפה שפא גיקנ אחי־ פאנרים הפגיטים טכל פנןם אס לא נמצא ק״ד כלל הוה ספק טריפה דודאי הניחיב דחק לאחר שהיםה דאין קיר בלל
 יבחוץ באתה שרואין שיש נקב בדופן גגדה ואם נאפר דשפא הוה ס״ט לאיטורא שפא אחד פאיברימ ושפא ניקבה קודם שחיטה . ולהלכה קיי״ל דודאי אחר שהיסה ולא ספק וכמשמעות לשון הגמרא ובבד
ד •י כח אפ . עש״ך דבזח כיע פודים דכל שהבדיקת י ו א P* 1' נ 0 י ס  כתבנו מה שיש חילוק בין ספק פריטה לוודאי טריפה . וכל שיש ב' ספיקות לאיסורא היד, יידאי ונדנעינ! לפיפי *f0! "'*י (C ב
 להקל כל שיש ריעותא אי! מוציאי! מחזקת איטור ואף בהימ אסור כמבואר נאן הא טצ״א ולא בדק אחר קורט דם יש להקל נה״פ ואם לא בדק נלל אחר נקנ אף באוהד הדעת נם תש״ך יודה דטריטח
 וודאי ולא צידד להתיר אלא אם באומד הדעת יאה שלא ניקב לחוץ אמרינן טי חוזוירה. ולענץ הלכה כבר כתבנו אף כה״נ טריפח בת״ט בל שלא בדק נחוץ אחר נקב או בפניט שהחך וראה שלא
 חגיע הנקב יותר . וחגר, פרשב״א גופא ר״גותש״ט וביותר טרם״ו כפי הגהות הב״י מבואר להריא רבי צדדין ולא בדק אחר ק״ד טריפת שהבדיקה שהיתה צייכה חלכר. לח ונדאטרן . ועיי! נפיטן 1'
 בהא דמים בראש ומכאן תראה נל שהסטק^טח״ם אסור בלי בדיקה ושם אבאי אי יש להלק יכאן הוי, שבית לאיפויא ושם הוה שקיל דלא כט״ז טיט ט״ח ושט יניאי •י בט כל םקוט . עש״ך . חנה הרב
 קאי אט״ש חטחבר ב' צדוין אם לא מלחו טריפה והוסיף חרב ה״ת נאבד היינו ביח״כ או לקחו המחט כטו מלתו וע״ו תטה הש״ך טשיטא וטח בא לאשטיעינן וכיה דלנןצ הפיוט קצת לאחוריה דתו לא
 טיסרך פכל טקום נאבד ביחיכ כבר השפיענו בחנייה א' דהוה בהודח ולטח חזר ובתב כאן לכן פי' לטי שיפתו באוח ב״ח דחד״ב לא חזר כאן טת״ח יאהיחרא קטהח־ דגאבד חיינו המחט או לקחו קצת
 תו ליכא לטיםרך הוא שוה לטלחו וכטו בםלחו יש תקנת לבדוק אס לא ניקב טעל״ע וכשירד, בח״ם ח״ר, נאבד יאיא לבדוק א׳ לא ניקב טעל״ע אפ״ה כשירח נח״פ ובתנאי שבאוםד הרעת היה נראה שלא
 הלנה ייתו • ינפי מה שפי' חש״ך באית כ״ה נת״ח ובויו כלל צ״ו אות .ב׳ דאהיחרא טהדר היח כאן , ונפי הנראה יפח טי' פפה שאני רואה הציון ושב״א תש״ס ואי איתא דאאיפורא קטהדר אטאי
 לא הניא רט״ו ששם םבואר יותר ראם הודח ולקחו הטחט פריפה בבי צדדין אלא נס״ש הוא ז״ל . וסנוד הייתי לוטי־ אני העני שהציון הזה הוא משייך אפנפ עיינתי נד״ט והרואה יהאה שם וקאי אניקב
 טציא והניא תשונת ושניא סיםן תש״ם . ולולי ונויו הסוושים הייתי אוםו להיפך ולעיל אפו אס לא ניקנ טעל״ע חיינו שיווע בביווו שבדקו אחיו וחודח ונטלה או נאבד ולא סיים או לקחו המחט משוט
 ינאבי התם אביה״כ קאי וטש״ד, כשיור. וכאן קאי אטייש הפחבו ב׳ צווין אם הווה ווואי טויטת והבדיקה לקולא ע״ז נתנ הר״ב דנ״ם שצריך בדיקה לקולא חיינו לראות אט ניקב לחוץ וגאנר הטיט
 או לקחו משם ומשומ הכי הזכיר כאן לקתו וכאמור טריפה כפו בהודח יגטלוז בבי צדדין ואאיפורא קסהדר ולא אהיתרא ושפיר מביא הא יטיםן תשייט ישט טשטע וויאי הבין יכל שלא בדקו אם
 ניקנ טעל״ע דהבדיקה לקילא פריטה יה״ח טםיטן ר״נ הט״ל ואיה ולפ״ז בד״ט נטי א״ש . שינ ראיתי שרניגו חטונחק נעל תבייש אוח rts תרגיש קצת בזה ו ל פאחר , ןשיך וכוונתו טבואד ראף להפש
 נל אווך הטהט א״א בקיאי! וא״כ הטפס טצ״א באין ח״ט באין קיו בפנים יש לכאווה להטויף יא״א נקיאץ לחפש כל אויך הטהט אט״ה יש לתקל באי! ה״ט דאיכא מפיקי טיבא שפא אין ק״ד ושמא
י צווין נ  לא הבריא ושמא הלכה בתיס׳ וטש״ה כתב ספיקי מובא דס״ם בחסרון ידיעה לא פהגי. או יאפו ביון דבה״פ עכ״פ מכשירין וא״כ הלכה בתום׳ נ^יטת ד״ת א״ב אין להחטיו נלל. עוו נתב ו
 נה״מ ראוי להתיר א״נ פשיטא נצ״א באין ה״ט להתיר והתבייש אות י״ו אופר נה״ט ננ' מדין ולכאווה ואיי לנהוג כן וטעשיט בכל יופ בקורקבן נניקב בבי צוויפ אוסריט אף בה״מ באין ק״י
 ועיי סי' ט״ס נזר. אלא שאץ ראיה דקורקבן עב ביותר טש״ה סטריפין כט״ש הט״ו אות ט״ז ופשם ראיה להתיו כאן בחפפס וביהיכ בה״ט ואין מ״ד בב׳ צדדי! : לא ואיצ . השיך תסכים לט״ז דאט ק״ד
 בהיץ טריפה אף שלא נתחב כלל יעם״ש בט״ז דהצ״צ הילק והפיקל בחייט אין לנעור בו ׳ע״ש •י לב ויש טקילין. השייך האריך להשיג על הנייז דעינ השגח חכ״ח יטב״י והריב טשטע דאחר ק״ד
 א״צ לנתק דאי חשנתו אגיקנ טעליע הא לא חזכירו הטחנר והריב בלום . ויש לדאות הא הניח בתב דהב״י בתב על הרא״ש ור״ט דין שאץ אטת ותייני בספרי האריך דבתב ר' דהטכה נפקדת ואי
 איתא דצריך לראות אפ לא ניקב סעליע אימא ר׳ דהפכה לראות אפ ניקב ומצאי ק״ד יטהר״כ וודאי קשיא דלא זנד נש״ע ניא דא״צ לבדוק אחד ק״י . וטיחו נת״ח נלל ציי יין ב' יראה שם דלחר״ט
 א״צ בדיקה כלל תיינו אף לראות אם ניקב מעל״ע נם פ״ש שפ דלםפ״ק כשר פצ״א וכפי הגיאח יספ״ק פנשיי וא״צ בדיקת אחד קיד וכדבעינן לפימר לקטן אות ל״נ וע״כ ט״ש הריפ וחדאיש חיינו אף
 לניקנ מעל״ע א״צ בדיקה ופ״פ היה לו להוניר ח״ח לא הריב נש״ע וע״ב דעתי לחשינ אף ק״ד צריך בדיקה לחר״ם ורא״ש א״ב.מריאח אץ דאיח נלל דהתט אחר נקנ נעי בדיקת כ״ה הצעת דברי הש״ך .
 וט״ש השיך דיש להלק בריאה דשפא יש גקנ כעין לכאורה פ״ש הכא דנאומד הדעת סני ונמיש השייך ואלו נריאה לא פגי וי״ל דהתש נה הדוחה וריאה פרהפת תטיר ח״שינן שחזרה לאחוריה ותיי
 הב׳ הוא פשוט דקרטי הריאה רני! ויש לחוש כוי , ולי נראה דבריאה' יש ס״ס לאיסור׳ שפא ניקבה לחוץ ושפא פוושט בא אף דקרונה לקגה וטש״ה אץ פקילץ נ״א בריאה שליטה לא בחתונה בדאנט-ו ,
 וונהי הב״ה שם בלא״ה צויך עיונא ווקווקא ובה ומראש ובדיו פשפע אהר ניקב בעי בויקח ואחינ נתב דאהד קיד בעי לנתחלה בדיקח וצ״ע • לג ויש . עש״ך חנח הב״ח התרעפ על הו״ב ז״ל דלעיל
' צווים אט טלחו טריפה לא נציא בדיענד ולכתחלה צריך לבדוק אחר ק״ד טצ״א לספ״ק יע״ז פסק הריב דבהי/ט  נתנ ויש פקילץ אפ הווה וזה ועת כמ״ק נהג״ה שפ נפ״ש נו״ט ות״ה שם וווקא נ
 יש לטפוך אהנהות טס״ק ני' ומת שנרשם לעיל הוא״ש והו״פ אין לו טובן והא ויעבו קאפו ויש סקילין ואלו באן חזד הר״נ ונתב ויש טקילין לנתתלה שא״צ לנדוק אהד ק״ד וציין הו״ט והוא״ש ולא
 חזניי סטייק ובדאפק ועל זה נתב הריב דיש לסמוך אפ הודה טשטע הטעט דנדאי הס שטקילין לנתחלח ענ״ט יש לפפיך לדידן דיענד חא לפפ״ק שפצריך תחלה בויקה אין נוא׳ להתיר
 דיעבד לדידן אס כן הדי יש הזיה פהנ״ת להנ״ה נפ נטל דבריו, והש״ך תי׳ דה״ק נזם! הזה יש ב' לייעותא א' שסא אף ייעבי טענכ ואי יאי! אנו נקיאין אלא שאץ ב״נ בקיאות וה״א
 הודח נרע ושפא נינר קצת הק״י וא״א בקיאי! ואלו חיה נקי לפנינו היה טביו ע״נ הוצרך לסייע מר״ט ורא״ש דפקילי! לנתחלה ולא די לו בהיתר סטייק דלעיל כ״כ לנקיאין זה תוכן דבריו. וט״םקשה
' לא הניניתי דהתס אלא הידה קאי ואף באין ח״ט מתיר דנדאי הדא״ש והרא״ט ואחייב נתנ בהודה דנדאי  לי הנ״ה א' ובשניה םני לייק אטנם ט״ש ונן פשפע טייפ אות ז' ונת״ה נלל צ״י יין נ
 בח״מ . נם ט״ש דהנהות פמ״ק מצריך לנתחלח בייקה אחי ק״י המעיין נר״ם יראה דהםט״ק אף לבתחלה א״צ נדיקה ואולי לא נזנר זה נטס״ק ועל חב״ח יש לעיין ואין ביי׳ טט״ק לעיי! ביה בראוי . והנה
 יש מקום אתי לוטו ונפל ובויו הוא כך דלעיל כתב ייש להקל אט לא ניקב מעל״ע היינו שנוק אחי נקב ילא אהר ק״י וזה יעתטפ״ק הא לא בוק אהד נקב טריפה אף בה״ט ובאן דהודח ונפלח או נאנד
 המחט ולא נדק טעל״ע יש לסמוך אהר״ם ורא״ש דלא הזכירו כלל קיר טדנתב אם הטבה כוי והנה ר׳ דהטנה י״ל נפקדה או אחו גקנ וטטילא ואח ק״ו או אתו ק״ו ונבו התנאו! לד וא״א לבווק. הא
 כדק נקיאין אגו נניה״כ ובהפםם אנו תוששין לרעת רש״י באין ה״פונה״פ כשירה אף לדידן כמבואר לעיל ועש״ר ! לה וכן . עש״ך נשט סהרש״ל דטציא איי חלודה טטריף עיש ז לו טריטח . כדלקמן
 סיק ג״א שייך והיינו טטעט שפא ניקב א' פאיבייט הפניטיפ ואי הוה ספק או וודאי ובאיזה עני! אבאו בטי' םיט : לן חולין , הש״ך הניא ב' טעטיט שי הושביא ועיקר הטעט הא׳ ויש לוטו־ בצירוף
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 הטעמים דמצוי נ״כ שיתרפא מצד חוץ שרך הוא טש״ה אטד ואוקי אחיקה ומצוי נ״נ דרך הוושט
ח והו׳ . השייך חולק על יש״ש דטכשיר בקורקבן אפילו לא כדק אי ניקב ן יי ל א  משייר, הכשיר כ
 םעל״ע והשיג עליו דרש"׳ מודח בניה״כ דלא ח״שינן שטא נתרפא ואפילו ד,כי בדיקה בעי וד״ח כאן
ט ואין עליו ק״ר . יראי יש בחוץ טט״נ טריפה אי שניקב א' מאיברים : ל ה ק י ד  ואף אחר ק״ר בעינן ב
 חשנימימ או מבפנים בא וניקב מעל״ע שייך ועיין ט״ש בסימן ט״ט : מ אם אין קורט דם . השייך הביא
 בשם הד״מ ש״ט וקורקבן שור, להטפם וביה״כ לדברי הפצרינין בדיקה ואין להתיר בלא בדק אהר ק״ד
ם : מא ויש מחםירין . הטעם כאו״ה דח״שינן לחומרא ויש״ש כתב הטעפ בפנים רהוק * ה  אלא ב
 הוא שיתרפא ובחוץ רך הוא וטשוט הבי ה״פ אשיי : מב ולאפוד , עש״ך הטעם דהוח כעין גילוי
 טלתא והביא תשובת פהר״ט טלובלין ודווקא בשעה שעוסק כהוצאת הפרש לא אחר כך ועיין נה״ך :
א כננד זה כשירה . וה״ה ביה״נ דטינח נייחי שייך ועיין תב״ש ראף דנטנם קצת ^  JflD א ^
 ם״ם הסכיט לדינא וטיהו צריך שלא יהיו הנקבים םטוכיס כ״כ שלא יהא ספולש :
 ב ושומן . עש״ך חראה מקים לסי' ט״ו אות ב' ושם נאמר דאף שעדיין חםחט שם אפייה שוטן פוחם
ב דלאחרים ת  ואין טי שיחלוק דשוטן סותם זולת היש״ש כתב בא״ט בסי׳ צ״נ דאין סותם יבסי׳ נ״ב נ
 חלילה לההטיד ולעצמו לא היד, אוכלו דשוטן רך הוא ולא הוה סתימה והמנהג להקל אף בשומן העיף
ה היא עיין שעד נ  כאמור . צריך המורה להזהד לפעמים יש וואופצי״ל מבחוץ נראה דקרום מחטת פ
ם יש שביל לבן עד לחיץ נגד פי המחט או  אפדים בקיבה שהיד, יבלת םנחיץ עיין פיפן ט״ח . נט א
 לבן והבשר קשה הרי אין אני בקיאין בבשר שרופא גורדו וב״ש שיש טחט דאין לך ריעותא נדולה

ט טריפת : ח  מזו ומשייר, כל שנשתנה מראית הבשר לחוד אף דבעלמא כשירה כאן דאיכא פ
א בא לידי בקורקבן שחיה טחט מובלע בבשר כהתיא דםי׳ ט״ח אלא שנפנים היה כעץ שביל * ך 5 ן ז } 
 י עד שליש עוביו יאח״כ לא ניכר שום שביל ער מקום חםחט 'וממקום הטחט היה שביל
 לבן עד סמוך לחוץ ונחוץ היה טזהיר כעין זכוכית אלא כשהשרת׳ חטחט תו לא היה םיהיר והבשר
 היה בחוץ בריא והכשרתיו אף בלא ה״פ כיון דבפניס היה שביל אף שאה״נ נפסק טה בכך מ״מ
 טראין הדברים דמנפגיס היה הנקב . ועיין ט״ש לעיל בסימן ם״ה אם היה נקוב לחוץ כה״נ לא חיה
א כ׳ שמא נתרפא אותו הםקצת קורס שגיקנ עד לחוץ ולא היה  יידאי טריפה כ״א הפק אף שמבפנים נ
) : J רק מעט . עש״ך הראה מקים לטי' ט״ה אות כ״נ °  אז קרום מחטת טכד, ושם נתבאר זד, באורך (
 ושפ נאמר ראף לרש״י דאוטר בהמםם מצ״א חא בביח״ב ונ״ש קורקבן דעורו עב מורת דנשר אף באין
. עש״ך הנה המחבר שינח מלשון חטור' שכתב אס נמצא לו  ה״ט ני' •י ד תחוב טבפנים ולא ניקב בו
 מחט בפגים ולא ניקב כולו דיני כרין ביח״כ ודייק הר״ט הא טכ' צדדים אין שור, דכאן לא בעינן ק״ד
. ומיהו י״ל דה״ק רבחוץ אין דינו ם י נ  והסתבר אף שהשמיט ולא ניקב כולו מ״מ לאיזת צורך כתב בפ
 שור, דבבהםה א׳ העור בחוץ שלם הוה וראי ובעוף שיש לו זפק הוה ספק כדבעינן לטימר לקמן כאות
 ה׳ אלא שבסי' ט״ה ם״י כתב זה שהכשרנו בניקב בשנים ואי בחוץ לא נרע טטתט בחלל הנוף יע״ש
ב מבי צדדים ולהלכה ק י  אלפא דלא נחיה לזה . והשייך הביא נמה• פוסקים דנם בקורקבן בעינן ק״ד מ
ו דק״״ל בט״ז סי' ט״ח אית י״ז דפריפה וט״ש ר,ט"ז שם םב״ח דלא ראה דברי ד״ם גם נ נ ת ר נ ב  נ
 הש״ך כאן הביא ב״ח ז״ל ולא ירענא דב״ח לא כתב ב״א וקורקבן שור, לעני! ק״ד וחלודה וי״למצ״א
 קאמר ראם ק״ד טריפה : ה תולין להקל . חש״ך הראה מקום לפי' ג״ג אות י״ר רכל שאין שני
נ שניקב א' מאיברים ב דלא הוה ספק השקול רקרו ת  הספיקות שקולים לא הוה ס״ס וחב״ח כאן נ

 הפנימים נם הרשד״ם בתי״ד םיי ט״ר, כתב שאין זה ספק השקול הביאו הכה״נ י.
 fliHT לענין דינא חפר״ה אות ד' כתב דווקא שהעור בחוץ שלט אז יש לופר דשסא ע״י הולי
נ ת נ בחוץ לא הוה ספק השקול דמםתטא ע״י קוץ ומדיפה ובסי' מ״נ אוח נ' כ  הא עור נקי
'  כן בפי' דאם נקוב בחוץ טפי איכא לטיתלי ע״י קוץ ובעור שלם יש לומר ע״י חולי ובסי׳ נ' אות נ
 כתב נ״כ כך ובסי' ט״ח אות ו׳ על מעשח דד״ם שיי נ״א רטיירי שידוע ע״י חולי יעוין שם והתבייש
פ עיר שלם לא שייך ם״ם שמא לא ניקב א׳ מאיברים הפנימים דרוב הנבלעים א  אות ז' תטה עליו ו
 דרך הוושט כשיטת רשיי במחטא בריאה וכן הוא נספ״נ עשין ם״ג וכן כתב בסימן נ״א אות א' ובעור
 שלם מספק אחד יש להכשיר רכל בפניט מסתמא ע״י חולי וכל נוצץ מסתמא ע״י קוץ אלא באי; עור
 לפנינו בעינן ם״ם זה תורף דבריו וירצה כזה דאין עור לפנינו הוה ש״ס שמא ע״י חולי ושפא בחוץ
 ע״י קוץ ולא ניקב א' מאיברים חפנימים ועיינתי בסמ״ג עשין ם״ג קט״כ ע״ג דפוס ויגיציא וטחט בחלל

. ולפ״ז מחט בחלל הנוף הוה ״ל  הניף טריפה כי כוודאי ניקבה הוושט ויצאה שפ הרי כשיטת רש״י ז
 בכהטה וודאי טריפה אפ היה עור שלם בחוץ וכעוף שיש לו זפק הוה רק םפק פריפה דנהי דרוב
 הנבלעים דרך הוושט ט״ט שפא דרך חזפק במקום שאין עושה פריפה יצא . ופיהו אף אם הזפק
 נקוב וטוצאין טחט בחלל הנוף אין להכשיר ולתלות שטזטק יצא ועוד דלאו ברור הוא כדעת הרשכ״א
בח  רכל שאין בכח ליכא חששא דאינרימ חפנימים עיין ש*ך סימן ה״א אות ח' ולפ״ז אף אפ חטחט תחו
׳ ונ״ה אבאר  בזפק ויוצאה להוץ קצת יש להטריף כרעת הר"; הסובא שם בסימן ט״א ובסימן נ

) וכאן אין להאריך : °  . עור בזר, (
ה בר אווזא נמלחה עט בשר הרבה ונמצא בה טהט בהלל הנוף ולא היה ם' נגדה ותרננולת ל ^ 1 ^ 
פ״ע וסצאו סחט בחלל הגוף ולא היה ס' גגדה אי יש להתיר  נפלתה עט בשר הרבה נ
 שניהם אז לאפור שניהן או לאסור הבשר שנמלח עט בר אווזא ולהתיר הבשר שגמלת עט
 התרנגולת והיד, ה״ט ופעורת פצוה : חשובה כבר כתבנו ראפ עור שלפ ליכא פ״ט כלל ואז וודאי
 ניקבה הוושט כט״ש לעיל וא״כ בנדון דיון שהיה פחמ בבר אוווא הוה ודאי טריפה לא ספק דרוב
ח גפ נעור לא היה שום ריעותא א״כ חוה ודאי טריפה והלכך הבשר  הננלעין דרך הוושט ולא פקנ
ר אווזא ואווזא ר אווזא ואין לומר דשפא דרך הזפק דנ  שנמלח עפר, טריפה כיון דלא היה ס' נגד הנ
 אין להם זפק כידוע עיין סימן כ״א בבאר הגולת משא״כ התרנגולת דיש לה זפק א״כ לא חור, רק מפק
 טריפה לא וודאי בראמרן ובמליחה יש ספק אי הלכה בפי או כ״ק כם״ש חשבות יעקב חלק שגי סימן
 ק״ט בעגל פת מיץ שהיה נקוב בקוץ עד לחלל ונטלחה עם שאר בשר והכשיר בה״ט וסעודת מצור,
״ק וו,"ג בגוץ דיון והוד, פ״ס בתרנגולת לא  טס״ש שטא לא גיקב א' פאיכרים ושמא תלכד, ומליחה נ
. יפה שיש לעיין ו ג  בבד אווזא . וההוא מעשה דש״י אפשר ט״רי בגקונ לחוץ או שאץ עוד כפגי
: ה ין ז  אי ספק פלונתא דרבוותא בסליחה הוד. ספק אבאר בשי׳ ק״ה ואף בל״י נשו״ת שלו פקפק על ו
 ןיףןן דאווזא ובר אווזא שאין להם זטק צריך הפורה להזהר בקוץשתחוב עד היכן טניע הוושט ששס נקיבתו
) ז ° j פצ״א פריטה. ובקורקבן בעינן טעל״ע וכל שכלו שני העורות ונשאר רק עור אהד הוא קורקבן 
ן לעיל סימן ל״ו . דא״א נקיאין בהקפת ועיש שייך ושט נתבאר בשם ם' אפי רברבי אי י י ז  ן א י
לא  ״ I יש עוד צר להקל טקיפין ואין הלבה כ! : ב כל מקום , הוא טלתא נאגפי נפשה ו
 כעפ״ז שערבב הדברים שייך ועיינתי בלבוש ס״א כתב ועייל סימן ל״ו כיצד נוהגים אפ אין ׳כולין
 לתלות שנעשה לאחר שהימר. דאזלינן להוטרא דטשמע רכל מקים קאי אדלעיל וא״י לכיין בלל דטשיטא
ב קאמר דלא אטריגן אוקי אחזקה אלא בפפק שאית לומר אתר שחיטה י ו ח  דהוא פלתא באגפי נפשה ו
 הא ספק טח״ט אסור ולא אוקי'אחזקה הינא דאיכא ריעותא : ג כל טקופ . עש״ך שהאריך ותיכן דבריו
 להלכה רהיכא דאיםור והיתר שווי; נה״ט יש להכשיר אי חםפק נולד לאחר שחיטה ויש לוטר לאהד
ר שכיח טפי אף באין ה״ם כחהיא דזאנ ובספק טחיים היד, ראוי להכשיר ת י ה  שחיטה נעשה והיכא ו
 בה״ט היכא דשקולי' וט״ט א•( לזוז מדברי הריב כאן ואף בשקולין כל שנולד הריעיתא מחיים אסור
 אף כה״ט ומיהו טרשב״א ר״נ ותשיט אין ראיה כל שלא בדקוהו אחר נקכ טעליע או אחי• קיד דההיא
 אפשר לאיסור שכיה טפי מיקרי דמצוי הוא שינקוב םעל״ע . וההיא דבא זאב אי לאו דתולין בזאב
ר א נ ת  הוד. מצוי לאיסור טפי דמטתברא לתלות מחיים שהולך אילך ואילך מלתלות אחר שחיטה וכבר ה
 זה בסימן כ״פ באורך וההיא דספק בשחיטה דפםולה כתב חש״ך אפילו היכא דלא שנית וירצה ביר.
 דטפק כשהיפה אף דשכיה להיתר םפי אפ״ה כיון דאיבא חזקה אסור ויש לעיין בבל ספק המצוי ושכיח
 אי הוד, רובא ומדרבנן אטרינ; םטוך מיעוטה לחזקה או רמ״ד, כל ספק השקול שדי וטררננן החמירו
 אש לא ששכיח להיתר טפי ולפ״ז בחזקה הוה מ״ה אםירא אף ששכיח אזיתר ואי״ה בסי שושנת
, השייך הקשה דהא איכא נטי ניקב האם טריפה וניטל ל ר י. ד חוץ מטחו י  העטקימ אבאר זה באי
 נשר ואמאי לא חשיב הא ותי' בפלוגתא לא קטיירי . ולדידן ניקבו הכליות ע״י חולי טריפה לאייה

ת .מכפול יעיין שם :  ה״ה גיטל והיד, פחו
תו כנטול  ןךןן דלפי פ״ש הטיב בפיט; ם״א רכל אבר שאין טריפות החמת עצמי לא אמוינן ביי י

ט (א) לו . וט דנאוווא אין יש קליפס שנימיח בפ״ע אלא גוריי! ומקצפין נסכין ולאחר שנורוין  מ
 נשאר עור לכן וחלק וקשה קצת ואח״כ נשי אדום ויתלננולת יש כמין כיש נפנים קצת
 ירוק ואח״נ עור לכן עיין נס"; קני" עמיל ל׳ נ׳ עולות נקולקין הפנימי לנן והחיצון י/ליס ילשין הי״מ פ״י
 מה״ש הי״ח כ׳ עירוח לקורקנ! חיצון אלום ופנימי לכן ועיין נה״ג נהגהות העוו אות י׳ צייו לומר לנה״ג
 אי חליף כקורקנן טריפה כמי יושט אמנם לוינא אינו כן מולא סוכיי פוס א׳ מססוסקיט זס ונהגהוח נ״י
 אוה ו׳ נשס רש״ל גאו״ש וממט נכלע כעובי קורקג! יש לומל נחון ניקנ וגפנים צנן יקפס וחלק ויוכל לסכיר
 לכאורה נ' עילות היינו עול הלנן ושאל הנשר לנו הקליפה שמשצינין אמנס סכר״ו אוח א׳ כמי. א׳ מס
 שקולפין ומשליכין עור א׳ וסנ' כל עוני קורקנן יע״ש. שונ מצאתי נרשכ״א נת״ה הקצר נית נ׳ שער שצישי
 וף ״׳ג ע״נ יפוש קרימונה יי״ל קורקבן וה יש נו ניס שנקלף ממנו ניקנ וכיסוי קייס נשר ו1ה יורה כמ״ש
 סכר״ו ועיין חולין מ״ג א׳ ילש״י ר״ה כיס וו״ה קורקבן יע״ש ונ״מ נבל זה ע״י חולי ונקון בלא״ה עריסה
 נחון כמבואר. ומיהו כגמרא אמר כיס קייס יע״ש ועיין חס״ר בחולין מ״ג יראה כהון הוס וודאי ימיקין
ט. עט״ז בשפ ו״מ וכבר נתבאר ס״ס מ״ח אות ׳״ז י  נא לרוב הננלעין כו׳ ובנר התנאל(°) י• (2) ו
 לקולקבן מעל״ע ואי! ק״ו טריפס ונ״מ ואצו ניה״כ נה״מ יש לסתיו מעצ״ע כמ״ש השייך נאות צ״א ואצו
 בקורקבן אסור אף נס״מ וכן סמנסג ללא כש״ך וסל״ח רטקילין בקורקבן וכן ססניס סתב״ש אות ג' ונל״י
 אות ג׳ נשס נמה אחרונים ואין להקל. ונ״מ עול אס ראו אחר ק״ל ולא הספיקו לראות אחר נקב מעל״ע
 ונאבד ונחתך יאי בקורקבן לי! ניה״כ יש לי טות סיס שמא לאחל שמיטה ושמא לא ניקנ עעצ״ע מס שא״נ

 עכשיו טריפה דלא שיין ס״ס כה״ג ולוינא ציע (°) :
 הרלנ״ז הגיאו הפר״ח אוח ג׳ מחט בקורקבן היס תערובת עם שאר חרנגוליס ומיס רושם שחול
 כתרנגול א' והכשיר השאר והסניס הפר״ח . טוו מעשה מחט יצאה כחצי אצבע ולא הרגיש גסוחס
 היקל לויאי לאחר שחיטה יאל״פ היס להרגיש יע״ש . הנה בשאלה א' כתב ל׳נ״ש אין לליין אלא מה שעיניו
 רואות ועצ •השניה כתג ובסימן מ״א איח יו״ו סממיל. וצא ייענא יהסס היא המעשה של צ״צ וטמונה בוצה
 בגשר והפריית החמיר שם משא״נ כאן מצתא ומסחכרא ואי איתא והיה קולס שחיטה אין צא הרגישו כשעת
 סרחס ולמעשה צ״ע •־ (ג) חולין. סט״ז הארין לסשיג מיושט וננס״ן פי' ושאני התם ושכיח הוא שינקנו
 שניהם וממהפן לא בעינן כאן ענ״ל. וכן לקמן סי נ״א אוסר הט״ז נספק עיי חוצי והשייך מכשיר ללא בעינן
 טתהפן למתהלס ציין אתה צלו! ממה הוס אי ע״י חולי. ואף שסע״ז נא במענה והא שם יש מחלוקת אי חוששין
 וכאן לכ״ע חוששין אס כן כאן שכיח טפי מ״מ י״ל לליון לפוסקי( שס שמא הבריא יש לומר שס שניח טפי
 לימי לירושה ולא הוה ספק הנ׳ שקול משא״כ סכא . ועיין נר״ו סימן ל״ג. יי״ל לסייס כמקום חוקה לא
 אמרינן אלא וקשיא יאמאי אוסר שם אף בתורכן יכה״ג ליכא חוקה תורכן לא סוה נבילה עס״י ל״ג וכבר
 הארכנו נוס שס . נס אין לומר וכאן אמר בריקה יוקא ויש סניף ועת סר״מ וסובר קין לחלל מס:׳ נדיקה
 דוה צא נזכר כצצ גמחנל וכ״נ יאי! להחמיר לבדוק אחר 5צ המקומות אס ספק סוא ע״י חוצי או קון :
 «ףף כתג הט״ו בשט הטור דאי; לעוף כרס וכתב הט״ז ה״ס נשר סחופס ציס ציה והגיא ראיה מד״נ! סימן
 ״ נ״א אות א׳ אף דעור היה נקרע ומשמע רובה דעזף דין קטנה יש לה. אפייה כשירה . וז״ל הטור עוף
 אין לו כרס וסמשס וכיס״כ ויש לו כנגדו זפק וקורקבן. הנה זפק וקורקבן סוא כנגד המסס וניס״כ אמנם
 גלש הפנימי אין לו כל עיקר וצשןן סר״מ ז״צ כס״! מה״ש ה״׳ז העוף אין צו נרם והטסס וגיס״נ זיש לו
 כנגדן זפק וקורקבן ועיין כה״ג בהנסוח הטור אות ג׳ בשם דמש״א דעוף דין קטנה יש לס ורוצה לומר
. ועוד דכא הנייח כסימן מ״ח כתב טריפות כרס חיצונה משוס ד;וף הפנימי  לכרס חיצונה יש צו ולא קי״ל כן
 לינקנ כמ״ש שט ונעוף שאין לו כרם פנימי כשר ומיס! יזה יש לדחות דנויף שאין סגנס לבני מעיים כ״א
 הכרס חיצונה יש צאסור ומ״מ הצנה צהתיר וכ״נ צ״צ סימן ע״ו גאווזא שהיה סניל״נ נחלק לשתים והעור שלם
 כשל ופלפל שם אי סוס כחזה וכפי הנראה רניצ״ג זה הוא כמקום כרס חיצונה וצא שיין ניס טריפות וכמעשה

 דד״מ בסימן נייא ועיי! סימן נ׳ נסר״ח דאס ניקב מסתמא על ידי קון ונש״ך אנאל :
 בתשובת באר עשק סי' ס״א אווזות פטומות שיש שומן במקום שאין לשאר אווזות אותו השומן אינו
 בתולדה ואי[ מגי[ עוד נתב דאס יש סביב פי המחט שומן ועל פי המחט אין תומן אף שיש נשר
 עצ סמחט ביון לשנוי הוא שאין שומן נגד פי סמחע חיישינן וקרום מחמת מכה הוא והעתיק דבריו התבייש
 אות ג' וקצשי׳ וסמ״י כלל צ״ו אות א' סעתיק בשומן סבא מרוכ פיטום וכתכ מסתימת מפוסקים משמע דהוה
 סתימה ובכלל £״ס אות ה׳ דאף המחט עודנו שם כשירה וותו אמת המ״ש התוס׳ הביאו סטין גסי׳ מ״ו יע״ש :
ל לא בצב. סט״ז הניא דנרי רש״צ דמ״ש סעור כנד היינו מרה שניקב ובבד סוחמתה ולא ב  1 א
 ידענו א׳ ניקבה ננד מחיים כו׳ וסב״מ סי׳ זה בשם עצמו ונשס לש״ל פי׳ קנה הכבד במ״ש
 נ״י ומש״מ השמיט המחבל כאן כבד ועיי! לעיל סי׳ צ״ו בשייך אות י״בו דסינא שיש עוד צד מדמין ולוה נ״מ
 דלב וכבד וקורקבן אין מדמין ומיסו שס נתבאר דאני אין מדמי! כלל אף שיש צל. ולחומרא סייכא דאיכא
 למיתלי נואב וידא דטבחא ואיקפי וצא אילמי עיין לעיל סימן ל״ו נש״ן ופר״ח ואין לסחמיל עיין תבייש שם :
O גין שניטל. טנו״ז להכריח מכאן שיטתו לעיל ס״ מ״ג אוח א׳ לננלא ניקב אין שס גקנ עציו אצא ) 
 חסר מיקרי ומשיה צא אשמעיצן כאן נברא ניקב לבכלצ חסר סוא מה צי כולו או מקצתו ומשוס ספי בטחול נשל
 כס״ג ומ״מ מ״ש נכלל ניטל סוא לא מלוקלק לא״כ נטחוצ ניטצ מקצתו ניל בסומכיס טריפה אלא בכלל
 נברא חסר במקצת סוה וכלאמלן ובדברי הר״מ פ״ו מס״ש ס״כ נל אבר שאס ניקנ עליפס נ״ש ניטל או נכלא
 מכלן לגנברא טריפה אימא ניבול אנצ נברא לא . גס מ״ש וכן נברא גשתיס;שכל היתל כנטול למי וזה יולס
 כעירזש תרמנ״ן ואלו בע״ח מה״ש הי״א נ׳ שנצסיחל נחסל למי וזה כפילש״י ע׳ נ״י נסי׳ מ״א ונשי׳ נ״ה אבאר
 עול מזה נעו״ה וכאן אין להאריך: (J) ויש מכשירין. הוא הר״מ ו״ל דקשיא ליה צאיוה צורן היה הלמ״מ
 נעולה ומסירה אפ בכל מקוש שנעולה טריפס ס״ס חשירה סיס לומל לק חסירה אלא ש״מ יש איכליס רנטולס
 טריפה ילא מהירה והרשנ״א סונר דהוצרן הצכחא עצ שניסס שלא ליחןלנעל הדין צחצוק לומר נטולה טריפה ולא
 חשירה או משירה ולא נעוצה אף מאמת נ״ש הוא ועי׳ ע״ז ובבי הארכנו גזה נמקוס אמר ונסי׳ נייד אנאר עוד:
ב הפי״ח אות ד׳ בתרנגולת שיש חסיון בעצם גולגלת ונוצוח גנוה׳ העלה שכל שחי י״נ חודש 1 " 0 
 מעידות דאין בהם חסרון בשיעור ערן סלע ואפייה לא המיר אלא גה״מ ועיין סימן למ״י בתנ״ש
 הארין נזה נאוווא אפיצו נה״מ לא התיר ולוינא מבואר שס: (ד) נל שנשתנה מראית סנשר . עיין נו״ו

 דוקא שיש איוו לקוחא נבשר ושינוי מראה לחוד אין פוסל וכבר הארכנו נזה במקוס אחר!
א (א) ןא£ היא ספק. מט״ז שכתב נסימן מ״ס אות ג׳ תמס ע״ז דצא הוה ממספן והנס יש לראות  נ
 לאיזה צורן כחג זה הר״כ כאן• מאחר שכבר נתנ המחבר לעיל נפי' וצכאורס נראה לומר
 דהר״נ שינה כאן מלשון המחיר שכמב ואם לא סיה מביר שע״י חולי והר״ב סורר וחסרון חכמה שאיני מכיר
 לא סוה ספק כלל כנראה מדבריו בד״מ סי׳ מ״ט אות נ׳ אלא גא״א לסחברר ע״י נקי אם הוא ע״י חוצי או
 יויז יש להכשיל א״נ צעיצ בסימן. מ״ש היה לז להגיה זה על המחבר ולא כאן ועיין כד״מ סימן מ״ע וכאן
 מ״ש על או״ס ונסמון יגואר זה : (ב) העול והגשר. עט"! הנה כלינ נתב 5׳ ליניס א׳ שאס העור שצם
 ונמצא נקוב בחלל הבהמה והעוף למכשירי[ שמא מחממ מולי ושמא לא ניקנ א׳ מאיברים הפנימית אף וריב
 הנבלעים דדן הוושט תלינן שמא מקנה נכנס או בחון והבריא נשרפא נ״ש שיש להכשיל בחון ויואין נקג
 בדופן שיש ס״ס אלא שכנר כתבנו דכס״ג לאו ס״ש סוס דוידאי מולי! במצוי שדרן הוושט נכנס וערפה ולא
 הוה אלא חד ספק שמא ע״י חוצי ואשור וכומוכח וגרי שמ״ג עשין ש״ג ונמצא קון בחלל והמור שלס הןה
 וודאי עריפה לא ספק כמ״ש בסימן מ״ט אלא יתכן לפרש דס״ק אס גניקנ א׳ מאבלים הסנימיש מצד חון
 נמו הקורקבן וצג וכיוצא אמרינןלמוחר מסיים אף שראינו שעשה נקב כ״ש נניקנ עור ונשר עד החלצ וצא ראינו
 שום נקב נא׳ מאיברים מפנימים דשם א״נ ע״י קי,ז לא הגיע כלל לאיברים הפנימיס אלא חור מיד דפשיעא ויש
 להתיר מחמת ס״ס ועייז נ' סט״ז שצפי סנרמו אף כאן יש להחמיר דצא הוה ס״ס מחספן ובאמור וסגן רזאס
 ששברת רמ״א פשועההיא דאפילי ניקנ מבחין צא תלינן במצוי בקוצים אלא הוה ס״ס ווה דלאכמ״ש הפריח
 כאן אותיג׳ וס״ מ״ב אות גי ומ״ה אות ו׳ ומ״ט אות ל' וני אות נ׳ והחנ״ש החזיק אחריו לכל שניקב עור
 ונשר חולין במצוי ע״י קנים וליכא ס״ס וכי מכשיל המחבל לעיל נניקג עול החיצון של קורקבן וא״י היינו
 כשאין העור לפנינו ואי לשנינו ושלם נחל ספק מישתרי לכל בפנים מסתמא עיי חולי זהו כוונתו עיין גתנ״ש
 אות ג׳ . ומ׳׳מ לא ילענא אין סחליע הלני במוסכם נכל אותן מקומוח הפר״ח ולא הזכיר לעת לנו״א
 למכשיל כאן בבילוי אף שניקב עור והבשל נחון גס בסי׳ נ׳ דחס דעת הצ׳׳צ יע״ש וכצ״צ ישגול כרמ״א .
 ולענין יינא הנה במשובח הרשנ״א סימן לע״ז ;:קב שהיה מפולש על לחוס אין הכרע שם לי״ל למיידי
 שניכר שהיה ע״י נקנ קון כמ״ש סנ״ח כאן וו״ל וניבל עכ״פ שלא היה ע״י חולי והשואל חשש לורוסה והשיב
 הרשנ״א צללוסה לא מיישינן אצא צקון וכן היא סגרת הלימאמנפ סצ״צ גופא נתשיב' סימ! ע׳ וס״ז נסתפק
 וחילק והרשנ״א מיירי שניקב עור נחון ומש״ז חולין במצוי נקון ומלה שהיתה בוצעת לא הבשיל אלא מעעס
 לעור היה שצם יע״ש. הן אמת במשפטי שמואצסי׳ ק׳ נמרה שהיתה גולצות מנין הצלעות הביא נשם ליקועיס
 מרגמ״ה ראם ניקנ עד הכרס צא חיישינן שמא ניקנ א' מאיברים והרב ו״ל החמיר גמלה לסירכא מוכיח
 עליה מ״ט סא הגיא הי״מ נשם או״ה כלצ נ״א לאש ניקנ עד הכרס יש לאשור הלכך באס עור שלם ונקנ

ך א״כ אטאי י או באו  לחוש ולהחטיר זהא איהו סובר דניטל הכבד מטעם מרה קאתינן עליו כמו שטבו
ל ן לטיד כוית כטקיט טרה בעינן אנ נ נ ת  טריפה ואט נאמר נמ״ש התנ״ש נםיטן ט״ב דרשנ״א נ
' טרפשי; ו וט״ט נ  למ״ד נמקים היותא מודה הרשב״א רנפילת הכבד טריפה בפ״ע הוא אתי שפי
 בשירה לדידיה כמ״ש לעיל וכן טהול למ״ש רנ״ש הביאו הפרישה בפי' מ״נ וטיט דטדיפת הטחול לא
א דניקב ד נ נ  פתמת עצמו ב״א משוט בני םעייט ׳עוין שם וא״נ אין הכלל אפת דחא םצינו פרפשא ר
 פרימה ובי כשירים דחרי רואין לא אפרינן וביית דלא מ״רי ב״א נאבד שסחטת עצמו טריפה א״ב
 אמאי השיב טחול דג״כ אין פריפה טהםת עצטו ולזה יש ליפר דהטחבד ורט״א אין פיבריט כן דטריפת
 הטחול משום טעייס ראל״כ איך כתבו דעת הרטב״ן ב' טחולים בסוטביר, טריפה והא תרי רואץ לא
ה מקים לםימן גיר אות ח' ושט כתב דהיוז א ו : ה ויש םכשיוין . הש״ך ה ( °  אפויגן ובוכתיבנא (
 הסר חוליא אין כשירח ב״א בה״ט והתבייש האריך כאן ופסיק דחםר תוליא בלא״ה בשיייה ובנין קצו
ן להתרועע ולקטן י מ וקא ניטל רנתרועע הבנץ והמצב ולאו טשוט חסרון חוליא אלא שטוף ה ו  הוא ו

ש זה : ת ־ פ ו בזד. נ כנ , עש״ך ועיין ט״ש בט״ז ולעיל האו ל ה! ו כ  אבאו בז
ו ח וקא א ה קילוחי גדול של מ״י והעלד. שפ בה״ט ואחר הבדיקה להכשיר ועיין שוית ב״ת סימן קנ״ז נתרנגולא נה״נ נ״ב ו בת פני פשה טעשה שפתחו הבהמה והיה נ H הביא בשם תשו ^ S ? 1 

 הבדיקה ונה״ט והמחמיר לעצמו תע״ב עיין תנ״ש וכבר כתבנו מזה לעיל . יעיין טיטן נ״ה ברין כל יתר ננטול דמי שט אבאר באורך טח דשייך לזד, :
ש התביש שם ואם כן י מ לי נ ףו ה דליית דהצחבר לעיל הכשיר מטעם דתולין במצוי וכל שעור שלט בחוץ וניקב הקורקבן מבחוץ מסתמא ע״/ ז א א לעייל לעיל פימ; ט״ט . 0"ז ונפ״ק ה׳ ש״ך ויוצר, נ  י
 י I בניקכ עור והבשר אין להכשיר לו״א דהמחבר ניפא מטעם ם״ם קאתיא עליה וכמ״ש בספרו הארוך בשש אהל מועד וא״ב שפיר אמר רמ״א ובייש לי׳ : ב ונ׳׳ש שיש להכשיר . השיך פ•׳ דברי
 •ש״ש באיט פי׳ ע״ן דאין ידוע אם ניקב ע״י חילי או קוץ ושחט כפי׳ השני שפי׳ הב״ח ברבדיו ואפייה בעי בדיקת לתומרא נגד הנקב ולא בכל האבריט רק ננד הנקב ממש ומה שהראה מקום לפי׳ ק״י אות
 ס״ה הנה שם כתב דחסרון חכמה לא הוה ספק לעני! םפק דרבנן ולא לענין ס״ס וה״ה באן רוקא שא״א לברור׳ הא איני מכיר שאינו בקי לא הוה ם״ם וט״ט לעיל כסי׳ ט״פ או אמ״ש יט״א כאן דאם ספק היו, לו
ל היבא דאינא טורח א״צ  לכתוב כ; ולולי רמסתפינא להגיה היה נראה לומר דהראה לאות ס״ו ושם נאמר ס״ס היכא דאיכא טירחא א״צ לבדווי הא בלא טירחא צריך לכדורי בקל וכן הדין כרוב וחוקה ניפא נ
חו א״ב נגד הנקב טטש דלא היה פורח כולי האי ודאי מנררינן וכודקין ומיהו אם ספק ע״י הולי או ע״י י ׳ נינת וורדים כלל רובא וחוקר, כי שם נ ס  לביורי הא בקל מנררינן וכבר דברנו מזה נפקום אחר ועיין נ
יקנ א׳ טהם אז נשר ע״י בדיקה דוקא ז J ומיהו אס ניקב הקיץ לפנינו . םוחאם לא נ ש לעיין נבל הטקו י תב בניצוח הטוצאין נפנים ו  מנה רחב יראה דאפ״ה א״צ לבדוק כל חאיבריט הפניס-ם . ועיין כה״נ שנ

 י חש״ך

 גפנים ולא ידעינן אי ע״י חוצי יש להתיר נס״מ עכ״פ ובאם עיר ניקב בחון וא״י אף נס״מ אסור אף שמע״ז
 נראה לסיפן דייתר קיל ניקכ עור וכשר לחוד הלא כבל נתכנו מזה (°) כאן :

 מך! שהניא הע״ו נשם רש״ל דצרין בדיקה נגד הנקב מפרש דבריו דניכר שנעשה על ידי קון ואפילו הבי
 אי מיד נשמע הקיז מהני בדיקה וכי אמרו דלא מהני כשנשתזה שם הקיז ונן פסק הב״ח נפי׳ הא׳
 וע*ז השיג עציו לצא מסני נליקה . וסיים סנד! ומ״ש הנ״ח ובספק ע״י חולי יש צהנשיר שגס זה אינו אצא
 אסור וראיה ממנמם קועי׳ דמא הוא צאו דווקא לסתס ניכר שצא היה ע״י חילי אלא שגילת לישן הוא
 ועיקר לאייתו ממיש בסימן ליג אם אין ילוע אה ע״י חולי או קון דיש להעדיף וה״ה כאן: (ג) ונמצא
 הקוץ תחוב לפנינו . נתנ סע״ו וס לעש לשגיא (ומ״ש רש״י הוא ט״ס) וסי׳ הנ״י שראינו שנתחג נפנינו
 מדופן ללנ כגון שהיה נקנ גליל נל1ש| שיכזלין ללאות ועיין ד״מ מס שהקשה על סב״י. ןל״ט לחולק כיון



ת יורה דעה נא נכ חלמת טריפות משבצות זהב קכג ע  שפתי י

 שראינו נתחב בדופן נגד הלנ אן ולא •לעינן שנמחנ ללנ כיון ולאמי שחימם מצינו נלנ לא חיישינן ומיהו
 נתחב לפנינו בעינן ואל׳׳כ חיישינ! שמא ממחלה למקום אמו ניקבה ועכשיו נממנ למקום )8 . וכתנ עוי םב י
 שהמרוני נשם ואגי״ה עיקל יותר אפילו לא ;חב נפנינו כלל נל שתקועה נלנ ודופן נשירה ומסתמא

 היה בן מתחלה ועיין מיש נש״ן מוה •

 אין קושיא והר״מ נפי׳ נתנ נפ״ג מתיש הביא דספויא נתרפא אלא שהפר״מ בסימן ל״ג השיג.עליו וא נ
 להר״מ וודאי הוי! אמת כל שיש זמן לב מולה ללא מהני נליקה שמא עלה קרוס לשנימ הוא(ינקב כמו וושע
 ובמו התם חיישינן ס״ה באן אמנם נה״ג לא מצאתי שיאמר למייש לנתלפא. ומ״ש לאין נ״ס לליון תמהני
. ועם זה יש ס ו ' הרגיש נ  ה״מ נקנה לתג ויש גליקה ואס נשתהה אין נליקה שוב ראיתי להתג״ש אוח נ
 ל״שי מה שהקשה התנ״ש בסימן מ״ח על מ״ש הנ״י דהרימ ז״ל לכתב עוני נשל סכלס למשמע ליס מחני׳
 סתנוא מנן הניס שנקרע אף ע״י סבי! ומה קושיא והא יש בדיקה ולוידיס י״ל לסחמא סנן אף שיש זמן מס
 וא״א ננדיקה דשמא קרוס עלה ונסתס נאופן שלמידין מבאן נקנה רחב ונשתהה זמן מה א״א לדידן נטי

( י ) , : ( ° א( נ נ י דכמ נ  בבדיקה שמא קרוס עלה ועיין חג״ש אות נ׳ נתנ ג״נ לאס נשתהה אין לו נליקס ו
 צד סענה . הנו״ז סונר אפילו נעוף יש לומר נן וגננס למקום צר ונתחב וראיה שלא הוניל לש״ל נלל בהמה
 ונה״ך השיג עליו לנסימן מ״ו הזכיר נהמה . ומיהו הלואס ילאה דנסימן מ״ו לדינא לא הוניל נהמס ובסימן
 מ״ו שהניא לשון הרא״ש אגכ גללא כתנ כלשון הרא״ש נהמה והאחרונים לא הכליעו גזה ומ״מ ממס קלישתא
 כעין שלנו אפילו נעוף וודאי ככל ענין יש לסתיל אס עמזנה כולה בנשר הילך כו׳ עוד הניא המעשה של
 הנוצות וכבר לנו נזה הלטוח והאחרונים הכל לפי רא1ח עיני המורה אס מונחים כסדל נוצות שיש לסס קנים
נענע נתגללו שס ואס הס נלויס ומצא מוגצא יש לחוש לנקינח א׳ מאיברים הפנימיס שמחון באו  אמלי׳ ו

. ולאו דווקא נוצות ה״ם שבולת שועל או אבנים בגוף ית לחוש נואמרן : ן  ע״י ק!
. הנה לש״י פי׳ ו ״ ו . נתנוןצו מלשון חמרמרו מעי וי״מ מלשון חמימות מלוני ע ל מ ח ב ב (א) ר  נ
ג נהגהות הטול אוח א׳ דלפי׳ המרדני יש (גרוש ת ינהי 1 מ י מ  כווצו ומרדכי פי׳ ח
 נחמד״ו נדל״ת מלשון לחם חמודות צא אכלחי פי׳ הערוך ורד״ק נסמא חמימא יע״ש והניא עוד פי׳ שלישי
 סר״מ נפי׳ המשניות והרע״נ דלשון שריפה נמו נפתיצה שצ אנר וחומרת נני מעיס . אין לומר ונ״מ צפי׳
 רש״י בעינן תרתי כיוון והוריקו הא הוריק צחוד צא ולמרדכי הוריק למוד נמי דז״א דגם צלש״י הוריק לתוי
 טלפה אצא אורחא דמלתא נקיע שדרן להתכוין זצהיות שינוי מראה . גס אין צומר וצרשיי ניייז למיד
. גס אין לומר ללמללנ׳ בעינן שיעור שיכול להתחמם גס רשיי יולה לוה נו  כשילה ולמרדכי טליפה נס וס אי
ר חמימות לשלוף נזה 1 ע י ! יש״ש פא׳׳נו סימן צ״כ וכע״ז אות יו״ל. ומיהו מ״ש העיז לקמן וכצ שאין ש  עי,
 או שסלקוס מיו אין שברא לאסור יש צומל לכאורה ס״נ! מסתמא א״צ לבדוק או ננאנו כשילה ענ״פ אנל
 אס לאינו שינוי עריפה אף דסצקוה מיי אמנם הניח בתג אם א״א שנחחממו נאש נזה אפילו נשתנה כשירה
 כמ״ש לדעת הלא״ש ענ״ל ול״ל למתיל הלאיש נצא ראינו שנפלה דאי להממני לקמן ס״י מלישה שמא ס״א
. !מערוצת דנלי הט״ז נאומ ׳ו״ל משמע לצפי׳ נממלו ביוון אפשל להכשיר נצי בדיקה ודווקא ׳ ו  נפצה לאש נ
 כי איכא ריטותא ניוון צריך לבדוק נל האיברים ולפי' חמימות נל שיש שיעור אסור בלי בדיקה והמעיין
1 !ירוקי! לימני סחמא נפלה לאור כמו לרוסה ר מ ח  גיש״ש סימ! צ״נ נא״ט יש צומר דקשיא ציה למת לי כלצ נ
 נר״ש ולא תנ! סאויס. ושם נאות יו״ד אגאל מ״ש הע״ז דרסה בכותל ומיהו י״ל דתנא געי לומר ירוקין
 נשירה אף שה!סיסו נאומימות או נירקות נ״א צפי מה שהיא נשר. והנה נמשנה נאמר נפלה לאור וצא אמל
 סתעא ירוקי! שהאדימו עריפה וצזה י״צ לנפלה בריקה בעי ולמאן ולא נעי י״צ ואשמוטינן וירוקין מחמת אש
 עריפה הא לא זזה יוס מתון ידינו מיום שנולדה אף ירוקי! שהאדימו כשילה נזה אף הרשנ״א מודה והמתבל
. פע״ז ולכאורה נראה מונריו רמי נ  ס״ו ניון ללינא למיתלי נאש נ״א שינוי טבע (°) -י (ב) והורקו נ
 לשי׳ נן נהמחנל לסונריס נהרשב״א נאלון ;'א ונקצל נ״נ ש״ש דווקא ננל מלאה געיצ שנח לו אס הוא
 שמן האלנ וקורקנן לא ומיש המחנל ככיסי איילי לכבד נקיט!סוא דוחק לפרש נן נהמחנל למשמע שסיני
 נהרא״ה הניאו הר״1 ונ״י דאף לנ וקולקנן נצלא נייל לגע״ל נשל לאש מוריק רק בכרתי ונמ״ש הש״ן אוח
. ומיש גשם רשיל לכתוש אשור אף גע״ל. גפ מ״ש מהרש״ל כתב משמע והרשיל מפרש לנרי הלשנ״א ׳  ג
 דווקא שמ! ולא נמוש וכן יראה לכאורה בישיש סימן צ״ו שהקשה אשיטת הראיה ואמאי צא אמלו גאיזה ירוק
 פסול כבלתי. נשלמא לרשב״א ניחא ולנ וקורקבן פסול נל ירוק מש״מ לא חילק ועוד דגלהוש אף בבבל אסיר
 גע״ל סר׳ משמע ומפלש נן לנרי הישב״א למ״ש הלשניא נקצל שהנבל בסוללה בניצה'אס סיס שמן תנאי
 סוא דווקא במן ולא בחוש וכיי שלא יסחר! לנרי! למ״ש בארוך נ״א נ׳ שירוק כניצה שגח מוא לו מחמת
 שומנו משמע יוקא בשמן זצא נבחוש. ומיהו התגיש אות ג׳ התיע^«ל הפר״ח אות ב׳ דהל״מ נפי׳ המשניות
 יאושר גע״ל נבכי ככמוש וישנ״א נשמן מיייי מינתנ נקצר אס היה שמן משמע אף ננחוש שיי והטעם לכמו
י מוצין נשינו׳ טנע ה״ה ננמוש ייצ הואיל ובשמן כן חולין השינוי כו׳ ואף שאין י נ ף שיש בעינו מי 1 » 

״נ נס אמאי לא התלונן על ישיש שנתב בן ואולי סונרהמב״ש ויש״ש סברא מפשיה קאמר לא אציגא  לומות נ
 וישניא ומפרש ומשיס לא אמרו באיזה ירוק ובחוש אשור ונאמת מוצק עצ הרשנ״א נמין נייתי שיש במינו
 טדנרי דאין חוצי! והיה כחוש אין חולין ובנר התבאל זה ודע ונרתי היינן נין גלי׳ין ונל״א עיין תוס' חולין
 מ״ו כ׳ ד״ה ירוקה כבלתי אף אינלי״ש שהוא לאזו״ל נל״א ונן ילאה מדגלי תנ״ש שם נאות ג׳ יע״ש :
ע להפוישה אות י״ו נתנ ולשג״א לווקא נאי! ידוע שנפלה לאור הא יווע צא תלינן ונ״ח חולק וסוכר ף  ן
ל הגיא לדין של לשנ״א ואיהו שוגל 1 ן  י אף נפנה מכפול סרשג״א עש״ן אות ייג ונט״ז אוס ט׳ והנה מ
 לוקא נייוע שנפצה אסור ע«כ כפי׳ הנייח לאליכ לאיזה צוון הניא ונרי הרשנ״א שאין נ״מ לויויה . ומ״ט
 בעוף שמן גס, הפרישה יולה ולאוי הוא להיות שמן ואף בנפלה לאול כשילה וגמ״ש המחבל נטלה לאור
 והוריק ננרתי ומיהו לפי׳ סש״ן אומ נ׳ אין ראיה 1מ*מ האמת כן הוא נמ״ש הנןיז אות ט' ושמן ראוי להיות
 גע״צ ואין נא! ספק. ולפ״ו אס נאמר נמיש המנ״ש ונחוש לא גרע לרשנ״א מנייתי שיש במינו מונרי אס
 נ! יש לומר דהע״ז טעמיה ינפשיה קאמל שחולק נאוח ס׳ על פסקא דנייחי שיש במינו מוגר׳ והניא שם
 דברי רש״צ שמוצק א״כ ס״ה בנחוש ובית וניט נאי! ידוע שנפצה לאור דתולין יש לומר ונפי הנראה מט״!
 שס שיש לסמוך אמכשירין אפילו נאין הימ וכדנעינ! למימר קמן אם כן אי! נימ משא״כ להשי׳ן אות ט״ו
 וווקא נה״מ אס כן נכמוש נצא לאינו יש צומל אף נצא סימ שרי ומיה! סש״ן לקמן אוס י״ג אף לאינו שנפצה
ע לאלש ו עט״ז . ו נ זה; (ג) והנ ' אגאל עוד נ  לאור מכשיל נכ״ח אש כן ה״ה כחוש נמי שוי ונשין אוח נ
 האש שוה נמקצת לללוסה לא נכולו נמ״ש הנ״י ני לרוסה אף במקום שפזשצ גרונו זיהרא מיקצא נמשהו
 יאצי איס מאש פועל נעוני מתפשט מעצ״ע צא לצווין וזו מוכח מיאמל הוליקת כנד נגל גני מסיים לא
׳ זיתים עריסה אלא שאין מתפשט לצווין ופוין לא יהא אלא ניטל  יהא אצא ניטל נולו והא בלא נשתייר נ
 נלו נצומל אותו מחלק שהוריק ומיהו בעוני שועל מעל״ע מהא לאמרינן שיעור ירוקתן נשיעוי נקינתן נמשהו
 והוא מיותר ולימא ימקתן כנקונמן אלא מצמ משהו לומר ומשהו בעוני שהוריק עריפה לייק לא כמו ילושה
 ואף שלא הגיע צלי זה למותי מתון ונרי הראשונים ואחווניס ז״צ וכשהוריק נגו בני מעיים אמרינן דגם
 המעיים נחמו! אלא דלא איגלו עדיין נהתייהו. והבאיש הניא ראיה מנאן ואס מאכר לאני אמרינן ששלט
 האש כ״ש באני א' גופא יעיש ומיהו דווקא נעוני ולא לצדדי!.ואס הוייק נגד סמרה נמ׳ טריפה נמו שיחנאר
. והמרדני סובל אף לצויין נמי מתפשט ועייפה ננימ שהוריק אף שלא נגד המעיים ומרה וסי' הט"! '  אות ד
 לנרי! והמרדני לשיעתיה שסובל נאי! ידוע שנשל לאור אי! שינ!׳ מלאה פוסל והיא הי״מ נס"! וא״כ תגירסא
 לאמל בידוע שנפלה לאור קשה ומיידי ע״כ בידוע !מתחלה שאל בידוע עיין תה״א נ״א ילקמן יג!אל אלא
 למשני ציה מתל׳ טעעא אשוד חיא בידוע כו׳ וישלוע החולי אף בצדדי! ויהא ביעל תכבד וצא ׳שאר כזית נו׳
 ועוד לקות מעיס . ומיהו אנן קי״ל נפסק סש״ע דווקא בעוני פועל וצא לצדדי! והצכן אי! עריפה אצא נגד
H וכלפי פנים. עיין ע״ו. לע ולכאורה י״צ וחלק הלק הוא נגד המעייס כמ״ש הרשנ״א  מרה או מעיים ־• (
  בארוך וקצל ומלק הגס התלוי בעלפשא אין נגר המעיים ונחלק הלק בעינן מצל סניס ל״ל עכל הרואה מ
 מעיים סא מצו מון אף שהוא ננד בני מעייס צא אמדינ! כוצי מאי לשצע כמ האש מעצ״ע ונס לבני מעייס.
ע לבני מעיים ועיין נ״י י ג י  ומיהו להל״ן למפרש בעוני וודאי יעבור מעליע אס נן אף נחו! יעטר מעצ״ע 1
 שכתב על לשון היא״ש לסופי לענוו מעל״ע וכיוצא נזה הוא לשון סי"! י״ל לאו ממש שוי! לאלו להלאיש
 מחמת ק״ו ראם מאבר לאבר אמרי׳ שלט נ״ש באותו אגל וצסל״ן פשוע סעעס לסופו להתקלקל אמנם אין שיהיה
 אין זה אמת לוודאי אף נחון נצ שהוא נגו המעיים סופו לקלקל או לקלקל גם הנני מעיים והאי צל פניס
 ה״ק אותו חלק גלומנ סכנו שהוא נגל בני מעיים לאפיקי אוחו חצי ווחנ הכנו שהוא לצו הצלעות קורא צד
 חון שאין נגל המעיים ולפיכן הוריק נגל מלה אפילו נחון ניש נגו המלה ממש עליפה לנתקלקל גס המלה
י ופלישת אות ז׳ כמ״ש נגל הנני מעיים נלאה כמבואר י  ווה שלא נתנ הוריק נגו סמרה גפנים ועיין נ
) והכלל נזה לנעובי מתפשט מעצ״ע ואף צכמה אינליס ולרוחב לצווין אי מתפשט ואס הוריק 0 ) ן א  כמ״ש נ
 גמקוס מינור סכנו גטרפשא מוט אניון אף שלא הניע מעצ״ע ס1!11 להוריק ונתצשה הכבל וליכא מקום
 תלייחה !ה״ה אס חוס ארון בסוף סנזית הוריק כל שאלו ונעל אותו החלק לא ישאל כזית נצילוף נמק!ס

 תלייתה עריפה כל זה מתבאר ננ״י ועיין שם היטב

יט בל שטיצאין ׳ ועות ועת חטחבר דבעינן שראינו נתחב לפנינו טדופן ללב ודעח חי  השיך חניא י
לנ ותא לא נתחנה בלל נוע טפי והיש״ש פיקל ספי נשם  עכשיו תוזובח בלנ חולין שפחחלה נחחנת נ
ו כן להקל דד.א טהיש״ל ו  הראב״ד ראפ תתובה בדופן ולנ אף שלא נתחבה לפנינו כוי והש״ך עי
 פיקל יותר דאפי׳ אינח תתיבה עתה בדיפן והחיבה עתה בלב אפרינן טסתםא נשעת תתינתר, נוופן
 נחחכד. פיד בלב ולא אםרינן אלא בשאץ תקועה בלל לא׳ םאיברים ובן אם עדיין תקועה בדופן אף
 דלא תחובה לאי טאיבדים וא״צ ב״א בדיקה גגו הנקב או אפשר דא״צ בלל כה״ג בדיקה א״נ ענ״ם יש
 להקל לדידן היבא דתוזונה בדופן ובלב אף שלא גתחנח לפגיגו אפ״ה יש לגדר ולהקל ע״ש :
 ד אפיי צד תעב . השייך הביא דברי הב״ח רוקא בבהםת אפרינן כן דםתחננת הא לא בעוף ונ!
 השכים הפר״ח אות ר' לפ״ש הנ״ח ובנר כתבנו דוקא פחט אליפתא הא קלישתא אף נעיף שרי :
פה שנחלק עם הב״י בעשב שקויין כלייך בערבי  ה קורם של חילתית . ׳השייך חניא תשובת הטני״ט נ
 שהבהטות אובלין אותו וטתיט דטובר הביי דחוה נחלתית והטבי״ט סובר דאין וה חלתית ואות! נהרות
יק. ועיין תבייש שחחטיר אם אותן רושפים הפ פעל״ע נדקין שיש להטריף כיון רםתיט טחן  אין פז
 י״ל דחוה כבשר שרופא נורדו ואין אנו בקיאים א״נ יש לאשור וראוי לנהוג נ; . יש פין חולי הרגיל
 בכנשים שפתים פרין הניא הנל״י אות ו׳ שנפה קהליה נוורין שלא לאכול אות; רחסירא פכנתא
 טאיפודא . נם שמעתי שבאותן כבשיש הכבד שלהן לקוי ונהפך ללובן וכשצולין אותם נפלה תילת׳
 תילחי בה״נ יש לאסור משום שריפות אף ואין שיגיי םראת פיסל ט״פ כה״נ דבשצולין נפלה תילתי
: עייו ניש״יט פא״ט פי׳ ע״ה ועיו וע״ז ושם יש צ״צ ואין דאי  תילחי ונס פוזות מהן יש להטריף ו

 נאן םקיטו •להאריך :
V י אנל הוסיפו נאדטוםית נשירה דין ש״ך יה״ה הוסיפי בירקיחן וראיה J ^ ^ l 23 א 
 י טטשנה דתנן אדומים נשירה םשיטא אלא קטייל הוסיפי נאדמומית
 ויינ״ל דהחיא חיננולת יריקין הוה ומה ס״ר לםיסר אלא רהוסיםי כירקות! ואפי׳ הכי אנשריה .
 יהרע״ב נפיתש תסשנה ארוטי; שנשארו נסו שהיו ניטירר, הוא לאי דוקא אלא אפי׳ הוסיפו נאדטופית
 ובאמור עוי בתב שפ עוף השיט דרבן לב וכבר וקורקבן להוריק אם האדים פריפה יחשב נכלל עוף
 חיבשה תרעוליפ ואיוזים תירים יכני יינה (וה״ד. עוף שקירין א־נדיק) והד״ט בפירוש המשניות כתב כן
תנ ועוף חפים על פי הרונ הוא נ  אלא שיש שינוי נדנריו דחשוב תרגנולים והורים וננ׳ יוגה לתיו י
 בקורקבן והתבייש באות ב׳ הרגיש נזה יכתב כשיבאי לפגי השורה צריך להעריך אל .טין זה בעוף אחר
ב שיזבי הנ• אוווית כעיף המים דמי היאיל וקרוטן רך משמע לענין זה  יע״ש ואויזית כתב מואטו ו
) ניל ועיי! כהיג בהגהות הב״י aJ לחוו ויפה נתב ולפ״ז בו אווזות שהן עוף הטיס יש לעיין בהו 

 אות ב' הביא דברי הר״ט ורנרי הרע״ב יע״ש :
' אם נשתנו לטראד. אחוח חו׳ן םיווק ואמם גשיוה והוא״הווקא^בביתי הא  התבייש אות נ
 נע״ל בשר יאף לדשנ״א דאוסר בלב וקורקבן נע״ל משים דיווק גולל ב׳ זננעיפ ולא שאר
 מראות והיה טעיים ׳רוקק כברת׳ נשתגי לגע״ל אף דטבע האש להוריק גע״ל בשירה והביא קצת
 סיוע לב שהוריק פשםע הא טע״ם שהודיקו גע״ל כי»ירד, עכ״ל הגה מר. שההליט בגשתנה לטראה
 אהרת כשירד, פלשון כהינ להנהות הטור אות ח' *ל ט״ש הרשב״א ב' סיני ירקות כתב לא נתבאר
 אט כלוב! ניצה או כחלסון וטר״ן טשםע בין כלובן בשירה טשטע שאר מראות מטולה אםנס לא
 ירענא דלובן ביצר. לאו בכלל ירוק וט״ש חי״ן כניצח או םוויק״א דביצח החלמון לאו טוריק״א הוא
ש סעיף א׳ נשתני לפראח אהדת אין ואיר. דה״גי יריק לאודם או ^  אף ששגיהם נע״ל. אטנט י
 אורפ לירוק יטטשגה יש ראיה דלא אפר אדימים כשירה הייני אף שהוסיפו באוטיסית ונשתנו למראה
 אהדת טריפה ילםה לי לפריט ידיקין ש״פ דשאד מראה אין טיםלין יאשפעינן הושיטו באדפיטית דליית
 יטבע האש להאדים ולהוריק אם הוסיפו בארטיפית טרפה קט״ל דכשירה , והגה הטפרשיט הוקשה
' יה נסעייט והיה גואה לופו ולא םצי לפיתני כן וירקית בולל נ  להפ אפאי לא תנן יווקין נשי
 צבעים והיא רנא לוטו־ םנרי״ן לנעיל וטדהוקשה להט ש״ט דבל מין ירוק אין פוסל נםע״ם וה״ה עוף
 הטיס לנ ונבר וקורקבן ונאטיי (°) •י ב בכרתי. עש״ך ויש לראות בדבריו דטתחלר. נתב דטרשב״א
אטי אפ הוא שפן לא תנאי נט״ש התביש הניאותיו נט״ז אות א' יע״ש  משפע אף נכחוש יחייגו טי
 יקאמר רהפהנר נפי הבי פשפע והיינו טדלא חילק נין נחיש לשפן ילטר. ליד. נל זאת והא ויאי הפחנר
י נהיש ידיחק דםפוקי טספקא. ליה א׳ נ  כהראיה •ונר ראף לנ וקורקבן נע״ל נשר נם״ש אה״נ כ״ש כ
 הטיונר ננירור נהוא״ח או טשום כבד נקט כותי והא פשיטא ליה דאין חילוק נין כחוש לשטן דוה
׳ .אפי׳ נטלה לאור חולין דלא כס״ז ו נ  דוחק . ואולי הכריח בזה שיטתו בנה״ך דמין בייתי שיש פד
 אית פ' שפי' דברי המחבר באין ידוע יע״ש באורך ולז״א רהפהבר הכריח שיטתו דיהרא״ר. טדאסר לב
 וכנר וקורקבן שהיריקי טרפה ובחדא םחתא פשטע דוטיא דכבד טח התם נדי״ן פיפר, אף לב קורקבן
 טשופ ראש מוריק בכרתי ואכתי דלטא נע״ל נטי וכבד גיפא גפי דנפתם עיפות כחושים פיירי ונע״ל
 פיפל לז״א דהםחבר סובר כחוש ודאי שרי רוטיא דבייחי שיש נטינו מדברי ה״ה ב״ש כחוש שיש
 בפינו שטן יתילין נטיש בט״ז וםש״ר. שפיר כפל דבריו והכריח שיטחי ננח׳7 דאי המחבר לקס!
 באין ידוע איירי אבת׳ אין באן ראיה דהא דאטרו לב ובנר וקורקבן בילן בין בנעיל יבגדי״ן אייו •

 ובידוע דגפלח אלא כדאטרן והבן (״) :
 הבה״ג בחנחוח הטור אוח יו״ר בתב הפרישה רהא דטנשיר הרשב״א ירוק נניצה הוא באין
 ידוע שנפלה לאור הא לאייה חולין. אדטוטית באוד ודשב״א לשעטיה דאוםר באיי שנפלה לאור
 והניהםתיר אף בנפלה לאור ונתב שייך יב״נ לדקדק מדברי רש״ל שהוא םבין דרשביא בבייתי
 בידוע שנפלה לאור סיירי וםפילא ירוק כביצה בהכי פיירי עכ״ל הנה ט״ש וכתב ש״ך וכ״נ לדקדק הוא
 ט״פ דהש״ך לא נתב כלוט מזה אלא כצ״ל וכן כתב שייך והייגו באות ייג הסכים להב״ח וחיסור לשון
 יש בו וצריך להיות הא בידוע שנפלה לאור בפו בריאה שהאדיפה אין תולין אלא נאור היה ירוק
 בביצה בבנד ומ״ש וכ״נ לדקדק הוא דברי עצמו דיש״ש נסי' ציו כתן: על מיש הרשב״א דב״ת׳ שיש
 בטיגו מרבדי אין פברא לתלות כשידוע שגפלד. לאור אלפא רמפרש דברי הרשב״א דמ״רי בידוע עיין
 ם״ז אוח ט' גייייר וממילא ה״ה גע״ל בכבד נסי בידוע סיירי ומכשיר הוא דבהדרי תניא בארוך
 ונקצר ועוד רנ״ש חוא אפ בייתי ופדברי אף נירוע היקל ב״ש כתוש ושטן כס״ש הנהיג בהנהות
 הפיר אית י״א דנדנרי הפתנר עיקר דנייתי שיש במינו מדברי תולין היה נחוש־ שיש במינו שטן ונט״ש
 חתנ״ש הניאוחיו לעיל ולפ״ו השיך שהפניפ כאן כוש״ל לכאורה בבתוש לא ילקפן הסכים לנייח דאף
 נידוע טותר נבייתי בוי אין סובר בסבר' כה״נ אות י״א ותב״ש וסובר דאין לרפיח שט! לבחוש כמו
. וחנה לפי  בייתי וטדבוי ואפשר אף שהביא דברי טהרש״ל טסביס להטחנד כאן רבנחוש נטי שרי
י בח״ג תיה להש״ך להביא םוז*קת הפרישה והניח באן לענץ נע״ל בנכד אי בידוע או בא״י י  רג
 ואסאי חביא רק באות י״נ לענין בייתי ולכאורה יהש״ך יפרש דטרישה דאוםר כידוע ה״גו בנחוש דדוםה
 לבייתי וטדברי הא שטן לא הוי 0טק כלל כי נן מראיתו כפ״ש הפיז אות 6׳ יע״ש וא״כ השיך שהביא
 כאן דברי יש״ש ופסכיפ עטו נפי הנראה דכוזוש אסור א״כ אין נ״ט בפלונתת הפרישה והב״ח דבשפן
. אטנפ לא ידענא אגה מצא כך דהפרישח יראה דאבייתי ופרברי י  הפרישה טורה דשרי וכחוש אטור כו
 נתב בן ואולי מה שציין וכתב הרשביא כו׳ ומב׳יח יראה נטי כן בט״ש וטיהו כבד כיי וכדבתיבנא דהיינו
 בנחוש לא בשטן וטש״ה איו הביא השייך וח באן והו טה שרצינו לבאר (°) יע"1 בסטיו •י ג נננר
 הטעיים . ואפי' בכיש וראי לקו נט הכני טעייט ואפי׳ הן לפנינו ולא נשתנו פור שייך והנה העתיק לשון
 הטור ללמוד דאפילו הוריק בכ״ש והיינו מצד הוץ ולא בעבר שכלפי הבנ׳ מעיים וכבד פירשנו ט״ש
 לצר חוץ היינו אותי תלק שאין פבוון נגד הנני טעייס הא אותו הלק שמכוון ננד הבני מעייט אפילו
 פחוץ טריפה דה״א מאבר לאנר לא אפרינן נן ופ״ש ודאי לקו הבני טע״ם הגה הריין פשטועתו דםוף
 לקלקל הםעייט ולשון הנטרא נחטרו נני טעיה משפע כרא״ש וטור ילא אינל1 נהח״הו ונכד ד.פ לקוץ
ה אין נ״ט נ״כ וטדהעתיק עור ואפי' הן לפנינו ש״מ לצורך הוא ולא ידענא דהא להטחבר ס״ח בנאבדה מ  ו
ח ל ד בגי טע״ם ע״כ באיתא המעיים לפנינו דאי ליתא כלא״ה טריפה ו  טייפה פשיטא דהוריק הכבד ע
 דה״ק הוריק הכבד הא לא הוריקה והםעייס ליתא כשירה וכטו שנראה מרבדיו בנה״ך על טה שתי' על
 הט״ו אוה פ' דגאבדר, טריפה בגאבדה כולה הא ישנן טקצת איברים ולא ראינו שיגוי כשירה דא״כ טא׳
 איריא כבי ומאי איריא גגי הםעייט דוקא ונשלטא הרא״ש דמתיר בויאד, ירוגןז ואין הוכחה ואפשר
 גאבדה כשירה כם״ש הב״י סוף הסיטן הוצרך להשמיענו זה טשאיכ להטהכר דנאנדה אסור פשיפא
 דהכין הוא וכ״ת רבאן מיידי באיי שנטלה לאור דהמחבר אנפל3 כידוע קאי ואולי רל״ת רהוריק כנר
 וליתא הטע״ט טריפה וראי דאמרינן ודאי שלטה נם במעיים הא לא הוריק הכנר ספק הוה לכך אשמעינן
 זה ובאפוד : ד וכלפי פניס . חעתיק השיך לשון הרשב״א וכבר גתנאר רצד חוץ חיינו אותו חלק שאין

ד הםע״פ אף שהוא בראש הדק הא נגד הםעייס אף שהודיק פנחוץ אטדיגן בנד שלטה טעל״ע  מיוון ע
' •י ה כגגד הפרה שאנו חושנין כח האש שהוויק כאלו ניקבו הטרה רשב״א י  ולפעייפ אלא דלא ני• כ
 שיך לנאויה ה״ק דנפעייט הטיל תנאי שיהא גגד פנים ולא פחוץ אף דכה האש להוריק בעובי פ״ט

 מעבר
י יודע שמ״ש הטור דכנד אינו כלב וקורקבן דכ״מ שהוריקו טריפה וכבד דווקא נגד בני מעיים נו׳ ה״ה לנ אס הוריק למעה מחללו שאפילו ניקנ מעל״ע שם אין.עייפה כמ״ש הנ״מ בסימן מ׳ הביאו הש״ן שס ונבר ן ךן  ן
 .התבאר דלצדוין אין מתפשט ומ!ו"ס אין עריפה אלא כשהוריק כ״ש נגד חצצו דעיריק בעובי לסוף וזה ששיט(°) ־• (ד,) אין חיששי! לה. הע״ו הארין בכאן ואבאר . הנה המור הביא אין ריאה לעוף צינסלי״וליממר
 וכ׳ הלשנ״א וא״צ לנווק אחריה אנל ראינו שהאדימה טריפה והרא״ש נתנ אפילו נשלה לאור וסאוימה כשירה והג״י הגיה ירוקה במקום האיימה ני! נרשנ״א וני! בראש ולא כתב למה וכ״ת ואדומה תולין במצוי מורגי
̂יל ואף . ובית להרשב״א ורא״ש בגע״ל מתולקין בעוף אף בהמה גע״ל טריפה נעוף בשילה ולשב״א נגע״צ פוסל לנו נכנו ולא נהרא״ה שהניא הריין . והלא״ש מכ '  נתן ירוקה הנלחי נמ: השילה מלל"! עיין לרישס אות ט
 ללוי אמל נל מה שמנו חז״ל בנהמה נננרס נעוף לא קא־ אצא אמס שמנו במשנה ומראות מימרא לאמוראים הוא לו״א להא העור בסימן ל״ח לא חיצק ומשמע אף נעוף פוסל גע״ל ואלו היה לעת הלא״ש להכשיל גע״ל
 אף בנפלה לאור 1כ"ש בלא נפלה אמא׳ לא ס!כיר עכ״פ דעת הרא״ש • וע״כ צרין לומר לכוונת הנ״י נמה שהגיה ירוקה משוס ופלוגתתן נמצא מפולש בירוקה שגקצר לף כ״ג א׳ !"ל אף על פי שלא מנו ליאה בבצל איומי!
 שמוריקו מפני שאין ציין לבדוק אחריה אנל ראינו שהוריק סדי צא הגינו צלעותיה וי״מ ולא נתחוורו יבריהס. ובארון נ״א נ׳ מציזתי למקצת מסרשיש ריאה אפיל! הוריקן קיעלא לעייל ויאמר אין ריאה ליחמל אפיל!
 הוריקה ואינו מחוור הרי נא פלוגתתן נפיר!ש נהזריקה ואפשר אה״נ דפלוגתת! בסאדימס נמ׳ דמ״ש . או אפשר כפשוט! דודאי ריאה נוטה מראיתה לאידם וכמ״ש הרשנ״א ימה שלא מנו ויאה נפצל אלומין שהזריקו ואמנם
 אלומה בשירה מיר״ן היינו בתכלית סאודש וירוקה הוא גוו! חוש בריאה ואפייה כשילה ומש״ה גרש הב״י הוויקה דנהא שליגי רשב״א זרא״ש אנל מאדימה נתכציח האולם אפיל! נלב וקורקבן ובנד אין מזיק כמ״ש הר"!
 ירוקין שהוסיפו נירוקתן ואדומים שהוסיפו נאומומית כשירה זואיק לה ממ״ש ירוקי! כשילה ומלינ״ל לשורים ירוקי! זאכשריה יע״ש וע״נ פצוגתתן בהוריק הריאה חס גוון חלש לסרשי״א עריפז ולרא״ש כשלה . וע״ו
 חקו סט״י במה פציגי. ואעמיק לו לשון הישכ״א בארוך ג״א א׳ וויל גי׳ הלי״ף והרמג״ן בידוע שנפלה לאור ונחמרו ואף לא נווע ותמה כו׳ ומ״מ נראה כגאונים . וסיוע לונריהם שאס אין אתה אומר נן אלא
 תולין השינוי בתולדה אף שנפלה לחול נמלי השינוי נל״א לרונא לאורייתא אלא שינוי מראה מלחא רחיקא וא״כ אף בלא לאינו שנפצה לאיל טליפת. !מקצת משלשים והא ללא׳ מני ריאה בהדי אינך אפילו הוריקה
 כשירה ואין ריאה ליחמר אפילו בשהוריקה ואינו מחוור. ומה שאמרו אין ריאה לינפל וציתנור הא עעמא קאמר וצלעותיה מגינות ואס ראינו נחלסקה ונחמדה מה הועילו ומה הצילו אלא א״צ לבדוק הא ראינו
 נתרסקה ונחמדה טרסה ומה וצא מני ריאה בהדי אינן וא״צ לנמק. עוו יש לומר וא״א למנות ריאה בהדי אינן שהירקות כולל נ׳ צבעים בכרתי וכניעותא שהוא גע״ל ואש נביעומא כצא״ה עליפז וככרחי נשירה
 מלל״ן ומצוי הוא כליאה ותולין נתוללה לרוב כמוות כשירות הן 1זה כפי הסברא שכתבתי לסייע לדברי הגאונים ז״ל וזה בסיוע צמ״ש שש ויליאה שצ עוף אמרו דא״צ לבדוק אוצי ימצא כביעותא וריאה של נהמה צריכה
 לנמק עכ״ל. והנם יש לשלש דבריו נג' פנים. הסן האחו הוא דלתי׳ אי מ״ש ללא מני ליאה ודנת כהווה וצלין נליקה משא״כ ליאה אץ מצוי ואי׳צ גליקה הא נמצאת ירוקא נברתי ערפה מראה גלי״ן אף שמצוי הוא

 מ״ט



ת ע 2 משבצות זהב יורה דעה בב נג הלכות טריפות שפתי ר 4 6 

 הניח נצ״ע אס לםטוך לקולא ע״ז משסע דהיינו אם ע״י שיק הונה ג־עחנה 7םד»ח a״
 להכשיר אבל אט בהרבה נשתנה למראה המותר יש להטריף כהר״מ אלא דלפי םה ז
 בקיאי! נין שלוק ומבושל ומה״ט בלבד אוםרין לקטן םיי ע״נ א״כ נפל האי ר\תרא דשלק

 שנשתנו למראה טריפה אין היתר ע״י שלימה . ומיהו נ״מ לדידן בלא ידוע שנפלה

 מאבד לאבר לא שלט ובפנים אמרינן רנפ מניע הליקוי למעיים ובפרה לא הפיל תנאי ננד פניםישא^
 מרה ל״פ נפלןיס שרנוקה לכבד דהיה ניקבה הפיה וכבד נגיה ינה האש להוריק בעוני נוי אלא אפיל
 נמקופ שאין דבוקה כהד אבר תשיב וכל >ה לאו בלוש הוא דככר פירשנו מעד פ;י0 ה״גז מנוזן

 למעיים ואפי' מהוץ וכראמר! :
 ןףילז תפלה לאוד ונשתנו הוושט והקנה עדים וושט אדוט והוריק קנח לבן והאדים או הוריק לפח
 י לא ביארו ז״ל ולא מני כ״א לב וככר וקורקבן וטע״פ עד •עושנ״א זיל הוצרך ליתן פעם לריאד.
 ילא פני ולמה לא מני הנך וכ״ת סימנים קשים הם לא ידענא מנל! הא וכעת לא מצאתי גילוי לוי!
 זה יהדבר צריך תלמוד (°). כתב הרוקח פי' ת״ד הביאו האחרונים גפלד, לטים וזתחק דיגז כמי
 שנפלה לאור וצריכה בדיקה : ן כנגד כל מקים חייתא . עש״ך לא שאי; לפרש כיא הוריק סמיך
 למקים חיותא והמעיין נב״י יראה דיש לפרש שהוריק במקום תלייתא אלא דה״ד, הוריק סמיך למקים
 חיותא שאם ינטל השאר לא תשאר ביית פרישה ומה שהראה מקום לסי׳ מ״א אית נ׳ וה״ח אם ניטל
 נל הכבד ונשאר אלו הנ' זיתים והוריק כ״ש שאין נשאר כזית שלם או הוריק כל חבות של מדד.
 אף ששלם כולו אפייה טריפה כמו ינשו אלו חב' זיתים טייפ׳ •י ז אין חוששין לה . נתב השייך סשמע
 אפי׳ היריקה כשירח ודלא ננ״ח יע״ש אף דלשון אין חוששין משמע לכאורה דאין חייעשין ננאנדד.
 או לעני; נויקח אנל אם נשתנו טריפה ט״ט םסידיר המתנו טינח p מדהניא זה כאן זלא בפ״ד.
 דאין לפנינו טריפה ועייי ראוי לומר בריאה אי; חוששין וטדנתב נש״א אפי' בידוע שנפלה ונשתנה אפייה
 אץ חוששץ לה והתב״ש החטיר בכרתי בריאה יע״ש ומיהו וראי בדיקה א״צ נויאר. שלעוףרלישנא
 דנמרא הכין ודאי מסתבר אין ריאה לעוף הייני לנויק ; ח מפני שצלעותיה מגינות עליה הניא
 השייך דברי רש״י דצלעות של עוף עומדים על חודן והריאה נחבאת שם ואין כח האש שולט בה :
 ט וטחול . עש״ף דנכהפה א״ר׳ דעוף אין טריפות פוסל בו ומשייה השמיטו המהבד דלדיויח אי!
 נ״מ דבהטה נשירה ולפיו הדי; כט״ש השייך יאות י״י ולמאן רפישל לעיל בטחול של עוף נכ״ם ביק
 דלית בית קולשי׳ וםומכיה ה״ה זר. והיה כוליא של נהמה אם הוריק או האריס אפיטו דטריפה לשיטת
 או״ה ניקנ ע״י חולי ומיהו בהא יש להכשיר כיון דאיכא פלונתא : י אהר ששלקן טעט וםטיםין .
 עש״ך חנח להר״ט יש קולא דרעא׳ לטמרט אולי יחזרו ושלק מעט ואדומים שהוריקו אסור הא נחרבת
 אין איסור וכן אדומים שהוריקו ושלקן הדנה והאדיםו אין ראיה להיתר ושאר פוסקים לא חילקו נכך
 א״כ הוה חוטדא ננשתנו ע״י שלק אף בהרבה אסורים ואס חזרו למראית! ע"׳ הינה יש להתיר והש ך
 הניח נצ״ע אם לםטוך לקולא ע״ז משמע דהיינו אם ליי שלק הרבה גשתגד, לפראד, טריפה אס יש
 דםיים שא״א
 !לק בכירא רכל
 פריטה אין היתר ע״י שליקה . ומיהו נ״מ לדידן בלא ידוע שנפלה לאור ושינוי
 והוחזרו ע״י שליקה יש להתיר לדידן אף באין ה״ט וכן בבהמה יש לצדד דהוה כעין פ״ם (°) :
 יא ואירע ששלקן. עש״ך וכוונתו הא א״צ לשלוק דלא נר״א יט״ש ולא נמצא כן נר״מ ו״ל עיין
 באחרונים כיון דהר״פ מפרש הא דרנ אשי בלא ראינו שנפלה על זה אמר דלא טחוקינן איסידא
 משפע הא ראינו שנפלה חיישינן וצריך שליקה ועיי! ט״ש לקט! י• יב כיון שנפלה לאור . עיין שייך
 וכוונתו מבואר דוקא נפלה הא לא ראינו שנפלה כיון דאין העינוי אלא עיי שלק אמו־ינן דהשינוי בא
 עיי שלק לא מחהת שנפלה לאוד ודוקא בלא יסלק אמי׳' מלתא דחיקה היא לתלות בתולדה טשא״ב
 הכין ונזה נתיישב דחב״י הביא שהדשג״א תטה על הדי׳פ ואופי־׳," בלא ראינו ונשתנו על ירי שלק
 והא הרשב״א הסכים לסברת הגאונים בט׳׳ו דנלא ראינו ונשתנו מריפח וכנר האריך נזה הכה״נ
 בהגהות חב״י אות כים והל׳׳ח אות רם״ו הקשה דברי הטהבד אהדדי דנאן פסק דוקא ידוע שנפלה לאור
 ובם״ו פסק כנאונים ימישב זה חש״ר־וט״ט קשיא דהא לישב״א אין חילוק בין נפלה ללא ראינו דאליכ
 פה מביא סיוע כארוך דאי בלא ראינו חולין בחולדה ח״ר. בראינו דרובא דאורייתא אלא םלחא רחוקה
 היא ומה ראיה דלםא בלא ׳ראינו אטדינן דכמו שרתוק היא לתלות בתולדה רהוק גטי לתלות שנפלה
 לאור פפ״ש הפיסקים כי בטרם יחמדו תצא ותפרח לאויר טשא״כ כשראינו שנפלה תולין במצוי ספי
לא ואינו תולין שליי שלק נשתנו חיה  יע״נ דלדידיה אין לחלק איכ חיה נשתנו ע״י שלק טט״ג נ
 בראינו נתלי יצ״ע! ע אץ ירקות . השייך הניא דברי הפרישה והוא הסכים להנ״ח דאפילו ראינו
תב בנהי׳ך אפ״ז באות ט׳ רל״ד לסעיף ד׳ והבי  אט״ה תולין במצוי כיון שמדברי יש להן ׳דקות ובן ־
 מצוי טסי ועוד דשאר איבויט לא נשתנו ולפי תי׳ שני אם כל האיברים נאבדו אפשר ראםור ומיהו
 לתי' א׳ נטי כן הוא ועיין ט״ש לעיל באות א' מד, שלא הניא לעיל דברי הפרישה ומד, שנאמר שם :
 יד אלא תלינן השינוי בדבר אחר . השייך חניא לשון חד"; והרא״ר, ומשמע דוקא נכבד שהחולה מצוי
 בו חולין השינוי מחמת ד״א ואלו להרא״ש אף בשאר איברים חולין בתולדה דאף דלא שכיח הוא הא
 נפילה לאור נטי לא שכיח הוא כי מיד שתפול תצא ותפיח לאייר ורובא דאורייתא טש״ר, שדי ביון
 דשקיל חוה טשא״ב כשראינו שנפלה לאור חולץ במצוי טלתלות בתולדה שאין מצוי ונזה מתורץ
̂לא ידענא  קישית הרשב״א באריך ג״א נ׳ דמ״יע נו׳ בדאםרן כאן ; טו ויש לסמוך עלייהו בח״פ . ש׳׳ך
 טהינן הוציא זה דוקא נה״מ ומשמעות הט״י אות מ' משמע אף באין ה״ט טדכתנ דאין נ״ט לדידן
 כו׳ וכמ״ש באורך ואולי םדכחב הד״ב ויש לםטוך עלייתו ולא כתב וכן נוהנץ או והכי גהוג משמע
 לעת הצורך או בה״ט היא דיש להקל לא בע״א . יכן לקמן כס"! דכתב כידוע שגפלר, לאור ונפי ש
 השיך אות י״ו דבא לאפיקי חא בא״י שרי בנהמה ואי בעוף נםי שרי טה איריא בהמה אלא ש מ
 בעיף נה״ט ובהטה אף באין ה״מ שרי נא״י שנפלה לאור ועיין מ״ש לקמן יע״ש: טז אבל בהמה
 בוי דעורה עב כו׳ . שיך והיינו אף ומלתא יחיקא לתלות השינוי בתולדה כמי בן רוז־קא לתלית כעור
 דעורה עב טש״ה דיכא דאורייתא ואוקסיה בתולדה ואף ראינו נתנוץ ושינוי אפייה בהמה נשירה .
 ויש לראות הא דאטרו אין ריאה לעוף לינפל וליחטר משמע הא בהמה יש לה ריאת ונ״ת ראננ לינפל
 אטד עוף הא בסימן ג״ח לא טהלק המחבר נין עוף לגהטח וע״כ מפרש לינפל וליחמר חרא הוא ולא זו
 אף זו כט״ש הנייח ל״ט דלינטל לאש דאיצ בדיקה אפילו ליחטר דנשתנו אין השינוי פרפה א״כ משמע
 הא בהמה שינוי מטריף וכ״ח דה״ק רעוף אין ריאח ליחמר במראה גליל דנרי״ן נלא״ה כשירה 9רר"ן
 וה״ר, אדומה כ״ש אלא בבהמה בלא״ה טריפה נע״ל דלעיל בסי׳ ל״ח לא טחלק יפעפע בריאה של עוף
 נע״ל פוסל נמו בנחמה וכן הלבה א״כ קשיא הא ואפו אין ויאה לעוף ומשמע הא בהמה יש לה
 ואולי רמש״ה אמר לעוף לוטו־ הואיל וצלעותיה מגינות הא לאייה טריפה נגע״ל נמו בהמה וווחק :
 ין בידוע אבל א״י ננהגה אף כלא ת״ט כשירה שייך ועיי! א״מ נאודך נאות י״ח וכאן נתנ וראוי
 להתיר אף באין ה״ט יעוץ היטב : יד| ונשתנו מעיה . השייך כ׳ רמש״ה כתב הר״ב כאן דאף בעיף
 לא הגיה עליו רם״א כלים וכנאכור, אסור אף בה״מ הא בהמה בנאנדד. שרי רהא היש״ש מיקל בעוף
א דא־תא לפניגו הא  ונה״ע טיקל בנהמה דא״צ בדיקה ינהי דאנן קייל לחצדיך לכתחלה בדיקה הי־
 מאבדה שרי בבהמה ובא״ט אות א׳ האריך וכתב שאין דברי השייך מוכרחים דצריך לכתוב ביווע
 להורות דוקא ידוע ואני אומד כוונת חש״ך דהיה לומר וי״א בבהמה כידוע שנפלה לאור ונשתנו לטח
 לי אלא לתורות דוקא נשתנו הא לא נשתנו יש להקל ננאנדה וכדאי הוא השייך לטטוך עליו בזה
 ובאמור •י יט והכי נהוג , השייך בשם לבוש באין ה״ט הא בה״ט שרי בבהמה אבל הפר״ה ותב״ש
 אוםרין אף כה״מ בבהמה כי טעמו ונימוקו עמו וט״ש בשם אויה דנזמן הזה א״א בקיאי; נמו בנפולד,
 בסי' ג״ה לבווק נל הנוף ה״ה כאן דא״א בקיאי; לבלוק נל האיברים מאדפומית משהו או ירקות
 היקל התבייש בזה ינתכ ני לרא״ש אין ראיה לאסור ננאנדו אלא דט״מ אנו מחמיר׳[ הלנך יש
 לסמיך אבויקתנו יעיי־ן שם ואין יה מספיק דגהי לכאורה הרא״ש סיבר דאי ליתא כשירה מדאטר
 היריקה בנד כנגד ננ׳ מעיים אף נאיתא דפנינו דאי ליתא אמורא צריך לפרש תיפוק ליה בלא״ת
 דליתא הוה נאבדה אלא דשרי מאברה מ״מ לא היה ס״ס דהםרון חכמה לא הוה ם״ם בלל כמבואר
 בקונטרס המפיקות . ומיהו יש בבהמה לסמוך אבריקה אף בזמן הזה באין ה״מ רהא בגאברד, ננהמח
 כשירה כט״ש השייך דוקא נידוע ונשתנו כו׳ ואט p לו וא״א נקיאין הוה ננאנדת דא״א לבדוק ושרי.
 ומדברי הט״ז משמע דאף כזמן הזה יש לסמוך אכדיקתנו שכתב רלדידן נטל האי היתרא דנייתי

 , בנירא דאי באיי א״צ ינידוע לא פהני משמע שנקיאין אנו בבדיקה :
 הבל״י בישו״ת שלו. סנ״ג האריך ללא צורך בתרנגולת שישנה על הכירה וגביית רגליה ועיקר דאי
 בקיאי[ אנו או לאו אמנם מ״ש דא״א נקיאין ע״י שליקה להתיר ידאי בן הוא דא״א בקיאין

 נין מעט ל־רבה יאץ להתיר ע״י שליקה :
ן הניא סעשה כנד שהיה ירוק ושלקוהו וחור למראה האודם בחוץ ובפנימ היה שינוי ובלא ראינו ך  £י
 שנפלה וחכשיר דאלו חיח מחמת אש הוה נחוץ מוריק נשט הר״י נוא״נו ואפשר לםמוך עין
 לדידן דבלא״ח עכ״פ בחייט שרי כלא ראינו שנפלה א״נ ל׳י שלק נשנשהנד, כחיץ שרי בלא ה״ם ע״;
. ובאות יו"ד הביא בשם הריק״ש מצאה אשד, כבד ירוק ילא בדקר, לראות אס  פר״ח אות ח'
 אדום או ירוק ריש להתיר טבח ס״ט והוא אוסר והנה לדידן בלא ואינו שנפלה יש להתיר בפשיטות
| : £"D אות ד' טחול בעינן עובי ד״ז דלא נשתייר וככר התבאר דליתא רכעוכי א נ  אף בלא ה"ט נ
 מוריק מעל״ע וכם״ש הרשכ״א גופא בתח״א יע״ש ובאות יו״ד הביא תרנגולת שנתערב חו בחד ונאבדה
 הטעייפ כשירה מס״ס ולא הבינותי דחוה ספק א׳ בגופי והב׳ ע״י תערובת דמבואר סיפ; ק׳יי דלא הוה
 ם״םיכ״ת דלא הית בגדר תפקטדיכר, מהחלה והזח לד, היתד ע״י בדיקה פ״פ היד, ספק א' נגיפי והב׳

 ע״י תעוובת יכראטרן !
ו . עע״ך הנה הטרדכי כ׳ הטעם דעובי הכתף כו׳ ורש״י הביא הש״ך אות יויר ט מ ש  ^ א נ

ניסה  * י

 מ״מ יושר מצוי לחלוח נאור וחילק מס יימ נין מראה גרי״ן וגע״ל טרפם לרעתו ולרטסס ל״מ נגרי"! אצא
 אפילו גע״ל גשר ליעמס בריאה של טוף ונסמס גמ״ל נלאים טרפס . ובתי' סני הורס לובריספ נגרי"( נשירמ
 ומצוי!תיצין בתולדה ורונא ואורייתא חס סיוע למ״ש לעיל לאף נלא נשלה כינוי סיס- לאל"; אף מפלס
 נחלי בחוליה אצא למלתא לח־קא נו׳ משא"; נר״ן נליאס לאו רחיקא ומצוי מוריו אמנם נגע״ל
 חולק עליהם והסמנשיריס נעוף והוא מטריף ואפילו לא נפצה כלל לאור מטריף בתיי הבי בגיניותא לאין
 חילוק בין עוף לנהמה . ומה שנתב בבהמה צריכה בדיקה לאו סיומא דפלונתא אי״מ רסס נ«י מודים ננסמה
 גע״ל בלא״פ ערפה ואפשר דצריכס נמי בדיקה בנפלה לאור ועיקר סלוגתא בגע״צ לתי׳ הב׳. ונקצר ב״ג
 ש״א לא הניא נ״א מיי הא׳ דגרי״ן נמי פסולה ומה שלא מני ריאהדא״צ בדיקה והטור אף א״ת שלאה הארון
 מ״מ בתב לפי מ״ש נקצל לסצנה והזר מאלון וצא הביא נ״א תי׳ האי דגלי״ן טרפה ולי! מוצק הרא״ש נגלי״!
 ובנע״ל בלא נשלה לאור נלל טרפז במסיא וסימן ל״ח וזה לרן הש״ן בנס״ן . ואני הוספתי נושן משלי.
 הפן הב׳ י״ל והיק בחיי הג׳ רמש״ה לא מני ריאה דמיירי גלא ראינו שנפצה לאור ומש״ה ריאה גרי"( כשירה
 ומצוי קצת וכיון שלא ואינו נפצה צא מחזקינן ריעוסא יגע״ל נלא״ה טלפס הא נפצה לאור כגלי"! ערפה ומלין
 במצוי יותר שהאש הוריק ולא נלר״ן 1!ה שסיים הא נהמה אפילו. בדיקה צליכס ואס גנ־י״ו טרפה נראינו
 שנפלה לאור וא״ב מחלוקת הרשנ״א ולאייש נראינו שנפלה לאור ענ״פ נעוף אש בדקו נגרי"! ליא״ש בשירס
 בטוף וללשנ״א טריפה ונקצר ליכא תורה נלל מארון. ספ! השלישי הוא לרשנ״אנתי׳ א׳ וני נמלאה גלי״ן
! ןפציג נגע״צ נליאה עוף אלא  מודה לנשירת אפילו ראינו שנפלה לאור דרונא דאורייתא ומצוי בוא מדל,
 בתי׳ א׳ קאמר לא״צ לבדוק ובתי׳ 5׳ קאמר דאיא למנות כלל דגע״צ בלא״ה טריפה אף נצא נפלה כלל דאין
 חילוק בין עוף לבהמה ומהי שסיים נהמה נעי בדיקה הוא עני! בפ״ע כאמור. והנה אשובה אראה אשמור
 ציוני . גמ״ש גפי׳ הא׳ ורשב״א בתי׳ הא׳ אוסר גגרי"! וחולק עס י״מ עכ״פ בזה למוד ואפשר הס מכשירים
 אף בנע״ל כמ״ש לעיל לא״כ איך כתב הא טעמא קאמר שצלעותיה מגינות ואס ראינו שנתרסקה ונחמיה ומס
 הגינו ומה הצילו ואי נגלי״ן מה נחמדה דאינו הא גלי״! מצוי סוא מדל"! ע״כ ננע״צ חו1ק עמסס בתי׳
 האי ימ״ש יא״צ לבדוק או לוגריסס קאמל וכן מ״ש ולא הגינו ולא סציצו לרנריהם קאמל או ובתי׳ סא׳
 סובר ג״נ לגע׳׳ל בלא נפלה כשילה נעוף ובתי' הנ׳ מוסיף ונע״ל בלא״ה טלפה נעוף נמו בנהמה ומה
 שכתבנו גספ! הב׳ ירשב״א נלא ראינו שנפצה נתנ נן סא ואינו שנפלה טרסה בגלי"! נין בתי׳ א׳ ובין תי׳
 הנ׳ גס זה א״א נמו שאומר. והוא לרשנ״א נסב שזה סיוע לונרי הגאונים ויש לפרש דה״ק ויש סיוע מוייא
 מני ריאה וע״כ דגלי"! כשילה ותולין במצוי ואמאי הא ניי! שא״א בבדיקה סו׳ כנאבו וטריפה ענן״ז איח
 יו״ד אפיה אמלינן דאין זה שינוי נלל א״נ יש סיוע לגאונים דאף לא ראינו שנפלס ואל׳׳כ אף ראינו נהלי
 בתולדה וכ״ח לא״א בבדיקה א״נ ס״ה ליאה אמאי לא מני ובאמיל. ואס נפרש דה״ק לריאה בלא ראינו תולין
 נור״ן סא ראינו אין חוליו ווה סיוע לגאונים ה״ק וע״נ בלא ראינו אוסלין לאי גלאינו אמאי לא מני
 ליאה דודאי נפלה אין סגרא להכשיל בריין וע״נ נצא נפצה ומינה לב וכנו וקורקבן אף נצא נפלה אסור אף
. ע״ז הקשס הט״ז לאין סיוע מכאן לגאונים כיון דבמראה גרי״ן בריאה ע״כ  שאין לשונו מיושב כ״כ נאמל כן
 יש חילוק בין לאינו שנפלה ולא לאינו אימא ס״ס גע״ל נלנ!כבל וקורקבן כחושיס דיש חילוק ובא דלא מני
 ליאה אין זה קושיא דודא• מ״ש נחי׳ א׳ סברא נכונה הוא דמש״ה צא מני דא״צ לבדוק אתריה עול סניא
 הנו״ז לאיה חזקה דע״כ אף ראינו שנפצה לאול נגלי״ן בשילה דמדסיים ומ״ש צא צינסל וליחמר לא״צ נליקה
 אם תמצא נגיעומא ומשמע הא גרי f כשירה וזה מיידי נראינו שנפלה צאור דומיא דצינסצ היינו שנפלה

 ממקום גביה ה״ה ליחמר נס״ג נראינו. ויש לראות לעדיפא סיה לומר דמדאמר דא״צ בדיקה לראות אס
 כניעותא ע״כ נראינו ש:טלס מיידי דמן השתס מה״ת לבלוק ואפ״ה בגרי״ן לא יזיק וצ״ע. והעלה מע״ו שאין
 הגהת ב״י צודקת וכ״ש האדימה אין צודק ופשימא כשירה ונמ״ש לעיל איימי! שהוסיפו גאדמומית כשירה
 ואמל להנוור ת:ג שרשנ״א מולק עם הי״מ בגרי״ן ני לא לאה הארון ואינו מיושב עוד וסלוגתתן נלאינו
 שנתכוין להרשג״א טרפה גגלי״ן ו ה״ס אודם ולטול כשילה שצלעותיה מגינות ואס כן א״צ להגיה לפלונתת!

 בין כנרי"( ואודם ועם כל וה לא נתקררה דעתו ז״ל בזה יעיין שם :
 ןףן^ךץ גנה״ן השיג על כנו׳׳ז ואומר דרשג״א בארון חולק בתי׳ א׳ עם ג׳ דלתי׳ א׳ נרי"! טרפה וגקצר
 הניא מי׳ א׳ נס הביא ראיה מדנחנ דמה מלא מנו ריאה וא״צ בדיקה ולא אמר דא״א למנות
 לגרי"! נשירה וגליל נלא״ה פישל יע״ש וסנה הט״ז נתי׳ א׳ ג״כ סובל לגלי"! נשירה להרשנ״א נמ״ש דמה
 הגינו והועילו וחי גרי"! אי! סימן שנחמרו דמצוי הוא מדר"! ואדרבה נחי׳ הא׳ סונר גליל טריפס רק

 בנפלה לאור נעוף וגקצל ג״כ סונר כן ומשוס הכי נחג דלא מני וא״צ בדיקה דאל״ה סיה למנוח עכ״פ גליל
 טריפה כמו צג וקורקבן וכבד כחוש כמיש לעיל ואדרבה תי׳ הנ׳ וסובר נע״ל גלא״ס עריפה השמיט נקצר
 לפי שיטת סט"! זהו מה שנצע״ו בכוונת דבריו. ובדברי סש״ע אין הכרע אי ברטב״א דא״צ לנדות או
 כרא״ש אף נגלי"! כשילה סא גליל ננר פסקנו לעיל סימן ל״ח לגליל נצא נפלה כלל לאור טריפה דאין

 מיצוק נין בהמה לעוף נלל נמנזאר י.
» לגסימן ל״ח אות ד׳ הניא הט"! דמראה פסולה אף בקלוט א׳ פסולה וסנה מכאן יש לאיה ראי ף  ן
 י בעינן דוקא שיכנס נתון נ' קרומים אכתי קשיא אמאי לא מני ריאה גהדי אינן ואי לגע״ל נלא״ס
 טריפה הא מ״מ נימ דאין טריסס אלא לתין ג׳ קלומיס ובנעלה צאילאסיצו הוריק נ״ש בקיים עציו! טריפה
 לסופו ליננס בעוני נו׳ וע״נ ומדאה גע״ל פוסל אפילו בקרוס א' וס״ה שאר מראות פסוצות וזה ראיס
 חזקה ותמהני שלא הניא לעיל העיז ראיה מתי׳ שני שצ הרשב״א באיון יעיין לעיל סימן ל״ח התנ״ש

 היקל בת״מ נמלאה עפולה נקלוה העליון לנל ונפי הנלאה יש לאיה מכאן דעריעת (°) זצ״ע •
ף סניא סט״ו כיאור ל«״ש שהכבד אס ינעל נולה נשירה אין ד״ל כל הנבל אלא אם ינטל אותו מיקום ן ו  ן
 r וישאר כזית נמקוס מרה וחיותא: (ו) שסופו לנקוב, עט"! ולשונו צריך תיקו! דוודאי כוונתו דאף

 שלא הוריקו טעל״ע ונשאל לינר זהב אפייה טריפה והוקשה צו ללושנ״א צא אמרינ! דליהוי נורוסס ממש דסא
 בעינן לליויה הוריק הנגד נגל גני מעיים דוקא הא במקום אחר לא דלא כמרדכי עיין לעיל איח ג׳ וליו תי׳
 ליש חילוק נין הוליד נעוגי וסופו לחלחל מעל״ע ונין שיתפשט לצללין וס לא אמרי׳ ומ״ש סביבות סמלס סייגו
 נעזני!בנר כתגג! מזה לעיל באות ג׳ ואס שצשונו אין נ״נ מתוקן מ״מ זה הוא תוכן בזוגתו יאף שנשאל עובי
 ל״ז טריפה •י m ואירע ששלקן. פי׳ אגל א״צ לשלוק ט״ז והוא גמלא אמל לכ אשי לא ליכול אלא נשצקא והיינו
 בנפלם לאור ולא •וא אחזוקי ליעוחא לא מחזקינן כיי: (ח) נכבד של עוף בייתי כוי. עט״ז ווקא כגל הא שאל
 אינייס לא אטדינ! אמנם מ״ש נ״כ גתיה לא ראיתיו שם דגם כאן ב׳ המחני בנל של עוף כייתי ונח״ס נמי נ׳
 בן ומ״ש שם לב וקורקבן לא קאי אלא אמלאה נע״ל דפסולה בלב וקורקבן וכבי שבח הוא לו ששמן הוא יט״ש
 ו5"«: (ט).של עוף נייחי. הט״ז האלין בכאן ומוכן כוונתו דהמחבר בסעיפים הללו ו״ל סיס״ו זינא
 שעלא(נ׳ תלי לניזן ליזנ נייתיס אין כנין ייוק נניתי א״כ הוה מאניה נצי בדיקה נס״ה וטריפה ונסי
 דגע״ל נכבל כשילה ואין כאן שינוי כלל ונולהו איתנהו הבי ואף ומ״מ קשה לא יסא נאגדס י״ל ליוו ואיו
 רואי! שינוי נשאראינריס א״נ נשירה היא משא״ה בייתי דודאי שינוי הוה ננאבלהומזה תבין שמ״שגנה״ן
 מדלא ראינו שינוי נשאר איברים גס הט״ו ידע זה וכדכתיננא . והעצה לדידן נסצ האי היתרא בנירא דאי
 נאי! ילוע שנפלה לאוד נצא״ה כשירה ובידוע טריפה ומזה תראה שחולק עם תש״ן אות ט״ו דיש לסמוך במקום

 ס״מ אנמי יש נ״מ באין ה״מ ניימי שיש במינו מלבלי אלא דסונל לבאי! ס״מ נמי כשירס
 \ך$ךן נמה שנתב להלשנ״א לית ליה הן לס״ה ונאכלה כשירה יש לראות סא הלין דייק לה מואמר איו
 ליאה לעוף ליחמל היינו דא״צ נליקה משמע דשאל צלין בדיקה וכמ״ש סלי לואש הוכהה רק
 להלין ואס גן הרשנ״א לסונר גס כן דריאה של עיף אי היריקה טריפה ע״נ אית ליה הן הוכחה לר״ן ולזה
 יש לנו לומל לאה״נ לצריך בדקה ואפייה אי נאבדה נשרה והר״ן סוגר כיון יצריך גליקס ממילא אי נאבדה
 עריפה ולפיו יש לעיי! מתשובת מלשג״א ר״נ ותס״ו ותש״ס. או יאמל ללשנ״איש לו תי׳ סגידמש״סילא
 מני לגלי"( כשירה וגליל נלא״ה טריפה ונמו שהתבאר נאות ס׳ אס נן אין ראיה כלל. ומה שאמר הואיל
ג נדי״ן נשירה אף בבהמה מדכתנ הואיל ת  וצלעותיה מגינות עציה היא צינפצ וצא ציחמר להא הרשג״א ב
. ומ״ש הט״ז ללשב״א ודאי אף בנפלה מכשיר כייסים שיש ׳  ולוג נהמות כשירות הן יעיין שם בארוך נ״א נ
 מינו מרנרי דהא נמרחה גרי״ן מכשיר אף נולאי נפלה נמו שהוכיח נאות ה׳ ו ע״כ נרי"! אין רונן בן
 אלא למיקל בנאנדה ס״ה בנרי״ן ואס כן ה״ה במין שיש נו מדברי ומיקל נראינו שנפלה דאין חילוק לויויס
 נין נפצה לצא נפלה כמ״ש לשיטת הגאונים ואס כ! לא היה להמחיו לכתוס אלא לבאר יצשיטת המחבר דווקא
 נ.ח לאינו שנפלה . ודע אף למכשיר נגלי"! יש ליעל נעוף שצלעותיה מגינות ןנאניה ודאי נעוף כשירה
 ולא וו אצא אף בדיקה א״צ אלא דמשמע ליס להנו״י מדכתנ הרשנ״א ולוג בהמות נשירות סן משמע חף
 גכהמה מכשיר מדאה גרי"! בנפלה ה״ט בייתי שיש במינו מדברי כה״נ. ומ״ש עיי וישניא הילק על ס״ה
 והוא הר"! וסינר ואי ליחא לשנינו כשידה הוכחתו מוכתב סיוע לגאונים דאי לא ראינו שנפצה חולין בהולדה
 אס כ! ה״ס נלאינו בתלי נ! אלא תולין במצוי מוכתב יובא לאורייתא אצמא כל שנאנוה א!לינ! נתל ויבא
 ומכשירין ולזה יש לומר ואיתרע יובא ויש לימי ואס כן מה ואיה מייתי ואם כן אף נראינו שנפצה דלמא
 נפלי- הוה בנאבלס ולית לה בדיקת ע״נ ומבשיל א0 נאבדה וכאמור, ומימ הא וודאי סובר הרשנ״א ינצ
 לאימא לפנינו צריו נליקה כלמוכח ממריו כמה פעמים בליש נדף נ״א א׳ דכין נהמס ועוף צריכה בדיקה
 גס מ״ש ילא מני ריאה דא״צ בדיקה והנן צריכין בדיקה ומה שסיים ובהמה צריכה נדיקה בריאה אלמא
 וצריכה בדיקה אצא למוצק עם הל״! נאי נאנוס וצמר"! טריפה ולרשנ״א נשירה י-ייהא וכתב ה־שג״א
 הוריקה נבו ננו בני מעיים אפיצו איתא לפנינו ואין ויאין שינוי ואי ליהא לא היה לסתום אלא לשרש וצא
 הוכיח ואי ליחא אפילו לא הוריק הכגו טריפה ונאבדו המעיים יש לועי ושאלתו היה נלא ראינו שנפצה

 לאור ומשיה לא מצי להזניח 1כלכתינ;א עיין מ״ש נש״ן .־
ז מהיין השיב כיו! לאין שינוי נשאל אינויס אפ כן שפיו חולין וכתב התבייש אות ח׳ ולשיסחיה ףן י  ן

 ״ אס נאבד אבל א' והשאר איתא לפניני ואי! שינוי שרי. וולאי ללינא צא קיי״ל נ; יגבר כתבנו מזה _ .
 לעיל לכל שאבד אחד נאבד אשור וכפסק הש״ע ורמ״א צא הגיה כלום ואף שביש״ש סימן צ״נ חולק בזה ומכשיר אי נאבדה מ״מ אנו אין לנו אלא פסק הש״ע ואסורה וכליש בט״ו אות יו״דגס כאן יע״ש: (י) ואי
 ציהא קמן. עע״ו הקשה והונחת הרין מלאמרו אין ריאה לעוף ולדידן אין ראיה דסא אסילו מוריקה הריאה כשילה ומשמע למפרש בש״א לריאה צלעותיה מגינות היינו אפילו מוריקה נמ״ש השיך באות <' ועיין אות ה׳
 גט״ז ומ״ש שם • וחי׳ דמ״מ דברי הלין אמת נלא לאיה ונ; נתנ הנ״י נהדיא לאף להיא״ש אין הוכחה אפ"? דגר׳ הל"! אמת. גס יש לומל טדאמר ד״א צא ציכוצ אצא נשצקס מדסחמיל נ״כ נסי לצא קיי׳צ נהא כוותיה
 מ״מ מאניה ק״״צ נויתיס. וצפי מ״ש הנייח לצרא״ש ע״כ חדא הוא צא לינפ! וצהיחמר היינו לא״צ בדיקה וצא וו אלא אף היריקה נשירה דא״ל לינפצ נפוצה הא לייצור אף נסוריק שרי ונפוצה ננשלסקה אשור יע״ש ואס

 כן נס ללא״ש יש הונחה לעכ״פ שאר איברים צליכין בדיקה וממ״נ מוכח לצריך בדיקה וזה ממילא טון דצרין בדיקה אסור ננאנלה :
 ^ןףן שהשינ הט״ז על היש״ש בא״ט הנה מ״ש דרסה גכזתצ סמעיי! ניש״ש סי׳ צ״ב לאו מדרכה בכותל אלא מירושה יר״פ יצא סנן האדים כ׳ יע״ש וכן חמה עליו ננס״ך ומ׳׳ש דיש פי׳ דננזמרו חמימות מ״מ דקשיא ליה
 צמה לי כצל ירוקץ נו׳ לא היה למימני אלא נפלה לאיי טריפה. ומ״ש ובעינן שיעור חמימות יש לעיין אי לא שהתה וראינו שהוריק לדיל! נצא לאינו שבשירה כה״ג מאי דאפשר בדיקה א״צ סא כל שראינו
 שהוריי, טריפה א״ד ואין סברא כיון ולא שהתה או ואין כח נאש כזה יציע(°): (יא) ויש או־־ין. הנו"! הביא דברי הרשב״א נתה״א דאף בהמה לא וי שפוסצ שינוי איבריש אצא אפילו בדיקה צריך וכתב ראלי ראה
 הב״׳ דני׳ הלשנ״א צא היה מיקצ נגלי ויש לתמוה להא מ״י בסנ׳רי הארון נמכ נסי־ דנן דעת ה־שי-״א לבהמה נמ׳ פושל ואפיס הכריע כהר״מ ודא": למקיצין ובפי מה שהכריע בהקדמתו א: הי״מ ויא״ש בחדא

 שיטה פוסק כמותם שונ לאיתי בפר״ח אות ט״ו השינ עציו בזה וסיים באין ה״מ יש למשול ובה״מ להתיר יע״ש ואנאר עוי נשייך :
ן שיש לה ג' רגלים. עט״ו סנה המחבל שינה מלשון הטיל לבטול כתב נשגר בחתך נשמעו או ג׳ ידים והדה לא וו אף זו ל״מ צפני אלא.אפילו נחתך לגמרי ואפילו נשמטו לא חיישינן לנקיבס הריאה והקשה  ft (א) א



 שפתי רעת יורה דעה נג נד הלכות טריפות משבצות זהב קכד

 ספרישה אות א׳ למס לי ג׳ יייס השתא הסר לגמרי ו״ל נחתכו לגמרי נ״ש נ׳ ייימ ומ״ דנא לומר ונ
 אף בעוף נשירס כשוכר כל יתר מסול כאלו כלא וססאנר נלל אנל לסרפנ״א ויתר כנטול כאלו נינו: עכשיי
 טריפס עכ״ל ויראת לפרש דס״ין וכפי סנדאס הנווד כשיטת רש״י וסר ״מ נפי׳ כל יתר נמסר דמי מסולוס
 לא נניעל ניד ומש״ס אוסר לעיל נ׳ ככדיס ונמסר מכל ונל והלכך כאן כשיר? דחסו מת־זלת כרייתה וודאי
 כשירס משא״כ צהרשנ״א דניטל ממקומו ניד ומכ״ש לסרמג"! כניעל עס עקומו כיד אס נן סוס ליס ניקבה
 הריאה דמ״ש נכוקא ואטמא ואמרי;! שאס ינעל ישמע הנוקא להישנ״א והנס סנ״מ כקו׳׳א השיג עליו דאין
 נפק דכד נייס ושכיג אמר לוה דלכ״ע פי' יתר כחסר כתולדה וכן פירש״י יתר נחשר ננעלת ג׳ ר;ל;ס ואס
 כ! יתר גף הוה כחסר ומשר נשר ענ״ל הנה לא זכיתי להבין דנרי קדשו נכא! ומשמע דאודו״ אודי ליה
 דאי סוס כנטול ניי סוס טריפה אס כן(מה השיג עליו דלכ״ע יתר כחסר והלא מפויש הוא דלהרמנין ורשנ״א
 יתר כנטול ניד צא כמסי מתולדה שסי׳ הנ״׳ סימן מ״א כתכ דרשי׳ והר״מ סונריס כחסר ׳ע״ש ונתה״א
 ל״ט א' בפירוש דרש״י סונר כחסר וימנ״ן ורשניא דכננוול אמרו כיד לא כחסר ולכך נ' טחוליס טריפה
 כסומכיס דנניעל ניד דמי ואלו סיס ניטל מק5ת מתחלת נרייתה היס כשירה נמו נברא נקונ עיי! ט״! סימן
 מ״נ א׳ וכמ״י כלל פ״ט אות א' דמש״ה מטריף נ׳ טרוליט נסומכיס דסוס כאלו ניטל כיד הא חסר כתולדה
 מקצת סוס מכשיר ואף נה״כ דמשיג שט היינו דחישש שמא נתרפא הא אלו סוה ידוע שבתולדה סיס מודה
 ועיין בסימן נ״ד ביתיר חוצי׳ דכתנ סש״ך אות ט׳ דרשנ״א פ״ל כנעול דמי צא כחסר אש כן להרשנ״א יש
 להטריף יתר גף שרואי[ כאלו ניטל גיד וניקבה הריאה ואף אחיל דמ״מ לא אמרינן כאלו ניטל נכח עד שתינעצ
 הריאה ועוד דע״כ הצצ״מ כל יתר כחסר סיכא שנטרף מצד עצמו הא כשאין נטרף סלו עצמו צא אמרינן
 כן מ״מ אין לומר על מאורן שצ ישראל הפרישס ששננ נוס וצדינא ציע ומיסו חסר נף כ״ע מודים דנשירה
 והט״ו שכתב דאי! טריפה ביתיר או חסר אגב יתיר נקיע חסר וכאמור ורע דהממנר דנקיט נשמט נשבר נממן
 הוס ג״נ לא וו אף !י דל״ת נשמע וכתף ענה ונלעות מגינות משא״כ נשכר ויש עוקן דמנדנד ודורסת
 ריישינן שסיר לנקינת הריאה כמ״ש הנ״ת משבי גרע עסי ותועשהרא״ש נתשונה אס יש עוקן מטריף משב־א
 וסובר דעדיף סוא מנשמס ואם כן ס״א ננסמס נמי ואמר נתחכו לגמרי וסוס חשד יו אפ״ס נשירה רש
 צה ג׳ רגלים נאמת שפת יתי הוא עיין נכויות ל״ש אצא ביו ואמאי לא אמר ני;ל ולמנוה טארנוב׳

 אלא דסתמא סנן ומוקי ניד נ
ו נסגסות הטול אות נ' מעשה שנא לפניו מסירות נף ולא היו יכולין להכיל אם בתוליה או ״ ה כ  ה
 ניטל ניד וצוה למוכרה צעונל כוננים לא ילענא אם היס סמעשה שהיה מסל הנוכ:א וסוס
 נשמע ומש״ה לא היקצ סא כוס הבוננא קיים יש להקצ מטעס ש״ס נמ״ש רמ״א כאן אי שיש לחלק ני!
 הספיקות ומה שהתיר מכירה יבואר לקמן סימן נ״ד דווקא היכא שרו; עתירי! א״נ יראס דהמעשה סיס
) מעבר לצלעות , דאו ח״שינ! שמא ניקבה הריאה ע״ז. ב  ינוכיא סיה ק״ם זאפ״ה לא רצה להתיל לאכול: (
 יע שמה שנישס כאן ש״ו והג״מ כנה הס סיניים הטעם בנהמה משוס איעכול ניבי׳. יעריסס לא משום
 עניה המכה אלא. או״ה גכצל נ׳ כמב כן וסעעס סוא משוס רמכרס סמכס מסבר לצלעות טריפה נין נשמט
 או נשבר עיי! ד״מ 1ת״ח כלל ס״ו דין י״נ אמנמ מ״ש סמוך לגוף לא יוענא מה הוא דאפיצו לחוק מנוף
 אגודל ויותר נל שרואי! שנצרר טריפה לדידן דא״א נקיאין ונהג״א צא נוכו סמוך ונעוף לקמן אף וחוק
 אגידצ.כשנצרר טריפה ולא מסני נדיקה כי נ! נראה משמעות כרמ״א ונעת לא מצאתי גילוי לוי! וה אם נצרר
 נדס אס נאמר דא״א נקיא־ן בבדיקה מאחר שנ״י מכשיר אף אס נצרד הדם אמנס נלמ כ׳ אס רואיןשנצרר הדס
 בצלעות מטרפינן לה משמע דצא מהני בדיקה ומטרפינ! מסחמא דא׳׳א בקיאי! בבדיקה וכאמור ועיין מ״ש
. וכתכ סע״ו מה שהקשה הלביש ס״א מ״ש נצלו דנוהגין להטריף ומ״ש נשתברו מיעוט צלעית  נשייך איח ח׳
 תיי הט"! לכאן כלנה למקום אחל ח״שינן טפי עוד הקשה הלבוש נסי׳ נ״ר נ״נ אמ״ש הלשב״א כאייך דף נ׳ א'
 אס נשני צלעות נשייה נ״ש נשבר אגפיו ולפ״ו ללילן נשבר עריפפ כ״ש צלע עוף לטריפה תיי םט״ו לגף
 מניני הנה וסנה אפשל שנכנס לפנים נו׳ והנה כתי' וס סיס יכוצ צתין קושיא א׳ נ״כ ליד בנסמה שיויכת
 עליו וחוינן ייעותא בצלעית ניע טפי אלא ילינלי סלגוש מי׳ נן לעיל שוב יאית׳ נמ׳י כלל ס״ו אות נין
 הרגיש נזה •י (0 אנל אי! חיששין לוה , נתנ הנו״י ראם יש עוקן היינ לעיין אס יש ריעותא בצלעות נמצא
 פסקן של דברים כן הוא סמוך לגוף תוך אגודל אף שאין עוקץ ואין ריעותא עריפה רחוק אנודל אין עוקן
 א״צ לעיין בצלעות יש עוקז צריך לעיין בצלעות וכפי סנראס שכל שיש ריעותא אף רחוק אגודל ואין עוקז
 א״א בקיאי! וכן משמע לשון כלבוש ש״א ושוכ מצאתי כן צסיש״ש פא״ע הימן צ״ט על מ״ש השערים דריא;
 שצ טוף קשת כנדיקה ע״י שפופרת ואינו דומה לריאה נהמס שכולס לפנינו ומש״ה כצ שיש ריעוסא בצלעות
 יש להטריף יע״ש הלי נדנלי(°) דא״א נקיאי! גנדיקס יעיין מ״ש נש״ך אות ס׳ נשם הנייח ימוין שם :
 (ד) מאמר שרחוק מגוף . פי' סט"! דמזדדין מן התחלת סשנר אס נשבר באלכסון מודדי! מקום התתצת השבר
. ואף שאי! עוקז  בנוף כיון דהנש סיא שמא עצם החיצון ניקנ הריאה לא מאנוצעיות השבר עש״ן אות ט'
 ולו פשוט: (ה) שמא. הט״ו הניא דברי דשי׳ דגהמה אין נחבאת הריאה נין הצצעות משא״כ נעוף ומש״ה אף
 נשבר ויש עוקז כשירה בנהמה וטי ס״ך אוס מ׳ גשם מרדכי: (ן) וצריך. עט"! סא רגוצלך לראיה והא גס״ב
 מנואל היא י״ל דאכשל למחמירין נשגר נרע מנשמט דכל שעה חיישינןלנקינת הריאה ומ״ש נשם היש״ש סוא בסי׳
 צ״ע ומ״ש שה דריאה שצ עוף קשה הבדיקה משמע סא בכמה נקיא׳! אנו אנן אף בנהמה ח״א בקיאי! אלא
 שהיש״ש נ׳ נסי׳ מ״י דריאס שצימס מכשיר בנפיחה בנמצא מחט ה״ט דרש״י סונר שם דאףנפיחה צא נע׳ דצת
 חיישינן לנקינת הריאה כיון שהיא שלימה ׳ע״ש. ומיסי מחט בריאה של עוף אף לסש״ך שצידד בסימן צ״י
 להכשיר נה״מ מ״מ בעוף שדנוקה לצלעות קשה הבדיקה אין להבשיל נה״ט נ°):(ז) נמצא.הט"ו הקשה דברי
 סממני אסיוי ונבר עמיו בולו בוס וסי׳ ימיירי ביש עוקן וא״א בבדיקה מש״ה טריפה וצא מהני סיס
 וסוס חסרון חכמה ולויון אף נאיתא לפנינו א״א נקיאין ומכשירין מעעס ס״ס אצא ולשון רמ״א אין מדוקדק
 ללא קא' אלא אאין עוקץ ובעוקן יינו כנשמט נמ״ש הרא״ש בחשובה א״נ אין כחב ויש מכשירין ומשמע
 ופליג אהמחני ת" הסי״ח אות יו״ל ינה״מ מיקל הרמ״א במ״ש סימן ק״י א״כ שפיר כסב ד״מ . ועיין
 נש״ן אגאל מוה צע־-ין יש עיקז: (ף!) שמא. עטיו וא"׳ אמא׳ לא אמל נמי יספק מחייס פשיעא יהוה
 מסיו! מכמס ועיין מ״י נלל פ״ז אות ל״ג ופ״ס אות מ״ח דהט״ז גופא בתב בסימן סיא אות ו' לסיינא לא
 היה מסרו! חכמה ביו! שאי! א׳ נקי א״כ היס כאן ומיסו מחיים.או לאחד מיחס מיקרי חשרין חכמה
 ומשיה לייק נמ׳ מס שסקשס שם דסיס א״צ לגרי נלל נמנואר סימן ק״י דכא! יש צהחמ-ר ומחייט או
 לאחר שחיעס היה חסרון חכמה והוא לפנינו ואס היה חכם היה מכיר שמחיים ובלבוש כתג ואין ספק סב׳
 שקול דקרוב הלנל דניקג ננשמט וס״ה ביש עוקז : (ט) יש להחמיר ולאסור . נמכ הט״ו נשם לש״ל היגא
 דאיכא מידי למתלי שלאחר שחיעס נעשס תלינן והיינו אס יש דבר לתלות נ! סא זרק נבח לא תלינן עסרי״ק
 עוד כתכ אם סובא צפני השיתס שצם ונשבר כשר ויראה דהיינו כשקושלין אגפ״ט או שהשוחט חיפש כיריט
 לצינא למיחש לנקינח סריאס סא נשמיט עריסה שמנתקת בשעת שחיטס סא אין סנף שניר ח״שינן אף בשעת

 שחיטה שמא נכנס השבר לריאה עיי! גליי אות ע׳ ועיין נ״ח דהחמיל :
ר הטר״ח אות זי אס נשבר הגף לפנינו ישכל לגמרי דליכא למיהש לנקיבה הריאה וננשמס לינאתקנס { ף  ר
 כ״א י״נ חודש עכ״ל יפה כחנ דליכא למיחש לצער נ״ח אס יחתוך לגמרי דנצ דמתק! לאכילה צינא
 צער ב״ח דהוחר לשחוט ואין צער גדול כמו מריטת הנוצות ומ״ש י״ג חודש ה״ה נ״א יום ונ״ל היא ויל ונ נשגר
 ציכא מקנה י״נ חודש נמ״ש הוא ז״ל בסימן נ״ז וברור הוא: (י) עוף . הט״ו כתב ואף לייו! יש לסמוך
 אנדיקתנו דע״י חוצי צא מ״שינן ששלט סמנה יותל והנדיקה צחימרא נוס אנו בקיאי! במבואר סי׳ ציט נזה:
 ?!ובךא נא לידי עצס נף שהיה נשבר וצא סכפקחי צראוח אס יש אגודל עד שנפל סעצס ונאבד והיה
 י צורן שגת וסקרתי מהמס ס״ס שמא תיה אגודל ושמא הלכה דאין נשגר טליסה נהמחנל ושמא
 לא ניקבה סריאז וסכציס התרתי לאחר מעל״ע כיון דיש תקנס גשסייס וגס,סי׳ צד להתיר שהיה שא״ש

: (  ייי אף שאין צסמון מ״ו כמו שאכתוב גש״ן מ״מ לסניף נעצמא ומטעמא דסיו כמה סניפים ף
 וך(א) רירי שצ כ״נ. עטיו נשם הל״! דצ״ד לקון שניקנ צמלל ננמ משא״כ כאן ואי! גכמ גי! שיש
 I עור ובשר על סצצע אז שאין עציו קרום וגשר ואף שסשנר כצפי הריאה א״צ אפילו נדיקה
 ולעיל סימן נ״ג בתב כיוצא גוה לחלק בין צלע לנך. אף כפי הנראס לגף נ״כ אין נכח ןמש״ס נתנ הרשג״א
 דנן. כשל נמו צצע אסיה יש צמלק שמנדנד משא״ב צלע מינח נייחי . ועור י״ל נף עפ״׳ איוה סיבה נהצחן
 לקיר וכדומה יכנס העוקן צנוף נכח משא״כ נאן. ועיין סימן מ״א אות מ׳ נש״ן וצהר״ן יאושר שם במחט
 יוצא בנשר הכבד מטעט מחט בחלל הנוף. וצדידיה ס״ס מחט יוצא מופק נעוף כמ״ש כמקום אחר לק״מ מן
 צלע דהמס מנדנד אילן ואילן משא״כ צלעות מינח נייחי אלא דהר"! כתב כאן העעס ואין נכח קשס מ״ש
 ממט גנשר כבד וג״נ אי! נכח ו־״ל דכא! הוצרך לחלק כין קו! למן שמיו שנזרק ניטל ממנו אסיה טריפה
 חלמא היישינ! צלגע א׳ וע״ב דבכח משא״כ צלעות שבשעה שנשבר לאו נכח ומיהו ממחט אין קושיא דמונח
 !שזהה ח״שינ! אף שאין נבח ומאמר! והשיג על סצנוש ומחמיל מנח נ״ש אס גף אוסר בעוף כ״ש צצע נעוף
 ונ״ה נמ׳ אוסר נעוף וגממס אי! הכרע בדבריו כמו שאבאר גש״ן לז״א ואי! צנ! אלא פסק השיע ואי איתא

 שיש מילוק הוס ליס לפרש דעוף טריפה אלא נדאערן :
« לעוף אס נשתברו.ריב צלעותיה טריפה דכל טריפות שמנו בבהמה נננדן יש נעוף אף דאין לימני! ידוע. ף  ן
 י עיין פר״ח אות ג׳ הניאנשס הרלג״ז נשם תשונה ונש״ן ינואל. ומימ הן דינא לנשנל צצעות
 ליבן בטוף לא ׳דענא מה חידון ניה בגמלא אמלו צצעות שיש נה! מימ ונעוף מהו. והל״מ פ״ו מת״ש הי״ז
 העוף אין לו המסה !כרס כו׳ משמע ושאר ויניס איתנהו גני׳ אף שלא חשינ טחול וכוליה הא פלט אותן
 ואמר שהן נשירומ ואלי צצעות וחוליות צא נתנ משמע לטריפה ונפ״י מה״ש ה״י נל טריפות שאפשר שימצא
 נעוף ח׳ הוא מון טחול ובוליא ואונות הריאה הרי שלא הוציא צלעות וחוליא מהכלל גס תידון כ״מ שמנו חו״ל
 וכוליה וטחול לא מנו יע״שלא שיין בצלעות סוף ובל אני הטני נבון ביין זה [נט] וכעת לא מצאתי גילוי

 לוין!ה אס נשברו לוי צלעות או חסל חוליא בעוף במסלקת וכדומה(°) יצ״ט •י (ב) נשתברו מצלעות קטנות.
 פ״ עס גלוצות ט״! !:מ״; הפרישה דאי קטנות לחוד אין נה! לוב אלא לומר שאין משלימות לגדולות להיות רוב;
 ךן״?ז מעקרה צלע מכאן ומכא! הוס ניסעלא ומטמאס במשא מחיים שסלי בגמלא נ״ל א׳ נעו מינים ר״א
 י ור״נ מרנ נעקרה צצט מכאן ומנא! וחולי׳ קיימת אמר רג גיסטרא קאמריתו ונלף נ״א מבואר
 וגיגיולא נבילה ונמיש הרי מ גפ״נ מהלכי• שא״ס ס״נ ופ״ג מה״ש הי״ט להוה נבילה וראיתי צסנה״ג גהגסית
 סנוור אות ו׳ תמה על הפוסקים שלא הניאו הא וחי׳ אולי נכללה נעשאס גיסערא ועל הטול יש לתמיה שצא
 הניא הא ועשאה גיסטרא עכ״ל. הנס אס כוונתו על הר״מ ז״ל וסלשון מולה כן לנתב שלא הניאו בששה
 נבילות מחיים ע״ז לא תי׳ לסוס נכלל גיהנןלא דמה עגין זה לגיסערא שחצקוה לנ׳ והא ר״א ור״נ נעו ולא סוס

ק ״ ע  ר
 י^־• [יה] ניננפת׳ דעת ם״ק ס״ו. בסופו ייש לאסור . נ״ג וכן סםכיס נספר תפארת למשה סי' קין שמיו:
 סי' נייד בס] נט״ז םק״א.וכעי, צא מצאתי גילו• צלי! וה.;"נ עמ״ש הממכר בספרי משבצות והב לאיית סי׳ תציח:

 נשפתי

ה עוני הצלעות מגינות כ' השייך ם ה נ ן י״נ חילק ד י את בי! הצלעות ובתיה נלל פ״ז י חנ ה אי! ג מ ה ב  ו
ר נשבר אף נעוף נשר די לו בנשטם בחילוק שלו משיז״נ נ  דתוא ללא צורך ויש לראות דהמרדכ׳ סו
 לרם״א דאוםר בנשבר נעוף ובבהמה מכשיר אף שיש עוקץ כיסנו החיצון וחד ולמר. לא נחוש אלא

ה די לו בטעם רשיי כי בבהמה אין הריאה סמוכה לצלעות וכה״י שם אוח כ״ח הביא נ״כ פעם הי  י
 הםרדכי וא״י דבנשבר לא יספיק טעם המרדני וכאמור אלא פעםא דרש״י דהריאה של נהמה אי;
נ לצלעות נ ב למעלה . השייך הראה םקוט לפ-םן נ״ה אות ׳"נ ושם מנואר דבשר צריך לחתוך  קרו
 מעפ לטעלה דא״א לצפצפ ולא נעצם ואפ הנשר נפרד לגמרי א״צ נלל ועסי״נ שם לענין ספק ושם
ו ולא ראיתי ניהנין כ; אלא מעט ׳ הניא נשם נה״י דנוהגין להשליך כל האב  יבואר אמנם הנל״י אות נ
 למעלה וכדאמרן עיין בסי׳ נ״ה : ג אסור . השייך הראה מקום ננשטפ לסי׳ ס״ב אות י״ר דנשםט
 חטיי טנשבר יע״ש וחר״ב שלא חניה כאן דאף אין עור ובשר חופין אפור כי אין אנו בקיאי; לט״ז
ם שאין עושה טריפה אין להחמיר אם עור ובשר חופי; א״ש ולהש״ך מקו נ  בטי' ג״ה אות ח׳ ומשמע י
 שט אות ׳'נ דאף במקום שאין עושר. טריפה א״א נקיאין נדין חיפוי נשר צ״ל רהפתין והגיה לקטן
פ ע״; לקפ! אפשד לומר רלא הוה אלא מצד ס ש נ ץ נעבר לנשספ ואולי ט״ש נ  וא״נ לשייך אין חילוק נ
 הטנהג ישיש להקל במליחה ולעני! הנינ ונסים! נ״ה אנאר לם״ז נמקום שאי; עושה טרפה נעור
ננשטם םה הרין גם נםיטן ס״נ וכאן אין מקומו להאריך יהנל״י האריך כאן ׳ע״ש :  ובשר הופין ו
 ד ורואין , עש״ך הנה העיר בוה יהר״ב ארכביה לש״ר ואו״ה והם רחוקיט דש״ר מםריף כטעם
ניה בבהמה ואף שאין נצרר הרם וט״ש האחרונים שהוא ננד גמרא תי׳ הב״ח דטפרש י  איענול נ
ר  שמוטת יד כשירד, היינו ראש עצם התהתון הסמוך לפרק השני ושמיפת ירך נה״נ טרפה וה״ה נשנ
 סמוך לנוף טרפה פטעם הנ״ל מחשש איעכול וא״א נקיאין בבדיקה עביה [כז] ייראה דהיינו סמוך
 בנידל תייטינן שפא איעכול ניביה הא רחוק לא חיישינן עיין םימ; נ״ה נ״י ובוקא דאטפא יע״ש ולא
ה נרע מפי שדורכת על רגליה ומ״מ ברהוק אין מ ה  וזייטינן נ״כ נרחיק שמא ניקנה הריאה ואפשר נ
ה ולא מ ה נ ת עובד כוכבים יש לאסור נשמט וניטבר ונחחך בידי ה מ ה ב  להחמיר ועיי; פר״ח אות ד׳ נ
 בהכות ישראל . וטפרוצת דנרי השייך שהניא כמה דעות משמע שדעתו לאסור בשמיטה נבחטד,
 ולא הבינותי נם על הנייח קשה כיון דלקמן סי׳ נ״ה ם״ג נגשמט הקולית משוק פוסקי; להתיר אף
ו נוקא דאפטא וטירה שטופת יד ה״נו כה״נ ונשירה י״ל ת ירך ה״נ פ ו ט ש  באין ה״ט וכרשב״א שם ו

א כדאיתא והא כדאיתא דע״כ שמיטת נף סטוך לנוף ה״ה כ' : ה  דלאו דוקא י
 מיש השיך דמ״ט בתשנייץ נעוף דטרפה בלא״ה טשום ריאה לא הבינותי דתיבדק הריאה
 יאלי איענל ניביה טריפה משום ניניה ולא מחני בדיקת הויאר, . ויש לראות לש״ד וחושש
א דלוי כל טש״ח כוי והא יתר בהמה מעוף שמופת יד ואיעכל ניניה ת ״ י  ביעווס איעכול איך• יתיישב ג
ב ועיף אי! לי בדיקה איך יתרץ ליה ו א כ ת י י ו ב  בבהמה טריפה יבעיף אם בורק הריאה כשירה וכ״ת ו
נ הקשה יתר עיף דאין לי בריקה ואיעכול יש לו בדיקה ומיהו לזר. •"ל כל דלאו ו ל  לעטואל יד"׳ ועוד ו
נ יתר עוף דצר-ך נדיקד. ונדאצרן . יט״ט קשיא עוד  מיניה םיטיפא לא קחשינ תדע דאמאי לא חשי
נבים זב׳יפ אסור נאיענול י נד נ ת עו א לבי הדי דבאן בנהמו ר פ ן הב״ח והשייך ופר״ח מזכי! *  דאמ נ
) נס ג ר״תא דלו׳ ( ק כוי אלא שא״א נקיאין א״כ קשיא נ ו נ יה ולדידן אייא בקיאי; ופוםקין דנעוף ח נ י  נ
ו אי ולאו מיניה לא השיב . כש״ א ולוי אם לא ו ת ״ ר  לעיפור דפוטק דלא םהנ־ בדינן, בעוף קשיא נ
ו ע"' בדיקה בצלעות •ש לעיין קצת א״כ אמא' לא אשמועי׳ י איסיי נעיף כשר ה״נ י שנ  ת־אניץ מפרש נ
ו '"ל : ה אפי' נשנרר, . ' נשירה ננדיקד, קאפ  רבותא ניעםטו כעירח ע"' בדיקת בריאה כיון ומתני
ב הש״ך והוי! שיהא הבוכנא קיים דאל״כ הוה כנשמט. ו<ף לדידן נ״מ בזה במ״ש הרב לקמן בא״י ת  כ
א אף נ נ ו ד נ נשנ נ טקילין יש לדנשיר ולא ננשטמ ה״ה נ־ש עוקץ והיה נ י ו ר הואיל ו  אש מה״ם רנשנ
פ אין להתיר וכאמור ־. ן ויש . השייך השיג על הב״ח ואמר דמהרי״ק לא אמר פ ע  דאין עוקץ רהור, נ
 אלא במקום שאין עושר, טרפד, אלא דחיישינן לאבר משוס מצות פרישה הא כל דלאו מינה טיטיפא
 לא מחני שא״ס והביא ראיה בצ״ה לקמן והפריח הסבים על ידו באות ו' ובסי׳ ל׳ אוח ח' הביא ראיה
 טסי' ניה ש״נ עצם הקולית שנשבו במקום חיבורו אע״פ שנקשר היטב פריפה והשיך שלא חביא
ב •גם משמע יע״ש ולסוף צידד השייך להקל ת נ ״נ דאיירי עאשי״י אף ד  ראיה פצ״ה דאין מוכרה נ
נא ק״ם דאל״ה רונן פטריפי] ולעני; דינא נ ו  מאהר דרו-ב מכשירים בלא״ה והיינו באין עוקץ או שחנ
 בטיי בלל 0"ז אות ל״א העתיק דברי השייך טשמע לעת הצורך להקל אמנם כר״ו אות ב' כתב הלילה
ה לא אומר לא איסור ולא היתר ובתנאי שאי! עוקץ ונוכנא ק״ם ז א יפני מעיגה נ  להתיר -ע״ש ואם היה נ
 כראטרן : ן אגודל . עיוו״ך והוא שיעור ז' שעורות זא״ו נרוחק שהן שתי שעורות נאורך בריות הר״ט
ת ׳"נ הניא בשם ס׳ יאיר נתיב עוף קבן או נ  ז״ל הניאו אחרונים . עיין נד,״; נהגהות הנ״י אות '"ו ו
ו בכל העצם שיעור אגודל טיטערין בחצי ע־1ם לנוף טרפה וביותר כשר ונכון הוא שהרי המהרי״ק  שאין נ
ה נוהג לשער נהצ׳ עצם שלא לחלק בין קט; לנדול אלטא קטן שיעורו חכי; הוא י ה  שורש ל״ח בתב ו
ת' דיני נט"׳ •י ח אבל . ק אם היד, אנודל ונאבד כתנ פ  דיותר מחצי עצם לאו סמיך חוא . אם יש נ
 עש״ך ויראה דהעתיק לי" צ דליית בבהג׳ה סיים הר״ב וא״צ בריקה ונעוף לא סיים ה״א דאין לחוש

נ לז״א רכן המנהג רא׳ייצ לבדוק כלל : י ח  מסתמא א״א לבדוק לאחר חבישול או נאבד א

 ^2)"^ בשם הב״וז פחות מאנודל יש לעיין בצלעות לא הבינותי דררידן טריפה אף שאין ריעותא
 בצלעות תוך אנורל ועיינתי בב״ח ושט כתב ברחוק אגודל יש לעיין בצלעות דוהו ריחוק מועט
 הא כיותר םאנודל לא ונצ״ל בשייך ור״ל דאנן מניגירין ברוחב אגודל מצומצם והמחמיר לעיין בצלעות
א י• ט םאחר . עש״ך העתיק דנרי ת״ח כלל פ״ז די׳ינ וכיונתי בהעתקה זו להשיג ר ל ת ו א יהייז י  תע״ג י
 על הפרישה דכתב אם ראינו נכנם שבר החיצון לתיך אנודל וכל שנן נתחנרו חשנריס וע״ז ונננם לתוך
 הנוף בתוך אנודל טריפה ולו״א דמד״מ וכת״ח לא משמע בן ראם לא כן לוקמיה תשובת הרא״ש אף
ו נ . ועייז פירש דברי הדרישה דמיירי באלכסון כו׳ ומ״ש ה דל ו  רחוק אגודל אלא שראינו נכנס לתוך אנ
ך אגודל כיון דחשבירח רחוק היד, אגודל כשירח :  דלא לוםיף חייגו אפילו שוכביפ זע״י טדובקין והוא תו

 ןךן$יך}י להכח״נ בהנחות הב״י אות כ״ג רצה לפרש ברמ״א ז״ל בתיך אגודל טריפח בכ״ע היינו
 ביש עוקץ עד שהוצרך להביא ראיה פת״ח דנכ״ע משטע *וף באין עוקץ ואני אוסר
ו אף שאין ריעותא בצלעית ופכאן מוכרח דבנ״ע אף באין עוקץ  אדרבה טת״ח יש לפרש דבנ״ע ה״נ
יש עוקץ ולפיד רט״א ר נפי אוסר נ טחנ  דאי בכייע היינו באין ריעותא אם כן איך כתב וי״א הא ה
ק מנוף אנודל כשירה והדברים פראי; ודאי דחר״ב אאיסירא קטהדר לאסור חו  אהיתרא קפהדר דעוקץ ו
ש ררט״א והמחבר בחרחי.פליני רלהר״ב בעוקץ אף רחוק אנודל ״ ך אנירל והיינו באץ עוקץ. גט ט ו  ת
ך אגודל ולופ״א נהפוך הוא נם זר. אין מוכרח דהטחבר  טריפה עד שיבדק ובאין עוקץ כינור הו

 אפשר פודה כל שרחוק אף שיש עוקץ כשר :
 לזדון נט״ב בסימן פ' ום״א וגי וכתב שם דחא דמשק מחיימ או לאחר שהיטה כשירה מסיט אבל יש
 י I ריעותא בצלעית אסיד ואפילו בדיקח לא מחני יע״ש זח פשוט כיו; דיש ריעיתא בצלעות
ו כל שיש ריעיהא בצלעות אפילו נ נ ת  חולין במצוי םה״ם ומיהו הוא ז״ל סיירי בתוך אגודל וכבר נ
 רהוק אנודל לא םהני בדיקה לדידן ונפשכעות חה׳יח נלל ט״ז די; י״ג יעיש בזה : י שמא ניקבה
י י והו"; שיך ולעיל אות א׳ הניא דנרי המרדנ  הריאה לפי שריאד, של עיף נחבאת נין הצלעות ישי
ר נ״ש נשטמ דמוזנר נשנ א וצריך לנסחה . וא״א נקיאין שייך ר״ל נ המה לעוף : י  לחלק נע״א נין נ
ק - ה״נ בהגהות הנ״י אות ו׳ על מ״ש רש"ל בא״ט כ ב הנ ת ו טיה , נ נ ד ועיין ט״ז שם כתנ  נתלטו
נ י  צ״ט דיש חילוף גירםאות אי ר' יוחנן כשמואל ויש לו בדיקה או ל״ג ואם כן רב ושמואל הלכה נ
 ואין לו נדיקד, כתב רכל הפורה הוה לדידן בחגם דנלא״ה א״א בקיאין בבדיקה יע״ש והנה אף לרב
 דאמר היישינן שמא ניקבה אלטא לספק פשוי לה לא וודאי אם נ; הוה ם״ם ואין ניט נם להקל לופר
ב : יב נמצא ה  דלא הוה חסרון חבטה ביון דביפי התלמוד לא הוו בקיאין פשיהא דאינו ויסר• כ
ר והר״ב נ ח פ ה נשבט ל  הנף שבור . עש״ך וה״ה דהט״ל באין עוקץ אלא שהבובנא נשנד דהיה נ
ט אלא להלכה לא רצה לסצוך באין ה״מ בנשמט או עוקץ או נשבר הבוכנא וכראמרן מ ע נ  טכשיר נ
 והטעם דמה״׳ או לאחר שחיטה הוה חסרון חכמה או דשטא ניקבה הריאה אין שקול דקרוב
י ט״נ בםיטן נ' דאם יש ריעוחא בצלעות או בריאה אף ר נ ה ס״ס . השייך הניא י נ  שניקבה : יג מ
יא דברי הבית ר ואייא בבדיקה וכראמרן 1 יף פ״ס . השייך הנ  שאין ניכר אי מחיים הריעותא תבי
 רם״ט צריך שיהיו שניהן שקולים הא לאיה לא הוה ם״ם ונהגי אווזית שפוליכץ לשוחט לשהוט כבר
ו דאי נקשרו הו ליכא לטיחש לנקינת הריאה ואם מנדנד אילך ואילך אפיי בשעת ׳:היסה הייש׳׳ נ נ ת  נ
נ דרבנן נחשנ שפיר לם״פ ומה שהוא פ״ה לא ת נםוניא רפ״פ דפר, שהוא רו ו נ ו ת  ועיין תוספות נ
 גחשב לס״ט ועיין פ״י שם בחידושיו ואין להאריך : טו אנל נשנמצא שפיט . עש״ך וכוונתו אף
רי א״כ הסדין הנטד, אין מזיק בכאן שמא ניקנר, הריאה דא״צ לנדוק ב ם״ם א״צ לנ ת  דבםימן ק״י נ
 כלל ם״פ באין ה״מ אסור בנשטט דספק שמא לא ניקבה קרוב שניקב ועוד רספק שמא לאחר שהימר,
 הוא לפנינו ואס היה הכס היד, יכול להכיר א״כ לא מיהשב לספק כלל וליכא אלא חד פפיקא ואסור ויש

 לעיין בנשמט בה״ט כאמור :
 ןי^} לחקור חקירר, אחת וגדולה היא אלי והוא בספק חסרון חכמה רלא מחשיב לספק אי נאבד
 הדבר ההוא ואין לפנינו י״ל דחוה ט״ט גמור או ניטא כיון דאלו היה לפנינו לא חוד, מחשיב
 לס״ם עכשיו שנאבד לא עדיף פאיהא לפנינו [לח] ויש לאסור יעיין סי׳ ע״נ בלב תרנגולת ושם אבאר :
ה או כ י  טז יש לחחטיר . ואם יש לתלות שנעשה לאהד שחיטה תולין שייך ופשוט ומיהו דווקא ו
 בכותל הא ורק לארץ בכת לא עיין ברהרי״ק שורש ל״ה ולעיל ם-םן ב״ה יע״ש דאין הזריקה מצוי ר,וא
: יז עוף . עש״ך והט׳יי כלל פ״ז אות ל״ו כתב השייך מסכים להר״ב ן נ ת זה ולא חלי פ ה  להשבר מ
 בת״ח דא״א בקיאין ואין אני ריאה הכרע מבאן אדרבה צידד והניא דעת הלבוש וכ; המביט חט"!

 דאף אנו בקיאין בבויקה זי יע״י הולי לא מחזקינן ריעותא כאמור :
 א י"^ השייך הביא לעין ואב״ן ראוה! ב׳ צלעות לצוואר אין נהשגין למנין זה ואם נשברו
 עשרה או ׳"א גדולות עם אותן ב' לא היה דוב וכשירה ולפ״ז יהיה ם״ו צלעית
 בכל צד י״א גדולות שלשה קטגות נט״ש השייך אות ב׳ וצלע לצד ההזה ופ״ש השייך שם חוליות י׳ית
י י״ט : ב יש  יש לראית דגי חוליות יש בלא צלעות א״כ יחוליא שיש באותן ל צלעית לצד חחזר, הי

 ח ד ו ש י
y [בז] נשפתי רעת סק״ד . ויראה דהיינו כמון בגודל חיישינן. נ״נ תמוה הא לעני! איענוצ ׳ j קי׳ 

סה וני בדקה. וה״נ בנשבר יד הנהמה : ג  ניני׳ איתא לקנו! נ״ס ד׳ אצגעומ נ
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. הש״ך נחיה למנינא ג' צלעות קטנות וח״י חוליות ום״ש שבן פשםע םרשביא שצ״ו נתב הכה״ג ׳ ו  נ
 נחנהות חפור אות ד,׳ שלא מצא בדשב״א . וטח אעשה שעיונותי נוטו שחטשתי עם נפיטן שצ״ו
 ואין שם שום רטו טזה והוא פלאי נם טה שהודיע המנץ הקצוב לא יוענא לאיזה צורך דאט -תיי או
 חכר כשר במבואר לקמן ואם ניטל ביד הרי אנו רואי[ שניטלה א׳ נם אם היה יתוו חוליא אי וניפל ניד
 ע״י אדם יראה דטריפה ודאי במו שאבאר לקמן ,אי״ה נאות ט' א״נ אין נ״מ בהודעת הטנין חזה.:
 ג נשברו. עש״ך בשש הלבוש וט״ש בשם הב״ח אין שם הכרע אי טטריף בנהמה שיש שם עוקץ ואפשר
 דבעיף מיידי דוקא עיין נ״ח זלדינא העלה נצ׳׳ע והבל״י אות ב׳ בשם בה״י דבעוף אם נשבר ויש עוקץ
 אף שלא כננר הריאה טריפה ואם פפק אם היה העוקץ הוה ם״ם וכשירד, ונהמה אף שיש עוקץ כשירה .
 כתב הבה״ג בשם דטש״א עצפ שקורי! ביל־/ אף אם נשבר אין לחוש לנקיבת הריאה ׳ע״ש ובח״ט
 ולצורך שנת הפיקל בצלע עיף שיש לו עוקץ אין לגעור נו זזה דוקא כשאין בשר עליו הא כשחבשר
 שלם יראי כשר י• ל ואם נעקרו . השייך הניא דברי בה״נ באין ה״מ להחסיר בדבריו אס נערןד, צלע
 מעיקרא ונה״מ להכשיר דלא כב״ח . ויראה לי דגעקרה צלע מעיקרא בצלעות קטנות אף לבה״נ יש
 להכשיר נלא ה״ט דלא אמר אלא בגדולות דהא ר"׳ אטד נעקרו ביונ ג׳ צדדין היינו גדולות דוקא עיין
 גרא״ש ומסתייע דשטואל פליג ננדולות לא בקטנות ומ״ש בת״נ רב ראמר צלע וחצי חוליא מב״מ הא
 שמואל אטד נעקרה צלע מעיקרא ולא םוקי לרב בקטנות י״ל דפובו דבקפנות אין מזיק צלע וחצי תוליא
 ׳עוין שם וראית־ להיש״ש סימן ס״ח שכתכ הוכחה רע״נ קטנית טריפה צלע וחצי חול־א דאל״ב אטאי
 לא טוקי ר״ס ור״א בקטנות ורב בגדולות ורב השיב דאף בקטנות הוה ניםטרא ׳ע״ש ופשוט ליד. לישיש
 ראש נעקרה חוליא עם ב׳ צלעות קטנוח אז אפילי הקישר קייש הוה ניסטרא ומיהו בניטל חוליא בשלהי
 נפלי שאין שם צלעות כלל לא הוה גיםטרא כ״א טריפה וכט״ש שמואל וכן לטו־פר, ולדיגא צ״ע נאם
 ניטל החיליא וגי צלעות קטנות א' הוה ננילר, או טריפה לחוד גם אי הקשר קיים אי היה נבילה או

 כשירה וכדאםרן ועיין פיית הביא• לשון בה״נ :
 11)3[", הכר״ו אות א' הקשה דאטאי אמר בשלהי כפלי ולא משני חוליא כאות! צלעית קטנית אי ט״ד
 דצלעות קטנות אין בהם טריפות בנעקר צלע וחצי חוליא ׳ע״ש והנה אם נאמר דבשירח ע״כ
 צ״ל נם״ש היש״ש רחוליא וני צלעות קטנות הוה ניסטרא וא״ב ליכא לאוקמיה בצלעות קטנות רשמואל
 אמר וכן לטריפה וחא נבילח הוד, ניסטרא ויפה חוכיח רש״ל דע״כ צלעות קטנית טריפה דאל״כ אימא
 דר״נ ור״א בקטנות מינעיא דחא וודאי אי צלע וחצי חוליא בקטנות כשר אמאי לא משני חוליא בצלעות
 קטנות וע״כ דהוה ניםפרא א״כ אבתי אימא דמיבעיא הכין וע״כ דרב נטי אוסר בקפנות . וא״כ אף אי
 ניטא דצלעות קטנות כשר ולא םוקי איבעין הכין דצלע פשפע נדולה עיין פוסקים ס״ט טובת דצלע
 מכאן וטנא! בקטנות וחוליא עטר, הוה ניםטרא (°) וכראטרן נ ד, ניכתנרי . וה״ה ;עקרו בש״ש םש״ם
 ורשב״א ארוך ט״ו שייך . ט״ש ה״ה נעקרו כוונתו דליית דטשליטין לרוב גדולות אם נעקרו ענ״ט ודוקא
 נק־ט נשתברו א־ן משלימות לי״א דליתא דאל״כ לא םייך טרי יוחנן נעקרו א״א יה שלא כנגד זה לר״כ
 ולר״א ופה קושיא דלטא קטנות משלימות יחוה שלא כגנד זה ועיי[ רשנ״א ארוך מ״י הוכיח דצלע וחצי
 חוליא בנדולות ולא קטנות דאל״כ מה פריך לר״כ ור״א דלמא ר״י י״א נדולות וצלע קטן מכאן יעיש
 וכוונתו מבואר דע״כ אין שום טריפות מחטת דררא דצלע קטן וממילא צלע וחצי חיליא נטי בגדולות
 דחצ׳ חיליא נשלה׳ כפלי כשירד, ה״ד, בצלעות קטנות בהצטרפם יחד נטי אין טריפה דאל״כ לא הוה פריך
 לעיל יהבן יעיין נכר״ו ביר,: ו צלעות קםנוה . עש״ך והיא קישית הפרישה פשיםא דלא עדיף טצלעית
 גדולות קט״ל דאף דםשליטין לרוב אפייה בשירה וט״ש שכ״ט טש״ם נתבאר באות הי : ז מהצלעות
 גדולזת . השייך הניא דנרי האחרונים שטטריפין אף נקפגוח נעקר צלע »צי חיליא ולא הביא דעת הרא״ש
 דאין חכרח בדבריו או ךאחרוניט חםביטו י1 : ח אבל אם אירע כך . עש״ך וכוונתו מבואר שהוסיף
 בדנרי חרט״א ואפילו חוליא שליטה חםירה מפעם הר״ם ודוקא בה״מ כם״ש םיםן נ״א ם״ב וחולק על הפ״ו
 דםשטע רמכשיר אף כאין ח״ט . ופיהו ביתיר כתינ לקמן אף נאין ה״ט דיש סברת חרשב״א דיתיר
 כנטול לבד וטר, שהל-ץ הר״ט בעד הבי׳ י״ל ה״נ דלא הביא הב"' סברת חת״ה כ״א ביתיר דיש ב'
 סברות חר״ם ורשב״א להתיר מש״ח הכשיר הא בחסר להב׳יי טריפה אף בה״מ דפסק בסימן נ״א כריעה
 קטייתא כושב״א דנים רגיםל טריפה ה״ד, חסר ועיין מת שאכתוב באות ט' י• ט וחייה אפ יתירה . ד,ש"ך
 האריך ותוכן נוונתו דנאן אף באין ה״מ יש לחתיר דיש ב' סברות א' חר״מ ז״ל דחםר טתחלח כשר
 ואי סברת הרשב״א דיתיר אינו אלא כנטול הוא ממקומו ואייה כשר . וחנה ב' כנרים דפסק כסי' ט״א
 דטויפד, אף דיש ב' סברות להתיר א׳ כהר״מ חסר אינו כנטיל וני סברת הרשכ״א אפ״ד. החפיר כנד
 כתבנו דאין ראיה םכבדים דמטעט נטילת הטרח קאתינן עליה ולא מחטת עצטו ובי אסר הר״ט ניטל
 טריפה הא חסר כשר כשהטריפות מחמת עצטו לא טחטח טרה וכיוצא . ועוד דכתב הנ״׳ בטי' ט״א
 ראפשר רא״א לתנראות חםירה הכנר ודיל דטש״ה חנן ניטלה הכנר ולא אשםעינן רבותא פפי חסר
 הכנר רא״א להבראות חםירה הכבר וא״כ י״ל יתיר כנר פריפה אף להר״ט ולא תנן נטשנה יתיר דלא
 מיידי אלא בחסר ונימל ואין ראיח מכבד וכדאטרן אמנם הא קושיא אטאי מכשיר אם הולי» יתירה ובי
 צלעות לו יחא כל יתר כחסר הוא לבר כסברת הרשב״א מ״ט ה״ל ניםטרא וטריפה אף לפכות חרשב״א .
 והרשב״א לא הכשיר בתשובה אלא נ׳ ד׳ צלעית מצ״א ומצ״א בתקנו דאף אם נאמר נעקרה צלע טעיקרא
 בכח״נ ט״ט לא הוה נחפר אלא אותו לנד וישאר הטני! שלם טשא״ב יתיר חוליא ה״ל ניםטרא וצ״ל דהטנין
 שלט לא הוה ניסםרא. נט טרשב״א פיכח רוקא טר״ט מכשיר הא יתיר היליא טריפה לחו״ט ז״ל וזה
 שלא כדעת ת״ה . עוד איני מבין רחא בסי׳ ט״נ ב׳ טחולים הטריף הר״ב שלא בה״פ ולחוש לדעת
 הרטב״ן וע״כ היינו כל יתר כנטול ביד דמי לא כחסד טתחלת ברייתה דמי ויש ב' *רות להכשיר הר״ט
 דטבשיר דחוה כחסר לגטרי וסברת הרשב״א כנטול מטקוטו וישאר ד״ז ואפילו הכי טטריף באין ה״ט
 א״נ ה״ה כאן דניטא כנטול ביד רמי וטרופה. ודוחק לומר רבטחול דבוקים זח בזה משא": כאן הוה כי
 אברימ רהא יתיר רנל נטי טריפה להרםנ״ן גם אין לומר והתם הוה פשם א' שמא נרשנ״א שמא בר״ט
 אין הספק הבי טהטיר יותר מן הראשון משא״ב כאן שמא הלכה כר״ט רחטר נשר יאת״ל הטי־ טריפה

 שמא הלכה כרשנ״א ובל יה צ״ע :
 pJJHl הר״ב שכחב ויתיר חוליא עם ב' צלעות חוה לא זו אף זו ל״מ חסר הוליא דבנין קצר חיא
 מתחלה יכט״ש הלביש והתב״ש םיי נ' דנשירה אלא אפילו יתיר חיליא ובי צלעות רה״א
 גיטטדא או דבנפול ניד דפי וטריפה אפ״הינשידה אטנפ בט״ש או שיש פ״י צלעית טצ״א הא פשיטא
 אם יתיר חיליא ובי צלעות מכ״ש ט״ו נצ״א לו נעקור, כטותן הא רוב בעינן . ואם ה־ינו אוטרים דחר״ב
 מטריף ביתיר רובן כט״ש הלבוש הוה א״ש לריוקא אצטריך רוקא ט״ו ולא רובן. ויש מעט תנלין
 לזה ליפר דיתיר חיליא כשירה דלא היזכר מנינם בגפרא טשא״כ צלעית היזכרו י״א םנאן וטכאן הלכך
 אם רונן יחידות אף חסר טתחלת בי״תה טריפה . וזה לשון הלבוש ס״נ נמצא חיליות וצלעית עד רובן
 כשירה ריתיד כנטול והוד, נעקר׳ מיעוטן ׳כשירת ונס״ה יתיר חוליא או חסר חבנין חזק ומתקיים הוא
 וסבור הייתי לומר רגשברו רוב צלעותיה היה תחת סוג שבורה ועיין פר״ח אות ו׳ דאפשר ע״כ לא אפר
 הר״ט אלא כל שניטל טריפח חפר כשר הא שבורה אף הסר טריפה וטש״ה יתיר רובן טריפה והיית נברא
 כך פשא״כ חול־א אפשר תחת סוג נטולה דבפופאה חסרון השדרה היינו ניטל ניר נמו שהוניח חת״ח
 קעיז דאי גכרא השד וודאי מטמא ואף שהר״ס טנה ניפל ההוליא ־וחת סיג שנירה אפשר הלביש יה־״ס
 אין םונריט נן . אטנט ט״ש חלבוש דחסר חוליא דםוף השררא ליפסוק ודייל תתקלקל הבנין ויהיה
 נפסק השדרח במקום דפוסל פסיקת חחומ א״נ י״ל יתיר חוליא בלא״ה כשירה דאין טריפות מחטת עצמו
 אלא מחמת פסיקת חחופ שסופו לפסוק ותרי רואין לא אםרינן כט״ש המ״ב בתשובה ט״א ביתיר ביס(°)

 משא״כ יתיר רוב צלעות טריפות מחטת עצמו אם בן טריפח ביתיר יותר מרוב וכראמרן :
ז דטתשובת חרשב!׳א שצ״ו מתבאר כל יתר כנטול כנגדו אחת ולא יותר מרכתב דטש״ה טיו צלעות  ןךי
 י בצד א׳ בשירה דנעקרו רוב בעינן ואף די״ל רצלע יתירה בצ״א חור, ניטל אותו צד כשיור, ט״ט
 כתב שם בניטל צלע א׳ דט׳ ולפ״ו אףיתיר בשני טקוטות טור, צלע ומיה צלע בשירה א׳ בלא חיליא ואפשר
 דה״ה בחוליא ואין מגי! ידוע לחוליות עיין תבייש סימן נ' האריך בכאן וט״ש הכר״ו רא״כ ג' מרות
 ניטא דנשאר א׳ לא ידענא דהתט דרכת להיות א׳ א״כ כשיש נ' פשיטא רכנטול הכל רט׳ פשא״ב

 בצלעות ולקטן סימן נ״ה אבאר באורך :
 הנח״ג בהנחות הבי׳ אית נ' אף להנ״ח דטחט־ר נצלע שנשבר ט״ט מודח חיכא דאין חריאח
 נהכאת כשירה רהא כל צלעות העוף אין נהס מוח נם הרדכייז כתכ כשנשברו רחוק טשררה אין
 לחוש לריאה ולא ׳דענא מה ענין אין בהם פוה לריאה ואולי ה״ק כל שרהוק טריאר, אף נשברו כולן כשירה
 דאין בהם פות וזר, בצלעות קטנות בבהמה וכבר נטתפקנו בור, בט״ו אם נשכרו בעוף רונן ועדיין צ״ע •
ו הערקופ . עש״ך דחולק על הם״ז והביא כמה ראיות דבערקום טריפה כמו שםיכיחץ דברי י ל  ודל א
 I הרא״ש בתשובה ונם״יש בפםקיו פי׳ הא׳ תיא מ״ש בתשובה יפי' היעוד הוא בנו מהר״ר
 יחיאל רלא בטין שפ" שנפסקיו חור מתשובה לגמרי וארנונה היינו נלי״ר כמו שבארת׳ באורך נם״ז
 אות א' עור כתב חיס״ך דבש״ר מחמיר יותר בערקום משום חשש צייה שלמעלה טהערקוס מחמת השבר
 נ״ו אות ׳"ב ואלו להרא״ש היד, טחני שאשי״י עכ״פ . ובל״י אות ב' הקשה דחא לקמן מבואר בש״ך אות
 נדק נצ״ה וראה שאשי״י לא מחני והשייך סימן פ״ו או רסונר בבהטר, אין בדיקה
 יטה רלא בשו״ת אמונת שמואל סיטן ל״ט שהקיל והנה ספר א״ש אין תהת ידי

 ידעינן אס זה דומהלגיסטרא ואיו ישמיט הד״מ ז״ל זה ואדרבא מה שהמס על הטור נספוך סוא שלא קשה
 על סטור דכפי הנראה מסחימח דבריו צלע מכאן ומנאן וסו לא הוס גיסטרא ח״א דנהדיא אמדינן נדני
 יוחנן ;עקלו בחב נ׳ וא״א שיהא זה שלא כנגד זה ומסיק עם סאשיחא דהיינו שניטלו נ׳ צלעוס עס החור
 שלה! אף שקשר השדרה ק״ם וכדנעינן למימל לקמן אס כן לא הוצרך הטול לחשוב זי. דכיר חשב נעקרה צלע
 א׳.וחצי חוליא עריפה וננילוח צאקחשיכ ודע דא״ל דנעקלה צלע מכאן ומכאן עש אסיתות בצלעית קטנות
 דשם אי! טריפה לריעה א׳ אפ״ס הוס ניסערא דאם כן מס קאמל א״ה סייני דרב ורב בצלע גדולה אמל
 וממ״נ אי בצלע קטנה עריפה וכרא״ש אס כן לא הוצרך להזכיר וכדאמרן ונ״מ נין טריפזת לנבילות ידוע נמו
 שהשרשנו נתחלת תנורינו זה (°) ועיין מ״ש לקמן נזה נ (ן.) מהצלעות נחלות: הט״ז צידד להחמיר כרא״ש
 שנא חילק ואו״ה ושאר פוסקים דאף נעקרה א׳ מצלעות קטנות עס חצי מיליא טריפה . ודע דמצי מוליא
 היינו החור שהנובנא תקועה שס יו״ל הל"! נשל השדרה נקרא מיציא ייהחור שהצצע תחוב נקיא אסיתא ואס
 ניטל אסיחא טריפה וב״י הניאו ולפ״ז הצי חזליא לאו דיקא ועיין ס״ת אות 1׳ נתנ מצי ואי! לסנשיר כ״א
 שיצא הספק שלא יהיה חצי וא׳׳י "לחצי צאו חצי חוליא ממש אלא «ל שאסיתא ניטל אף שקשר קייס עריסה
 וכאמור (°) עיין לש״י חולי! נ״ל א' נוה : {ד) ודווקא . עע״ז האריך ותוכן כוונתו להתרוממ תדשן עיקר
 עעמא דמדץ טומאה נצמיד לטריפות ושס דוקא הסר גידי אדם ה״ה לטריפה והביא ראיה שצא יהיה זה
 דגר תימס שצא הוכיר א' מהפוסקים לז״א דלהר״מ וודאי הכי! הוא דכל שאש ניטל טריפת חסר כשר וכיו!
 שכן אית(תימה) לומר דכ״ע מודים. עוד הניא.שהצלע היתירה יש צסניח ציד אחוריים משוס מלנ אמנם
 ע״ש העיז דסכ״י לא פשק נרשנ״א כל יתר כנטויל הוא ציד מההיא דני טחוצים לא ידענא דכא לסרשנ״א
 כשי נ' טהוליס גסוטכיס ונשאר עובי ו״ז ולהלמנין לאבנר כנטול סוא ומקומו עמו טריפה נסומכיה כמו
 שמבואר בארוך יף ל״ט א' ואף אס נימוק ולומר כמ״ש הסר״ח סימן מ״א אות ח״י נ׳ ממיצי! אס א' נכנס
 לחון עובי חנירו באופן שאם ינעל צא נשאל עוני ד״ז טייפס להרשנ״א יע״ש מ״מ אעאי צא הביא מסימן
 מ״א נ' כבוי( טריפה ע״כ המחבר ללש״י והר״מ פוסק ווה מבואר. ומהייע אין צתרן דמכשיר כאן משיים
 שמא הצכה כל״מ מסל כשל ושמא הלכה כרשנ״א דיתיר כנטול הוא צנח ראם כן נ' כבדין אמא׳ מעייף דהוה
 ש״ס וכדאמלן ואס כן היס להביא סימן מ״א ומה שיש לעיין נ׳ כבדין אפשר מטעס מרס גס לרמנ״ן ליחיל

 כנטוצ הוא ומקומו ביד אס כן ב' חוליות טריפה אבאר בשייך כזה :
מ מערקוט . יש כאן מקום (האריך. דע ני המחנר פסק כרי״ף והל״מ כצ״נ נהמקשה  3ה(א)ב0ן
 I דנעצס אמצעי כשידה בה״מ שיחתוך בצבר שיהיו צ״ס קיימים וםנרא אחלונס היא סברת
 רש״י ורוב הפוסקים כל״ק וארכובה ס״נו הנמכרת עם הראש וכן פסק רמ״א והיינו מספק וצאו ודאי
 ובשל חולס הלו אתל המחמיר כל״ק ומ״ש נש״ע ולדעתם אס נחתך נמקוס צייה וצ״ס קיימים טליפס לא
 יוענא מה איריא במקום ציית ליש משש פסיקת הגייין 1שגרס;הלאנ״ד אף לדיעה א' מליטה במקום ל״ה ואעאי
 לא אמר רבותא אפילו שלא במקום צ״ה טריפה וביין שכבר נתב אפילו שלא במקום צייה טריפה אם נן צאיזה
 צורן הזכיר ואמר במקום צ״ס. עוד וע שמ״ש ואם נחמן בין השוק צקיליות עריפה זה קאי אפילו לריעה
 קמייתא וכן כתג ססר״ח אות ג׳ וספ״מ מוסיף דמש״ה לא כתב וכן דסוא עני! נ&״ע אף לדיעה קמייתא
 דבין הפרקים וינו כלמעלה ממנו ומימ לדינא אי! נ״מ וגס בין השוק וקוציותלא סוס אלא ספק לא וודאי
 מבת וסתרי דיוקים אהדדי ואפשר דמה ס״ס לאישורא שמא הלכה כל״ק ושמא נין הפרקים הוה כלמעלה

 מכח שני כפירושים דסרא״ש וכדבעינ! צמימר קמ! :
 ךך־ן^ן־ן הרא״ש נססקיו פלק המקשה הניאו הנ״י 1הנ1״ו כאן דן עצ ארכובה גופא שנחתך מסו דינו ויש
 נו ג׳ פירושים כפי הבנת סע״ו א' וע( עצמות קענוח המחבר שוק ורגצ התחתון שקייין קוג״י
 ןעשי״ן ין אפ גמתן נעשי״ן עצמה מהו דינו וכתב לסתרי הדיוקים יברישא אמר מארכובה ולמעה כשירה
 משמע סא טשי״ן עצמה עריפה ואח״כ אמר מארכובה ולמעלה טריפה הא טשי״ן עצמת כשירה צחומרא אמוינ!
 דיוקא ורישא דוקא ועוד אמי דאלכובה סייגו רגל מתחתון וע״כ סיק מתחלת עצם סתמתי! ולמטס כשירה
 ומשם ולמעלה טריפה וצפ״ז יש נ״מ בין פי' א׳ צפי׳ הג׳ דלפי' א׳ נטשי״ן עצמה ספק הוה ונין טשי״ך
 לתחתון ויא׳ כשידה וגי! טשי״ן לשוק ודאי טריפה ולשי׳ הנ׳ בין טשי״ן לתחתון ןיאי עריסה וכ״ש
 נטשי״ן . וסל״ת נהמקשס אות למ״ו כחג מ״מ נין פי׳ א׳ לנ' ולפי׳ מאי הוה ספק וצפי׳ תנ׳ ודאי וסג״י
 שנתב נמ״ש הטור והוא שיהיה מיתר מראש איבו נס לסוס ספק צא נחית(זה ובתנ ונסי מ״ש בחשובה מעיקי
 כפי׳ הא׳ והוה ספקי עג״ל לא הבינותי וודאי לא הוה והא מפושקי! כלל אי נצ״ק או נצ״נ ומקפיקא מממירין
 א״כ כל עצמינו מספק ואין נאמר ונין הפרקים ליסוי ודאי ואמאי לא כתב נ״מ יותר כין טשי״ן ליזמתו!
נ לש"׳ בחזן מ  ל>5י האי נעל ולעי׳ הנ׳ עדיפה (נאמד. ולע״ז הא לכתב היאיש ללויה מצנא ואנקזדי י
 ארכובה או לעעצה מארכובה ואין עצס יוצא לחון סובר הרא״ש דקאי נמי אתון ארכובה לא הבינותי'למה
 ראיה לכושי״ן עצמה דנעיפוח^ויאיאין שום מין שיהיה נושי״ך סרוחנרו כאשל עינינו רואות ומסחמא ליכא
 שים מין ו א״כ מוס דינו כמו נין סטשי״ן לשוק דודאי טליפה אף אי דיוקאדסיפא דווקא ומש״סשם דין
 א׳ משא״כ עשי״ן בבהמה ועיין פ״מ א׳ ולקמן אבאר. ולפ״ו מ״ש הט״ו דנטשי״ן עצעס טליפס או אפילו
 ני! טשי״ן לתחתון דאל״כ קשי! הדיוקים אהדדי ירצה נזה דנטשי״ן וודאי ע״כ טריפת דאל״כ אכחי קשין
 סדיוקיס אסדלי כיון לארנונה היינו טשי״ן ונפי מה שנלאס בתשובת נלל ן׳ ונמו שאכאר לקמן ואפילו בין
 טשי״ך לתחתון מנח פי׳ הנ׳ יש להחמיר זהו המכוון מלשונו וצלין תיקון קצת . וסדל כתב שיש פי' נ׳
 נוא״ש נמ״ש דסחדי הדיוקים דרא״ש קורא רכובה הגלי״ו היינו נין ספרקיס לא הטשי״ך עצמה . ולפ״ז יש
 לפרש נב׳ פרפ אי שי( על י-גלי״ד שנין טשי״ן לשוק ואמל לסחר׳ הדיוקים וטריפת בגלי״ו הא עשי״ן כשל
 או על הגלי״ל שנין נושי״ך לשחחון ון ועייפה מספק לכטשי״ן ויאי עייפה אלא למס״ח להחמיו כולו האי
 ועול לאיה מצנא לאנקור׳ היינו נין סעשי״ןלשוק נמו נעוף דגלי״ו בין תחתון לשוק ואלו <ן נין טשי״ך
 לתחתון אין ראיה מצנא לאנקורי להתס נין תחתון לשוק לאין שם עצמות קטנים נעוף וכאמור עול פי׳
 הלא״ש לארנובה עצם התחתון ויראה בנ׳ פנים או דנושי״ן שיין לעצם החהחון וני;;נ חכמי התלמוד היו
 מונרין סעשי״ן עם הראש ולא סתלי הדיוקים ונין טשי״ן לשוק גגלי״ל עריפה ואין נ״מ נין פי' א׳ לסי'
 הבי אלא לפי׳ האי הוה ספק נגלי״ד נין טשי״ן לשוק. ולפי׳ שני וראי. או דלגל תחמון ממש קאמר וצש״ז
 הוה תומרא אף בין טשי״ן לתחתון טריפה . והנס הע״ז לצה להניא לאיה מעור שכפ״ הנ׳ של או״ה נרא״ש
 וסא מדכתג סטור שלשס פרקים בלגל. החחחון שחותכין בעת שמפשיטין הוא ארכובה הנמכרת עס הראש
 ושוק וקולית התחתי! ננ״מ שיחתון נשירה למעלה מיד טריפה אסיצו נין תון הפרק גינו לשוק והנס מדכתנ
 מין הפרק כוונתו עצ נצי״ד ועצם קטן או רכובה מיקרי או ערקוס וא״נ היה לומר רבותא אפילו נתון
 ערקוס ואפילו אס נדמוק לומל דקורא לערקוס פרק מ״מ היס לומר רנותא נין תתתון לטשי״ן בסי' סני של
 הרא״ש אלא ולאי נפי׳ הנ׳ של או״ה וכפי׳ הכי של סלא״ש טשי״ן שיין לתחתון כן סיה נראס לכאורה אצא
 ואין זה כלום מדאי העיקל כפי׳ הא׳ שלהלא״ש דנתשונס מסכים לפי', הא׳ וכמו שאבאר וכמ״ש הל״ח
 וכל האחרונים א״נ אין ראיה לפי׳ הנ' שצ או״ה . אלא דה״ק למחחלה נתן סי׳ החחתו! והוא רכובה היינו
 עצם סקט! כפי׳ סא׳ של הרא״ש יכפי׳ א׳ של או״ה גס נתן עוד סימן דמפשיטין וחותכין גם הקיג״י עשי״ן
 כמיותר ואח״כ אמר החחתו! כ״מ שיחחון כשירה והא איכא טשי״ן דטריפה וצו נסבול הדוחק הוה והשתא
 קורא רק לרגל הפרסות לכו התחתון והעשי״ן לא נכנס בתחתו! וא״כ כשכתב למעלה מיד היינו סיד ממש
 גגצי״ל שבין חמל,!; לערקוס יע״ג כפיי הנ' של הרא״ש אף שבתשובה וחס זה הפי׳ ות״כ אין כתב בינו לשוק
 יצא רבותא נפרק גינו צטרקוס אלא כפי׳ הג׳ שצ או״ה ועשי״ןש״ן לתחתון גץ צפי׳ א׳ וגי! צפי׳ סב׳
 וכאמור וא״ש הכל. וכל הטווח הזה כדי •להציל את מהליין חביב ז״ל מקושיוח הל״ח אות צמ״לנסמקשה
 וסל״ח אוס א' יע״ש . ומדל אמל הע״ז אס לא שנסלש לסעור קורא סרק מן רגל התחתון עד שוק הגליד ועצם
 קט! וגציי שני ודוחק הוא דא״נ סימנא למה ציה לימא מיד טריפה אצא כפי׳ הנ׳ שצ אי״ה וכפי׳ הא׳ של

 סרא״ש לפירוש הנ' לחה בתשובה או אפשר גס לפי׳ הנ' הטשי״ן שיין למטה וכמי שביארנו :
 יןיף הניא ראיה ממרדכי לקורא.טשי״ן אלכונס ואפ״סמיקל לסובל דיוקא דסישא לווקא ונש״ל מפרש
 י ג״כ לגצי״ל היינו רכונה ני! טשי״ן לשוק דשש צ״ה צא גב״ח שמפרש טשי״ן וחשש שמא נפסקו
 למעלה צייה יהא כתב ששם ציה משמע מקומן שס הוא וע״נ קולא אלכונה הגצי״ו נין עשי״ן לשוק זבן
 רש״ל בסימן י״א נהמקשת סוני הלנה כן . סוף דבל דעת הט״ז ובטשי״ן אס נחתן כשילה ונין עשי״ן
 לשוק אף שגידי! ק״מין בנהמה נקיאין אפייה טריפס מעעס חתיכת רגצ וכפסק סר״ב כאן ולעני! יינא

 אנאל נשייך אות א׳ וגט״ו אות ד׳ באורן צענין יתיר רגל במקום טשי״ן :
 ןןףן לשון הרא״ש בחשובה כלל כ׳ סי׳ י״ו ועוד הבינני בי׳ דע לן בני כי ארכובה היא עצמות קטנות וכן
 מונח נאתצות שמנה דמ״ח אנריס ה' בארנונה נו׳ ובמת שהייתי (כפי הנראה צ״צ ה״ת) סבור
 ותחתון קורא וכונה אין כאן ספק יע״ש והיית אס העשי״ן קורא רכובה יש לומר דה״ק מהתחלת טשי״ן
 ולמטה כשירה וממנו ולמעלה טריפה ואין סותליס הדיוקים כמו לסי' הל״ר יחיאל בנו שקירא לתחתון א־כונס
 אלא דאינא נמ׳ לספוק׳ שמא לסיפן דה״ק משוף ארנונה ולמטה כשירה יממנו!למעלה טריפה ומספק אף דצ״ק
 הדיוקים אהדדי ציין להעדיף ןלפ״ הא׳ של או״ה סעי׳ כאי של היא״ש ס1א כעי מה שלחה בתשובה והשינ

 לנ:ו
 נתקלקלו הגידים !לפיו יותר חומרא דאף שאש״יי אין טחני כיון דאין המדיפות סצ״ע כמבואר סי' נ״ו אות ׳"נ ואלו להיא״ש
 ׳"נ רבנהמה נקיאץ אנו אפילו נקשר לחור נ״ש שאשי״י זה תיכן דבריו והנה ׳"ל ראה״נ דע״י בדיקה םיתבשרא אלא דאש לא ו
 או בלא בדיקה מ״ד׳ ואה״נ לדידן בדיקה טחני אם חור ונקשר . ונעוף אש נחתך בין תחתון לשוק כחב הפר״ח אות א׳ דטריו

 *•יפן י״ו ומה ששאלת נתפרק עצט האמצעי מתחתון היינו טפיקא דידי נחתנו רגליה בין הפרקים ולא נתפרק לחוד דלא גרע מעצם אמצעי אם עור ובשר חופין רובו רכשירה אלא ביצא לחוץ ולא עור ובשר
 חופין רובו •טריפה עכ״ל הנה בבידוד מדבריו דשפוט דהיינו נתפרק דין שנור יש לה ובם״ש הל״ח עם והוא ז״ל לשיטתיד, ויצא דוקא בעינן חופין ולפ״ז לשימת יש״י תרוייחו בעינן לדידן לא יצא וחיפוי בשר.
 הן אמת שושנ״א סימן פ״ם סובר דשכוט אין ננשנד אף באיפור תורד, בוקא דשף אין מזיק אין עיר יבשר כוי אס לא עיכול ניניה . ונמ״ש נאות י״ז והפריח אות י״א פסק כן אמנם הפ״ת אות יו'ר והכח״ג
 והנה״י הביא היל״י אות ח' בולן פוסקים כום״א ובמ״ש הרא״ש כתשובה . ולפ״ז יצא לנו הדין כנשטט הקולית טטקוטו ואין עור יבשר חיפין אף שקידט שחיסר, היה שלם וכם״ש השייך איח ד' ובשעה מועטת
 יא ח״שינן לעיכול ט״ט טריפה מספק דשמא קיום שחיטה הוה נחתך דשמוט ונשבר וין א׳ וכן נין. הטשי״ך לשוק ונעוף נין תחתון לשוק אם אין עור ונשר חופי; או יצא ש״א אםוו משוח חתיכת ונל כמו
 נשבר בין הטשיייך לשיק נפ״ש הדא״ש יג״ם אף דבהטה ועוף הנט שקורי; אינדיק דנקיאין נצ״ה אפייה טריפה מנחתך ויאסור ואם העור ובשר שלם דאז ליכא כ״א ריעותא דצ״ה אז בבהמה ואינריק אפשר
 להכשיר בבדיקת אלא שמם״ש חש״ך סימן נ״ו אות ׳"נ דווקא נשחיר ונקשר הא עדיין שנור טריפה אף בבהמה אין נ״מ כאן אלא בנשטט וחזר ונתהנר ואפשר דל״ד ריעותא דשבירה לריעיתא דנשמפ . ורע
 עיר דאף דכתב רט״א ס״ח דא״א בקיאין בחיפוי בשר ולכן יש להטריף א״ב אפשר ננשממ י״ל בן כיון רדי; שבור יש לו אלא דליתא רנה׳ דטחיז־ר בנשבר בנשטט אין מחטיו שהרי הו״ב אומר בן בס״ב
 בהנ״ר, א״א בקיאי; כעיכול ותיפוק ליה דלו נק־אין א״א בקיאי; בחיפוי נשר ואף עיר שלם החמיר שט אפו יש נקב אלא וודאי דלא החמיר בנשפט כיון ששנות הרשנ״א בסיסן פ״ט עומד נגדו די להחמיר

) נ״ל : י  ניצא או אין עור ונשר הופץ רויא וכאמור (
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 קבה שפתי דעת יורה דעה נה הלכות טריפות משבצות זהב
 לבנו הר״ו יחיאל יפי׳ סני היא סי׳ בכו כס ולפירוש נ׳ שצ או״ס גס שי׳ הא׳ שצ הרא״ש אין מהכיס למ״ש
 נסשונס ומזרס יש כאן מתשובה צפשקיי כוו מ גאמלינס וכוכתיננא: (ב) והוא לאיעביצ . עט") זי״ל
 והנ״־ מקשה על העוי וכתב נפש־ או עיכול וכא בגמלא אמר רב מתנא כוקא ושף עייפה וסוא ואיעכיצ
 וה גי׳ הגאונים ולשאר פושקים סגי׳ אמי יב מתנא ניקא ישף טריפה משמע אף נצא נפסקו יבא אמי
 והוא ונפסקא והצכתא טו דאיעכוצ יאיכ ניןצגאוניס ושאר פוסקים אי! טריפה ננסשק למוו ותי׳ הט"! יגורש
 כגאונים ועיכול יכ״ש נפסקו יכ! פי׳ הנייח שהעור גורס נגי׳ הגאונים ןצויק אי! נ״מ נ״כ:({) יכ! אש
 כוי. עט"! וליל אף דנקיליס נ״מ שיתהו!־ טריפה ועוף שיה לנהמה ולעני! ג׳ סרקיס הנ״צ ע״! תשובש
 היא״ש סי׳ 'י״י כצל כ״י ולא כמ״ש נשם רש״י לסלק נין עוף לנהמת ובן הוא סתימת נצ הפישקיס ינמיש
 נת״ח כלל פ"! להייא ינעוף אם נחת־ האמצעי 1כ״ש הקולית עייפה אלא שסל׳׳נ השמיעני יאפי!! חור ינקנו
 גאשי״י ומכשירי! כה״נ לקמן בנשבר היינו סיכא שסטייפית מצו עצמו אגל הכא חיישינן לעיכול ניניה
 ימשעיין י״א ננסז ובי ניקה ובעוף אצבע יהגיוצ לפי גוצי במי שאבאר בש״ן אף דנששק ונעכוצ נצא נשמע
 נשר כיי! ששמון לגיף סוא ד״נינ! ציה כנשמע כנץ צעני! שמיטת נף ואמרי;! נשבר סמוך סוס כנשמט
 ה״ה כאן־: (ד) מלא״ש. עט"! הנה רש״י וסל״מ שווי! ופי׳ יתל נחסר מתחלת ברייתה ומי יהרמנין פי׳
 ישו כנטול ביו היא ומקומו עמו ונתרחי מחולקין לרש״׳ והי׳׳מ כמשל מכל וכל ואף שאין דנוקין וה לוה
 ולסרמנ״ן דיקא ונוקין וה לזה ויש לנ״א מהפירושים קולא וחומ,־א לרש״י קולא נ' מחולים גסומכיה כשירה
 דבולן נטולים וני ננויס גג״מ שהן אפילו אין נוגעץ טריפה הרי חומלא ולסלענ״ן נהיפן חומרא ג׳
 טחוליס נסומניס עריפה וקולא נ׳ כבויס שלא נמקים מרס וחיותא וכיש שאין נוגעין ונשירה עיי! סו״ח
 מ״א אוח ח״י וסנה הלמכ״ן שכתב לניטל ביו ולפיכך נ׳ עמוליס טריפה בעובי; יירה נפי׳ הט"! סי' מ״נ
 אות ג׳ ונברא ניקב כשירה ומש״ה מעייף נ' נוחולים וניטל ביו עיין מ״י כצל פ״ט א׳ או וחסר בשר באבר
 שאם ניטל טריפה יניש״ס נ׳ כנוים במקום מרס הטעם ויכניטל ניל ומי. ויש לחקור נ' מקירות. הא׳ אס יש
 נ׳ טמוליש אין נינעין יא׳ ניקנ נסומכיסאו ו׳ בליות ובי מסן נלקו לרש״י יש להקל וכל יתר כניטל מתחצת
 ברייתה וכשירה ולהרמב״ן הוה ניקנ סטמול ולקתה הניליא לטריפה . החקירה הנ׳ בוא אם נ׳ טחוליס
 ונוקין מראשן לסופן לכרמב״ן מהו מי נימא ווקא לבוק׳! נסומניה לנו לסוס ניקב נסומניה הא מראשן
 לשומן ש״י להוה ניטל הטחול והשילה א״י ומ״ק יננטול סוא ומקומו עמו ואפשר שצא •שאר עוני י״ו וצאי
 בוודאי מטריף לס א״נ ה״ה רנוקין מראשן לסופן טריפה רשמא נא נשאל עוני י״ו ולשון סרשי״א בתשובה
 םי״נ לכתב לב׳ טשולים גסומניה טריפס אבל נקוצשייהו נשירס וצא נתנ רנותא מראשן לסופן כשייס
 ובאמיל. שוב ראיתי שיש לפשוע זה נקל המקילה הא׳ מהא לנתי הצ״צ נ׳ טמוליס ואחת ניקנ נשומניה אס
נ והתם ״  ניבל אייה ימירה כשירה הא לא״ה נולישה בסימן צ״ח ומיין נ׳ כציות המווכל בסימן מ״י למרה סרב ו
 נמי אה סיו ד' והקטינו כולן טויפה וווקא היתירה הקטינה סוה כנשר נעצמא אלמא מהי ייתר נמשל
 ללש״יוסל״נ! שזה העיקר מ״מ כלקויה כאיב לה וטריפה. החקירה סב׳ מסתימת לפון הפוסקים ונת״ה צ״ט א'
 משמע דווקא רנוקיס בעובי! לחוד סא וגוקיס מרחשן לסופן הוס כאלו ניטל כולו אף לסימנ״ן כשילה נ*..
 שיטה הג׳ הוא שיטת סלשב״א וכל יתל כנטול סוא צבו וכצ שאצו ינעצ לא יסלול בנקב נשירס(°) וא״ל
 טייסה ומשיה יתרת הלא נדרי למאן למטריף ונ׳ מלות יניקות שכשינטצ א׳ ע״כ השניה ונוקה נקונה
 ויתרת רגל להוה נוקא רשף יע״ש . וסנה לכאורה הוא מיקל משתיהן ואין שום הומרא בפירושו ולאיתי
 להפי״ח מ״א אות מ״י דנ״מ אס דנוקין בטובין וא׳ נכנס לתוך מגידו נענין שאם י־׳טצ א' לא יבאר מניר!
 ד״ז לרש"׳ כשירה ולהדשב״א טריפה יצא הכינותי דאי י״צ שחתיכת נשר נכנס וניכר שמטחוצ הא׳ הוה וא״נ
 השניה נברא ניקב נעונ׳ ולא נשאר ד״ז זס כשילה כמ״ש הע״ו מיג ג, יע״ש ואי הובל עליפה מברא ניקנ
 א״נ לרז״י ימי נוליסה כראממ נחקילס האי אס יש לה לקותא נא׳ אין מועיל כל יחל כו׳ סוף דבר צא
 הבינותי לגליו. אמנס נראה לי ויש נ״מ נ' טחוליס וא׳ ניקנ נסומניס ולא נשאר נ״א ל״ו עד״מ לדידן
 חציו או שחות משהו מחציו והשניה דבוקה יאי יי-טל השניה לא ישאל ד״! מעילתו עושה קצת רושם נהלי
 הישב״א אומר כן נתה״א דף ל״ט ואני אומר כנטול הוא לנו לפיבן ג׳ טחוליס כשירה שאם ינעצ סא׳ השני
 נשאר שלט כלומר נשאל י״ז מיעשה נלומו משמע !ואי כשאתה נוטל א׳ ל<חסל הנ׳ קצת אלא שעדיין נשאר

 ד״ז וכדכתיננא !כן משמע מדמטליף נ' מרות ונ׳ מע״ס וא״כ לוינא צ״ע (0) :
ה הט״ז סארין דללש״י אף אס סס דנוקיס למטה מציה בארכובה מחתונה ונ׳ כנרים למטה ממקוס נ ה  ו
 מרס עריסה דלא כמ״ש השיל בסימן מ״נ אות ע״ז דגרע טפי מאין נוגע׳! כלל דטייפס נ׳ כבדי!
 מאס למטה ממקום חיוסא דמראין סדגריס ותלתלי כנד הס ׳עיש ונאמת נרשנ״א ילא״ש משמע להדיא ליתרת
 לגל למטה מצ״ס לרש״י טריפה ולהלמנ״ן הוא דכשי וצא ס״ל חילוק זה . וכפי הנלאה מכוונת דברי! !־מחבל
 ןרמ״א כאן שכתבו דווקא שהיתרת מראש עצם התחתון ולמעלה היינו בשוק או נטשי״ן וכמו שאנא נעי״ה
 הא בארנונה תמתינה כשילה סייני מהכרעת עצמי דנהי דלרש״י טריפה כה״ג מימ נכס״ג סמכי;! חרמנ״ן
 !רשנ״א כיי! שעומל למטה מצ״ה וכבר יתר למטה ממקום מרה נילוי מצתא לבוס תלהנ׳ כבד וכשירה ומיהי
 נ׳ כנדיס שאי! נוגע׳! כצל טריפה כרש״י דספיקא ואורייתא וב! נ' עחוליס נעונין אף נסינו לשיטתיה
 נרמנ״ן דספיקא דאול״תא הוא . והנן דואה שפסק הלנה סלו נן הוא וע״! ט״י כלל פ״ע אות ל״ל הנין כ!
 נע"! ולא אנין מ״ש סנה״ן באן מה שמשיג ניתרת רנל שצא במקום צייה טריפה נס״מ ציתא לא ׳דענא
 הא מסכים עמו יכמ״ש גס מ״ש בטחיצ בס״ג מצת נה״ג אין צו פירוש דבנותוצ נסומכיה פוסק להחמיר
 נה״מ כאמור. וראי׳ שתדע ממיש סט״ז כל שהיא תלויס ועומדת במקום שנגד אחרת תלויה טריפה ;!מ״ש
 "אין רנצ ט״ס מצת "אי!) משר1ע שמסבים לפסק רמ״א והוא מן המרדני שיתרת וגל צצד הזנב לשירה דלא
 בסר״ח א!ת י״נ שזה היתל נמשן נוישנ״א !ימנ״ן אלא אף ציש"׳ כשירה דווקא שננו עומד במקום שיאי׳
 להיות נבל ליחד היינו נעומל כמקוש הראוי וכמ״ש הל״מ סימן מ״א יע״ש הא שצא במקומי כ.צ כשירה וכ;
 כנד דווקא כשהיחס תלויה גטיכ-שא הא תלויה יעחונ כבי יתירה וסיומת לאו כני הוא אנא דלדול נשל

 (°) והכין מסתגל ועיין לעיל סימן מ״ג בזה :
 ואבר גררא לאיתי להזכיר מ״ש הג״י ג׳ תירוצים . א׳ וצ״ס קצת לחיקיט מהתחלת השיק ולמטה מצ״ה
 כפשוטו ישס אי נמתן טריפה . חי• סני וצמסה היינו נין הטשיין לשוק טריפה ושי' הנ׳ ולרי״ף
 זר״עז״ל אס יתל בשוק טלפה לסוס ניטל השוק מעיקרו ה״ה נאינונה תחתונה וכני בתב ינחתן נין ארנונה
 לשוק ערשה ןסנהנמ״ש ולמטה כשילה אי שםוכרילישיי כשילה לאין וה אלא תלתלי לגל נמ״ש הש״ן סימן
 מ״נ אות ע״ז יאי נהע״ו אין מקום לקושיא זו ואם נן איך נתנ ולרי״ף ורימ כשוק טריפה ה״ס כאן מה
 לאיה דהתס אס נחתך׳ עריסה דמקוס חיותא עכ״ש למטס כצ״ה משאינ למעה ממש הוה תלתל׳ רגל ועוד ללא
 הוס ליה לממוס כ״כ על הטול לצמא סונר נרש״י נל יתר כנטול מנצ וכל כמו נשאי] דנוקי! היה למטה
 מצ״ה ולא לתמוה כאלו היא סנלא מושלמת והנלאה לסנרשו הוא נמ״ש הפלישה אות ט׳ לנצ יתל ננטול
 אות! אנר לנו וכי!! שרגל ממוני מסרקים ונתחתון סוה כאלו ניטל אותה רכונה לברה ומעיקרא תמה ללו
 אס ניטל נל רכובה הא נין התחתי! לטשיין נשירה וע״ז תי׳ ללאו מיו!ת״ נ׳ ני! שוק לטשי״ן ותי׳ ג׳
 באלנןבא טעא הייני נעשי״ן לשיין לתחתון ונקרא רכינה התחתונה ואס נן ה״ק נמו ליייף ול״מ ביתר
 בשוק טריפה ה״ת נטשי f דניטל נצ הטשי״ן ונחת!־ נין טשי״ן לשוק טריפה ן היה חסר ולפיו פי׳ שלחה הניי
 יח!י מעיקר! הוא. אנל הדרישה כסנ דהנ״י לסוף מקיים פי׳ וה והיינו שרוצה לומר וארנונה התחתונה
 ד״ל מראש לגל התממו! א״י אס כ! מה זה שכתנ ובנר מתנאי ונחמן נין הטשיין לשוק ומה מנין וה לרגל
 התחתון ואין לומל לאין סונר כפלישה אלא הוס כאילו ניטל נל הג׳ פרקים אם כן למה ליה לומר להומ
 כאלו נחתן ני! טשי״ן לשוק יגס מעיקרא לא ה!ס קשיא כלל להא ללש״י הנין היא והטיל פסק נלשיי נל
 יתר כי,טול מכל ונל אצא וודאי יסונל כפרישה ודברי הללישה צא הבינותי. גס מ״ש הס"! ומה שלחה הנ״י
 הוא האמת ילאה כמ״ש ואי כינלי הורישה הרי קייס לבסוף ומה שתמס טל הדרישה הלא תראה שסברת סנ״י
 סכין סוא וכבל יש ליישב ואין להאריך ועיין פ״ס שרוצה ג״נ לייטנ לנרי הפרישה: (ה) סור . נתנ מן"!
 נשס לזקח כן בזלקין ימתח האבל ויקרב השברים זאיז ויראה אס עול ובשל חופי! אס רובו ועיין מ״ש נאות
 ט' תזה געזה״י: (1) והאבר אסור מוובון. «ט״ו ומצוח פירוש מדרבנן שנזלו אטו אמ״ס ממש ומ״ש ס״נ
 ריצ נאות שאחר זה לענין מליחה . ודעת סו'« זיל שהוא אסור מן התורה זעיין נש״ן ובסימן ס״נ אמנם
 אנן קיי״ל למלרננן היא אשור לנד: (ן) קודם . סנה לעת הט״ז במליחה להתיר בכל גוונא אף ניצא לחון
 ואין עוי ינשו חושי} רונו ומה שתמה הגהין דקי״ל מליח נרנתח כנר כתב הטין וכאן אין נו אלא מצות
י למליחת רוב עוסקין כ״ק אס כן אין לאסיר במליחה ובבישול וצליה  סייוש צא אישור דרבנן ממש וקיי״ל נמ
 בס״מ מתיו אף וודאי יצא צמון נה״מ עכ״פ ונספק אי יצא ונ״ש כשאין ריעותא אף באין היי! מתיר בישול
 וצליס נן הוא הצעת דירי!. ונאם יצא וודאי לחון ונתבשל יודה דאין אומרים חנינ והיינו איסור לבוק הא
 חנ״נ אמריצן וכמו שאבאר בש״ך אות י״ג. נמצינו למילין נה״מ אפשל יולה הש״ן להט״ז לוודאי יצא לתון
 יש להחיל סתנשיצ גס אין אזמריס יבוק אן בלא ס״מ ונספק אי יצא למין שרי באין ס״מ ומ״ט נוהגי!

 אפשר לעת צורן גדזל המיקל כט״ז לא הפםיל עול כחנ שס לכפר אנר אסור אף שנקשר שאשי״י אין ראיה
 ויש להשליך האכל ול״ל דנוהגין גספין יצא לחון להשליך האבר כמ״ט הש״ן אות י״ג משוס מומרא נעלמא
 אפילו שאש״י אין לאיה וצא הבינותי הא הד״מ נסימן ס״נ והט״ז שש אות נ׳ הניאו נשס או״ס אס נקשל
 היטנ האני אפיל שמא יצא למון ולא נהילא לאס כשהבהמה נטרפת סמכינן שאשי״י כיש באיסור דרבנן ענ״ל
 עונליו למדנו שני דנריס. א׳ דנשיש ספק נוהגין להשליך האנרדינר מוטט הוא ואי נשאשי״י נשי והוס
 ממממ עצמו ןזה הכלל כל שהמסלון מחמת עצמו יורה עליי ויעיד שאשי״י משא״נ נשהטליסוס מחמת אמל

 , צ״ס או ניניה וכלימה אין וס לאיה זסנין הלנתא(י) :
, חתיכת יון שהיה לבוק נה שומן הגיל ולא סיס נחתינס ס׳ נגו השומן אי אמוינן גיס אישור ד ל א  ש
 לגוק מאחל שהט״ז הניא לאיה משומן להוה מנהג קלושים למצות פרישה א״כ יש להשוותן להיסך
 ומיהו נמצימה גאין ס' יש צהחמיר ומפעפע אף להנן״ז!עיין בעי׳ ק״ה ושט אגאל ע!ל לענין מליחת. ונש׳
 לאש יוסף כתבנו אסא לילך שנחבשל ג״ה אם יש נה גנ״ט דדייק יש ננילין ננ״נו ולא מוקי נשומן ע' מוס׳
 ל״ה ג״ה וצפל״ח דאי! חנ״נ נילננן א״ש דג״ס משמע כירך גופא אף צלילן א״ש טון למנהג קלושים לא

 לחון הא לא יצא לא בעינן מיפוי ואפילו נאמר כלנינו יונה ומתני׳ בלא יצא ובעינן רוב נשר קייס הא
 לונ נשל קייס ואין ליעוחא נצצ וביין לסינר כאבוד היינו למשש ל״ה יש •ןמל מי׳ אצנעזת נעיף אלא שכתנ
א טהקינן ואין ננצ אולן השוק ציה גפ איל ואיא נקיאין ננשל  שם ולגווס וא״א נסיאין נתב דו״א והא נ
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 0«פע נפשי״ך להטריף וטויוקא וסיפא להישיר , הנך וואה ונחתך נתיך הטשי״ך םפיקא וידיר. הא
 בין םשי״ך לשוק וודאי הוה וכט״ש הליח נרטקשה אות לט״ד ינט״ש אני בם"! והל״ח היה יכיל עוד
 ג״ם לימד אסגם בין טשי״ך לשוק וודאי היה ילמי׳ הר״ר יחיאל ליכא םפיקא כמבואר שם אט לא לפי'
 ב' של אי״ה שהביא הט״ו אית א׳ יוה י״ל נפסקיו אבל בתשובה וודאי או רכיבה טשי״ך או רכיבה
. וסביר חייתי ליטר שצדק השייך נאית וי שכתב י ד י ט התתתין וא״ב טח וה שבתב היינו םפיקא ד » 
 דטרא״ש אין דאית דטפרש נתפרק נשבר ח״ל הרא״ש דפים ויניצאת שנת השס״ז ופה ששאלת נתפרק
 עצש אמצעי מתחתון חיינו ספיקא דידיד. נחתכו דגליה בין פרקים ילא גתפיק להור דלא גרע פנל עצם
א לחוץ ואין:עור ונשר חופין טריפה . יש לפרש צ  אפצע׳ דעור ונשר חופין רונו דבשר אלא נתפרק ו
 נתפרק נשכר והיינו בפשי״ך והייני םפיקא דירי' אטינס הל״ח אית מ' והבח״ג בחנהית הב״י אות ט״ח
י וודאי דנתפרק  העתיקו ו״ל אפ נתפוק אמצעי מתחהון או העליון אם יש לו וין תשבר והשיב כוי הי
 געוביבו. וא״כ טט״נ נין סשי״ך לשוק וודאי טריפה יבין טשי״ך לתחתון וודאי כשירד, ואין לומר היינו
' ו״ל והוא מסופק ביה דסיים נחתכו ינליד. ואי! זה ענין לכ*ן . ומה אעשה שדרכי החכמה  ספיקא דיוי
 נעלטו פפני נם עווניתי נרפו שלא זכיתי להבין רבדיו הקוושיפ בנא! יצ״ע (°) •י ב והוא ואיענול .
 עש״ך וט״ש טתרש״א ו״ל הגי' בתום' בכורות.טיש סברת התוס׳ וראב״ד סברת התום' בכירות פ״א ד״ת
 שנשמטו ראב״ר פ״י טה״ש ה״נ שפפרש כי״א שהביא ובוק' היינו קוליות פשוק בעינן ניביה הא
' לשפ ושף לחוו ונשמט להור  משדרת לא בעינן ולפ״ו היה לו להחסיר גם בם״נ אלא דב״ה כתב עוד תי
 יגיעו. יגו״ש דטתוס' טינח איפכא היינו לני׳ מתרש״א והתום' גורטין אמר רבא לא בגי׳ הנאונים וקושיא
 לר״פ ומיהו פתים' חולין נ״ז א' פיכח להיפך דשטיםח וכיקא א' היא יע״ש . והנד. לענין רינא לכאורה
 אין נ״פ דבלא״ה איא נקיאץ יאי דלהיי ספק ולא וודאי ינ״מ בטייס הא להניח נמי ספיקא הוד, דמי לא
 הודח ^סברוז שאר פיטק־ם יעב״פ ספיקא הוה ונראה דנ״ט לאם לא היה יודע בשעת שחיפה דנשעח
' עוד י״ל רנ״מ כהים עיין אות ו' דיש להכשיר  מועטת לא היישינן ואלו להנ״ח טריפה עיין אית ו
 וכדאמרן כאן ונס עוף שור, לנהמה דלא כדעת ר״א שהובא בטור וברייתא דלו' מורה ק : ג אך ׳"א .
 עש״ך ואף לא איםטקי אפיה אי! בקיאי! כל שנשפט וט״ש דנל שנעכלו וודאי נפםקי חילק עט הט״ז
 אות ב׳ שמפרש נעכלי וכיש נפסקו ילדידיה ליתא במציאות וט״מ אין נ״מ דאי בה״ט הא בתב באות ו'
 ונפסקו ואי; בקי ננתעכלו יש לאסור אף נה״פ יטסילא ה״ד, איטכא יאילי ברחיק מניף דיש להתיר
 גה״מ ־נגפטקו יל« נתעכלו ובעיכול וודאי פריפה אינ דליהו׳ וודאי לא ספק בהצטרף עוד ספק בה״ט
 וראיתי בכה״נ בהנחות הנ"׳ אות כ״ו כתכ דהש״ך אהיתרא קמהרד דאיעבול וודאי אפסיק ואפייה כל
 שלא נשמט אפילו איפםק ועיכול כשירד. יע״ש והמעיין ידאה והשייך אאיםורא קטהדר ובדכתיבנא !
 ד ייא״א בקיאי[ . עש״ך ראם בשעה שהובא לשחוט היד, שלפ ואחייב מצאה שמוטה וספק אט בידי
 השוחט קורס נ״ש שרי רבשעה טועטת לא נתעכל יטשמע אף שרואה נפסק אין לחוש ואין לספק שמא
 מקודם זמן רב היה נתענל למה נחזיק ייעותא כל שלא נשמט אף דיפטק ומ״ש דאס לא ידע שבשעת
 שחיטת היה שלם לא הוה ס״ס מטעם חסרון ידיעת ולפ״ו בה״מ יש להתיר נטו בשבורה הגף וננשמס
 סיפ! ק"' כמ״ש לעיל רכל חסרין חכמה לכל באי העילם מתירין בה״מ בטייס יהא דמתידין בשבירת הנף
 אף בלא ה״מ דרנו המתיר׳( ונפ־טן ק״י אבאר . והנה יש לראית מה איריא דלא •דע אפילי ידע שבשעת
 שחיטה נשפט אפייה ליכא לטיחש דלשעה מועפת כזו לא איעכיל ואולי בוודאי החמיר ושמא איעכול
 זפן רב מקודם . שוב מצאתי בכר״ו אות ה' משמע דמכשיר אף וודאי נשמט קידט שחיטה . אטנט
 במ״י כלל פ״ז אית י״ב צידד לאפור בידוע שנשפט בשעת שהיסה דהאי לאו וודאי הוד, דנשעד, מועמת
 לא איעכול ומירי םפיקא לא נפקא יע״ש ור״ל דאם א״י אם נשמש קידש עח־טה הוה ם״ם וקרוב לוודאי
 פשא״כ כשידוע ולענין דינא׳יש ליישב בדבר וצ״ע : ףן אע״פ שחזר ונקשר היטב . כתנ השייך משמע
 אפילו שאשי״י יתיינו מדכתב היטב ועשום הוא כל שאין הטריפות מצ״ע אלא מחשש איעביל לא טהני
 שאשי״י ואף רנתב הר״ב אם לא נשפט ועיכול יבד אין מטריף פיט סמוך לנוף חשוב כאלו הוא שמוט
' בדקה ובעוף פשערין באצבע דהוא רחב נידל  נטו בגף נפלא קשר הוהכשטוט ה״ה כאן ומשערי! נ
 כן נוהנין . ויש לראות פשיסא דעייכ פיירי נשאשי״י דאל״ה נלא״ר, סדיפה דא״א בקיאין ברין חיפוי
 ותיפוק ליה מפעם נחתך אם לא נה״ט כפ״ש לקמן וי"-1 רתש״ך לשיטתיה נאות י״ר דטטעט חיפוי בל
 שאין ר־עותא נבשר אף לא שאש•"׳ שרי באין ה״ט יע״ש וקמ״ל הר״ב הכא דאסור ממעט איענול לכן
 כתב דפשםע מדכתנ היטב אפילו שאשי״י והיא פשופ ועיין נאות שאחר זד, מ״ש שם ! ו וטונ להחמיר .
 עיס״ך ומדבריו נראה דהר״ב קאי לכל החלוקות בין שף סדוכתיה וא״א בקיאי! בעיכול ונץ מפיך לגוף
 התיר בח״פ יע״ז בתב חש״ך דחילוק יש בשף דווקא אפ לא נפסק ולא ניעכול הוא דשר׳ נה״פ ובסמוך
 לניף אף שנפסקו אלא דלא נתעכלו יש להתיר בה״פ והנד. נת״ח ונדימ לא דיבר הר״ב ולא גילה טזח
 כלים וא״י מטה למד הש״ך לומר נ; ופי״ח אות ט׳ הסכים לשייך רטוב להחמיר באין ה״ט קאי באין
 נפסקו והייני כשף אמנם בס״י כלל ם״ז דט״ו כ׳ דהי״נ נהנ״ה מנשיר נה״ט נסמוך לגוף משמע רשף
 אף בה״פ אוסר ואינו כן דזה דווקא ברואה שנפסקו הא לא נפסקו מתיר בה״ט אף נשף . ובל״י אות ו' בתי
 ימינ להחטיר אף נה״פ וננשנר להקל נהיים שייך ולא ידענא על פת עשה בנה והלא תראה ואיני כ; .•
 ^"W דאין חילוק בין עוף לנחמה דלא כדעת חר״ר אלחנן שפוסק דעוף אף לא עיכול ניננף טריפה
 ונבר התבאר לעיל וא״כ בה״פ יש להקל אף בעוף ואף דטנר״תא דלוי אין מונח לט״ש היש״ש ם׳
 א״ט םיי פ״ב רהא דלא אמר יתד דס״מ שפ שמיטת איתא בתרוייהו או דרי אלחנן מטריף נעיף שניבית
 רק וא״א להעמיד עליי יע״ש ולפיי איך שיחיה נס בעוף נוהג חרץ אם בשעת שחיפה הוד. שלם וא״י אם
 קורם שחיטה כוי דבשר ועור דדוכ פוסקים כפור ושאר פוסקים דנם בעוף בעינן עיכיל והכין הלבתא :
 ןזןן• אבאר לך שם״ינ! םור״ם אט לא נשמט ועיכול כשירה חפר״ח אוסר באות יו״ר ותמה על המחבר
 י ס״ו שהביא תיסובת רשב״א רכ״ו דווקא לא עיכיל רוב ניביו הא נעכל רובן טרפה והתם לא
 נשמט אלא נשבר ונאות ניא הוסיף לתמוה יע״ש . יחנה הישיש גא״ט פ״נ פשק כטרדכי דלא נשמט
 ועיגול כשירד, ינהטקשד, סיס; ׳"ט הביאה הא ררשב״א . ואני אומד אף שהארון חרר, אפו על הב״י
נ כן ול״ט לני' הגאונים ת  איך לא חרניש כסתירה זי ח״י ליטר כן על מאיון של ישראל נט יש״ש נ
 אר״ט ניקא ושף פריטה והוא דעיניל נעיכיל לחוד״סני אלא דכשר אפילו לני' הרא״ש דר״ט פריף ורנא
 טריף באיפסק הא אטד הלכתא "עד דאיעכיל ילשין "עד פורה שף ועיכול כט״ש היש״ש םי׳ פ״ב נא״ם
' להשיג על גי' הגאונים אף דלכאירה אין נ״ט  וסבור הייתי ליטר טח שטרח הרשב״א באריך דף ט' נ
 כ״כ ובפרט לט״ש יש״ש דכל שנעכל וודאי איפםק ובסי ראש יום!ז הארכנו • והייתי סבור דלשיטתיה
 בתשובה דעינול לחוד אופר אטנט נראה דההיא דתשובח רכ״ו וז״ל ירך שניטל קורט המחובר בשררה
 ונתעכל מיעוט ניניה תשובה עצט נשבר ועור הוטה ריבי כשר ואי דנעכלי מיעים ע״י הרונ הדר בריא
 עכ״ל יטינר חנ״י וטכ״ש הד״ב דכיון שניטל הקירט דהיינו ביבנא הוה ליח כנשטט מאחר שהוא סמוך
 לגיףפפש וטש״ח אי דובןנעכלו הוה טרפהיטטעסזה הטריף הר״ב צל שנשנו טםוך לגוף דבכלל שף
 הוד, וכאמור ואין כאן סתירה . וראיתי להכל״י אות י' שהעידו לפניו כמה מנקרי; שורים שעושר, נהפ
 פלאנח אין לד,פ ניביס עיי הטלאצה ופסק להתיר וא״י עדות זו טה היא אם הלכה כפר״ח טד, יושיענו
 שע״י הפלאכה ניתקו לו שנברא בך יש לעיין ונפו שנשנר ועוד הלא שקר ביטינפ נפ״ש הרשב״א
ו נוננא הוה נשפט וטשיה בעינן רונ ניניו נ ש נ ד פשוט דהלנה ננ״י ורט״א וחחיא דם״ו ו נ י  אלא ה
, נם פ״ש בשם הריין אט ניטל הירך לגמרי  קייס ולדידן שא״א גקיאין תר\א רס״ו דווקא נה״ט שרי

 כשר יש לעיין ונפי ראש יוסף הארכנו !
ות והניא ואיר. טתופ' בבורות ט' ועוד ובעינן  הפריה אות ייד ונשטפה טתחלת ברייתה נשי
 עיכול יכל טתוזלת ברייתה הוה נפסק ט״ש ראית טתום' התום' כתבו לר״ט ואנן ברנא קיי״ל אץ
 ואיה ולקגן אות ת' אאריך : ן וי״א . עש״ך וכבד כתבנו באות א' שהר״ב טתשובת הרא״ש בלל ך'
 טי' י״ו הוציא כ! ונ״פ לויון בשוק שנשטט טקולית או קולית בלא איפםק בה״ט ואף ואין אנו בקיאי!
. וסן בערקוס ש״ך ן ו הר״ג כט״ש ג״ז לעיל •י ח םראש עצם התחתו « »  בחיפוי ט״ט בנשטט לא ו
 ופיהו אפילו נאטד נחתך נערקיט כשרה אפייה יתיר בנפיל אותו אבר ונחתך נין טשייך לשוק טריפה
 אף להו״ב וא״נ קשה קצת ועיין נ״י ונין פשי״ך לתהתון נשיוה ועיקר בפי' א׳ בפםקיו והוא טםכיפ

 ־לפ״ש בתשובה יע׳'« :
י דהת״ח נלל פ״ז דין ה׳ כתכ ושננ הנ״׳ כפה שהכשיו הפו רנל לחי״ם דניטל חא חסד בשר הא ךן  ן
 י בפ״ח טר,"ש הי״ח נתב נפי׳ רהסר טרפת והל״ת נא״ט אות רצייה כתנ וז״ל אט״ש רש״י ויחיד
 טרפת דחוח כחסר ובעלת ינל א' ישטוטת ירך דלאיזה צורך בתנ שמוטה אלא דרשיי נר״ט דחסי כשר
 והתיח כתב דטעה הג״י ולפ״ש אינו דל״ש לא קאי אלא איתיר ולא אחסר אלא ביון רהר״ט פוסל הבי
 הלנתא עכ״ל הנה ט״ש דרש״י סיבר הסר כשד ולכן פי' דהוה שמוטה א״י א״כ בשפיטה נטי טתחלת
 ברייתה להכשיר וליה •"ל רטובר ושף ושמיטה בוללים נ״כ מתחלת ברייתה ופש״ה לא טידש״י דהוח
 ננעלת רגל א׳ ונחתכו רגליה ולפ״ז אף יתרת בשוק אלא מיי פשום שפוט ודווקא יתיר קולית דחוה
. והיה ט״ש דאית טגפרא דאטר ל״ש ל נ  שף וכט״ש הפרישה כיון דני פרקיש יש לא היה בניטל טבל ו
 אלא חםר ויתיר ביד אבל חמר ויתיר ברגל טריפה ואיך יאמר ול״ש לא קא' אכולהו הא ל״ק דל״ג אנל
נל אלא ח״נ ל״ש אלא ביו אבל וגל טריפה וקא׳ איתר וכן הגירםא בבכורות ט״א יע״ש. אלא ו  הפר נ
 אי קשיא הא קשיא טח השיא ליח פר״פ ז״ל דנתב חפר הרנל טריפה איטא דטיירי בקולית רשף טריפה
 אף פתחלת ברייתה ועוד סח יה שנתב דל״ש קאי איתיר אי חפר בשר לטפח נשוק יחיד נטי נשר לטטת
 בשיק ואי יתיר לפעלה בקולית ח״ה חסר ופשוט שף קאתינן עליה ראף טתחלת נרייתת קאתינן עליה
י ולא ו ויתיר טופח םתטא אטו טשטע אף וגל התחתון בועת הט״ז אות ו נ םו  ולזה יש לנו לוטו ו
ח ו  בפרישה דננטול טבל ובל והיה שטיטת ירך וא״ב שפיר אפו וקאי איתיו ילא הפו וטבל זה אץ הנ
 דאיכא לטיטר חסי־ נטי היינו הקול•!־! אלא דא״נ נוקי פשנה דבכודות ברגל וחסר בשוק אלא איתיר
ן ח נ״כ דאין לה אלא אחת משפע לגטרי לית לה . יט״ט לא יוענא אטאי נתבי נ ו  קאי יאין זח הנ
 הת״ה יתיש״ש פא״ט םיםן ק״י אב״י דאיכא לטיטר דה״ק דלהר״ט חסר בשוק אי לטפח נשירה אנל
. ולנאווה טותשפיפ הטוו הסר יתמה הדפש״א הניאו הכה״ג ל נ  יתיו אף למטה טופה וננטיל פנל ו
 ההגהות נ״י אות ג״ט ולהר״פ י״ל יכשר פש״ת לא אטד הפור נ״א יתיר טעצט התחתון ולמעלה לא
 חסר וט״מ מה שהשמיט גש״ע קשה דחא פטק בפי' ג' כרשב״א רניטל פריפה ה״ה הסר ורט״א הגיה
נ ואיתי שסט״ש השוו וכיין גל טופה ש ו " ספרים דילן בחולין חסו נ ג נ  דחסו פויפה אף נד,"ט ד
 שנתתך טופה ה״ת יתיו ואלו כוש״י דטטעפ שמוטה קאתינן עליה מה ענין נחתך לבאן ועי הל״ל ביו!
 דשטוטה פרפה . ומ״מ להנ״י אפשר לימד רחסר נשר להר״ט היינו באמצע הקולית ויתיר אף נאטצע

 שיק טרפה דהיה כנפיל פכל ושמיפה פרעה. ולעני! הלכה העלה נרשנ״א ז״ל :
 ןףןן שהתוספות נגידות ס' א' ד״ה שגשטטה בתנו דפתוולת ברייתה נשפטה בשירת הפך «״ש
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 שרופא נוידו יומה המס דאין ייעותא מסית לומר כן ומ״מלמעשה לא סיקל ועיין שייך אוח מ״י שהעמיק
 עעס ד״מ משוס גזירה שלא יבזא להתיר אעו נקג קנו( כפיש״י. ויש לראות אמאי השמיע הו״מ מעס וה כאן
 נהג״ס דהוא עיקר סעעס וחיפוי אין עעס מספיק כיון דעור שלם וי״צ דודאי הטעס הוא אש יכא להתיר
 כשעור שלס אף גנקג קטן ודאי יחיר ושם ספיקא דאורייתא שמא הלכה כרש״י אלא דסוס ס״ס שמא הלכה
 נרא״ש ושמא לא יצא לחון עיין יש״ש סי׳ י״ז וכזה יש ליישב מ״ש רמ״א ויש מערישין והיינו נרש״י וכ׳ ומוס
 נחפשע המנסג לסעריף כי חילוקים רגיס וא״א גקיאין גדין מיפוי סכשר והא מטעם זס אפילו לסרא״ש יש
 להטריף כי א״א כקיאין כדין חיפוי הגשר אלא דהיה ראוי להכשיר שמא לא יצא לחון ושמא חופה וא״א
 נקיאי! מ״מ כה״מ אף חסרון חכמה הוה ספק עיין סי׳ ק״י כנשמט הנף ועוד ספק לכל גאי העולם לא הוס
 סשק וא״צ לגווק כלל - גסניס אט נקלף כס״ס כמ״ש כסי׳ ק״י כאוד־ לו״א דהוה רק ספק א' שמא יצא
 לחון הא ספק הג׳ רוגא לאיסורא שמא הלכה כרש״׳ דאס יצא למון הוה אי! לו שקנס ושמא נמ׳ אין חיכוי
 הזה חיפוי גמור ומשיה לא מקיצין ועיקר העעס נמי דאס אתה יבוא להתינ׳ גאין ריעותא ודאי יבוא להתיר
 אף ביש נקנ קטן ושם יש להממיר מדינא וכאמור ואין לסארין: (ט) אס כשנירס יבאה . הט״ז סארין
 ועיקר דגמשנה אמר נשבר העצם אס רוב נשר קיים שחיטתו מעהרסו ואיל אין שחיטתו. מטהרתו וברייתא
 נשבר ייצא לחיז אם עור וגשר חופי! רוכו כשירה ודעת רש״י דאס לא יצא רוב מלל השבירה לאויר אז בעינן
 חיפוי נשר שלא יהא נקלף מעל העצם ושאר חנאיס ווה ככלל רוב עובי והיקפו ד״ל שלא יצא רוב מלל לחון
 הא לא יצא כלל אף מיעוט לחון א״צ נלל רוב נשי קייס ונריימא לפרושי מתני' אתא ומה שחסר זה גילה
 זה ובמשנה נמי חיפוי נעי:ן והיינו באס יצא מיעוט השבירה למון הא לאיה א״צ רוב בשר ובברייתא וביצא
 לחון פסקינ! לחומרא דגעינן שלא יצא דוג החלל וגעינן גיכ שלא יצא סביב השבירה שיסא מבוסה העצס
 בהיקף ונעינן תרוייהו כר״ס הא כל שלא יצא מיעוט השבירה לחון א״צ כלל רוב גשר ומשכחת שיצא השבירה
 ורן נקנ קטן היינו שיש באוין הנשי קרע גדול ויש יכולת להוציא דין שם או ננ1ו;א אחדינא ומשבחת שאיןברונ
 היקפו נשר ק״ס וראש השבירה כוונה לצד הגשר הוא שיש גשר רוחב טפח ומכסה גל עובי השבירה ורוב היקפו
 העצם מגולה זהו פרש״י.1הרא״ש פי׳ בכן דינא כסרש״י דאי לא יצא לחון א״צ רוב נשר ק״ם ומשנה ינר״תא
 מוא הוא אצא ואף אס יצא צחין כצ המלל כשירה נל שרוב עוביו ורוב היקפו שלם וזה צפי' הנ״י והפרישה נעצם
 משולש נזה () בעינן רוב עוני סטצט אכל הט״ז פי' נע״א כמו גגרגרח נ׳ יש עצס עגוצ גחון ובפנים אין
 שוה נוס () ומשכחח עצם רחב טפח ועד חצי טפח סוא עצם וחצי טפח חלל ושציגי ח״א שנשר ינסה חצי טפח שצ
 עובי עצס יח״א דיכסה חצי טפמ של חלצ !נ״מ אי עוני יותר בעינן שיכסה עוני ולמר די נחצצ וכן להיפן
 ומסיק דרוב עובי ורינ היקפו בעינן והיינו שחצי טפח של עוני ורביע ועשהו של חלל ורנינו יונה פי׳ גע״א
 כי סונר ומתני׳ מיירי בצא יצא לחון ולכן כשרוב נשר קייס וי!א״צ חיפוי וברייתא מיירי ניצא לחון ולכן
 צריו חיס!י שלא יהא נקלף ושאר תנאים !הנה רמ״א כת״מ כצצ פ״ז יין ט׳ ואף נחזר ונקשר יפה צרין שיהא
 עור ונשר חוסי! רונו הביאו סש״ן אוח נ׳ היינו צשיעחיה דחושש לדעה רש״י דאס יצא ס״א לחון רוב חללו
 דהיינו רוב עוניו אז לא מהני מה שעור ובשר חוסין רוב היקפו וצנן גחזר ונקשר ידעינן דלא יצא רובו למון
 אבצ ממחבר מ״רי ע״כ אף באין עור ובשר חופי! ואל״ה חישוק ליה אף בלא מור ונקשר כיו[ שעור ובשר
 חוסין את ריכו לשיטת הרא״ש ז״ל וכבר התבאר כל וה על נבון ודברי ח״ח כלצ פ״ז דין ט׳ צריכין קצת ישוב
 והדבר צרין תלמוד וצ״ע: (י) מרודד • עט״ז כל סני הוה כעיות דלא איפשטא עיין כ״י מ״ש שס ואף נשר
 שרופא גוריו יכטלמא הוה ויאי כמו בריאה ושאר איברים כתני סתוס' דהיינו טעמא דסטריפות מחמת
 עצמו משא״כ כאן אין הטריפות מחמת הנשר אלא מחמת העצם הלכך ספק כוס ולא ודאי עיין כ״י. ורע
 דמצר הכבד שניקב ערפה אין מחמת עצמו אלא מחמת הוף הכבד צינטל א״כ ננתמסמס לא סוה אצא שפק
 כמו הנין ביון לאין העריפזת מצ״ע וג״מ כשיש עול ספק ועזי דלא הזה חסרון חכמה לדיין דא״א בקיאי;
 בנשר שרופא גורדו כיון דהחסרון הוא לבל.נאי העוצם א״כ היה נאפשר לצדד שוב ראיתי שזה טעות רהא
 טחול וכליות לכמה פוסקים אי! טריפות מחמת עצמו כמבואר אלא סוף המעיים לינטל ונוה״ע אין עריסות
 בטחול וכליות של עוף עיין פרישס נסי׳ מ״ג ומייד ואפ״ס נתמסמס סוס ודאי דל״ד לכאן דהטריפות נעצם
 ובשר מעלה ארוכה הלנן אף מתמסמס אפשר שנשר סוה יועיל ויעצה ארוכה לעצס משא״כ בחצר סכגד
 ונתמסיוס הוה כניקנ וטריפה סוף הכבד ליככול הוה ולאי.־ ניא) והוא שחזר למקומו . עט״ו הביא דעת
 סב״מ צסקצ בס״מ אף שאין שאשי״י ובאין הנהמה טרפה כ״א האבר מדרבנן אסור היקל אף שלא במקוס ה״מ
 בל שנדבקו השברים אף שאשי״י ועיין שיין אום י״ד ושם אבאר צענין דינא ומיהו בגף שאין הריעוסא מחמת
 עצמו אין צסמון להקל אף שאשי״י עיין זהב מזוקק נא! ואף שהש״ן לעיל סימן נייד היקל נה"« אין לקמזן

 . נזת עיין כל״! עם וכבר התבאר :
ו . מטי! עארין בכאן. והנה המחבר כתב ניטלו או נפסקו הוס לא וו אף וו דאין צומר ל ט י  ^ (א) י
 לחול ממ״ש נספרו הארון וניטל דקאמר והיינו נחקפצו דז״א. ועיין פ״ח מה״ש הי״ז
 שהל״א תמה על הו״מ גמה שמנה נחתכו הגידי! תמת סונ נטולה לתי.ן ניטלו וסר״מ כהי״ו ,כשב נטולה
 כיצד כוי והר״א אמר דנחתן תחת סוג פסוקה היה לחשוב ופי׳ הכ״מ שס דהר״א לדגלי הר״מ קאמל אי. נעית
. ומ״ש הכ״מ צהר״מ נחתן בכלל ניטל יש לעיין דודאי ׳ ו  צמיחשניה תחת סוג נטולה יראה לפרש נתקפל! נ
 נחחן לא אתיא מניטל דסא כבד ובלומה נחחן כשל וניטל עריפה ועיין לח״מ סקשה מה פרין וכן שניטל ציים
 צימא נחתנו רגליה שני גסשיקח סגידין ונלא נחחכו בעינן שניטלו צייה מכל וכל וגדולה מזו היה לומר
 דנסוקת הגידי! לא מטרפה כצל ואי דלהמ״מ אכתי נמחכו למה ל׳ ומיהו נמשנה אי! קושיא ־ וגס צסר״א
 למפרש ניעצי נתקןצ! מה מקשה לצמא ניטצו מעצ אלנוכה ונחתכו רגציה צא נסקא עניעצו דצפעמיס ניטל
 כהאי גלע טפי כמו כבל ניטל ממקום תלייתה טריפה אגצ לסי מה שכתכ סט״ו"וכן א.יהחן וכיכול היינו
 נתקפלו משוס וסלמ״מ צייה נכלל פסוקה וככלל נעוצה היינו נתקשלו ופרין שפיל למה לי נחתכו וכן לקמן

 דאמי אי פסק אלימא היינו מדחנן "וכ! משמע וקאי אנחתכו וכוכתיבנא :
ז לנברא חסל צ״ס לכאורה להר״מ כצ ניטל טליפס נברא הסל כשירס וצסלשב״א טריפה ולדידן נס״מ ל ך  ן
 י כשירה עיין הימן נ׳ והא דפרין למה צי נחתן י״ל היכא לנכרא חסל צ״ס טריפה מטעם חתוכח רגל
 ועיין רש״י כבורות מ׳ א' שפירש יחיל טליפת מעעס נוקא דשף או ניטל הירך או נחתכו רגליה ולא פי'
 משוס צ״ס ונימ יתיר רגל נין סטשי״ן לשוק והזה חסו צייה , ועיין שיין סימן נ״ס אות ח' יעייש . ווע לעני!
 דינא החמירו אחרונים אם נתקפלו מעל העצם ממקום חיבורן אמנס ראוי שתוע אף סכ״י לא סכשיר אלא כל
 שהן קיימים צמעלה ויונקיס מהגוף וסדלא נליא נמ״ש בכ״מ וביי אנצ אם ניטל! ממקום שסם מחוברים
:(  נעצם ולמעלה מחצי עצס נחתכו ששם אין מעריף פסיקותן מווה נ״י וטריפה ולא הררא בריא ובאמול(ס
 (ב) או שנפסקו . נאמצע החוט ט"! ולא 11 ניטלו לנמר׳ אלא אפילו נפסקו: (ג) שקולי! קוג״י. ובלשון
 אשכנז טשי״ן ט״ז וכבר סחנאר נסי׳ נ״ס ולש״ן אנאל עוו ונטשי״ן גופא אין נו צ״ס וסש״ד שמחמיר משוס
 שיש לחוש שמא עשה איזה ריעושא נסמון לו למעלה מהטשי״ן שם הס צייה : (ד) ולמעלה . עט״ו וצ״ה
 מתחילי! מיד לאחר בלות העשי״ן נין הטשי״ן ונין השוק ואס נפסקו שם טליפה אף בבהמה שבקיא׳! וגש״ן
 אגאל: (ד,) כמו העלקוס . דמשס ולמעה סוה קשין ואין פוסל נהם פס1קה ט"!: (ו) נחתך רובו .
 עט"! וז״ל הגמרא חוצי! ע״ו ג׳ אמר אמימל תלתא חיטי הוו מל אלימא ונ׳ קטיני איפשק אלימא אונס רוב
 גני! איפסק קטיני אזלא רוב מנין מל נר״א מתני לקולא איפסק אלימא איכא רוב מנין איפסק קטיני אינח
 לוב בנין. בעישא שיתסל איפשק מל טליסה א״ל יכולה אמל לנ צ״ה גלונו מס ברובו רוב א' ני אמריתיה
 קמיה לשמואל אמל מכלי תלתא סוה ני איפסק חל האיכא תלי טעמא לאיכא תרי וסליגא דרננאי א״ש ואמל
 נשתייר כמוט ססרנצ לשילה . א״ר מאי רונו רונ כ״א כי אמליתיה קמיס לשמואל אמל סאיכא תלתא לכל
 חו והיינו ררננאי והלי״ף הביא לאמימל ומל נל״א ולב וצ״נ לשמואל וכתנ סל"! לרי״ף •וסק כשמואל ולגנאי
 סונר נ! . והיינו מלהביא הא לאמריחיה קמיס ושמואל ומסייע לרננאי ואל״כ לא סיס להכיא כ״א רב
 יהולה אמל לנ ותו לא . וצפי ובליו ואיחיה לחרוייהו למר בר״א ולשמואל לנצ״ס מיעוטן משינ ככולן וצא
 ככל התורה ללונו בכולו ומל נל״א במי ם״ק לאי איפשק היינו לגמלי ואינו פוסל אלא אילימא לנמלי וחד
 מקטיני צגמלי ושמואל לאמל כי אשתייל תלתא לכל חל לאו למימרא לכל הג׳ יהיו מיעוט! קיימי! לא״נ
 איפשק אלימא לגמרי ובי קטיני מיעוטן קיימי! א״נ להיפן נמי כשל לליליה אלא להגליצ התימה יללנליו
 ודג קאמר שפוסל אפילו כל הג׳ מיעוטי! קיימי! ורננאי נמי ס״ק אט נשתייר כחוט הסרבל היינו נ׳ קטיני
 גכ״א מהן כחוט או באלימי כחוט כשר. ואס נאמר כיו! דנל הגי לקוי! בעינן שיהא מיעוטן וכל הג׳ קיימי!
 הוס אתיא מימרא ושמואל כסשטי׳ ומי כל״א דמכשיר גאיפשק אלימא לגמרי היינו שהג' קטיני כ״א כולן
 או רונן קיימין משאי׳כ כשכל הג׳ לקו־ס בעינן ג׳ מיעוטין נשארו. אצא שאין זמםנרא כיון ושמואל הובר
 מיעוטן כלובן א״נ ס״ה ב׳ מיעוטי! ואלימא נפסק לנמלי כשידה כדנעינ! למימי לקמן. והר"! פסק כרב לגבי
 שמואל וכמר כל״א וכל״ג ללוג של כ״א טרסה הא א׳ מקטיני יורו קייס יאלימא ומל מקטיני מיעוט! ק״ם
 לשירה אף ורוב גני! ומנין אפשיק בלובן ומר נר״א נאיפשק לנמלי פושצנאיפסק חדמקעיני ואלימא . אף
 לצרכ מיעוטו לאו ככולו מיפסצ גני נפסקו ברונן מימ באס לוב קייס כשייה בנשאי מיעוטן כוי יע״ש והרח״ש

 נתנ •••
וח  פחייפ או הוה חסרון חנפה. אבל אם יש בפה לתלות חולין נין בעוף ונהפה לפי מה שהוא לפי ראות עיני הטורד, וכבר כתבנו טוה כאורך בריש סימן כיפ ועיין פר״ח יתבייש שם טה שהאריכו נ

P ר בלי׳ אות ב׳ נשם לה״פ מעשה עגל שנולד וידיו עקומות והיה הולך על ברכיו ורנליו האהרוניט היו פשוטות והכשירו עי״ש ולא ידענו טח בא ללפרגו דא״נ נשברו ידי הנהפה כה״ג נפרסות או בין O 
 התחחון לשוק בידיפ לכ״ע כשירה וליכא מאן דפליג ואגי אופר אם איתרמי ברגלים האחרוג־ם לא ידענא איסור ברור לזה ומ״ם אט היה בא לפגי לא הייתי מתירו מחטת השש צ״ת אף דבתולדי. הוא

 אפיה יש לחוש לפסיקת הנידין יכאות ד׳ מחלק נין נהמה לעוף אט נשעת שה־םה היה שלפ.דנעיף אין מכשירי; ונתב וכן נוהנין אין גראה אלא כשייך וככר חארכגו בזה ז
ו א או שנפסקי. השייך חסכים דמיש הר״א נהשנית הוא לדינא ולא לדבריו יהי״ט קאםד וכן הוא הסכמת הס״ז וטר״ח וכבי כתבנו יאף הב״י לא הכשיר אלא כשעדיין יונקים מהנוף הא נתתכו לפעלה מט״ן  ו
! להקל י*"? • ב אנל חסברא א׳ עיקר . עש״ך ולנאורת דד״ל בהים יש להתיר בנפסקו חפגיםים אלא שלא מצאתי לא׳ י  אצבעות ונתקפלו אף לדידי׳ טריפח ועיין 6"ת א׳ ח־קןל ננתקפלו ולרינא א
 שיתיר נחים ואפשר אם.ספק אפ טח״פ נפסק או לאחר שחיטה נחיצונים אין לעשות ם״פ שפא לאהד שחיטה ושפא הלנח נט״ר פניטיט דעיקר נסנרא א' . ושוב ראיתי בטי׳ כלל פ״ו אות כ״כ דנ״ם היכא שיש
 עוד צד להתיר דטומכין'אסנרא א׳ יע״ש והיינו כשיש ספק בפגיטים יש להתיר מפעם ם״ם , [ל] ודע דנם בעוף העיקי צ״י, מחוץ ולא לצד פנים שנן כתנ חרא״ש בפי' צ״ח מחוץ במקים שהזנב נופל עליחס
 יכן ביגון! •עיש דצ־׳ כפ״ש וגיפ נעיף איגויק ינייצא שבקיאין אני צויך להחמיר ככל הפי' ילנדוק מחיץ ינפניס יהם ייתר טי״י נתויייהי (°) יצריך המירה ליווי : כ שקיריז קיגי״ל ד׳ שטית יש לו עיקים ונינה
' פח ויש חילוק נין נגד הערקום לבין השוק : ד נננד הערקום . עש״ך רפי׳ ט״ש בשייר ששם הוא צ״ה היינו שיש לחוש שמא פחטת השבר איתוע קצת  קונייל םשי״ך ועיין שיך ועיין מה שאנתונ נאות ו
 לפעלה נצ״ה וא״א נקיאין ואפילו גתרפא שאשי״י לא מהגי נל שאין הפריפח מחטת עצמו יאלו משוט תתינת רגל היה טחני שאשי״י עיין ש״ך סימן ניה א' אמנם הט״י שם אות א׳ מפרש דברי הש״ו ננתתך
 רנינר, היינו הנליד נין הטשי״ך לשוק ששם ודאי יש צייה ונטו שאבאר ולדידי' נסשי״ך כל ענתרפא שאשי״י לכ״ע כשירה יע״ש וט״ש השיך ראיה םרש״י צנא דאינקורי לא הבינות־ רנעוף ליכא טשי״ך כלל
 ידיחק גדול לומר שיש טיגי עופית שיש להם טשי״ך ומ״ש ינדק צ״ח אלפעלה מרכיבה אי יניבה הייגי נלי״ד ישייך לשין שבירר, בגלי״ד . ודע דצ״ה בנהמה הם בין טשי״ך לשוק כי כן פירש״י חולין ע״ו

 בדעת רש״י ז״ל ובפי מה שרצה לצדד הל״ה אות רצייה . ויש לראות הא התיס' לכאורה נרפנ״ן יתיר
 בנפול ניד שהרי בחילין דף ג״ז א' ד״ד, שטופת יד בתנו ה״ה גהתכו נשירה נדאמרן לקש; ל״ש אלא
 •גיחסר ניר הרי כרמב״ן דאי כהר״ט אין ראיה רנחחך נרע מחסר שהרי הרב אומר כן באו״ים ם•^ ס״ו
 יע״ש יא״כ או דםובריט כרשב״א דחםר פריפה כמו ניטל וקשיא או נרמנ"; וטביאין ראיה מיתיר אלא
 פדלא הביאו כ״א חסר ולא יתיר ש״ט כרשב״א סוברים דבל ניטל טדיפה ה״ת חסר וא־ך כתבו דשף
 התחלה כשירה ואפשר דאפ״ה כשירה דלא כאיב לה ואף דלית לד. ניבי' הא ניבי׳ לחור אץ פענב .
 ולענין הלכה לא נתבאר אם נשטמת מברייתה מת דינו דלתום' משמע כשירה ולרש״י לרב טתנח נ=י כן
 הוא וט״ש בלא עיכול היינו אליבא דהלכתא כמ״ש הכה״נ בהנהות ב״י אות ל״ו , אמנם ט״ש שם לר״א
 דפוםל בעוף בלא איעכול משנה דבכורות דמיירי בין בחמת ועוף ע״כ בנשטטת םתחלת ברייתה ולא
 ידענא דחא התם לענין בכיר קטיירי . ועור דריא אפשר טורה דאיפסק בעינן דראייתו פדלא אמר כשירה
 עיין ב״י . והנה גיר׳ הגאונים דר״ם דווקא נעיכיל יהרא״ש גורס דר״ט בנל ענין טריף והכריע הריננכ״א
 באריך כני' הרא״ש ולכאי' אין נ״ט אלא דניים בנשטפ טתחלת ברייתה דלנאונים טריפה דלק״מ קושית
 חתום' בכורות ולרא״ש קשיא לר״ט וע״כ מתחלה ברייתה . ולרש״י אין הכרע וי״ל תורם כנאוניט ואין
 קישיא טר״ט ונשמטה טתחלת ברייתה טריפה וטש״ת פי' בחולין ד־תיר חוי שף כו׳ ודווקא יתיר וכאטור
 ואיך שיהיה רש״י אין םובר כתום' שהרי פי' יתיר טריפה טשום שמוטה ירך ולו שסובר הסר נמ־ טריפה
 ומ״ש כן לומר דאם עומד כוי כט״ש חל״ח אות רצ״ח אף דח״ל לפרש מחטת נחתך טריפה ואף כשוק
 טייט הא יתיר לדיריח כחסר טתחלת ברייתח אפייה טריפח וא״נ חא דר״מ קשיי אף נאמת . או סובר
 כנאונים או דר״ס הדר ביה ויותר י״ל אף ילא טריפה עד דע־כול ט״ט בנפםקו דהיינו יתיר דהיה
 כחסר הרפה נמצינו לטידין דלרש"׳ ולהל״ח אות רצייה אף דלא שייך איעכול מתחלת ברייתה אלא נפסקו
 אפייה טיפה יטכ״ש לגי' הנאוניט אין ואיד. דלק״ט קישית התיספית אם כן יש להחטיר בחפר טתחלת
 ברייתה ד״ל נשמטה טתחלת ברייתה רלא נפר״ח אות יו״ד שהכשיר ועוד דבשלמא נפסקו הדרא בריא
 משא״כ חפר הניבין טתחלת ברייתה לא שייך זח דומה לט״ש הריין נחתך הירך ואף אי יש ניניה ט״ט

 כיו; דנברא כך תו לא הררא ומתקשר (°) נ״ל כזה נ
 ןך^ז עוו בפי' ניניה יש ב' פיוושיט א' ט״ש הטתבר היתירות וזה פי' הר״ט בה״ש פ״י ה״נ והל״ט
 י שם והכה״ג בהגהות ב״י אות ח״י. אטנט רש״י נ״ר א׳ פי' ניר קטן שראשו מחובר לשדרה
 ילענין דיני יש להחמיר כשני הפירושים הן שעיכול היתרות מאשית׳ הן שנעכל ניד קטן . והגה ׳"ל
 רש"• לשיטתו רפי׳ יתיר רנל מטעם שטוטח לא טםעם נחתך דפיב' ניטל טרפה הא חסר כשר יכח״א של
 חל״ה אות רצייה ולכן לא פי' ניביה היתירות שבעצט הנק״א דא״כ יתיר אמאי טרפה דנחי דכניטל
 הקוליות מכל מקום לא ניטל היתירות של אבר אחר דעצם הנק״א ואף לם״ז אותר׳ שהשינ על הפרישה
 דניטל כל שלשה פרקים היינו יתיר רגל שיש לו נם כן שלשה פרקיט דיתיר כנטול אותו אנר אטרינן
 לא אבר אחר וזה נווד לבל טבין ומשייר. פי' ניביה גיר ויתיר כחסר וניטל נם אותו הניד טשא״נ הר״ט
 ז״ל דפםק חסר טרפח אם כן יתיר נטי טמעם נחתך פי' שפיר חפ היתירות גיי״נ היתירות) ולפ״ז בש״ע
 דפסק ניביה חיתירות והר״נ לא הניד. ובסימן נ' פסק הו״ב בה״ט כר״ט ו״ל דנ־טל טרפה הא חסר כשר
 אם כן ביתיר אטאי טריפה אלא דהוא לשיטתיה דחםר טרפה ברגל אף בשוק״דנורם בחולין אבל
 ״הפר ויתיר ברגל טרפה אף דכשר בשאר דוכתין נישל טרפה הא חסר כשר בהא אטרינן טרפה ויש לגו
 הוכחה דרט״א אף בשוק חפר טרפד, דאי דווקא בקוליות וטטעם שמוטה אס כן קשיא דידיה אדידיח

 יכדכתיבנא ובבר הארכנו לעיל שט :
ך אנאו לך שוש״י ננבווות פי׳ יתיו טיפה והיד, נבילה ניטל הירך ינחתכו רנליה וניקא דשף ן ז  ן
 י ער נא; לשונו שינה טט״ש כחולין והטריף מנ׳ טעמים הנה מ״ש ניטל הירך הוא בתולין נ״א
 נ>טל חיוך וחלל ניכר דבשר ניטל ער חור האליה וה״נ כאן וחל״ח שם אות נ' כתב דלא דק דתות
 נבילר, ואני אומר אין חכי נמ׳ ולמר, קורא טריפה אלא שיש לחלק בין על ידי טבח ובין נברא כך
 דהרי הרשב״א בתשובה צ״ח חילק בין יתרת דחיה יחיה אלף שנים ואפילו הכי טרפה הוא הד־ן כאן

 הארכנו קגת מפני שיש תועלת לבטח דברימ !
 וללזו וי דינא התום' פי׳ ניביה גיר וני; האי או האי נעכל טרפה כשף אף נה״ט. עיי כח״נ בהנחות
 י I הב״י אות כ״ג בשם דםש״א להכיר אס נשמט אם יש חיכוך ושריטות בלוכנא ודאי עף ועיי
 חינוך הוה דאל״ה א״א להכיר שכשיביא להפריד נשטט ממילא ע״י בדיקת החכם יע״ש : ט יינ עיבי.
 כתב השייך ולפי פה שגוהנין להטריף נב״ע קצר ניה ומשמע אף נהיים נוהגי; להטריף דאל״כ ג״ט בה״ט
 ומ״ש רמ״א לקטן אם לא לפי ראות עיני הטורה היינו באין ריעותא כעור הא יש נקב ח״שינ; לפירש״י
 שמא יצא לחוץ ואף בה״פ יש להטריף ולקמן אבאר בעזח״י: י כשירה , אפי׳ האבר שייך והיינו טרינא
 אנל נוהנין להשליך אף אם יש ספק אי יצא לחוץ כמ״ש נאות י״נ וגדולה מיו אפילי אין ריעיתא בעור
 ונשר נוהגין להשליך רק נשחזר ונקשר ושוכנים זע"! כם״ש נאות י״ד וברבעינן למימי לקמן וככר
 כתבנו לעיל לעני ברנד חשונ אין להשליך! יא אסיר מדרבנן . עש״ך אי שרי להושיטו לנ״ג ועי' פר״ת
 וט״ם נכון שלא ליתן לב״נ מאחר דהפסר מועט ומשום ניירח אפו יתן לו אפייה •י יב כשחותך . עש״ך
 וכוונתו מניאר דהיכי שהנשר מחונר נין חשברים וה״ה לדידן כשעור ונשר שלם אפייה אופרין צריך
 להתוך מהנשר מעט למעלה דא״א לצמצם הא עצם שלמעלה וכן אס נפרד הכשר זה מוח א״צ כלום ומזה
 תראה שא״צ להשליך נל האבר נט״ש הנל״י נישס נה"׳ יפ״ט נדנד מועט יש להשליך נל האבר אנל
 כשתוא דבר חשוב אין להשליך כל האבי •י יג וצריך לחתכו . עש״ך וכלל הוא דטדינא ה-נא שיש
 ספק אי יצא לחוץ טדינח אבר שרי דםפק דרבנן להקל אלא דנוהנין להשליך האבר חנשבר אף בעיר
 וכשר שלם כל שלא נקשר כמ״ש באות י״ר ומיהו אף בודאי יצא לחוץ ראבר אסור מדרבנן לא אטרינן
 ביה איסור דבוק כיון שהרבה םקילין שאין אוסרים איסור דבוק ומ״ש כשאין ריעותא בעוד ובשר התבשיל
 מותר משמע הא אבר אסור ולקמן כתב דאין להחמיר למ״ב כתב כן שאוסר אפילו התבשיל זיא ואיהו
 סונר אף אבר שרי ומ״ש דהוה מצות פרישה חייגו כט״י כיון דאי; בו אלא מצות פרישה ונתן עוד
 תבלין דהוח כתרתי דםתרן אי אמרי׳ ביה רנוק והיינו ממהר לתתנשל זסיהו שמא יצא פ״א להיץ נלא״ח
 אין לחוש באיסור ררבנ; דםפיקא לקולא כטיש בסיסן ע״ב גני לנ ושם יבואר בעזה"׳ וכבר כתבנו בשייז
 טה שטחילק עט הש״ך ניי׳ י• יד להטריף . עש״ך !כיונתי מניאו דיודא׳ ט״יס דם״א דיש לאםור אט
 לא נה״ט לא קאי נ״א שאץ ריעותא נעור יכשר הא כשיש ריעותא ח״שינן לרעת רש״י שמא יצא פ״א
 6זוץ ואפי' נחימ טרפד, וטייפ נחזר ונקשר נוה יש חילוק אם אין ריעותא נעור וכשל יש להתיר
 לאחרים ענ״ט אף כאין ה״ט ולעצטו לא ואם אין הנחמה נמרפת רק לעני! אותו אנר נל שאין רואין
 ריעותא בחוץ ינקשר אף שאין שאשי״י אין להוזטיר כלל לעצטו ואם יש ריעותא נעור ונשר אז אם נקשר
 שאשי״י כשי אף באין ה״ם ואם שוכבים זע״ז הב״ח היקל עכ״פ בה״ט והטיקל לא הפסיד ועיין תשובת
 ב״ח לא חיקל כ״כ כ״א נטליחה יע״ש קל״ט שהאריך אכל באין נקשר ויש ריעותא בעור ובשר אף בה״ט
 אין להתיר וכט״ש לעיל יעיין היטב . ולפי זח עצפ הקוליות סמיך לנוף ב׳ בדקה ואי בעוף לא טהני
 שאשי״י דא״א בקיאי; בעיכול ניביה וכל שאין הטריפות מהמת עצמו לא מחני שאשי״י ובה״ט יש לחתיר
 נםניאר שם והיינו נשהור ונקשר ענ״פ לאתרים או נאי) ריעותא בעור ונשר הטיקל לפי ראות עיני
 חפורה יש להתיר כמיש רםיא כאן אלא שיש לעיין דהיה ב' קילות א' לומר דבקיאין נעינול ואי דלפסיק
 לחקל כחיים נגד המנהנ אף בעור שלם . ואפ בשבר רתוק אנירל וכן בשוק שלא כמקום צייה אז הדין
 כטבואר כאן ובמקום צ״ה טריפה נעוף ובחמח כשרה כשחזר ונקשר וה״ח נעיף אינדיק ולקטן סי' נ״ו
 אבאר לענין צ״ח אימת •יש להם בדיקה וכאן אין להאריך : טו ואף . עש״ך העתיק לשון ר״ט דאגו
 נוהנין כרש״י ונירינן אם יבוא להתיר כשיעור שלם ינוא נטי להתיר ביש נקב ואז הוה םפיקא דאורייתא
 שפא יצא לחוץ ואף בה״פ יש לאסור בשיש ריעותא וט״ש כי א״א בקיאי! בדין היפוי בשר זה קאי כשיש
 נקב ריצא לחוץ יע״ש : טן ובטחצח . כתב שייך הא עור לחור אף בעיף אין מציל דגי׳ט דליהוי ודאי
 יעיד דאי שאשי״י דבעינן דוקא עור ובשר חופי; את ריבי כט״ש השי״ך לקמן יהלבך עור לבדו אין מציל
 אף בעוף: ין ואגן כו׳ . עש״ך דג״מ בח״ט יכל שנשתנה מראית הכשר יש להטריף אפילי בה״ט
 וא»׳״ר דכאן אף בשיגוי מראה לתור טיפה כיון דאינא ריעותא דשבירח . עוד כתכ דג״מ נשאין ריעיתא
 כלל בעור ובשר ונקשר רק לא שאשי״י דנשר אף כאין ה״מ והיבא שנשתנה אסור ואפשר נמי בשנקשר
 שאשי״י דבעינן עיר יכשר חוטי! רונו אם נשתנה טרפה שא״א בקיאי!: IT ולבן . השייך הראה פקופ
 לסימן נ׳ וכבי כתבנו ששם בעינן נשתנה ונלקח הבשר וכאן אפשר אף בשינוי מראת לחוד היה מרפה
 נדאטרן! יט טקום ־•עושה אותו טרפד,. טהני שאשי״י ובייש באבר המדולדל ילא הוה אלא מדרבנן
 אם נקשר כשר . ש״ך רלא כאו״ה שסובר רניו; ראי; טיטרפה בנך אין הקשירח ראיה אלא דנל שיש
 ריעיתא םתטת עצמו היה ראיה •י כ בשייר. . כתב השייך היינו דוקא כשעור ובשר תופץ את רונו:
 כא אסורה טפפק. עש״ך אף למ״ד ספק השקול אילינן לקולא או רלא הוה ספק השקול דפםתבר •יתר
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 שפתי דעת יורה דעה נו נז חלמת טריפות משבצות זהנ הכו

 נחכ ורב אלפה לא הניא נ״א לינ ירנ יאף שנשל מורה הלן אחר המחמיר ו״א וקי״צ כמר נו״א יצ״נ ה״פ
 רוב שכיא מהמיטץ הננויסין נהם א׳ אימהי! אלימא ונשארו קכויני ואיפסק רונו נוריפה וכ! איפס־, קטיני

 ורונו של אלימי מרפה לאפוק׳ משמואל. ואין לפרש ררג במי רונ שכ״א וא״כ לא הוה כמר בריא ואין לומר
 ונריע רוב שנ״א מרוב בני! ורוב מניןילא מהחבר כלל ולמר נר״א נשתייר רוב אלימי או רוב קטיני כשר וכ״ש
 יונ נל אמי ענ״ל. ממרוצת ינייו רהרי״ף פשק ביב ולא כמ״ש הר"! ו״ל אליניה. ואה כדחוק לומר יסיק
 דפוסק נל״נ ושמואל ואי נשתייר מיעוטן של נל הנ׳ נשירה ולא נל״ק ואמר שמואל מכיי תלתא הוה כ׳
 *יפסק חו לנמוי האיכא תיי נו׳ וווקא תיי שלימין יהא כמבי״א קיימין וא״כ אן איפשק תיי קטיני נשייה
 וסאינא יונ בנין ואין קאמר ותרי בעינן משמע אף נשאר רוכ אלימי לא מסני ומש״ה פסק כצ״נ ושמואל
 ואס נשתיירו מיעוטן שכ״א נשירה ומיעוט! ככולה כיכתיגנא . ומלבו שזס ווחק לומר ורי״ף כשמואל ואיזו
 נרנ עוד יותר דוחק ונתב וי״א הניא ל״נ ורב ותשמיע הא לשמואל נל״ק ואי כיכרי הרי׳׳ף אליכא ור״ן
 העיקו חסל והיה להביא סא ושמואל לל״ק לסיויע ססנול שבין ל״ק ללישנא נתרא אשי ע״כ ניאה שפוסק נרנ
 אליבא והרא״ש וכאמור. והנה להשוות ונרי ובנאי לל״נ למר נר״א קאמר הרא״ש וס״ק רוב שניא ל״מ ויש
 לשלש לאי איפסק קטיני גרונן לנעינן נמ׳ רוב אלימי לילאי א״ש אלא לאמר בסתם משמע אף ואיפסק רוב
 אלימי אפייה בעי וונ שניא מהקטנים והא כחו מניינו סגי ועיין מי״ט מ״ש ול״נ כפשטיה דה׳׳ק לוב שכ״א
 מחוטי! הנטרפיס ו״ל כ״א מהחועין נמה שתלוי הטריפות נו ואי אפסיק קטיני תלוי הטריפות נאלימ׳ סוס
 טמש כיא ואי איססיק אלימי מלוי גטריפות נקטיני הוה הפי׳ לוכ כ״א מה שחלוי הטריפומ נו או רונאלימ׳
 נשיפסקו קטיני אי לוב א׳ מקטיני ושמואל פליג ואמל ללא מיטרפא אפילו ניטלו רונן של שלשת! . אלא
 לקשיא לאין פליג שמואל ללמא לנ מיילי נאיפשק אלימי או קטיני לנמרי ונשאו הנ׳ קטיני או אלימי מיטרפ•
 וראי ציובן ניטל ואין אמי מכלי תלתא סוו כי איכא תלתא וכל חי נשירה ורב מ״רי בניטל אלימ׳ לנמרי
 אשר ע״כ מוכימין אנו לומי ושמואל לאו ווקא אמו תלתא וכל חו וחו או יו׳ המחלקת היא ומסייע ליננאי
 היינו ואמו נמיט הסרבל שלא נשאל כ״א א' כמוט ססרנל וזה שסשמיט הלא״ש סאינא תלתא וכל חי והביא
 הא למסייע לרמאי • והנ״י כתב ונראה מלגרי הרא״ש לאס נשתייר נא׳ כחוט השרנל כשר וקשיא ולמא
 שמואל תלסא וכל מו ולאו היינו ורננאי וצ״ע . ולפמ״ש מוכח ושמואל היינו ויננאי יאל״כ איך פלינ אירנ
 ונאמול . ומ״ש מרא״ש ואין לפרש ונריע נו׳ טי׳ המי״ט לה״ק ואימא רוב שנ״א מכחוטי! קאמר ולא
 טיטיסא טו ונעינ! רוב של כל הג׳ סא רוב קייס נשירס ולליוקא אתא הא נל מיעוטי! שכ״א נשר יל״ס ומר
 נו׳׳א פיסל ומכשיר נאליטי שלא נלקה כלל וכן נקטיני שלא נלקה נלל הא נלקו שלשת! אפילו במיעוטן האי
 טריפה ואמר רנ ואפילו הבי בעינן רוב שכ״א וה״מ פעמיס נ׳ ברוב אלימי וקטיני אלא לויוקא אתא סא
 הל שלשתן במיעוטן בשילה יזה פשיעא ולא צריך לאשמעינ! ומר נר״א ימנשיר נאיפסק איימי לגמרי וה״ה
 שלא נשאר בבי רק רונן ונ״ש ננ׳ רובן אלא ע״נ איזוטין שנטרסין קאי. ועוו שי׳ ג׳ ׳ע״ש . ורנד׳ הטול
 אנאל לקמן געז״ס . וו״ל מל״מ ז״ל נס״ח מה״ש הי״מ נפשק העב לבלו מותרת שהרי נשארו שנים נחתכו שנים
 הלי נשאל העב גדול משתיהן נחתן רוב שכ״א טויפה ואצ״ל נחתכו כולן או לוב! ענ״ל וכחנ סל׳מ אף
 ופסק נמל נל״א למכשיל ונמתן לגמרי ייג בנין אי לוב מנין הא גליעי עפ׳ שלא נשאר א׳ מסן שלס .
 והמייט עשה כלומל «"! לקשיא ליה כיון למי ני״א אינו חושש ללונ מנין או בנין אס ל; אמאי טריפה
 נאיפטק רוב כיא ותי' להא גליט טפי למיעוט לא סוה כרוב יע״ש והכה מיש יצא נשאי שום א׳ מסס שלס
 הלשון אין מורה כך והיל רוג מנין בשר אנל כשנשאר מיעוט לא הוה ברוב. ואס והכ׳׳מ מפלש ויבינו
 נלנ נלינ וכל״ן לנעיכן רוב שכ״א מהג׳ ושאני הנא דאי א׳ מהש שלם או רוכו כשירה והמיעוט מציל ומר
 נויא נאיפסק לגמרי אילימי ומל מקטיני הא מיעוטן קייס מציל ומשוס הכי אמל לוי שכ״א . דדוחק לימי
 דוג שכ״א ממוטין סנערפין ולא היס לו לסתום אצא צפרש . סוס א״ש צישנא ואין נצ א׳ שלס . ומ׳׳מ הקושיא
 א״א צפלש כי אס נמ״ש סמעלני יוס טוב שוב לאיתי צהלמ״מ שמפרש דברי הרימ ההוטין שנטרסין נסם
 ויראה שמפרש כמ״ש הרא״ש כיכתיננא יע״ש ופוסק הוא כשיטת הלי״ף רני ז״ל וכרב כל״נ וכר"! בתי׳ הנ׳ .
 ויש לראות במ״ש נחתו העב לגמרי משמע לנ׳ הנשאלים שלימין לגמרי הא ל״ק לנשארו לוין קיימים קרי
 לסי ולכדו צאו ליקא אלא אף שיש לקותא נאינן נל שרונן קיימים ואי קשיא לי סא קשיא אין נתב ואצ״ל אס
 נחמנו נולן או ניטלו נולן והא ננחחכו אף נמל מקטינ׳ ואילימ׳ סגי ניון לפסק נמל בל״א והכין נתנ
 נפסק מעב צנלו משמע אי מו סקטיני נס כן הוה טריפה וזה נמר נר״א ומה י;ן דהא ינפסק לינ נעינ;
 נולה! וגאיפסק לגמרי באילימי 1ר,ד קטיני'סגי ובמיש סדין בתי' סני דווקא סמיעוע מציצ •ע״ש. יכ״ס
 להנ״מ נמי עסוש כן והובר ונינו נת" שני של הרא״ש דאחועין הנערה׳! קא׳ וכמ״ש הלח״מ זס א״א להעמיס
 נונריו שכתב שוס אחד מהן משמע וכל הנ׳ נפסקו רובן ועוד לכמנ ליבינו פוסל נעוף ננפשק רוב א׳ מס!
 משוס למממיוינן בעוף ייתר מבהמה הלכך אף ברוב א׳ טרסה וזה צודק לתי' הנ' של סר״ן ו״ל ונהמה מיעוטו
 מציל כל שנשאל אחל שלם וה״ה נעוף נ״כ לו״א כיון דמחנרוי! כו׳ משא״כ אי כחי׳ הוא״ש מה״ת לומר ואי!
 טריפה נעוף בלינו ׳ע״ש . עיין נריץ ו;״» הניאו. אשר ע״כ מוכרח לומר דפי' וברי רנינו כר"! בתיי
 הנ׳ ונאמר דהרי״ף נמי פוסק כרב וכפי הבנת הרא״ש נרייף וכתי' שני של הרי! א״כ אמאי כתב בכתתנו
 נולן דווקא והא גאיצימי ותד קטיני פגי במר גר״א וצ״ע. ווה לשון סנוור בתב הרמנ״ם נפסק הגדול ושנים
 קטנים קיימים או שנפסקו הקטנים והגדול ק״ס נשירה ונ! נפסק קצת כ״א מסם כשירה עד שיפסק לוב נ״א
 מהם ייש״י אוסר כנפסק כ״א מהם יא״א הרא״ש ז״ל נחנ אפילו לא נשאר וונ של נל אתו מהם כשילה ער
 שיפסק הגיוצ כולו ויונ שכ״א מהקטנים או שיפשקו שנים הקטנים ורובו של הגדול אנל נפסק הגדול ונשאר
נ מהקטנים או שנפסק הקעניס ונשאל לוב מהגליל כשירה והנה משמעוח לשונו שיש שצש מחלוקח גד כל  מ
 ונסי הנראה הר״מ כהיא״ש. ועוד דהדיוקיס סחרי אהדדי דנחנ נהרא״ש דאינו אשור אא״נ נפסק נל הנחצ
 ורוב של הקטנים הא רוב של א׳ מהקטנים נשירה ווה נסרי! נחי׳ ימיעיטן מציל 1כי אמר «ר נריא יווקא
 ואיטםק לגמרי ווה קולא גדולה יוחי מרין נמי׳ הנ' ראלו לסדין דווקא כשמיעיט! של ני קיימים כמי שיראה
 הרואה נהר״ן והניאו סב״׳ גיכ ואלו להרא״ש אף לאיפסק נל הגדול ואי מיעוט אמי מהקטנים והשני חנו
 קייס כשילה וני טריפה נאיססק איצימי יא׳ מהקטנים לגמלי והדל אמל אגל נפסק הגוול ונשאל יוב נל א׳
 ואי משמע הא נפסק אילימי ולוג א׳ מהקטנים ענ״פ טליפס. וכתב המי״ט ייוקא לרישא צאו ליוקא וסיפא
 דווקא ולחומוא . ולפיו יהיה שלש מחצוקת סרימ סונר ללונ שצ כל א׳ נעינן גוב ובצ״ג וכת•' סנ׳ של הריין
 ורש״י פסק כאמימי לווכ א׳ סגי וט״ס נל והלא״ש סונר נל״נ ווונ אחו אחוטין הנטרפים ואי איפשיק איצימי
 ורוב קטיני והיה יונ של אלימי ויוכ א׳ מהקטנים לשיטה זי עייפה . ולולי למסתסינא הייתי אומי לסטור
 ס״ק!א״א סוא״ש ו״צ נתנ להודיע נזה בתי׳ הנ׳ שצהלין דמתחצה אמר דאינה אסורה יויאי לכ״ע ני אם
 שנפסק כל הגדול ורוב של א׳ מהקטנים ואף לשמואל טש!ל וכי מכשיר שמואל כנשאר מיעוטן שכ״א ודקדוק
 סנ״י י״ל ולאו ווקא סא נפסק הנוול ורוב נשאר מהקטנים וה כשר יוא׳ כמר ני״א וניב ואמר הכין ורונו
 שנ״א הוא יטריף ומינה הא נשאר מיעוט מסגוול קייס אף נפסק רוב א׳ מהקטניס כשירס ווה יסכים למאמר לנ
 נלונ נ״א הא מיעוט אילימי ומיעוט קטיני ואי קייס כשירה ויש מבלי! לזה מוצא הכריע נמ״ש הרשב״א לעוף
 יש מתירי! בגפשק המיעוט וי״א נו׳ ולא נסב ואיא סיבו נעוף אפילו מיעוט אס סונר כתי׳ האי אצא ש״מ
 לסונל כתי׳ הנ׳ ואין סכרע ולסינן לא .הכריע באן אלא שמה אעשה שבוגרי סרא״ש א״א לפרש כתי׳
 סב׳ ואל״כ לא הוה לומר חועין סננורפץ ונמיש המי׳׳ט יעיש ס״ו דברי הטור צלילי! עיי! יישוב לעת :
נ בעי רוב כל אחו ואחו למר  ועחף, אגיא לשלש יניי סט״ו. הקשה בלבדי הרא״ש נמ״ש דאין לערש ו
 י גר״א מכשיל!נ״ש לונ א' נו׳ אללנה נאיפסיק אצימי ולונ א׳ מקטיני טריפה ויש מפרשים סוא
 הפלישה ואין לומל ללב סיק בלוגו ובעינן לוב קיים וזה יונ נ״א ואי ק״פ יליב מחמיר דצ־ק רינ אחו ק״ס
 נשירה אפילו הג׳ מועוטין נשאלו ול״נ אמלינן יונ כ״א קייס צחומרא ומל נריא למכשיר נאיפסק לגמרי קטיני

נ ונשל תודח הלך אחר הטחטיר ואף שנקיאי! בניטה י  יאטילו ניוב א' םקפיגי נטי פייפח ובל״ק י
; ן ישער ברוחב אצנע אנויל. פריי״ל שיך ועיינחי ניש״ש טיסן פ״ו בהםקשה כתנ טהרי״ל שיער ' י  נ
 נאצנע ויש טי שכחב רוחב אנייל אלפא יםהרי״ל נסתם אזכבע שיער יםיש שם ילבל חייתר נ' אצבעות
 לא נייר' ליה אי בעינן נ' אזננעות ונסי' ׳״ב יבתב ניא 'ש ליחיק יליטר באווזא ובעוף חגיול הוא
 ינעינן נ״א אפגם נטיםנים פשםע יכל עוף בעינן ביא יע״ש . ובע״ש יש להקל שיעור אצבע ונאםוי :
 ח נעיף אבל בהטה שיעויו נדלעיל . שייך ור״ל ט״ז אצנעות וה״ה צ״ה אין לפעלה טהצי עצם נין גהסה
 יבין נעיף כט״ש בט״ב יע״ש : ט ולעולם. עשיך ודאי ינ״ם בעוף קטן שאין בו אצבע ישער הצי עצם
 בבהפה וחיה ניולח כט״ש הם״י אלא יקשיא אלישגא יאטאי לא כתב םי שאינו בקי ישער ברוחנ אצבע
 או חצי עצפ אויקשיא ליה לחשיך דלא היה לרט״א לטטיפ להקל נפררי״ל ביוחב אצבע אלא בחצי
 עצפ יוקא ונ! נת״ח השטיט שיעיר אצבע אלא בחצי צצט ידענין דינא הגה פהרש״ל נאי״ש פ״י נתנ
 ואגו נטיינתגו נוהגין נרוחנ אצנע יאף אם נאפר דפפרי פאוחר לאויש פ״פ נםפרו לא חוי נרירא ליה
 נ״כ ופ״ם בעופות גיולים יאוי להחפיר קצה ולשער שיעור ב״א ז י ואנו . נחנ השייך יוקא עוף הא
 בהםה כל שאין ריעותא גיולה שלא נשבר העצם אלא גציי וקצת רקנון ננהטה נקיאין . נתנ הבל״י
 אות ח׳ בשפ יפש״א נאיגדיק נקיאין נצ״ה ואני ראיתי בבה״נ נהנהות הטור אות ט״ו בשפ דפש״א
 דאווזא ועננלישן הא״ן יש להם בויקה וא״נ אםאי השפים אוווא ואולי הכויע כן םםברא דנפשיה ולפיו
 בה״ט הסוטך על דטש״א לא הפסיי לבדוק נאווזא וט״ם צריך זהירות•. עוו כתב םיין עוף קוופטוו׳
 שאין לו צ״ה והוא לא ראה אותו העוף ובאטת טצו׳ הוא וראיתיו אלא ט׳ יאטר שאין לו צ״ה כאשר
 נתב הושביא ז״ל נתשונה שאין לטםיך על האיטיים נזה שרונ הפין נך ואם נקשר בטקוט צ״י. פרטה
 נפו בשאר עוטות ואין לשפוך על פה שאפרו ואוחי טין אי! b• צ״ח אם לא שבא נקבלה פפ׳ חנסיט
. נחנ השייך ריקא שיש קצח רקנון הא שינוי פואר. לחור אין אופו ׳ י  מוטוזין : יא אפילו איני נ
'  וכן הפנים הפ״ז ואין להשחית טטון ישראל! יב יש. טחירין . עש״ך יליאורה כיון דהטחבר הניא נ
 הסברות ולא חנריע א״נ הוד. ספיקא אי הטריפות פוזפת אחי אי פהני שאשי״י אלא ררמ״א הנריע יעיקי
נו המתיוין ציוד השייך שם ואפיה ו  נסנדא אחרונה ונם״ש טהדא״י בתשובה םיי קם״ד וההיא דנףניין ו
 אין הפנהנ להקל שם •י יג בנדיין־ו העיף . נתנ הש״ך הא נהטה יש בדיקה יע״ש ויש לראיה ניון דני
 דטעטא יבלא״ה יש מכשירין והלא אין מכשיריןאלא ננתרפא יפה שאשי״י טפעפא יפוניי' יאין הילוק בין
 ויעוחא טחטת עצטו או 0חטת אחר דלא נטהרא״י נתשונה קציר הא בשוכניט זע"! לא טתירין ובן טורה
 לשון הרא״ש שכוזב ונקשר יפה ואיך כתכ אהר כך שנל שעדיין שנור אין נקיאין ננהטד. הא נקשר אף
 שאין יפה והיינו שאשייי יש להנשיו ננהטח ועוו שנחנ והוב מנשיו בבהמה ובלא״ה יש סתיוין והא
 העיקו כפבוא הנ' ואל״ג בכל ויכתא ליהוי פיס אלא ועיקו נםנוא הבי ושוב ואיתי בנה״נ ההניש

 נוה קצת יצ״ע נעת אם להתיר נהטה באין שאשייי •
ל^ה לי נשבר בפקיס צייה לא םהג׳ שהיית יינ תויש או נ״א יום נעוף פיום השנייה ילאו  י

 לשעת השבירה היישינן אלא מתיך שהולך «ל רגלי ויוחק אותו תיישינן בנל שעה לשטא
 נתקלקלה הצ״ה יטיהי אי חזר ונקשר היטב טחני שהייה י״נ חודש או כ״א יום פיוט שנקשר ונן נחתך
 חוך הערקום לטאן דפתיר אט שהה י״נ חודש לאחר החיחוך טהני ולכך יחתיך ייהנה לא נעיא ניאפין

 מטעם הש״ד (°) יעוץ שם :
 בקיצור ייני רנל . נ׳ פרקים יש נרנלים חאהרונים הפרק התחתון נכ״ט שיחתוך או
 נשבר בשירה העוף והנהמה ואין חשש צייה שם וכן תפר או יתיר אין אוסר שם בין
 התחתי! לטשייך יש איפרי! ייש טחיוין ואני ניהנין להחיר שם אס נחתך . הטשייך עצטו אס נתתן
 ונשבר לט״ו בפי' ניה א׳ בפי הנראה פוסק נום״א דלא מטריף שם חתינת רנל ולשייך שפ אית א'
 אומר משום תתוכת דנל ואם נחתך נפנינו בםבין דאין חשש פשוט ניד•! ונקשר ונתרפא יפה שאשי״י
 יש להתיר כיון רהטריפיח מצ״ע ואס נשבר בכת יש לתוש לציה לא מהני שאשי״י בשייר'וטיט לאחר
 הקשירה פהגי י״ב חידש ובין פשי״ך לשיק אף לרט״א אפ גהתך שפ פריטת טטעט חתוכח רגל וא• חור
 ונתרפא •פה העור ובשר שלם בנהפה יש להכשיר עיי בדינץז צייה דבקיאין אגו ועוף הגם כפו איגדיק
 ואיווא יש להקל בהפסד קצת עיי בדיקה ועוף הדק א״א בקיאי! ואסור אף בה״מ ולמעלה מהצי עצם
 או אצנע נעוף אין צייה ונשנר ואין ריעותא נעור ונשר נלל אין להקל אפ לא בה״מ וראות עיג׳ הטורה
 וחור ונקשר אף שאץ יפה השייך צידד נט" ניה להקל אף באין ה״ט ואס יש ריעותא נעור ונשר בלא
 וקשד יפת אף נה״מ אץ דמיי להקל ומיהו אין גוערץ למאן רטיקל נה״מ.וצורך נרול ובנקשר יפה אף
 בלא ה״ט שרי אנל לא נקשר נלל ויש ריעותא חוששין לדעת רש״י אף לצורך גדול אץ להתיר ונעצט
 הקילית נטי דינא הני זולת פטוך אצנע לנוף אף נקשר יפר. לא מהני דחשש איעכול ניביה . ינה״ט יש
 להתיר אף שרואי. שנפסקו ניניה אלא לא נתעכלו אבל נשף אפילו רואה שנפסקו אין להקל נה״מ אנל
 אס לא גפסקו יש להקל נה״ט ודין נשמפ הגליד דינו כנשבר ובעינן עור ובשר הופץ נמיש רמ״א נסי'

 ניה ודבריו טגואר כן בתשובת הראיש נלל ך' טי' י״ז דלא כשיך שהשיג עליו יע״ש :
 יר״ן בתג נחתך הקוליות אף ילא איעבול ניניה ילא הררא נריא והטי״ט בסימן ניד הניא
יך אף ולא עיכול ואיי פורה הוה לפה יבלא״ה טריפה  w ראיה פרשיי יתיר כחסר והוד. שטוטת '

 פנחתנו רגליה ולטאן דאטר דחסו־ אין פריטה יש לוטר רנפקא םיניה בהסר בוקא טויפה מטעם שף
 ולדידן אין ג״פ דהלנתא יחסי טריפה ה״ה וכ״ש נוקא וצ״ע (°) נוח !

JP03 הבל״י אות ה׳ נשבר שוק לפעלה טחצי עצם ונקשר ועיז ועצם עליון יורד לפטה תוך אצנע 
 לצ״ה אף שאין עוקץ טרפת ני כשעת דחייה לטפה הוששין לפסיקת הנידין ופשטע שסברא
 ריליח הוא . ובנהינ טי׳ ניה בהנחות ב״י קי״נ הניא גשם ירנ״י אווז שנשבר ונקשרו וע"! ועצם העליון
נ אהי הנשירו ודרבי! מטריף ועצם תחתון היי. נ׳ אצנעוח ענ״ל הרי יינו  יורד לפטה נשיעור אצנע י
 של הנל״י אפנם אין נירי לאסור בה״פ ולצורך ע״ש נה״נ דנריאה של עוף זע״ו אף שהוא טדונק תוך

 אצבע לא ה״שינן אף שיש לחלק קצת פ״פ צ״ע(°) בזה 1
̂}ךן בא לידי שוק שנשבר ביא מציה ונקד-ר במעט שא״א להניד אסנט ניקתי וראיתי ני עצט  
 0 העליון יורי לתוך חלל התחתון עד ארכובה שקורין נלי״ד והיה ספק דוודאי בילדותו נעשה

 ושט* הית שבר פחית טנויל ואחיכ נוזנדל תתחתץ ועלת לפעלה או שפא העליון נדל אחייב למטח
 וחנשרחי בהיט רכולי האי לא חיישינן והוד. נטר. טפיקי ופ״ם הכל לפי ראוה עיני הסודה אט רואה
 שהעליון בריא ותחתון יש נו רקבון רואין שהשבר הוה למטה בצייד, והתחתון נחן־ס אחר כך ועלה
 לםעלה אם נן הוה ריעוחא נצוטח הנידין ולדידן אין אנו בקיאין נצוטת הגייין של עוף וטרטר, טספק

 ננ״ל (°) ואין לסטוך להקל :
 ףף?ז נעוף אין לו טשי״ך וננלי״ד פקופ שטחחיל השוק יש עגול ננוננא ובאמצע יש פגם שאין
 י שוה העצם שפ נט יש דעה. שצייר, הש נפניט ובדקתי וראיתי קצת נקשרים למטה טבובגא ויראה
 לי דאין לפרוד שיעור אצבע אלא לאהד שנלה הנוננא ההיא ראף להחטיר י״ל שטתחילין צייה בין חחחחון

 לשוק ולא להקל וונה זה אף שלא טצאחיו ט״ט נואר• לומד נן (°) ונעח לא טצאתיו 1
 ^ ^J^STli,! . הש״ך טתיו לטונוו ויאי ואם הוא הפטי קצת שיי לייייה נאנילה ונענליט
 יוקא ה״פ נטנואו אות נ׳ ופיהו נה״י נתנ הסנהנ לאפיו נאנילה ונתנ נליי
 אות א' יאט ידע מןצנ וקנה יש לקונסו אף לאחי שנשחט והוי, ח״ט יעיש ווואי לטינדי טלתאיאוי

 ואילימי היינו ואי קייס מה שאין כן כשכל הג׳ לקו לז״א לטל לו״א מכשיל נאיששיק אילימי וקטיני נשאלו ניינ! ונ״ש רונ נ״א ואי היינו דלא בעינן ריב ניא יא׳ ומשמע אף נאיפסק קטיני מי וז״א . וכתב הע״ז וא״כ
נ איילי ננשלומ ואיהו נפסול ונייח טל כדיוק ל!אי דטעמא דאינא ג׳ מני ואפילו בג׳ מיעוטי! הוס למימי הכין כמו גלישנא קמא דמוייק לשמואל  אין קאמל ני אעליתיה קמיס ושמואל אמר סאיכא תלתא דנל מו הא ו
 הנין ה״נ נצ״ק הוה למיוק עליה ללנ הכי «עמא לג׳ לוני קייט הא לא״מ לא והא אינא תלתא נו׳ וע״ק מהכ״יגי ל״ק עם ציב לע״כ ל״ק מפרש ריב א׳ הוה טריפה ולינ נמי הכי סיגר ואי ל״ק בלוב א׳ כשל אף ואיפשק
 נ׳ אין אמל ני אמלימיה קמיס לשמואל אמל סא אינא תלי סא רב נמי כן סוגר . והפרישה גהג״ס ישב וה והוי״ף ולאייש לא הוו גרפי נצ״ק ני אמליתיה קמיס לשמואל ונוכל צפרש כ! אבל סש״ו סובר זאת לדוחק להגיה
 הספלים ומה שלא הניא הרא״ש נל״ק בי אמליתיס נו׳ כשב המי״ט לעיקר מבוקש שלו להיויע שיש ליק ול״נ והלי׳׳ף כל״ב יע״ש. ומ״מ יש ליישנ לנרי הפרישה למ״מ סיה לו להביאו אי ל״נ לחומרא אי לקולא או לגדיש
 ליה ול״ב פציג עם ל״ק לשמואל ולוג לא עיין פלישה גהג״ה ודבריו צרינין ישוב . והנו״ז מפרש נאופן אחר ואש בפארו ג׳ שלישים «ן קטיני ואלימי נשירה והוז ד׳ שלישים ואס נפסק כל אלימי ולונ מהקטינים קייס
' שלישים ואל־טי נפול סוא נשנים ואס נן נה״ג נשירה ומל נל״א מלבר נאיפסק אצימי צגמיי ולב לאמל רוב כיא ואי ע״כ ג״כ קאי אחוט־ן סכערפין והיינו לאלימי מכל וכל איפסק וקאמר  נשירה מסתמא לסי ני״א והיה י
 אס לוג שנ״א מקנויני טריפה והוא הדין אס א׳ לגמרי והגי שליש איפסק טריפה או א׳ מקטיני רוגי ונשאו א׳ שליש ונ׳ שלישים ניטלו ונשאר ג׳ שלישים דעריפה רו׳ בעינן אלא וס״ק ציה ברונו אס ניטלו נ׳ רוני מקטיני
מקטיני כשירה תלתא דכל חי מקטין  או לוג אמו מאליסי טריפה ווואי הא נשתייר נ' רוני להוה ל׳ שלישים נשל ושמואל אמל מנוי תלתא הווין וני ניטל אל־מי ונשאלו קטיני כשר דרוג מנין סוה ה״ה נשארו׳ מיעיט̂ן

... . . s  ומסייע לולננאי ״
 גל״א אס ניטל אלימי ונשאו י
 נשל וז״א לגס זה ינשל כיון

. ״ . . .  לרננאי אף שלא נשתייר מנ״א מהקטנים עי י!0 6ני6 גביחנסירה מ! לני! m n in1 «גי׳1י» ;;mi! י _ . .
 טיעונו שכ״א נשירה והיה ו׳ שצישיס והענ כפיל לשנים ומולק אהו״מ וושיי נוה דאלו לפי' הא׳ הוס $נשאר רונ מנ״א אלא נשנים או נאצימי ומוצק טל רש״י נוס ופסק נאמימו וגס טל הלמנ״ס חילק כמ״ש וצפ״
 הט״ז מולק נמה שאמו לא נשאר רוב מכיא נ״א מיעוט טניא ומולק על הר״מ בוס וכ״ש על וש״י וכתב ואינה טריפה אא״כ נפסק כל הגדול ורוב שכ״א מהשנים וה״ה נפסק נצ הגדול ורוב א׳ והנ׳ מיעוט דניכא נ״א ג'
 שלישים אלא היק שאינה אסורה אא״נ כל הגדול ויונ נלאחו מהקטנים הא לא נפסק כל הגליל כיא מיעוט הנשאל כשרול׳׳מ דנעינן רוב הכי דווקא ח״א דרונ נ׳ כשיומ דעכ״פאינא י׳ שלישים ותא יצא כתכ בעיי
' שלישים מקטיני נ״ש ג׳ שלישים מג׳ דכשירה. ומכל מקום קשה אמאי לא השמיענו כטור דאיפסין אלימי נולו ומיעוט הנשאר מקטיני ואי שלס וכשידה והוה ו׳ שלישים ול״ת וגיע ניון  וגי שלישים וזה נ״ש אס ו
 ואלינוי נפסק כולו וא׳ לוב לכוס ככולו!ע״כ לא מכשיל אלא ננשתייל ג׳ שלישים דנולס קיימיס או נ׳ ר1ג מקמיני והוה ככולו לא נעיא. ולונליו לא קשיא השמא נדיוקא ורישא כמ״ש. אמנם מ״ש ולאה לרש״י כו׳
 צא הבינותי וסבור הייתי לט״ס הוא וצ״ל לראה לרש״ל שיש להסתפק חס נפסק נל הענ ולונ א' ממטיני ואי שלם לטליסס אף שיש לי שלישים דווקא נשנל סחוסי) יש י' שלישים ולא ילד לאותה הוכתה לא״כ נוקי צישנא
 קמא ננטלפין אלא אף כה״ג כשילה שוב לאיתי ליש״ש כמב נהויא פ׳ בהמה המקשה סימן י״ח אחל שכתנ סנותהלא״ש ונג' מיעיטין כשל לחה ואמו ויובא ככולהון והניא סנלח הלשנ״א יסיים ונכון להחמיל ואפילו
 אישסק תיי יוגי ואחו אלימי והגי שלם וכיש בג׳ מיעוטין וטריפה ללא כהלא״ש היי שנתב ואת לסנלת סלשנ״א והל״ן נמי׳ א׳ ומס זה לקאמל ולא ילל לאותה הוכחה שזו להיא״ש(°). שוב לאיתי שדכליו נכוניש יה״־,
 ואורגס נל שאי מקשיני שלט ממש ואי «קעיני נשאל המיעוט ליש י׳ שלישים אףסלשנ״א מולה לכשל אף לסיסל נפי׳ הא׳ נל ואיפסיק ונשאלו ג׳ מיעוטין וכולה! לקו אנל נה״ג מווה יאל׳׳כ ציקי ("ק כמר גר״א
 גנטרפץ דהיינו אי איפםין אליטי נרונא ציה ברוב אחו מקטיני טריפה והא לל״נ הבין הוא נרונ נ״א והיינו אי רוב קטיני אינו טרסה «ו וונ אלימי נמי ואינו מוגר נולסו נחר מ״ה ל״ק והיינו נעורפץ ואלימי סוא

 וסיס יש להקל באצבע וסוס כעין ס״ס עיין סימן ק״י!גש״ן אבאר עוד. ומ״ש חצי עצם הוא בעוף, קטן שאין נבל העצם רו־,ג אצנע א! נהמות וחיות גדולות גא״א לית! שיעור ט״ז אצבעות שמתפשטץ ייתר ע״כ יותר מחצי
 העלם ליכא ל״ה •־(ח) דאיכא מכה. עט"! גשם רש״ל דווקא שיש קצת לקגון כ6 אם אין לקנון ני אס שינוי מלאה לחוד בל״א או גע״ל וכלומה אין להססיל ממון ישלאל נמנם ועיין מ״ש נשין אימתי יש כריקה בצומת הגיויש

 בזמן סוה בנהמה ועוף הגש כמו אינדיק ואוווא ואימתי אין להם בדיקה בזמן סוס דא״א נקיאין :
 נ1 (א) דלומה . סי׳ «י שיש לו ארס מנס נצפדניו ומעיל ארס ושורף נו נו״ז. הנס ולוסה הנוכל לא מה שאמרו כל עוף הלילס טמא לסתם פי' שאוכל מחיים או שאל פילישיס וכאן הפי׳ שמטיל
 ארס וכל מיוס ועופות טהורים אן להס ארס ואין לורסין נ״ח נשם מושי חולין נ״ג י״ס שאר . יאף שתיס׳ נסבו בעופות מסתימת לנריהס שאין ארס צטסוייס משמע אף חיות . וכהא׳
 גיינא גהגהית העוו אות ג׳ ונהמה טמאה אין צה דריסה ווה נלמוד מוכתב «1״ז חיות ועופוש דווקא . עוד כתב בהגהות נ״י אות נ״ו נשם צידה (ללן כסו לגלי ההרס נכסף אי! מטיל ארס והוא פשוט . וגדולה

 פזו
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 הוא . וט״ט ספק דרוסוו הזאב יש לצוד ולהקל עיין ס״ש ט״ז •י ב בנון נענלים . עש״ף נמקים שאי;
 ה״ט יש לאסור עגלים אף שאין רכיט ונהי׳ט שרי לאכילה טשא״נ בנסר. נתלה כל שעריך לזלזל טםקחו
 אין להפסיד : J כעגלים יש פוטקיט כהנו הרכיט שייך ור״ל אפילו יונקים עדיין אפ״ר, אין ררופר, נןאכ
 ולא ׳רענא אטאי לא נתב דברי הטור רכתנ בהדיא ענלים הרכים כדרכו הטוב בכיט וכתכ שאר טוםקיט
 כתבינ ד דינו נלץץ שנתבאר םיי נ״א שייך וע״ש באות ג' דיניו ואם בשן גיסכ א• הוא רתב יש לו
 בריקה כפו בקנה רהב הפבואר בםי' נ״א יע״ש : ד, דכל שהוא. עש״ך פי' אלטעלה םן זאב קאי לא נב״ח
 וכן מבואר נד״ט ועוד דא״כ היה להר״ב להניח לעיל אזאב דיש םחמידין ופ״ש בלשון התלמוד טזאנ
 למעלה זאנ ננלל היינו אף לפי רעה זו וככר הארכנו בט״ז טזה וטה שחילק בלשון יכל שהוא מזאב
 ולמעלה ולא אומד וי״א מזאב ולטעלה משמע דאין ואב בכלל הטיז לא מדייק כך וטיט בפי' הפנים
 לשיך בזח וככר התבאר יעיין : ו מזאב ולטעלח . עשיך רהעלה דוב ונמר למעלה מזאב הם ויש להתמיד
 נט״ש רמיא ולמוכרו שדי זבדקה אפור למוכרו אף והטור סונר דוב ונמר אין דינן כזאב ושרי בדקה
 ט״ט הא חםחבר ורוב פוסקים סוברים דטח שלמעלה טזאב דינו כזאב ודוב ונפר למעלה ולא שרינן
 לפוכרו אלא היבא ררוב הפוסקיט םתירין טותר לטבור לא כח״נ דרובן טחטירין והמחבר בםעי' א' לא
 קאי ארוב בשור חנדול אלא כיוצא בו ופשוט •י t ויש לחוש לחומרא , עש״ך וכוונתו פבואו דהל״ח אות
 ק׳ דקדק טלת לחוטרא דהי״ל ויש לחוש לזה או ונוהנין להחטיר אלא דלחופרא ח״שינן ולא לקולא
 ואפשר דםובר כט״ז אות ז׳ ראפ ניקב לחלל ולא האדים כשירח דודא' אין לחוש לנקיבה איבויפ
 הפנימיס דאי נגע בהוא הוה וואי מאויט ולזר, אמו ובדוב ונפר אינו כן דלקולא אטרינן אין טטיל אופ
 ואי גיקב לחלל אף שלא האדים פרפה יאי לא ניקב לחלל נע׳ בדיקה והקשה דלא ניחא ליה פברת הט״ז
 ובנץ כהביח דאין חד וא״כ לאיזח צורך שייט רמ״א ״לחומדא אי דניקב לחלל אף שלא האדים טריפת
 פשיפא ורוח כקוץ ואי הוה רחב א״כ נמי אין באן הומרא להיפך ועוד דהרי׳ב סובר רדופה אין לי
 בדיקה א״כ אין נ״ט לו יהיה כט״י אלא לענין ניסוי שחייב לכסות נלא ברנה ולעגין התנית דאי תפס

 בחן לא טפקינן רשטא לא חור, דרוסה :
 ןךמ ואפ הוא שוחק והם מקרקרים אם נאמר להתיר מר, שלמעלה מזאב רוב ונטר רהוד, סיס שטא
 י הלנה נרשב״א רלטעלח פזאב לא הוד• אלא מאב ושפא כיא״ש דאפילו דקה לא דרים אף דאיכא
 א״ז ואיכא מיד זאב כלמעלה היה ספק ר,ש:ןל ואיכ עם ספק שמא לא דרפ הוה ס״ס או שמא למפה
 מחלל הנוף עם הא־ חוח ם״ם יראה אם מותר לאוכלו פשיטא דחייב במתנות ליתן לכהן ואף דבס״ם אש
 נאמר דאין מוציאי! סטו! דאין הולבין בטפון אחר הדוב זה לא ניתן להאמר ביין דטותר באכילה יאכל
 הלה וחדי טשיפא דחייב במתנות . ומייש השיך בפשיטות נספק טריפות אי הפס הכהן אין טוציאץ
 יש לעיין ומזינת׳ הזנח הראוי לאכילה טטועט נטי ספק טופח כיש אי םפיקא דאורייתא מיה לחומרא .
 שונ ראיתי נפרייח סי׳ ם״א אות י״א כתנ אפילו איסור דרננן פטור דלאו ראויה לאכילה ויש לעיין ט״ש
 מכיסוי דאשר יאכל נתיב ואפיה ה״ב לכסות יציע(״) ינהיג בהגהות ב״י אות י״ג בתנ לחוטוא היינו
 מצד החומרא ולא מן הדין והלכך בה״ט שדי באכילה בריב ינטר יע״ש י• ח היץ . כתב השיך וכיש
 נ« שקורץ •לקו"ן דאם יש לו דריסה כאווזים ותמנולים מכיש נדיים לחלל דלא כם״ש הפרישה אות ז'
 דגם אין לו בנדיים וטלאים אפילו לחלל . ואף לדידן יש נ״מ אי ציפורן נט אין חד אלא רחב או שעשאו
 רחב שניטל פטני פקעת ומשים דריסה א״א בקיאי! ומיהי הל״ח ושאר אחרונים כתבו כפרישה ובן
 משמעות הפור כל העופות חוץ הגץ אין להם וריסה בגויים אפילו לחלל • יעיין וריסה אותי ח' הקשח
 דכתב הפור לקטן נץ אין זיהרי' אדום ואיא להכיר איכ לאיזה צורך נתנ המור להלל יש ורומה לקולא
 יע״ש והנה י׳ל לקמן כתב נץ בעופות דקטנים ואדומים אלא דהפרישח שם אות ט״י לשיטתיד, וכן גראח
 טט״ש המחבר לקמן וכן י״א דארס נץ אין כקיאין משפע אף בנדיים וטלאים לחלל וא״כ פ״ש כאן ויש
 דרוסח לחוטרא באם שציפורגו רחב או עשאו וחב אפייה להלל יש דרוסה וא״א נקיאין בזיחריה דנץ
 דקליש הוא וכאמור: ט והוא שיקיב. חש״ך הסכים כהטחכר דנץ לא דר« בגדיים וטלאים כ״א ער לחלל

 דלא ככ״ח שהקשה ע״ז יע״ש ואין להאריך כאן ביה : י לבית ההלל. עש״ך דם״ט משום קוץ ודייל
 דרוסה יש בד־קר, וקיץ אין בדיקה ומסיק לריר; אין נים דלרווסר, גטי א״א בקיאי! ולפי םש״ל יארס הנץ
 אין ניכר אף בזמן חכמי התלמוד כדמוכח מההיא שדקטא עיין רש״י איכ טה זה שכתב לדיון אלא ואזיל
 לשיטתיד, בגם נטי יש דרוסה לחלל יאיפשו טיגכו אפיה אין ג״ט לדידן . ופיהו הא ג״מ אי וריס
 ביד בקגת לנד אי גקב פשהו אין אוסר בקנה ואי דרוםה אופר כן נתב השיך בספרו הארוך נדפס זה
 ימים לא לניר יעיין שם שהאריך עוד: יא שאז. השייך השיג על הלבוש ס״נ שכתב שמטיל ארס ושורף
 איכרים שנק־בתן בפשהו דא״נ שאר איברים קנה וכבר וכדומה דזיחריה טיקלא קלי וי״ל דהלבוש ראייתו
 פטיש התה״ה טח נ״ט לין קוץ לרדיפה ולא תי׳ נ״ם אם ורס רק כקנה וכמיש השייך בספרו הארוך אלא
 עיכ אין ארם שלו שורף כשאר ארסיים רק נגדו ולא מצדדים דוגמא נפלה לאור ופש״ת רווקא כאינריס
 שהן במשהו לא נגד הקנה ולדינא אין להקל ננד הקנה (°)•י יב הנץ יש לו דריסה כוי. עש״ך דאפילו
 לא הניע לתלל יש לו דריסה בעופות דקים תורים ובני יונה או חרנגוליפ וארוזים קפגים דבהגיע לחלל
 אפילו בגדיים ופלאים יש לו וריסה ואזיל לשיםתיה ולא.כלבוש והב1 : יג ודווקא בגדולים אבל בקטנים
 אפילי פן הנט חאייזיס נל שהן קטנים יש לי דייסה בהן וכן הגיה השייך ועיין עוו ט״ש נאות שאחר
 זה נשאר הדורס־! : יד ושאר כיי השייך העלה דעת הטהנר כפור ילרשב״א דלטםה מנץ בדנוותיח
 ונץ נדרברבי והיינו בדקים כמו תורים ובגי יונה ולמעלה טגץ עד גס בדכיותיר, ובוסים יגס בכל העופות

 הנםיט אווזים ואטנם יש להחמיר כרשב״א בחדושיו דלטעלה מנץ הוה כנץ בדקים אפילו בדרברבי מיניי
 ולפ״ז

 מזו יחכ השרישה אופ ט״ז ואס ניטלו צפונים אץ מטיל ארס ומפרש !ישוון למעוטי ניטלו ולא מפרש
 ולאפוקי שן כמ״ש אמ״נ ומלח יו משולל שן אלא דא״נ רנל למס לי וי״ל. ימ״מ ירא: לי ויןא אס ניעל כל
 הציפורן הא ניטל עו הנשר מטיל ארס דמ״ש הפוסקים ותומנ נציפלנו הוא לאו ווקא (°) אלא שאני סמה
 דנגמ' נ״ג א׳ אימא לסדיא אין דרוסה אלא ניד צאשוקי רגל ואין דרוסה אלא ציפורן לאפוקי שן וכן העמיק
 הרשנ״א כארוך מ״ד א׳ ונקצר כ' א' ומנא ליי להפרישה לפרש כע״א יצ״ע . ודע טעם דרוסה שהאדם סופו
 לינקג גני מעיים עוש״י נ״ג כ׳ ו״ה צריכא נויקה ותוש׳ ריש א״ט ולא הגינותי דכריסס דאף רשיי מודה
 אינריס שאין פוסל נקזנה ארס שורן נמו ככד זצ״ה וכדומה . ואף ודאי שדרס לא הוס אלא ספק שמא לא
 הטיל ארס נמו שיסנאר נמ״ו ונ״ע גלא נודע עד שנתערג ונס״מ ולקמן ינואר י (ב) אפילו. פט״ז ולנאווה
 >ן נטי סממא סנן ויש נ׳ לישני גגמ׳ נ״נ א׳ י״א דווקא נדכווסי׳ ומיהו נסא נמי הלכתא אפילו גירגיני
 מיניה יש דריסה נט״ש המחנר.־ ננ) הזאב. סנויז םיקל נש״ע דאפילו נסגלים אין לו דייסת דלא ניש״ש
 סימן ע׳ נאיט ומיהי שם נתנ עגלים הרכים ונש״ע כתג עגליס סחס יאפשר נדכים מודה השיע דאסור
 עיי ש״ך סימן ליה אופ ס״ו ול״ט .אות ל״ח לאחר שנה או שאין יונקים ועיי! שין כא! אות נ׳ . והנם
 נםפן דרוסה מאנ נים ,יראה ליןל וסוס ס״ס שווא הלכה נמאן ומיקל ושמא לא דרים וכן מצאסי נגר״ו
 אות א׳ והחמיר נוראי דרוסה וצ״ל דזס לא מיקרי ספק שמא לא הטיל ארס • אלא שיש לומר אף נם״ס אין
 להקל דדרוסס שכיח וכל שאין הספק סני שקול לא סוס ספק ונשלמא ספק עאל לאו מטעם ס״ס אלא ספק מאל

 לחוד די להתיר דאוקמיה אחוקל משא״כ נספק סלוגתא לא שיין אוקמיס אחזקה נע״ש כמה פעמיס דכשניל
 החזקה לא ישתנה הוי! עיי! כסייג סימן מ"׳ יכ״ס וא״נ מטעם ס״ס לא הוהישקול דשכיח סוא דדורש. ומ״ע

 מאמר שהש״ן סיקל גהימ יש לצדד ולהקל נאפשר גסשק ומסת הזאב וכעת ציע גזה ־.
 מ1?1^ךן כעונד כוכגיס שמכר פרס לישראל וסיה גס מכלה נגופס ושאלי אותו ואמר שסזאנ פנע נה יומר
 * משלש שניס מסו אס רשאי הישראל ליקח ספרס לעצמו או אסור. סנה לכאילס יש ס״ש שמא קניא
 ושמא אין דרוסה לזאב ועור דתולין כקוצים וקנים ומצוי הוא אלא מאחי והשיך כתנ כסימן עיי אות ניג
 וט״ז אות ט״י יקודס שמכלה נאמן במה שנידו ס״ס נא! כיון שאמר בשעת מעיוס דואב פגע נס אסור
 ונ״מ ממ״נ אי נאמין לו נאמין לכולה מילתא כמ״ש הט״ו שיש מ״מ במסמר שהראה העונד כוכבי' לישראל יע״ש
 אינ סוה שלש שנים ועריסה אינס חיס אפיי ודאי דרוסה מהני י״ב חודש י״ל דגנה״ן השיג עליו ופסק נמוסל״ס
 נזלוכלין שס ג״ס כאן אסור ליקמ הישלאלפלה זו.ועיסו אי לא אמיליה העובד כינני׳ מידי יכיל לקנות מטעם
 ססק קניא חולץ כמצוי ועוד דכסיס מותר ליקח לכתחילה כמו שאנו קונים מעוכרי כונני׳ אישןשטעכי״ל נוסי"!
 עיין נשי׳ קכינ ממעס סתס נ״ע אי! נ״י והיה ס״ס אלמא נש״ס מיתר ליקת לכתחילה ואף ואי! עושין ס״ס
 נירים היינו שהס״ם נמהוס עיי מעשה משא״נ נא! ומיהו אס בנל לקחה והעובד כונני׳ אינו יוצה לחזור ויש
 ה״מ כדאי הט״ז ושאר אחרונים המתירים נללוסת הזאב נהימ אנל לא נע״א כ'זל(°)ועי' מ״ש לק«|:(ד) דינו
 נקו! שנתבאר סימ! נ״א ט״ז ול״ל דא״א בקיאי! גנדיקס או נסירש״י שאף מדי! התלמוד איא נקיאץ . ונעור
נ שאם דיס או יקב בשיניו לחלל ובמג «רי6ס עם וקמ״ל דגם בשן אץ לו ארם ונשינו השמינו שיניו  מ
 ומיהו אי השן יתב נוס נעו קנס רחב ומבואר לעיל דגם אנו נקיא׳( מריקה ס״ה כאן ׳עוין היטנ ־.
 (ד!) אפיי . עט"! שוו דעס הרשנ״א ולא כסראיש דאמי דוכ ונמר אין לסם וריסה אלא כל למעלה מואב
 דינו כואב וכל למעלה מארי דינו כארי ועיי! מ״ש נאות דלקמן בוס: (ן) ויש מהמירין. נתב סט״ז דעת
 א״ז שהניא תס״ד דלמעלה מואב דהיינו דוב ונמר יש להם דריסת בגסה הא זאב אי! לו דריסה נגסה יפשק
 דמותי למוכי לעוגי כונני' נמ״ש נסוף הסי׳ ומיסו ספק דרוסה מדוב ו:מר אי! להתיר מהמת ש״ס עיי מ״ש
 לעיל 1נחנ ז« לאנ!יקי מב״ח שסי׳ וגרי רמ״א מזאב ולמעלה היינו זאב נכלל דאינו ית״ש שבלשון התלמוד זאב
 אין נבלל עיי! וש״י הולי! אלא שהניי נחנ דא״ז מפרש נל״נ ומואב למעלה סיינו חו! מזאב אלא ואיינ
 אין א«ר למעוטי חמול הא לא מדבר בזאב כלל ועיקל חידושא דלמעלה מזאב דינו כארי וסא הל״ל דקמ״ל
 וראיפי להיש״ש נא״ט סי' ט' וסימא אמא׳ לא אמר הא קמ״ל דלמעלה דינו כארי ולא ידענא אמאי ל״ק ליה
 איו ממעט כלל מחול כדאמלן אשר ע״נ נראה דס״פ נג״י דסא״ז מפיק ליה מל״כ דלמעלה מואנ דינו כארי
 דלל״ק זאב נבלל שפיר אמל מואב ולמעלה דינס שוה ודרסי בגסה משא״כ לל״כ אין דינם שוה לזאב בדקה
 ולמעלה נגסה היינו ארי א״כ לאיזה צולן הזכיר למעלה הכי הו״ל לזמר גנהמה ואב ובעופות ק ולמעוטי חתול
 גא *לא ה״ק בבהמה מואב ולמעלה מעלות יש וזאב בדקה ילמעלה ננשה והיינו שאנ חיות דאי ארי הא מתני'
 היא וכ״ס לאשמעינ! וגדולה מואב דינו כואב דלא כהרא״ש להא״ו וס פשיטא וגדולה מואב דלא גרע מזאב
 אלא ע״נ תרתי אתא לאשמועינן למעלה נגסה ולמעוטי חתול ואל"; (ימא בנהמה למעלה מואב אלא ה״ק מזאכ
 ולמעלה מעלות יש סא למטה לא וזה מדוקדק גונרי סב״י 1לפ"ו יש לראות במ״ש הנו"! בלישנא דש״ש אי! זאב
 נכלל ולשי מיש אף נש״ס ואב נכלל והשין אות ה׳ נשמר מזה ובת: בלשון התלמוד זאב בכלל ומיהו סא לאמל
 בעופות מנן ולמעלה יש לפרש לל״נ למעלה מנן וינו נגס או אייוי ואמר מואנ ולמעלה אמר מנן ולמעלה
 מעלות יש גש ןנן.דלל*ק ע״נ הכין היא לזאב נגסה דליס ונןולמעלה מה אחא לאשמעינן אלא איידי.והא לאמל
 מ״ד אורחא דמילתא ת:ן ופירש״י דאולרוי׳ דואב למיולש ות״ה חתול היינו דלהאי לישנא למעלה מואב דינו
 כארי ואפ״ה תנ! דוושת ארי בגסה ולמה לא השמיענו יותר חידוש ללמעלה מואב נגשהאלא אולחא דמילתא
 נקיע ארי ננסה ס״ה ואב בדקה אולחא וננילתא ולעילם חתול נמי ולכן אשמועינן למעט חתול ויש להא״! הוכחה
 שניה דאל״כ מה״ת לומר אורחא דמילתא אלא כמ״ש ומה שלא הגיה רמ״א לקמ! יש ייחמירי! מה שלמעלה
 מנן דינו כנס דאיידי כו׳ ואלו סיה ספי׳ בניי דואג ולמעלס אין הואנ נכלל א״כ ס״ס נן ולמעלה אין נן
 נכלל ודריס כנס א״כ אמא׳ לא הגיה רמ״א לקמן ויש מחמירין מה שלמעלה בנן דדריס ננס כמו גס כיון
 שהגיה כאן זציע (°) !עיין בראש יוסף : (ז) נצפרנ!. עט"! וכוונת! לאי ציפורן נן רחב סוא ויש לו
 בדיקה כמו קנה לחב המבואר בסימן נ״א א״כ לא סיס הלשב״א צלין לנ״מ כלל לפשיטא לנ״מ מובא לאלו

 משים' ניקב למלל יש נדיקס ומשוש דרוסה טריפה נהאדיס אלא דלקולא אמר דאי לא האדים לא מיישינן שניקב דאי ניקב ודאי סיה להאדים כיון ונגע באיברים הסנימיס ולפ״ז המחבל לקולא קאמר ואין הלשון
 משמע בן ועוד דהיה לסר״נ להגיה דלדידן אין נ״ע לא״א בקיאי! נהאלים נץ בארי וזאב וה״ה הנן ולהניח א״ש להימלא אמר דאי האדיש טריפה ולדידן טריפה ולא מסני בדיקה . גס אין נ״מ לדידן בעוף
:  דכודק הקנס והא כנר נתי אר סינון ל״נ וא״א בקיאי! ואף עוף יש להטי'! •־ (ח) ושאר עופות הוולשי! אפילו למטה מנן נהלשנ״א ט״ז ולמעלה מנן •אי יש לסם דריסה בלברני מיניס אכתוב בשין אוח ד׳
 (ט) שעכשיו. עמ״ו. דע לסנ״מ האלין ותמצית כוונתו לעניל הכין הוא לל״ן כתב אנל הכהו מיישינן ורשב״א כתכ וכל שלא ראינו רדף והכס אין חוששין ורצה הנייח להשוותן דר"! מיירי בהוא שותק והס
 מקרקרים סלכן בכניסה אין איסור דנן תרבות הוא החתול שלנו 1בהכס תיישינן ורשנ״א מיירי בהוא !הן שיתקין דחית ירגא ממי בן תינית אף הכה אין חוששין זשריא באכילה ודווקא לדף חיישינן וססוא
 רמסרא״י בתשובה קע״מ דוב בן תרבות שקפן אף סוא שיתק אשור בלא רליפס סמוזכל גש״ע סי״א החס בן חרבות עפ אלם ולא עם בהמה משאייכ חתול בן תרבות עס תרנגולים גזה מתיישב ללא יושין לנרי סשיע
 !כוונתו דמדכתנ כאן ס״ה והתחיל י״א דנןהנין כיתר ועיכ כהוא שותק והם מקרקריס דאל״כ על ארי ;ע׳ שרי בשניהם שיתקין יסייש וכל שלא הכהו אי! מיששין משמע דקאי אמס לפתח בהוא שותק והם מקרקרים
 ולא כתכ רגוסא טפי אפילו נשניהס שותקים אשור ההנאה נהזיא ישי״א ולמס נתן מקום לטעות ברנדי יאי לסמוך אסי״א לא סיס להזכיר כאן הכהו אלא לסייס לעכשיו אין לחוש וגהכה ידעינן נשיא אלא דכאן
 שהוא בן מרבות עם תרנגולים בעינן מקרקרים והכס סא שותקים אף שסכה אין כלום בלא רדיפה ולקמן ס״׳א נתרנות עם האום לא עמ נהמה מש״ה אסור בקפן לחוד וכ״ש הגה . ופי׳ הכיח מ״ש הרשניא לראוי לחוש
 להחמיר היינו כהוא שותק והס מקלקלים אף נצא הכאה ושקולים הם כמי שניהם שותקים וסכה בלא ידיסס זהו תמצית לנליו. אמנם העיז לא ניחא ליה בהא שאזיל לשישתיה נאות י״ח להשיע משמע סתס שסוא
 גן תלנוס משמע אף עס נהמת והניח שם נצ״ע «צ המחבל!מ״מ ממחבר סינר אף בתרבות עם בהמה קפן צחור אוסר בלא רדיפה. גם אין לומר דרשכ״א שכחנ רדף ותכה וי״ו המחלקת היא א״כ היס צהממנל
 להניאו רדיפה לחוד אוסר גס א״ל דסליגי הדין ורשב״א ופשק המחבר נר״ן למימרא דהכס לחוד זה וותק ע״כ העלה ול״פ ועיש הרשנ״א לוף והכה ומין הוא ינצ שעומד אצלו ומניח ידו עציהס אמרינן דלן
 שתק הוא ואף כהוא שותק והם מקרקרים הכאה בלא רליסה לאו כלום הוא שמניח ילו לרן שתיק וההיא לסי״א לקפן סוס לרן ללישה וחולק עור על הנ״ח וממיר לעוכרי אף שהכה ע״י לליפה !מקלקלים ללא!
 !דאי הוה ול״ד לספק דרוסה לאסור למוכרו לעינוי כוכבים הבא מוה רק חשפא בעלמא. אמנס מ״ש הט״ז ולמאי ניחוש הא הרשג״א והרי! התירו גפיי מקרקרים לא ייענא מהו להא סלשנ״א בקצר ב״ש ש״ש כתב
 וראוי לחוש לסם ושי׳ סנ״ח דמדינא שרי !ממדות תסיוות ראוי להחמיר(°) נס דברי השין אות ח״׳ צ״ע לשי זה במו שאבאר שם : (י) אנל דרסה נרגל. והו נחיה ועוף גלגל ט"! ולא נאגפייש כמ״ש הפרישה
 דאין דרוסה אלא ניד אתיה קאי וה״ה שן אין נו דרוסה כאמור: (יא) כלא סוציא צפורנ!. דנשעח נעילה מטיצ ארס ט״ז צאו דווקא אלא ס״ס נשאר הציפור! גשעס ששננוט סיד כמבואר שי״״ד אות ניא גט״ו
 ומ״ש המחבר אס נא וציפורן תחובה חושש׳! שמא דרש וחול ודרס היינו ציפןרן עם היד הא ציפורן להוד נלא״ה אסור ובאמיל ועיין פלישה . נתנ הפל״ח נשם סרדנ״ז כת״י שאם נשעת יציאת נפש של דורס שמוט
 ידו אי! לו נח נאותה השעה להטיל ארס ואס התחיל למשוך קצת סציסזרן!הומת טריפה ומסמלת המשכה מעיל הארס ולא דווקא בסופו יע״ש נ (יב) הומת . וה״ה חחבו ידי ב״י ט״ז צא ידענא מהו סא נמחנר מנואל
 נ! ובאר הגולה ציי! טול ולא מצאתיו בעול אצא גנ״י ואולי נש״ע של סט״ו סיה מסל מלת או חתכו ידו שצ הלולס וצ״ע נעת • (יג) וציפור! • עט"! דמיירי שהיה שם אלי יאל״ה אמלען מעצמא אתא וכבר כתבנו
 לכאן מייר׳ לנל היל נקצן!תמונה לאי ציפורן לחוד הא נתנ נאות נ״א דמני שליף סיד אף שציפור! נשאל• מטיל ויסלי׳ ועיי! פלישה כ״ה וליו וירישס נ״א וכה״ג בתגז1ת סטור אות למייל ספוקי מספקא לי׳ ולמעשה
 ראוי ודאי להחמיר דנשליפת יד אף שסציפורן נשאל אסור וכן הצבה . ודע דצמ״ש סנ״ח סי״ח דכא ותלינן בכותל כשיש כיסי יצא נמקיס שהם לועות ווויאי מסאוי נא ובייש עיף שאי! ולך להתחכך לא תלינן נכותצ
 לא צריו לימור, ומכין מיידי געאל ארי וכתב לין א׳ ג״ס כמו שהקשה הללישה . וכן גקו״א כש: הגיח ראם מכיר הציפורן שהוא מחיה הוולסת אף צא ראינו נכנס אסור א״צ לכ״ו ולקמן סי״ד אבאר דינים אצו נעז״ה(°) נ
 (יד) למקום צו. הט״ו העצה דנסמות דווקא נמקים שה! לועות נל׳ מתיצה ועופות במקום רחב שיי אף במחיצות שסורחין נאויר !הוה נצא עאצ כצ שיש צימר צא השיגום ולהתיר למוכרו כמקום לחג ננהמומ
 אפשל דישניס ש״ו אות כ״ד ימיתו למוכי! • כתי הנה״ג בהגהות מג״׳ אות נ״ג ונ״ד נשס דמש״א לדוח: כחצר המשכן מאס עצ חנזשיס הוה רחב ולגבי עופות סיה דיר מקום לחג כשהיויס חיה אנל עוף לא ופולח
 נ״כ באויר . הנה מה שהיקצ נתצו׳ המשכן אם באנו למ״ש סב״ח צוייק דווקא לועות בלי מחיצה משמע ואין להקצ ומ״ש(החמיר נעוף הדורס לשון סש״ע מורה נמ״ש עוף הדורש לכלוב אי לול שצסם משמע הא לחצל ודיל
 אף עוף הוילס שלי שמא לא השיגם ולא ידענא מנא ליה להחמיר כסא. ומיסו כשאין הדיל מק1רה נס הוא יודס דאפשר דברתו באויר צתון ווז ברור• ודע יסבור הייתי לומר מ״ש הרשנ״א נקצר ב״פ ש״ש לף כ' נ׳
 נו״א כלוב או דיי אבצ במקום שהם רועות יראה לכאורה במידה שמתחלה כתג דיר הא חצר גדול אף שמוקף מחיצות שרי ואח״כ הטיל תנאי אחר רועות בלי מחיצות נראה וקאי למ״ש שס קטע נח רוגזיה היינו בויל
 יש חילוק משאי׳נ במקום לחג נמו חצר לטולמ הוא צו להשיגם בקל אף קעע אסור דחמתו בערס נו ולא נתקררס כמו בכלוב שחתול עומד מחין ומבנים ידו לפנים אף קטע אשור הניאו המחכי ס״י כיין שא״א לעשות כרצונו
 וס״ס מצר רחב ניע טפי ומש״מ לא הוכיר אלא ריר ונקעה אמנס מסחיממ הפוסקים משמע קטע אף במקום רתנ שרי ולא אסור אלא מכייס ילו לפנים ומיהו מיידי שוודאי יכול להשיגם אלא על ידי טילמ לאל״ה סוה נצא

 עאל שמא לא השיגם ניל נ״ל(p ולקמן אבאר עול ־.
 ןךןוךן לאיתי למקור נכא) חקילהאחת והוא דהא דח״שינן לספק לחסה בהוא שותק והס מקרקרים א׳ הזה «! התורה א! מדלננן . !אס הוה מ! התולה מיס לא אמלינן אוקי אחזקה. ומה שהביאנו לוס הוא והר״מ
 ויי נס״ה ס״נ מה״ש כתב הואיצ ואין גפי׳ אצא לריסה לפיכן התמידו נס וכל ספק שיספק נה אסיר וכתב הט״ו גסימ! כ״ט אות א׳ להרימ סובו לצא אוקמא אחזקה הואיל והיא בפי' ללא נתיס׳ פאיט מ״ג
 דרושה שכיח זהו כוונה ס»"ו יע״ש ע״כ משמע דהממירו גס מויל לא מ״ס יעיד וטייס אין לחלק נץ הלמ״וי ומ״ש נקרא וכולן p גופי כתורה עיין פ״א מזל׳ אישות ופ״ה במ״ש שם . אמנס ממ״ש הטול נש6 שסר המצות
 סיד שנתערב גמגם לאסור לכיון שקולט שנתערבה היה הספק הא׳ אסור מן המורה משמע דסיד מן התורה אסור לא מדרבנן. הן אממ שסשמיג בטיט ס״ג כתב והיכא דנשא ואב שה מן העדר וספק א׳ דיס כיד או בשן
 ונתערב נו׳ נסא הוס ספק אי ד״ת משא״נ כשהוא שותק והם מקרקרים אפשר דסוה רק מדרגנ! . שוק ראיתי'גט״נ סימן פ״ו כתג דמקוס רחכ סוה כמו צירה בשנת ויו״ט כל שאין יכול לתסוס בחד שחיי׳ ונפרט דרוסה ללננ!
 ו.־נ אין חושש ונהי וק״״ל נשמיאל מ״מ יש צצמיי איסור דרוסה לובנן מצידה לאורייתא יטיש היי שבפצ דבריו דרוסה לא הוה אלא דרבנן והיינו כהוא שומק וסם מקלקנ־יס דנסני איירינ! והיא פלא כעיני ומסתימת הסול
 וס״ו שנתעלנ משמע לקאי אהיא שותק כתב לספק הא׳ היס לאורייתא . ונחה״ל כחג נדף נ״ג ד״ה קטע ואי לא היה אלא מל גדיל ונכנס אלי !שותק והוא מקרקר ונתערב אסול דכיין יאסרתה התורה כר״י נעל הסוס׳
 ליש ניצה סל׳ דקלי ציה ספיקא לאורייתא אמנם באלון קטיו לא הוניל ספק א׳ לאורייתא־ אלא שבולע הספק מתחילה עי׳ סי׳ ק״י נאופ! שונלי מ״נ שכתב לרוסה ורננן הס פלא בעיני מטעמא ונתיננא (°) ועיין סימן

 קי׳ בשין גבינות העינלי כוכבים שנתערבו :
ז ובהוא שותק והס מקרקרים ונבל הבי ואמל" אימול יש נו מחצוקתהל״ן פי׳ לוודאי הומ והלכך ספק אי לא יוע׳:! א׳ שתק׳ או מקרקרים אסול מספק כמ״ש נלי״ף והני אימול הוה ולאי והלשנ״א בחילושיו דיה הא לאמי יךי  ו
 י ר״א פי׳ דאי צא ׳לעינן אי שותק׳! עתירין משפ־קא הניאו המחבר והדיג סי״ב סרי מינן צהר״ן נספק אשור וצהרשניא בשסק מיתי ודווקא הוא שותק והס מקרקרים איכא הונחה וקלוב לוודאי לחרס משיה צווחין
 לשמואל ומיסו בציפורן מתונה נגני ןעאצ ארי ניניהם אפי׳ שותקין נתנ הרשג״א בארוך ונתיושיו דאשורץ אצמא אף בספק השקול אושר דאף דאמרינן איכא למימר הכי והכי זהו לרב הא לשמואל שכיח הוא שציפור! מארי
 גא לא מכותל ודוחק. והנה כפי הנראה מרש״׳ חולין נ״ג א׳ ד״ה דיונ אריות דורסי! ממש ומתים' שם ד״ס דוב ראוי! לדרוס והשתא!רש״׳ בכותל נתחנך וציפורן ככותל סיס במו שיראס הרואה שש ו״ה נחחכך והתוספות
 טיישו ארי חולה ונזוזגך בכותל ואלי חולה ישנ סס וניאו־ נש&ש וותיזי גנבו והלשנ״א גוזיוושיו הסכים לפיו״ת יע״ש. ולכאורה הייתי אוווו דהיכא דספק!!אל הוג ש״ס וגא בעיון שיהיו שקולים אלא חוואי הוא שוימ
 וזס עקרקריש לא ושכיח !-־,!כמה היא אלא ספק סוס ומשוס דרונ דורסי! כפירש״י ורוב זה (א הוה רוב גמול כ״א מדרבנן ומשיה נס״ש מתירי! כמ״ש סתוס׳ נבסינות ע׳ א׳ נסוגיא דפ״פ דרונא דרצון צאו מ״ס אלא
 מדרג;! ולכן גס״ש מתירי! וה״נ לכוותיס ולכאורה דחסה צא הוה ספיקאאלא מדרבנן כדכתיננא . ומ״מ סלשנ״א דמתיל גלא יופיין אי מק־קריס אצמא כונו לרוב דורסים ראוי! לדרוש וימקלקריס איכא היבמה א״כ
 גשפק עאל אמאי סו־ ס״ס והא ספק סגי צאי שקול סוא וי״ל דאיכא שפ־ שמא למטס מחלל סגוף כמ״ש סרשי״א הילכו עאצ ליכא אלא חדא ספיקא שמא למעה מחלל משא״כ לא עאל !מיהו ראיתי להמי״ט לף קשיו א׳
 שהעיקר סטעש ללונ בחוקת שאינן לרוסים יע״ש וכ; הוא נקצל כצל ג׳ ליוה ש״ט ועוד דרונ בחזקת שאינן נדרשיש ומיישב קושיש הלבוש נמו שאגאל בשייך אוח צ״נ יע״ש וכן כתג סמי״ט עול אגאל לך שאע״פ שכ׳ הר״נ
 בסימן נ׳ ספק מחיים אסור ל״ד לדרושה דהחם חזקה מהמת לונא ויצאה מסלונ משא״נ נא! צא יצאה מלוג ולא מחוקה גיורה שהיה לה נשעה שנולדה ע״! סייין עיט אצא מטעם שיש הוכחס הואיל וסם מקרקרים או נסר״ן

 דספק דרוסה שכיח כמ״ש הסושי א״ט מ״נ או כרש״י דרונ אריות דודשין ממש ורב אין חושש דאיבא דוכא דכשרות !חוקה נגדו עדיף :
ח זה יש ליישב קצת מיש הלביש גש״ט כתג חושש׳! צש״ד יסטיקא לאיייתא לחומלא• הרי דלא כמ״ג דמן המורה ספיקא הזה ונסי״ג אי לא ייעינן אי שתקו אי צווהו התיר מטעם ס״ס לא מחמת חוקה דרובן >ז  י
 * אינן נדרשים לסוגר כמ״ש סי״ג לרוב אריות דורשים וראי כשירש"׳ מש״ה סוה יונא נגד רובא ומשיית בעינן ס״ס עיין שין אות (מ״ד ונסי״ל נמצא ציפורן נין צחס או ינשה אשורה זצ״ת כנר סיס בכותל וסשי;

 עליו



 שפתי רעת יורה דעה נז הלכות טריפות משבצות זהב סכז
נ ו י ו נ נמ ינשה מסמגוא צאסול ׳מ״ש ואני אומי )15 צלג יאיז חושש צס״ו ופי י או  עליי הש/ אות ליי י
 נהמוש אי;! ימשין עייף 1אליס הזה לחה עייפא מה שאינ לייין הוה ינשה עליסא ילמה היה סשק השקול
נ אריות לולסי! לו שסציעוו! מנותל נקושיס החוש׳ שם משא״נ ינשה וויאי מכותל ניון ו י  יאינא ימי סשק י
וס והן שיתקין אש״ה מיישינן והזה שעיר לא זו אף זו אף ונין אין להקעיר  שינשההיא יליכא נ״א שמא י
 נמ״ש הסעיע ולקמן נש״ן אית ל״ו אנאר עזה . נאיפן שאין הנרע נ״נ אי לריסה נהן מקרקרים היה

 ואורייתא או ורנגן ונעת ל״ע ונסימן ק״י אנאר :
ו הייתי  והירא שויזעונ ספק וריסה נאמרים ואין להתיר מס״ס ינואר לקמן נסימן קיי. ווע וםגו
 יכל שנולע ספק הא׳ מתחלה לא הוה סיס כיון שאתה עושה הווואי אין המזור יתאמו שמא
 נשירה זה נוהג נספק כמציאות לא נספיקא ופלינתא וונוומא והא קיימא ולי וגנל׳ ואמי׳ וכשל היא
 וצסיז ולושת הזאב אי «ה שלמעלה מזאב להוה ספק פלוגתא אי נסערנ נאמרים מגו הדין לאנילה . גס הא
 דנתנ הר״מ ספיקא דאורייתא למומרא מללננן אי נזהג זה היין גספק פלוגתא ולקמן נקונערס הספיקות
 אאריך געזיה . וראיתי לכהיג נסגהות סנ״י אות קנ״נ נתנ יכל שנודע ספק סא׳ צף גשפק שלוגסא
'  לרנוותא אמרינן כן . בן יש ללמוד מנתבים סימן ק״ל ענ״ל. ועיינתי בכתבי מהלא״י והתם על אודות ג
 שעירים של ר׳ מיישטריצ השיב דהוה סיס חלב פעור עיין סימן קנ״ט בלשון השואל אמנם מהרא״י ז״ל
 בסימן ק״ל השיב דא״נ לא הוה סלוגתא מידי ספיקא לא נסקא וכתב לעח ליי נשה מן העדר לא סוה ס״ס ה״ה
 כאן יהרואה שס דגתחלה כתב ועזים ללק לחלוב לובן קווס לידה וכן גשיע סימן שי״ו וא״נ לא הוה פלוגתא
 דרנויחא דפזיש נ״ע טווים וחלנ אין פועל והות סשיקא למציאות ואין ללמיו משם לפלוגתא לרנוותאאמנם
: (ט1) אש י  מלשון סשואל יש צלמיו כן (°) ונסיוח שסובלים אריכיס אין כאן מקומן ועיין סימן לי
 שותקים. אמרינן שלמא עבדי ומקלקריס כל א' מיראת חבירו ע״ז זס מפי' בגמרא נפיתא מגעתי
 אסייי וכמיש המ״נ פ״ז שגס סוא ייא מסס אמנם הכסיג נהגהות נ״י אות סיב גליס נשס נה״ג נעות׳
 מבעת לסו וכן סרימ ויל גפ״ה מה״ש מיראתו סס מקרקרים ופי׳ המיז סוא בניי ועיין שס: (ט?) אכל •
 עעיז ונסי הניאה שסובל שרמ״א חוו כאן ממ״ש נו״מ ששט כתג לבלי אויה ליושר מא׳ שהמית אפורים ולא
י צא ייענא יהא זיל אי״ה הניאו י ו  נמ רוגזיה ומיש יאו״ה מיילי גלוצ וכטיש המחבל נשם הרין סי׳ י
 סד״מ ודווקא שלא סעיח ייתר סא המית יותר לא נמ רוגזיה ומעשה נלוצ שהכניס מסול יוה כו׳ הלי לקטע
 יישיה דנ׳ או תלת אסור ומעשה שהניא צוין לומר דלא סונר כדין או מכנס לתוך הלול גופא ואף שכחנ

 פנניש ידו צ״צ וסיס לול קטן ניותר ולא טרח ליה וליכא כעס יצ״ע :
יס תחצה יניו! שהן עומדין נמקום שינוצין לוריס  והנך, נהא לנח רוגזיה נתנ סי״ן וצא מ״שינ! שמא י
 איזה שירצה אומר אני זה ורס ראשונה ודווקא עמו עמסן כיון שיכול צולוס כרצונו גלו ריבויה
 אנל החתולי! כמכניס׳!־ ידיהן בליל כיון שנולחין אף סוא נוטש וצ* נח.לוגזיה וגהגהוס לריש* אות כ״ג
V *ספק שאני  א״ל שמא דרס חחלה דאין נח לנהמה לברוח מ! הארי עב״ל לכאורה חנוקי! הט דיילי! *
 אומי כי כן מורי; רגריו ודגלי הט״ז כאן וביית הא נסי״נ אי לא ילעינן אי קלקלו אוסר הלין דסונל דרוסה
 שכיח או רוב אייות יורסין כפירש״י וכ׳ שאין הונחה ששותק׳! א׳ מעשה עכיו ולא א1קמינהו אחזקה משא״כ
 נקטע כיו! שיש לומר וקטע מיל ונח רוגזיה ״ילין אף להל״ן לסקל וצהגהית פלישה ה״ט לקלונ לוודאי היא
 שזה הרג ניי! שנ״נ חמתי גערה גי עו שהלג אחו אלו ליס לאיזו מקולס היה לו להרוג אותו וכיח וניצול
 ממנו אי! כת ניד סנדרס צהנצל מיד הדורס וצפי מ״ש הריץ שעמו עמס! כרצונו אכיפא קאי אלא החתולי!.
 אמנש נכס״ג נכנסות העוו אות נ״נ כתב דהגהות פרו״ד הם דברי הרי! יכתנ עוד דהעפה פשק כאו״ה לאש
 המיח יותר אשורי! והקשה סא נדרש חד לא אמרינן נח רוגזיה יעיש והנה מה שהתנ דהגהות דרישה והלין
 אחדים הם כבל נחמי שילאס שיש ספלש ימה שכתב להא מוינן דיש נח צנריח צק״מ דאנ׳ אומר לא נא אלא
 לנקוש נקמה משא״כ כשסרג נא על עסקי נפשות אלו ללס לא היתה יכולה לניוח !מ״ש המפה כתב כאו״ה
 צ״ע דהא נתנ אש שראינו שדרסה עוד אחרים לא סרג אחרים ואולי סוגר דלמ״א ה״ק לאינו ררסה וממיתה
 כלשון א!"ה וזה שציין או״ה ואלו גדלסה לחול לא מאויה סוא אצא סגרת עצמו ממ׳נ כמ״ש המיג גחידושי
 ויניס והנ״;! גי! הפירושים אי כר"! או כדרישה היינו דינים דמיכ וכמ״ש כשין אוח כיח ומספיקא אפשל
 שולי! לסקל שאני אומר דרס תתלה זאחיכ הרג דווקא ינוסה שכיח משא״כ כל שיש לומר דרוס נ׳ או ג׳
 ואחייכ קטע ונח רוגזיה אמרי׳ אלא שז״א לדרישה דממ״נ הלי יש נמ צנרומ ממנו ואי אח״נ דרס סר׳ לא נח
 רוגזיס ייש״ן אית הנ״ל אכאר: (ין) יעמד. עט״ז וכוונתו נלין רשיון שיכול צעשית כרצונו נח רוגזיה
 לא ככלוב דעיי טורח משיגה לא נח רוגזיה ואלי להגהומ דרישה העעם דאפשל וגרחה ממנה : (יך|) אנצ.
 עט״ז המחבר כתכ סתם שהוא נן תמוש משמע אף מם נהמה ואפיה נל שייפן נדרן הדורסים אסול כמו
 לעיל דלן לדיפה והכס ובתס״ל שכתב וסיס קצת תרבות עם גני האדם סוא לאו דווקא ואף ואין שייך
 נתה״ל לומר מעשה כן היה מ״ע אין צסוכיח ממנו כלום גס יראה למעשה היה שש וצא המציא מצנו :
 (יט) צא תיישינן. עע״ז ויראה צהגיה דרוג נהמות נתוקסשאין נדרסיס או דלזסים סס אמנם מ״ש להל"!
מ;  אוסר מטעם נהמס נחייה משמע מטעס דמתזיק מאישור צאיסור זנמ״ש רע״א גסימן נ' יצא ידענא דסא נ
 סט״ז ס״ס מ״ח ושכיח החס לאיסורא ואולי סנ״ק דמחייס ודרושה שכית הוא ומה שסלאס עקום לניט שם
: (כ) נין להקל. עט״ז ונמציי שניהם חולין לסקצ ובאין מצוי סוצכין אחר  מבואר דנצ שספק עצ הוא ושרי
 המצוי ונזה אף סר״! יודה דרוסה שכימ הוא ומ״מ הוה כספק עצ כיון שלא ראינו נכנס ומה היס לו :
 (בא) חוששין לה מהדי דשציף ידיה שדי זיהויה כדעח רשיצ הובא כפרישה לאו דווקא ציפורן וכיכ הטין
 וכתב עול לאס לא ראינו נכנס אף לסוה ס״ס «ש״א מ״מ נספק א׳ ללא עאצ לי ככן כיון ללוב גממומ אין
 דלושי! אף נעאל ושותק׳! ע״נ דסגוא יותר מארי כא מ״מ ספק עאצ לא מממירי!. ולע ליה נמיש הפרישה
 א״ח דמכירי! שסיא ציפורן של ארי יצינא אצא חרא ספיקא אפייה מכשירין בל שלא ראינו נכנס שס אנל
 הנייח גקו״א כתכ כל שמכיר׳! שסוא של ארי אף נלא ראינו נכנס היס חד ספיקא יאסור אלא באין מכירי! הוס
 ס״ס שמא של שאר מיס שאין טטיצ ארם ושמא בכותל נחחכן יע״ש עיין נס״ג נסגהיש ניי אוח ע״ז יע״ש .
 ויש לראות בעל נמי ליהוי ס״ס כיו! להוא והן שותקים אית לומר ככותל או משאר מיה שאין מעיל ארם
י ־• (כ3) ולא לזה לנל  ולעני! יינא יראה להקל כפרישה וט״ז וכן משמעות ל״מ לחל שפיקא הוה ואפ״ה "
 אלא לשאר השיירים . זה קא׳ נמ׳ גשותקיס ע״ז ור״ל צאפוקי מרי״ו הניאו הגיי דמפרש דמ״ש הרשנ״א שאר
 השמרים אשוריס בצייתי! דליתא וטעמא דהא חוינן מה ישחקו צאו הוכחה דשלמא עגיד דהא אוחו שנתחב
 נגנו אסור משסיקא ה״ה שאל ואף למה דנחנאר סי״נ דאי צא ׳דעינן אי שחקי שרי הכא כיו! דנאותו שנתחב
 הוה שכיח לאיסורא תיישינן שמא דרס באיון ג״כ וכאמור ועי׳ תה״ר ד״ס הא דאר״א מבואר כנ״י דלנל השוורים
 אף שותקים אכולים יע״ש יי״ל על סג״י שלא כתב מהרשב״א נחדושיו. יעי׳ בסיג גהגהומ ג״י אוס עיט מה
 שתמה עצ הנ״מ ותנין דהנ״ח קשיא ליס משותקים יש לאסור שאר השוורים ואינו כן דהג״פ תמה אין סיד
 ולשג״א כארון וקצר ס״ק לכל השוורים חופשי! גצווחין פשיטא מסית יהיה קולא וציפורן נגני וצו ניתוק וס״ק
: ( ° ״צ(  הרשנ״א דסצע ודרס לא שכן חמתו מימ דלמא ככותל וארי דרסו ביון דצו,חץ אלא דקאי לשוסקין זס נ

 רף) ר נעל משפטי שמואל סי׳ י״ו להמלייק בלשון הי״ע נפ״ה מה״ש הייא (היינו מינתנ שתמא ארי
 שנכנס ונמצא ציפוי! ולא נתנ אף שוחקין או הוה ליה צאקדועי וי! יצווחין ואין זה ביב
ו ולהלימ חוי קולות מוא ונצווחין ווקא חוששין י ו נ  דיוק) ילאה דאפיצו צווחין אחליס מומרים יע״ש וידאה מי
נ סנס״נ שם ויש לתמוה ממיס יהיו  א״צ הכי וסבי מו איכא דציפולן כוי ודווקא אומו השוו כו׳ והניאו גי
•fa שאר השוורים עותרים ולציפוין נצווחין צמוד עהני לכל סויד וייצ כמ״ש המום׳ אלי חולה והלבן לגני 
 שוורים הוה סיס שמא תולה ושמא לא דרש אלא לזה משאינ אי לא נמצא ציפורן גרע טפי ומ״ט ללינא
 עיקל נש״ע (>•) וכאמור: (כג) אלא . עט״ז הנה הנ״י נתנ דאותי שול אמל אף נמקים למג ושאר
 השוורים מודה הנ״י דשריין במקום רחג והע״ו סארין כיון דנגמרא אמרו דצישורן ס1ס ס*ל יצא חמול ׳וסל
' ובמקום רחב שרי . ונאמת י  ושקולין סס דאי מעור אין אמר רנ לעממיה כו׳ וכיו! שנן ויו לנמ״ס נ
 קושיא היא דהא בשסק עאצ כתב הנ״י בשש הרשגיא אף ציפורן בגגו שרי ומקום רחב הוה כלא עאל ואצ״כ
 לא הים לנו להתיל במקום לחב לאין טתירין ס״ס לכאורה אלא בלא לאינו נכנס ועיין נאות י״נו ובסימן

ם רחב הים להתיר אף אוחו השול.־ יט א״נ מקו  נ
ז ומ״ש הלשנ״א ונספק עאל מופר אומו השור שהציפור[ נגנו נס״ש נחזיר נפסק פלנה נסוף שמעתתא  ןףן
 י והט״ו אוס נ״נ הניאו וצ״ע לנשי מה למשמע שם נמלושיו שהשנים לעילית ואלי מולה וזה אין
 טנלא שציפור! .סיה בכותל אלא מחיכוך אלי חולה נא לו יע״ש א״כ נספק עאצ סא וודאי עאצ אלאשמשזסקין
 אי חולה או נייא ולדיין חיששי! לס״ל ואסול אשל עיכ נלאה לאנו סובלים כבשי׳ בכותל נתמכן ורוב ממש
 דורשי ן וע״כ עשה נלומל והיה לאוי צהאוין אלא שאין עסקינו סס נחוושיס ועיין נסי לאש ייסף נזה :

 עול

 ולפ״ז,היה נאוווים ותרנגולים קטנים ווטיא רגץ . וטח שלא הגיח באן אהפחנר דלטעלר, םנ׳ן הוה כנפ
 כמי שחניה לעיל וייפ פה שלמעלה מזאב רינו כארי כבי התבאר : טך חוק סן הנס יכ״.ש אותן שלמעלה
 טמנו וזונן פפקינ! ננהטח למעלה דינו כואב וה״ד, בעופות למעלה מנס דינו כנס ולמעלה טנץ דינו
 כנץ פפש : טן פלקו"! או אופפו״ר . שייך וה״ד, נשר דינו בנם נםיש השייך בשם הפוטקיט ועי׳ שי״ת
 ניה קט״ז וכלוב פלא עופות וגשפע קול צעקה בלילה ואוטרים שהיה ליי ברול״ס שקורי! שחו״ר והעלה
 דטחו׳יד יש לו דריסה נטו חולדה דבמםחיש חשיב חולדה וברדליס בהדרי אלא דהיה ספק שטא לא עאל
 בכלוב אף שהיה באותו חרר ט״ט לא עאל טיקרי ביון שבלובי הוא מוקף בפ״ע בקניט יע״ש: ין בין נוי
 דחוה רבותא אף אין מצילין טפיל ארם והיה באותן שאין להט דריסה אף ביש טצילין אין להם דריסה
 ש״ךיטיחי בין אין לחקפיר או הוד, זו ואצ״ל או לא זו דפעס נקיט הכי וחכי עיין בםפ״ע בח״פ י. יךן וכל
 שלא הנהו אין חוששין,. השיך חעחיק דברי הב״ח וסבר דקשיא ליה דבאן בעינן דרדף והכה ולקמן
 נהבה לחיר וע״ז השיג עליו רכאן נטי בהכה לחוד אפנט כבר כתבנו בש״ז דהב״ה הבי קשיא ליה
 דפשטע רכל שלא הנהי קאי ארישא בהוא שותק וחס מקריךיט הא שניהם שותקים אף שהכה שוי ועל
 כוחך הבין היא דאל״ב לאיזה גירך היכיר הכהו בכאן אט ללפיד דהכה אף שהוא בן תרבית אסיר הא בתב
 לקטן נסי״א זד, אלא דנאן דווקא נצווהין דארישא קאי והיינו טשום ונני תובות עם ההונגוליט טשא׳׳ב
 לקמן דטועתק םתהיד קע״ח ושם לא היה כ״א עם בני האדם יע״ש וט״ש חש״ך דלםוכרו לעובד נוכביט
 שרי ריש סוברים רבאין טצילין אין םטיל ארס יע״ש ולפ״י בחתולי! שעולין מבחוץ על כלוב וטכניםין
 ידיהם הוה יש מצילין עיין ניי ופוסקים יראה דאםור לטונרו לשייך ולס"? שרינן רהט בגי תרבית
 אטרינן דרך שחוק היה וטייפ לא ירענא על מר, סומבין העולם דנםה פעמים טנה דרך רדיפה וודאי אטור
 אף לטיכרו יכאםור ז יט אלא כיד חיינו היה הא עיף נרגל שייך אכל לא כאנפים כמבואר : כ כגון
 שנפל עליו דרך םרץה ונתהנ צפורנו או היה ישן יבשינה חבר, להנדרס דפשיטא דאין מטיל ארם שיך
 בשם העוסקים יע״יס •י בא ה״ו כשר הפעם שהאדם עם נטילת צפרניו זורקו שייך ומשמע וודאי דווקא
 ציפורן לא בשליף היד והציפוון נשאר תחוב וההיא דס־״ד חיישינן שמא דרס וחור ודרס או בשאר
 ציפדניפ עיין פרישה וכן בנה״ך השיג על הם״ז אית כ״א נטה שנתב דיש חילוק בין נשאר חיד או
 הציפורן יע״ש וט״ש דאםילו האריס אין ננך כלום והיה באותן שאין להם דריסה אפילו האדים אי! בבן
ב וצפור!. השייך הראה מקום לסי״ד ולט״ש שפ הנד, כ  כאם ופשוט הוא ועיין בטי' ל״ג במיז'ע״ש :
 לא בתב שט מזה כלום ובנה״ך פי' דשם חיישינן שטא דום וחזר ?דרס ויש ליאות בהוא והן שותקים
 אינא הוכתר, דלא שדי זיהוי' ואי דאיתרע דהא סוצאין ציפוון י״ל דהאי לא שדי זיהויה ומשייר, לא
 צווח כל ולא מכאיב ליה ולמה ניחוש דדם והזו ודרט ואולי להא היישינן שטא ככל היד דרנילות הוא
 יצ״ע י בג לטקום צר אפילו דרס לאחו האחרים טותריס שטא לא תשינם שיך גשש רש״ל. ואף
 הב״י יירה לזה אלא בנטצא ציפורן אוטו אותו השוד כטבואד י• כד כנין כוי , הש״ך העלה כמוקף
 מחיצות לנבי בהמית יש למוכרו לעובד בוכבים ולא לאוכלם עיין בל״י אית י״א בשם ישיש אט סבנו
 כ' או ג' זאבים עדר בהמה דקה חוה פקום צר עב״ל ואני לא מצאתי זה בישיש אפנם נצ״צ סי׳ ק״ה
 מבואר ההיפוך חצר גדול שעריו נעולים ומצאו ב' כבשיטצירד לט״ב הוה מקום רהב ואה״כ בתב דאין
 הלנה נמ״ב אלא ממעט נח רוגזיה אלטאאףרהיוב׳ ואבים בבקעה כה״נ הוה מקום רחב ועיין תשיבת
 טורימ מלובלין סי' ק״ד בהצד רחנ םאד והיו כסה יאביס כתב רהכל לפי רוחב החצר וביון שהיו הרנה
 צאן הדבר ידוע שצאן אחת יכילה להשמט יותר טהרנד, ונם מזאב א' יכולה להשמט לא מהרבה חרי
 שאוסר טשום דצאן רבות וחרבה ואביט ובהצר הא בבקעה אפילי כמה זאניט לא ח״שינן וכן משפע
 םתיטת לשי! ת״ה ארוך ופה שיש לדקדק בדברי תשובות אלו אבאר באות ב״ח •י בה ואט חתך וה״ה
 חרגה ילא חתך שייך וכתנ נצ״צ םיי ק' וק״ה רבעינן דווקא שראה הואכ בעיט שטתד, הבהמה הא כל
 שטתר, אהד כך לא נת רוגזיה וכתב עוד דאם מגא לטחר מת חיישינן שטא אחייב פתה יקטע וודאי
 אף למחרתו שרי . עור התיר בסי׳ ק׳ בחצר שהיה הפתח פתוח וסולם מונח ארצה נבור, אטה והצאן
 יכילץ לקפוץ מע״ג הסולם היה בבקעה עכיל הנה מה שהתיר בסולם אפשד להקל כיין דבלא״ה פ״ב
 מתיר בחצר רחב וס״ש דפצאו למחר אטור שמא את״כ מתו וכתב הפריה אות נ״ו דברים ברורים הם
 ויש לעיין טונא רהא פסק המחבר אם ספק אי קרקרו שרי וכל הגי אימור סובר דספיקא הוד, ואוקטינן
 אחזקה כל טד, ואפשר זולת הוא שותק ואש קרקרו והוד, קלוב לוודאי דעביד מעשה א״נ כל ספק נימא
 לקולא דרוב אינן דווס־ם ונם חזקה ברורה משעה שנולדה לא היתר, דרוסה ונימא מיד מתה ונח ריגזיח
 יאץ לרמות לראוהו חי םנערב ילוםר איקמיה אחזקה דהשתא מתה וביון דהכת הבאה שפתה ע״י אץ
 לומר אוקי אחזקה וגימא פיר מתה ואף להר״נ שהגיה יייא כרין ינל הנ׳ אימור הוה וודאי מ״מ נה״מ
 יש להתיר כטנואר ועוד דע״נ סונר הרין משום דרוסה שייח שידרוס אנל כאן אפשר יודה דנת
 רוגזיה ולא שכיח חיא יא״כ למח נחמיר ועיין מ״ש נאית נ״ח עוו מזה יכתנ שיש לעיין נשו״ת צ״צ
 יטירים מלובלין נזה (°): כו אבל אם פצע , אף הוא והם שיתקין שייך ואיי מד, מלמדנו השתא
 ציפורן תחובה לו דאיכא ס״ט לשאר השוורימ אסרינן םי״ר כ״ש כאן ואף דייו דחולק התם יודה כאן
 רהתם בשאר שיירים איכא טיס טרשיתקין עביר שלמא ומכותל בא ושמא לזה לבד דדיס משאיב כאן
 דוודאי נפשיר, לאו לשלטא נקיש דהרי פזיע אהד מהן א״כ אין שתיקה ראיה וכולהו בספק דרוסה עומדין
 ואף דהסחכר סובר בסי״נ דהיכא דאיכא םפיקא או קרקרו מתירין מספק אלא היכא דיש הוכחה ה״נ
 הוכתה הוה טדאחד דריס דניל הוא דררים לכולהי ובולהון נספק עומדות . ולכאורה ואמר לקטן בשאר
 השוורים היתר המכירה שרי נשאר השוורים כיו; דרי״ו חולק ומתיר הוה ם״ס סשא״כ הכא אלא דליתא
 דאף לקמן איסור המכירה דלאו כללא הוא כל היכא דאיכא פלונתא מתירי; לטנור אלא הינא ומדינא
 שרי ומחטירין טשא״כ חחיא דפי״ד דלא חביא הב״י כלל דעת רי״ו ומחדושי הרשב״א משמע להדיא
 דשותקיט אסורים כולן וודאי אין היתר המכירה ומיהו במקוים וחב דמתיר הט״ז אותו השוד דלא בב״י
 יש לעיין ביה לענין היתר מכירת אבל ויראי נמצא מקום •ציפורן אף במקום רחב אותו השוד חוח וודאי
 נדרם אף לט״ז ואיסור הטכירד, טשיט היא (°) : בן טצע . יה״ה דרס ילא פצע , וכ״מ בת״ד, מ״ד נ׳
 שייך דל״ת פצע דחמתו בערד, נו ביותר אבל דרס אחד מתן נח רונויה ובת״ה כתב להדיא דנל שדרס
 ולא הרג לאו בלוט יכבד בתנגו נשם צ״צ דבעינן הטית בפניו שראה הזאב המיתה נח רונזיה הא מתת
 אחייג לא 1ח רונייה, ורע דה» רהניא השיך םטרחק להטו ולא מסי״ד דחוששץ לכל השוורים ולא גת
 דונזיה נזה שדרס ואין לומר דהש״ך פ״ר׳ נואינו שזה דום תחילה הא לא ראינו בולן מספק אסורות
 שפא דרם אחד מהן ולא ידענו טי ונ״ה לא כפילי ונטי״ר חיישינן שמא רדפ לאחדים דאכתי פט״נ
 השאר טיתריפ יא׳ וה דרס נדאשינח הרי נח רוגזיה אי אםרינן בדרם נח רוגזיה ואי ציפורן זד, מכותל
 ודרס אחרים ולא ידענו טי טח״ת ניון דשותקין אימא שלם׳ עניד יאי דתילין דרס אחרים תחלה יאח״כ
 זה הא נה רוגזיה ואמאי דדם זח וטה״ת לומר נן . ומיהו מ״ש רט״א אנל אם ראינו דררס אחרים כוי
 דלאי דייקא ה״ה הםית אהויס כאו״ו, ואפ המית יותר םא' כולן אסורים וכפו שאנאר נאות נ״ח .
 והנה י״ל מההיא דטי״ד אין ראיה דהש״ך לשיטתיח דנתנ ננה״ך נחרי דשליף ציפורן דווקא שדי
 זיהריה וההיא דסי״ד חיישינן שפא הזר ודרס וא״כ עיגן דציפורן לאודויי דלאו שלמי עניד יח״שינן
 שפיר שנוא לאחו שנשפט ציפורן ולא המיל ארם לא נח רונזיה אלא דווקא נהפיל ארם ושמא דרס
 אה״כ אתר מהדיר ולא נודע מי היא יכולן אסורות ומש״ה לא מצי להוכיח מההיא דטי״ד והוכיח פתה״א
 דכתנ נפי' P (°) •י כח אנל. עש״ך דםשמע אס דרס ל״ט לאתר שהרג הרי לא נח אפילו לא ידעינן
 אסיר כמ״ש הסיב בחרוש׳ דיגים בטוף הספר מטינ א׳ אח״כ חרי לא נח ואי מקודם שמא דרס עוד
 לאחריט ואם הטית כתב או״ה דאסורים ואין דברי פ״ב מוברחים שהתיר בהמות יותר . הנה דברי רמיא
 כאן פי' בסתם דרס יותר ולא פוכרח לפוש דרס והמית כאו״ה או דדם להוד ובד״ט פםק כאו״ה אף
 בהפית יותר ופי' דנרי או״ה דהפית יותר םא׳ אטנם הצ״צ פי' ק״ה מפרש רנרי או״ה דהנה והפית
 נדריטה היינו שלא מתי פיר וא״ב לא נח רונזיה כיון דשלא בפניו מתו ומפרש כן דברי רט״א דדרט
. ולפי דבריו אפ״ה איא ליישב לשון הט״ז נם ט״ש או״ח והנה והטית לאיזה צורך הזניר  עוד נוי

 והטית ואי לרבותא אפילי הכאה שיש בת פיתה מ״מ אץ טשטעות לשונו כך יעוין היטב :
' ואביט וםצאו שני כבשים הרוגים אפילו לטאן דטחטיר דיכא שרינן דכ״א קפע חי ע ואפ היו נ ך  ן
 0 בן פבואו בצ״צ שם. ולפ״ז ב' זאבים וכבש א' הדיג אפווין נולן ואי לא נח וונ1יד. ושטא

 דרס . אפנפ גן מה שחחפיר הט״ב אם דרס עוד ולא יועינן פט״נ אפוו אי קיופ שפא עוו וופ הוא
 אטת ויציג ולא קשיא נחלי לקולא בועת המחבר סי״ב כל שהיא ספק דיח לא הוה םטק השקול כיון
 דדדפ לאהד נולו תהת סיג א' הוו וחיישינן לכילהו ונין צווהיפ או שותקים ח״שיגן לכולהו וכההיא

 מבטלין איסיו אי לאו ואפשו והנא הוה

 דסייד ולא תולין דטיד אחר דריסה נזדמן זה שחרג ונח רונזיה וכראמרן נראה ל .
י לטוהרים טלובלין ו״ל בתשובה םיםן ק״ד מעשה ובו׳ ותוכן כיונתו יו יל כנדון דידן שהומתו ונפצעו יותר טט״ו צאן והיו שם צאן הרנה הדברים טוביחין שחיו בפה זאניט לא הוה מקום רחב צאן ח י א ל  ן
 הרבה והרנה זאבים א״א להסלם . יכ״ת דתולין כו׳ ז״א דטטפק אםורין והביא דברי הרין רכל איפור השנינ! וודאי הא ספק אטור יע״ש . הנה פ״ש לשון הרין הלא הנצעד פסק דלא כוותיה ואף
 שרטיא החטיר בה״ט שריי כמת שכתב ז״ל ועוד דהר"! יורת כאן נאפשר וכט״ש לעיל. ומ״ש טתתלה דלטא כל אחד מהזאביט הטית א' טהן וגה רוגזיה ו״א דאמוינן כיון שדרס עוד נתב חנה ריש דבריו
 טורין אפילו נמצאו ב׳ זאבים יבי כבשים הרוגים אוסר הוא ו״ל דשפא א׳ מהן הרג נ' והשני דרס וזה וודאי קשיא פח״ת הא אית לופר נח רוגזיה וטטתטא הנ' הטית א' ולנשוף כתג דנפצעו והיינו אותו
ב לעגץ הגבינות שחצאן היו של ת כ  המעשה הכי היה שלא הפיתן כילן מיד אלא נפצעי ילאת״ב טתי סיף דבר נ׳ זאבים יני כבשים הרוגים וודאי פותרים לבולי עלטא וכטשטעות הצמח צדק ובדכתיבנא י• ו
ר  השר וישראל קנה מנין הגביגות ועובד כוכבים עושה הגבינות יהיו שפ פרות ארבעים והי מאות צאן דלו יש ספק שפא נדרטו עיד מימ יודאי לאו בולן א״ב בפילוח בס׳ ואף דאין טנטלין איסור ט״ס ע
 נתבטלו ביר העובי ברבנים דוטיא ללעקנ״ן שאנו קונים שיש תבלין איסור דכתב בהנחות ש״ר ש״א דנתכטלו ביר העובי כיכביס שרי ליקח היה באן זה תודף דבריו ז״ל . חנה בסי התיר• לא ברוב דנל
 שהספק הא׳ נ״נ דרבנן דבריה מדרבנן לא נטילה ובשלטא ד״ח לא בטל ולא אסריגן ננל חד ספק ררנגן שהם ז״ל גזרו ואפיו ולא בטל ולא הקילו טטעט טפק דרבנן יאיג בטלת דיח שאטרו דלא בטל

 סשאינ החלב אפנם י״ל ואיתחזק אימווא ועיין סיטן ק״י . וט״ש ואין טבטלי! איםיו טשטע ביו ישואל אטוו הנה בסיסן צ״ט ינואר אי בספק איסור אטרינ! אי!
 בווואי ווופה שניו
 ואף לאחינ שחלבו

 חלנו פבולן ויש ספק איםוו ניניהפ אין לוטו ניון .
 טהוות אס הראשונות קיימות אלו ואלו תלויות אף שהותוו פ״א חזוי לאיסיר! היה כאן ועיין פ״ל שם דיה עוד ראיתי . ומיהו לתלוב חלב פאחת טהן ולאכול ואח״ב לחלוב שניה בישראל נהינ אפ״ה אסוו
 דע״נ התיר שם אלא בלא ראינו מי הטילה הכיצח ונמצאת אנחנו מין על הביצה טשא״נ נשתילנ אנו דני! תתלה על הפרה והיה ספק פריפה שנתעונה ילא ינץ בה ס״פ . ופיהו הא אין לוםו ספק ווופה

 לא םיחשנ מדר סיס דשכיה הוא דהא עיקר הפלונתא היא נ״נ ננשא זאנ שה מהעדר ואוסדין פשוט ופפק א' נניפי הא לאיה היינו טתירין ונאטיר ונפי' קי׳ אבאר 1
 וף>ז דאי אירע ספק דרוסה ונתערבי אח״ב באתרות היבה דאסורי! נולן מ״פ אי טת אח״נ א' מהן היה נראה יהשאד פיתיין דאטרינן הפ״ד פת נטו שטבואר נק״י ם״ז טההיא וטבעת של «ודת בובניס
 י שנפל א׳ לים הותרו בולן ודוקא שגים ומה שאפר נמור״ם מלובלין הנשארות אף שפתו אה״נ הרבה פשום דגפ נשאר יש ספק שפא דדם ונהי שלא דרס נולן טיט שטא דרט עוד , ופיהו בהחיא מעשה
 דטורים מלובלין אם היד, של ישראל ויש בידיו דלא נדרפו כ״א לערך ט״ו והיו צאן הרבה כמ״ש שט דודאי יותר מרוב לא נדרסו היה נראה להתיר לשהות איתן '"נ חודש הונדיפ והנקיבות שתלד אף
 דאסור לשהות לוטן פרובה ביבים הנדרסים הא נתנ הנה״ג בהנחות הטור אות ם׳ נשם הרדב״ז כיי דוקא כשהן בלי תערובת אנל נתערב באחרים שיי ה״י, נא! יהוד, בתערובת והוא קולא גדולה לפעמים הרבה
 n-s; והדבר ברוד שאם דרס לא דדם אלא לקצת כנון שמיר הרגישו ונדוטה אמנם לא ירענא הקולא טנא לן הא. ופנור היית• לומר דכאן דט״ה ברובא נפל ומדרבנן הוא ינ״ח לא נפיל לא נורינן לתקלה
 בדרבנן וםש״ה כל שנתעיכ מותר שוב ראיתי שזח ליתא דבא״ח ס״ס תרע״ד, כנר חניכה שנותר נתב מהרים פרושנכירינ שאסור להשהותו שלא יבוא לידי תקלה ראסור להשתמש לאורה אף דנ״ח שהאיסור
: כט אבל היבא דהוינ!. עשיך הראה מקופ לאות נ ״  היא טדרבגן ומאהר שהדברים ארוכים יעמיקים ודרני ההנפה נעלמו מסגי לא רציתי להאריך באן ואי״ר, נמקים אחר אנאד עוד (°) ועיין פי״ח נאן אות ג

 ויי

 ביח . ודע דבסי' ק״י בשיך דין ד׳ ספק טריפה שנתערב חד בחד ואי מטיל׳ ביציט הניצה טוחרת שמא חכשידה משיל ושמא אין טריפת יע״ש וא״נ חלב שניה מצאן א׳ היתר הוא גטו הביצה
 נו בולן והוה כמו התש דכל אחת מטילה דאין להתיר די״ל והתם וטוצאין ב' ביצים הלבך אאוד טשא״כ כאן מתחלח בשתולב אחת חותר אותו ההלב ואח״ב אין לאסור . וי״ל דניין שאחד גך
' שנילי! והויט ב&י׳יט פהל' שאייה ח״א הביאו ב׳ שבילין הלך נאי ועשה פתוות וטבל והלך ננ׳ ועשח  ספק איםוו ניניהמ אין לוטו כיון שהותו הותו ומנא אטינא טהא ופ״ב וטהוות נ
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ף נמכ הט״ז לגי גדיםיס במקום רחב וה״ה ציעורןנגני וייאי אי! יווששין לשאר השווריס יוקא תולעים ן ז  ן
 ומנופה אמלי׳ יוזקה לא לנל הנא מעלמ׳ לא שייןביה חזקה וע׳ לקמןבטי' ש״א נהל׳ תולעים ישם ׳תגאל:
£ . עע״ז זניזנחו מנזאי דמש״ה לא הילק העזר נין עמלה דאז א״נ נ״א עחפול מגבוה ז׳ f (א) א j j 
 נופחים וו׳ שמנען הלי יו״ו ואס הישה שוכנה נעי;( יויו נינה ניון שנתב מודדי)
 מכריסס הרי ניאר ועומוח מיירי יאי בשוככח לא שייך מכרישה וכל האיכליס שווי! , ומיש לנח״מ הופ
 אונס נו׳ י׳ל וה״ק דכאן חיישינן לרישיק ואף שאין מיתה שכיח מ״מ ריסוק עכ״פ שכיח. ומה שהקשה ונרי
 הש״ע אהיו׳ לכאן כחנ ננעלה מעצמס החי נושא א״ע ואין נועל ננח מש״ה נעינן גונה י״ע ובהשילוה
 אחרים לא נעינן גונה י״ע זה נכון. אמנם מ״ש סמחנל יולעם שרוצים להסילה הוה כנעלה מעצמה ולקמן
 משמע אף יותל מי״נו אין מזיק כיו! שיוועמ מתאמצת ונישאת עצמה . ומה שכתנ ונכח היינו נ״א אף
 ניוועת ופחות מי״ע אסול ולקמן מנואל אף נכח ויוחר מי״ע אין למוש ומה שהניא יניי מנ״י משוס

 קושיא שניה מיש פמ״ש לנינו כו׳:
 הש״ן אזמ א׳ «׳' זה יניממעבמים שיש מקזס צנעון וגליו ניזיעת אפי' ניא ויומי מי״נ! גמילה
 ובאין מקום לנעון ביויעת אס הוא נכ״א אפילו פחוח מיימ וכלא כח היה כנפלה מעצמה ובעינן
 י״ס . ווע בהפילוהו אחליס ולא יולעת או בכח אפילו פחות מייט כתב ספ״ת אות ו׳ ומ״מ בעינן ו״נ1 בשיעול
 מכריסה לאון הא פחוח אף ע״י אחרים כשירה והכרח לזה לא יוענא . עפר״ח נקו״א ובנ״י מה שהקשו ו׳
 נטוי בצ״ה הוה ו״ס כשור ואין יאמל כאן כל הלנלים ל״נו ותי׳ רמכרישה מוווין שכילט קצת עו אמצע הלגליס:
ה יש לחקור גנפולה שהלמ״מ אס לא שהתה מעל״ע ולא עמוה אט סיא ודאי טריפה או ספק. ונל נ ה  ו
 שעמיה או שהתה ינעי נויקה אי מן הסויה בעי נייקמ או מורבנן • הנה הלבוש ס״א כסב
 חוששין כו׳ ונס״נ אם לא שהתה מעל״ע עריפה שוואי נתרסקו אינליה. והיה נלאה לפרש שמ״ש נס״א היינו
 שהתה אן עמיה הוס ספק ובלא שהתה קרוב.ורוב הוא וסוה וראי לרוגא ואורייתא ואין הכרע. ונשו״ח שאנת
 ארי' סי׳ ס״י כתב. יהנייקה ילננן. ועיין חוס' נ״ק נ׳ נ׳ ל״ה אס שנתנו אס שהתה א׳ ציין בייקה אז לאן
 וא״י הא נהויא אמרינן בחולין נ״ו אמתני' ושתתה מעל״ע אח״ו ואח״ו צליבה נייקס אלעא שהתה צריכה
 בדיקה . והיה נראה לומר בעמיה הבויקה מ״ה וגשהתה מנויקה מורננן ומש״ה בניצה ששאל אערפה בכותל
 וכ! בא״ח תצ״ח כששהתה מיידי ומש״ה שוחטין בי״ט ומנויקה ורבנן ומשוס שממת י״ט הקילו אלא שא״י
 לחלק כיון דכעמדס ושהתה כתיוייסו הוזכר הבדיקה אי ןניהס מ״ה או ללגנן . ועיי! ר״ן בהא לוכליט
 המננחין ח!ששי! נתב סרמנ״ן חוששין ובדיקה נעי נלא שיהוי מעל״ע ועמידה ואין נראה אלא בדין נפולה
 ממש ומס דנקיע חוששין משוס וכולה מלתא וריסוק לא הוה אלא חששא בעלמא . יראה מלשונו דה״ק
 דנליקס לאחר מעל״ע ועמלה לא סות לק מדרבנן ומלת 'בעלמא יורה בן וכעת הדבר צ״ע. ועיין נליי איח
 א׳ מ״ש בשס דגר שמואל ולא הבינותי. ומ״ש להתיר נתעלנמ נעמדה או שהחה ע״י בדיקה לא ידענא מנא
 ליס סא . ואס ;אמל דנליקס דרבנן היה אפשל ל»ל ילמעשה ״"1 גיייול • (°) י*״ע י• (Q נפל אבן אין
 חילוק נין גונה י״ט אי לא דנשלמא כשנפלה היא אמרינן פחות טי״ט מי נושא א״ע. והכל בשי נובל
 המשא אס ראוי להמלסק ע״י וה צוין נדיקה ושהייה מעל״ע ענ״ח ונו״ו: (ג) אפילו. ווט״ו ומלת ״עדיין
 צרין תיקון או ט״ס הוא כי הר״ן והראייה ננ״ה מ״ו א׳ סוברין לטשום ריסוק א״א לבדוק כלל ולכן צוין
 שיהוי מעל״ע או עמלה ליצאה מכלל ליסוק שאס נחלסקה לא היחה יכולה לעמול או לחיות מעליע והבריקה
 לאחר מעל״ע הוא משום ח״י שליפות שמא נקלע או ניקב ואף דנקב אין לה בדיקה כמו קון מ״מ ע״י נפילה
 אלו היס נקנ סיס נקרע קרע נוול נ״כ ז״ל. ולפ״ז באיברים שאין הנקב פוסל כמו כליות לאחל מעל״ע א״צ
 בריקה ולהר״מ ז״ל הנליקס לאחל מעל״ע משום ריסוק וקורס מעל״ע א״א להכיר יכן הוא ועת הרשג״א
 בארון מ״ו א׳ ולאחל מעל״ע אנלי נהתייהו. והנה נעמלה תון מעל״ע יקשה לשיטת הל״מ סא לא מנבל
 עדיין וכבל עמד הדרישה נאזת מ׳ והניח נקז״א תי׳ דלהר״ע נל שעמלה או שהתה יצאי, מכלל ריסוק זמ״מ
 אי מצאנו ריסוק סל"! עליפס . ולכאורה יאמל וה״ק דולא׳ כל ששסחה מעל״ע או עמלה מסתמא יצאה מכלל
 ריסוק ואי מוצא ריסיק מלישה. אי יאמל דתניח לשיטתיה וסובר בחיבור ראם נחלסק אפילי שלא מחמת
 נפילה טריפה דלא כמ״ש המחבר בשפ תשובת סרשכ״א ס״ה להלכה אפילו נמצא שינוי נאגרים אין לחוש
 א״כ שסיד כתב. וסגור פייתי לומר מ״ש הלבוש ס״ס בעמדה אין שינוי עראה פוסל רק נשסתה פוסל וסל״ח
 נא״ט אות קש״ע חמה עליו ונתב שמ״ש דא״צ בדיקה בעמדה אחר שינוי מראה היא טעית יע״ש . ולכאורה
 היס נלאה דקשיא ליה לסלכוש קושית הדרישה וע״כ בשהתה י״ל דניכר ובעי בדיקה ובעמדה ע״כ לכהר״ן
 דאלו נחרסק לא היס כח לעמול אלא שלשון הי״מ גפ״ט מה״ש הי״ז אינו כן שעל עמדה כתב דבעי נליקה
 מריסוק נהי"! ואחייב הגיא דין דשהייה . עוד אני תמה על מ״ש הל״מ לל״מ סובל שא״צ בדיקה והא גדולה
 מ/ז נתנ לשינוי מלאת אין פוסל בלל. והנה הל״מ כמג תחלה עמדת ואמינ שהמה כ׳ כן הוא הסילזל נגמ׳
 והטור והממכר הסנז ויראה דגשהה פסקו נוותיה דנעינ! נליקס מכלל ריסוק ונעמוס א״צ כקושיס הלבישה

 וכמ״ש רמ״י ז״ל !לוינא נ״ו צ״ע :
ך כתב הט״ז ואם שהתה אם רואין ריסוק טריפה הא כל שלא ראינו שנפלה לא חיישינן והיינו אף באין ך ז  ן
 י הולכת דלא ננ״מ וסובל ריסוק בלא נפילה איפר ובנר כחנ הפר״ח שהר״מ ז״ל נפירוש המשניות
 ניאר נפי' דוקא ריסוק מחמת נפילה אוסר לא נע״א , ומנין נשתנה מראיתו צא שינוי מראה אלא צורת
 האבל זנרומס . ואפשר שינוי מראה אף שלא ירוק ואחט פוסל בנפילה ולשון נשתנה צורתו משמע נרשרישית
 מעיקרא : (ל) כנין • עע״ו ונראה מלנליו ואס מיינו אומרים ללא שלט ככולו הוה כשילה ללו נישל סכנו
 ונשתייר מקום תמרה נו׳ נשירה אף לכתנו פסריסוק מכאיב יותר מניטל כולו הייני באבר שהנשמה תלויה
 נו כמו טמ1ל בסומליה וכליות אס לקתה על מקים חלין וקמ״צ לצ״ת לריסוק סוה גאלו ניעי. נולו וכשילה
 קמ״ל לריסוק מכאינ ייתר נו׳ משא״י באנו שאין הנשמה תלויה נו אין סנרא לומר לליסוק נאינ יוסל
 מניטל ולפ״ו מ״ש סמחנר טחול ונליות חון ביה״ר היינו שליא שהולד מונח בתוכו עיין כאחרונים . וצלין
 לומי לפי פי׳ סר״מ ו״ל לל״ג לאעל ניס״ל אין נו משום ריסוק סינר אס ניקנ האס שהוולד מונח כתוכו
 טריפה וה״א יליםוקנאינ לה נמו ניקנ קמ״צ לרן סוא ואין מתרסק . והמחבל נסי׳ מ״ה ניטל סאם נשל
 וסר״נ הגיס וכ״ש ניקנ ונא! לא סניה על המחבל נלום וכיון שטחול וכליות טליפה הוא ממ״ש ניה״ר אין ב1

 משוס
 טויפה וצרינין אנו ליוע איזה ורומח

 והמחבו הוה ספק יא״נ בהאוים נחוץ
 9ו,ני . ונ״ת ואפשר שתלו והאום טופי לחלחלו ילשרוף תוך י״נ הוש וט״ט לע״ע עויי]

 טאותה שעה טריפח והאובל טמנה היה לוקה פשום פריטה שאין יבול לחיות טאיתה שעה ייב חוש וכל העוטו לנקוב בנקינ רפי ה״ה שאין פתענרת יתלו וננו חקונו בזה בטקוט אחו . וואיה םהא יאטיינן
 יילו סויטח היכי טשכהת לה בחילין נ״א ואטאי לא כה״נ אלא טשעה שהפיל האוט אין יבולה להחעבו וחלו (°) וכאמור :

 ח״י ישם טניאר דאפי' בןתרבית עט הבהסות והנאה בלא יויפת יש לאפוו לועתו לאכילה יעויןשם חיפנ:
 ל לא ח״שינן. עש״ך יביינתי וטעם סברא יו רפטפיקא תולין להקל וכל שאין הוכהה כפו זנייתין אין
 לאסיו יהג׳ איפוו לאי ווא׳ אלא טטפק טתירין ידעת הו״ן נהיפך והגי איםיר ווא׳ שלפא שויא
 הדשתקי הא טטק אסור . ול״ד לספק עאל דחוה ס״ט וע״כ צויך לופר פתחלה שמא לא עאל אמנם
 הציפורן חוצבה דחוה פש״א אפייה מתירין ובד״פ ובפ״ז תירצו דבטמק א' די להתיר והש״ך תיי דתתס
 חוח שפיר סיפ דע״נ טתחיל שפא לא נכנם ואין צריך להתתפך םשא״כ א׳ שתקו או צווחו לא חוד.

 פתחפך דהכל שטא לא דדיט וטש״ה השיג על הלבוש :
» רם״ש השיך דטש״ח לא חיישינן דרונ חיות אין דורםין תפת הנה״נ בהגהות חנ״י אות ט״ח ף י  ן
 * ותטה על השייך דלא דאה הדין והטעפ כלל בארוך ואולי הם בקצר ום״ש הרשב״א דרוב תיות
 אין דורםין היינו בלא נודע אם דורם או שאר חיות ע״י כתכ דרוב אין דורסי! ענ״ל הנה ט״ש אולי בקצר
 עיינתי ואיני בקצר רק בחדושיו אםנם לפה הרה אפוי באדון חשי׳ך י״ל ותשוח לטאירן של ישראל נטיעה
 ח״ו Sא ניםא דפ״ש בת״ה היא ט״ס התי״ו וצ״ל בח״ה והיינו חה״ר ששם כתב כן בפי' ואי לא ׳דעינן
 אי שתקי או טקרקריס שרי כר״ת דרוב אריות דורסים לאו וודאי אלא דאו׳; יע״ש ודיל דאי רוב דורםין
 א״כ בספק חוה לאסור אלא ראיין ום״פ לאו בחיקת דורסי; הם . ושיעור הלשין דרוב תיות נחיקת שאין
 דורםין ד״ל דלאו בחזקת דורפין חטה . אפנם כן אף שרשנ״א בחרושיו כתב כן הא נקצר לדינא כתב
 הוא והלז שיתקין בידוע שלפא שאלו היו םזיקין היו צויחין וצווח בידוע שהוא ירא פהם אלטא״םםפיקא
 אסרינן והני איפור וודאי חוח כר"! וא״כ צ״ע בם״ש המחבר כדבריו גהדושיו(0)ומ״ש כה״נ דכוין חש׳׳ך
 לט״ש הב״י הביאו הרשב״א בחדושיו בספק כלבא או שונרא דרוב אין דורטין לא ׳דענא להולמו בחדושיו
 לא נתב בלוט והב״י הביאו בספק עאל והוא בקצר ה' ע״כ דהוה ם״ם ועוד שדוב הנהמות ועופות
 בחזקת שאין נררטין יננ״י ט״ס הוא וצ״ל נדרסין נטקום דורסי! ותדע דבהפות נול; אין דורסי! ופה רוב
 אלא יוואי כדאטדן: לא ויש לחוש . אבל היתר הםניוה שוי. שייך ולא בנל פלונתא מיתי לטוכרו
 פש״ה הוכיח פלשונו דיש לחוש משפע הוטרא בעלפא ובה״ם התיר לאכול : לב אבל . עש״ך וספק
 עאל הוה ס״ס גטורה וא״צ להתהפך ובספק קנה אוקי אחיקה דרוב בהמות אין דווסיט ורוב החיות אין
 דורסי! ועיין נה״ך שתי' נזה קושיה הלבוש והושב״א בקצר סמיך עיקר הטעם דאוקי אחזקה אטנס
 ט״ש רוב החיות בחזקת שאין רודפי! הוא כפשוטו דרוב פיני! אי! להם ארס ומ״ה בת״ה לא נזכר ית
 וציע נעת : לג וננר נתנאו . נתכ הש״ך דנקנד, רחנ אף לדידן יש כריקה ודייל כיון דתולין
 במצוי וקנח שיש לפנינו הוא רחב לא היישינן לאחר ויש בדיקה •י לד או יבשה. הש״ך השיג על חלנוש
 דיבשה אף רב טורה דחוששין לד. דענידא דטשתטיט בדאיתא בנט' . והנח לכאורה נ״ט ביבשח או
 קום ציפורן הוה ודאי דרוסה ולחה לא הוה כיא ספק דרוסה ונ״ט אי לא נויע עד לאחר התערובת
 דפתירין .נה״ם נםבואר נפי' ק", נשייך וביבשה היה ודאי יאף לעגין א' שהה ׳*נ חודש או ב״א יום
 פהני לודאי דרוסה שפא לא הטיל ארס וטיט אין לעשות מוה ם״ם להתיר תערובת נלא נודע עד אח״כ

 כיון דדריט רובא מטיל ארם הוא חי״ע(ס) :
 הנהיג בהגהות הטוד אות כ״ט נמ*א ציפוק בא׳ והבי הרוג יש לומר ייטי לט״ב ושמא בכותל
 נתחנך כיון דקטע נה טרונויה ואט נמצא ציפורן בהרוג יש לספק שטא כמו שדרס לוה טקוים
 ה״ה לאחר עכ״ל הנה נרין נטצא ציפורן כהרוג יראה להתיר השאר אף. נהן צווחים כט״ש הנהות
 פרישה דאי איתא דררס לאחר פקודם חיה לו להרוג כיון שעל עסקי נפשות נא ואין כח ניד הנדרס
 לנרוח פפני יעיב יה פנע בראשון ידרפי יחרני ונח רונויה אטנט הדין הראשון יש נו מהחקירה דע״כ
 אטד שפואל אלא דא״ל הכי והכי וח״ש לם״ר טשאיב הכין כיון דאיכא סברא טיבה דאי איתא דטהארי
 בא היה לו לחיוג כיון רעל עסקי נפשות נא אלא להדיג פנע תחלה יציפוין זה מכותל היה וניאטדן ועיי
 תופי ד״ה דוג חולין נ״נ א׳ ולדינא צ״ע כה״נ ביין הראשון (°): לה ואפילו ודאי . עש״ך
 ועיין בספר ראש יוסף שם הארכנו בביאור הסיניא וכאן אין להאריך יפיהי כהאדיפ בתוץ יראת
 יאין להקל בשהה י״נ הירש דהוה ודאי טריפה ובטשפעות שאר הפוסקים ועיין לקפן פ״ש בעבר
 ושהח י״ב חיוש אי ג״א יים ישפ אבאר בעזהיי בזח. : לו שיחטין את הנרדם. השיך
 האויך יכתנ ואין נ״פ לדיון וא״א בקיאין יט״ט יש נ״ט לשהח י״נ הווש או כ״א יום אי האדים
 בחוץ ואי נתעיכח ואהיכ א״א להביו וניטל מקים שחאוים ולא נווע בה״פ : לן עו הקוקיו . וויקח'
 כתנ שצריך לבדוק הפוח נ״כ ומניאו ב״י ש״ך ונ״ט לדידן באי ראינו שלא הכה כ״א בקדקוו וא״א
 נקיאין וטריפה : לח שיאדים נגד בני מעיים , וה״ה האדים או נתטטטס גנד שאר איברים או צ״י.
 פיר שיך . הגה בפיו בתב נתטפטס נגד צייה ואפשו והאדים הנשר גנדם אין טריפה נטו פיטגים
 דקשים הם ופיהו הנ״י נתב דה״ה האדים וכן גואה והא נתטםםם לא טיטרפה בםיטניס וע״כ יש

i לחלק בין צייה לסיטניט 

» אס האדים הנשר ננו החוליות או בדופה דאט נחתך העצם פריפה טסטקא לי ופיהו נהאדיט ך  ף
 ״ עצפ גופא יש לאפור ונ״ת אץ ארס פועל בעצם הא בעי בדיקה בקדקיו ונפוח אלפא עבר
 האום םעל״ע נעצם ועיי נ״י שכתב ם'ש הטור עד טוף היונים פשופ צייה דאלו השוק אפ נטל בל
 הנשר שרי וסבור הייתי לוט־ דהאדים הבשר אין פועל בעצם דקשה הא האדים העצם טויפה אטנם

 א״כ היה לפרש דהנויקה נעצם נפי :
ב ראיתי לכה״ג נחגהות ב״י אית צ״ז שכתב ריש טהלוקת בין הראייה להרשניא י«"« אטנט אין ו  ש
 עניני לכאן יצ״ע כעת יג״ט אי לא הבה דק כשוק למעלה סצ״ה והאדים העגפ 1ע>׳״ :
ט שהרופא נורדו. עש״ך דא״א בקיאי; בבשר שהרופא נוריו יט״ט יש לראות לייין בלא״ה אין  ל
 בדיקה לדריסד, ויוהק לומר אט ראינו שהכה רק בטקופ אחד דפשטע יאפ״ה אין בדיקה ועיין בנה״ך
 טיש נדרוטת הנץ: מ הקנה . דאע״נ דבעינן כרובו טיט הארס שורף וחייה כבד וכדומה ונ! טחול
 נקולשי' טריפה והוה ודאי ולא ספק אם רואין שהאדים •י מא בהסח . עש״ך ולכאורה לדידן אין נ״ט
 נכ״ז יא״א בקיאין בנייקה ואפילודרסה בסקים א׳ שא״צ לבריק אלא הטקום ההוא אפייה א״א בקיאין :
 מב אלא לשחויי. אפילו ודאי דרופח פהני י״ב חודש כיון רבדיקה פהני . שייך ודיל לאהוד, ודאי
 טריפה ודאי ואיזו ספק דטתני י״ב חודש הנה אט האדים בשר נפנים לא םהני מה ששהה י״ב חודש דזה וראי טריפח והאדים בהוץ לרשיי הוה ודאי ולחוםפות
 ן ולא בפנים ושהה י״כ הורש יש לכאורר, להתיר יהור. פפיקא פלונתא דדבוותא אטריגן נ״כ אי הי הלכה כטאן רטתיר כם״ש השיך אות ט״ח בשם טהרשיל וה״ה לירח
 טופי לחלחלי ילשווף תוך י״נ הוש וטייפ לע״ע עויין נויאה היא ויבולה שתתעבו ותלי הא נורנ׳ ראם כן בדרוסד׳ לינעי כיד חודש אלא ויאי פשעי, שהטיל איפ

 קשקשים שרי ולא חניה הו״נ נלופ אלפא אף השתא אנו נקיאין אם ווטה בחיתוך ונפואה ול״ו להקפו
ו ליפ ו  וו אף אפ נתערבה ובדקו ונמצא א' שהאריס אין תולין לופרזה הדווסה והותוו נולן ווטיא תאנ
 חודש ש״ט הגץ הוא הא התיה בלל ע״נ טניא יאיה יפי הצינה ענדו א״נ בעינן יפי הצינד. ויט׳ החוט

י •י מה שתתעניד, וו... . , .... .... . נ  ודאי שהוליי לא טחני לספק טריפה ועיין כר״י שהניא רעית ניה אי פתני ני
 דשטא טעינה א׳ אלפא לידה אין ראיה : מו ושהתה כ״א יים . עש״ך דבעינן שיחיי ב״א ייס שליםיס שלא הטילה ביציס אז יצא טחזקת טריפה יכן ספק טריפה שלא הטילה פעולם בעייז כיא יום שליפים לאהד
 ימן המדיפות בספק ההוא אז כשהפילה בשייר, לא בלא : מן שבל . עש״ך ונן היא להייא נת״ח בלל ע׳׳ג ד״ד יפשטע אף רבים חנדרטים לא חיישינן נעיפית וההיא שרקפא דחנקינהו שפואל נתב הט״י שפ
 דקטניט היי ילא היו ואוי! להטיל ניציפ היישינן לתקלה נשפ הפיו וקינו הגאון טהו״ש שפייא ז״ל • HD ונל פקיס נו׳ . עש״ך הנה הרשב״א בתשובה טי׳ צייה יראה דג׳ תירוצים א׳ דחה באופרי אם יאתר
 שרובן אין היין הא מיעוט! היין נטלת הכלל בל שאין בטוהו חיה ותי׳ די״ל דיתר בנפול ום״ט פרכה נחול יפים יפשםע נפי הנראה דטשום יתית.הוא דחיה שאין חסר בנופה כלום הא הפר בחולדה אין חיה
 ואחייב כתב וכן הסד רגל אפי׳ תיה טריפה שאלו לא נולדה ב! אלא שלטה וניטל הרנל לא היתה אף עכשיו• טריפה פשפע דהטעם הוא שהפריטוח פבטן חיח יתית ואפ באני לדחוק אטיר שיתרת וחסר טעט אחו
 היא דנילדה טנטן לא שתיתרת הוא נפ״ע חי׳ ונ! לשון שנתב "וכן מווה ע״ז ושינ ואיתי לוג״ש בט״ש כשעו פ״ר איח ג׳ הביא דברי אויה שער ט״ט אות נ׳ דוקא טריפות שאירע לח סחדש לא שנולדת עפה
 נטי יחות יהעתיק לשי! הושנ״א ינן חפו רגל ולא נטהו״א שטיי״ן נניאווי לפט״ג לאיי! קיפ קפיא שבתנ ויתות אמ אופויס חוך יינ חודש שנעשה יע״ש הדי נרנחינגא דפפעפ שגולדה טנפ! קאתיג׳ לא
 טטעם יתרת יא״ג חמד נו^ינ היה •חיו, יושיל נפי׳ 0׳ נא״ט החזיק טח שדחה חושנ״א דאי מאלף יחיח ילפ״ז אין קושיא פתוס' חולין י״א שהקשו מפרה והא אי לא אזליגן בתר רובא לינא חזקה וי״ל טיעיטא
 רטיעוטא גם ד׳ טאיר מודה דלא היישינן לה ומגלן בטיעיפ לחיד ישי אף אט מיעים הםציי היה יחיה ט״ט הקשי שפיר דהית טיעיטא דםיעוטא דרוב אין טריפות ורוב טריטית אין חיות וע״ן-בטיי כלל ע״ג תי׳
 קצת כעין זה ומיהו פה שהקשח הרשב״א טאיונ למה לי םעשה נסים קשיאונן הרגיש מפר״ח ׳עוין שם ואפשר דקושטא משגי מעשה גסים וכן לר״ת יתרץ כך עיי תום־ ריש א״ט וכן לטריפה יע״ש או דקשיא
 כיון דהקכ״ה אפר דק את נטשו שטור איך עבר על ציווי ונקב הטרה דרובן אין חיין ואיך פמך על המיעוט ורבנן אהדדי׳ רםעשה גפים שחקב״ה נתן דשות ונת לו להחיות שלא נדרך הטבע יועה טריפה א»רח
 לאו משום דאין חיה דא״כ המיעוט רחיה אטור ומה שכתבה התווה זאת הוזיח דלא חיה לא תיבול לספק טריפה נ״מ ולשון השייך צריך תיקון קצת . ונר״ו תי׳ בזה קושית התום׳ דטקשין שפיר דלפא פרה
 בת שתי שנים דאי לאו דאזלינן בתר רובא ע״כ טריפה אין חיה בלל דאל״ב לטנ״ה כתבת התודה זאת התיה לפפק טריפה כיון דאין אזלינן בתר רונא וז״א דנ׳פ לפיתוי עשה ול״ת עיין בשפעתא דססובנת ואיך
 שיהיח קשיא לי לפה פרט חש״ך יתרת דטשסע יתרת חיה יחיה דלתי׳ חרשב״א ה״ה חסר בתולדה וכדאמרן . ופ״ש השייך דבםי׳ פיא אות ה' מבואר דיתרת אין חי י״ב חרש היינו טמ״ש רש״ל דיותר פי״ב
 חודש מותר ניתרת יע״ש וטיהו לרינא העלה דיתרת וראי מן הנט; הוא ודאי טריפה לא מהני יע״ש יטיהי סש״ד ט״ר נתנ ייתרת םםופק אני פשםע קצת ניש״ש ושס יבואר עוד כתב בש״ד ע״נ וניציט שנזקק

 להזנו יעו״ש אל תטעה נסטגא מארעא לינא ראיר, ועיין נרנ״ש נפ״ש שם ואין להאריך באן נזה :
׳ נניץ יאי! נוגעין או נ׳ פתוליט נטיטביד. או ענדו י״נ תידש שיינן לה ייחרת מ; הבט; היא בפ״ש השיך נסי׳ ט״א איח ה׳ יע־ש יא״נ נהפק פלוגתא דרניותא רש״י זהדפנ״ן ינדיע סד. שחיה נ  W"fl ו
«ק פלונתא דרנמתא הדין נן ויינ הורש ראיה הוה וכדאטק ואני פנצזפק נפלינתא דרבייתא שריבן איטרים פריפה יסיעיס איטרים ני נשר א׳ רוב נ׳ ההיא ואווייתא  ״ י״נ תרש כט״ש פהרשיל ראף נ
 אחרי רנ־ט ומבייש אם עיפדיפ ורואי! אלו את אלו נפו שאגי עתיד לבאר זח ננללים אשר על הפוםקיט נעוה״> וראיגי שחיה יחיה י״נ חודש או ראינו שבלעה בהטה טחט בפנינו וראינו אח״כ הטחט יוצא מדיפן
 הנהטה והרי ע״נ היתה בחלל הגוף ועברה עליה יינ חודש אף דפלתא רחוקר. היא ם״פ תורת היא וללםוי אני צייך . ורוב הננלעים ירך הוושט נשיטת רש״י. וטי נימא דטה חוית דאולת נתר רונא דאי!

 טי״ט דאטדה גפשה (וה״ה הניה נהפה לפעלה וטצאה לפטה) הפילות אתרייפ נעינ וא״א לנעוץ צפדניה אפילו פחות פייט פריפה ונפלה טעצטת שלא טדעת נעינן י״ט ידעה שיפילוח ואפשר לאחוז נצפרניה
 אפילו •ותר פייט אין פזיק עג״ל ופ״פ קשר, דהא נידעה ואיא לאחוז הוה לופר ני״פ וכן בנ״א ננה פתית פייט אפור ועיין פ״ש נס״י: ב וכן .. עש״ך עשה נלופר ודיל דהר״נ השווה דין אנן לדרפת ורצצה
 בכותל דהיא נפי שיעיר נעיף . וננהטה אפ יש לחוש נאותה רציצה בעינן שיהוי ונריקה ה״ה אנן א״צ גונה י״ט אלא הכל לפי האבן וטשאו דלא נכ״ת ונ״נ הט״ז ואף פחות טי״ט : ג ונן. עש״ך ור ל בבחפה
 אפ ראויה להתרסק נאותה דציצה ודריסה יינו נגפולה ובעינן שיהוי ובדיקה . ודע דעוף לא שייך ביה גובה עשרה האפילו שני כנפיו קשורים דעוםד הוא על רגליו אם לא שרגליו קשוריפ יטיהי בנפל ע״נ
 מים וכדוםה ילינא טייי לטטיך ניה יץ העוף שוה לנחפח יננוח ייט הוה ניה דין נפולה : ד בםקוס . עש״ך דאף יאמרינן אץ ריאו! לעוף לנפול אלסא דאין חשש דריסה וריסוק איביים נייאה והטיו וחטחנר

י רע״ק ש ו ד  ח
 נ״ן [לא] נשפתי ועת 0*ק נ״א. והעיקר ואין לעשות ט״ס ניויט. פיין שוית ניולת שנעה שימן מ״ט וצ״> ו



ת יורה דעה נה נט ס הלכות טריפות משבצות«הב קכח ע  שפתי ד

 •שוס ריפוק ש׳׳מ שאר אינריס יש בסס משוס רישוק יכאיג נס״ש הנ״מ נפ״ט מס״ש!;נאווה סר״נ זיכה
 שסרא לני תרי. והיה ראוי לאסור אן< נס״מ אס ניקב סשציא ד־ודאי אין סנרא נאנר שאין הגשמה חצויה
 נו להטריף נריסוק . ולזה י״ל ואסיה סחמיר האן מוחול וגליות גלא הונחה. ווע דאס נתרסק נסומניס לחיי
 אן הראנ״ו יווה ועריסה גיש נליסוק כילי . וע״ש סמי! ונא! אסור דאמלינן עדיין צא אגלי נסתייהו
 למד כן ממ״ש המחנר שאס נעסדה צורתה משמע אף נקולשיס סדין כן. אמנס מ״ש ננפלה צאור נאנר א'
 לא אמרינ! ששלם ננולו ומאנר לאנר אמרינן ולא ונימי להנין דבריו הקדושים דא״נ הוריק נטוני הלנ לא
 לחללו אמאי עושה אלא נובע האש לסעול בעוני לא להתפשט לצדדי! המבואר כל זה לעיל נשי׳ נינ איכ משים
 גגו בני טעייס בעוני חיישינן לא לצדדיה (°) יצ״ע : (ה) עהסימניס ס״ס המוח מיז. !לדידן אין נ״מ
 דא״א נקיאין ומיהו נ״מ אם הוכתה נאנן נאנרא׳ נגר הסימנים והמוח. מכל מקום אס סעסידו צוומן
 אפשר להטריף כמו שכתנ סרשנ״א אין ריאה לנסול ואס וואין שינוי מה הועילו צלעותיה !ס״ס סימנים ומוח
 כה״ג אס רואי! שנשתנו: (ןי) אס . עטיו שתי' מ״ש הסוו דסשטמ לעמוד די ואין דומה למסוכנת ומיהו
« ולא ננערה לילן או פשטה כו׳ נמ״ש הנ״י נספרו הארוך:  הלנה דווקא עמדה ממש עיי עצמה והלכה הילוך י
 (ז) אין. עע״ו שלל נזה דבלי הלבוש סיה דהנין דרשנ״א חרתי קאמר עמדה או הלכה (ו״יו והלנה הוא
 ויי! הפירוד כמ״ש הל״ח נא״ט אות קש״ט) לז״א דאינו. גם אמר דלית תרוייה! בעינן עמדה מעצמה והלבה
 יצאה מחשש ריסוק אלא אפילו העמידוה אחרים והלכה דיא סילון יפה אפילו נמצא שינוי אין פיסל :
 (ח) נל. עט״ו דקשיא ליה סשיטא ואס מטריף נלא״ה מתית שנפולה יציל תיי דהיא שינוי מדאה בריאה או
 שינוי מראה נבשר המבואר לעיל וטרפה ונא! נחלי השינוי מחמת נפילה ויחזור לבריית! קמ״ל והפל״ח
 אות י״ג נתנ דלא בט״ו וצא הכינותי דהע״ו מסניס וטריפה ולא תלינן : (ט) חוששין־להש דהוה
 ההפילוסי אתרים שהוא סינר שינצת חנירו . ומשמע אפילו נפתות טייס כיו! דאין יודע שרוצים להפילו
 ננס״א : (י) נוע! מפני שיודע שיפילוהו ט״ז ולפיכן אף ביותר מייט שרי וכל שמען שוי ונשין אות א׳
 ינואר : (יא) אגל. עט״ו המנהג סננו! שלא לקשור רק ב' ידיס שאז יש לו לנעוץ או שלא לקשור
 סמנל נכח : (יב) קפצה . ענו״ז דאפילו אינה יכולה לילן ותוך מעל״ע ולא עמדה א״צ נדיקה נלל וכל

 מדעתה אמדה נפשה וכואמרן נ
 3ט M גיטלה . טסיז ולעיל הוה גיס לציי! דהממנר פסק כהוימ ו״ל דססזקי מפפקא ליה הלנה
 נמאן א׳ ע״ג שדרה או ר״פ או על הטנור ופשק בכולהו לחומרא וניטל א׳ מהמקומות
 הוה ספק טרפה ומש״ה אס כל העור קייס הוס ס״ס שמא הלכה כמ״ד נאי ממקומות סללו סגי ושמא נשאר
 גל העור כשירה ענ״י והפר״ת אות נ' נמנ דספק נעיא אין נננס גגדי ס״ס ובק״י אבאר נעז״ה לדידן ענ״פ
 נה״מ יש לסמון ע״ו ועמ״י נקונטריס הספיקות . עוד כתנמסר״ח נאות א' נשעמ הדמק אט נשאר על הטנור
 סגי כרשנ״א בארון א׳ נ׳ או נשווה כרי״ף והר״מ נסי׳ המשניות . וספ״ת חולק והר״מ חזי נו נסי סיד
 והרשנ״א וסרא״ש חולקים יע״ש . הנה מס שפסק על הטנור באמת אינו דרשנ״א גופא בארון פסק כרזמ
 ז״ל וכ״נ תשית. ומה שכתב הס״ת דרא״ש חולק לא ידענא דלהראיש כל העור מציל ופסק נר׳ יומנן וכ״נ״הפר״ח
 בפירוש דהיא״ש ישכיט לזה ומ״ש הפל״ח אות נ' דסמחכר הכשיר משוס משאר שדרס אי טנור וסניף עשה
 הס״ס וכוונתו דטבור נרשניא ושדרה נלי״ף ולט״ז בנטלו אלו נ׳ שדרה וטבור ונשאר ר״פ טריפס אף נל הפור
 קיים והר״נ אינו אומר בן אס ניטל משלשתן משמע הא א' נשאר כשירה וזה שהלבוש ס״א אפי׳נינול סב׳ מקומות
 נשירה שלל זה ואפילו ניטל שירה וטנור נו׳ וסנוו הייתי שזה שנרשם ד״ע לומר דמכל הגי בעינן זה ד״ע שונ
 ראיתי שהניי נמג ואס ניטל מג׳ מקומות משמע מני אין טרפה ונדימ לא נזכר עזה נלוס וצ״ל יעס הנ״י :
מ שיש לראופ נפי הנלל שכתב הנ׳י נהקד«מ1 כל ששני הפוסקים מהשלשה המה הדייף והי״מ והרא״ש ך  ן
 י מסכימים לרעת א׳ הכי נקטינן(לדעתו) אס כן אמאי לא פסק כאן נרייף ועניפ שדרה נשירה
 דלסרא״ש נמי הכין הוא רכל העור מציל ואולי דהכלל לא נאמר אלא היכא ששניהם מחד סעמא משאיכ כאן
 דהרי״ף פוסק כשמואל וסרא״ש נרני יוחנן !מש״ם אין םכרע וכאמור. ולפיו מ״ש סנס״ג נהגהומ ניי *ס
 נ״נ ומשוס הני פסק באינעיא לקולא וסריס ודאיש מתירין ולא ידענא אס ד״ל דלהרא״ש לא שיין אינפיא

:  ובל העור מציל א״כ לפסוק בניטל ספור ושדרה קייס כוי״ף ורא״ש (°)
 ןןףך אנאר לן ומשמע נצווה אין ערפה אלא עיי חולי ישמין או ניוי אוט וכ״נ רשיי והר״מ היש פיט
 י והעור ומשמע הא נברא כן נצא עור נשירה ויש לעיין ועש״ן סב״ט אות מ' לרשיי גלידה בכלל נטולה
 ולהר״מ כל שניטל טריפה אס נברא מסר כשירס וצסכימ סוס נכלצ קרועה ועסרימ סימן נ״א יעוץ שס :
ת . הט״ז הראה מקום לסי׳ קי״1 אות 1׳ דאנלה סס המוח דבסמה דינה כמסוכנת ואין ל כ א  D (א) ש
 לאכול ממנה כמיש הננחנר שם דנדולי ישראל לא היו אוכלין ממנה. וסט המית
 דאדס אסור משוס סננה . ושתתה מים מרעיס דהיינו מיס מגולים אס היתה נריאה אחינ זמן מה ודאי
 נשרה משא״נ לשומעה מיד אסור. ועתה שאין הנחשים מצויץ שרי. ומיהו כל שחצתה מיד יש ריעותא

 ואין שרי אלא ע״י נדיקה כיו! דאיכא לנרורי :
« וכל הני וחשינ הכא וינם כיין מסוכנת אס אינה יכולה לעמוד וכעי פרכוס וליד לאכלס חלתיס דאסורס ף  ן
 י דנוקנ בני מעיים ואפילו שחטה מיד דכצ העומד צינקב כנקוב ומי משא״כ אכלה סס המות אף שודאי
 פמוס אח״כ מ״מ אין סופה ליחסר נגיפה דגר טה אלא שהמזגייט שלה יתקלקלו ולאו נכלל טריפה הוה אצא וין

 מסוכנת יש לה אס נראו נה סימני מסוננת וצריכה שרכוש הא לאיה אפילו פרכוס אין צריכה :

 וי*טי» זה ח״ט ונט״ש חפודני רניאו חניי ולנפול וליחטו חיא הוא לנפול וליחםו נאש אין לח
ו נאנ  ריאח הא לנטילה טי״ט או הונח נאנן אף נוף זיויך בדיקת הויאח ולדידן א״א נקיאין . ואף ו
 אי אנו בקיאי[ ננקנ משהי נמקים יריע ונ״ש קרע גוול מ״ט הא הטחבר מתם נהר״מ וזנויך בויקח
 משום שיניי םיאה יחפפי זיורחו ונזה איא נקיאין אף נאנו א' יעיין םיי נ"א : ה אם י נחנ השיך
 דאף עטיה ושהה טעל״ע צריך נריקד, לאפיקי טרי״ו שפונר עטיח ושחתה מעל״ע רא״צ נייקח ונן
 ועת תו״ב ס״ו ינתב לויון אין לתתיו וק נהלנח טשטע נל שלא הלנה אין היחי אף עמיה ושיחה
 מעל״ע ! ו שנל . עש״ך ולא כנ״ת ונתב ווקא עטור. מעצמה ילישנא והושכ״א טטייע ליי• וכתב
. גם ט״ש הלבוש רהאי עטרה אי הלכה קאטו ינעמוח אין שיגיי מואה מוסל נת ן  עטרה לו״א יאינו נ
 נ״ב בנו השיגו הל״ה באים נאות קם״ט הבאתיו בט״ז. ים״ש טשיס וובתיט ואמר ינתערב בנפולי. (ויש
 פ' נל הונהים) נולהו לא אמוי נן וקםבוי עטהה א״צ םעל״ע הלנה איצ בויקה ואנתי לוקמיה נהעטידור.
 אהוים והלנה ונתעוב וצויך נייקי• ונ״ת ולםא נשהה טעל״ע והלנה סגי וא״צ בדיקה וא״כ אטאי
 יםותו נולן לשהינהו םעל״ע וי״ל ולישנא ואםו קסנו עטוה א״צ םעל״ע וםיוהו הוא אלא לוטו והלנה
 אף ע״י אתיים ולא הוה עפיוה אפייה א״צ נויקה יעפו״ה: t אפילו. עש״ך ולא ננ״ח שהולק יאוםו אם
 נםצא שינוי אף בלא נפילה ואף ע״י נפילה אם הלכה יצאה טכלל ויסיק יתילין השינוי ני״א . ועיין
 בלבוש ט״ה ועט״ש בט״ז . ווע והיה נראה ליטר ועטור. יצאה םנלל נקנ קטן כקושית הוין ו״ל ולפא
 יש נקנ קטן כפו קוץ ותי' יא״א והיה לקרוע קיע גיול ע"' נפילה . ולכאורה יאטו וטש״ה בעינן שיהוי
 פעליע ולפא יש 1קב קטן ולאהו פעל״ע אט היה נקב קטן הוה נגלה והיה נקרע קוע גחל וםש״ח
 עשוה יצאה פחשש זה ועכ״ט יש חשש ויסוק אלא ולהר״פ א״א לופו כן ואיהו פוטק בקוץ לחלל יש לו
 נייקה : ח והיא צולעה אנל בלא נפילה אף שצולעה אמוינן שנוונא נקט חש״ך ופשוט היא ופיהו הלכה
 הילוך יפח אף שאין יכולה עיו לילו : ט חינה נשאו ונחבאו יינה לעיל סי׳ ייז ש״ך. יבעינן פרנופ
 כיין שנפלה פגנוה י״ט או שלא פיעתה אפילו פיצת פייט נל שאין יכולה עוו לילך נעינן פוכוס ז
 י טלטעלה לטטה . ואי קוו טיא אפילו טפעלה לפטה ושט קורס. הוי יצא פכלל ויסוק שייך יהנ״י הניא
ו וך אי קשו• וכאן השטיטו ע״ש : יא חוששין . עש״ך והיינו וכ״א נ  נטה ונוים פה הן חנקואיט ו
 הושב שהוא ינצה הכירו והוה בהפילוהו שלא פועת ואפילו בפהית פייט חיששין ! יב מפני . עש״ך
 וכאן אפילו בייתו פי״ם ביין שיווע שרוציפ להפילו ויבול לאחוז נצפרניו נועץ צפרניו . וט״ט הטנהנ
 שלא לקשור רק ב' רנליפ עט״י: יג בל רנליי יני קשיייפ ש״י יפיהו פס״ש הט״ז בשם וש״ל ואף

׳ רגליו; יף נל. עש״ך ועיין בר״ו רר״ל ררנלי  בזח לא יצאו י״ח פשטע דאין נכין לעשות כן אלא נ
 הכבש היו תלוין בידו ואף טכתפו היה יותר פי״ט והכבש היה פונח על בתיפו פ״פ חשבינן טפקופ
 אחיזת ייו יע״ש והיה נראה לפרש שאוהזו בידו ער הורידו לארץ ואף שנתבם קצת ופייט יברי הבר״ו
 נכונים נש״1: טו חוששין אפילו פחות טי״ס וצריך לוטו וטפיליט נבח והשיב לא יועה ואל״כ אפילו
 ליכא פידי לפםו־ך כל שידעת אין איסור פחות פייט כמבואר סעיף א' ולזה י״ל ביק שכל רנליו קשוריט
 לא שייך החי נושא א״ע וא״א להתאפץ ליפול בנחת והוה כפו נכת דאפור אפילו ידעה •י טן ואע״ט .
 עש״ך ועמ״ש נטיז י• ין טאריבה שנאטצע הגג דליכא טדוצות לםסרך יאפייה אין חוששין שייך יויאי
 אפדה נפשה וה״ה בהניחה לפעלה וטצאה לטטה י יךן טפני, עש״ך דפפק אפיי שטא על צלעותיה
 או דקרוב לייאי יעל צלעותיה נוי . ותטה על פה דטשפע דנפלח טעצטה אף על טתניה היישינן ועפ״ש

 בט״ז אי הנייקה ט״ה :
 א . עש״ך מה שהשיג על מהוש״ל במה שמשטע מובויו ואט ניטל רצועה באורך כל
 השריה ולא נשאר ע״ט כל אורך סלע ברוחב אפייה נשירה כיון שבל העוו קיים ואין
 טריפה ביא שלא נשאר כלל העור ע״ט השררה לז׳יא דטרשכ״א לא משפע כן אלא נל שלא יש ע״פ נל

 אורך השררה נםקום אחד רוהנ סלע טריפה מספק ולא עור דנעינן עכ״פ רוב אורך השדרה טכוטה
 בעור רוחב טפת זהו תיק כוונתו ועיין פר״ה אות נ' ופינה נטי על פי הפנור ור״פ נטי בעינן שיהא

 רוב אורך מכוסה ברוחב סלע ;
 ןךןז שזח שאסרו עיפ אורך תשדדה נעינן שישת״ר רוחנ נסלע ונל שניטל בסקופ א' טשהו ואין
 * רוחב סלע טריפה כשכל העור ניטל ונםנואר לא ידענא שיעור של אורך הוה סאיפתי פתחיל
 וסקום שכלה . אם נאמר הטעם משום הופ השררה שהוא מעטיד ומציב הנוף והלכך למטה סבי!
 הפרשות אין פזיק אפ ניטל העור ויתהיל םסוף הפולין דשם פתחיל טריפות רהוט ופקורפ העצם מנין .
 ואין לי הכרע כעת זולת ט״ש תרשב״א בחדושיו דידאי בל העור קייס וניטל רק םחוליא א' אין להטריף
 טונקיט חוליא פשפע וקפיוא הוא טשיפ חיליות ואף לפטח םחום וחוליות הם ת״י. עש״ך סימן נ״ר
 אות נ' ואין הכרע וצ״ע . (°) עיין בנה״ך שטעות נפל בופום אות א' צויך להתחיל ואם ניפלח פשלשתן
 וכל העיר קיים טריפה ואות ב' הוא אות א׳ בהטהבר כשירה ני' : ב כשירה . הש״ך הביא כםח
 פוסקים לאפיו ולא כהטתבו בניטל א׳ םשלשתן יכל העיו קיים וםפיקא ואיוייתא להוטרא . ולפי זח
 פשםע הפעם ד«ק נעיא אין נננפ נגדר הפפק ופיתו נסי' ק״י יתנאי וטיקוי שפיו ספק . ועיין
 בל״י אות א' נ' הביא ב״פ דין א' ועכר״ו אות א' נשעת תדחק אפ נשאר על השררה לחור או טניר
 שרי שייך ופר״ח . פ״ש ש״ך אין זבד נש״ך בלל וגט אין לנו אלא דביי הפהנר דנל שבל העור גיטל
 יא' םפקיפות חללו אף שכל השדרה וטבור סיים טריפה והדשב״א גופא בארוך פסק כן ופיהו פפיקא

 הוה לא יואי וכדאסוץ :
 ו«ף! שבתג הפחנר ורטיא נניטלה הגוצה דטונ לחהטיר היינו נוצה קטנה שעל גופי לא הגמלה נח״נ. ועיין גליי שכ״י פחפיו אם גיטלה טווב מום! ונתב שיש״ש פוסק בן יעי' ניש״ש נא״פ פי׳ *״ז

 הניא הטשנה ד״י אוסר אם ניפלה הנוצה פסולת . כתב הג״א בשס א״ז אין לאכול העוף ער שיגדלו הנוצה הגיולה עליו הניאו תש״ך בטי' ט״ז אות ב' והוא רק טשוס מיאוס :
 הי״ט נפי' המשניות נוצה הוא עוי הדק שעל הזפק עם הנוצה ר״י אומר טריפה ואין הלנה ברני יהודה והפ״ת הביאו ראטי' ניטל העור שם ואין שפ נשר על הזפק בשייה . ובתנאי ע״י חולי. ונאטור :

מ ר י ץ 6 ו , י v , 'יי׳ •י כ והפעושנת . מ ףז הדם וש״י פי' שאחזה רט ותלתה ונן פי' הר״ן והר״פ ז״ל פי' שנני הדפ עליה עד שחנקה ש״ר ואין נ״ט נזה נל שאין נראה טעשה כגוג1י> כ ז  ח א אחו
פ •י' ך טיט הרעים . עש״ך ויש לחלק נץ הינא שראינו שוזלתח ׳ " פ  שגבגס עשן נגיפה והר״ט ז״ל פי' שגברה עליה טרה שהורה ש״ר : ג והטצוננת . עש״ך הניא ב' טירישים יאיו נ*ט נ
 גפ״ש בפ״ז או הינא ראפשר נבייקה ביקינן כפ״ש השייך אח"> : ה בתטה . עש״ך ותוכן כיינתי להיביח דאין נ״ע םורים ראפ לא נתפטפה נל יפיה אלא באיסור דאםורה . דלבאירה הר״ב טשוה דכדי
 חפרדכי עט תום' תפורה דהםרדכי םיירי דאכלה שאר דנריט נ״כ והתום' טיירי נל יטיה ולז״א שזה אינו שהרי אויה נתנ ילנתוזלת אפיי לקניתי טשיט פראית העין והיין עפו דחוה יווינ יאסור לבועדזלח
^ 1 ( ן / ן ר rn1n י ו ם א א  כמו חפרת בכרשיני עבודת כוכבים ואפילי לא נתפטמח כל ימיה אסיר יאיכ אפאי פתיר הטריבי לכתהלה אי הוה טיבר נתטפטה נל יטיד• אסור דיעבד א״ב נתפטטת קצת לבתחלח ט<ה
 הטוובי חולק אתוס׳ ואפילו בל י*ה שרי ילאו איסורי הנאה הוד• ואין איסור בעין דמעכל ובאיסורי הנאה הוא רכל ימיה אסור ובווו״נ לכתחלה אטור ופח שהניא הש״ך ראית מזים' ע״י ד״ה נטע אבאד
 לקמן . יטאי״ה כלל מ״ז בסופו מוכת דאף ננל עיקר גדילתה מטומאה וניש משחרית לשחרית דשרי ויענו יהיה נטעובל ופה שאיפי לבתו«צה פשוט פיע לחוד שיאסרו זוז״נ שוי לגחחלח יבייש כל יטיח
5 א ד ו נ ע י  שיאמרו שאוכל איסור ודיעבד שרי ואין סובר בוזוט'. והמדדכי לכאירה סיבר בייתיה נחדא יהוד. כפעוכל ופלינ עליה בחרא ראף לכתתלה שרי ולא ודיש לט״ע , ונאיטיר הנאה כל ימיי, ״םןך ר
ן , י ו ׳ ן ע ת ^ 1 ר  אבלה וכרים אחרים ג״ב בדיענד שרי דהות זוי״נ ולכתהלה אסור וכ״ת דהתום׳ מיידי נל ימיה ומרדני ואויה סיירי משחרית לשחרית ז״א דטתוס' טשטע דאין אזלק שבתנו לרחניא יאיהי טיירי טשח
 יכן הוא בד״פ דהתוס' חולקין על הפררני יז״ל בתיה נלל פ״ה דין יו״ר נתנ אויה נהפה שינקה פטפאה פותרת גפי תרנגולת שנתפטמח משרצים ולנתחלה אפוה אם הוא יבו יווע משומ מ״ע . ום״ש נתפטםה
 פותרת כן הוא בטויכי טיק אלמגה לכהינ אמנם תיט׳ תמורה ראם נתפטמה כל ימיה אסורה וה״ה כשירה שינקה סטפאה הרי דטברין רהלוקין התום׳ עט אויה והפררכי ועוד האריך השיך דהתוט' סםופקים לא יראי
 ועוד דהתום׳ אכרשיני אטורי הנאה קאי דאל״כ מה זה שכהנו התום׳ הפורה ל״א א׳ דיה ינקה דה״ה כישיגי פשיטא אפ אסירי אכילה כ״ש איסורי הנאה אלא לסטיך לזה רת״ה להדיוט אפשר אטור הא איסורי
 אכילה לא . ובדש״י שט ד״ה הכי צריך להגיה ואיסוו מוקצה הוא ואטוו באכילת כושיני לעיל ב״ט א' ומוקצה אין אטוו עו שיאכלוהו הא לאייה אץ אפור יע״ש . הרי דלאו טוקצה שרי בהאכילוהו ברשע׳
 ענידת ניכביפ וחנר• פדאטר מעל המזבח טנלל דלהדיוט שרי דאין לוטו להוויעך נח הבפ־ט הלא הוזבוו נלל במשנה ובוולו טריפה דלא היזכר בטשנה הוזכר בברייתא ויש טטריט שניםו
 במשנה עיין פי' המשניות להר״ם ז״ל ור״ש ז״ל פשא״כ כאן . וכ״ט באניד דגקיט נרשיני עבודת כוכבים והתום' שנתבו לפום ריחטא הא בע״ז פונה בבירור יאטיי י״ל יהתפ בל ימית ובאן פשוי־ית לשתי־ית
י הכל נ  וםש״ת פטתפקץ הואיל ועיקר גדילתה םכרשיני רחוה איסורי הנאה ולסוף הניח השייך זה בצ״ע . והמיי כלל ם״ת אות י״ז הםכיס לשייך יכתב שלשיני טגוטנט וצריך תיקון ולטט״ש נתבאר פייושו. סוף י
 נשמע נאיטורי אנילי. אפשד ב״ע מידיט דשרי ריענד כל יפיח ילבתחלה אט רבד יריע אסיר לקנית םשיפ פ״ע יה״ה להאכיל נעצםי לעיף דנרים אסורים . ואיפווי הנאת אס כל יפית אפוד'דיעבד בימובוז
 טעבודת בובניט נברשיני וםשחרית לשחרית נסתפקו התופי . ופיהו אט ינקה פטרה שגיםך לד, נץ קרניה דאף הפרש אטור ביון דעיקר גדילתה פפנה אף שנתנדלה ואבלה שאר דנדיט אפשד דאטור נמו

 שאבאר . ופיהו נד אווזות שאונלין תולעיפ נפיפ ואפ״ח קונין לנתחלה דאין זוז״נ גשניל זח ובן ישראל שרי לפעפיט לעשות בן !
י ישיאל טעליע שיי וחביא פי׳ המשניות י להגה״נ נהנהות ניי אוה יו״ד האריך נעוף שקורץ פאט״ד, שכל טאנלו טטחולי טריפות אצל העינדי כוכבים שאסור לישראל לקנות והעלה ילאחי שהוא ני מ י א ף  ן
 להריט י״ל שפי׳ כן דברי רהב״א יאף לננוד. שרי והוע״נ נפי׳ תמשניות פ״ו רתטורח יע״ש ונתב דאו״ח סיירי לאחר פעל״ע וחתום׳ תוך פעליע ולא הביניתי נלל ראפ נתפטטה נל יטיה טאיטור
ת ,!א , -^ ש  מה מהני שהייה םעל״ע והר״פ והרע״ה םפרשים לרחב״א דינקה רק אותו יום אוסר לפונה דננאי הוא ולהדיוט 1 שרי אפשר אף באותו יופ . וטטרשיט מיש ננטרא שחניקח חלב רותח משחרית ל
 כרש״י אלא טעל״ע טשחריח לשודיח אפור כיון שיכולת לעמוד נאותה אכילת אנל נל יסיה לא טהני שהייה פעל״ע . ואני מתפלא עליו ז״ל איך לא ראה פ״ש בעבודת בובבים ט״ט א׳ פרח תרזה אלמא דלא
 טחני פעל״ע ואפ נאמד דיש לחלק נץ איסורי אכילה להנאה הא איהו ז״ל לא סובר כן יע״ש . ועיין בד״ט ז״ל הלבות איסורי פונה פינ הי״ד דטותד נכדשיני עבודת כינניט דנשתנו. ולא חנינותי זח חטעם
MSWO ונתב יהיה הפשתחות לקמת חטים ינשתנו התם י״ל דאין נאפר נםחונר אלא מפעם נענד יכל שנשתנו שרי משא״כ ננרשיני ענוית כוכניט ילאו בל ימיה אין-טעט זה דשינוי להוד טטפיס נט טיטתט 
B שטע U B Y . ן ״ צ ר ו ן ם  רווז״ג שרי והא לנתחלה א
 ןך*ז ומבוי הייתי לוטו ואיטווי הנאה שכתב השייך היינו שהן בקבורה בפו עבוות כוכביפ ופש״ה עפון אסיו ולפ״ז חפץ בפםח אין לשתות הלב פנהםית עוניי בובניס שאוגלין הגהטוח חסז איסווי חנאח
 י ולאחד שהיות םעל״ע יש להקל דלאו םאיטורי הנאה נא-חחלנ ובתוך םעל״ע נפי כיון דחוה זוז״ג וטררבנן אטור לכתחלה ויש פלינתא אי הםץ םנקכרין או טנשרטץ הוה םטק ולקולא שיב ואיתי שזת
 ליתא מהחיא דכרשיני תרוטה . ובסימן רצ׳ר סי״ב אסור ליטע פרי של ערלה אף דנשרפין ועפר' בעלמא הוא אפ״ד, הוה זוז״נ ואסור לכתחלה . ובעני! היתר מגירת בחטח לעובי נינביט וחעונד בוכביט
/ פ ו ״ ה , ד » ע n ט < , w צ ״ א ו ביומ ו  טאניל חטב״פ איטר הבכיר שיר נהדושיו לפפ' פסחים (הוא נעל תביש) ואי״ה שם אבאר , הכלל העולה כל שאבלה ינרים האסודיס בהנאה פ״א אז טותי לקנות ולאכול ב
 שאוטריט הא מפרשיט כרש״י שהאכילה בל ימית משהרית לשתדית דעיקר נרילתט מהם . ילחר״ט יהרע״נ שפירש ט״א הא נתב אין הלבה בוהנ״א ואף והב״א יויח להייוט שיי ואני קיניט נר איייית
 ואובלץ תולעים נקיץ טמיפ ישוחפיס בו ביום . ואם אבלה נל יםיה ונויפ הפותוים ואטווים לחום׳ אםוו לנתהלה ולאו״ת טשיס ט״ע ולטווכי שוי ואס בל יטיה או משחיית לשתיית או ינסה בנטנותט
 טפפאה להתיט׳ ויענו אםוו ועיין נע״ז ט״ט א׳ ו״ת שאט נטע בתנו וליו לגיוילי טבל וחווטה ואיסווי אבייה פשא״י עילה יע״ש . והגה עולה בשייטת ואפשי יפייי' באנוי יהוה נעיו בה״נ ויתום׳

 כתני רלא היה זוז״נ אלא כששניהם עוין אחד לא פידות וקרקע ועיין פםתים גבי תנוד שהטיקוהו יהור, תנור ועצי היתר יע״ש ואין באן טקוטו. ולהטרובי לבחחלה שוי ולאו״ה לנתהלת אטוו טכ״ש יזויז״ג
 ואם איסורי הנאה דעפרן אטור נהאי דבל הצלפים דווקא זוו״ג הא בל גדילתח אטור . וחייה עיקר גדילתה ובנשופין יש לעיין ועיין טויכי דטבל ותיוטה בהנאה של כליי אי אפיר לישראל עיי! טי״א
 ותוופית («) : ן ולדון . «ש״ך בשם ב״ש אף שאין טצוי נחשים בינינו הואיל ואינא ויעותא שנפסקו וגליה (וה״ה נפסק הבשו לחוד נ״ב ז״ל) ואינא לכדורי טבדרינן ופן הםנים חש״ר דג״ט
 טהטחבי יבאן פסק כן ונקי״ו בתנ יאין להוש לגילוי אלא באן איכא הונחה . וחפריח בתב יפסוקת יגליט אין היבחי. דאיטור שניונא אבל פסוקת נשי תוה הוגחד. ויש להחמיי ביוו יאינא לברורי

 אף בתי יונא לא אזלינן ; י

 םליס הלכות טריפות



ב ה י ז ר ו ת מתנות כהונה ט מ ל ז יורה דעה סא ח ׳ ד כ י ת פ ש
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) של ימין. ילסינן לה מדכתיב הזרוע צה״א משמע המיומן א ) א ^ סא א של שור ושה. והל כהמוח טהורות לאפיקי חיה כדלקמן סעי׳ ס ? . : ? 1 י » ז  ^ ״
) שקורין ג ) מפרק ארכובה. פי׳ מסוף סרק: ( ב . כשב הל״ן דמתנוש שלא הורמו כמי שבזיוע: (  יש״י שם: י שם נמשנס : י״ז : ב קודם שיפריש כי׳
» «״' •י שהורמו דמיין ואי אשייא בהמה שלימה ליד כהןזכה במתנותיה ואי אכלן אישפלד״א. וכל״א קורין ריע״ר. עד כף היד פי׳ הרוחב של כתה. י : פ  י• ״ייש"; &
) מפרק של להי. פירש רש״י אצל הצדעים וחותך כלפי מטה ד ' אחר כתר הכי חייב ודוקא דאהיא שחוטה ליד כהן אבל בחייה לא דאכשי רש״י: ( נ י ״ י ' ״ מ יי ח פ ״  י ש
) שאינו ה ) : ׳  עד שיפוי כובע ט
 רשאי למלגם . דזה מרביק מה״א
 דהלחייס: (ו) .עם כל חלבה .
 זה מרכינן מה׳׳א דהקיבה ופנימי
 וחיצון היינו אקשתא ואיחרא :
. הא דכתבו ׳  (ז) אלא א״כ נהנו כו
 בזה דשלוי במנהג לפי שאמרו בגמ׳
 דהכי הוה כבר שהנהנים נהגו בזה
 עין יפה ולפי זה אס נהנו עין יפה
 בצמר ועור בלחיים הוה נמי כן ־.
 (ך|) טריפה פטור. דדרשינן מאח
 זובחי הזבח פרט לטרפה: (ט)לכהנת
. דונשן לכהן היינו איילו כהנש: ׳  כו
 (י) והנותנם לבעלה ישראל כוי .
 זהו שלמוד ערוך וילש הפוסקים האי
 כ״ש שבעלה פטור דכיון דיהבי ליה
 אחריני כ״ש שהיא פטור מלישן וםימה
 על הטור שכתב.ולא עוד אלא שבעלה
 פטור בשבילה ולא כתב עיקר הרבוסא
 דהוא מקבל מאחריני בשבילה ורכים
 דוחקים לשרן זה ולא נייח לי ונראה
 להאי פסול דכקט הסזל צ״> שטל
 והשחא ניחא דקמ״ל דיכול לפטור

 אחרים

 הלכות מתנות כהונה
 לא חל חיוכא עליה דה״ל כמפריש
 חלשו קמח דאינו חלה וגזל ביד
 כהן וכ״פ מהרש״ל פרק הזרוע
ר.  סי׳ ד׳: ג ומצא טרפה פטו
 ומשמע בפוסקים דאפילו ספק
 טרפה פטור מטעם דמצי אמר לכהן
 זיל אייתי ראיה דלאו טריפה היא

. ן ה כ ה ל ב י ק ם ו י י ת ע ל ו ר ת ז ו נ ת י מ נ י  סא ד

 זבו ל״ג סעיפים :

 א »» ״הייב ^ ליתן לכהן הזרוע והלהיים והקיבה
 א של שור(א) ושה:

) מפרק נ ) ( ב ) של ימין והוא ( א ) א ק ו ע ד ו ר ז ה  ב ב
שקורין אישפאלד״הנטוהם שני פרקים:  ארכובה הנמכרת עם הראש עד כף היד(ג) 1
ת ע ב ר פיק״א של גרגרת נטי״*) שהיא ט ע י ה ) מפרק של ל ד ) ם  ג י הלתיים ה
 הגדולה ניי] עם הלשון שביניהם י וצריך ליתנו עם העור ועם הצמר שבראשי
ם (פי׳ להלחימס כחמין ^ מ ) שאינו רשאי ל ה  כבשים והשער שבראשי תיישים (

 להעכיר השיעי) ולא להפשיט העור קודם שיתננו לכהן :

׳אלא אם כן ה פנימי ותיצון(ז) י ב ל  ד י הקיבה צריך ליתנה לכהן(ו) עם כל ה
 W נהגו הנהנים להנית הרולב לבעלים:

) שיפריש המתנות ro י מצוה י דם( ף ע״ג שמותר לאכול מבשר הבהמה ב קו א  ה פ
ד:  להפרישם מי

 ו י* אפילו אינו שוהט לצורך אכילה אלא לכלבים או לרפואה תייב במתנות
ר: ) טריפה פטו ה ) ( ה ) א צ מ ל שתט ג ו ב א נ  w י

ר [וזז יי ואם אין (0 שם הבר יתנם לעם הארץ (וכן אס החבר ב ן ח ה כ ם ל נ ת  ץ ינ י
 אינו יולה לקנלן נוחנן לעם הארץ)(ב״י נשס תוסשוס) :

י אפילו היא נשואה לישראל (י) יז והנותנם לבעלה ישראל קיים מצות ט ט תנ נ ז ו מלכ ) נ ט ) ם ת ו  ח טי נותנים א
ת: ו ח וכל שכן שבעלה ישראל פטור מן המתנ  נתינה ני] י

ת לכל אהד דבר תשוב כרי נתינה אלא נותן זרוע לא׳ וקיבה ת  ט י° לא יהלקם להרבה כהנים שצריך ל
ר הגדול יכול להלק הזרוע לשנים לכל אהד פרק אהד : ו ש ב ו  לאהד ולהיים לשנים נ

 ביאור הנר״א

 יהושע נן ליי שם : 0 משקנח'
 הגמרא שם רף קל״נ ופירש
 הרמנ״ס הטפה נפ״נן מהלכות
 גכיריס שאינו דומה לעכל
 שהדי מתנות כהונה מונדלי':
 י עור : יא ימניים שם
 מהתוספתא פ״נו דמולין :
 ינ עיר מהספרי : יג מימרא
 ירני שמואל נר נחמני וכוי
 שם וף ק״ל: יד שס נחוס׳:
 םו מהא ועולא שם וף קל״א:

׳ י א ר ו ה ו עלי ר י ב ח א מ י צ ו מ ה ן לך ו ת א י ו י ל , *״ ״ 9:יו. ׳ י י  ״ י
 קד1שה דמותרי לווים ונת _ !' י , , ״«
ק ו״א ״ ס ׳ ו ן ט ט ף ק י ע ן ס מ ק ל ד א' כ ה  אפ״ כמת כמשמע: -י מ

 דרנ כהנא ושאר אמוראי שם
 דף קצ״ב וכפירוש הר״ן: יה ל'

 הרשנ״א : יט מימרא דרנ ד ד
 חסדא שס : נ שם ננמרא :

 פרי הדש
 (םיטן מ״א בש״ע סעיף ני)
 *שהיא טנעת הנדולח נוי.
 נסוף סרק הזרוע חנן איזהו
 לחי מן הפרק של לחי עד פיקא
 של גרגרת וטרכינן עלה
 מכרייתא יקחני נושלה ונית
 השמיעה עמה ומשני דההיא
 ר״ח נן אנעינניס היא והערוך
 וסתו׳יסרמנ״ס ירינ המפרש׳׳
 סי׳ דפיקא של נרנרת היא
 מנעת הנמלה ולפ״ז נ״ל ועד
 סיקא וקתני עו ולא עד ננלל

 tfQ [א] חיינ נו׳ . ט&ורש נתווח ועבםתני׳ ק״ל א׳ קל״י• א' י [ב] וחם נו׳ . 09
 י״ה ונננדן נוי : [ג] שהיא נוי. ע׳ נפי שם וחחניא נופלח ני' ז [ד] זומנו'.
 קל״נ א' איל ונא לשפעיה ני' 1 [ה] שאינו דשאי כוי. שפ ומי' הדי״ף מקופ שנהנו
 לטלוג בעגלים לא יטלונ את הזרוע להפשיט כו׳ וכן תגי' כתוספתא : [ו] מצוה נוי .
 נפ״ש נפ״ב (ל״ו נ') ונפ״נ שם ונפ״ד דפגילה: [ן] אנל שחפ נוי. קל״י ב' יענה״ג !
 [ךן] ואם אין ני' יכן כיי. פט״ש נפיף חלה יאלי גיתנין כוי יאטיי נירישלט׳ דיש פהן
 לאנשי פשטי• ויש לכל כהן וע״נ לכל כהן דטתני' אף לע״ה וחיינו נכה״נ . תים׳ :
 [ט] אפילו היא כי׳ . נטש״י יהניתנפ ני' וענה״נ ! [י] ינ״ש ני' . קל״א א' :

 וכזטן

 דודושי רע״ק
 (סימן ס״א שיייף "') נותנים אותט לכהנת. הנה כשאוי טחנות כהוגה כגון פדיון הכן
 ונווטה לא נהפוש וינו להויא ונואה דתליא נוה דלעולא דאפר כהן ואפילו כחנת
 במשמע אלא דבטגחה יש מיעוט דאהון ובניו נתיני. א״נ פויון הבן וכווטה ופי למתנות
 ונותנים לנהגת אנל לראנ״י דאטר דהוי טיעוט אחר מיעיט א״נ י״ל דדוקא במתנות דגלי
 קרא אנל לא בעלמא וא״כ לפייט דאטרינן שם והלכתא כעולא ממילא.דנם נשאר טתנות
 כהונה הכי הוא 1ולת וגוחק דהלכה כעולא ולא מטעמיה ובתוספות קידושין כתני בחד
 תידוצא דרנ כחנא שקיל פדיון הבן בשביל אשתו ואפשר וטה״ט נקט וש״י בחולין בההיא
 דרב כהגא ראכיל בשביל אשתו דבהן אפילו כתנת פשטעדטהיבן פםיקא לדש״י 1ה דלטא
 טעפיח בדראב״י דחוי מיעוט אחר מיעוט אלא דטההיא דקידושין דשקל פודרא לפדיון

 הבן מוכח ורב כחנא מ״ל דנם בשאר מתנות כן והיינו דםבר כעולא וכנ״ל וראיתי נפ״י קידושין דתפח על תוספות חנ״ל דדוקא נטתנות דגלי קרא אכל לא בעלמא ונמלאתי תהי
 דלראב״י הכי חוא אבל לעולא הא ליכא לימוד במתנות אלא מסברא דכה! אפילו בהגת משמע א״ב י״ל ור״ג פ״ל בעולא ולדינא צ״ע שוב ראיתי שהרא״ש םוף בבווות ובתי
 הרשנ״א טיטן תתל״ז נתנו בפדיון הבן דוקא לזנויפ ונטו דאטרינן נפנתה לאהרן ובניו בתיב ה״נ בפדיון הבן נתיב ונתת חבםף לאהרן ובניו וב״נ הרמב״ם (טיא טהל' בכוויט

 ה״י
 באר היטב

א (א) ושה. וכל בהמות טהוריח לאפוקי חיה: (נ) מפרק. פי׳ מסוף  ס
. כתב הט״ז והוא הדין ו ג ה  הפרק . אישפלד״ה ובל״א קורין ריע״ל: (ג) נ
. ואי אתא ליד ש י ר כ י : (ד) ש  אס נתנו עין יפה גצמר ועור כלחיים הוה כמי כן
 כהן נהמה שלימה זכה במתנותיה ואי אכלן אחר בחר הכי חייב ודוקא דאתיא
ה . כחב השייך דמשמע פ י ר  שחומה אבל נחייה לא. שייך בשם הריין : (ה) ט

 כהן מנר שקולים הס וה״ה כהן ע״פ כס״ג ענ״ד ע״ש :

 פתהי תשובה
 רן>$ (א) ליתן לכוהן . עי׳ נשער ממצןס״ג מהלכות אישות הלצה ה׳ שלניא דהרנ כעל
׳ נסתפק אי גני פדיון הנן ושאר מתנות כהונה  פר״ח נספרו מיס חייס סימן ו
 אמרינן נתינה 'נע״כ שמס נתינס וכיון שהישראל נתן לכהן אף שהכהן לא רצה לקנלס יצא
 י״ח נתיני: א! לא ןפשיט ליס דנתינס נע״נ שמה נתינה אף לגני פסינ ושאר מתנות כהונה
 וגספד קול יעקג ולשונות הרמכ״ס ו׳ נ״ו הקשה עליו והוא ו״ל כתכ לתרן קושייתי עיין שם :
 (ב) שם הנר . עיין נתשונת ניס יעקכ סוף סי׳ קמ״ג ואפילו אס הנהן חגר סוא גמקיס
 קרוב אין להמתין עי שינא ע״ש : (i) לנהגת . עי׳ נמהרש״ל ניש״ש פרק הזרוע סימן ו׳

 שנתנ •דאפילו אינא כהן גמור יכול׳ ליתן לנסנת ואס יש כהן ע"« והיא אשת מגר טינ ליתן לאשת סנר ואס

 יד אפרים
 (סימן ט״א סייף אי) חייב
 ליתן לכהן, ואין מכרכי!
 על נתינס זו נ״כ ספריח גשם
 תשונת הרשנ״א וסרמנ״ן
 בהשגות לספר המצות ונינ
 ננס״ג והשיג על אא״ו דמש״א
 שכמכ שמגרן לספריש משנות
 וע״ש שסניא מדגר אנרהם
 נשם תשוגת ראנ״י אנ״ד זנ״נ
 נתמים, דעים סי' קע״ט
 ונמח״ג הניא מהרוקח סימן
 שס״ו שדעמו נהדמש״א ומימ
 נתנ דימידאה סוא ועיין
 נפרי תואר שכתנ נשם חשונס
 הרשנ״א סי׳ של״מ שאין הנהן
 מגרך שהחיינו : (סעיף ני)
 הלחיים . הוא צחי התתתון
 הימיני והשמאלי ויצא נתרגום
 יונתן נן עוזיאל שהןא סלחי
 התחתון והעליון וליתא
 ונשו״ח םל' קענוח ח״נ סי'
 ק״ע הניח הונו נספק ונחנ
 שלא ואס מעשת כמקומו
 (כירושלים) ני הכל פווין
 נמה שמתנין פרימות לכהן
 ונתנ נממ״ג שבזמנו באר;
 ישראל מקיימיין סמצוה
 שנמתיית עצמם ונותנים הלמי
 החחתון והלשון: (סעיף הי)
 א;ן״ג שמותו לאכול .
 הפר״ח הגיא ונרי התוס׳
 בחוליו שנתנ וא־שורא איכא

 ומ״מ מסיק לדינח דמותי לדינא
• נ*יף יי) ומצא פויפי. פטיו. ענס״ט ס״ק 9' יעיין פי״ח ופלחי י מ s י9 ליי׳ י5"׳ נ י״יייי י J ' J , ־  וכ״נ נפר״ס שם ע״ש והכ״ח כתנ כדוחק לפרש ונרי סחוס׳ יאיסורא איכא אט א'>י ״"ייש ״יי ייניייי '
 ואשי׳ טריפה מחמת חומרת האחרונים פטור היון שגס הנהן נוהג חומרא זו א״נ לוקח לכלכו וכתינ ונתן לכהן ולא צכלנו וכדאימא בחולין ונמשכצות והכ נ׳ דגערסה דרבנן חייבת ונמח״נ הכריע כהשר״ח ופלחי
 וגס הגיא וגוי החורת יקותיאל שנטה לומר דלהרמג״ס וסמ״ג טריפה חייכת וכתג ח״א כיון דגפרק ראשית הגו וכנדה דף ג״א מכואר דפטווה וכן וחולין השוחט הפרה ומצא גה נ| ט׳ חי חיינ כשחיטה וחיינ נורוע נו׳
 משמע דטריפה פעורה ומוגרי התיש׳ גפסחיס וף ל״ג איכא למידחי כמ״ש איסו גופיה שס א־ גשרי תואר כתכ דמה שהוא מחומרת אחרונים חייג דרבנן לא גויר לאפקועי וכותא וכהן ע״ש וככר כתגתי שהפלתי נותן עעם
 וכיון והכהן ג״נ לרין לנהוג החומרא א״נ ליחן לכלבו סנוור זצ״ע ועיין גפר״ח כשוחט הכשרה ומצא נה גן ט׳ חי אע״ס שהפריש על גני קרקע שטעון שחיטה מדנדיסה מ״מ פעור ממתנית וכ״נ גכרת׳ ע״ש : (סעיף ו׳)
 ואח אין שם חנד . ונתנו סרשנ״א והר״ן בחידושיו בתירוץ סנ׳ וקמ״צ וכזמן שאין שם כס! חגו א״צ לעמם עד שימצא חכר אס ישכור וישלת למקים אחר ע״ש.־ (שם בהג״ה) יכן אס החנו כו׳ . ונתנו התוס׳
 גחולין דף ק״ו ע״נ באפי׳ רוצס לקכל כיון שהוא עשיר ואינו צריו וזה ע״ה עני וצריו שמצויה להחיותו שאס לא יתנו לו יצטרכו ליח! צו חולין וקמ״ל דיכול ליתן כוי ע״ש והניא ונריסס בישיש.- יעיין שם
 נפסק׳ תוספות שכתנ או שהוא עשיר ואינו רוצה לקבל וזה עני סוא ומצויס להחיותו כו׳. ונראה חישור לשין יצוין להיות כמו שסוא גתוספוח דאפיצו ריצה לקנל כי׳: (העיף חי) נותנים אותם לבועת . וכתב ניש״ש
 דאסילו איכא כהן גמור יכול ליתן לכסנת ואס יש כהן ע״ה והיא אשת חנר נןוב ליתן לאשת חכר דאשס חכר נחגר ואש יש בהן מכר שקולים הס וה״ה כהן ע״ה כה״ג ע״ש ועיין מחייג שהניא דגר׳ הרמנ״ם ושמ״ג ותצצה
 אינה אוכלח והכנה״ג הקשה ע״ו דגס כהן חלל אינו אוכל והגיא מהפ״ד דרך נוצותיו שכתנ דמיירי נכהנת שנבעלה בעילת איסור שנקראת חללה צפי שנהחצצה נון מהונה רזה לא שיין ככהן שאינו מחחלל נשכיל זה אנל
 אס נולו מפסולי נהונה שהוא חלל אינו אונל ןנ״נ נקריח ספר להמני״ט ועיין נמצ״מ פ״נו מסלכוח בכירים וחללה לא מכעיא שאינה נוטצח אלא אפילו שקצינן מינה דכיו( שנבעלה לפסול לה פקעות קדושתה ע״ש והניאו
 מח״כ: (שט) והנוחנם לבעלת ישואל. וכתג נסו״ח דאס סאשה גיצתה דעתה וצא ניחא לה שישנו לנעלה רק לידס לא קייס מצית נתינה ממה שנתנט לנעלה או ספרי תואר נ׳ ואפילו צווחת שאינה רוצה שיתנו
 לגעלס ונתנם קייס מצות נתינה ועטמא דמלתא כיון וזכאי במציאתה נעת שוכחה זכה גסס נעלה והיי הוא לוקחם נעד מה שנתחייב לעשות לה עכיצ אן צואה שצריך שהכעצ יתנם לה ואו שוכ הוא חיוו ילוקח איחס
 ממנה ננח הזכות שיש לו עליה ומה שקנתס אשה קנה נעלה אנל אס לא הגיע ליוה נלל אין כאן וכותילאשה כלצ ולא קייס מצית נתינה ואס האשה ממכירי כהונה שסוא זוכה מיד כשנשמע והבכור נועל גהפ פ• שנים כמנואר
 ננינ דף קכ״ג אפשר דלאו נל כמינה לומר אי אפשי דקודס שאמרה אי אפש׳ זכתה וזכה הגעל יאע״ג שהנעל׳: יכולים לחזור וליחן לאחר אף נמכירי נמנה מימ כל כמה דלא אהדדי נהו כמאן דמטי ליוייהו ומי ועיין
 לקמן סעיף י״ד ו5״ע נוס וכתנ עוד נפרי תואר דמסחנרא אס נח;ס לגע״ח של הכהן קיים מלות נתינה ע״ש ואפשר ומיידי במנירי כהונה וצ״ע ועיין נשיו ח״מ סימן פ״י ס״ק נ׳ דמפרש אליגא דסומנ״ם «ה דקאמר
 נש״ס ות״ק נעלמא לא ס״ל נרינ והיינו ננל מילי וצוקה נואיתא בתוספתא עיש ובחולין וף כ״ו ופיאה ומעשר עני אי! משלמין נו את החוג ופסקה הרמביס נפרק וי מהלכות מתנות עניים וכ״כ המרדני מ״נ
 נאחד שלוה ונחנז לז מעות לצדקה דפעור סלשצס ממן תוספתא ע״ש ובחולין דף קל״ד מבואר ומדמה סש״ס מתנות כהונת למתנות ענ״ס לעני! ספי! ע״ש מיהו למאי ואמר סתש נחר סכי דעולא אמר קמה אקמס קא
 רמי ליס י׳ל ייע מיללק נין מתנות כהונת למתנות עניים ובחנתי נזה נמשונה וקלות׳ נאן ועיין נפר״ח שהגעצ יכול למנזר או לימן צאמריש גצי ידיעת אשמו שאין הגשים מקפיד׳! נכן עיש ונראה שאס נגר נא ליוה אז לידז
 ברצונה פו לא אינפת ליה נקפידס דידה כצל. וכתנ נפר״ח מ״ש נספרי וגפשיקחא ציה! לכה! ולא לשלוחו היינו נסתמא דלמא לא ניחא ציה שישנו ניד סשליח אבל אם מדעתו שצח שציח ציטצס שפיר דמי ושלוחו
 של אוס נמומו ונממנה אפרים סל׳ וכיה ס״ס גיו נ׳ דמשמע מהפר״ח דאף שלא הגיע ציד סכה! יצא נשנות! צשלוחו וסשיג עציו דודאי נצ שלא נא לידו לא קייס מצות נתינה כשאינו מכירי כהונה וכן נראה מהפר״ט ועוד
 נתנ די״ל שהקסיו הכחונ שסכהן עצמו ילך נעצמו אצלנעה״נ לקחת מחנוחיו לא שישלח שלוחו ע״ש יציע ולפענ״ד יש לומר דסוי וומיא ופיאה שאין השליח זוכה נשנילו כיו! שאינו מכירי כהונה הו״ל חכ לאחרים ועיין נספרי
 שוית נית אפרים שהנאתי מדברי הירושלמי דגיטין שאין אדם עושה שליח לקבל מחנה שהוא דבר שאיני שלו וכן הבאתי נכ״מ ואינ אם נאבד ביד השליח ולא הגיע לידו לא יצא ובכרת׳ כ׳ ונםפרי איתא לעצמו «שמע ולא
 לשלוחו וי;א ונטל לוקח נשניל אשתו יד נעל ניד אשס דמי ועדיף משליח כדמצינו לכמס דכריס ודצא כסר״ח עכ״ל ונאמח שהפר״ח לא הניא כלל ראית מכעל רק מסברא כתב דאם מדעתו שלמ שלוחי כמותו ומ״ש זנים
 מכהן המוכה לאחד אע״ג והתם נמכירי כהונה מ״מ היי שפיר נ״ש הירא והשליח מגיא ומוסר לידו וכתב נמח״נ שנעצ כסנח שרוצה להחמיר על עצמו להפריש מתנות וציחן לכהן אחר רשאי ואין מ נכלל נל הפטור מדבר
 ועושסו שנקרא הדיוט וכאמת חיונא רמי עליה כיו! שהוא ישראל וחייב אלא והוי כאלו ויפריש ונותן צאשתו נע״ש פר״מ סי׳ ל״ג וכפטר חמור נעצ כהנש חייב ליחן כמ״ש לקמן סימן שכ״א נשם תשונפ מרשנ״א והנא
 פטורדסוי ננחן צאשחו וצנן.אם יצסציחן לאחר רשאי ועיש שהאריך נטנין נל הפטור מהדנר ני׳ עיש : ונתנסרנ פר״ח בקונטרס התשובות שנסוף ספרו מיס חיים בשימן ד'כמוכה לכס! קטן אחד אכיו מתנות נהונה
 יצא יו׳ נתינה לפי דעת רוב הפוסקים וקטן אית ליה וניה מן התורה נועח אחרת מקנה ועיש שהניא ראיה מיבמות ס״פ נושאי! וחרש שוטה וקט! ווקא כגורן אין הולקין לתה תרומה אכל בנית חולקי! והתוס׳ נתבו
 דיודע לישא נסיו חולקין ע״ש וצ״ע דאין חחיישנ הראיס להנן פוסקיס ואפילו דעת אחרת מקנה אינו אלא מדרבנן ואף להסובריס דניון דקנה מדרבנן מהני אף מן יתווה משוס הפקר נ״ו הפקר נמיש נאה״ע סימן נ״ח

 יד אברהם
ל שחט ומצא טריפה פטיו. סרמנ״ס משמיט הן ברייתא דספרי דטריפה פטור משוס דאשורה נאנילה ולא מקרי ונח. אנל לדעת סרמגיס לק״מ ולרבנן וקיי״ל נוומייהו טריפ* יוייננ ב  (פיפן ט״א סעיף וי) א
 ממחנות ואמעיט מדכחינ מאח זוגתי הונח. וכתנ נס׳ מורת יקותיאצ דש״ל להרמנ״ס ח״א רק לר״ש במתנות ולדידנו ליצא נאוכוחי וכלאים שרו באכילה מהא דחיינינן במתנות כהונה: ועיין נשר״ח שכמנ
 דאמר שחיטה שאינה ראויה צא שמה שחיטה ולא קרינ! גה וגח אכל לרבנן ושמה שמיעה צא ממעשי עריפה דמסמני יאף טריפה שמעריפין אותס מחמת חומרות אחרונים ומדאורייתא כשרה יפער ממתנות משוס
 מונח . וצא ט״ל להרמב״ס מ״ש רש"׳ בחולין(דף קל״ו ע״נ) דמעעטינן טריפה מוכתיב מת! לו ומשמע לא ובעי,׳! זנח הראוי לאכילה לכה! וצא לכלבו ומפיק לה כספרי טיךא ווובחי הונח והאי הא לא חוי
 לכלבו ויש להביא ראי׳ לדעת הרמב״ס מהסוניא דחולין(רף קט״ו) דבע׳ התם נצא׳ בהמה דשרו להדיוע לי׳ . וצ״ע נסוכ־ (דף כ״ג) ושבועות (דף צ״א) דאיכא למ״ד דלא מנעעינן דרגנ! מחמת קרא דאורייתא
 מנ״ל.'והקשה נס׳ שעו המלך הצי כצאיס דאמאי צא יציף דכצאיס שרו להדיוט מדיצפינן מקרא דכצאיס וכן ננ׳ כסוי דש בחולין (דף פ״ו) וכ״כ נעצמו סי׳ נ״ח וסי׳ נו״זייגני או״נ. וכ״מ גפמ״ג ע״ש :
 חיינים במתנות ואי אסירי באכילה אמאי מ״ניס וקושיא וו אינה רק להסוסקיס דטריפה לנ״ע שעורה ממתנות (סעיף טי) לא יחלקש להרבה נהנים בו׳. משמע דאס מצת לית! כצ המתנות לנה! אחד רשאי. וכ״כ
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 טהא דזנחיט ובכולן רשאים הכהניס מו׳ פ״ט לטשחת בוי

 פתחי תשובה
 נפ״ש ביופא ל״ט א' בלחפ השנים נשתלחה נוי : [יב] הכהן כוי

 באר היטב
 [יא] ובוםן כו׳
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 גכלצ ואילו התם קחני נועלה וביון השחיטה עמה דהיינו אן נענעת הגדולה ומשני דכהיא רתנ״א דמכשיר משפוי כוכע ולמעה ומיה קרי ליה ניח ישחיעה נמצא שאעפיי שפי׳ וש״י חלוק מפירוש שאר המפרשים נמלמ פיקא

 יד אפרים
 כחינ פהס מופקרים לעניים והמה זוכים נהם נלקיעחט ולכן כקטן ואביו עשיר תליא מלתא שאם נאמר שקט;
 כר וכיה הוא סה״ת הרי הקטן זונה לנפשיה והוא יכול ללקןע שהוא עני ואנוה עיניה י,א זכי טשאינ אפ
ו אניו ואמנם מעשר עני לא ומי בוס י ו נ ו י  אינו נר וכיה רק מחמת אניו ואנין עשיר אינו יכול ללקט ו
 לשאר מתנות עניים ומעשר עני נתינה בתיי• ניס ומ״מ אינו רק סוכת הנאה לנעלים אנל גוף פונות הוא
 נשעח גמרו למעשרות זכי רחמנא לנהנים ולויס ולעניים חולקא נגויה וע״י הנעלים שהוא הנותן מיתנרר מי
 הוא הזונה וא״כ נקט! אס קט! אין לו אנ שנאמר שידו כיד אניו הוא רשאי ליתן אח המעשר עני לקט!
 דאפילו תימא קטן ל״צ וכיס לנפשיס ט״מ החווה זיכחה לעניים חלק נכדי הזה ונט הקטן בכלל עניים הוא וע״י
 שנותן לו מתברר שוה חלקו שזיכתה לו מורה אנל אס הקטן יש לו אכ ונאמר דל"( זכיה צנפשיה רק מחמת
 שידו כיד אייו או אפילו כגדול הסמוך «ל שלמן אניו שלעני ן וכיה ידי כיד אניו א״כ מעיקרא צא זיכחס
 לו תורה ליטול מלקו כמעשר הזה כי1ן שהזכות הוא לעניים ווה שיוו ניד אניו ואביו עשיר הוא וצא שיין
 נוס איסו קא זכי לנסשיה 1אנוה מיניה קא זני והא הזניה ויו אניו נאים כאחר וכיון ואנוה עשיר «זא לא
 וכי כצל יכוה כהא דאמרינן ואי אין הקטן זוכה לנסשיה אנוה הוא וקא זני ואנוה עשיר כוא וה״נ אין כאן
ו אניו וע״נ נבא מצו שועת אחרת מקנה והיינו סנעה״נ והוא ועתו צסקנות  זכית מה״ת כצל כיון שהוא י
 לקטן עצמו שהוא עני ואנוה מניה קא זכי ז״א דועפ הנעלים צא מהני נזה ולאו דיויה הוא ואין לו רק
 טובת הנאה ליתן לעני ולא לעשיר ולכן אפילו התנה עיט שאין לאביו רשות נו צא ממני ניון וכשעה שזכו
 נו עניים מחמת עימרא ורחמנא לא היה זה נכלל הזכייה רק לשאר עניים ואין נתינתו של זה מועיל נצצ
 ולכן רניני שמשון ששונו נכי סירונ שמועיל מה שמקנה רק להגן בלבד ושם בדעתו תליא מלתא עשא״כ
 נוס שבועת תורה תליא וסמורה לא זיכתה כצל לוה ולכן גני מעשר עני של כשפים כיון שונו נו עניים מיו
 שהפריש לאו כל כמיניה לקחת תצקס 1צית| לוה שאין ס״ז שם עני נאותה שעה ולא עהני רצון וועמ נעמינ נלל:
 ומצאתי נשו״ת הרשכ״א ס״ש י״מ שב׳ ומתנות כהונה אין מגרכין עציהש ומשלחן גגוה קא זכו זגגי גזל
 הגר והוא ממתנות כהונה אמרינן קנאו השס ונתנו לכהן וכואיתא ננ״ק(וכגר הזכרתי ואיה זו לעיל
 מדעתא דנסשאי ושמעינן מיניה ומאן ויהינ טמנום נהונס לא יהינ ליה מויויה אלא ורחמנא נינהו כדכתיג
 ואני נתתי לכס את משמרת תדוממי) וכך השינ ר' יוסף נן פלט לסראנ״ד ו״ל והובאה גס כן נספר תמים
 דעיס עד כאן לשונו, ואס כן קטן שהוא נכלל נהנים זוכים נהם כמימרא דרחטנא וכמ״ש : וחלוט ראיתי
 גפפו קצות החיש! סימן רע״ג שהניא ג״נ דברי ספר״מ נזה והקשה גס כן מתכונת המור״מ שנמרדנ׳ וגם
 מסא דמשגרין לנתיסס אפיל! לשוטים וכט״ש המח״נ והאריך נענין זה זנתנ קצת על דרו שכתנתי. אנל עם
 שהוסיף צומו ומתנות כהונה הוא כעין שכירוח חלף ענ1וס ואפילו נהנים פסולים לעבודה נמי יש להם
 וכיה וכבר כתני הסוס' ויש לקטן זכיה עביר שנידית וס״נ זוניס מש״ו כמתנות כהונה שלהם כו׳ ע״ש. ודגריו
 ממוסים והתם שמגיע לו מגעס״נ זה שכר מלאכתו לאו ממונא ש> נעה״נ הוא ורידיה קא שקיל • טשא״כ
 נזה דצ״ל לקט! אצל געס״ב מידי רק דשקליס מבעס״ג ווכו ליה לכסן ומה איכפת ל| אס סוא חלף ענודה
 של הקנייה אי טעמא אחרינא שרצה סקג״ס לוכות להס. ואורנה אט הטעם טשום חלף מכורה לא היס צהס
 צהקטנים ציקח מתנות בהונה . ומ״ש והא גם סכהניט פסולים לעבודת יש להם וכיה . אורנה זה ראיה ולאו
 משוס חלף עבודתם הוא וכ! הוא נאמת דמת:ס קריא רחמנא. ומה שנזכר נפסוק תלף עב1ותס פשיעא ואין
 זס דמיון לשכירות רעלמא רזואי לא היה ענוות הנהגים לקבל סרס רק שנמייהו היא וקא מדכר שבשביל

 שחביבים עליי שהטיל עלי סס ענוותו נתן להם מתנות אלו. ויותר הית מקום לומר צפי שצא נטצו חצק גאון
 יישאר נחלתש לישראל ואשי ס׳ יאכלו! כו״צ כחוג גמור לננייסו . אנל נאמת גס זה אינו רק מרצון הקנייה
 שויכה אותם כמתנות אלו וגן מבואר גני זרוע לתייס וקינה דאמר התם דורשי ושומות אמרו זרוע כנגד
 ייקח רומח בידו ני' ע״ש. וא״כ אינו רק ורך שכר מצות לנד והפשוט נעה שכתכתי וכיון שקטן נכלל
 נהנים סוא סוא זוכה ומצד ציוי התורה כאחר שפיר מקויס מצות נתינה נס בקנון. וראיתי לשארי הגאון נס׳
 נתינות ?ושפע שכתג רכיון שהנעה״נ יכול להפקיר טובת הנאה שלו ינול ליתן אף לקטן ט״ש. ואישתמיטת־ה
 נמחכ״פ סא וחוצץ דף קליד דצא מסני מה שמפקיר עונת הנאה שלו וצריך לקיים מצות נתינה : מיש תדמ
 דיכול לקדש אשם געונת הנאה של תרומה הוא תמוה. ווואי אפ עונת הנאה סו׳ ממון שפיר מקוש האשפ
 במוכת הנאה שבתרומה שיכולה לקבל פרועה מכהן ותת! לו אס התרומה . אכל על כל פנים צריך שיתקיים
 בתרומה מצות נתינה . ואשילו אם הגיע לכהן שהוא בן זכית או על ידי האשה או על יוי אחר קיים הוא
י כמנימ להפקר ולא קיים מצות נתינה מ  מצית נתינה כדינו • אכל אש נותן לקטן שאינו זוכה כה אפשר ו
 נטש״ל מש״ס וחולין דאמריצן שוכר פרה ומביאה משוס ותרומה נתינה כתינ נה וקצרתי: וע״ש נקצה״ח שני
 דלפמ״ש הפר״ח עוד שס כתשובה ואש נתן לכסן נע״כ אע״ס שהוא אינו רוצה צקנל שמיה נתינה א״ב גס
 ננותן צתש״ו נפער נואמרינן כיכמות ד״ת שוט: מתגרשת ולא בעי כגט דעת האשה . וגם לפי הטעם שאין
ס הינא דכתינ ונתן לחוד ניכ צריך לנא לרעותו נענין נ ו דוקא הסם דכסינ ונתן נירה ט״ש. לענ״ד ז״א ו  לס י
ז ע׳ שאינו יוצא י״ח אש ־ ז  שיהיה זוכה ני כמכר ונמחנה. ופשיעא שמי שהוא מחיינ עצמו לתת לחנייי מן י
. ונגע נמי אי הוה ו  יתן לו בעני! שלא יונס נו . וס״נ ונתן לכהן כתינ צריך ליחן כעני! שיהיה הכהן זוכה נ
ו וסמיכה לס והיינו עומית נצו  נתיב ונתן לאשה היס צריו לנא לרשותה וסא וכתיב כירה היינו לומר מה י
. ועיין בגינון וף טין שכתנ רש״י ז עת ו  חצירה כיון שהיא חוב לה או למד ע״ד דומיא ויוה שהוא משתמר ל
ה נוי(וצ״ע ו י  דמונתן הוי משמע נתינה כל דהו והא דכמינ נידה לאשמועינן דנעי משתמו לדעתה דוטיא ו
׳ אישעיא טפי הו״ל למינקט מילתא דעוצא דקאמר דומיא ו  דלמה נקע יש״י משממר לועתס שהוא מלתא ו
 דידה וסמיכה צה והיינו עימות נצו ניתס וכעולא קי״ל נמ״ש הפוסקים דהני אטק' רק אשי ננ״ט עיש .
 ואפשר שנעי לומר.ואפי׳ מאן וצא בעי עומדמ נצו נימה צריו דומיא דידה דצריו משתמר לדעתס נטנואר
י נמ׳ נע״נ היינו משוס שהוא קייס נעצמו ונתן שנתן בעני! שיזכה מ מ  נש״ס פס יצ״ע) וא״נ אעיג ונימא ו
 הכהן ואס זה אין רצונו לקנל זו עננה שאינה טמנו ונשניל זה לא נתנטל מצות נתינה זו אגל אס נותן שלא
ן נתינה שאמרה מורה כלל והרי זה נמניח במקום  נענין שיזכה הכה! או שזה אינו נר וכיה א״כ לא זה דו
 הפקר ולא מתני כמש״ל מש״ס דחולין דאטרינן נתינה כתינ ניס ועט״ש נקצהיח לעני! סן דינא נשנותן ואינו
 רוצה לקבל וננה״מ שם ובמקום אחר הארכתי נענין נתינה נע״כ וכאן קצרתי ונממינ נשם ס' מול יעקנ
 ילקוטים שמולק על הפר״ת דש״ל דנמתנות כהונה נתינה נע״נ לא שמיה נתינה מ״מ כנר נסנמ׳ לעיל דאמרי׳
 חעה אחת פוטרת אה כל הכרי ומסרשינן ונחן אפילו פחומ מש״פ ונפחית משיפ לא שיין וכיה כצל וא״נ י׳ל
 דס״ה אש לא זכה זה המקנל מ״מ קייס הנותן מצות נתינת ויש לדמות דסמות מש״פ אע״ג ולא חשינ ממון
 משוס ומחיל ליה מ״מ שפיר שייכא ניס זניה כואמרינן ננימ שאס היזקקו לפרועה גומרין הוי! אפיצו
 נפחות מש״פ וכ! ננ"( שמוזהרים אפילו נפחות מש״פ משוש ולאו בני מחילה נינהו ומיה שפיר קרינן כהו
י זנימ כלל לא מיקרי נתינה כלל דאכתי נישותיס  ונתן אע״ש שהוא פחות מש״פ משא״נ גנותן למי שאינו נ
 קאי לכל עילי ׳"ל ולא מהני -לכן נראה כע״ש כיון דהתורה לא מיעטה קטנים מנצל טמנומ שפיר מט זוכיס
 במתנות מן התורה ואייו גדין שאס ינא אחר ויחטוף מידי שיהיה האחר זונה ואפילו אס ממצא לומר דאחרינ׳
ק מכל מקום טוה״נ לכעליס  לא זכי וצרין להחזיר לנעלים דאועתא ואחר לא נחן לו ואף אם האחר הוא נ
 וצוין להחזיר וה לנעציש נמ״ש הר״ן בכהן שנטל המתנות ואין הנעלים רוציש מוציאי! מידי ועיין פר״ח
 והנעלים יחזרו ויתנו לקטן מ״ע אין וס דרכי נועם שימול חלק ולא יזנה שיהיה שלו ויכול האחר לחשוף מיוו
 ואף כלקט שכחה סאה צ״ע הא דמונמ ננ״מ דאי קנון צא זכי צנששיה אף נליןגו שצקט נשוה לא זכה וכל
 הרוצה חוטף מידו ולקתה מדת הדין של הדין של הקטנים עניים ולמה יעשו שלפ אינעיות גיוס נחצות מפני
 התינוקות דמה נצע שצוקנוין נעמויס מאחר שאפשר וקלוב שיחטפו מידם ועמלם ויגיעם לריק הוא וצ״ע נזה :
ו מה חילוף הטחנות והנהן מחרצס נשכיל נ ם אין שש ההן • יש נוהגין לימן לנה! ו  (שט W יי) א

 צענין קוושין נמעיש ועיין מיש בספרי שייח נ״א חלק ח״מ באורך מימ נראה וזה אתי שפיר צענין
 ומיקר׳ לכס אנל מ״מ לענין מצות נתינה ׳"צ ואין כאן מצות נתינה כיון שזה לא זכה מחמת נתינחו רק
 הזוכה סן מסקר וראיתי נמח״נ שהניא דברי השר״ח בזה ותמס רלפ״ז קשה עצ חרש שוטה ותשיג כת•
 ג״נ דסשגרין לנתיסון והתוש' ושאר מפרשים קשיא צסו דציהוש שיטמאוהו ותירצו שיש להם אפונןרופוס
 ולא הרגישו נזה דסא לא מקיים מצות נתינה בזה שנותן לתרש ושועה דלאו נצי זטיס נינהו וסוא תימא
 כאמת ועוד הקשה לדעת מהר״מ שהניא תמרדכי פ״ק ומציעא דנמתנות כהונה כיון דטונת הנאה
נ גם בקטן קשס דאי־ משנוי! לביתו דאין כאן  אינס ממי! לא תשינ דעת אתרת מקנס יצא וכה סקס! אי
 קיום מצות נתינה עיש ואין צר,לק נין תרומה לשאר מתנות כסוי,? דכא כחולין דף קליד נסא דלוי
 זרע ככישור כוי מסקיצןעעמא דתרוסה שוכר פרס ומניאס צעיר מש1ס דתרזמס נמי נתינה כתינ נה וצ״ע
 צענ״ו על הרסנ״ס פרק י״נ מהצי תרומות הלכה י״ו שנחנ שהתקינו נס חכמים שיטפל. נה רביאנה צעיר ויטול
 שכר סכאחה מכהן שאס הפרישה והניחה לנהמה וצחיה היו חילול סשס ע״ש והוא ממות שוס נבר מסקנת השיס
 נתוצי! ותרומה נמ׳ נתינס נתינ נס ופרשיי וצריך ציתנס לכסן ומשמע דהוימדאודייהא וסנה בבכורות וף
 נ״ג גני חצה נמי אמרינ! דיסינלס לכה! קט! ונחצה נתינה כתינ ניס ואע״נ והתט בחלה דרבנן איירית מימ
 אש איתא דגחצס דאורייתא אין ציתן לקטן ולאו נר וכיה גס נורננן היה לנו לכתחילה ליתנה לגדול וסוא
 יאכילנהלקטן וסתמא משמע שנותנהימיו לקטן ואפשר כיון דהחלהמדרג:! וקנון אית ציה וכיה מדרננןסגי
 גת:י וצא מנרחינן ליתנס לגדול שיחננה לקטן ואמנס סשיטוח סענין משמע ואפילו חלה דאורייתא סוי מצי
 למיסכ צקטן איצאוסשוס שהיא טמאה וצא ח,יה לאכילת ולכן נראה דעתנות כהונה אע״ג דנתב נהו נתינה
 מ״מ אפ הוא נתן ולא עיכנ רק שסעיגיג מצו המקכצ שאין לי יד לזכות שיהיה שלו לימ ל! נה דהשתא מיהא
 עכ״פ דידיה הוא ומצי צמיכלה נדנעי ואף שאי! צו זניה גמורה שאם נא אחר 1חטף מידו וכס בו מ! תת1רה
 מ״נ! השתא עיסא נרשות סכה! קיימא ונתינה קרינן ניה ינהיג אשכחן לעני! מכירי כהונה דאף דדינא הוא
 דמיי צמיסדר ניס מ״מ כל דלא סדר דידיה היא מששתא דאישתמיט ונכור נועל סי שנים וס״נ דכוותיה לענין
 שיהיה קרוי נתינה וצא איכפת לן בזכות המקבל שיהיה לו לגמרי אצא כל שוס נתן ווה קינל צידו יצא ידי
 נתינה וראיה לדנימסא ואמרינן כגיטין דף נ׳ נגע שכחני על חיסורי הנאה כשר וכתבו כתוש׳ שס אע״ג
 וכתיב ונתן מ״מ נתינת סנט קרוי נתינה כמו דקי״ל מעה אחת פוטרת אח סכרי אע״נ ואין שוס פריטה ע״ש
 שהאריכו נזה !פשיטא רכל שאיני שוס פרוטה אין שייכות וכיס ע״ז ואס סיס נוטלה אתר סיה שלו ואין נ״ו
 נוקקין צהוציא ממי,! ואסיה שפיר קרוי נתינה: יחנה כמתנות עניים כגון צקט שכחה וסאה פכיע דהקטן
 יכול ללקט אף דצאו נר זכיס הוא כמבואר נג״מ דף י״ג וקאמר דאי קטן צית ליה זכיה לאני! קא מצקע ואגיו
 עשיר סוא ומשמע דאי ליה ציה אי לנפשיס קא מלקט ואעיג דאינו זוכה גה ולא מיסתנר צימר דאי צית ציה
 אנ צא ילקט כלל כיון שאין לו זכיה יצא מוכח נהא דשלשה אינעיות שנחצות סיוש קבעו עת ללקט מפני
 התינוקות הקטנים שישנים כניקר ומבואר דאף קטנים מלקטים ונראה דהמס הייני עעמא דצא כתינ ניה
 נתינה רק תעזוב אוסס והייני שהים הפקר לנל אנל אין תיונ מוביל עציו ציתן ומסייע א״צ להצניע נשניצ עניים
 כסא דמנואר צעיצ בחולין דף קל״ו משא״כ כתרומה ושאר מת:1ת כהונה וכתיב בהו ונתן אפשר שצוין ל־תן
 ציד שהוא בר זכיס דאל״כ לא מיקרי נתינס אן כנר נתנתי דמוכח מהא דיכוצ ליתן אפילו פחות מש״פ
 ואין קפידא בדין וכיה (תינה זו ועיין נמ״צ פ״ו מכל׳ מתנות עניים שהאריך נענין נתינה דסגי ננ״ש ־.
 יאפנט העיקר נוס צענ״ו בעיקר הדין צענין תרומה ומתנות ומותר צתת לקטן ויוצא נ1 יוי נתינה דנתרומה
 שנתמרח סניי וחל עליו חיוב תרומה איתלסו לכסניס חילקא בגויה והרי הנהנים כשיתפיס כאותו
 הנוי כמיש התופי כסוכה דף צייה נאתרונ של סכל שהוא כמו אתרוג סשותפיס וכן במתנות שמיד ששותס
 הפרה זכי ליה רממנא גגוה ומחנות א״צ צסקנאת הנעצים כלל וממילא איס לסו צכצ סנסניס וכיה בגויה
 אצא שהנעה״נ יש לו עוגת סנאה אנל הקצאה דידיה צא צוין נצצ וכיין דכהן דכתינ נקרא גס קטן בכלל
 כמ״ש הפר״ח ואע״פ שאין ראייתו מסנהדרין דף ניד ראיה והתם שני קרא גרגורי׳ רנשוננ כתינ איש
 וננשכנ נתינ וכו משא״כ כאן אעי׳ג וצא כתיב איש י״ל דכהן היינו שראוי לעבודה ולא קטן שאינו ראוי
 לעבודה אן מכצ טקופ דינו אמת כיון דצא כתיכ איש אין צמעט קטן וכמבואר בקידושין נ״ג ולענין שיהיה
 קטן מולק כקדשים ממעט ציה מדכתינ איש מנואל דאל״ת אפילי קט| במשמע(וקצת יש לומר דהמם אימא
 נקרא (כצ גני אסרן אי לא דכמינ איש כאחי! הוי אמלי׳ אפילי קטנים כמשמע ו״א דהא קאי אקרא דלקמי'
 דניכהן המקלינ לו תהיה וכתב לש״י יכול לו לכדו תייל לכל גני אהרן נושנה לנית אנ וסוא מהתיכ וע״ש
 מבואר דמלכהן לחודיה צא סו׳ ממעטיק קטן דגם קטן כסן מיקרי וכל מ״כ זכו צייו רחמנא מולקי׳ נגויה)
י יכן מבואר  והכי אמרינן ביומא דף נ' גני פר של אהרן רחמנא אפקליה לגני אחיו הכהניס והוי כשותפים נ
ק דף י״נ מתנ1ת ככונס קאמרת כהניס משולחן גכוס קא וכו ע״ש גני ככור ונ״ה בכל מ״כ וכן מבואר ל  נ
 ננ״ק פרק הנוול גני גול הגר וקנאו סשס ונתנו לנה! וכן מנואל בקידושין דף נ״ח גני גונג נונלו טל
 מגידו ואי עוכמ הנאה אינה ממון.א״צ לשלם צו רק כפי דמי מוצין שנו והשאר הוא של הכהניס שמלקט
 מעודנים נהם ירגי דסגר משלם דמי עגלו משוס וסכר שיבת הנאה ממון או עעמא אחרינא דאמרינן המם
 זכיין שכן זכיה v שזיכה הקג״ה לכהניס הוא שוה ומשוה קטן וגדול יא״צ הקנאת געציט כלל ילס״ו ׳"ל ואין
 ואיה ממרומי ושאר מתנות כהונה לממש שלעיס של פדיון הנן די״ל דאינו פדוי אס לא שיוכה הכהן גקגצת
 המעות וקטן לאו נר זכיס סוא ומכצ מקום ׳״ל רכיון דמצוה סכתונס נתווה הוא ונשתענוו הננסים מדאור״מא
 ויש נה !הקנון חלק גשיענוד נכסים אלו איצ לדון כזה דין זכיה דדידיה קא שקיל מה שזיכתה לו תורה
 בנכסים אלו וסכ״ש ולא קשה מידי שסוקשס אליבא דמסר״מ שכערדכי שני כיון דעוס״נ אינה ממין לא חשיב
 דעה אחרת מקנס שהרי הממון אינו של נעצים וצנן אין הקטן ווכס וזיא והיא סנומצה כיון שאין הממון של
 נעלים משוס ורחמנא וני להו א״כ אין לן רעש אחרת מקנה יוחד מוס ונראה וודאי וכו וכיה גמורה וה״ז
 כאילו צו נשל גירושה מאביו שהגוול ממנו חיינ ונזה יש ליישנ מה שהקשו חוס׳ בסנהדרין נר״פ גן סורר
 דאמרינן לענין גזל הגר קטן אי אתה צרין לחזור והא צא משנחת נגר קטן ומנא ליה ממונא להאי קטן
 דהא אין לו וכיה ונס צימח גירושה ומזה רצו להוניח דדעח אחר מקנת קונה מס״ת א״נ שירש אא אנין קודם
 שנתגייר א״נ שלקח שכר מלאכת עיש וצפמ״ש משהמת לה נמי שנתנו צו מעשר עני וזונה גו מן התורה
 וכתינ ונתת לגר ו לי תו ס ולאלמנה וגוי והגוזל ממנו חייב לשצס מה״ת ושפיר שיין נול הגר כקטן כסייג :
 והגר, הא דאמרינן נעונדא דו״ג הקנים דעת אחרת מקנס אותם שאני אע״ג דאין צנעצים נסם רק טובת
 הנאס כ׳ המרדכי נשם מוהר״מ שם שהקנה לסס חצירו כמו כן כו׳ ואין החילוק מונן כלל דט״ע נמס שהקנס
 לכס צא מיה לר״נ יק טובת הנאה לנד ואכתי קשה איך קנו ע״י סחצר שהקנה לסם בשכירות כיון שלא היו
 עומדים נצידו אן נראה דר״ש שם ס״ל דלעצין שיזכו בנוף התבואה לא היו צריכים להקנאת ד״ג ורחמנא
 זכי להו אן דעכ״פ צריך כיה שיהיה שם נתינה ע״ז דהיינו שיכא לרשותם והרי לא נא לרשותם כלל כיו!
 שלא סיו עומויס נציוס צא חשינ רשות שלהם ורוצה להוכיח מזה ואף שאין עומד בצד שדהו הוי כבא לרשותו
 וממילא ומציאה נה זוכה משוס חצירו ועיז תירן ר״פ והחס שדעת אחרת מקנס שאני ד״ל כיון ור״ג רוצ9
 להוציאו מרשותו ולהכניס אותו צרשומס מהני למימשנ רשות שצסס אף שאינם עומויס בצירו ומחשכת המקנה
 מחפני ציה כרשותם והא ונקט ועש אתרמ מקנה צאו ווקא הקנאה ובאמת א״צ לזה צמקנאת הכעה״נ
 וממילא ftp וכי רק ו״ל ועת אחרת מקנה מהני אפילו במקום שצריך להקנאה קונה כחצר נזה אף שאינו
 *ומד נצידו דמחשנמו משוי ציה מקום המשתמר בשביל הקונה וממילא דכ״ש כאן שא״צ הקנאה רק כניסת
 רשוס מסני ע״י מחשבת 6ל הגעה״נ שמוציאו מרשותו ומכניסו לרשותם ומיקרי רשות שלהם אף שאינם עומדין
 נצידו אכצ לעני! ההקנאה עצמה *יהיו ויכין נו אין נאן ועת ר״ג מקנס דממילא קא זכי מדעחיס דרחמנא
 ונגר כתנמי דמסנות כהונה אינו דומה למתנות עניים לענין ום דנמתנות עניים א״צ נתינה דתעזינ אותס



י ״נולה 258 א  כ
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ל עניו שיהיה שאין חזמת  sl'^wc'Ly^ ד יאכלם צלי ובחרדל. דרך גדולה משוס דכתיכ למשחה לגלולה זה במ׳׳ש כממוס שאין מכירי! אותו סי׳ מ
. שאץ בהם שוס קדושה כהונתו נכרה לכל אז ימול סמחנומ ובזה נתיישב מה •שהוקשה למצה ׳ ל מ כו ־ כדרך שסמלכי* אוכלים ש״ס: הי ^ ״ ׳ ־ « ^ yjj;שהוקשה 
 ים: (ט1)צלי ובחרדל.
 כדרך שהמלכים אוכלים:
 משרת בבית זה שמזכה
 :ואר דתרחי איסורי יש בזה
 דכגמרא איתא רק חדא מילתא
 דהיינו שאץ לשמש לזכות לאורח
 חשוב של הבעל הכיח שלו דאינו עושי
 בלב שלם ולמדו מזה כל שק אס
 המזכה מזכה לבעל הבית עצמו שהוא
 משרח אצלו ונמצאו דברי הש״ע כאן
 דרך לא זו אף זו ובשור כתוב ולא
 יהיה כהן המזכה משרת כבית ישראל
 שרגיל ליתן לו מתנות והוא תמוה
 דמה יזיק זה שהוא משרת אצל מי
 שרגיל ליתן לו והא עיקר האיסור
 משום שהוא משרת אצל אותו שהוא
 מזכה לו. והו דהטור מסיים אכל אם
 אין כו׳ או כהן המשרת כבית ישראל
 ומזכה לאורח ת״ח כו׳ הרי לא רישיה
 סיפיה דברישא לא הזכיר כלל אורח.
 וראיתי כזה רכים פירושים, לא
 מצאתי נייח בהס ויש עוד גירסא
 שכתוב כדרישה שראה בנוסח יש; של
 קלף בלשון זה אבל אס אין הזוכה
 ת״ח או שאין השעה דחוקה לו או
 כהן המשרה גבית ישראל חו מזכה
 לאורח ת״ח כו׳ אסורים עכ״ל
 וגירסא זו ג״כ היא אינה נכונה וגם
 אינס מכוונה ממש עס דברי הש״ע
 ע״כ נראה דמה שכתב המור ולא יהיה
 הכהן המזכה משרת בגיה ישראל

יכול להאכילם (״) לכלבים ולמכרם ז  ע ניג] ה נ
 וליתנם לעובד כוכבים:

ח כהן שיש לו מכירין שרגילים ליתן לו ד נ  י
 . מתנותיהם יכול לזכותם לישראל(הז שיקבלם
 מיד מכיריו ודוקא שהזוכה תלמיד הכם והשעה
) משרת  דהוקה לו נידו« ושלא יהא כהן המזכה(טז
 בבית זה שמזכה לו המתנות שמא יזכה בעל
) נטה והוא הדין אס ס י י ו ם גס״מ מהל׳ מ י י מנ י )  כרחן
 הכהן משרת בבית בעל הבית ומזכה לאורה
 ת״ה שמתארה בבית רבו במתנות שרגיל ליתן לו

 רבו אסור(לש״י וטור):
א נתן המתנות לכהן אלא אכלן או הפסיק ל  טו ל
א כדי לצאת ל א א  (יז) ו פטור מדיני 00 אדם ל

 ידי שמים צריך לפרוע דמיהם:
ישראל ששלה להכירו בשר והמתנות בו ב  טז ל

 (יה) ז מותר(י) לאכלן:
ות אינם נוהגות אלא בשור ושה ולא מתנ נ ״ ל ט  יץ נ
ונוהגות בכלאים הבא מן עז ורהל י ה ועוף ל ת  ב

* » שאין לו יתוגעיס הוא דיכול לומר לכל  £\?fV^ י
 קל״נ: ליט־ו נשס«־M״5 כהן לא לך הייתי נותנס אלא לאחר:
• ז מיתר לאכלן. ואינו חושש שמא $ ? £ £ 5 , 5 2 
ר. כלומר ומש״ה א גזצה המשלח . טו , מ ס ע  שה יף י,״ל: ל! ש
 ^ ־ * ™ ־« מותרלקגלןאפילולכתחלהאגלודאי
 דאפילו גזלן מותר לאכלן למתנות
 פרי הדש כהונה כגולות כדלקמן סעיף ל״א
י עייל מ מ ב  >>"מבטיק׳הדןהסשויןשלדעמ ומפי׳ הכ״ח: ת ו
י •־ ט בחצי המתנות.דודאי ג  סניילה הוי עד ולא עד מלל ב
 חוששין לזרע האס ויש כאן מקצה
 י«י י«י נכלל קמני דהיימ שה עכ״פ ודרשינן שה אפיי מקצה
ת. לספוקי ו " שה: י פטור מן המתנ 8 5 ״ י ייי", ״י י י 0 ל "  ־

* & ^ g &א לן אי חוששין לזרע האג ק ס ס מ ; T p 
יןרנ והלכך מצי האיך למימר זילאייתי  האואצי
״ י- ״ . n t w i M •אישעיא לאוקמי מהצי' גכא י-^יי 
ו ראיה דחוששין ואהן לך ומה שקשה מ ו מ ג ^ שו לי ו ו מנ ו »ן י י י  ל
 הייני משיט וכעי לאיי,מי ע״ז מסי׳ ט״ז סטימ ח׳ כגר התבאר

, י ״ ו ר - L ״ i ״ n »«״ . י B ממני' אליבא דפימ א״נ משוס 
א אבל בכור כו׳ . ) שס ע ש . י ו י ך ft n ל ״ ס i5itm״ , ת 0  ו

 דקי״לנייייסרקנ׳ינכורוט וכן אס נסתפק כשנים ולקח הכהן
,J״-״Lד ״ ״ ״ )״ . . - ' ואחי• י•,•, . י י ' גי י י אי'י י  n1c1 יי" ־

^ חחד הרי השני פטור מן המחנות ת  אן< שלא בא גידי נסן ת
 אלא שנחעוכ המור כאחייס שעשאוהו כמי שזכה בו הכהן ונתנו
-״< . 1 ״ י ו י VmV״ ו מ י מ  ולקמ הכהן אמו מהם האחרים י
נ הרמבס והומ כ ו נגענו ע מ מ 6 י נ י ל ן מ  פ

• מש׳יס דגכורות כמ״ש ג״י וכ״פ י  ־ •

 ועשאום כאילו ונה נהם הנהן
 וחור ונתנם לנעלים ויראה
 שלוה כיוון הר״ן וולא כהכ״י
 שהשינ עליו והטעם שעסק
 הונ נו״י משוס והכי,פסיק
 שמואל הלכמא נוותיה נפ״ק
 ומציעא ואע״נ ונס׳ נל הגט
 מוקי עולא מחני' סי״יי וקאמו
 החס ורנ ושמואל נעולא לא
 אמי׳ ניחייאי לא מוקמינן

) ה ני« וכן בכוי: ט י ) 
) ט(יא) בתצי המתנות אבל כ rt m I צבי הבא על עז וילדה הולד הייב ( T 

 תייש הבא על הצביה הולד י פטור מן המתנות:
ט ולא בבכור : י ם נ י ש ד ק בא) (0 ב י אין נוהגות (  יפ4 ל

H f ״ ״ v ר קודם שבא ליד כהן שנתערב בבהמות אהרות הייב ליהן ו כ ב ז ) ל ב כ  כ (
 מהס המתנות שיאמר הכהן על כל אתת תן לי מתנותיה ואם אתה אומר שהאי תיבה ״ בגית הואימיוהר והיה
״ *< אבל בכור שניתן לכהן במומו ומכרו לישראל לו לומר משרת לישראל אלא האי א ל  שהואכטר תן לי כולה י
 ולההיא יפייק ימציפא יניין ונתערב בבהמות אתרות אם רבים שותטים אותם כולם פטורים שכל כבית קאי על מזכה ר״ל שלא יהיה

 SKfi2S«*&u המזכה מזכה למי שהוא בביתו של _. .

 מומי ימציעא ייננייימ י״ל אותו הישראל וא״כ הוה שפיר סיפא היפוך דרישא: (P) פטור סדיני אדם. משום שהוא ממון שאין לו תוכעין שהרי יכול ליתן לכל מי
) ובן. שירצה אכל מ״מ אס הס עדיין בעין ב״ד כופין אותו משום מצות הפרשה ט י : (יה) מותר לאכלן. שבודאי לקחן ממנו: ( י ״ ב S t e , f i X 2 J 

ה גפני עצמו ועיין גב״י לדגרי הרמג״ם: (כ) בחצי המתנות . דכתיג אס שה ודרשינן אפי׳ מקצת שה ומצדאגיו פטור י ר ג א מ גטי. מ י ^ ו  ״למילא לכי״יראי לא מ
 ״*1, י״צ!י* לצבי הוא ושמא חוששין לזרע האב ע״כ חייב במחצה ופטור ממחצה אבל הטור הגין מדעת הרא״ש כזה דחייב ככל המתנות מטעם זה
 ישמואל *w ס״ל ״"טיא ללחצי סשיטא לחייב דהאכהמה היא ולמה לי קרא אלא ודאי דמרבה כל המתנות וחלק המור על הרמכ״ם שכתב כוי הבא מגהמה כו׳
 ,?אמן,׳1״'י*׳1?ףי־ג״'אי מפרישין ממנו כל המתנות ככל גווני היינו מלנקט לשון מסרישין רצה לומר הפרשה בעלמא טושיןבכל גווני וכזה השיג עליו דהבאמגהמה
M ומיה אפי׳ מפרשה אין צריך והב״י כתב לרמב״ם סובר דמי בריה בפני עצמו הוא וגזה מולי כולי עלמא. ורש׳יל כתג שהגירסא הנכונה כטור S r o V ? 
 נפ״ק למציעא סיני בלשון זה וגענין מתנות כוי או הבא מגהמה ומיה כו׳נמצא דכוי שנקט הרמב״ס הוא בריה גפני עצמו ואפילו הכי השיג הטור עליו דל״ל
) בקדשים ולא בבכור . גמתני׳ פרש״י לסי שאין קדושה חלה על קדושה וקשה לי הא אמרינן יכול א כ 0 ההפרשה כיון שאין נותנין: ( 4 ^ ד י ^ י ס י י נ « ל ' 
ח שהרי אין  י - י י י שאין כהם קלושה וכן איתא בסעיף י׳ וצ״ל דקדושתהמצוה קאמר שאינה כאן אבל לא קדושת ממו
 י קודם שבא כו׳ . כדי להבין סעיף זה נעתיק הגמ׳ והתוס׳ והנמשך מהם בפ׳ הזרוע (דף קל״ב) שנינו בבור
 שנתערב גמאהגימןישמאה בני אלם שוחטין הבהמות כולן סוטרין את כולן ממתנות דיכול כל אחד לומר לכהן הבכור שלי ואם אחד שוחט את
ם טלן אין פוערין לו אלא אחד ופרכינן ארישא אמאי פוטרין את כולן יבא עליו משני צדדין ולימא ליה אי ככור הוא כולו לילי הוא אי לאו ח פ  r א

ן ל, ,לא בכור הוא הג לי מתנות אמר רב אושעיא בבא ליד כהן במומו ומכרו לישראל וא״א לומר אי במר הוא כולו שלי ובפרק שני דבטרות(דף י״ח)  שיהיו לגילי ס לימ
» איתא גמשנה רחל שלא כיכרה וילדה שני זכריס ויצאו שני ראשיהן כאחת אחד לו ואחד לכהן כו׳ והשני פירוש מה שהוא שלו ירעה עד נ מ  לא״י ייאיי ליייל ג
 !עיי! שיסתאב ויאכלנו במומו וחייב במחנות וסחם משנה היא זו ורבי מאיר היא כ״כ ההוספות פרק הזרוע ורבי יוסי פוטרואמרינן בגמרא מאי
 אפריט וכן נשרי! ״יהי״׳ טעמא דרבי מאיר דקתני חייב במתנות אמר ר׳ יוחנן הואיל וכהן בא עליו משני צדדי! אי בכור הוא הב לי כולו ופירש רש״י והא דשקל אנא
' הוס חולין ומהדמא לך ניהליה ושקילנא מתנות מיניה ואי לא חן לי מהנות ורבי יוסי מאי טעמא אמר רכא עשו שאינו זוכה כזוכה ואע״ג f f i ?^**™0 

 ביאור הנר״א ילא

 לא
 לא

 קייל
 גופיה
 נו״י

 נמוכי
 אלט׳ ומפליג נינייהי יין יי» להאכילם לכלבים מטעם

 סרטנים נשיו מהלנויו ו
 והנ״מ לא דק גוה נ!
 טסלכומ מזויס «״ש

/ ״ \ . « . R « ־ 1 m i ת מ«פי ו נ ל ה ו מ שי ם נ י נ ט ר  ס

ר מ ב ( ב כ w p ^ גהסקדושה. ( , tt n , s a , 

 חידושי רע״ק
ק משוס קדושה אפי׳ מונק לעובד כוננים אפיי ] יכול נוי. וזוטפתא פיט טחנות אין נ ע ׳ תרונ״ו(טיץמצ״י)! (טי! ססייו) אם תט עדיין בעין. ע׳ ת׳ חהס [ ת  ח״י) ונ! חעלח נ
ד] ושלא יחא בוי . בטי' תרטב״ם! י  *ני נותנן לפני בלבו אין כהן אלא פצות כהונה נלנד : [

 [טו] והיה בו׳
 דכוי בריח נפ״ע הוא

] טתנות כי׳ . קל״נ א׳: [יז] וכן בנוי. כד׳ יוהנן שם דחייב בכל הטהנווז םרינוייא דקרא ופוסק הוםב״ט בר׳ יוסי שם 6׳ א׳ ז ט  «י׳ וש״י יב״ג הםול : [
 ובו מיל ר' יוחנן «״ב דאייב קשה א*םדיך קדא לפעיםי ססיקא ונט״ש ביופא ז״ד אנל הבא טן התיי« והגבייה דלא נפיק טקרא פודה ד' יוחנן

ט] ולא בבכור . בט״ש בש״ך 1 י  להפוגיא aw וו״ש בפייה גני נו׳ אבל בו׳ («"כ) •י [IT] *ני נו׳. «0 וכפ״ה פ׳ »': [

 פתחי תשובה באד היטב
. דרך גלולה לכתיב למשח' לגדולה י ל  לא, ע״ש באדיבות: (ף,) שיקנלט פיד טביריו. פי׳ נמשונמ וונ״ו החדשוח שס שכמנ אפשר במחנות לק שהס ממון כהן . p״f : (ז) צ
. כתכ מהלש״ל דוקא היהא שאין ראויס ם י ב ל כ ה כדרך שהמלכים אוכלים: (ח) ל י 6 ל ? , ״ י ז י ־ 5 י א מ נ י י י ״  ודוקא כשמוציא אומס סטנח מסחמ ידו ונוחן א1חס לאחר דה״־
״ לאכילה כגון שהסריחו או שבאו מנהמוח כחושים ורע גשר (אבל נלא״ה לא): ש,2V ״

י  י if i'־״f י ^ ! T 2 1 S ' . ־ ? י מ * ישיא\'״1SJS.01'1י ?  י
. L m , ~L , ״ , 1 1 ו י י ״ -,״vn ,v״ »,B- ,t י . m

 1 . ן . . י \״, ״ ם י  הכהן הוא וונס אנל נשאר כיו הטנחאס הואצורנא מרננ ודחיקת ליה ואטיי מ
. לממון שאין צו קובעים הול) דינו לומר כהן אחר הייתי וקנס : ם ד ף בקושים. עט״ו מה שהקשה על לשיי ועיין נקפו נחלת (מ) א  מתרצה נכו אין לנו ע״ש: ו
. בשור כתב ואינו חושש שמא גזלן המשלח ופי׳ השייך לר״ל אפילו ן ל כ א  י r מוריאל (י) ל
. לשה אפילו מקצת שה דחוששין י צ ח ׳ ־־"־ • (יא) ב i ״ l - 1  ־

 עליו ועיין ס' בני חיי נסי׳ וס ונספרי
ג6 נמיש הרא״ש  1ירוש ונרי הרמניס ו

 לקיים ומח״נ נימגס עליו ונ
 בטוף שכירושליס ונחנחן
 נתנטל המנהג סוס ואדונם
 משמדליס לקנות גדיים נוי
 לקיים מצוס וו ולא וולת ונן
 ואוי לעשות לחזוי לקיים
 ממצוה גהלכתא ונמן לכהן
 הזרוע והלחיים והקינה ניראס
 ואהבה ושמחה יני ענ״ל וע״ש
 שנחשונמ רדנ״ו מניא מנה״ג
 שב׳ ואיגיחא לבהןלמישקל
 גישרא חילופי מתנוח הרשוח
 בידו וממ״נ נ׳ ואפשר ריל
 ואחר שונה נמתנות מחליפס
 משר ובהא דיקא שפיר דמי

 יד אברהם
 הרעכ״ס פ״ט מהל׳ בכורים סלכה י״ו נהייא. ומשמע אף בנל ימיו,. וקשה מהא דאי' בעירובי! (דף ס״ג)
 הנומן מתנותיו לכהן אמו מניא רעב לעולם . וכ״ת דהיינו ווקא כל המחנות שבביתו וא״כ ס״ל לומר נל
 י :ח

 שהוא

 נליון םהרש׳׳א
ל להאבילס , עיין לקטן םיי tr<< ם״ה מ  (שינק ס״א ש'« סעיף יינ) י

 ממ-ומיו וגן הגירסא נרי״ף. אנל שיזם משנות ננל מקום הוא דיע ולחיים וקינה כמ״ש מימג״ש שס מ״פ. ונראה שיצא להומנ״ס ססא דג״נ(דף קנ׳נ) ועי׳ נחי׳ ע״א . ועיין חוס׳ קדושין (דף ה״י) ומונ:
r ?'יי ׳ ־ n J ? c i F ־ . " , _ ! n ; ״ ״ . ־ " . ? . : ״ ? . £ ? 1K"״J״?°r.rוס״ל ומובל א׳ יכול לימן כלו לכהן א׳ אבל משני ממגומ אפור ואף נשנה א; ש״ש. ונמנורי להרמנ״ס הארכתי: (העיף ייא)במקום ״ 



ן קל באר הנילח ה י כ ת פ ב יורה דעה סא הלכות מתנות כהונה ש ה י ז ר ו  ט

' ? י מ י י ־ מ ' rtflS"'!™ מ ל פ ב ם ' : י ' ט י ס ס ל ש " ש ר ה ס מ " כ ה ו י ר י כ כ ' י ' ב ר ר ה ס י ו נ ע י ב  דלא מטא לידיה כמאןדממיא לידיה וזכני לישראל במומיה פירש״י דהוי ה
ס ,ש״י״והרימ  לי׳כאילומעא לידיה דכהןלשס בכורה והדר זביןלישראל במומיה ושקיל אס הם חייבים. דמספקא לן משום רכתיב מאח העם אי לרם ט סור »
ש ^ ^ ס ל א * י מ ׳ י י נ ־ ר ח 5 א י , ר י ד ס י י ו י ס ו פ ת ה ו ע מ ס מ  לאידך חילופיה ובכור שמכרו כהן לישראל פטור ממתנוח נראה כוונחו איקרי עם או לא ונ״ל מוכח מהש״ס ו
׳ שס: טא טהא וליש ״  כיון שעכ״פ צריך הישראל ליחן לכהןבהמה אחה כמו שאמרו במשנה א׳ מליחן פטורין מה״ע דשמא לא איקרי מס אבל פשיטא דאס חפס לוי ״

 לכהן. וז׳׳ל התוספות שס גפ׳ הזרוע
 דהא לפרכינן ישם יבא עליו הכהן
 מבי צדדין לא מיכעיא לר״מ פפיטא
 ־פריך שפיר שהרי אפילו במקום
 שלוקח הכהן אחד מהס ס״ל דכא
 הכהן משני צדדים אלא אפילו לר׳
 יוסי דפליג החס בבכורות היינו
 משוס דלא מצי אמר אי בכור הוא
 כולו דידי שכפר לקח אחד אבל הכא
 מודה כו׳ עכ״ל. מבואר כוונתם
 דודאי לר׳ יוסי כל היכא שהכהן נוטל
 אחד מהם אין לו זכות על הכאר
 מחמת מתנות וזהו עיקר מעם דר׳
 יוסי אלא דהכא ברישא שכל אחד
 שוחט בפני עצמו ממילא לוין לכהן
 שום אחד מחמת בכורה כי כל

 אחד דוחיהו אצל חבירו אצלו הבכור
 וע׳׳כ פרכינן שפיר אפילו לר׳ י.וס

 יאמר אי בכור הוא כולו שלי ומוכרח
 לתרץ דאיירי במכרו לישראל במומו
 אכל באמת אס לא בא ליד ישראל
 מכהן במומו אלא נתערב אצל ישראל
 בהמוחו או שנעשה בו מוס ולא
 מכרו לו ונתערב בין בהמוח ישראל
 אפיי כולם ביר א׳ ממילא צריך עכ״פ
 ליק א׳ לכה; ופטור אחד מן השאר
 ממתטת לר' יוסי מכח שיכול לומר
 עליו זהו הבכור והתם במתניתין

 מתנו׳ מישראל דמוציאין מידו לקרא ונא שם: סב שס מעונדיו
וט ו ש ס י ״ '« אי או בו ^ו  כתיב וזה יהיה משפע הכסני׳ י"׳ טנ
 ולוי׳ לאו כהני׳ איקרו והב״ח סעיף סנצ* ונו׳ וף קל״ג :
r S « S " ״ ^ U * S ' כ י י י י 1 מ : א י צ י ', מ  י״זפסקרא,
 העמ״ז נסתפק בזה ולפענ״ד ברור טו נרייתא שם ונימוקי לה

ש ד ח י ף . פ ׳ ו כ ו רםל י גא״צלחחז  כמ״ש: י
י (נ״״עם׳נ־״^והסשתתף ו  כ״כ הטור והרמב״ס וכןבםפק מ
/ ׳ י  כתב נ״כ הרמב״ספ״המהלי בכורות עטהם«ויך שיושיט נ
r ׳ : ^ ; ? ; m ו י  ימביאוהטור לקמן םיי ק
 מיציאין מידו ולא אוכל לירד לסוף שאי־ו משחק־ עמהס נמתוימ
£ R ! 7 ״ B K ם ״ 2 מ ר ה  דעח הב״ח שהקשה ימ״ל ל
 לחלק בכך אכן המור איכא לאקשויי צמא" דמס״ס ממ:׳׳ וא= אמי
£ » ; י ״ מ י ף ? ז "י י י  אהדדי דבסי׳ שמ״ו פסק דמוציאין י
״ נ•,"־ S r » « W מידי ואיןלחרץכמ״שהב״ח לסרמב״ס 
 דההם הספק הוא לכל העולם שהמתנות לוקח! הכהן וטיי.י
 משח״כ הכא דםפפי, היא אי קיימא םיצ^יי־יח
 לן כסך תנא לאיקרי עם אן לא המתנות נחלי, הכהן שאס צא
, _-, ונס חצקו מיינ כמתנות מפני J - ״ , - - - - - -
 דבפרקבית כור ובפרק השואצ נבי שאין הכל יודסיס שסכה!
 מרקי ששכרו בדינר זהב לחודש ט׳ שותף לו ולפי דעת הונ ג״ל
« ^ * י  מוכח דא״א לחלק בהכי ע״ש יק toiS מ
 משמע בהדיא בחשר״י פ״ק דמניעא סנלא ויל אישתתיף נסוי

^  נכי הא למלמה התם לין מ
 לתקפו כהן לבתרווייהו לא מהני למימרא לחצקי שצ ׳שלאל
 תפיש׳ ע״ש ונ״ל לחלק דדוקא בשפמ מיפטו ממתנות אלא ה״ק
' 1 וכיון ומצי לאיפטווי נפשייסו י  י
! ממתנישיס״ני שיושמו חלקם 3 , M O t|U הומ p n » D כטל 
 שנחלקו עליו והלכך מספק איןלכסן !יניח המתנות נחלק סכסן

־ 5 ס אימי 2  שייכוי! כו דאמרי־ן ל
 ראי׳ לבכור הוא ושקיל וכל כמה ללא ומ״מ אינו מהווו נל הצורר

 אהד יאמר שלי הוא הבכור ואם אהד שוהט את
 בולם אין פוטרים לו אלא אחד מהם:

מתנית נוהגות בכל מקום בין בארץ בין D h כא 
׳ בזמן שני״ המקדש י פ ) ת י ב  בחוצה לארץ בין בפני ה
ויש מי שאומר  קייס) בין שלא בפני הבית 1ט ם

 «) שאינן נוהגות בחוצה לארץ לח) ובן נהגו (יע״1
 בשפר החניך להרא״ה מציה תק״ו) :

כהנים פטורים ממתנות: א ) ט נ כ ) ב  כ
ב םפק אם הם חייבים במתנות הילכך לוים י נ  כג מ
 (ינ) פטורים ואם נכא] נטלן הכהן מידו
, נכב](ט)(ויש(ינ) חילקין ן ג אין צריך להחזירם ל ) י ד כ ) 

 לאפי׳ נטלן הכהן מוציאין מידו)(ב״י נשם הר״ן):

ה דירים אמורים שכהן פטור כששוחט מ ב נ ד מ  כ
 לעצמו אבל אם שוחט למכור אם הוא קבוע
 למכור בבית המטבחיים חייב ליתן מיד ואם אינו
ישתים ושלש  קבוע למכור בבית המטבהיים 0
 שבתות פטור מכאן ואילך חייי Q נכט והיו מנדין

 אותו אם לא יתן:
ה ס״ השוחט לכהן ולעובד כוכבים פטור מן  כ
) צריך ה כ  המתנות(יל)*) והמשתתף עמהם (
 °י שירשום (י״יי) *)ובעובד כוכבים נכח אם יושב עמו

ד אין צריך לרשום : ) י ו כ  במטבהיים (
 הגה [כה] גמקוס שנוהגין לשחות אצל עובד כוכניס אס נמצא טריפה

^ I V T w ' t o ס ש*ן ; י  דאין בס אלא שניס ולקח הכהן אחד בשביל בכורה ונשאר א׳ הוא פמור מייחי ראיה מוקמינן ליה אחזקת מרא קמא ואחזקת דרונ כהמומ א
 השותפות
 יס

 ממתנות אבל באמת אס היו שנים עוד בידו לא היה פטור רה ממתנוח בכורים משא״כ כאן.שהספק הוא אס לויים חייכיס או לאו ובנוף אף נמתנה נטיקר השויתפ!
B ; ^ ' ^ :  כל אחד והא דמשני רב אושפיא בבא ליד כהן ומכרו לישראל זה. א״צ הענין אין כאן ספק אלא שהספק הוא מצד אחר מצי הכהן לומר להלוי ™
 אלא לר׳ מאיר אבל לרבי יוסי דס״ל כל שחייב ליתן אחד לכהן מחמח כל כמה דלא מייתיס ראיה דלא איקרי עס המתנוח שלי וחילוק זה שהכס! ישותף לי וצנן סטיקר
v™x^w<Tw% ר ת ו י י י ת י א י ב א ש ל א א ״  הבכורה עשאוהו כזוכה וכאילו מכרו במומו דמי א״צ כאן לומר שמכרו מבואר במשמרת הבית להרשכ׳׳א לף ס״י ע
 לישראל אלא תיכף שנמשה בו מום ונתערב בין בהמות של ישראלים וכן נראה דעח הר״ב לחלק בין הך להכא לבטר דכאן כתג רק ויש לרשיס גשי שמור מ! המתניפ
א נוי שצא יחשייסי נרשע יל־״ז , ב ן לא ה א כ ן ש ״ ט ע ח ה נ ו מ ה ז א ו ש כ ל  הרבה חייבים בין הכל לישן לו אחד מהם מחמת שיש לו עכ״פ ממונו חולקי׳ ובסי׳ שמ״ו סייס.וכן ה
׳שר$ "טטור" לי«ס  ביניהם והנשאר להם פמור כל אחד ממתנות שיאמר שלי הבכור וכבר אלא סברת המחבר ובסי׳ שמ״ו כתג דהלכחא דמוציאין מידו ובספר של 8
 נפמרנו מחמש חיוב הבכורה ואס הכל של ישראל אחד מועיל לו לפטור ל״ח 1ך רמ״א סוף ע״א השיג עליו והנלפע״ד כתבתי ועי׳ ביס של לנהן: (עם) *ובעובר
ם • »׳י1עננאמתישפ:? ו ש ר צ ל ״ י א : י  אחד מהנשאריס לו. והרמב״ס כתב גזה גהמח קדשים שנפסלה במומה שלמה פ׳ הזרוע סי׳ ה׳ ופרק כיצד כרגל סי׳ ה׳

B 0 יד 1 , 0 ט י ו ם "י ל ו ב י י ח ע ה י ש מ ' כ ו  ואינה חייבת גמתנוח שנהערבה בבהמות י
? המ°ת ונתכ נ נ י י ח י ו  ולא זכר הרמב״ם כלל ממכירה לישראל הוא מטעם שהוא פשק כר׳ יוסי והורה בזה שכאן א״צ מכירה כאמת אליבא דהלכהאוזהו כוונת &P מ
 שכתב מדברי הרמב״ס נראה שהוא מפרש דכיון שבכור זה נתערב בבהמוח של ישראל ולקח הכהן האחד מן הספק הרי הוא כמו שזכה בו הא דהוי! עם הטנח ע״ש
w שכתב לייבב זה^>ש״ע D«־׳ w ר כ ה אלא ן ר ט ר מ ט ז ו לא ה  הכהן ונתנו לבעליו במומו עכ״להורו בזה שהרמב״ס לא הביא להך אוקימתא לרב אושעיא כלל שהל
 של ר׳ יוסי כמו שזכרנו. והב״י הבין שהר״ן בא לפרש לברי רבי אושעיא אליבא לסרמב״ם ומכח זה תמה טליו ולכוס חורפיה לא עיין יפה שתמסיעלייאנשי מעשת
א שא•! מהוזי! לקיים מלוה וו י ע ש ו 3 א ר  למבואר הואכמ״ש . אבל הטור אזיל לשיטתו שפסק בסימן.שי״יו כר״מ ע״כ הוצרך להזכיר שמכרו לישראל במומו וכאוקימתא ד
ה לטנחיית 1° ״ מ ^  Sוהב״ילא נחיתכאן לזה שיש חילוק •בין המור להרמב״ס בפסק הלכה כר״מ א וכר׳ יוסי ומשוס הכי לא כהב כאן רק. לשון הטור ולא הכיא ש
 דטת רמג״ס כלל מה שאין לרכו בזה בכל המקומות ובפרישה כתב על מ״ש הטור חן לי כולה ואין הישראל יכול לומר הלא נתחי אחה מהן שפילה מילד >»מ:י ישינ
ן נמחיש ואיצי ־יא ננצל ״ת! ן י י ך ל י ר ה $ ״ פ א ן ן י ל ן ל מ ה .,-׳•א ש ל ע ב ת י  בשביל הבכור דמסהבר לומר דצריך לסלק הכהןליתן לו ממונו בעדהבטרלצא גרע מתרומה ש
 אחד לכהן משום גזל הכהן מכל מקום יאמר לו הכהן אין לזה דין בכור כיון שסילקת ממנו דין בכורה וצריך אהה ליחן מחנות א״נ יאמר חן חידושי בית מאיר

ס (טי׳ ס״א בשו״ע סעי׳ ב״א) י ת ט י מ ת ש ת א ח ק א כ ך ל,ק ל י א ך$ר ר כ ס ן מ נ י כ ן ה ה ל ל י מ ש ח ״ ה מ כ מ ״ ה ע ; מ ח מ ן ־ ח ק מ י ה ל ת n ל, ,^,ך א M £ ה . ה ן ר א י ז ה א - י , ל י  לי כ
E n w T « " י ן * ש צ נ ז י נ ת  מהני׳ דבכורותבכתוב בהבהדיא דצריך ליתן אחד לכהן והיינו רישא דכאן ומ״ש גחירוצו הראשון שכבר סילק ממנה דין בכור תמוה הוא נ
0 ןלא הטינ ־נוהגת הן כיום אנל ע ) כחגים פטורים. דכתיב מאה ה ג כ ) : ר ק י  דא״כ יאמר לכהן תחזיר מה שלקחה בעד הבכורה ומ״ש א״נ כו׳ הוא מפרש״י והוא ע
) אין צריך לחחזירם. לסבירא ליס בספיקא דדינא אי חפיס לא מפקינן ה״חיס וקו-ל יחליפו כ״״ ד כ  מאח הכהניס ולוייס מספקא לן בגמרא אי הוויין בכלל עס: (

 נליון מהדש״א
 (ש׳׳ו סיק ייג) טשא״ב
 באן בוי . אם לויים חייביט

 ו כן כ׳ סר״ן והשוס׳ ־. (ט) אין צריך ׳
 הגד״א עוגל

' **"l •י [ככ] ויע חולקין בוי. י ף ה׳ינ'1 נ י נ P נ M r l פ  לועת יתק״י *יייי! פייי ש
 ביאור

 [כ]וישטי ניי-וש״י ותום׳ קל״ו נ׳ ווש״י נפ״א ו׳טנח(יוידינ׳ן דחו טעטא לואש־ת חני . . , , .
 וטתנות ויליף נתינה טתווטח בטיש קל״ו א' .וםנרא ואשונח ס״ל וחא טנהנא חוא ינחא בשיםתס נסי׳ ׳פס״ו ויעוד בתנ חו״ן ביין וטונת וזנאת לנעלים וכט״׳ט נסב״ח א״ב םי*יאץ או י לאו V' סטיע' 0"
, וםיחו בתב חו״ן ווקא למ״ד טובת תנאיי סטי! • שטיו ס״ק י״ח ים״ט ןןליו '  נחנו ונהא לא וע׳ הטעם בו״ןוואי׳ ורננ״י עצםו קנ־ט נליטא וגןכלחו אסוראי וחגו נםתגית טיוו ו«ןיט׳ סל״א א׳ ו״ח יש ט

• י ף • 

 יד אברהם
 פ״א דמעשר וין ה׳ אצא
 דמיו כשהרים חיינ גתשלומין
 אף שלא נא עדיין ליו כהן
 וככר הקשה נן גגמ' ותירצו
 מ״ש: (סעיף כ״נ)כועים
 סטווים ממתנות . ועיי

 ברפ^

 בטש'
 ת״ל

נ  נסדו
 ברבת

 כאר היטב פתחי תשובה
 בודאי לזלע האס אבל תייש הנא על הצביה פשול דמםפקא לן אי מוששיו לזרע עזויאל בחולי! וף ק״ל שתמה עציו נזה: (ז) שאינן מחנות בח״ל. עי׳ נתשונת ודנ״ו חינ
ס סי׳ חונ׳יט מה שנתנ נזה«»1יז • (ח) ובן נתנו. ענה״ס שצ הונ מהוי״ט זיל. ועיין ״ £ ; ח מ כ ו מ - ל ״ ^ " w פ י ף ו ט ) פ y ח . \ ״ 1 - ״. ט ״ ? ע - ״  . ״
ד ״ נספר למס הפניס שנתנ גשס מהרים גחשונה ומאו ונעי למיהנ מצי יסיג ולא מחזי ניהווא י ד b i i J , ° "י B י 0 ״ , ] •י u V י | . V1 מ ה מ ה ג י ח  ה

 ופוסקים לדוקא מניתן בטוליס אגל אס חפש לוי מחט״ ״ישיאל מיציא'n 1 לי ע״ש. [ועי׳ נתשוגת מ״ס סי׳ ש״א שהוא ז״ל היה וגיל ליתן והיה דרנו >נצ י״נו לשחוט
. כתב השייך ול״ד לסעיף שמ״ו גני ספק בכור לפסק נהמה ולהפריש טמנה מתנות. וכן ואשיתהגז וכן ענד עוגדא בפלתי ע״ש]: (ט) וי׳ט ם י ק ל ו  דלא כהב״מ : (יג) ח
 רמ״א בפשיטות דמוציאין מיד בהן וטייס וכן הילנחא וכאן לא כתב לק ויש חילק־ן ענהיט גשם ש״ו ועי׳ גתסל״מ שכתב דהכא מייו׳ שנטלס לדעמ הלוי והלו׳ לא
( ידע שהיא פטור לכך א״צ להמזירוהטע״ה אנל נס־מן שע״ו ואייוי גתקפו נסן צריו לסחזי, ה כ ן ל 1 ק א ס ס ך מ ^ ל ן ״ ה ק ל ( מ ' ש ן י ג ע ן ה ו א ע ן ק ה ס ם ה ם ש ן י י ה נ א ס ״ י ק ל י  ק

 שייכות נו לנל כמה ללא מייחי לאיה אוקמי׳ אחזקת מלא קמא וחזקת לוב בהמית דאינן גכוריס משא״כ כאן שהספק הוא אס לויס חייבים מצי הכהן לומר כל כמה צבי לצדיק
 דלא אייתיח ראיה ללא איקלי .מס המתנות שלי: (יל) והמשתתף. כחג הל׳ז ואייל מ״פ מצבי הנא על ההיישה לחייב בחצי מחנות ה״נ חציו של ישראל לחיי3 י״ל (טי׳ ס״א סעיף נ״ג נש״ו
י "ומא\ ° אחדת יי מיאה י כ 5 ו י ־ ג י ם ע ח פ י י פ י ב כ ו ד כ ב ו ע ב ' •י(5יי) ו ס ו ! } א הי"1 י ג מ ( י י י מ א א ג ל ״ ה י ' ו י נ ה פ ת ש 5 ק מ א י כ ל ה ג ל ^ א י 5 י ק י ג מ ״ ה : ג ג ג ל י י י ח ג ה פ י ' ל פ  להמס כ
 הנל ו״פ נתנ על זה שהוא חמק .זצ״נלנאר דנננורשתצי רחמנא נרחש וא״כ אפילו היא בכורסא של ישראל נטוס פער היחס והוי חוקתמ״ק לישראל אנל במתנות לא תלה נוחם ומעולם הס שלכהן.יורק הספק'מעצמו

 של לוי ועליו לסניא ראיס . ועוד שהחיונ וראי וסלוי נא לפעור ע״י שאינו עס ואין ספק מוציא מידי ודאי אבל כבכור ספק אש חצ תיונ נצל ודו״ק :



ב ה י ז ר ו ן יורה דעה הא הלכות מתנות כהונה ט ה י כ ת פ  באר הגולה 250 ש

 הישלאל

) נשאר מ  עובד כוכביה מרבה דבריה ומודיע לכל שהוא שותף ־• (
 לעובד כוכבים . דהא עיקר החיוב הוא בשעה )ביחס ובההיא שעהא
 ליה לי׳ ברירה דחיהוי דדיה אע״ג דרוב כשרים הס הא קיי״ל
 כשמואל דבממונא לא אזליק בהר רובא. ועוד דטריפח הריאה שכיח
) בכל שהוא. פירוש אפי׳ ה כ  כוי: (
 בחלק אחד מאלף יש בו בבהמה:
) חובה על השוחט. דכהיב ט כ ) 
 מאח זובחי הובח שהזובח איכו יכול
, י א נ ) הוי ת ל  לומ' הבעל ישן לך: (
 פי׳ בזה מועיל השנאי כיו! דהוה
 מוץ לשו! שיור ששייר לעצמו המשנוח
 משא״כ בסיפא שאומר ע״מ לא הוי
 לשין שיור אלא שנאי בעלמא ואינו
 מועיל למחנה ע״מ שכשוב בתורה
 הוי והיה כאלו לא הי׳ תנאי כלל
 ועיין בח״מ סי׳ רי״ב סעיף ב׳
 והקשיתי דברי העור והש״ע אהדדי
 והיושר תימא על הרמב״ם של כאן
 ג״כ בהדיא בלשון זה שהאומר ע״מ
 לא שייר לו במחנות כלום כו׳ ובפ״ז
 להלכות• מעשר כ' בסדיא כהן שמכר
 שדה לישראל וא״ל ע״מ שהמעשר
 שלי לעולם הרי היא שלו כיון שאמר
 על מנת נעשה כמי ששייר מקום
 המעשר כו׳ עכ״ל והוא מסוגיא
 דהמוכר אש הכית ובהדיא כשבו
 השוס' והרא״ש דהסוגיא דהזרוע
 ודהמוכר אש י הביס פליגי בזה אי
 הוה ע״מ לשין שיור או 1לא *) ושימא
 על הרמב״ם שפסק כשתיהן והקשיתי
 תמיה זאת לפני רבים וגדולים ולא
 היה סיפוק בידם לתרצה:(לא) לקחו
 םמגו במשקל. פירוש והלוקח שקלן
 והרי הגזלה אצלו אבל שקלן המוכר
 יש לכהן הברירה או ליקה מן המוכר
(לב) ספק ר;  או מן הלוקח וכ״כ העו
 פטור . אבל לענין איסור חלה כתב

 בסי׳ ש״ל דחייב מספק :

« «ן דסשם עובד מכבי׳ מרבה דברים ומודיע לכל:טו פטור מן המתנות. ן •מ ^ . 
 דכיון דאינו מחייב משעש זביחה וההיא שבהא ליש ליה ברירה לשיהוי
 יכ

 שס בגמלא דף קל״נ
 הוגא שם

 מומים: טח נעיא שפ ו ־,פשטא
ץ לאשי קייס דידי׳ הגהת מרדכי שם ועיין ביס של שלמה פ׳ ה׳ דב״ק סי׳ ל״כ ואיידי גמיונר ראשה ־  ואיילי ״

ז ואסור לבעלים ליפח. עי׳ סי׳ של״א: , ״״;,״. ובדיני ברירה פ׳ שני ־• ט ״ ״ , , א , ה ה י  «, ה
. כלומר תנאי גמור אי ז הוי תנ ט מימיא לרנא מיייקא י 8 

 (כן) נשאר לעובד כוכבים ואס נמלא פשלה לוקחו
: ) פמור מן המהמה (מרדכי נשס לאגי״ה) ז ט ) ן  ט

 כו במה דברים אמורים ששותפות הכהן והעובד
(כה) בכל לו  כוכבים פוטר בשותף בכולה אפי
 (יז) שהוא טי אבל אם אין הכהןוהעובד כוכבי׳ שותף
 עמו אלא בראש אינו פוטר אלא מהלחיים ואם הוא
 שותף עמו ביד אינו פוטר אלא מהזרוע ואם הוא

: ה נ י ק ה  שוהף עמו בבני טעים אינו פוטר אלא מ
ם יש בהמה לכהן ומוכר ראשה לישראל א ח  כז ט

ל הגוף לעצמו חייב בלחיים:  ושייר כ
) ה ובה ט כ ) ת י ב ת ישראל ח מ ח פ השוחט ב  כח ם
 על השוחט ליחן מתנותיה לכהן ואם שחט

ת כהן או עובד כוכבים פטור; מ ה  ב
] מיהו מוגת הנאה לבעלים [כז] והוא יכול ליהנס לכל כהן שירצה ו ב ה [  הג
 (ב״י נשס הל"ן)טז יאפו׳ לבעלי׳ ליקח(יח)דינר מכהן ליחן לו המתנו'
: ( ה מ  וכן מישראל ניתן המחנות לבן בתו הכהן(ב״י בשם ליי ונפרק עד כ

ן שמכר פרה לישראל ואמר לו אני ה כ ט נכהו נ  כ
) יז הר ל ) ה י ת ו נ ת מ  מוכר לך פרה זו הוץ מ
א אבל אם אמר ליה  תנאי וצריך ליתגם למוכר נ
) שהמתנות שלי אינו תנאי א י ) ת נ  יה(ימ)>י) על מ

 והמקח קיים ויכול ליתנם לכל כהן שירצה:

 דמחניתין שם דף קל״נ
 ג משגה שם ומפרש נגמדא
 דף קל״ל ביון יאמר חון שיורי
 פייר לעצמו ממנוח.־ נא כליית'
 שם דע״מ לאו שיורא הוא אלא
 מנאה והמתנה על מה שכמונ
 נתווה תנאו ננול: ננ היא״ש
 שם מדנוי לש״י: ננ לשון

 סלמנ״ס נפיק ט׳ מהלכות בתורה שהרי מן השורה יכול ליתנס
» יי לכל כהן שירצה ותנאו בטל אבל ״ * ש - - ף ! » 
״ הרמב״ס אמ״פ שבהלכות בכורים ־ • - ׳ - • • 
 יא פסק לבעל מנח נותנס

ז שיוראהוי:יה ע״מ שהםתנות י ח  י
. וכ׳ הרא״ש דה״ה במוכר ׳  שלי בו
 שדה ואמר לו ע״מ שהמעשר שלי
 דינא הכי דקי״ל ע״מ שנאי הוי ולא
 שיורא וא״כ הוי משנה על מה שכחוב

 פ״מ דין י
 לכל כהן שירצה מ״מ בהלכות מעשר
 דין י״מ כשב הרי הן שלו כיון שאמר
 ע״מ נמשה כמו ששייר מקום המעשר

 ואיירי כששקל לעצמו אנל לא
 שקל לעצמו רשאי הלוקח לאכלן
 שהיאשוןתוא שגזלןונאוקימתא
 דוג שם וף קליל :

 נח משגה שט :

 נקודות הכסף
י ש׳׳ק ל׳) עכ״ל נראה דס״ל דכיון דסהמא דש״ס ״ ט א ך ״ ! ־ ם י0  (ם
 יתימא«ל דיטב״ם יכי׳ • קאמר בריש פ׳ המוכר אש הביח גבי
 ל״ק מייי ־״״ש ״w׳* מוכר שדה כיון דאמר ע״מ שיורא
 פרי חדש שייריה למקום מעשר אלמא הכי
 הסיגיאהיא כפס־, הממני י״ל הלכשא ודוקא גבי מהנוש כיון דנתו
^ כל הבהמה ליד ישראל לא אמריק ^ S ™ 
 אימיל נישיא ק«נין ואי ׳תינ שיורא שיירי משא״כ בשדה לקרקע
^ בחזקה בעליה עדיין עומדח ועיין < ~ י ^ £ ׳ g 
 יתיג אעסחתא «פעא פעי בחדושי הרמב״ן פרק המוכר אח
ט מפגי  הביש דף לד ריש ע״נ: י
. ומ״מצצאת ׳ ץ שאין מ תובעים כו א  י

 המוני הימנית משום
י? ידי שמיס חייב כדלעיל סעיו< ש״ו ״ כי==יס י״ כ | ע M נ I J ־ f t 

I שיטת רש י והוז״ה והושכ״א 

ל שמכר פרה להכירו ושייר המתנות א ר ש י נ  ל נבט] נ
קה: ^ חייב הלוקח ליתנם אע״פ שנשארו למוכר מכ״מ החובה על הטבה שהוא הלו 5 ״ ^ S i 
א ״ המתנות עצמם אםור לישראל לאכלם אלא ברשות כהןעבר ואכלן או מזיקן  מ>«י!״ט w \m לא נ
ט מפני שאיןלו תובעי׳ יתעי׳ נלא1(יי־) והקונה  w או מכרן(יטאינו הייב(י)לשלם י

ת:  אותם אע׳׳פ שאינו רשאי הרי זה מותר לאכלן מפני שמתנות כהונה נמלו
ר לטבה מכור לי בני מעיה של פרה זו נותנם,לכהן ואין מנכה לו מן מ א ד  לב נ
ת ממנו (נא) במשקל נותנם לכהן ומנכה לו מן הדמים : ק  הדמים(לא) ל
ה נשחטה ער שלא נתגייר פטור משנתגייר ר ר שנתגייר והיהה לו פ ג ה  לג נ

; ה י א ר ) ספק פטור שהמוציא מהבירו עליו ה » ) ( נ ל  חייב גטה אם (
 חידושי רע״ק ביאור הגר״א

 «ני (םיטן ׳גי): (סעיף נ״ה נתג״ה) פטור טן המתנות . ואם הוא איפבא משוחט א«ל
 ישראל ואם נמצאת בשירה נשאוה לו ואט נטצא סוימה לוקחה עונד בובבי• חייג

 נופיו ונ״ב ושטואל א״ל ני אולינן נוי • [כו] טיהו נו׳ ואפוו כוי וכן בוי , בכווית
. ו*"ע ווה '  כ״י א׳ ובכולן יש כו׳ ותנא ם״ם נוי: [כי] והוא יכול בוי . חול•! ק״ל נ
 אינה'תולה בטובת הנאה והא פריך שם ת*ש בליה הגיונו כוי והא לקט שנחה וטאד, אין
! [כח] בהן ' ק טונת הנאה כטש״ש קל״א א׳ ועבריין ובחופי עם ו״ה יש כוי וםייזי נו  נ
' ר״ס ס״ח י• [כט] ישראל ני' . «וש"י קל״ר א׳ ו״ח ו  בוי אבל כוי , עט״ש נח״ט ם
 [ל] הטחנות כוי . משום גול כטש״ו : [לא] והקונה בוי . לשון רטב״ם ומפרש ט״ש קליין־ א׳ א״ר ל״ש אלא כו׳ ואו חייב הלוקח ליתנן לנהן ואפור לאכלן אנל

:  כוי מותר לאכלן וי״ש לעיל תנמנוח עצמם כוי . ו״ן

 בטתנית הויק״ש: (סעיף ב״ט) ךןןץ טטחנותיר״ואם אמר אלא הטתנותיד. תליא !•לונתא
 אלא נחוץ או כע״ט ועי את״ע (ומ״י קל״ז) : דר״א וחכמים ו״פ המנוש אם'

 חוץ

 באר היטב
. דכיון לאינו.מחייב משננת ר ו ט  מלנה לברים ומודיע לכל שהואשוחף: (טז) פ
 זגיחה וההיא שעתא ציח ברירה אע״ג דרוג נהמות כשלוח הן לא אזלינן בממון
. אפילו חלק א׳ מאלף : א ו ה  אחר הרוב גס טריםוח הריאה שכיח. 'ס״ז: (יז) ש
ר . ע״ל סימן של״א : (יט) ע״מ . כ׳ הט״ז דצ״ע דכח״ה סי׳ רי״ג פסק נ  (יח) די
 המחבר לאם אמר על מנת הוי שיור והשייך מחלק דשאני החס שהקרקע כחזקה
. ומ״מ לצאח ידי שמים חייב כדלעיל םט״ו: ם ל ש  בעליה עומדח עדיין ע״ש: (כ) ל
ל . כתב הכי״ז סי׳ הלוקח שקלן והרי הגזלה אצלו אבל שקלן המוכר ק ש מ  (כא) ב
. אגל לעני! איסור ק פ  יש לכהן הברירה אס ליקח מהמוכר או מהלוקח: (כב) ם

'  חלה בסימן ש״ל חייב מספק.

 פתחי תשובה
 לסנוור משוס דעיכת הנאה לנעלים ליתן למי שירצה כוי עיש סיטנ : (י) «ל טנת . עט״ז
 וש״ך מת שסקשו עלסרמג״ס ועי׳ מה שתיון ע״ו גתשונמ מקום שמואל סי' פ״מ. [ונמשוכמ
 משכנות יעקג סימן נ״ה] ועיי נספו מרככת המשנה פיק 1' מהלכות מעשי דין י״ע מ״ש
 נזה: (יא) שהמתנות עלי אינו תנאי • עיי נספו פתח היית מהנאון מהרריא טיקעין
 ז״ל סימן נ' נםיף ענף י״ו גשם גנו הוכ מסי"! ני״י שנסתפק גאומר אני מונר לו פרת וו
 ע״מ באס תלצה לקיים מצות נתינה נמחנזח תתנס לי אס כתנאי קייס ע״ש טעס הספק :
) אינו חייב ע  (יב) או מכרן , עיי נספר סחחהנית הנ״ל שימן י״ט נד״ה היוצא : (
 לשלם . עי׳ ש״ן לעיל סק״נ נשס הריין ומתנות שלא הורמו נמי שהורמו ומיין יאי אחיא
 נהמה שלימה ליו כהן זכה גמתמתיס ואי אכלן אמר גתו סכי תיינ וווקא ואתיא שמיעס
 ליד נהן נוי. אכן הרנ ננה״ג *הגהת ג״י אות י*ט נתנ מיו) שהשמיטוהו העור וש״ע
 מנואר וסניוא לסו ומתנות שלא הורמו לאו כמו שגולמו ומי ע״ש וע־' נשעו סמלו פ״ה
 מהלכות אישות סיף הלכה ו׳ שכתב ואישתמיט מיניה דכלי סטור וש״ע כהלכות נחלות שפסקו

 נמויא וכמו שסולמו ומיין ולעיקר קושייתו אפשר שסמכו על מ״ש נהלכזח נחלות ונכוו נוטל טי שנים נמתנומ שלא סולמו משום דאיקרי מוחזק וכיון שכן ממילא משתמע שחיינ לשלם
 ע״ש : (יד) והקונה אותם . עי׳ גתשונת זכרון יוסף מלק יו״ד שי׳ יי' : (טו) אט ספק. [עי׳ נספר נו״פ ועי׳ נתשונת ח״ס סימן ש״א מ״ש נזה]:

 א״צ לרשום והמשתתף עס
 סכותי א״צ לושוס שסתס כושי
 מונה דנייס ומודיע לנל
 שהוא שוסף יאע״פ שאינו עמו
 נשעת מגיוס ענ״ל סנרר, סוכ
 ז״ל דשנויא נתיא פליג
 אשינו״ קמא גתותי חדא
 נעוגוי כוכבים ולשינוי׳ קמא
 נעינןדימינ אמסמסא ולשינוי'
 נמלא אע״גדלאיתינאמסחת'
 אלא כיון ולפעמים יוצא ונכנס
 כחנות נסכי סגי להודיע לכל
 שהם שותפים ומתני' וקתני
 דאף המשתתף עט סכות׳ צליו
 שירשום סייגו כשאינו יוצא
 ונכנס כלל כחנות והשתא לא
 שייך לגומר מעעיא פעי וכיון
 דמקלינין כולי סאי בעובד
 כוכבי' סגור הלנ דה״ננחמינן
 ורגא נכי כהן ונהי וניתינ
 אמסחסא לא סגי משום ואימז
 כישלא קזנין דהוי מילתא
 דשכיחא אנל ניתינ אכספתא
 דהיינו שנושא ונותן עמו נהכי
 סני לסוייע לכל שסם שותפים
 ולא אמלינן והמוני סימניה
 משוס ולא שכיח כולי האי נמו
 שותפות ותלו אינשי נמייי
 דשכיח טפי וו היא שיטח הרג
 נסוגיא אע״פ שאינה מהוולת
 והנ״י וסנ״מ לא וקו כלל כל׳
 וס ע״ש. ואס מאמו דנעונדא
 דאושפזיכניה דו' טהלא
 מוכח נסדיא דסמשתתף
 עש ננסן לאחר שלש שנתות
 חייג ואי קבע מסחתא חייג

 מיד וסכא משמע ואף נקבע מסחחא סגי נרשימס נעלמא וי״ל דלוינא דמחני׳ טכח כסן או המשתתף עמו לעולם שטור ממתנות אלא שזקני דלוס תקנו אח״כ דאי יחינ אמסחתא חיינ מיו ויראה שזהו טעם הרי״ף
חס גגל גיונא חייג;מתנות היון וקנע משחתא ואע״נ מ״מ לדון נסוך שלשס שבתות וגדצא קגע מסחתא מ״מ כיון דגשים מיילי קמי תק:תא דרנו של סרי״ף  וסרא״ש שהשמיטו כל ססוניא מסוס ולמר חקנתא וזקני ו
 לס:מיעו אע״נ ואיכא נפקותא לדידן ומיסו נדגל׳ הלמנ״ס ושאר סמפרשיס שהעתיקו השוגיא לא'שייך האי סיווצא וצ״ל וקנימומ מסחתא ואיתא גכי אושפזיכניה ודני טבלא ס״נ,׳ עלי קבוע לקצוב עליו נשו וכמ״ש נס״ק
 ל״ה גשם הל״ן אנל הכא מיילי בחנית כלא עלי קבוע וכתוך ג׳ שנתומ והנ״ח מיפן ופי׳ קגע מסחחא והתם היינו שהכהן קבע לעצמו מענחייס הלכך מייב מיו אנל יתיב אמסמתא היינו שסמטכחייס הוא שלישראל וסכה!
 יושג שס עמו הלכך מתני רשימה ע״כ וגה זה אמת אלא ומשמע יוא׳ ואף לסילון זה לא ממוקם הך וינא אלא נתיך שלשה שנתות ונן מונח מעינוא ואיתפוכניה ולכי עגצא ולא אשכחן דלנחר הני אשכח תקנתא צאיפטורי

 ממתנות למשתתף עס הנהן ונן מוכח מדגלי התוספות שנמנו דמורגנן גזרו כשהוא ענש לימן מתנות מונס אפילו הנהמה שלו שלא יובילו טנחי ישראל לשתף נסניס עמסס ליפעו מן המחנות עינ וזה ברור:

 חידושי בית מאיר יד אפרים
 יוי לישראל חזקת מרא קמא מפני שקוושתו מרחם יחחצח הווייתו ואורכה כמתנות להליי חזקת מ״ק נלוו שסלי מתנותיו לכהן אחי ונתן המתנות ליומי הגאון מוהליי שפירא שאכלן נשניל אשתו ונמס אנשי מעשה שנח*
 קווס הזניחה סכל שלו למכרה נולה : (ש״ך םקי״ח) וא״כ הוי מתנה על מה שנתיב נתווה . נ״נ ואף לחכמים שלימים ואזלי לא״י לקנות נשגילס כהמות ולהפריש מתנות כהונה ענולס זלוע לחיים ראשיה סנן
 שקיי״ל נוכו שנממו) תנאו קייס הנה ז״ל חשונח הלא״ש כלל ק״ח סי׳ מיו ה״מ ליפעוו ולהחזיק מה שגיוו ושלוחו של אוס כמותו בנל ונר ואני סייחי מסופק כיו! ואיהו לא מצי עביר כי ירחק ממנו הדלו איו מצי
 מון הלי את מקודשת ונו׳ אנל אס התנה לעבור על וגלי תולה מונוב שתנאי הויוט יהא גטל וכו׳ עיין שש: שוויה שליח וכמיש סתוס׳ כנזיר גני הסרסח חצה ע״ש: ועיין פל״ח נק״א שהשיג על הכית מלל שני שהעיוו
 לפניו שכיום אי; טהניס במתנות אפילו נא״י וליתא והעויס טעו נומיונס שסס ואו נסמית של עונוי
 נוכגיס ואש נמצא כשירס מוכרס לישראל אנל ישיאל הקונה נסמס ושוחט לצרכו מעשים נהל יום שנותנים המחנות ונ״כ סמח״ג שנוהגים לק״ס המצוה בנהמות עצמן אך בתיל לא נסנו נוה ועיין כפלתי שכ׳ שחתנו החסיו ז״ל
 עשה סעודת פדיון סנן ולקח נהמה והפריש מתנות ורצה לישן לכהן שפודה אצלו ואמר למאי ניחוש אי משוס כהני חזקה הלי אני פודה גני אצלו ושונ חול נו משוס נותן מתנותיו לכהן אחי ונתן המתנות לנעל אסה נסנת ע״ש
 ועיין סל״ח שכ' על הרמנ״ס נפי׳ המשנה שנתן עעס למת שאמרו הזרוע לאחד כו׳ משוס שאין ליתן מתנותיו לכהן אחד וכוונתו צמ״ש בעירוני! סלק הור וציתא והתם נשנות! לאחו לעולם מתנותיו (ע״ש ויליף מונתינ
 ועירא סיאילי היה כה! לווו ויהי לעג כוי) אנל לכסן אמד באקראי כעלמ׳ יכול ציתן לו כל המתנות והלמג״ס בחיבורו חור נו כוי ע״ש וא״נ נחנס הפשיר הונ זיל אח הכהן הפודה אצלו וסנה מ״ש משוס כהני חוקה יפה
 אמר שסלי מחזיקו לנה! בפדיון זה אךגל״ס נואס ומס גכך שסם כהני חוקה כיון ולחומרא היא ועכיו א״כ טסי ליתנו לכהן חוקה מצעכנ לעצמו וע״ש נפלתי שתמס למה המתקדשים וסמעהריס לא נהנו חומוא זו ונראה פלטי
 שעצ הרוג אין הנהמה רק שלמונח וגס אפשל ואפילו הבהמה שלו כיון שהוא נח״ל וגס הכהניס הס כהני חזקה לא התמידו גזה ובעני! כהני חזקה סאלכתי גססרי שו״ת כ״א חלק א״ח סימן ו׳ ושם הנאתי דגלי סיש״ש
 ג״ק פ' הפל׳ ורמז לו הע״ז ניו״ד סי' שב״ג ישם מנואר וכהני זמנינו שאתר הגירושין והעילטוליס גויעי טפי וכהני חזקה שנזמן הכית שאני דעשוק נהו הש״ס וכתנתי שם ומה״ט נא״י נושאים כשיסס נכל יוס ונאלציתינו

 אין נושאים כפיהם רק גיו״ט ע״ש :
 יד אברהם נליון מהרש״א

 גתע״ג שנסתפק נחלל אי חייג ליתן מתנות כהונה דאפשו דמ״מ היי כלוי ולא אקוי עס. ומאי ומספקא ליה נם כן הבי הוא והשואל לפנינו והחיוב לפנינו והוי וק נאנסה ולא טתה מחטת מלאכת והספק טבחיץ אי
 פשיעא ליה צסמשנה למלן וחייג כיון דפקע קדישתיה מיניה. ואף אם האב _כהן הנן חלל חייב נפדיון. ומ״מ מקרי בבעלים ביון ונעאל לו אחו מהשותפים ולטח הניח הש״ך שם םק״ו בקושיא : (ש״ע סעיף כ״ו)
: (ט״ז ס״ק ל׳ כסופו) ןייא היה סיפוק ביום ׳  והעובד בוכבים שותף . עיין לקטן בם״ז סי׳ ש״ך ס״ק נ

 לתרצה . עיין ט״ו חו״ט סי' רי״ב ס״נ ועיין בשיו! אה״ע טוף סי׳ ל״ב ובספר אבני טילואים שם :
 צ״ע ואפשר ולא הוי חלל נכלל עם שכלי עמדתו רצויה לועת הומנ״ס אף משנודע. ונזה יש לדתות מ״ש
 נש׳ שושנת העמקים כצל י״ד דמ;חת מלל נקמצת כיון שהוא כזר . ואין מוכומ שהוי עיוות! רצויה :



ת יורה רעה סא הלכות מתנות כהונה משבצות מלא ע  שפתי ל

 (א) hvt ימין מסיא דסזרוע מיז והוא מבואר נגמרו) ודכוותיס הירך המיומן נו׳ ומור של הזרת
 ומי מחוינ לימן מיין לביש ס״ו ור״ן ופי״מ.' (ב) מפרק ארכובה. פי׳ מנוף הפרק ט״ז
 והס ניד ימין שני סיקיס הזרוע כנגדו נרגל נקיא שוק ופרק הנ׳ הממונו לגוף ועד גנלל עם הרוחנ צריך
 לישן לכהן ומשמע לנוגה גופא הנקרא טשי״ן אין לכהן נ״א נ׳ פרקיה בלבד: נו.) שקולין אישפל״וא. עט״ז
 ונגר נשכנו דהיינו עס רומנ היו הכל לכהן : (ד) מפרק של למי עד שיפוי כובע ע״ו והלשון שכיניהם
 לכהן כמבואר נגט׳ אמר רנא לשמע׳׳ זכה לי מתנוס דנעינן למיכל לישנא נחרולא י. (ה) שאין רשאי
 למולגס מונינן מס״א והלחיים ט*ז וענ״י נשם הלין ומשמע לגי' אחה אס רוצה למצוג וליתן מ הצמר נפיע
 או להפשיט העול!לימן לו נפ״ע כיו! דיש מולגין שמא ניחא לכהן למלוג ושמא ניחא ליה בעור ומ״ה אין
 רשאי נפ״ע משא״נ זרוע לשאי להפשיט ולימן לו נמקוט שנהגו(הששינו וא״י למה נהג הע״ז מקרא וכאמוי:
 (ן) עם נל מלנה מויינן מה״א והקינה דאיימלא יאקששא ועט״ז: (ן) אא״כ נהגו. עע״ז וליל ונ״ה צמר
 שגלחי ועור שגזנץע אם נהגו הכהניס לחת! לנעלים כעין יפה p הוא והמחגר שכתנ כחלכ משום וכבר

 מיוסי המנהג הזה כימי חכמי הגמרא וחה״נ אם נהנו כן נעור וצמר :
ז כוה״ז גמ״ל אין;;זהנין מחנוח כמ״ש המחגר סכ״א ומיהו נא״י נוראי נוהג מדרבנן כמו חלומה יךי  ן
 י* בסימן של״א ס״כ וכחם ומ״א ולא הזה מ״ה ה״ה משנות וחו שעמא הוא ויליף נתינה מתרומה
 ועפל״ח נקו״א . ואי! מנלכין על נתינת מתנוח לכהן ומשולחן גכוה זכו ולא משל געליס הרשג״א גתשוגה
. ומה שנתב הכה"; על הומש״א ששובר '  סי׳ ח״י הניאו השר״ח אות א׳ והכס״ג בהגהות הטור אות כ
 שמברכין על הפרשה כמו תרומה שלא ראה ונרי הרשנ״א לא יוענא והישכ״א נ;תי-.ה מיילי ומיהו וודאי
 דאין מנלכין על הפרשה וצאו מלוה הוא שיכול לאכול יקודם שיפריש ואין טובליש ולא כתוש׳ כמו שיתבאר
 משא״נ תרומה למצוה נפיע להפרישה וכאן לא שייך הפרשה ומוגיצין וניכרים הס: (ן־|) טריפה פעור
 דדושינן מאח זוגחי הזגמ פרט לעריסה ט"! והוא מספרי ור״ל זגח הראן! לאכילה וספק :מי פעור כמ״ש
. ואיסור דרבנן כתג ספל״ח אות י״א ואי! נותן לכס! ולאו זנח הראוי לאכילה הוא והפ״׳ת '  סש״ן אות ג
 אות ד׳ כתג בפשיטות ולא מפק׳ וגנן זכותיה וכס! וסכס״ג נסנסות סטור ע״ש ןא׳יי ונכיכו׳ סדס(סי׳ כ״מ)
 אות ל״נ פיסק ספר״ח דחומרח אחרונים מכסה בכרנס ואף שהפו״מ סייס ונח סראןי לאכילת כס! ונא לכלבי
 ולאו מזוגחי ונח הראוי לאכילה משמע אלא וססולס לא חיינס אלא מס שראוי לכס! וצא לכלבו ונא! איא

 לו לאכול ומ״מ הנכון. נפ״ת .־
 ןזןף כתב הפריח שם דספריס ע״נ קרקע אי! חייב במתנות מדרבנן דסעמא משוס ולא לאיחלופי ונמת:ות
 י יאמרו ומכר לו סכסן. ומיהו הכה״ג נסגסות הטור אות ת׳ מסופק נזה אי תפס ננסן אי מוציאי!
 יע״ש : (ט) לכהנת ונסן לכהן אפילו כסנת משמע ט״ז וכל סתורס נלשון ונר מלנד היכא וכתיב בני ממעטי;!
 נקגס. נתנ הר״מ כשיט מהלכות גיבורים חללה אין נוחני! לה הגיאו הפר״ח אות י״ג והנה״ג אות נ׳ וכיא
. נ׳ ר״א  נה! נושא נשים נענירה או מטמא למתים אין נותנים לו ולאו דווקא חללה ה״ה נה! חלל כו׳
 מורחי ס׳ אמור ונהנים אפילו גנות משסע מור״י אמר רנ השוה ככחוכ לכל עונשין כו׳ וצא יוע:א ובאן
 אמר עולא ונתן לכסן אפיצו כסנת ומ־ל״י אמר רב צא משמע כטומאה ואין נווי! נכל אי! משוה אשה לאיש
 עיין יבמות פ׳ אלמנה לכינ וכמקום אתר יבואר .־ (י) והנותוס . טט״ו והמחבר פינה מלשון הטול ונתב
 וכהנת נמי נוטלת והנותן לנעלה קייס מצות נתינה והו מבואר נגמרא והפוסקים למווסו מכ״ש שבעלה פוווו
. והטור כתב נותן ו י  וא״צ צהפליש כלל כמו כה! נשלו והיינו רבותא ויחזקאל או גע״א עיין שלישה אות י
ן ואתר רשאי ליתן(בעלה ויוצא י״ח והט״ו גילס  צכסנת וצא עוד אלא שגעצה פטור גשנילה והשמיט מי
 נטול ״פועל ול״ל והגעל פועל אמרים והשמיט סדין וגעלס פטור וכיש הוא . נחג הפליח אות ייג דע״י
 שלוחו של כהן יוצא יוי נתינה !בספרי ואמו ונסן לכסן לעצמו פי׳ ולא לשלוחו כואיתא בפסיקתא היינו
 היכא דששמא אנל א׳ שלח סנהן שלוחו ש״ו. וסכין משתבר ומיסו ממה שיוצא ע״י נתינת הנעל אי! כ״כ ראיה
 ואשתו כגופו ומצקמן ומזכה לחיח ע״י אמר משמע כן ולא ככרי! שחולק באות ט' על פל*מ ולקמן מנואל
 שיוצא עי׳ שליח • ומיסו אס גלתה האשה ועשה שאין רוצה לימן לנעצ אין יי״ח אחרונים: ניא) ישוס
 ונ״ה אוכלן כי אין שוס קרושה כמחנות ס״ו ואפילו להשליך לכלניס רשאי כמו שיתבאר לקמן וחללה שאץ
 אונלת היינו שאין ניטלת!אין יוצא י״ח אנל אין נהס קדושה : (יכ) לחנווף. וה״ה לשאול ונסיק מקיא וויטו
 אחר הנצע עע״ו: (יג) שסס. עע״ז ור״נ קושית הורישה אות טי׳ו ומה גס נגמרא לא נזכר כסניס יניס
 לכן אמר המשך הלשון וצימ אס די ממנוח צכ״א ולא ישאל נפה אלא אפילו כהניס ונים ולא ינוא לכ״א נדי
 נתינה וס״א חניגס מצוה וישאל גפס לז״א ואורנה נשאין-מניעין וי נתינה הצנועין אס יתנו לסש מושכי!
 יויהס וולת נמקום שאין מכירין: (יד) נמקוס. עע״ו וכוונתו לתיז קושית הורישה והג״ח דהא וי בפרישת
 כפיו ואניי אנסי ציה עיונית משא״כ כשאר נ״א ותי' דאניי מותזק היה לכהן ושלא ישתכח היס וי בפריסת
 כפיו משאיכ למי שא״מכלל יהט״זת׳׳ ומ״ש א״מ היינו נמי למי שאנסי ליה כי׳ • (טו) צל׳ כו׳ . ולמשתה
 היינו שריה וגדולה ט״ז: (טז) משלת. עע״ז מנה נשיע תלתי קאמר ולא יהיה משרת בכית זה שמזכה לו
 והוא גלמוד מנ״ש כדין המוזכר גגמרא דלא יזכה לאורח שנע״ה שמא יוכה לו נעיכ כ״ש לנע״העצמו ולא
 זו אף יו נקיט והעור נתנ ולא יהיה משרת נניש שרגיל לימן לו המתנות אנל אס «שיח נניח ישראל והאורח
 תימ אשור ניתן המתנות והוא דין דגמי והשמיט כ כ״ש והיינו לנ״ס עצמו . והקשה מו״ו ולא רישא סיפא
 וצא וכר נצל נריסא מאורח ואף אפ תפרשהו ננ״ה שמוכס צו. ועוו ואיו תפרש על נ״ס דאס כן מה איריא
 שרגיל אפילו נאקואי אסור לזכות לנ״ה שמא יונה לו נע״נ . ואי קאי אכהן פלא יהיה משרת ננית ישראל
 שרגיל ליתן לו המחנות ומה כנך כיון שהוא מוכה לאיש אחו. וע״כ כתנ הורישה על קושיא א׳ וגרשינן
 אגצ אס משרת גנית ישראל והיינו רישא או לאורח וזה וין וגמ' ואיש ומ״מ קושיא שניה לא מיושנ ששיר.
 והעין תי' יה״ק שצא יהיה כהן המזנה משרת ננית ישראל שרניל לימן לו המתנות.ותו' נגיס טיומר
 וסל״ל משלת לישראל אצא וגגית ונוק סוא עש מזכה ונאלו אמר ולא ־היה'«) ««ו0 מז«
 ננית ישראל שלגיל ליתן כמתנות והיינו שרנו לגיל ליתן לו המתנות א*יי &נות לאולמ
 ישראל וזהו וין וגמרא ממש שאס ונו וגיל לימן מת;ות לעבדו נהן אסור למשרת לוכות לאורת
 נ״ה באקראי ורגיל א!לחא .דמלתא עיין פרישה וסיפא הפוכו דרישה ומנוון עם ונרי הש״ע . ומיהו
 אס ננר באו(יו משרח יוכל לימן לאורח תלמיד חכם או צרנו ואחר כגר יצא יוי נתינה כ״נ ז״ל :
 (יז) פטור. עטיז וענ״י־ואף אס אין אלא כהן א׳ געיר לא סוה תונעין ואומר אמתין עו פינוא אחר
 וכדומה: (יד!) מותר . «ו"ז וריל ומותר לקנל ומיהו אפילו גילן ונתן לאחר וקינל ורשאי חו לאכול

 כמבואר לקמן: (יט) וכן. עט"! וזה כסי הבנת ניי גדנרי סר״מ ומינויי יקרא לא כמו שסני!

ל . «ש״ך יוצה דווקא היה ועוף לא הא שאו נהטות נוהנ וטיהו ליכא כי אם שלשה  Q$ א ^
 מיני בהםות ווי פיני חיה המבואר נקוא נכלל שה תר׳ הוה שה כשנים ושה עוים
 ושט הכולל צאן . ושיו הנו טי! בהמה יעיזי וגאלא וכוי שהוא כריה כפ״ע להשהבר מתנות נוהגי!
 בו ט״ח טויבויא וז״ש וה״ה שאר בהמות סהווות: כ קודם . עשיך בשס הו״ן אע״פ שהחנות כהונת
 אכלן או הפםיו! פטוו וסםין שאין לו תונעיס הוא אס נא ליו נד,ן הבהסה שחוטה מתנות שלא הורמו
 כמי שהווםו דמיין וזכה בהן הכהן 1אם אכלן אחו חיינ לשלם וטםוניר, וכהן הוא : { וטצא . עש״ך
 ויראה ומה שהיא חומוא ווננן מחייב ליתן לכהן דלא איטעט מנת; לכהן לעצמו ולא לבלגו דאל״כ לטח
 ליה הםע״ה אלא וווקא ספק טריפה רט״ה טפיקא לחוטוא ולהר״ט נטי מלאו ולא תשור ונדאםרן .ומיהו
 אפיי באיסור נטור דרבנן נטי להר״פ פטור ואייה בטקיס אחו אבאו י• ד יאכלם רו' , ולשין למשחה
| יכול . עשיך ולאו טשום ולא יהיו מצות בזויות עליו דאין בהם שום קוושה  היא לשון נוולה ז ך
 יטנתו ומרנסחו הוא אלא וכתיב לםשהה כדרך שהמלכים אוכלין וכנותן לכלבו אין זה דרך גוולה ולכן
 אין רשאי אלא כשהם םרוהים או טנהםה כחושד. עיין יען״ש שס ו ו פטור . עיס״ן־ ואפילו אין שם כחן
 אלא הוא או ע״ר. והבר יאמר איצוום דמיהן ואתן לכהן הבא )}ח״כ : ן ומותר . עש״ך יר״ל דטותר
 לקבלן לכחחלה דאחזוק• אינשי ברשיע׳ לא םחזקינן וטפתטא לקחן מכהן אנל פשיטא דא״נ גזלן מותו
 ללוקח לאכול ומתנות בהונה נמלות כמבואר לקמ; ואף קורם יאוש אלא כדאםרן : ד) וכן בכו׳ , ענ״י
 שייך ור״ל והטחנר סונר וט״ש הר״מ ו״ל כוי ספרישין כל המתנות בכוי שהוא בריה בש״ע ולגבי
 םתנוח איתרני מקרא אם שר. דה״ב ואט שור טרנ׳ נלאים טעו ורחל דל״ת בוובא בייט שנאסר שור
 ושה א״א להוציא כלאים טניניהם (דבהטה דקה טנסר, אץ םתענרת) ומ״מ קשיא על מ״ש הר׳יט בפ״ט
 מהלכות בנוריש היה צבי שנא על הת-ישה היינ בחצי מתנות שנאסר אס שה טקצת שח והא לרבית
 כוי שהיא בריה נפ״ע אתא ועור אי לרבות צבי הבא על התיישר. בכולהו ליחייכ כפירש״י ועיין ריין
 דלחצי לא צריך ואם לרבות כוי שהוא בדיה וצ״ע (°) : ט בחצי כוי • ווודא' הוששין לזרע האם
 ושה אפילו םקגת שה וט״ש השייך וושינן הוא לאו דווקא דשה משמע נטי מקצת ואם לרבות כוי
 נוי י• י פטוו. עש״ך דטספיקא אין טוציאין רלטא אין הוששין לזוע האב והוו! בילו חיה וגסי' ט״ז

 האריך השייך בקושיא יע״ש :
ע נספק הרימה או צני הבא על התיישה ותפש הכהן הצי השני או תייש על הצביה ותפס חצי ך  ן
 י להמהנו סכ״נ שנתב אי תפס כהן מלוי לא מפקינן מיניה והר״ב אודי ליה מדלא נתנ והכין
 הלכתא כמ״ש בפיטן שמיו איכ ה״ה בזה אין מוציאין םיוו. שוב ואיתי שז״א אלא לתירוץ הב״ח לקטן
 ויבול לוטו קיס לי נט״ד נוי א״ס נצנ', ותיישה מהני תפיסה ויכול לוטו קיט לי כט״ה הוששי! או אין
 חוששין וספק פריפה לא טהני חפיסה כמו בספק בכיו . ולחיי השיך אות י״ג נטי כיון והספק ננוף
 העני[ א״כ יאטו הביו, לכהן אוונה כוי. שוב ואיתי נמשםות הבית מיו א' כתב נפיווש וספק בכיו

 וה״ה כוי מתיישר, וצבייה לא םהני תפיסה (°) .׳
 py-1 אבאו לך אפילו להכ״ח כל ואיכא םפיקא ווינא אי תפס לא מפקינן םיניד, ויבול לומר קיט לי

 י וכפי הנראה שזה שיטת הט״ז אות כיו אפיה אי כוי שהוא נריד, נפ״ע בא על צניה וילוה
 ותפס הנהן הצי טוציאין מידו והוו. פיס להוציא שטא אין חוששין לזרע אב ושטי! הלכה כוי אינו
 נהמה לשיטת הטור ולא נהו״ס ז״ל ונוי היינו הבא מצבי ותייש וטרבינן לכל המתנות אכל כיי שהוא
 נויה לא טרבינן . ואף לטאן וםונו נםסון לא טהנו ט״ט להוציא ה״ט ואין חולנין נטטון אחו הוונ
' טיני  ופטוך טיעוםא לחזקו• משא״ב כאן דאין לכהן חוקה אלא ויכול לוסר קיס לי וננד ם״ם והרוב ח
 חיות וני בהמות טהורות אין יכול לומר קיט לי. וטיהו בלא״ד. אי! יכול לוטו קיט לי נטי שהוא בריח
 נפ״ע ועינך ועיט אלו אי יכול לוסו קיט לי ננו ס״ס והוונ שייכיס לח״ם לכן אין להאריך כאן (״) :
 יא אבל, עש״ך וטטווצת רבריו נואר. והמחבר 9וםק נרי יומי ועשו שאינו וונה כזוכה ובטי' שי״ח
 נ״נ ואזל לשיטתיה נאן וזו, ולא נט״ו באות נ״נ והמחבר פוסק כוי מאיר : יכ ספק . השייך השיג
 על חניה ולבוש ואם תפס לוי ווואי טוציאין מיוו ונהי ולאו עם טיקוי מ״ט אינם בבלל נהנים . ובחולין
נ טסתי' ולא שקלינן מיניה אלא טיחטף חטיף ולא םצינו שהוציא  קל״א ההיא ליואד• דהור. חטיף אמר ו
 טידו אין ראיה ואה״נ והוציא טיוו . וט״ש שכ״ט נש״ס ופוסקים היינו מדאטר אי לא איקרי עס רחטנא
 מטריה יכפירש״י ומה םיביתא ולא שקלינ! מינייהו ולא פריך ליתיב להו. האמנם כהוא״ה ו״ל ננ״ד,
 ס״ו א' נחב הלכך לא יהבינן להו ולא שקלינן םינייהו משסע אי לאו נכלל עס הוד, יהבינן להו . הן
 אמת שנתה״א לא כתכ כלל לא יחבינן להו והוספה הוא מרבדי הראיה זיל הוא. ועיין נפ״ט סהל' בכורים
 ח״ח ט״ש הטשנר, למלך וליתא להדי! טירישא ווה יהיה משפט הכהניס היסו לשון יש ורוצה להשינ ואין
 נותגין להם ווה יהיה משפם הנהגים נתיב . ועיין בתה״ק ב״ג ש״נ אין נותנין ללוי ואין לוקחין מהם

 םס1ק טלת טספק קאי אאין לוקהין ולא אאין נוהנין ונואטרן !
p*" בחלל כהן אי חייב במחנות אי לאו טי אםוינן והלל הין ישראל יש לו א״ד ראכתי l f t f i rC i 
 I לאו ככלל עט הוה ווינו כלוי טיהת ענ״ט . וואית׳ הא דאטרינן נניוות ט") א' אטו
 רב אוא ונתוש׳ ו״ח אלא דלויה שנתעברה מעובר כוכבים ננד. פטיו מפויון וכהנת נגה חייבת וגוועת
 טלויח שנתהללה ווין ישואל יש לו וכן פסק חשייע לקמן פי׳ ש״ה םח״י והחס כיון שנתחללה יצאה
 מכלל כהונה ונפסוק (שמית ׳"נ) בנני ישראל כתיב והאי נמי. בני ישראל מיקוי וטיהו אפשו ולא הות
 נכלל עם אף שהוא חלל אי שנט לוי לא איקוי עט הלכך םםפיקא אין לו ליתן מתנות . ומיהו בעל טוט
 עםיר סטתנות וטישקל נטי שקיל ונכלל כהניט הוא אלא דאין עיבו ואוכל נקושים (°) : יג א״צ .
 עשיך מד, שנתב הו״נ שפ והכין הלכתא וכאן לא הכויע והזח קולא לנתבע ננל ספיקא ודינא ואין
 סוציאין מיד הנהן ותי' לחלק נשפ ם״ה והטעים ונויו וכאן ווב אין במוות והזקת מהיה קטא אפשד
 בהיותו בטעי אמו לא היה קריעת נבור עליו םשא״כ החם משיה טכויע שס הר״ב דטוציאין ועט״ש
 בזר, לעיל: יד א״צ נוי . וסתם עובו כוננים טובה ונרים נאנ״א ואפיה וווקא יושנ בטפבחיס ובל״ק
 דיושב אטםהת' ודלא כהר״ט זיל אלא כרא״ש וטוי •י טו ופסיו ני' ולא אמרינן הובוה הובו להו ציא
 מטון וזם״ו אות כיו ולט״ז נדייט וטלאים רונן כשר טשא״נ להשיך : טז ואסור נוי וכן אסור לכהן
ה . עש״ך ו״ל ולא הוה טחנה עט״ש  לסייע גבית בהפשטת העוו וכרוטה עיי סי' של״א ועש״ף ; ין מ
וה והוץ שיירא היא •י יח ע״ט . עש׳יך מה שיישב.ובוי הר״ט זיל וסד, שהקשה הט״י אות למיד:  נתו

 , העוו ני״מ יט ספני שאין לו תובעים ולצאת י״ש חייב ש״ך ועיי נטוא אי טוה טטעט ליו! :
 ומיירי מכלאיים עיי ן יאות נ׳ : (ב) בחצי . עע״ז סטיו כתב כוי הנאמנסמיה והיה כתכסימינ״ס ז״ל נוי
 מערישין ממנונצ המחנוש צגי שגא על מעז מ״נ כחצי ממנומ מייש הנא על הצכיה פטור ואיני !נין כיון שפעור למה מפריש וצפי גייס׳ זי כוי שזכר סי״מ מיינו מבהמה וחיה והשיג עליו הטול מונקיט השלשה בעלמא
 וע״נ גתיש הנא על סצכיס ואי נצני על סחיישה חייכ ליחן חצי וע״כ הוקשה לו שפיר ניון שאין חייג נלל למס מפריש שאין עונלין וסניי כחכ דכוי שזכר הר״מ הוא גליה נפ״ע וחייב להפריש ולישן ונזם כ״ע גס
 סטור מודה וחייב לסעריש וציחן . ורש״ל נורה נטור כוי וכן סבא מבהמס וחיס ואפיה השיג נטור וחילק בכיי בריס נפ״ע שאין נותן לכהן ותממגל שהשמיט דעת הטור ואזיל לשיעחיה וגורס נטור כוי הגא מגהמס
 וחיה כדאמלן. ומ״מ איני מנין גמיש והפרשה משמע רק השרשה נעלמא ככל גווני והיינו חיש על הצגיה והוקשה לטור וכת״ג אין צורך להפריש כיון שאין נותן לכסן כלוס הא בצני הנא על התיישס «מי קשיא
 למס צתפריש •הכצ כיון שאיו טונלין ואין טחן לכהן אלא מחצה צהר״מ ולא כסרא״ש עפ״י הננפ סטור. ואולי כיון שנותן ממצס אהני אס שה צסר״מ ומ״מ מפריש סכל אף שאין טונלין מ״מ מצוה להשליש הכל אלא
 מרנקיט סתמא משמט אף גחיש טל סצניה ושה ליכא רינוי' דקיא. שונ ראיחי שו״א אלא היפ דהרימ ז״ל כתכ כוי מפרישין כל הממנומ צבי שנא על סטו חייכ חצי ולהיפך פעור והוקשה לסטור וע״נ נוי שזכר
 סר״מ ה״נו אמס דסמון אגהמס 1חיה קא׳ לאי גליה נפ״ט אין אמר ספרשה געלמא והא אתי מרינ1ימ וז״ש גנל גווני היינו אף מנהמה ומיה . ימ״ש כוי הנא מנהמה וחיה לשון הר״מ אינו כן אלא כוי מפרישין אלא
 והוכיח וקאי אנהמה יחיה . והראשון משיישנ יומו . גס יש ליישנ הקישור למ״ש נפירוש האי יעיין : (כא) נקושיס , עט״ו ולאו מכוס ואין קדושה מל על קדושה ומתנות אין קדוש אלא והמצוה אין נוסנש
 נסס : (כב) ננור. הט״ו האריך ואגאר כמשנה מנודות יצאו ג׳ יאשין כאי א׳ לכהן והגי יועה (וא״א לצמצס) וסב׳ תייג נמתנות דרימ וייי פוטר ואמרינןמ״נו דל״מיכהן נא מנ׳ צווין !ר״י פיעל יעשו שאינו
 זוכה כזוכה אף ולא מעי ליויה. ומפייש״י יראה ונתרמי סליגי ולר״מ אף דמעי ציו כהן יאמר מהורינה לך ותן לי מתנות ור״י פליג אף ולא מעי ליד ההן כיון דע״נ נתן לו אי עשו שאינו זוכה כזוכה כומשיק
 להויא שם . ולר״מ אין סוגו מגיאר ואפשר ולא פליג אלא כלא מטי עויין לכהן הא מטי לא מצי לטימו מהורינא אצא ומסתימת המשנה משמע וו״נו אף גמטי חולק ובחולין פ׳ הזרוע משנת ככור שנתעלנ במאה
 נזמן שכולן שיחנףן כולן פטיריס ואט א' שומט פעור מאי ופריך ינוא עליו מני צודין(וטירש״י ואמאי נולן פנןורין וארישא קאי) ומשני בנא ציד כסן ומכרו לישראל ופטור ממתנות זכתנו סתושפות וקושית סמקשן אף
 לו" דככולוח . והתם לקמ אמו מהם מה שאין כן כאן. והנה מיש ולקח לאו דווקא דא״נ צא לקח כיון שיש לו א׳ עכ״פ עשו שאינו זוכה כזוכה משא״נ כאן ־מאס שוחטי) ונספק ככור אין לכסן כלוס כמו זכר ונקינה
 וה״ה נאן וב׳׳א יאמר אצל מניר! הגכור ווה שפירש״י ארישא ואמאי צא אסיפא ואפיצו מאי אין ראוי לסטור ממ״נ למה וצא יוע לאוקנויה נכא ציד כהן אלא ואיכא לאוקמית כל״י ומש״ה פטור מאי דממוניה גניה
 וצריך ליחן לו א' ואף שלא נא ליד בהן מעולם ומיסו יותר מאי אין לסעור דגכור א׳ פוטר בהמס א׳ דיאמר זה הגכור ואתה לקחת חליפין והוה כבכור שלקח ישראל מיד כהן ופעור ממתנות וסתם בבכורות וסוער ר״י
 הנ׳ ממתנות היינו נמי א' הא יותר צריך לימן לכס! וכאמור משא״נ ארישא שיין שסיר דעאה געליס וצא• נא עד״! ליו כהן א״צ ליתן כ״א משלו כלום פריך שסיר לימי ממ״נ ומגמרא ומשני ל״צ דכא ניר כהן ומכרו
 לישראל היינו להון אציניס דו״מ וסתס מתני׳ כוותיס אגל לויי א״צ לומר נ״א נא ליו כס! ולא נא ליבראל ומאה נעצים כולן פעורים כיון ו ע״פ יתנו לו א׳ דממוניה גנייהו הוא ונשאר צ״ט נ״א פטור דעשו שאינו
 זוכה כזוכה ויאמר נ״א לכהן הנכור שצי ואתה לקחת מליסיו. משא״נ לר״מ יאמר לכ״א אי זה הבכור אני אקח נו׳ ומהדרינא לן מה שבידי ותן מתנות כו׳. נמצא למא! ופסק כר״י הדין כן הוא בכור שלא נא ליד ני!
 מפולס ונתערב גק׳ של אוס א׳ נוח! צו א׳ לשם נכוו ואי פעור ממתנות ומצ״ח יתן ממנות . ואם שצ מאה או א״צ לימן צו כולם כשותפות א׳ לשם נכוו ולא מצי אמר גנייכו ממוני כיון שלא כא ליד כהן מעולם ומת;ות
ק פ״א ונתערב נין של אוס א' או של מאה צרינין ליתן לו א' לשם בכור וממוני׳ נינייסר ונשאו צ״ט ואף סט של א׳ פוטו א׳ ממתנות וצ״מ נותן מתנות אכל  כולם נותנים ממ״נ ועני צדדים נא עליהם . ואס נא ציו נ
 טל מאס נוצה הצ״מ פטורים ממתנות וכ״א יאמר שלי הכיול ונטלת חליפיו זסו לר״י אנל לו״מ הדין כן גמאה בעלים ולא גא לידי כהן א״צ ליתן צו לשם נכיר כלוס ומתנות מתנים לו ואס סש של א' צריו צית! לו א'
 לשם בכור ומצ״ע מתנות ונגא ליו כהן אף מאס כעלים צליכיס ליתן א' בשותפות• לנכור ומצ״ע מתנוח ואס מנר במומו לישראל אס אום א׳ פוטר א׳ וציט ח״כין ומאה כולם פעורים. ומ״ש הממכר הוא לנ״מ ואלו
 לר״י עשו שאינו זוכה כזוכה וכואמלן. ולקמן סי׳ שי׳׳ח לא הזכיר כלל אש השני מ״כ במחנות והעיז שס אות כ׳ העתיק ונרי כטוי ומיינ נמתנות ויפה עשה דאויצ לשיעתיה נא! והמחנר פיסק כר״מ ונעור וסש״ך פסק
 שם דפעור ממתנות כרי׳ ואני תמה איך סיכה שטרא לכי שרי הא כאן קתנ דווקא נא ליד כהן ומכרו סא לא״ס לא הנה סוא יווה כר״מ ולא מ״י ומיישא נמ׳ מוכח מכור קודם שנא ליד נסן לא חילק נין של א׳ ומאה
 נעצים ולר״י של אוס א׳ כיון וע״נ נותן א׳ לכסן פעול א׳ ממתנות. שינ ראיתי ולק״מ וסש״ן כאן צשיטתיה אות י״א והממכר כר״י ולאו ו1וקא מכלו לישראל וסיס יצאו נ׳ ראשים וכדומס דהכ׳ פנווד והוא לשון תר״מ
 ו״צ נפ״נ! מס;׳ גכוליש ולאו ייקא שלקחו אצא סיה כסייג ויישא קשת אמאי נלא נא ליד כהן אמאי חיינ ליתן המתנות אס של אוס א׳ סטור א׳ מהם ואפשר וס״ק תיינ לית! למתנות אף שהם מאס נעלים וסבן וצ״ע :
ן פרישה שכתב אף:מסתמא צרין ליתן א׳ לכהן כמו תרומה מ״מ כיון שסלקת מן זה דין בכורה מן מחנות ועיי אחזיר לן כו׳. והט״ז השיגו מיש לאיה מתרומה הא משנה שלימס נ׳ וכריס א׳ לכהן ומ״ש כיון שסצקת י  ועי
 י I מגנורה א״נ יאמר תחויר מה שלקחת נעו כנכולס. ויש לעי׳ ק!ח.ו«״ש והוא משנה שלימה אפשר דרישא מיידי נמאס נעלים אלא דא״כ א״צ לימן כלל ואינא גול השבט וכ״א מוחה וע״נ של א' ומקשה סנו״ז שסיר:
 וך!וך! יש לראוש כש״ע והחחיצ נכור קורס שגא ליד כה! הא נא ליד כהן דין אחר יש לו ואח״כ כתכ מכרי לישראל משמע וגי דינין הוה ואולי וס״ק קורס שנא ליד נהן פעמים שאין נותנין אלא מתנות ולא א׳
 לשם גכור גמאה שוחטי! ואס נא ליד נגן צריך ליתנו א׳ צשש גכור משותפות כולם ומשאר מתנות גאוס א' ונמאה המורים להש״ן ולהבו"! א״ש טפי וצ״ע. וניבוי הר״מ ו״ל יש לעיין ופתח בבכור והוא
 משנס מכורות !ס״ס אמ״כ נהמת קדשים שנפסלה ולא העתיק משנה וחולין נכיר שנתערב לו יהיה כשבא ליד כהן וצא מנרה ונהמות קושיס שנעסצה אי! ענינו לבכור וצ״ע נוה . והיה נראה לזמר דסר״מ ני״מ פסק
 מוכתנ ולקמ אמו מהן דמשמע הא כ״ז ולא לקח ולא סטי ליד כהן לא דלא עשו שאי;! זוכה נזוכס ול״מ דווקא גלא לקח פלינ עס ל״י ולא כפירש״י בבכורות ואין להאריך: (כו.) כסניס כוי. ולא מיקרי עם ולוים ספיקא סוא
 ואין להוציא ואי מפס עש״ו: (כד) אין צריו. דתעמגר שובר ספיקא דרינא אי תפס לא מפקינן ע״ו ועיין סימן שנו״ו וננש״ר יא! .' (כה) צריך . 0ע"ז נשם הר"! ול״ק אמאי לא חייב מישראל נחצי מתנות כמו
 בצבי על סתיישס וסתם כל מקצת שיות ח״כ משאיכ כאן כיין ויש לכסן או לעובד כוכגיס שותפות פעור ממתנות: (כי) איצ.עש״ו והוא מנמרא ואבע״א שאני עוכל כוכבים ויתיב אמסל,תא ומפעאפעה: (כז) נשאר .
 עע״ז ופשוט ואם משתתף עם הכהן או עונו כונני' לאחר שחיטה דאין סטור ממתנות. כ׳ הפו״מ אות מ״א ה״ה איפכא שומע אצל ישראל אט נשירה יקח ישראל ואם עריפה יקח סעוכו כוכניס תייב גמתנות הליק״ש . ואף שיש
 לעיין קצת מ״מ הדין אמת, וכתכ עוד ככל מלכות תונלמה חוק למלך פשוט א' מכל ליטלא אין דומה צגהמת ארנונא ;:!י״ס חית ליה שותפות משא״כ כאן.ולאחר שמיטה שמוכר הנשר כו׳ לא מיקרי שותף וזה נרור:
 (FD) נכל גוי . משא״כ כשיש לו שותפות גאבו ידוע ול״ו לארנונא דסתס אף נאכל ייימ מיעל •י לכט) מוכה . עע״ז וו״ל ואין השוחט יכול לוחות לכסן שילך לנע״ה ולאו נעל ובריס ויוי את אלא השיהע
 מחוינ לעפל נעצמו לילו לנעלים לישאל אש רוצה ליחן לכהן וה או לאחר וליד לדצעיצ נזמן שמאה שומסין ואין לי הינ על השוחט עיין נה״ג: (ל) סוה . עטיו ומתנה ע״מ שכהונ בתורה שיוכל ליתן לכסן שירצה
 הוא מתנה ליישן לו דווקא אנל חון סוה שיירא ששייר וצא מכלן כלל. ומת שהקשה וגני הר״מ אסדוי עש״ן א!ת חיי תי׳ לוה : (לא) לקחו. עע״ו הנה שקל! הלוקח והמוכר לא נגע בהן כוס הלוקח הגול!
 מש״ה וין של כהן עם הלוקח משא״כ אם שקלן המוכר למשקל נעשה המוכר גולן אס רצה הכהן דן עם הלוקח וכן הוא נטור והיינו כ;אין שש כהן אלא ?!א, או לסחריס . וא״י אמאי לא הניא ונרי הר״מ הגיאו הנ״י
 דס״יק שקלן המוכר אין הדין עס הלוקח ופעור מכלום ומתנות כהונה נגולות כמ״ש המחנר טל״א . אס גול ומכר אין הלוקח חייג וסיס כאן וציע י־ (לב) ספק . עגן"! והשט אי«רא וכאן ממונא ומ״מ מצזה

 להפרישם ומוכר לכהן וה״ס נחלה ועסי' ק״י מזה :
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. בטור כתוב ואינו נוהג אלא בטהורים וקשה ) אבר מן החי א ) ב ל ס ב  20 א אמור. ולוקין עליו כך פשוט גש״ם ופוסקים: ב יעיף״ • א
 לא במים ורגבים כמו שנתבאר לעיל ריש סי' י"ג:ג אבר הפורש למאי נ״מ כ״כ דהא טמאה בלאו הכי אשור והטור לאו דינא
. בין שיש בו בשר גידים ועצמות בין שאין בו אלא בשר לבד למלקות קמ״ל *) ויש מתרצי׳ דקמ״ל נ״מ לענין נהינה לבני נח לאבר מן  מן החי
 כגון הלשון וטחול וכליות וביצים אפור לאכלו על׳ל טור וכ״כ הרמב״ם החי אשור לו ע״כ אסור לישראל ליחן לו משוס לפני מור כו׳ וקמ״ל דאין
 ריש פ״ה מהמ״א וכ׳ הרב המגיד , זה אלא בטהורים אבל טמא מומר
 ליחן לו כי אינו מוזהר בזה וקשה
 עוד למה הוצרך הטור לכתוב שיש
 איסור אכילה אפילו פחות מכזית
 והלא בכל התורה קי״ל חצי שיעול
 אסור מן ההורה לאכילה ומ״ש כאן
 שהוצרך לכותבו וצריך ג״כ לפרש לשון
 לפיכך שכ׳ הטור שאין לו ביאור
 לכאורה גם מ״פ אחר כןדבשר הפורש
 מן החי אסור א״כ למה הוצרך
 תחלה לכתוב באבר שאין בו אלא
 בשר לאשור ונ״ל להעור בא ליזהר
 שלא נטעה לומר לכאן אי; אישור פלל•
 בפחוח מכזית מדאמר רב בגמרא
 אבר מן החי צריך שיהיה בו כזית
 מ״ג• י אכילה כתיב ביס ומשמע
 לכאורה דלענין איסור ג״כ אמר כך
 לבפחות מכזיח אין אישור כלל ע״כ
 קמ״ל ללענין מלקות קאי לוקא
 ועיקר כוונת הטור לומר ללא נטעה

 כס שכן מתבאר בהוניא רפ׳ גיד
 הנשה ומוסכם מכל המפרשים
 ומשמע מדבריהם שה דמלקות נמי
 איכא בהא וכן משמע גש״ס שם הו
 כהב העור דאבר מן החי אינו נוהג
 אלא בנהמה חיה ועוף הטהורים
 ולא גטמאיס והוא פשוט בש״ס וכל
 הפוסקים והמחבר השמיט כל זה
 דאזיל לטעמי׳ שהקשה בספרו ב״י
 על הטור שהכניס עצמו לכתוב
 דינים אלו כיון דלדידן אין נפקוהא
 בזה לסוף סוף אשירי אבל הב״ח
 כחכ •מ״מ היכא לאסור משוס אבר
 מן המי הוי בריה ולא בטיל כללקמ;
 סי׳ זק׳ ודבריו נכונים בזה אבל מ״ש
 הב׳׳ח בסוף דבריו וז״ל ועי״ל
 דבסהורים דאיכא אבר מן החי אסור
 להושיטו לבני נח משוס לפני עור לא
 חתן מכשול דבן נח מצווה על אבר

 הלכות אבר מן הדד
י . ובו ד׳ סעיפים : ח ר p ה ב י א נ י  סב י

ה היה מ ה ב ר מן החי א >א) אסור>מ ב ב א ) א א  א (
 (א) ב ועוף .־

ר הפורש מן החי אסור ד ובשר ב א  ב ג (0 (0 נ
 הפורש מן החיW אסור משום ובשר בשדה
׳ הפורש מהבהמה ועדיין הוא בתוכה ואפי  טריפה ג
 כגון שנחתך מהטחול או מהכליות ונשארה

: ר ) אסו י )  החתיכה בתוכה ה
ם ז אינו א  ג י אבר או בשר המדולדלים ו נ»ט ח
 יכול לחזור ולחיות נט אפי׳ אם לא פירש ממנו

) אטור: ה ) ה ט ט ת  עד לאחר ה ש
א יחרח העומדת גמקוס שאינה  הגה י ועיין (ו) לעיל סימן נ״ה י
 מעייף הבהמה מיתר לאכלה ולא אמרינן יתל ממול דמי והוי
) [ג] אנר (ז) הנשמט ממקומו ב  נאכל המדולדל (א״ו הארוך) (
ג מוהר(ת) לאכלו אף אס אין ב כמקום שאינו מטריף הבהמה י  י

 מן החי ובטמאים מותר להושיט עכ״ל וכ״כ בהגהת פרישה ח״ל וקאמר לפרש,מ״ש ובשר בשדה נ״כ הכונה על אישור'אבר מן החי דוקא
 רבינו לאינו נוהג בטמאים ליכול ליתנו לו לכהחילה למשום בהמה דהיינו קרא דלא תאכל הנפש קאי על אבר שיש בו בשר וגידים
 טמאה אינו עובר שבן נח אינו מצווה עליו ואבר מן החי אינו נוהג בו ועצמות וקרא דובשר בשלה על אבר שאין בו אלא בשר אבל כל שאינו
 לליכא למימר לבן נח עובר משום אבר מן החי גס בטמאה למי איכא אבר והוא בשר אין בו איסור כלל קא משמע לן ללא נפרש כן אלא
 מילי דלישראל שרי ולעובד כוכבים אסור עכ״ל לא עמלתי על הוף מקרא להנפש שפיר משמע אפי׳ אין בו אלא בשר להכל נכלל בקרא
 דבריהם דהרי בפרק ג״ה (רף ק״ב) איהא בכולה שמעחא ובברייתא קמא דהא מההוא קרא אנו לומדים איסור לבהמה חיה ועוף מטעם
 דמחלוקת בישראל אבל בבן נלז דברי הכל מוזהר על השמאים וכן הוא דקרא מיירי בנל נפש והא דאינו נוהג בטמאים הוא דמיעטיה קרא
 בפ׳ העור והרוטכ(דף קכ״א ע״כ) בכולה סוניא ט״ש וכ״פ הרמכ״ש באותו פסוק דכל שבשרו מותר איבריו אסורים כדאיתא בגמרא
 ס״ט, מהל׳ שופטים והרא״ם בספר. יראים סימן קל״ו והרשב״א בת״ה וכיון שאלו לומדים מהאי קרא דלכל מילי קאמר ממילא אנו
 הארוך דף ל' ע״ב והראייה בספר החניך מצוה חס״ד ומהרש״ל פג״ה יודעים לאסור אפי׳ באבר שהוא בשר לחוד וא״כ ע״כ קרא ובשר
) אבר הנשמט. פי׳ ונא ב  סי׳ס״ג ומ״ש הגהה פרישה מי איכא מידי כו׳ אישתמיטתי׳ רש״י ותום׳ בשדה קאי אפי׳ אס אינו אבר מ״ל: (

 שם וחוס׳ פ׳ השוחט (דף ל״ג ע״ב) ל״ה אמל עובד טנביס דכשכו נשבר
 דהכא לא שייך כלל להקשות מי איכא מידי כו׳ ליון דסוף סוף אסור לישראל משוס טמא כו׳ ע״ש וזה ברור מיהו באבר המדולדל שאסור
 מדרבנן יש פוסקים דמוהר להושיטו לבני נח כיון שאין בו אלא מצות פרישה וכמ״פ בסי׳ נ״ה ס״ק י״א: ד ובשר הפורש כו׳ . משמע מדברי
. כ״כ הרמב״ס וה״ה היכא  הפוסקים לאפי׳ פירש בשר מאבר שלש אינו אלא משוס וישר בשדה טרפה: ה אהור משום אבר מן החי
, אבל כשיכול לחזור ולחיות אס נשחטה הבהמה מותר עכ״ל ׳ ו  שחתך מבשר שבתוכה חייב משום וכשר בשדה טרפה : ף אם אינו יכול כ
. וסיים ׳  טור זרמב״ס ור״ל אבל אס מתה אינו חייב עליו משוס איר מן החי אלא משוס נבלה וכ״כ הרב המגיד שם ופשוט: ז איגו יכול כו
 הטור ועצם הנשבר אס עור וכשר חופים את רובו מוהר כו׳ וכ״כ הרמב״ם שם ומשמע מדבריהם דברישא דהיינו במדולדל אין מ־לוק בין
 עור ובשר חופים אח רובו אלא בין אס יכול לחזור ולחיות או לא והיינו דויקא במדולדל ממש דהיינו שנעקר ממקומו לגמרי ומחובר קצת אבל

 כשנשמט ממקומו האבר ועדיין מעורה בגידיו היינו הך דכתב הר״ב בהג״ה ויתבאר בסמוך(וע״ל סי׳ נ״ה ס״ק זי): ח שחיטה . וכהב
 הרמב״ם שם ואס מהה הבהמה רואי] אותה כאלו נפל מחיים לפיכך לוקין עליו משוס אבר מן החי עכ״ל וכ׳ הרב המניד שם שהוציא דין זה
 מהש״ס: ט אסור • ופירש הרב המגיד שס משוס אבר מן החי משוס מצות פרישה מדרבנן: י וע״לםי׳ נ״ה . סעיף ה׳ אס נמלח עם שאר
ב בםקום שאינו מטריף , ובמקום : י . ע״ל סי׳ מ״ג ס״ק ט׳ וסימן נ״ד ס״ק ט׳ ׳ א יתרת כו  בשר ושאר דיניו נתבארו שם על נכון: י
. דדמי לביצים שנתלשו לשריין לכיוןדלא מסרחן אית ביה חיותא ואבר זה שנשמט ׳ ר לאכלו כו ת ו מ  שמטריף ע״ל סימן נ״ה ס״ק ז׳: ע
 ועדיין מעורה בגידיו ודאי לא מסרח וכל דלא מסרח חיותא איח ביה ושרי עכ״ל חשו׳ רשב״א שס ולפ״ז משמע אפילו אינו יכול לחזור ולחיות
 שרי כדמפמע בש״ס גבי ביצים שנחלשו ואע״גדבאבר המדולדל נתבאר כל שאינו יכול לחזור ולחיות אסור היינו משוס.שאינה מעורה כלל
 בגידי; ומ״מ קשה דהרשב״א אזיל לטעמיה דמהיר בביצים שנתלשו וכמ״ש הרב המגיד וב״י בשמו הבל למאי דק״ל כהרמכ״ם דביציס
 שנתלשו נהנו ישראל לאסור א״כ ה״ה משמט אבר וכן כתב הרמב״ס בהדיא פ״ה מהמ״א דין ז׳ וז״ל שמט אבר או מעכו או דכו כגון הביצים
 שמעכן או כתחן ה״ז אינו אסור מן התורה שהרי יש בו מקצת חיות ולפיכך אינו מסריח ואעה״כ אסור לאכלו ממנהג שנהגו כל ישראל

 מקודם שהרי הוא דומה לאבר מן המי עכ״ל וכן מ״ש הרב בהג״ה שהמנהג להחמיר גם בזה הוא ע״פ מ״ש בד״מ כן בשם חו״ה נלל נ' דין
 חדושי רע״ק ביאור הגר״א י"א

^?' D3 [א] אם אינו בו׳. תוספתא ת״נ אנר מדולדל בנהמה יש בו להעלות ארובה בשר  (סי׳ ס״נ ש״ו סק״נ) ודבריו גנונים בוה. ועי נת׳ ביה(סי׳ קל״ז) וע׳ נתפיי״ט 0
ש יזה נדור, עיין נספר תינת ביטא להנאון סורת יוסף זצ'ל ס׳ טרולדל בנהמה יש נו להעלות ארונה נשבר העצם ויצא לחוץ וריב עוי ובשד י  רס״י קי): (נא״ד) ע
 שנזות מקיפין אותו כשר וכ״ה בטור וו״ש נהנ״ה ועייל םיי נ״ה ר״ל רכנשנד העצם אין הרין כן
 אלא תליא בעור ובשר ביי! [ב] אפילו אם כוי . נם׳ ע״נ ע״ד איר יוסף נקום כוי א״ל מאי קושיא כי אטיי כוי:[i] אבר הנשטט כוי. ז״ל הרשנ״א לא שטענו עור ובשד זול*

ר ב ש  מ
 פתחי תשובה

ן לסישיע אמ״ס לנ״נ וע׳ גזס נח י  1h״ (א) אסור . עפמ"ג במשבצות מ״^ננ
 אניס סימן ע״ד !נתשזנח זמון י5חק סי׳ ק״ח וע״ נשי״מ ניח אפריה

 באר חיטב
. כטור ר ב ב (א) יעיף . ולוקין עציו אבל אינו נוהג בדגים ומגנים : (3) א  ס
 כתנ דאינו נוהג אלא נטהורים ולא נטמאים וכי הנייח דנ״מ לדידן היכא
 ־אסור משום אמ״ה הוי כריה ואפילו כאלף לא בכייני ונזה הסכים עמו השייך
ר . מיהו נאנ ו  אנל מ״ש עול הנ״ח דבטמאיס מותר להושיטו לנני נח השיג עלי
 המדולדל יש פוסקים דמותר להושיטו לכני נח כיון שאין נו אלא מלות פרישה
ר . אפילו סירש כשר מאבר שלם אינו אלא משים ונשר כשדה : ו ס  בלבד: (ג) א
. משוס אמ״ה וה״ה היכא שחחך מבשר שבתוכה חייב משוס ובשר נשדה: ר ו  (ד) אס
. סי' הרב המגיד משום מלוח פרישה מדרבנן וכ׳ השייך דאס יכול ר ו ס  (ה) א
 נחזור ולחיות אס נשמטה הבהמה מותר אכל אס מחה אינו חיינ עליו משוס אמ״ה
 אלא מפיס נבילה ואס אינו יכול לחזור ולחיות ומחה הבהמה פסק הרמב״ם דרואין
 אוהה כאלו נפל מחיים ולוקין עליו משוס אמ״ה ובאבל המדולדל אין חילוק בין
 עור ונשל חופין אח רובו או לא לק החילוק הוא אס יכול למזור ולחיוח ודוקא אס
 נעקר ממקומו לנמלי ומחובר קצת אנל כשנשמט ממקומו. ועדיין מעורה בגידיו
. שס ס״ה נחבאל אס נמלח עס שאל ל י ע  הייני הך דכחב הל״נ גהנ״ה: (ו) ל
 גער מה דינו ע״ש: (ז) הנשמט . כתכ בד״מ בשה או׳׳ה אנר המדולדל אפילו
 חזר ונקשר היטב אשור ול״נ לאס סומכים לענין היהל הנהמה לומל לודאי לא יצא
 לחון אע״ס שהוא חשש טריסוח .דאורייתא נ״ש שיש לסמוך ע״ז באיסור דרננן
. דדמי לניציס שנחלשו (דכיון ללא מסלחן איח בהו מיומא ו ל ב א  עכ״ל ־ (ח) ל

 אף

 אנל«ירס געי ואי לא אשור״משוס לא תאכלו על הוס ע״ש ממילא וגס נזה -וין נ! ולפיו קשה להגי! ונרי נעל שליה הנ״ל נמ״ש וזה היה מעשה השנטים ־•(0 אנר הפורש ,

 נתשובמ פני
 יה נסקימה
 לחלק יו״ו מ״ש נזה . [* וטי׳ נחשוגת ח״ס סימן י״ט שהתעורר נדבר חדש צפי המבואר גתו׳
 חולין ס״ו ע״א נו״ס שאס וקמה וניציס חידוש הוא ואין לו דגר היוצא מזח׳ ושרי אס כן
 לכאורה יש לאשור ניציס צג"; כזמן סש״ם וגני ישראל נצי סתורה וצא צנ״נ כמו מפרכסת
 דפרי לישראל וצא לג״נ וס״ל להרמב״ס פ״ע מהל׳ טצכיס ואפיל! בהמה טסולס וכשיר: צישראצ
 אסורה מפרכסת לנ״נ וצית ליה מי איכא מידי , ואפילולסחולקיס יש״ל מי אינא מורי מ״מ
 גשריפה וטמאה דאסורה נצא״ס לישראל אסויה לנ״נ ואם ק ס": גניציס אסירים לג"; צכל
 הפחות ניצים עדיפות וצהרמנ״ם נל הגיציס אשוייס . ונתב יעפ״ז תמיה אין סיי לגיציס
 בזמן הש״ס למכור ניציס צננרי וסתירה מפורש נשיים ופוסקים פי׳ לקמן ס״ס פ״ו וסגם
 וי״צ משים ומצוי לסו נלאיה כו׳ מ״מ יש לשמו־ מל מה שנותנים לסס כח:ס חס אסור אפילו
 הינח ושכיח(הו נומוכח ממ״ש התוס׳ פשתים צ״נ מיהו כיצים שלימות פשיצוא ושרי לתת אותם
 נמתנס כיון ואיסא למתלי ולהושיב עליסס תרנגולים לגדצ אפרוחים קבעי לסו שרי וככל
 שסוא דאיכא למיתלי תלינן כמבואר במשנה מ׳ פ״ס ושביעית וגס לתת להט ביצים טרופות
 מיות אפשר להתיר ואולי לאו לאכילה קבעי להו כ״א למלחכה בדרך לעשות הרגה מלאכות
 בביצים טרופות כמלאכת הדבוק וכדומה אמנס להזמינם על המאכלים שנילוש! בביצים (למל
 כואית ציה ויימר כואית ציה לסרמנ״ס אף בכשירות . ולהחולקים בטריפות) או שנתבשלו ע1והס
 ניציס מנא לן להתיר ואין לימי וטעם נעיקר צא נאסר צנ״נ ז״א אורנה לנ״נ אפילו נאלף
(ב) כבהמה. : ה] י  צא מר( ואף נותן טטסצפגס נמי אכול צדידהו והניח נצ״ע ע״ש שהאריו נ
 נשצ״ה דף ש״ג כתב דנהמה שנבראת ע״י ספר יצירה נמו ומצינו כגמרא דנרא ענצא תילתא
 נכל טרנ שנת מותר לאכלן בעודו חי ווס היה מעשה השבטים שסייא יוסף דנתם רעה אצ
 אניהס שאכלו אמ״ס כי יוסף כבר שהיא נהמס גמורס ע״ש ונראה דמ״מ אסיר לאנצו בלא
 שחיטס מודננן משוס מראית עין מלעיל סי׳ ״׳ג גני בן פקועה נן ע' סי שהפליט ע״נ קלקע
 ונוהג נוה כל סדינים כנאמלים שם . וצפי מ״ש שס נשס כפרשת דרכים וסחינןה הוא ולא

 א ברייתא חולין דף ק״א :
 ב מימרא ירי יוחנן שס דף
 ק״נ ומפרש כס דאיר אסור
 משוס לא תאכל הנפש עם
 הגשר: ג משנה שם דף ס״ו:
 ד כרייתא יף ע״נ: ה רמב״ס
 ס״ס מהצנות מאכלות אסורות
 ונלמד מדין ניצי הזכר .־

 נקודות הכסף
 (סימן ט״ב נט״י ס״ק אי)
 ויען מתרצים ונוי . לעני!
 נתינה לגני;ח כו׳ זסו טעית
 נדבר משנה כמ״ש בשייך סק״ג
 ע״ש מיהו מ״ש בשייך שס סיף
 הס״ק הנ״ל וכמ״ש נסי׳ זה
 סק-״א(כן הוא ננ״י)ע"ס הוא
 וצ״ל כמ״ש נשי׳ נ״ה ס״ק י״א:

 חדושי בית מאיר
 (סימן ס״כ בש״ע סעיף גי)
 אם אינו •טל וכוי . נ״נ
 הנ״י נ׳ וזה נלמד מדין ניצי
 זכל וצמ׳יש יש״ו ס״ק י״נ אין
 משם ראיס כיון דאבר המדולדל
 גרע אף ומאן דאסר ניצי זכר
 ׳סיב טעמיה כיון וצא בליין
 אפשר דהיינו משוס וומעורין
 היטנ אמ>ס נבר מבואר
 נתוספחא שבפל״מ סק״ז נסי'

 ההוא חילוקא:

 גליון מהרש״א
 (סימן ס״נ ש״ע סעיף אי)
 אסור בבהמה. יכן תולעים
 הנריליס מן הנשר קידס
 שנשחט הנהמה וי״א נם
 אס נולדו מבשר שהוטה

 טי' ט״ד סעיף ט״ז :

 יד אברהם
 (טי׳ פ״ב ש"רס״קב׳)ועי״ל
 דבטהירים יאיכא אבר מן
 ההי אסור להושיטו לבני נח
 כו׳. הפל״ח מולק אמ״ס
 נתשויח אעונח שמואל דאינו
 מוני על לפני עול כשאינו
 אשיר נעצמו באותו דנר.
 וכ״ד סט״ז כמ״ש הפמ״ג.
 וכ״מ כתי׳ וכ״מ(וף •׳ ע״כ)
 וגוולה מוו מונח כתוספות
 וחגיגה (י״ד) ואף היכא
 דאיכא מצוס על המעשה אפייה
 שיין לפני טור נשנועשהו למי
 שאסור נה כגון מלמד תורה
 לעוכד כוכגיס וכן יש ללמוד
 ממ״ס תיש׳ ככתובות (ריש ד׳
 מ׳) דאצ״ל כ("צ ואיצטליו
 קלא צומרי^יכא *ציו איסור
 לנושאה. שוי מצאמיי שהרגיש
 מתום׳ ומנינה גסי שושנת
 העמקים פלל י׳ . ותי׳ נשם
p שו״ח נני חייא דמתלק 
 ההיא דמושיט לו ובין
 כשמאניל< ניויס ומלמוו
 .כמאניצו . והרב שושה״ע נ׳
 ולא יוע מנא לי׳ חילוק ומ ,
 ול׳׳נ ונזה א״ש סוג יא ופסחים
 (דף נ״נ) דצא מז־,י בטמא
 ומפרכסת ומסייג וליכא משוס
 אבר מ״ה כישראל ואיכא ננ״נ
 אצא פ״מ דנזה ציכא אי׳
 הושעה . ועפ״ז א״ש ג״כ מ״ש
 סתכ״ש עצ תשונת אמונמ
 שמואל מגמ׳ וחולין (דף לג)
 דאי; מימנין עזבו כוננים על
 נני מעייסאמ״ג ושרו לישראל
 וי״צ ומזמןלניתו הוי נמאכילו
 נידיסוובנידן סמאכיצ לחנירו
 מה שמ1סר צפי דעת המאכיל
 כ׳ כח״ר נסוכה (דף י׳ ע״נ)
 דמעונוא ולנ חסוא ולנס
נ הונא דהתס דאקלעו  נר ו
 לני ו״ג אננינסו ר״נ נסוכה
 שנויה מופלגין ממנה דיעפחי'
 שמעי׳ מהחם דהמאכיצ לחנירו
 מס שמותר צפי דעתו של
 המאניל אין נזה משוס לפני
 סור ואע״ג שיווע דלפ״ד
 חנילו אסור. אס המאכיל הוא
 נמלי הוראה. ומיסו יש שחולק
 דווקא כשסדנל ניכר להגייו
 הא כשאינו ניכר לא . 1כ"מ
 נפי נצ הנשר . ומיסו סינא
 דאיפסקא הילכחא דלא ניותי׳
 נין לנפשי׳וני; לאחרים אשור:



 באר הטלה

מ אבי  ו פלוגחא יוצ אמי ו
: cs דף צ״ג וני' יוחנן 

 מלואיט

 [(נט׳י ם״ק נ׳) לענק
 איסור אבר המדולדל שהוא

 דרבנן. הנס וניס פו;ריס
 ומסה הימנ״ס באיסוו אנו
 המדולדל אם אינו יכול לחזיז
 ולחיוח הוא מן החווה . וכן
 נושיה פשטא וקרא . נ׳ נמה
 עורנו חיל יבשר גשרה טופ׳
 לא חאכלו אס הוציא המוכר
 אכר אחו חון לכסן סאשס
 גל טיל סי׳ י״ו ט״ו ס״ק ני)
 פשטא וקרא הוא. כ׳ (סני זה
 נתיג שכעס ימיס יסייעם אמו
 יען נ׳ מיומי חלויס נאמו עד
 הזמן נוס. ואה״! נחינ ונשר
 נשיס ערפה ופשקה מיומו לא
 תאכלו. ולכן אם הוציא יוו
 מרמם האם ופסקס. חיותו
 התלויה יק נאמ׳ אשור. וזה
 נשר שיצא ממחיצתו יכל
 אביורייסו ואסור מה״ח נלאו.
 ונזה מאיסור נ:לל נוואי נס
 אנר המדולדל אס אינו יכול
 לחוור ולחיות ונהי ולא נוכל
 לאמור שפסקה חיותו לנמרי
 לעכור עליי כל״ח כמו א:
 נעקר האנר ק הכהמה מ״מ

ן קלב ה י כ ת פ ב יורה דעה םב הלבות אבר מן החי ש ה י ז ר ו  ט

 נשבר ניהוב בד׳׳מ וז״ל כהוב באו״ה אבר המדולדל אסור אפי׳ הזר י״א ובאו״ה שה לא הביא אלא דברי הרמב״ם הלל ונראה דאה״נ קאמר
 ונקשר היטב מאחר שנאסר פעם אחת אין לו היתר עיד חיישינן שמא נא הר״ב מותר לאכלו מדינא כמו בביצים אבל המנהג להחמיר גס בזה כמו
ה. משמע אפי׳ עור וכפר ד אבל המנהג לההמיר גם בז  הבריא יפה כל צרכו עכ״ל ולא נראה דאס אני אומרים הואיל ונקשר בבציס: י
 דודאי לא יצא לחוץ לעני; היתר הבהמה כמ״ש הטור סי׳ נ״ה אע״פ חופיס את רובו וכן משמע ברמב״ם שם שאח״ז כתב נשבר העצם אם

 שהוא משש טרפה דאורייתא כ״ש
ד אבל המנהג להחמיר  שאנו סומכין על זו לענין איסור אבר עול ונשר חופין רובו (רשכ״א סי׳ מ״ט) י

: נס כזה (א״ו הארוך) : ל ״ כ ן ע נ ב ר א ד ו ה  המדולדל ש
 ד י ביצי זכר שנתלשו ועדיין הם מעורים בכיסם
 איט אסור מן התורה שהרי יש בו מקצת חיות ולפיכך אינו מםריה ואעפ״כ אסור

: ו ד  לאכלו ני1 ממנהג שנהגו ישראל שלא לאכלו מפגי שדומה לאבר מן ה
 החופה את הכרס כוי מחלק גבי
 גשמט הגף ג״כ בין עור ובכר חופים את רובו או לא ע״ש מיהו כל זה בנשמט אבל בנשבר ט״ל סי׳ נ״ה כטיף ה׳ נתבארו דיניו כי שס

 מקומן. והעט״ז השמיט כל דינים אלו משמט שכתב הר״ב והכניס דינים אחרים דנפבר החהיהס ולאו שפיר טכיד:

 עור ובשר חופים את רוכו כו׳ משמע
 דברישא בנשמט אין חילוק בין עור
 ובשר חופים אח רובו או לא אבל
 הכל בו בהל׳ איסור והיתר גבי בוקא
 דאטמא דשף מדוכהי׳ קודם ד״ה
 בהמה שנקרעת בה רוב הבשר

 חידושי רע״ק
 שטית אות א׳ ננ״נ טסונן אט שיי ל-״יראל להושיט לו אפייה ללפאותו די״ל דוחי
 בהט ולא שימית בהם לישראל נאסר . אבל בנ״נ לא הותר בטקים פיקוח נטש ואינא

 םשום לפני עור :

 ביאור הגר״א
 בנשבר העצם הא כשמיטה לא ולכך לא חילקי ננוקא דאםגא בי; עור וכשר כוי ותדע
 שהרי ביעי חשילחא הוי באבר הנשמט ושר״ן משום דאית כהי חיותא כט״ש בנ׳״ד וה״ה
 לאבר שנשצס ועדיין מעירה בנידיו ולא משרח וכל דלא מסרח חייתא אית בהו כש״ש
 נביע׳ וזיל הרמב״ם נ6״ה שמם אבר בו׳ בנון הביצים כיי ונייד! בתוספתא הנ״ל אנר

 טדולדל נוי נשבר העצס כיי משלל ראבר המדולדל היא שנשדפ ואמר דתליא ביש להעלות ארובה ולא בעיר ובשי יי״ש נומי ובי ביעי חיותא אית בהו ואף שאמרו שט ואח לא כו׳
 משוש ילא בריין כמ״ינ! שם משא״ככאן דטיירי בשיכול להיות ננ״ל: [ל] ממנהג כוי . רטבים , דאגן נתר כני בבלנוירן . דין :

ה ב ו ש  פתחי ת
 עי׳ בה״ט ועי׳ נש״ן דטעס השגתו על הנייח הוא רהא קייל דלנכריס נוהג גם נטמאה וא״כ
 אסיר להושיע(הם ועי׳ נתכונח אמונת שמואל שימן י״ד שכחנ ל״שי דנריהם ועשה כלל חדש
 וסינא ושרי לוידיה ואינו אוסר אלא לנ״נ שרי לאוש1עי דלא דמי למו שיט נוס יין לנזיר אף
 ולדיויה שרי מ״מ ההורס אסרס עליו כשיהיה נזיר אנל כאישור דשר׳ לוידיה כמ! אמיה

 נעמאיס שרי"להושיט לנ״נ ואינו מוזהר על לס״ע יסא דנקיט נפרישס לישנא דמי אי;א פסקה חיומו ניון ולא יכו
 מידי אאיסיר הושעה קאי עכ״י ע״ש. ולכאורה יש לאייה לדבריו מפסחים וף נ״נ והרי אמ״ה נו׳ סא לנלנים שרי ע״ש ומיץ נהיס׳ שם ונש״ן למיל סימן נ״ו ווו״ק ומ״מ לוינא צ״ע

 באר היטב
נ דנאנר המדולדל נתנאל דאס אינו יכול לחזור ולחיות אסור התם איירי  אף על נ
 שאינו מעולה כלל אנל הכא עדיין מעורה נג־דין). אנל המנהג להחמיר אסי׳

 עול ובשל מופץ את רונו . ט״ך :

 לחזור ולחיות ואשור מה״ת]:

 שפתי דעת יורה דעה סב הלבות אבר מן החי משבצות זהב

ך - עט f סנה נפסוק נתינ לא תאכל הנפש טס מניו(ונייס ינ) ומפרש״.[ צרני יוחנן ר  D% (א) א
 דהלכתא ניוחיס חולין ק״ג נ׳ יה״ק קרא לא תאכל הנפ: האני שאין טישס חליפין
 כנפש טס הנשר נעור שהנפש עם הנשר ויהיה מלח לנפש משרת לשתים עיין פרישה אוח א׳ ולגוש ס״א ולי
 העור ונוהג ננסמס חיה ועוף ואינו נוהג אלא נטסוריס לפינו נין שיש גידי; ועצמות או טחול וכליות נין
 שיש נזית או אין כזית.. וגשר מהחי נסקא מגשר גשדה טריפה יטיש. והקשה הטי! וי קושיות נ' קומו
 הנ״׳ . א׳ מס נ״מ ואין נוהג נטמאיס. נ׳ צאייס צורן נחנ אין נו נזית וח״ש נכל אישור הדין נן וננ״י
 הקשה יומר דנסל׳ יוס״כ ניאל זה . יעוד לשון לפיכך. וקושיא הוי הוא ביון ומסג משוס עליסס לאיזה
 צורך נהג להר״מ זיל דעתול ולשון יש גסס אמיס דאין נ״מ לדידן, ונתנ הט״ז י״ת ינ״מ להושיט (נ״נ
 וכ״כ הפרישה ונ״ח וצריך לדחוק כמיש אמונת שמואל סימן י״ו כיון דאין הישלאל מוזהר משוס אמיה אינו
 עונד על ליע והפר״ח וחס !ה גאות ג׳ דמימ עוכר על ל״ע יע״ש גס גט״ז לא הו:ח לי נוס כמי שאתה רואה
 שכתג ועוד קשה כיי ולתלן כ״ז תיי הע״ז על נל הד׳ קושיות . וקושיא דמה״ח רח״ש יהיס כאן מותר תי׳
 נפשינווח דרנ יאמר אמ״ה צריך שיהא נייח ס״א לאיסורא קאמר ואי למלקות פשיעא אכתי לא ׳ועינן ואכילה
 מזית הוס קמ״ל דלכ נא צומר דליית צא תאכל הנפש נין קטן או גדול נמו ננר־ס ולא תאכל להיכא ואינא
 ד׳ אן ס׳ זיחיס ומחייג גנזימ וכדנעינן למימר קמן קמ״צ ולא . וגי קושיות מת1לציס היסנ וס״ק הטור
 נוהג ניהמה מיה ועוף וזה מנלן דאיצ כל שאתה מצוות על דמן סא לרננן ציתא ואין נוהג נעניאיס אף
 שמצווה עצ דמן וצ״צ נמ״ש סלנוש ס״א כיון דנתיכ נפש ואלו כולן נעלי נפש הס יע״ש והא דאינו נוהג
 נטמאים ומיעט קרא כל שנשרו מוסר (מש״ה סניא סטור דאין נוהג כטמאים לתר! ולא תקשה אמא׳ אין
 נוהג נטמאים כיון ונפש כולל נולס. אי יאמר והניא אינו נוהג נטמאים להוכיח משש הכל נמשמע ואצ״נ
 חיה ועוף מנלן ד6"ל ימו אסור טמאים יוכיחו וכאמור). וכיון שנן ונפש נולל איכ אף טחול ולשון
 ננצל נפש רם ווה לשינו נוסנ בסמול ווה ממש צשון צנוש נס״א וכן הדרישה אוח נ׳ חי׳ לפיכך כ; יע״ש.
 וכיון שכן ע״כ א״מר ונשר נשוה לנשר מהחי וג״יפ וגשו נשוה אעמול וכליות קאי הא נשר מותר קמ״ל
 ומתוח הכל. ולתת תבלין לונייו דה״א משדה קא׳ רק אטחיצ וכליוח י״ל מחולין קינ נ׳ פליג׳ ר״י וליל
 לר״י נשל גשוס זה נשר מהחי ור״ל אמר לא תאכל הנפש זה אנר ונשר ולכאורה (ויל הא נפש נתיכ שאין
 עושה חליפין ונשר עושה חליפין וה״א ופליגי נטחול ונליות צר״י נפקא מנשר נשוה הא נשר לחוויה שרי
 ור״ל אמר זה מוכח מצאיתאכצ הנפש ועמול נמ׳ נפש הוא לכן נתנ הטור ואינו ולר״ל גומז לא תאכל קאי

 נמי אנשר וסיפא וקרא וה נראה לי ני יאור דבריו מקדושים :
V הא ואמר ר' נחן מניין שלא יושיבו אמ״ס צנ״נ והוא הצנה סכוקה ואף אמ״ה של עוף ואף O f i f l D J 
 I דכתנ הרינו ו״ל נהל׳ מלכים פיט הי״א ואין נ״נ נהרג על עוף מימ איסורא איכא נמ״כ
 סנימ שם . ונשר מהחי אף(ו״י ונפיק מטליפה מ״ע נ״ג מוזהר עציו נמ״ש הלמ״מ שט מנרייחא ור*א
 ומינוח לחלק נין ישראל דאכיצה אנסש קאי ונין נ״נ דקאי אנשל. וניח מנלן הא ונר״חא דר״א נםעור ורוטב
 נוקמים כתנא דגי מנשס נסנסדרין סויצו אנצ חאנצ וצא אמ״ה ואוסיר נצטווה על אמיה וצויד! דפסקינ;
 כר״י שם מאן נקר תיקשי סא לימא דלסר״מ שס נפ״א סוגר דאסמכתא גוה נמ״: הנ״מ שם. וא״כ כין
 עוף או נשר מהחי אסוו להושיט לנ״נ ומיגעיא ל• א׳ מוזהר להושיט צו חצי שיעיר. ומה ;הניאני לוה הוא
 וכל אכילה ננזימ ולישראל אתיא הלנתא למ״ש לאיסוראאו מטעמא דמזי לאיצטרופי נוימ ננא״פ נמו שאגאר
 ולפיו מ״נ וליתא להלכחא ונאמול . אלא שראיתי להר״מ שם נס״נו היי שנתנ ונ״נ חייג נכ׳יש שלא ניחן
 השיעורים אצא צישראצ והנ״מ צא הניא מקורו איה וא״נ אסור להושיט לכינ חיש אמנם נתוש׳ חולין ל״נ א׳
 ו״ה אחד ילאה דלנ״נ נעינן כוית שנתנו ולנ״נ אסור במשהו נשל גידים ועצמוח וישראל ננויח נשל ונוינחס
 מגואר דלנ״נ מצטרף משהו נשר עם גיויס להזיח ולישראל משוס טימאה נעינן נויח נשר ואלו היו סונלים
 כר״מ נפשיטות היה להס להקשות ונ״נ אסור נמשהו ולישראל נזית ועוד איך נחמדש לסם קיכיא וי עתה
 אלא כוכתיכנא א״כ מססקא לי נמאן עסקינן. ודע דטעס פלוגת! י״ל יחלוי נמ״ש המ״ל נהצ׳ חמן ומצה פ״א
 ה״ז שהר״א נחרתי ז״צ בתוספותיו על הסמ״ג ונצאוין ס״ט נתנ פי' מחורש ולא יאכל נכ״ש וסלכתא אפקיה
 למלקות שיהא כזית ונסלנט סמ״ל לפרש מ״ש ביומא נל לרבות חיש ׳עיש א״כ נ״נ דלית ליס סלכתא ארונט
 גכ״ש מ״נ ואצו נסי הנראס משממא דתלמזדא נכ״מ ואכילה נכוית והלכתא רנה למיש לאיסורא א״צ נ״נ

 היתר גמור סוא נמ״ש :
ך נסתפקמי נאמ״ה שנחנעל ניונ שמוטות לדידן מ״ה שויא ומדרננן משוס נויה אשיי יאי נחתך  «ן
 * מאכר. או כשר מהחי אף מדרמן כטל הוא מהו ליתן לנ״נ מי נימא ליינא מידי בו׳ או נימא לישראל
 נפיק ניטול האיסורין מאמרי לניס האמיר בסנהדרין נמו שאנאר גשער התערובת אי״ה משא״כ לגינ ולא
 שיין מי איכא מידי דגוף הדנר לחרווייהו נאסר ולכאורה משםמיס דפליך והרי אמ״ה נו׳ ומאי קושיא וצמא
 נח״ש או שנמנטל אלא וז״א דמט״נ אי קיי״ל סתס אכילה גכ״ש ונסשוט.הספק הא׳ ו״א אי סתס אכילס נכ״ם
 א״נ ישראל גופא מיתסר נסנאס ננ״ש ואי אכילס מזית וסלנתא למ״ש ואסור באכילה ולא בהנאה ינעולס
 לא יאכל נשית סנאט נמי א״נ פשינוא דאין נ״נ מוזהר נמ״ש.'• וספק מני יש לסשונו אלא ממשא ימתן אין לפשוט
 כידוע . ועיין חולין הא ואמר חותן נזית ונותן לו דווקא נזיח ג״נ יש לוחות ונס׳ ראש יוסף אנאי :
 מייל מ״ש גסי מן נ״ז בששה נבילות נעודן מפלכסין אין גהס איסור אמ״ה לנ״נ ונשסול שחיטה נעודס
 * I מפרכסת יש איסור אמ״ס דצינא מידי לא שיין ומיהי בטריפה ביון דמהני לסהרה מידי נבילה

 צישראצ מה:י לנ״נ יע״ש :•
 ךיןי דהוה קשיא לי אהא ואמר רנ אמ״ה צרין שיהא כזית מ״ס אכילה כתינ ניה ולא נימא דקרא אמא
 * לני אית ניה ד' והי זיתיט דמחיינ נכזיח ממנו כמו נג״ה חולין צ״ו וי״ל נדוחק דנפש משמע ני!

 20 א א^ןך , והיו ליקי! עליו בך פשוט נשים ופוסקים . ש״ך עש״ך נסי' פ״ז אות י״ו רנ״ט
 במלקות לערות פייה בעינן עבירה שיש בה מלקות ולקטן קי״ס ההשוד לקל חשוד
 לחמור . יאפשר ששעטא יהינ לטילתיה להא דקי״ל נס" ק' דאס״ה הוה בריה דלוקין עליו בכ״ש בשר
 עם נירים ועצמות כטו שאנאר שס. וט״ט לא •רענא מאין הרנליס לומר דאין לוקה בלאו מפורש עד
 שהוצרך לבאר זה . והנה יש מקוש לוטו טדשינה המחלר לשון הטור שכתב איהרה לאט״ה ונוהנ בבהמה
 היד. ועוף והטהבר כתב אט״ה אסיר נבהמה חיד! ועוף ומהראוי לומר נוהג בנהמה אלא דלבאורה אסור
 לחוד ולא סלקוח ויש תבלין לוה טמ״ש החום' בשביעות ב״ד א׳ ד״ד, האייל איך יחול אט״ה על עשה
 דשאין זנית אף א׳ לאיכרים עומדת ט״ט קודש שנקשרו איברים בנירים אין חייל אם״ה ותי' דא״א
 לחול בע״א . וכלא דייה היינו אומרים דאה״נ דלא לקי והתורה לעונש יתירא כתבה ללאו ובספר גינת
 וורדים הארכנו נזה נעשה יל״ח בלא מלקית א' אמרינן דנ״ט לע־נש יתירא עיין קרנן אהרן פ' שמיני
 בברייתא דאותד, תאכלו יעו״ש. וביית כיון דאין איסור חע״א איך •היה עונש יתירא עיי 'נמות ל״נ
 בתיי הנ' ואבע״א לקיברו כוי דאף דאי! איסור חע״א היינו ללקות ב' הא ב׳ איסורים וודאי רביע עליה
 נמו שאבאר לקס; אי״ה מש״ה נתנ השייך דפבואר בדוכתי טובא דלוקין . הן אמת שיש לנו הרהורי
 דנרים על ט״ש התום׳ איך יחול אט״ה על שאינו זנוח והא אמ״ה הוה מוסיף ולזה יש לנו לומר דלר״ש
 קשיא להו דקייטינן התם אליניד. דלית ליה טוםיף נס מ״ש דבמעי אטו לאו לאיברים עומדת יש לנו

 קושיא בזה אין עת האםף פה :
ז דאם״ה דלוקה נבזית נין שאכלו אבר שלם או חצי הכי פסק הר״ט ז״ל גפים טט״א וילת אם ן ך  ך
 הלקו לזית זה נחוץ אין לוקה הא כל שיש כוית אף חצי אנר לוקה בסשהי בשר ביי דלא כתיס׳
 פ״פ ג״ה ר״ה הלקו רמשטע מדבריהם שאם חלקו לאבר ואכל הציו אף שיש כזית באותו החצי אין לוקה
 יע״ש ועפר״ח אית ני. וניט לעדות ולשאר דברים. ידע עור רכל אישורי[ שבתורה אין לוקין אלא דרך
 אכילה וה״ה אפייה ול״ת כיין דנידים ועצמות טצטרפין ולית נהו טעם הרי חייבה התירה שלכ״א הא
 ליתא אף ג״ה דאין בי םעס אין לוקה כ״א ד״א לאפיקי עירב לענה ורוש או אכלו ח• . ומנא אטינא
 לח מהא רכתנ הר״ם ז״ל בפי״ד מט״א ה״י כל האוכלין אין ה״נ עד שיאכל דרך הנאד, (הייני הנאת
 אכילה דלדידיח ליכא בהנאת נב״ה מלקות יע״ש) חוק ננ״ח וכ״ה הרי שלא הוציא מהכלל כיא ב׳ אלו
 הא אט״ה ונ״ה לא ואף שיש לוטר דלאו דווקא אלו דהאיכא ע״ז וי״ל זה ואין מקיטו כאן . ומטתברי
 מהי דחיינת תורה שלנ״א נירים ועצמות ט״מ מדבתיב אכילה בעינן דרך אנילד. (°) וכיבתיגנא
 ושלכ״א איסורי ולא מלקות : ב ועוף . ודנים וחגבים מותר שיך והוא םתיםפתא הניאו אחרונים דנים
 אין נהם טשוט אטיח כל שאץ צריך שחיטה לית נחו םשום אפייה או רנפש רירהו לאו נטש מיקרי
 או בט״ש הפריח אית נ׳ רכל שאין מצווה על דטו אין מצווח על איברים . ודע דבשר אדם אסור ס״ח
 נמנואר לקמן סי׳ ע״ט א״ב םיטעט מאט״ח כל שבשרו ביי ואף לכייר בשר אדם מיתר ט״ד, סיטעט
 מט״ש הפו ה בל שאין דמו אסור עיי כריתות ר״פ דם שחיפה ועיי כה״נ מ״ש ע״ו ולקםן אכתיב עוד !
 ג אבד . עש״ך מיש בשש הט״ם פ״ס םהא מ״א ה״ב דטוםכס מכל המפרשים זה אמת ויציב שאין ביה
 סחלוקת דפחולולשק אט הם שלימים 'ש בהם אם״ח ואף הר״א בהשנית •ודה לזה ומה שהש־נ שם היינו
 נהתך מקצתו סינר דלא הוה אט״ח אלא נשר טהח׳ וחדא השנה היא עט ט״ש אח״נ נהינ ד״ה ואין
 עצטות ואף דכא! לא הוה נוידה הכתוב ס״ט לא מיחיינ אלא משוס נשר לא משים אם״ה וההיא רתלש
 חלב ואכלו לוקה שלש נטלי' בחלבה אלמא עכ״פ באבר שלם אף שאין נו נ״א נשר הוד, אפייה . יהר״ם
 ז״ל השנ טתול וכליות ולשין ילב וביצים וראיתי להטגיה שהיקשה לו לנ טריפ׳ הוה ולא ידענא כה קושיא
 דאה״נ ולוקה שתים נ״א חור, או שנפל. טעיבי הביסו ולא הגיע להללו. ורע דחייה כבד הוד, אט״ה כשהיא
 שליטה יל״ת ביון שהותר איסיר רפ כדאטר' ילתא היתר נטי זה הא שבוש הוא ואף נבכירות ו' נ' אסר
 הלב תידוש היא הואיל והתירה התולה אט״ה ה״ר, טמא מש״ה צריך קרא א״ב הזינן כיון דהתירה התירה
 חד איסור ה״ה נמה י״ל דאס״ה אין נוהג אלא בטהורים כהכטים שסיר אמר דה״א מה ל׳ איסור אסייר,
 או םומאה . ומיהו למה דהוה בעי לימד דס נעיר קשח הנא חדא איםירא והנא תרתי דם נוהג נטטאיפ
 וט״מ הרין אמת דאמ״ה נוהנ נכבד . אמנם בחתך.מקצת בין מאבר שיש נידיס ועצמית או מטהול נזה
 יש מחלוקת להר״ט היה אם״ה ולהראכ״ד בשר מהחי. ולא עוד אלא כל שאין כיית בשר לחור אין לוקה .
 והשייך השמיט זה משיט דלכאירה בהא דאט״ה נ״ט דהוה גדיה ובל שחתך מקצתו תו לא הוה בדיה
 ונפיל אף להר״ט ז״ל. ומיהי נ״מ לאיסורי; מבטלי; ,זא״ז נם״ש הב״ה ם״ם כ״ז ונתבאר שם וכתב״ש
 םיי ל״נ אף שהליקין בטעמן אש שיוין באיסורן אין מכפלין זא״ז והיינו מדרבנן כמ״ש שם וכן לענין חלקו

 לאבר ואי; עליו כזית בשר להר״ט לוקה ומפסל לעדות ט״ה ולתום' ולר״א אין לוקה (°);
; השייך נשם הנ״ח דנ״ט לעניבדיה דאין נפיל ואין נוהנ בפטאיש ואנר שלם מטמא לא הוה F 2 & 
 נדיר, אא״כ כל הטמא שלם . והשיג על הנייח בט״ש דטטאים סיתר להושיפ לנ״נ דז״א . ורע
 דאמייה דליהו׳ בריר, בעינן שיהא שלם ויה* כזית הא אין כויח בק הכל לא הוה בריה ונטל חיא
 דטעטא דבריה משים דה־ד, לוקה עליו יכמ״ש בסי׳ ק' .וביב הפ״ת נסי׳ ק׳ אות א' אמנם גמיש שפ דלטא
 אכילה לה־כא דאית ביה ד׳ והי זיתים ותי' רסבשר נשרה נפקא יש לתמוה ונס״ש נט״ז אות א' :
 ך?ז שאני נסתפקתי בטריפה מבטן כטו יתדת אבר וכדיפד, ותלש אט״ה מטנו אי מחייב משום אט״ה
 י והוד, נריח או לאו. והמקים הספק היא דלכאורה אט״ד, חל על טריפה דהיח מוסיף לנ״נ אלא
 שאני רואה ניון דטשעד. שניצור, הוה פריפה ואסורה לב״נ משום בשר מהחי וא״כ אח״כ בשנתקשרו
 איברים נגידים איך יחול אט״ח דליכא םוטיף דטחחלח נטי חוה אסור לב״נ משים בשר מהחי ולא
 ניתן השיעורים לכינ כלל וכאמור . ועיין חולין ק״ב ב׳ תום' ד״ח שאין אי בהמה בחייה לחתימת כשר
 קיימא ואין הכרע שם נט מהר״ט ז״ל אין הכרע בפייר והי ממ״א אי בהמה לאיכרים עיסדח יעיין
 יגטית ל״נ נטה רמשני ואבע״א לקוברו בין רשעים דטשהע ראף דאין איסור חע״א אפייה עוכר ב׳
 איסורים ים״ט נדיר. לא הוה דאין השוכ בדיד, עד שיתיחס אליו תנאי דלוקה בכל שהוא ונדבעינן

 מץך אבאר לך דח״ש אםיר מ״ה נאם״ה כמבואר בפוסקים ונס"?) הש״ז נאות א׳ רש לראות אי
 י אטרינן יפעטא דחזי לאיצפרופי עיקר במבואר סיף ייטא ונאס״ה לא שייך זח דלכ״ע חלקי נחוץ

 בולו או מקצת. ועכשיו ואיתי מי שרצה לתרן דמנשר נשדס נפקא ולא ידענא דנטו נשוה נעינן נזית נש
 ואמ״ה היכא וליכא ככל הו׳ זיתיס כזית נשר אפיה חיינ ננויח ממנו מיין חושי ס״ט ג״ה ד״ה חלקו שנקנו
 חלקו מנחין אין חיינ טו שיאכל נל האנר א״ש ולהר״מ דפסק נפ״ה ממ״א ומלקו ואכל כזית ננ״א חיינ
p אנר. טס״ז דפשיטא אס נקשר שאשי״י דמיתר אם נטריפה ) : ( ° ) ז ״ נ  ועפר״ח אוח נ' ישיא וצ״ע נ
 ואורייתא שרי כי\ג כ״ש איסור דרננן ואף שאו״ה נתכ מטעם דגאפר אין לו היתר עוד כטליפה ומכ״ש לועת
 הר״מ דמ״האשור ז״א כיין שנקשר חזינן ילא היה מדולדל שאין יכול להצריא ואו״ה חרא קאמי דעיקיהטעט

 יחיישינן שמא לא הנריא יפה וע״ז סתש שפיר ילא חיישינן וכשירה ועיין סימן נ״ה נוס :
 ואין בכ״א מהן מיח דפשור . ושוב ראיתי בספרי טירת יוסף בסוף הספר בשם חרכ מוה' יעקב נר״ו

 פלנונ שנתע־רר נזר. . ישיש א״י סעטא פאי שיהא ח״ש אסור מ״ה כאמ״ד, עד שהיקשה להב״י למד, בתנ הטיר ח״ש כו׳ וי״ל לה־פיך אםאי אסיר . שיה ראית• דלק״פ דוודאי אבל ח״« אבד בשי ונידיס
 ועצטות איסור איכא ט״ה לא משום אמ״ה אלא נשר פההי דנסקא מישר בשדה פריפה דחוי לאיצפיופי דחלקי נחיץ פטור היינו נעאין נכל האבר זית נשר וחידוש הוא אבל אי אבל יית נשר תוף כא״פ

 וודאי ה״כ משום נשר כשדר, פריפה יפשיר, היקשה שפיר לנ״י לאיזה צורך הזכיר הטור ח״ש . ואפשר טשכהת בערקים שאין מ נשר כ״א עוד וניויט ועצת עיי כהעיר ומטנ ום״ס אין כןשיא :
נ ז״ל י לחמ״ל ט״א טחל׳ חמץ ומצה ח״י הניא נשם סהיל״ח טי׳ נ״א דח״ש למדו טחלנ ודוטיא דחלב בעינן שאסור לעולם ולא היה שעת חבישר טשא״כ הפץ קודם פסח והוליד תי ת י א ר ! 

 די!
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) טביעות עין. היינו כרב א ) ג ? ם י ע TQ t ה h U D M X O ת מ ל  ח
 עובד כוננים אשרו משום פשר * \ * \ דס״ל נשר שנתעלם מן העין

 שנתעלם מן העין וכן משמע דברי
 הרב המגיד ולפ״ז אפי׳ ידוע בודאי
 שלקח העובד כוכבים מישראל בשר
 כשר בודאי אשור מסעם בשר
 שנתעלם מן העין דלא כדמשמע
 לכאורה בעט״ז דבכה״ג כשר דכתב
 ח״ל אבל כבר אסרו חכמים כו׳ אפי׳
 ראו שהעובד כוכבים לקחו מישראל
 דשמא נבלה או ערפה מכרו לו ויש
 מהדין נראה וכן נוהגין עכ״ל משמע
 אבל אם ידוע בודאי דכשרה מכר לו
 מותר וליתא אלא כדפי׳ ועוד תימא
 דאי איכא למיחש דהישראל מכר לו

, איהא בש״ס פג״ה(דן! ל״ג ע״א) דבבשר מבושל ׳ . ע״ל סי׳ ק״י סעיף ג׳ ובמ״ש שם: ב אס היו רוב המוכרים כו ׳  0ג א דבל דפריש כו
 הלך אחר רוב אוכלי בשר אם הם עובדי כוכבים אסור ואם הס ישראלים מותר ואס נמצא ביד עובד כוכבים אסור דמסחמא הוא בשלו
כ׳ הר״בלקמןסי׳ ק״י סעיף ג׳ דדוקא שלא ראה שהעובד כוכבים לקחו אבל אם ראה ו . ׳  וכן ביד ישראל שרי: ג ולא גודע ממי לקח כו
. לקי״ל בכל מכתי דאןלי׳ בחר רובא דכתיב אחרי רבים להנגוח: ה ר ו  שהעובד טכביס לקחו הוי כאלו לקחו מסס ואסור וע״ש: ד זהו דין ת

 ה וכבר אסרו חכמים בל הבשר
 כו׳ *) , משמע דבין בנמצא בין ביד

* \ דס״ל בשר שנתעלם מן העין * \ ־ ״ י - - - -
, ובו ב מעיפים: אסור בלא סי׳ וטביעות עין ומנואל ל ה ע מ ד ו א נ ל א ל צ מ ר ת ש ן ב י  0ג י

2 א > ל  א נא] ״ בשר ו,;מצא מושלך בשוק הלך אחר הדוב X ב
. י נאמ נזה וא״ל *) מאי שנא ממציאה  u-v, u ״» 1 1
ב דלאמהדרינןבטביעו׳עיןאלאלת״ח י ר ו י ל דפ! יש מרובא פריש ג אם ה ב ר  א
 (א) המוכרים עוברי כוכבים אסור ואם היו רוב שאניהכא לאיסור מדרבנן בעלמא
 המוכרים ישראל מותר וכן בשר הנמצא ביד עובר הוא ע״כ ממי טביעות עין לכל

) לקח אם היו מוכרי יארס  כוכבים ג ולא נודע ממי(נ
 הבשר ישראל מותר ד זהו דין תורה ה נ ובבר אסרו הכמיס כל הבשר הנמצא
 בין בשוק בין ביד עובד כוכבים אע״פ שכל המוכרים וכל השוחטים W ישראל
ט ולא ג עור אלא הלוקח בשר והניחו בביתו(י) ונעלם מן העין ו אסור w אלא  נ
) טביעות (ה) עין >א) והוא א  אם כן היה לו בו סימן ז או שהיה לו בו (

 מכירו וראי שהוא זה או שהיה צרור וחתום:
 טריפות א״כ היאך אפשר דיש מתירין

 בראה מה בכך שהמוכרים ישראלים שו9 סוף הישראלים נמי מוכרים טריפוח אלא ודאי אנן ישראלים דמוכריןכשר ולא טריפות כלל בעינןוכמו
 שיחכאר בס״ק י׳ ונראה דגם העט״ן ס״לדבעינן דוקא שהישראל מוכר בשר כשר אלא דלסומרא קאמר דאע״ג דודאי מוכר בשר כשר אמרי׳ שמא
 נזדמן ומכר לו טריפוח ויש מתירין בראה כיון דלעולם מוכרי[ בשר כשר ומ״מ לא היה צריך להאי טעמא אלא עיקר הטעם כמ״ש הר״ב המגיד
 משוס בשר שנחעלם מן העין וגםהיכא שרוב המוכרים מוכרים בשר כשר בודאי א״צ ראה דאזלינן בתר רובא והכי מוכח ממאי דקי״ל
: ן אטור. הטעם כתבו הפוסקים דחיישינן  דהא דנמצא ביד עובד כוכבים מותר היינו דוקא שלא ראה שהעובד כוכבים לקחו וכמ״ש בס״ק ג׳
 שמא שרצים ועופות החליפוהו וכתב הרא״ש דאפילו בבהמה שלמהחיישינן שמא עורבים החליפוהו כדמוכח בשמעתא וחומרא יתירה היא
 עכ״ל ור״ל בעובדא דאיתא התם דרב אזיל לבי רב חנן חתניה חזא חיותא דתליא (פי׳ בהמה תלויה) ולא איעלם עיניה מינה **) אבל
 לפי מ״ש התוס׳ שם דהאי עובדא רוב עובדי כוכבים הוי לא מוכח מידי דודאי כל היכח דאיכא למיחש לעובדי כוכבים אסור אנל לשרצים
 בבהמה שלמה לא חיישינן וכן פסק בספר ת״ח ועוד מראה דנתלאו במסמר לא חיישיק לשרצים ב״ש בבהמה שלמה דלא כהב״ח סעיף א׳
. והקמה בהגהות דרישה דהרי לעיל סי׳ א׳  שכ׳ בשם התוס' כהרא״ש ולא נמצא כן בחום׳ ואגב חורפיה הוסיף דברי י הרא״ש בדברי התוס׳
 כתב הטור דהמוצא בהמה שחוטה בשוק מותרת ותירץ דהכא מידי שהיא שלימה בלא ראש ולעיל היא עם הראש ולק הוי שחיטה סימן עכ״ל
 ולא דק דהרי הטור כתב לקמן סי׳ קי״ח סתס בשם הרשב״א דשחיטה אינה סימן והכי מוכח להדיא מדברי הרא״ש פ׳ אלו מציאות ע״ש
 ועיין במרדכי פג״ה גבי מ״ש ומראייהו של ר״ת נ״ל דשחיעה אינה סימן אבל בלח״ה לק״מ דהא ס״ל להרא״ש והטור דברוב טבחים ישראל או
 ברוב ישראל סגי כל היכא דלא חזינן דנטלו עורב וכמ״ש בס״ק ח' וכן תירץ בדרישה גופי׳ סי׳ א׳ סעיף כ״ב ונעלם מהגהת דרישה דברי אביו:
 ז או שהי׳ לו בו טביעת עין. וכחבו הפוסקים דכל אדם אפי׳ ע״ה נאמן לומר יש לו טביעת עין מיהו דוקא חמיכות שראה אותן מתחלה היטב

פ " כ  חידושי רע״ק ביאור הגר״א ז
 (6י' סיג ט״י טן״א) דאיםור מדרבנן בעלמא הוא . בנקה״ג יפריח ותנ״ש נתנו דאף [א] בשר נוי . לשון הרטכ״ם ער טוף הטיט! יוזוא ברייתא נכטהטקוטות תשע
 נאיםור דאורייתא כגון טצא בשוק ברוב טבחי עובדי כוכבים ע״ר, נאמן אולם נתבייש ״ חנויות כוי וננטצא כו׳ ובירושלמי רשקליס פ״ו הלכת ד' תשע חנויות בו׳ ובנמצא
 כתנ באשה דגאטנת רק באיסור דרבנן וקטן לא םהימן אף בירננן עיי״ש : הלך אהד הרוב א״ד יוהנן הנמצא ניר עובד כוכבים בנמצא בפלטיא א״ל כן איר יוםי
 והוא שראה אותו יוצא טטקולין של ישראל כו׳ דב נהת לתטן חמתי; טקילין וחפר עליהן .
 וסשמע דאף ננטצא כיד עובדי כוכבים דהא שם אחיןירו-ביר עובדי כוכבים יותר טנמצא דחא אצויכו שראח אותו כוי וז״ש בשר כוי אם כוי וכן בשר נוי אם היו כוי
 וליק כאן רוב כש״ש בירושלפי הג״לוהוא שראהכו• ואע״ג דםיגיא דהולין צייה א' אינו כן סמך על הירושלמי כדרכו ברוב מקומות : [ב,] ולא עוד כוי . pee כרב וכ״ט
. חולין שם: ׳  בפ״ב דב״ט (כיו ני) רחלנה כרב דסוגיא רנמ׳ פריך והאמר רב בשר כו׳ וכ״ט נפוף י״ט בעובדא דרב חנא כוי ועהג״מ ט״ח שט: [ג] אלא כוי או כוי .או ט

׳ י ל ן  פתחי תשובה באר היטב י
 (א) והוא םכירו ודאי. עיין סר״ח ועיין נתשונת!ו״נ תניינא מלק אס״ע״סימן ס״ג (א) חמוברים. כתנ הש״ך רנש״ס סג״ה איתא דננשל מנושל הלך אתר רוב
ם אסור ואס הס ישראלים מותר ובנמצא י נ כ  ״*c אוכלי נשר אם הס עובדי ט
) לקח. כתב הלב סי׳ ק״י דוקא שלא ראה שהעובד כוכבים לקחי אבל נ ) :  ניד עונד כוכבים אסור דמסתמא הוא נשלו ופיל ישראל שרי ועייל סימן ק״י ס״ג
 אם ראה אוחו הוי כאילו לקחו משם נידו ע״ש : (ג) ישראל. כתב השייך ואפי׳ אס ידוע בודאי שלקח העובד:וכבים מישראל בשר כשר אסור משעם בשר שנתעלם:
 (ד) ונעלם. דתיישינן שמא שרצים ועושות החליפוהו וכחנ הרא״ש דאפי׳ בנהמה שלימה חיישינן שמא עולבים החליפוה כלמונח גש״ס וחומרא יחירה היא עכ״ל
. (נבי״ע סי׳ קל״מ אושר אפילו נהמה שלימה אחר שנשחטת  אבל השייך כתב דוקא אי.איכא למיחת לעובדי כוכבים חיישינן אפילו בנהמה שלימה אנל לשרצים לא
נ מנחי ישראל או ברוב ישראל ובזה מתורן דלא תקשי מסימן א' דכחב ו ר  אם נתעלמה מן העין ומשיג על הש״ך ע״ש). וכל היכא ללא חזינן מכולו עורנ סגי נ
 המוצא נהמה שחומה בשוק מותרת דשם מיירי בלוב ישראל: (ה) עין . כ' המ״ז בשם הלמנ״ן דאפילו כל אדם נאמן בזה ול״ד למציאה דלא מהלרינן בע״ע אלא לת״מ
נד כוכבים  שאני הכא דאיסור מדרבנן בעלמא הוא . (מיהו דוקא שראה אוחו מתחלה הימב. שייך וט״ז • כתי בתי ח״צ סי'ל״ס שור שחומ מסומן נלד א׳ והקצב עו
 חתך השור לשנים והשומע אמר שמכיר נש״ע שתשני מתיכות שור א' הם ועוד שהם מתאימות והכשיר ע״ש. כ' בת׳ נ״ש סי׳ ע״ה חנית של שומן אווזא שלקח
. וכי דע״ה אינו נאמן בט״ע קל אלא צריך ע ״ ׳ או. ג׳ ימים והכיר שהיה החבית מלא כנתתלה יהתיל שהיה לז ס  השר מנית יהודי ועמד שם נחלר משכנו נ
. כ' נה״י להזהיר על השוממים אצל עובדי כוכבים לרשום על הנשר דוקא הפרשה וגס תינת כשר ע״ש. ומה שאנו נוהגין י מ  שידקדק יפה. ובח״וז אף בט״ע קל מ
י כוכנים לשוחט לשחוע ע״ל סי׳ א' והע״י כ׳ כששולחין עופות לשחוט ע״י עונד כוכבים צריך השוחט לכהובכמה עושות ששחט. וגס היוס נ ו  ששוצחיו ע״י ע

 ע״ש

י הגולה א  ג

 א לשוןהרמנ״ס נס״ח מטלכוס
 מאכלות אסורות מסוגייוגמ׳
 חולין דף צ״ס: ב מהירושלמי
 ושקלים: ג מימרא דרג גגגלי

 גקודות הכסף
 (טיסן ס״נ ט״*ן אי) מ״ש
 מטציאה בוי . לקימ וסחט
 ממונא והכא אישווא ואי לאו
 וקושטא קאמר א״כ איסווא
 קעניד וצ״צ למימו כלל ואית
 ליס טניעח טין. וק״ל. שוג
 מצאתי סיוע לדברי נרש״י פ׳

 דגול מרבבה
 (טיטן סיג שייך ס״ק ד.׳)
 משסע ובין בנםצא נין
 ניד עיבד כוכניט בו׳ . הא
 וואי וצגמרא ויון אין חשש
 גשר שנמ״ה ניי עיכדי כונני׳
 רק ונוי השייך ננוים לרעת
 סרמג״ם שפסק נהירושלמי :
 (שם ם״ק וי) אבל לפט״ש
 ומיס׳ שם וכו/ולענ״ו נראה
 דהתוש׳ ה״ל כדנרי הרא״ש
 דחל״נ איו סייעו התוספות
 דדלמא רונ טנחיס עוכוי

 חרושי בית מאיד
 (פיטן פ״ג שיך פק״ו) משיג
 על הכיח שנתג נשם התוס׳
 מה שנמצא כהוא״ש וכהתיס׳
 לא מוכח מידי ע״ש ווויי,.
 ני לענ״ו עכ״פ משמעות
 התום׳ ממש כסלא״ש מ״וכתגו
 ד״ה לא אעליס רנ עיניה מיני׳
 לא היס ינול לוקיק כו׳
 וולמא מיייי ניוג עינוי
 כוננים משמע אנל לפי האמת
 ופשק אשור א״צ לומד דמייוי

 יד אברהס
 (טיטן ט״נ פעיף »') בשר
 הנמצא ביד עונד כוכבים כוי
 אם היו טיכרי הנשר ישראל
. עיין נמ״י טוף ׳ י  מותר נ
 נלל ל״כ שהביא נשם נמה
 פוסקים והיכא והמוניים
 והענחיס כס ישראלים
 ומכשירים בנמצא כיו עונו
 נונניסוה״הנשולחאומפקיי
 ניו עוכו כוכבים נלא חותם
 שלי ולא כהש״ן. ישם ס״ק
 מ' גני שילח עוף ע״י עונו
 נובניס לשחוט נחנ יכל הינא
 שאין לוהנאה בוגר לא חיישי'
 לאחלופי . >שס ס״ק ד׳ כתנ
 דכל סיני שנחפש כגנב ולזייפן
. עוד כתכ שס סוף  הדין כן
 כלל הנ״ל ובסולת למנחה דאש
 היו קשוליס נמס מתינות
 ניחו ונגנבו מהם דהנשארים
 מותרים נמקוסשיונ המונריס

 והנןנחיס הס ישראלים ;

 צבי לצדיק
 (סי׳ ט״ג נש״ו טק״י) אסור
 הטעם כוי, ולא יושנא מס
 קשיא משוס ושלח גיו א״י
 וצינא רוב סמסייע לסיישחיעה
 ונשי׳ אימיילי שיש יוכ ישראל
 ולזה מסני סי׳ שחיטה לחששא
 ורבנן של נתעלס מן העין
 וגסי׳ קי״מ מניא גש״ך ונרי
 הפרישה שכחנ נעין זה ושם
, ואין כאן שוס  דחה ונרי ו

 וחי׳ לפי שנוא הנ״ל:

י דעת ח ן ה ר מ ב ת א ו ב ל ב ה ן ס מ י  שפתי ס

 עישר׳ ניפול והיינו נל שאין יכול לחזור ולחיות אם נשחםר, אפור םדרבנן ולהר״ט ט״ת ואם פתה הוה
 אט״ח והוד, בריר, וכדאםרן ! ך אינו . עשיך וני הילוקים הם אם נשנר העצם תלוי אט עור וכשר חופי!
 רובו וננשטפ אף אין עור ובשר חופין רובו כשר אלא שנהנו לאסור ומדולדל היינו שאין פעורה בנירין
 אין חילוק באם חושה אלא כל שיכול להיות כוי אמנם לדידן בנשבר ועור ובשר חופין רובו אסור טשיס
 םצות פירוש דשפא יצא לחוץ ואין מתרפא וזר, עיקר הטעס לחלק נעצם שנשבר אש חיפין רונו או לאו
 אלא בשאשי״י שיי מכיש ואם אין ריעיתא נלל נעור ובשר שיי כ״ש טטריפת עש״ך סי׳ נ״ה , ואף אין
 שאשי״י: ךן שחיטה . עש״ך וכבר התבאר דטיתה עושה ניפול ולא שחיטה ועיין חולין כהטקשה וכי״פ
 הי שאייה : ט אסור . עש״ך ואני לא טצאתי כן בס״ט אדרבח לכאורה מבואו החיפיך שש בהיציא העובר
 ידו בתב הפייט שם דלחר״ט פה שאטרו מצות פירוש היינו ט״ה משוס אס״ה אלא שאי; לוקין עליו חרי
 בהדיא דמן התורה הוא . שוב ראיתי להכה״נ בהנהות הטור אות י״ש עשר בזר, ונדחק ס״ש השייך
 טצות פרישה מדרבנן טלת דרבנן הוא סיום דברי השייך לא דברי הט״ט משום רכל הפוסקים כתבו דהות
 טדרבנן . ולדינא ציע טאהר דר״פ סובר דתות ד״ת אשור להושיפו לעוכר כוכבים ינם להקל בספיקו
 צ״ע ועיין סי' צייר,(") ! י וע״ל, עש״ך ואף להר״ט דםדולרל ר״ת ט״ט נשמט אף מדרבנן שוי וטנהנא
 הוא לאשור ועט״ש בסי' נ״ה : יא יתית , ע״ל סימן נ״ר, שייך ישם גתכאר דצלע יתירה אין אונלין
 פשוש חלב הא שאד יתרת לא הוה כאבר טדולדל ואין אסור י יב במקום . השייך היאה ממום לסימן
 נ״ח אות ז׳ וכבר כתבנו שט דהדין עם רםייא דנס בנשטפ יש חילוק נאט חופה רובו: y םותר .
 עש״ך הקשר, הא הרשב״א לשיפתיד. רביעי השילתא אין נהם םנהנ אבל לדידן דאסור הטנהנא א״כ .איך
 כתכ הר״נ דשרי לאכול אבר הנשטפ והר״ט ז״ל השוה אנר הנשמט לניעי חשילתא םפנהנא אל תפוש
 כוי והר״ב ז״ל שנתב רגם בזה המנהנ להחמיר משפע מסברת עצטו . ותי' דאה״נ קאפר הר״ב דםדינא
 מותר אלא פפנהנא אשור כפו ביעי תישילת!* אלא ד»*י איך כתכ פותר ביון דאנר מדולדל נ״כ פדרבנן
 ואי דיש לחלק בין איסור דרבנן ובין םנהנא הא הפ״ז לעיל סי' נ״ה נתב דשצות שירוש לא הוה כמו
 דרבנן וא״נ כדים דטוולול פ״ה הוי• איש תנ״ע י• יד אנל, עש״ך דממנהגא אין להלק נעור הופה
 רובו וכ״פ נר״ט דנעצפ הנשבר מחלק כאם הופר. אנל בנשםט אין חילוק וטנהנא איבא ובנל נו לא

 םשפע כן . ו״ש לעיין נביע׳ ומ!ילת» :

 רק טתודע! ׳טבע״פ טו' עד שתחשך חיש פותר ט״ה דבפסח נתיב לא יאכל בציר״ה ויישב קושית הכ״ט
 יע״ש ומכור ה״ת• לוט!־ ביק דטדין חלב לשדו חיש איכ דוםיא בעינן ואט״ה קיל איפוייה דיש היתר
 לאיסוריה בשחיטת לא למדו טהתפ ונט ו״א . הן אםת שיש לראית בב״ה דאפרי' פנייה קשייו א' דל״ד
 לערלה דהיה ש״ה א״נ יהיה ה״ש מותר ט״ה ומיהו פייה ליורה בשר הוה שיעור שלם בהתהברם יהד
 וה״ה ה״ש בב״ח שנאמרו ונפלו לאים םכיע דאורייתא לדעת ר״ה הובא בעבודת כוכבים ס״י מהפוך
 בולו לאיפור ואפילו יבש ביבש גפי קי״ל רה״ש טבב״ה אפור ט״ה ועמ״ש בשער התערובת . שוב עיינתי
 בתשובת מהדלנ״ה פי׳ ייי וגפ הוא ז״ל לא כתנ כ״א הניח בצ״ע . דא״כ כל דלא הוד, ברת גיפא דליד
 לחלנ אלא עיקד דחזי לאיצםוופי שייך נכל איסורים. י ל ובשר. עש״ך ויש ליאות הפחכר דהשםיט
 דין דאין נוהג בםטאים א״כ לאיזה צורך הזכיר זה רבשר פההי נפיק מבשר כשדה טריפה ולא עוד
 שנתן םקום לטעות בדבריו ולומר דב״נ אין מוזהר על בשר םהחי בקושייתו בהל' טלכיס פ״ם הי״א יע״ש
 וא״כ אין טוזחר ליתן לב״נ , ואי דנ״ט לענין איסוריפ טבפליט ויט״ש לעיל א״כ אטאי השפיט דאין

 נוהג בטטאיפ ועמ״ש לקטן :

ת נפלאתי על אדונינו הניח ז״ל נט״ש שיש הילוק נין בשר סהחי לאט״ח דבשר טההי אין ו א ר ו נ  ל
 גידים ועצמות טצםרפין לאיסור אלא להיתר ובאט״ה צריךששים נגד הניוין ועצמות עב״ל
 וא״י הא םנואר לקטן סי׳ ק' דאין בנ״ר, בנים ועץ הוא והתורה אמרתו ואפ נתנשל עט שאר איצ ם׳
ד הנשר נ  נגד פליטתו והוא משגה שלימה הולין צ״י ג' א״כ כ״ש ניר ועצפ ,של אט״ה דא״צ ם' ב״א נ
 ואף ש״ש לומר רנ^טובא נין אש״ח שהתורה אםרתה לניד ועצפ ופשלים לנזית ולקמן טק״ג מבואר
 נטהח נופו של נ״ה צריך ם' (פדרננן עים״י ושייך ופר״ח) א״כ כאן נטי אפיה חתירה אםרתו לניר ועצש
 וצריך ם' נניס אנל קשה אי נמהר׳ תו יצא פתירת אפ״ר, ינשתנה טכרייתו כט״יש הר׳יט בפ״פ פהל'
 ם״א ואין חייב אלא בכזית בשר ואי שלש ונתערב אף דיך נישול א״צ ם' כ״א גנד פלישת הבשר לא
 ננד גידים ועצמות . וי״ל דנים ליבש ניכש דאט״ה צריך רוב ננד הגידיפ ועצמות ועדיין צ״ע !
 ה אסור . עש״ך וכבר התבאר דאנד שאין ־בי עצם יחתך מקצת להד״מ חייב משום אט״ה ולהר״א משוש
 נשו טחתי ! ו אם . עש״ך והוא טניאי בר״ט ו״ל פ״פ טפ״א ה״ו דשחיטח אין עישר, ניפיל ויי׳יתה



 באר הנולד.

 שם יף ציה: ד לשו; סרמגיס
 ש0 ־. ד. עול נכס יש ממצקין
 ונ״כ סועכין ו״שנ״א :
 ו שם נשם ושנים ושיה נשפ

 נקודות הכקן

 ניד ה:שה ריש וף צ״ו גני ה*
 דאמוינ! ונטניעת עינא שלי
 נחנ וטאניוה לא יצשינן והחם
 משום חמיו ממון ח״שייולמא
 משקו נוי ט״ש. שונ ואיחי
 נחום׳ פרק נתלא וינמומ ועי
 נל הגט וף נ״ו עינ ונהזא״ש
 והר"! ושאר פושקים שט נתט
 להויא ואפילו טיה יש לי
 טניעת עין נאן וננ( מילתא
 ואיסורא וולא ומי לאנייה
 מטעמא ואמון ע״ש : (ט״>

ש םחטין נפשה) ' ״ ס  p"6 נ
p״C נוי. זה אינו נמ״פ נש״ן 
 ח׳ והנא נמי מיירי נקשודיס

 נמו גני חמן :

 דנול מרבבה
 נונניס היו שש ולפי ועת
 הש״ו לא שיין לשון ולמא
 שהל׳ ודאי רונ עונד׳ כוננים
 היו שש יאל״כ למה צא העליש
 רנ עיני׳ אלא ודאי שם״ל
 להמופפומ גם ננהמה שלימה
 שייך מימרא ולנ ולכךאלינא
 דאמת ד0״ל ללנ נשר שנתעלם
 מן העי( אסור תו לא צליכין
 לוי שהיו לונ עגמ׳ עונדי
 כוכניס אלא שהחוש7 נתנו

 חרושי בית מאיר

 נרונ עיניי ניכניס ית״צ והא
 ננהמה שלימה צא גזר לנ א״ו
 יס״ל להתוס׳ נהרא״ש ממש
 ומשום חומרא יתירה נזר לנ
 ואנ״כ היס להם צימר יהא
 נל״ז ע״כ מיירי אפי׳ לסאמת
 נלונ ננריס ומאי לשון וצמא

 0ילואים
 [נפיק ט' וחה הש״ך אס
 ונרי םעע״ו מונרי הרא״ש.
 אנל טעם העס״ז הוא ני
 איסור נשר שנתעלם מן העין
 צויין לינא רק נטקוס דאיכא
 ריעותא . לנ[ יזיישינן שמא
 נמצפו אנל אם אין ריעוסא
 לפנינו אין אנו מוששין
 וםוצנין אחר סקלונ. וצפ״ו
 מה שהוכיח הש״ן מריש וי
 סוא״ש ונסנ וסא וססקינן
 סנא וצא נלנ היינו הינא
 ממצא םנשי נמקוס שהניחו
 כו׳ ומשמע דנעינן ווקא
 שיווע שםוא נעקוס שהנימ יש
 להונימ מסוף ונריו להפך
 וכדעה העט׳׳ז וכתנ אנל סיכא
 שנעלו העורנ והחזילו חייש״
 שמא החליפו דמשמע דווקא
 נפקוט ואיכא ריעיתא לפנינו
 נ׳ אין צן ריעותא יותר
 מנטילת העיינ ונאופ) זה
 אשור • אנל סשמא נמקוס
 דלינא דעותא מותר . ינן
 משרש סעסיז ד' נל הפוסקים
 סאומריס אם מ4או נמקוט
 שהנימו הוא לאו דוקא ואי!
 מיששיןיק אט ידוע לי שהנסר
 סוא נמיןום אמר מ«ן שהניח
 ויש ריעוסא לפנינו חיששין
 זישלסאריונזה ולהניא ראיות
 למרי העטיז כי אין אנו
 ממזיקין ריעומא אס איו

 חששא לוס •.

ן קלג ה כ י ת & ב יורה דעה סג הלכות בשר שנתעלם מן העין ש ה י ז ר ו  ט

. היינו כלוי דסליג על רב בשור הביא וכ״פ בת״מ סוף כלל ל״נ: ח ויש םתירין. ז״ל הר״ן בפס ספר התרומה ׳  אדם כנ״ל:(1) ויש מתירין כו
 דעת הרשב׳׳א שסובר אפילו סנימ י׳ ומצא ט׳ אסור דרויישינן שמא דע״כ לא שרי אלא בבשר הנמצא בעיר שטבחיה ישראל דלעורבים
 ניטלו ואלו אחרים הם וא״ל *)מ״ש מחמץ בפסח בא״ח סי׳ תל״ט בסעיף דטלמא לא חיישינן וא״נ בעיר שטבמיה עובדי טכביס כגון שהניחה
 ג׳ די״א ה״מ כקשורים יחד דוקא הכא שאני שכיון שראו חכמים לגזור בביתו ומצאו במקום שהניחה רכל כה״ג לא חיישינן לעורב אבל בעיר
 בגשר שנתעלם מן העין גזרו בכ״מ שטבחים עובדי כוכבים ומצאו
ס ב ני] י הלה כלי מלא חתיכות בשר ונשבר הכלי במקום שלא הניחה חיישינן דלמא ו ה ש י ז ש ב ה ב ש נ מ ( ש י א ו ו ר נ א  ש

ן אחלפו׳ עורבים דמדוכתייהו שקלי ו א ת ו ו כ , ת א ח צ מ א ו ב ו » ר א ת ל ו כ י ת ה  שינוי בעולם חיישינן אח״כ לכל מה ונפלו ה

 בזמן שמוצאו במקום שהניחו אבל

מי עובדי דבעי סימנא או טביעות  ו
 עין לא מצאה במקום שהניחה
 עכ״ל ור׳׳ל ועיר שרוב טבחים עובדי
 כוכבים הוה וכ״כ הרשב״א בחדושיו
 כ;

 שיש לומר אותו בשר שהיה בכלי גררתו היה או
א שרץ וזה בשר אחר הוא״ ואם תלאו במסמר ו ס ה ו א ל י £ : , א ח ס א ו ק מ י נ א 5  מ

 בביתו אסור אס אין לו בו סימן או וכיוצא בו שאי אפשר לשרץ ליטול ולהניח מותר בשם ספר התרומה ופסק
ר שנתעלם מן העין ט אם ומבואר ברשב׳׳א דה״ה אס נמצא ש ) ה נדי] י ויש מתירין י ב  טביעות עץ. כ׳ המרדכי פ׳ ג״ה (
' מצאו במקום (י) שהניחן ; בדרך חתיכות בשר וכה״ג אם רוב ט ו מ  וז״ל מעשה בא לידי בחרננולמ ש
ה n עוברי דרכים ישראל מוהר ולא י ) והמנהג להקל כסברא האחרונה ואפילו אס ה ב ) ( ג  ושלחוה ביד עובד כוכבים בלא שומר הגה (
 ונסחפקו לומר שמא אחרה היתה חיישי׳ לעורב כל כמה דלא חזינןשנטל
 ונתחלפה והלכו לשוחט ושאלו לו אס שחט זאח ההרנגולת ואמר אין לי העורב וכ״ש אס מצא בשר בשוק במקום שרוב טבחים ישראל דמותר
 בה טביעות עין אמנם עתה שחטתי תרנגולת אחת אבל בעל התרנגולת כל זה הוא דעה הפוסקים הנ״ל(וכ״פ הרוקח סימן ת״ז דהמוצא בהמה
 היה מכיר אותה ואמר שזאת היא והתרתי אותה כיו; שבעל התרנגולת וכה״ג במקום שרוב ישראל מוהר ולא חיישינן לבשר שנחעלס מן העי

 וכ״פהאו״הכלל כ״ב דן ז׳ דהיכא שהניח בשר ברחוב במקום שרוב
 עובדי כוכבים מצויס והלך וחזר ומצאו במקום שהניחו מוהר עכ״ל)
 ונ״ל שכן הוא דעת הרא״ש בשם רשב״ס בכל זה שהרי בא ליישב מה
 שפסק רש״י כפשטא דמתנית; דמיירי בנמצא בשר בשוק במקום שרוב
 ישראל ועוד שכתב (ליישב הך טובדא דדיו דפ׳ אלו מציאות דמיירי

 מכירה כר״ת דאמר לית הלכתא כרב דאמר בשר שנתעלם מן העין אסור
 כו׳ עכ״ל והקשה ב״י דהא רב נמי מכשיר ביש טביעות עיןדט״ע עדיף
 מסימן כדאיהא בגמרא עכ״ל וכתב עליו רש״ל חוץ מכבודו לא הכין כי
 לרב לא מהני ט״ע דהרנגולה דשמא לא שמטה הישראל אלא עובד
 כוכבים'שחטה דהא שחיטה לאו סימן יא״כ לרב דחייש לשמא הסליפו

 ה״נ דחיישינן לכה״ג אבל מאחר דקי״ל כלוי דס״ל לא חיישינן שמא ברוב ישראל) אבל הייכא שנטלו העורב והחזירו חיישינן שמא החליפו
 הוחלפו ה״נ לא חיישינן לכה״ג מאחר דלא מזיק ריעותא ואמרינן בודאי משמע הא מסתמא כשלא ראינו שנטלה לא חיישינן ברוב ישראל ועוד
 היא התרנגולת ששמטה ישראל מאמר שהוא אומר עחה שיוטהי תרנגולת שכתב דהני עובדא דאיתנהו כש״ס שהצריכו סימנים או טביעות עין
 א׳ עכ״ל משמע שפירש דברי המרדני ששלחו הישראל לעובד כוכבים איכא למימר דהוה בעיר שרובה עובדי כוכבי׳ וכיון שנאבד איכא למיחש
 עם התרנגולת שיוליכנה לישראל לשחוט ואמר שמא העובד כוכבים טפי והני עובדי משמע דלא מצאה במקום שהניחה כמ״ש הפוסקים
 שחטה לזאת ואין פירושו נראה כלל דהרי המרדכי כ׳ בתרנגולת שחיטה הנ״ל ונס מדברי הרא״ש שכתב וכיון שנאכד כו׳ משמע הכי וכ״כ הב״ח
 ושלחוה ביד עובד כוכבים כו׳ משמע דכבר היתה שחוטה ותו דלמה דהרא״ש סובר דהנך עובדי לא מצאה במקוס שהניחה הוה ואפ״ה לא
 אמר שנסתפקו אם נחלפה למה להם חשש החילוף היה להם לחוש שמא אסרי אלא ברוב עובדי טכביס ועוד דע״כ הא דכחב הרא״ש וכיון
 זאת היא אלא שהעובד כוכבים שחטה ותו למה כתב לללוי כשר לודאי שנאבד איכא למיחש טפי בא לומר דנאבד והוה מצאה שלא במקום
 לוי מודה דחיישינן שמא העובד כוכבים שחטה כל שלא נתברר שישראל שהניחה דאל״כ ל״ל לומר כלל וכיון שנאבד כו׳ לא הל״ל אלא דמיירי
 שחטה אס העובד כוכבים מביא תרנגולת ישראל שחוטה אע״פ שידוע ברוב עובדי כוכבים אלא ודאי ס״ל דברוב עובדי כוכבים לחוד לא אסר
 לנו שישראל שחט אחת מ״מ מאן יימר דזו היא דהא אין כאן רוב טבחי אלא בדאיכא ג״כ ריעותא דנאנד ומ״ש הרא״ש בריש דבריו להא ללא
 ישראל וע״כ לומר דהשוחט אומר בפירוש ששחט אחת לעובד כוכבים חיישינןלבשר שנתעלם מן העין היינו היכא שמצא הבשר במקום שמימו
 זה וכיון שהבעל מכירה לזאת ודאי היא דודאי לא נימא דהעובד כוכבי׳ דלא חיישינן שמא עורבים החליפוה והביאו באותו מקום עצמו ר״ל
 נתן אחרה לישראל לשמוט ולזו שמט בעצמו להכשיל לישראל הא לא דלא מיישינן כלל לבשר שנתעלם מן העין אפילו ברוב עובדי כוכבים
 מיישינן דהלכתא רווחת בסי׳ קי״ח דלא חיישינן לחליפות עובד כוכבים כל זה הוא ברור לדעת הרא״ש ורשב״ס וכן מוכח להליא באשלי פרה
 אלא במקום שיש לו הנאה ממנה וזה מותר אפי׳ לרב דכ״ע ס״ל לההוא אלו מציאוח ע״ש וכ״כ בד׳ימ שדעח הרא״ש כסה״ח וכן משמע במהרש״ל
 לסימן קי״ח אפי׳ הרי״ף והרמב״ם והש״ע שפסקו כאן כרב וא״כ הדרא פג״ה סימן כ״ב וכ״כ בדרישה ופרישה גסי׳ זה ובסי׳ א׳ דלא כהב׳׳ח
 קושיא ללוכתא על המרלכיוחו להא המרלכי לא כתב שהשוחט אומר בסימן זה סעיף ל׳ שיצא חיץ לשיט׳ ולא הבין ק דברי הרא״ש וע״כ
 עתה לעוכר כוכבים זהומו״חז״להלך ג״כ בעקבי רש״ל בפירוש לברי נכנסבלוחקיס גלולים והשיג על הלרישה ופרישה בקונט׳ אחרון שלא
 המרלכי ופי׳ שאסור לרב לפי שא״א להכירה בטביעוח עין שהרי כלת והרבריס ברורים כמ׳׳ש גם מ״ש הב״ח שכן לעה העור ורבינו
 כשהוליכה לשחוט היחה מיה ועכשיו היא שמוטה כו׳ וגם על זה קשה ירומם •כרבריו ליתא ע״ש(ופי׳ להאי עובלא לרב כהנא לאתי עורבי
 לא״כ ללוי נמי ניחוש בהא מממת משש שמישה והו להא אמרי׳ בהליא שלי כבלי וכולייתא מצאו במקום שהנימה הוי וזהו לבר שאין לו שמר
 בגמ׳ ובפי אלו מציאות פי׳הרא״ש בהליא כהתוס׳ לפג״ה להך עובלא לרב
 כהנא היה בכל המקומות שסביבה רוב ישראל ע״ש גס נלמק לפרש לרשב״ס לא הוצרך לומר אליבא דיליה דהנך עובדא רוב עובלי טכביס
 הויכו׳ וכל זה הס דברים לחוקים ורחוקים). כתב הטור בשם הרשב״א לאפי׳ הניח עשר ומצא תשעה אסורים למיישינן שמא ניטלו ואלו
 אחרים הן ובתה״א למדו מחמץ וכחב־הר״ב בת״מ סוף כלל ל״ב דאין המנהג כהרשב״א בהניח י׳ ומצא ט׳ אלא מחירין בכלענין וכן באו״ה
 כלל כ״ב דין י׳ כתב למותר בהניח י׳ ומצא ט׳ דאמרי׳ חתול או עכבר גררתו ואפי׳ מצי צלע שלימה דשמא ענב עכ״ל מיהו י״ל דהרב בת״מ
ק הוא המנהג להנימ כמה מחיטה ביחל בלחי מקושרים ובכה״ג אפשר דס״ל כסברת התוספות  לא קאמררנוהגין להקל אלא באינן קשורים ד
 והטור בא״ח ס״ס הל״ט לאף גבי חמן לא אסור אלא כקשורים והביאו הממבר בא״ח שם אבל כקשורים אין להקל כיון לבכה״ג גבי חמד
 לכ״ע אסור והרשב״א והרא״ה לף קכ״ב אסרי הכא היכא לליכא רובא להיתירא וכן בעט״ז כחב סחם לבהנימ י׳ ומצא ט׳ אסור וכ׳׳כמהרש״צ
ק  פג״ה סי׳ כ״ב דבקשוריס פשיטא דאסור אבל באינן קשורים נראה להחיר כיון להר״ב אסהיר שק המנהג וגם האו״ה מחיר לגמרי ו
 מהרש״ל שם מחיר באינן קשורים ואפשר דגם הרשב״א והרא״ה גופייהו לא אסרי אלא כקשורים כדעח החום׳ וסייעתס גבי חמץ וכ״כ בפרישה
 בשם מורו דהרשב״א מיירי בכה׳יג דלא כהב״מ בקונ׳ אחרון סעיף ה׳ שהשיג על הדרישה וכחב וז״ל ובמבורי הבאחי להרשב״א גופיה כחב
 להכא אפי׳ אינן קשורים עכ״ל וטעה בלברי עצמו שבחבורו כחב כן מלברי עצמו אמר לברי הרשב״א והבין שהוא סיום לברי הרשב״א
. וכהב העט״ז דאס חזר ומצאו אע״פ שלא נחן דעהו אם הוא ׳  וליתא דלא נמצא כן כלל כדברי הרשב״א ע״ש: ט אם מצאו במקום בו
 במקום שהניחו או לא אין נוהגין לאסרו אפי׳ במקום שרוב טבחים עובדי טכבים כו׳ עכ״ל וצ״ע מג׳׳ל הא דמדברי הרא״ש שכתב טעמא

 ביאור הגר״א ילא
 הודינו דע״נ לא קי״ל נרנ אל* שמצאו נטקוס שחלמו [וויש

 טי' ט״ו] והנהו עובדי דשט דא״ל איח לך םיטגא בנווה כו׳ »
 אט מצאו כוי וע׳ סה״ת
] והנהו עובדי דשטדא״ל איח לך םיטגא בנווה יכו׳ טיירי נעיר שדובה עוברי  ו
 כיכביס וי״ש נתניה ואפי׳ אט כו׳ ובט״ש בנמצא ביד עינד כוננים אע״ג ואליבא דרנ
 הוא נ״ש לדידן ונ״ש בנטצא בשוקו (ליקוט) וי״פ כוי במקום שהגיחו. עוזוס׳ דנים כ״נ
' ד״ח אתא נו׳ וכ״כ בטהית ונוז״ח וניא״ש ושיט (עיכ) ;  ב׳ ד״ח טחו־ווות נו׳ כ״ד נ

״ p B J פתחי תשובה 
 מ״ש נוה. [ועיין נתשונת טפכנוח יעקב סימן ל״ה] •י (ב) והמנהג לתקל. עיי!
 מיש ft כפירוש דנרי המרדני ועיין נתשונח כנסת ימזקאצ סימן צ״ט. ועיין נשו״ס

 ארנעה סורי אגן סימן ו׳ :

 [ד]חלה נוי ואם תלאו בו׳.פפר« ההיא דשילהי י״ט בנפלו החוזיגות'!איז![ה]ייש טתירין
 בוי. שט׳ דלא ברב יבל חני פתני' דפייתי שם תשע חנויות וטצא בח גשר ונמצא' ננבולין
 דלא ברב ואע״נ דשנינהו שיגויי דחיקי נינחו וקאטר שם ורב היבי אביל בו׳ ול״ק היבא
 אכלינן בישרא ועונדא דרנ נהנא שם דלא ברב ובן בטיב דב״ט עונדא דריח ועובדא
 דרי אסי וההיא דמלחי י״ט תלטידי דרב הוי ותחיא דפ״ב דניים שנפלו העורב בחתיא

 באר היטב
. כ׳ הט״ז אע״פ שלא גחן יעיזו אם הוא כמקום שהניחו או ו ח י נ ה : (ו) ש  ע״ש)
 לא אין נוהגי! לאסרו אפי׳ ברוב טבחים עובדי כוכבים והש״ך השיג עליו ומסיק
. ואס הניח עשר ומגא תשע מסקנת ר ו ס  דוקא נאומו מקום עצמו הא לאו הכי א

ים נ נ י כו נ ו י מ י  הש״ך לאס אינס קשורים מותר ואם הס קשורים אסור ועיי נא״מ סימן חל״ט נמ״ז כ׳ בשם המרדני ממשה בא לידי בתרנגולת שחוסה ושלחוה נ
 בלי שומר ונסתפק לומר שמא אחלמ היתה ושאלו להשויוט אס שמס זאת החרעולת ואמר אין לי בה ש״ע אמגסעתהשחעתי תרעולמ א׳ ונעל התרנגולת היה מכיר
 אותה ואמר שזאת היא והתרתי כיון שהבעל מכירה כרית זאמל לית הלכתא ברב לאמר נשר שנתעלם אסור והקשה הנ״י דהא רב נמי מכשיר בט״ע לעליף מסי׳
ק לם״ל להמרדכי ללרנ לא מהני ט״ע אלא במקום שאין ריעומא כגון שנמצא בשר ביל עובד כוכבים שלקח לעצמו ולוב המוכרים ישראל למה לנו לומר י  והט״ז ח
 שהחליפו והחמירו מכח חומרא שצריך ט״ע משא״כ אס ישראל שולח ע״י עונד כוננים בשר או עוף שמוט שיש משש שמא החליפו עובד נוככיס להנאתו שנתן

י ס״ע לכן כ׳ המרדני דקי״ל כלוי ואף בנדון זה מהנ׳ ש״ע וק״ל: מ  גרוע ממנו בזה י״ל ילרכ לא מ
 (יו״ד ח״א) מיגים
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 ממ׳ פ׳ אלו מליאות בכמה אמוראי שמלאו עופות שלהם שחוטים
 ברוב טבחי ישראל וכן בברייתא הרי שנגנבו גדייו ומצאן שחוטין כו׳
 ומשמע דמה:יבהס טביעות עין וזה פשוט וא״כ יפה תמה מאור עינינו
 הב״י ויפה הנין אלא שנלע״ד לתרן דברי המרדכי בעכין זה דודאי
 מיירי כפשוטן של דברים שכבר
 נשחטה התרנגולת זאת בהיתר אלא
 שאחד שלח לחבירו התרנגולת השחוט׳

א שכל המוכרים הס ישראלים המוכרים  מובר כוכבים י [ו] במקום י
. ועיין לקמן סימן קי״ח .־  בשר כשר

 דלא חיישינן לעורב החליפו והביאו באותו מקום עצמו משמע הא לא״ה
 אשור וכן משמעות הפושקיס לכתבו לעורבים מדוכתייהו שקלי :
 י במקום שבל המוכרים הם ישראלים הטובדיס בשר כשר. פי׳
 שידוע שאין מוכרים לעולם רק בשר כשר הא לא״ה כגון שמוכרין

 לפעמי׳ בשר טרפה במקו׳ שמכריזין
 שיש טרפה והכריזו אז אפילו משום
 טרפה׳ א׳ אוסרים כל המקולים

 באר הגולה

 יש מן האחרונים ושכן נתנ
 כרשכ״א :

 דגול מרבבה

 שמכאן לא היי יכול להוכיח
 דענאן יש לימות ורונ שכחי

 עוכרי כוככיס היו :

 שכתנו יק״ל . ומה שהקשה
 מתלאו נמסמריעיין םו״מ ו״ה

 נמכ הראיש :

 חידושי בית מאיר וכשנמצא שם בשר אסור משום דהוי ליס קבוע וכן אס נמצא בשר ע״י עובד כוכבים בלא שומר והמרדכי ס״ל ללא מהני סימן או
 ביר עובד כוכבים אסור ואע״ג דרוב בהמות בחזקת כשרות הן מ״מ טביעות עין לרב אלא במקום שאין ריעותא וסברא לחילוף אלא מצד
 תקנתא דרבנן הוא שלא לקנות מן העובד כוכבים לכתחלה במקום שאין חומרא בעלמא כגון שנמצא איזה בשר ביד עובד כוכבים שלקח לעצמו
 מכריזין או בננקוס שמכריזין והכריזו כן כתבו התוס׳ פנ״ה(דצ״ה ע״א) ורוב המוכרים ישראל למה לנו לומר שהחליפה אלא חומרא החמירו
א שכל המוכריס כו׳״כל לאו דוקא דרובו בזה שצריך סימן לדעת הרמב״ם שפוסק כותי׳ בסעיף א׳ אבל אם  בד״ה ובנמצא כו׳ ועיי׳׳ש: י
 ככולו.(משלוס דינים אלו עבס״א סעי׳ ד׳ ובסי׳ ק״י וקי״מ ובמ״ש שם): ישראל שולח ביד עובד כוכבים בשר או עוף שמוט שיש חשש שהעובד
 כוכבים החליף להנאתו שהניח אחרת גרועה הימנה בזה נחית דרגא
 לרב דלא מהני שימן כל דהו או ס״ע דשמא העובד כוכבים זייף ועשה ג״כ סימן זה כגון ההיא סימן שסמך עליה רב שחתך הבשר בהלת
 קרנתא ודאי אס רוצה העובד כוכבים לזייף להנאתו יטריח עצמו גם בזה דמה אומנות יש בחתוך זה וכן טביעות עין לא מהני דשמא טרח
 עצמו והביא אחרה שדומה לזו במראה דזה הוא דבר מצוי אבל [לוי] לא חש כ״כ ולדידיס גס בשולח ע״י עובד כוכבים סגי בטביעות עין וכן
 משמע מדברי המרדכי שכתב קודם למעשה זה ופר״ת דלית הלכתא כרב כו׳ הלכך אם הניח חתיכת בשר כו׳ אבל אס מצאה במקום אחר
 חיישינן עד שיהיה לו בס סימנים ויכירנה בטביעות עין(פי׳ או יכירנה) וכן אס שלמה ביד עובד כוכבים הדין כן דהא אמרינן בפרק אין
 מעמידי; (דף ל״ט) חבי״ת אסורים במותם א׳ עכ״ל דלכאורה קשה למה כהב האי וכן כו׳ ומה מידש בו כאן ולפי מ״ש ניחא דלרב לא הוי מותר
 כאן בטביעות עין וכיון דקי״ל כלוי מותר בטביעות עין. וא״כ יפה כתב המרדכי כאן בשולח תרנגולת שחוטה ע״י עובד כוכבים דתחלה רצו

 לבקש היתר מחמת השוחט אס יכירנה ולא עלתה בידם והתירו מחמת הכרת בעל התרנגולת בטביעות עין והיינו כלוי כמ״ש כנ״ל :

 שט ונ״כ שיך
 ביאור הגר״א

 [ו] במקום שכל נוי . ל״ד דהיה רוב כט״ש
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, בטור.כתוב לין בהמה טמאה ונפל ׳ ו ) ושל שאר פינים כ א ) ף . ושל שאר בהמות טהורות אסור : ס ׳  סך א חלב שוד וכבש כו
 ב ושל.שאר מיניס. כלוי של חיות או של בהמות טמאות אין לבשרם אסור ואין בהם איסור מלב ונ״מ לענין מלקות ולא היה
 בהם איסור חלנ אלא איסור של נהמה ־טמאה. וכתנהב״ח מ״מ לטור לכותבם כמ״ש ב״י ומו״חז״ל תירץ לנ״מ לענין שאסור לעשות
 שאלו היה בכלל מלב היה מותר לעשות בו סחורה מלכתיכ יעשה לכל סחורה בחלב בהמה טמאה ונפל שאלו היה בכלל חלב היה מותר לעשות
 מלאכה אבל כיון שחלנם כבשרם ן ז בו סמורה לכתיב יעשה לכל מלאכה
 לאשור משוס נהמה טמאה אסור הלכות הלב כו׳ . וקשה מזה לעני( בהמה
״ טמאה לאפילו יש נהם משום איסור * ! ״ . ״ ש ^י«!» י " י מ פ ל יל " כ ה ע ר י ח ם ס ה ת ב ו ש נ נ  ל
ן והאסית מלב לא מועיל להקל אלא להחמיר י ר ת ו מ ם ה ם ה י ב ל ו ה ז י ק סד א מ ה ב כ ל ח ב ק ד׳ ד ״, ס״ , ! ק מ , ס  ב

ה ,» ובו כ״א סעיפים : רהוה איסור מוסיף כמו במלב בהמה ל י כ א  טמאה אסור לעשות סחורה משום ל
^ ] טהורה נבלה להוה איסור מוסיף ב ב נ ( א ) ר ו ס  לטמא הוא לא נ״מ מילי וזיק ינ״ל א א 1W **)הלב שור וכבש ועז א

&&£?J&?£! •• י י פ « *י י י י ™ ״ a m (6)
י  ״י 8 ׳ י י י פ י א 4 ״ ־  יי'מ ״׳ teB ק

 וגו׳ אבל בבהמה טמאה ודאי אין ללמוד מנבלה דנבלה היא מעין טהורה משא״כ בבהמה טמאה אבל נלע״ר נ״מ לענין מין במינו דקי״ל מין
 חידושי רע״ק ביאור הגר״א באינו

 (סי׳ ס״י ס״ו שין״א) רבשרם אפיו־. טעט(ה על טפאה אכל נופל אין נו טשיפ ית £ן" 1א] חלב נו׳ . טעורש נתירה י• [ב] ושל כוי . מתל׳ קייו א׳ !
 אלא טשום וחדשים נרטי: (נא״ו) ולא היה לטור לכותבם. בהפר אור יקרות פ׳ דברים [ג] כוי כוי - 'וטא ע״י א׳ ונויתות נ״א א' וענח״ג וטתנ" וכינוריט :

פ " י ש  פתחי תשובה באר היטב ה
ד (6) מינים. בטור־ כת׳ כגון תיוח ובהמות ממאות. וכ׳ העיז מ״מ ללילן י י• ס י י' יע"י "״* ע "מ כ E י; ״ B i W י א  (א) עאר טינים • «"( נ

לה  באר תו

 א משגה חולין יוי קי״ו :
 ב יומא דף עיו:

 פרי חדש
 (=׳' ״"י סעיף ״י) *חלב
 שוד ובו' אשור וכו׳ . וכל
 שאר נהמות טהורות נכללי ן
 תחת סוג ג' מינים הללו ואף

 יד אברהם
 (סיטן מ״ד סעיף »') חלב
 שור וכוי אסור ושל שאר
 טיניס מותר . ע״( נעליו!

 צבי לצדיק
 (פי׳ מ״ד ש״ך ס״ק ב׳)ושל
 שאר טיניט נוי לא נ״ט טירי
 ולי נלאה מ״מ לחילה שיש נו
 סכנה רמאכילין אותו הקל

 נחלת צבי
 (עיני! פ״י טעיף אי) ושל
 שאר טיניט םיתר.ע«'ו םק״ח
 מס שכמנ ע״כ נלאה מ״ט
 לנודר הנאה נו׳ וגגליון יו״ו

ת ע  משבצות זהב יורה דעה סנ הלכות בשר שנתעלם p העין שפהי ר

ע , עע״ו דפ״ה נאמן ואיסור דוננן משמע משוס והניחו נמקוס שמצאו ולא הוה אלא ולננן ״  ih• (א) ט
 י או רונ ישראלים מוכרים הא וונ טנחיס עונוי כוננים או שמצאו נפי העוף ישרן והוה
 ספיקא דאורייתא לא מהימן נט״ע נ״א מ״מ דווקא נמו נמציאה אמנם סרשג״א גמוושיו נשם הרמנ״ן כתנ
 דלא משקר נאיסורין ונ״נ הנ״י כאן כשמס והיש״ש פנייה סי׳ כ״ו דאהא דאערינן ואל״נ איו שומא מותר
 נאשתו אלא גע״ע דקלא אלמא אפילו כאיסור תורה סמכינן אעיע ומציאה שאני ויש חימוד ממון ע״ס שקורי
 משקי'ונאיסורין כ״א נאמן דע״א נאמן נאיסולין הינא דלא איתחוק אישולא!תמיתני ממ״ש הכה״ג נתגסות
 סנ״י אות כ״מ על מ״ש הע״ו נראה לי כסנ שוה סנרח נח סקודמיו סרמנ״ן ורשנ״א וא״י והא רחוקים הס
 מקצה לקצה ולוידהז אף כאישור תורה נאמן נ״א ולטי! דווקא נאיםור דרבנן עיין דרישה אות נ״ו נסג״ה
 מתחלה רצה לומר והוה ורננן ואמ״כ נתנ ונאיםורין מוקוק יוסר יע״ש מנמרא וחולין הנ״ל מונח נגירור
 ואף כאיסור תורה נאמן. שונ ראיתי גנה״ן השיג על הע״ו וכתב נאיסור תולה עהני ט״ע לנ״א: (ב) ויש •
 עטיו ודע יהרשנ״א מן סמתירין נשנמ״ה אס מצאו כמקוס שסניחו גניתו נמנואל בארון קכ״ג וגקצל כיו סוף
 ש״נ ואפיה החמיר אס הניח יו״ו ומצא ס׳ ומ״ש שהממירו ככשר שנמ״ה היינו לרנ וא״כ אנו מהמירין
 נסניח יו״ד ומצא ט׳ או ימצאו נמקןס אמלעכ״פ אנו מתמירין אף ננית ה״ת נוה . ומיהו הש״ך נאות ח׳
 פוכר ולשנ״א נמי כקשורים מיירי הא לא״ה שרי!כ״כ ננה״ך דווקא קשורים ועח״ח נלל נ״נ וין י״ט נתנ
 הרינ דהמנהג להסיר נסנימ יויד ומצא טי וכסנ• סמ״י אף נקשורים דכימ מסתימת לשונו ומוקי לה נלינ

 טנמי ישלאל. ועמ״פ נש״ן אוס מי :
 ודיל* דמצא נטוק נהג מנחי ישראל מומר מ״ה ונרונ טנמי עונדי מכניס אסור מיס ונמנית נניסו ומצאו
 1 י נמקום שהניחו אף ניונ ט״ג מותר ע״ס ומדרבנן ללנ אסור ו1לוי שרי ואנן פסקינן ג{וי ננימו

 מצאו כמקום שהניחו שרי אףנלוג ט״ג ומצאו נמקוס אתל אי מצא נשיק נלונ עונדי כוננים אסור מיה וגנימו
 נה״ג אס רונ ט״י שרי אם הוא נמקוס שאי! שרצים ועושות מצייץ •שש ונמקוס שטצויין עופות אסור אף

 נתנ ט״י דשמא עופות הניאו ממקום אחר י

ל . עש״ך ושט נאסר ווקא שלקח העונד נובניט שלא נפנינו תא גפגיגו חוח קבוע^  D3 א ל
 ט״ה. וטיהו נמקים שםויפות יותר ביול טן חגשירית חרנת טאחרוניט איפרין אף
 דלא ראינו טטי לקח דטסתטא-טטריפח לקח וכאן סיירי שהטריפה שווח נמו נשירת ועפר״וו. ורע הא
 דשרי בנמצא בשוק וחו שוק בלא אשפח חא אשפת שבשוק אמור אף ברוב טבחי ישואל דדרך להשליך
 שם נבילות עיין בתב״ש טי׳ א' אות ט״ר ובר״מ ט״ד םה״ש ה״ת דמצא בשוק אסור שמא נתננל והושלך
 שם ופסק גויי ואלו כפיה טתט״א הי״א כתכ טדי) תורה נשר מנטצא נשוק בשד ול״א ואץ דדך
 להאביד בשר כשר ועיין תבייש שם דמטן שהיו קדשים מצויין תיו נוחרין שלא להשליך נבילות בשיק
 שלא להרבות טוטאח ובוק שאין קדשים טצויין אף בשוק אםיי־! ב אם . עש״ך בשם נטרא דחולין
 וחיה כשד צלוי עיין תביש כאן , ודע דסבישל אף נרונ טנחי ישראל אמור טשוט ניש״ע וחיה צלו•
 ולא אבין ט״ש התכ״ש דשטא סכוהו בשום! נבילה דבלא״ח אפוו וט״ט נ״מ באין צלוי שליש בישולו.
 ונמצא כיד ישראל שוי וניד עובד נוכנים אתור אף שרוב מנמלי כשר ישראליט נינד׳י י• ג־ ולא ,
 עש״ך ועיי פי' קיי כל שראינו לקח טקבוע אמור : ד זהי. עש״ך עיין רש"׳ חולין י״ב דיח פמח נתב
 דהלט״ט כאיסורי! א״נ אחרי רביט (האמור נפנהדרין) ל״ש רובא ראיתי' קטן או ליתא קטן ויע נ״ט
 כטו שאבאר בפתיחה טיטן צ״ח : ה ונבר . עשיך השינ על הלביש דהט״ס כתב סעט הר״ט דאוםר
 דפטך על הירושלט* דאפילו נטגא ביד עונד כונבים אסור ם^ום בשנט״ח אפילי דפ״י דלא בטשטע
 טנםרא דידן ועט״י בלל ל״נ אות פ״פ דהלניש נטשך אחר ט״ש הב״י דחר״ם ט״וי נטקוס שטובדין
 לו טריפות ואם״ח בראח טיהר היינו ששטע שישראל שטנו לו אטד שהיא כשירח ואפור לגנוב דעת
 וי״א וטיט תטה שט פאן הם היש םתיירין וייא ועיין טיטן מיה : ן אםור . עש״ך והנ״ח נתב הטעט
,  דלא נתנו תזיל דבריהן לשיעיוין וביין שאפוו בשנפיח לא חילקו בין נהמה שליטה לתתוכת : ן או
 עשיך דלא כם״ז אות א' דטשפע דווקא איפור דרבנן ועיין ת״ח כלל ל״ב ותום' הולי! צ״י י ח ויש,
 עשיך ותוכן כוונתו דברטיי אף פצאו בסקים אתר שדי דלא היישינן לעורב טעלטא בלל ובםצאה במנןם
 שהגיהה אף ברפ״נ שרי ומיהו חביא עיף בשר חיישינן אף ברפ״׳ שמא סעלטא חביא יחחיא עיבדא
 דטעלי יוטא דכיפורי חיח רוב חפביבח ישראל דבילי האי «בא טמקיפ רחוק לא חיישינן ואף דרוב
 וקרוב הולכין אחר היינ ט״ט חדא דא״א היה להם להביאם כ״כ טרחוק יעיד בט״ש התנ״ש ביון דידעינן
 שרונ ישראליט טצויפ נאותה סנינח שד• דל״ד לחורנ . וט״ש עוד השייך בשפ חרשב״א חניח יו״ד
 ומצא ט׳ בקשורים יש לאפור ולא באי( קשורים טיירי ביט״נ דאי ברם״י לא חיישינן דא״נ עורגיט
 שקלוהי טרוגחא שקלי ורובא דהיתרא הוה אלא ברט״ג טייר•: ט טצאו. עש״ך דווקא ידע הא לא
 ידע אמור כרם״נ דלא בלבוש שכתב םםתטא שדי ועיין תבייש : י נטקוס . עש״ך ועכשיו אין לוקחי!
ן י 1 י ד ; ט  ־ נשר מעובד בובניס בלל אף דוט״י ולפיעיפ טריפות לא חיישינ! אפיה תקנו חויל בטקום מ
 וחכדיוו שיש פריפח או נטקום שאין טנריוין דלא יקחו טעוגד כוננים ועיין חולי! בהא דשילח ירך :
 יא שבל.עש״ך כל לאו דווקא ה״ת רונו וחיינו נטצא בשוק אף רט״י שרי םשא״י גיד עובד כוכניס נקינ!
 כל הטוכדים •שראליט דחא בנמצא ניד עובד בונבי' לא אולינן נתר יובא ועיר רטסתמא קינח עובי ני!ביס
 טטריפח דאזולי טיויל נניח כרש״ל. ועיין אות י' יי ד({ רם״י לא מחני אלא נבהטח לא נעופית וגדיים
!1חו«  ופלאים אפ דרך לשחיט ב״א נניתו אפיו ישחיטח לא חוח פיטן דעונדי בינניט נפי טצי לגייני ל׳
ב חנל״י בשפ ח״צ סי' ל״פ שור פםוםן וחקזיב חתך השוד לשנים וחשוחפ אפר ת  באמצע ציי״י י• כ
 שיש לו ם״ע שהוא חלק טאותו חשוד ועוד שהתלקיט טתאיטות והבשיר דטיע טהני באיםורין ומתאימות
 נ״כ ראיה עיין םיטן ק״נ. עוד הניא נשם נ״ש שוטן *ווו שלקה עוכר ניננים למשכן והכירו נט״ע
 שהיה כבתחלה וחילק בין חיח ונט״ע קל םני וע״ה נט״ע נטור בעינן . וטי נ״ש אין כעת ת״י ולא
 ׳דענא לחלק ונפי הנראה ות״ח ועיר, שווי! מה ובעינן שנ׳יח! «'i י• אס יש פוטריט בעיי לא טחני

j תיבת בשד וכן עובדי כינניט טוייפ•! אלא יכת־נ פיתן יפה נה״נ ו עיי ט״ש נקי״ח 

 טיד אנאר לך שמסקנת המחנר נסימן א׳ והכל הולך אחר רוב המצוי שס כמ״ש הש״ו שס אות י״ו ואס
 * וונ השוק עינוים עונדי כוננים נסר עינוי כוננים מדינן ואס ישראלים שרי ולא אזלינן נסר
 וונ סעיר ואף שהפר״ח כאן ממה ע״ן וקיי׳׳ל רונ וקרונ הלו אחר הרו; תי׳ הסמ״ס נח״מ סי׳ מ״ס והניאו
 ססניש באן אוש ג׳ דגשלמא נהורג לא יועינן מי מצוי ננקעה הואת שנמצא הסרוג אטרינן ואולינן נתר
 יונא דעצמא משאיל הינא וידסינן וודאי שמתוק נא! רונ ישראל או דוג עונוי כוננים אולינן נתר המצוי ואס
 פניהם קוין אזלינן נתר וונ העיר. ועיין שוימ מ״י סימן רכ״ח כסכין נמצא נרחונ יהודים ורונ עונדים
 עינוי מכבים אי! מתירי! הסכין ואס מיין הסכין כמו שעושי! לחלנ הוה סימן וגבלי׳י אות נ׳ הניא נשס
 השי׳ סימן מין להתיר וראיה מסימן קנינ מתן כצי לאומן לתקנו לאחר מעל״ע . ונא הנינוח• והחס ספק
 שמא לא שימש סעוגד כוננים כלל וכוה ספק דרבנן לאמר מעל״ע •ואף ספק ואורייתא שנא לדרבנן לא
 אמדינן ספק לסקל מי׳ סמי׳ נכלל ניט אות יויו ונקו״מ כיון דסשק אט סיס כאן נלוע נלל שיי משא״כ כאן
 ורונא דאורייחא א״כ אפ עונריס םוה תינוי נוכניס וודאי מהן נפל הסכין והוה אח״נ וודאי איכור דרבנן
 ע״כ נראה דאין להתיר(0) ות״ם ננית יסראל אם נמצא סנין ורונ מצויין עובדי כוננים כמו נתי משתאות
 שמונו•! משקין ווואי מעוגדי כוננים נפל >יש לעיין גכל ימי סשגזע רגילין ישראלים רק גיוס א' או כיוס נ'
 ניומא ושוקא מצוייןשם וונ עובדי נונניס ונמצא נשאר ימי השמע אי אטרינן אולי:! גשו רוכ עוכרי
י להתכנל אזצינן נתר גמרא ע׳ פסחים : (°) (ג) והמנהג. עט״ו ואס מצאו בעקום ז  נוכניס או נית עש
 אתר אס יש לתלות נגני ניח חולין וא״ל אם נמקוס ששרציס ועושות מצויין אשור אף נלט״י וא״ל אס רט״י
 כשר!לעדיפות דהוא מיעועא לאחיישינן. וווקא ממה הא עופות אף נלע״י אסור עיין סימן א׳. וההיא
 ט״ע נתנו האחרונים ו״ל דנעינן שנעתן עין ולא ראיה כיד דעי! משקר דומה שוה הוא ואינו ועפר״ח ותגיש

 האריכו נויגיס אלו . עוו סגיא הט״ו מעשה ומרדכי ועמ״ש נקי״ח .־



 באר הגזלה

 נ עור מינוי הריין״
 והרא׳׳ש שפשקו נשחיעח גזולין
 כחכמים נמשנה וף ע״ד היכא
 ולא השריש ע״נ קרקע ונרנ׳
 יהווה נכוייחא שם וף ל״נ:
 ד עוו נשה הרמנ״ם נע״א
 מהלכות מאנלוח אשורות
 ינר״מ כברייתא שס ונעל
: 0 י ר 0  העיטור ורניגו א
 ה שש נגמוא וף עיה וכרני
 יוחנן ושנר חושים נרמי
 לאסור החלנ רמנ״ס נפ״ו
 מהלנית מאכלו' אשורוח ושיש:
 ו כרייתא שם ע״ט ונריע
 (°הוא תרגום של שמלה הוא
 ערוש על מקמ כשמלה) :
 ו מימרא ורנ יהווה וכוי
 דף נינ : ח שם כגמרא וף
!: ט נ״י נשם הריי נן ,  ק׳
 חנינ : י מימרא ורנ יהווה
 וכוי שם : יא מימרא ורנ׳
 אכא א״ר יהודה וכוי שם
 וכתנ הטור שתרמנ״ם נתן סי׳
 לדבר כל חלב שתחת הנשר
 שהנשר מקישו מנל סכיניו
 ולא יראה עו שיקרע הנשר
 הרי (ס מושר י. ינ מימרא
 דרנ יהווה אמר שמואל שם

 פרי הדש
 מאינל מלנ ננילה וערימ' מיינ
 משוס אוכל מלנ ומשוס אונל
 נטלה ואישור מל על איסור
 באיפור נולל ומתיו שנוסף
 איסור נכלה ננשרמ שהי׳מותר
 נוסף על החלנ נס נן ינמיש
 סרמנ״סנרס״ו והמ״מ שנתנ
 שם וחל משום איסור מוסיףוה
 לישא משוט דלא מקרי אישור
 מוסיף אלא כשנחושף אישור
 ננוף האיסור ענמו כנון ע״ו
 משל נגון שהיה מתחלה אשור
 נאכילהנתוסף נו איסור הנאה
 מקוי איסור מוסיף אבל מלות
 נבילה על איסור חלנ איסור
 נולל מקרי וצא איסור מוסיף
 ופשוט הוא ונן מנואל נינרי
 סמ״מ נופיי נפ״מ ננ׳ אוהל
 ניד הנשה של נבלה עיי״ש :
 (ש״ע מעיף ני) ןי״א שאם
 שלטו לו חישיי ני׳ חלבו
 אמור נוי . נן ועת הלמנ״ס
 דס״ל דאע״ג דקי״ל ואפי׳ כן

 נליון טהרש״א
 (שימן ס״ד ש״ע סעיף ני)
 חלבו ונידו פותי . ודטו
 אפוי לקטן ו״פ ם״ו : (שם)
 אע£״י נוי חלבו אפוד ,
:  עיין פלתי סיף פ״ק א׳
 (ש״ו סיק ייי) וט״ם לא חיח
 צריך חרב לכתוב . לנאורח
 נ״ט אם אחר רשאי לעשות
 בו פחורח עיין פי׳ קי")
 טק״ח ועיין באן םק״ב: (ש״ן
 סק״י) דנוועין ננל בהמה

 יד אברהם
 נחלנ נבילה וטריפה דמיינ
 משוס חלנ ומשוס נבילה משוס
 א־סול נוצל. ודלא כסמימ
 נרמניס ס"! מהלכומ מאנלות
 אסורות שכמנ דחל משוס
 איסור מוסיף משוס דלא אקרי
 איסור מוסיף אלא נשניתוסף
 איסור כגוףהמתיכיה לנני דנר
 שהיה מותר מתחלה. וכאן לא
 נתוסף איסור נכי חלנ ואינו
 אלא כולל כמו ניד סנשס של
 נטלה ועריסה . וגס סלמ״מ

 צבי לצדיק
 מאי נעהולה אסור לחמ לו
 מלנ רק נשל והל׳ חל: איסור
 נרת. אנל נעמאה אף חלנ
 נותנין לו. ומ־ושנ 1?ר ונרי
 רמ״א נחלנ נפל: (מעיף ני)
 הושיט ידו נוי נעל חלב
 נחפה נטורה . גס נוה ק'
 נמו על הטול ומאי נ״מ הא

 נחלת צבי
 של אא״ז הלנ הגדול מוהריר
 נפתלי היין יציל ראיתי שכסנ
 ת״ל ול״נ דנס״מ עוד לענין
 מלכ ודס לענין דאס אנל מלנ
 ודם של עמאם ושמט לשם
 חטאת דאי נוהג נטמאה
 השחינמ פסולה כמ״ש לטיל
 סי׳ ה' ש״א יאי אינו נוהנ
 השחיטה נשוה (ל״ל דמטאת
 אינו חיינ אלא על דני שזדונו
 כרת ונטמאה ליכא נרח) .
 ולסמ״ש נא״מ סי׳ א׳ דאחר
 ס' חטאת לא יאמר יהי רצון
 אלא א״כ w «ירס שיוייניש

ן קלף ה י כ ת פ ב יורה דעה סד הלבות חלב ש ה י ז ר ו  ט

 באינו מינוחמיר ממין במינו בסימן צ״ו וכלי מביא שם כשם מ״כ דחלכ שאינו חשוד לדנריס אחרים כדלקמן סימן קי״ש ודוק : ג מותר .
. ובספרי י י  ובשר הוי ב׳ מינים וא״כ אם נתערב חלב שמאה עם בשר כשר ה״א דנפקא לן מכל בבהמה תאכלו ועייל סימן י״ג: ד וי״א כ
 דהוא מין באינו מינו ע״כ קמ״ל דאין כאן שם חלב והיה מין במינו וגס הבאתי ראיות לי״א אלו ע״ש כ״ש גילו דאסור (וע״ל סימן ס״ה
 מ״ז התירון יש להקשות דמ״מ יש עליו שם חלב אלא דאינו אוסר וא״כ ס״ז) וכ״פ הב״ח ודלא כעט״ז שלא הביא אלא הסברא הראשונה מיהו
 ה״ל מין באינו מינו עס בשר ע״כ מה שהביא הב״מ ראיה מרא״מ
ה עובר ק בספר יראים סימן קמ״ז וכתב דס״ל ה הבהמה ומצא ב ] השוהט א י נ י ב נ ב ל ד כ ה מ א נ י ה ד ו : , מ ל " נ ה י א ר  ג

ו לרא״מ דלרבי מאיר דאמר חלבו ד י ג ו ו ב ל ת ח מ ן י י ב ן ח י  שמונה או בן השעה כ

JS£ftE£ S א ל ש כ ^ א ק ו ד U ̂ 1
ד והאד^בן  ״  נ מ

? דמחייבי כרת עכ״ל ולא ירדתי לסוף ) אבל אם הפרים על נ ב  הפריס על גבי קרקע (
< אסור ד ני] י *c ויש אומרים שאס שלמי לי דעתו דא״כ יהיה הרא״מ נגד הש״ס כ  קרקע נ
 הדשיו ומצאו הי אע״פ שלא הפריס על גבי קרקע פג״ה ד׳ צ״ב ע״ב דמוכח התם בהדיא
 הלכו W אסור והייבין עליו כרת ומוציאי! ממנו כל דמלבו דשליל אסור מדאורייתא לרבי
י מאיר והכי איתא בכמה דוכתיבש״ם ת ו מ ה ב  ההוטים והקרומים האסורים בשאר ה
 ־־ u אלא אגב חורפיה לא עיין דהרא״מ
 קאי ההם להדיא אחלבו דגיד דבהא
 אמרי׳ התם בש״ם דהוי מדרבנן לרבי
 מאיר ופסקו הרמב״ס פ״ח מהמ״א
 והע״ולקמןסי' ס״ח וכלהפוסקי׳ וזה
. כך משמע ׳ ו  ברור: ה וחלב נפל כ
 מדברי הרב המגיד דאע״ג דאין חייב
 כרת על חלבו איסורא מיהא איכא
 משוס חלב ומ״מ לא היה צריך הר״ב
 לכתוב זה כיוןדמ״מ אסור משו׳ נבלה
 ואפי׳ מלקות נמי איכא משוס נבלה
 כדכתבו הרמב״ס והטור והוא פשוט:
 ן והוציאו״קודס השחיט׳ אבל הניחו
 בתוט ניתר בשחיטת הבהמה ואפי׳
 לסברא אחרונה שבסעיף ב׳ דשאני
 התם שהשליל חשוב אבר בפני עצמו
ל לעניןזה אבל חלב שנחתך ממנו ש JJW;5 ע י א ר ר ג א ש ס מ י ל = כ נ ה ל י ח ע ש ס ן ל ק ה ן  קp1ח מ

) ונשחר במעי הבהמה הרי הוח בכצצ ע י ׳ ז  הכסליט הנשאר שם בראשה וצריך להסיר אוחו הקרוס משס (
 [יב] ויש מהנין להפריד ג״ב הבשר הנדבק שס זה על גב זה ולגרור כל בבהמה תאכלו.3״י:ז תותב. היא
 החלב שביניהם ויש מחירי! משוס דמחשב מיסוי בשר וכן המנהג שמלתו מתרגמינןהיא תותבי׳ כשמלה
: הוא פרוש על הקרב . רש״י : ( י י י ל « ג ה ז ( מ ש א  נ

ב הלב שעל המסס ובית הכוסות אסור וענוש ד, קרום ונקלף. קרום דק יש עליו  ח י
; ונקלףהקרו׳ מעל החלב שאינו אדוק ב ר ק  (עליו) כרת וזהו הלב שעל ה
 בו כ״כ רש״י: ט הלב הבטלים
. עי׳ בטור וב״י איזהו חלב הכסלים: י רק קצת טן הקרוס כו׳ ׳  ונקלף הקרוס מעל גבי החלב שאינו אדוק כ״כ ומרבה חלב שעל גבי כו
. ואס נמצא בבהמה צלעות יתרות כגון י״ג או ׳  הקיבה וכ״ש שעל הדקין ר״ע אומר מה חלב המכסה הקרב תותב קרוס בראש הדפנות כו
 ונקלף אף כל כו׳ פירש״י תותב הוא שמלה דכשמלה הוא פרוש על י״ד בכל צד וכולן דומות זו לזו נמצא כתוב בשם מה״ר שכנא שכולן
 הקרב וכן על הדקין בראשן אבל מלב הקיבה אינו תותב אלא חתיכות מותרים רק אותן הסמוך לאחוריים ומביאו הב״ח בס״ס נ״ד (וע״ל
 חתיכות והוא אדוק ושעל הדקין מראשו והלאה היינו מן הכנתא סי׳ נ״ד ס״ק טי) וכ״כ בתשובת מ״ב סי׳ ס״ז וכ׳ שם דנוהגים בכל
 כשמפרישין אותו נשאר מן סחלב אצלם ולאו תותב הוא אלא אדוק בהמה להניח צלע א׳ מכאן ומכאן לחלק האחוריים ולא מצאתי בכל

 בהם. ובטור כתוב תותב קרוס ונקלף פירוש שהוא פרוש על הקרוס החבורים
 בענין שכשנקלף הקדום נקלף עמו ונתן עוד סימן שלא יהא בשר חופה אותו והוא מבואר גם כן בגמרא. ויש מקשים על הטור
 למה פירש מה שאמרו קרוס ונקלף על הקרום שתחת החלב הא פירש״י על הקרוס שעל החלב ונראה •דלא קשה מידי דרש״י פירש
 כן בדברי רבי ישמעאל אבל בדברי רבי עקיבא ע״כ אינו כן דאי הימא דקרום ונקלף של רבי עקיבא הוה גס כן כר״י אלא
 שמוסיף תותב היה לו לר׳ עקיבא לומר תותב וקרום כוי אלא ע״כ דחדא היא דהתותב הוא שיושב כולו על הקרום שתחתיו וזה
 כוונת רש״י שכתב פרוש על הקרב דהיינו שהקרום עם החלב שעליו פרוס על הקרב וגס מו״ח ז״ל כתב דברי הטור עד״ז דר״ע
 ללא כריי מטעם אחר ובפרישה האריך בזה בחנם : (ו) האליה. דלא אסרה תורה אלא חלכ סתס וזה מקרי חלב האליה אבל
 מה שדבוק על צד פנים של האליה הוא חלב גמור ואינו בכלל מלב האליה ללשון חלב האליה היינו האליה עצמה וחלב זה לשון מיטב

 הוא

 (ג) ה [ז](וחלב (ג) נפל אסור אס הפילה הבהמה)

ה ותלש הלב מבן תשעה מ ה  ג י• הושיט ירו למעי ב
) ו(י) והוציאו הייבין עליו משום ד ) ה כ ו ת ב  הי ש

 הלב כעל הלב בהמה גמורה:
תב ה קרום ) תו ה ) ה) ז ) ( ° א(  ד י איזהו הלב כל שהו

 ונקלף ושלא ׳ יהא בשר הופה אותו:
ה ד שינקר ממנ ב ל ב ו ״ האליה מותרח נח] 0 0 )  ה

 מה שלצד פנים:
 הגה [ט] גס צריך להסיר חוטי האליה כי יונקים מחלב הכליות .

 (המרדני ורוקח) :

) הכםלים ניא] וקרום שעליהם אסור: י ) ב ל  ו ט ני] י ה
ר: ת המתנים אסו ה ת א הלב ש  ז י

ח וסדר ניקור אלו החלכיס צריך ראיה מן הבקי בניקור ואי אששר ג  ה
 לבאר היטב בסהר ובל אלו החלבים אין לחוש להס (צ) אלא
 (ז) באחוריים של בהמה אבל בחצי הבהמה של פניס אין בהם מחלביס

 אלו י רק קי

 שאסור משוס חלב שנדע במה הוא
 אסור ודרך זה כלל לתרן בדברי
 הטור בכמה מקומות כגון ר״ס ס״ו
 לענין דם בהמה טמאה ואבר מן
 החי ודרך זה איתא בתוס׳ פ׳
 השפעה (דף פ״ד) במה שאמרה האי
 שמשא היא אדומה נ״מ לנודר מן
 האדום ומ״ה ניחא דלא כתב הטור
 גבי גיד דאינו נוהג בטמאה כמ״ש
 במתני׳ דלדידן אין נ״מ מזה דבזה
 לא שייך נודר הנאה מגיד דלרמב״ס
 בלא נדר נמי אשור בהנאה גיד
ב) אבל  משה זה נ*1 נכון מאד: (
. דאז אסור משום ׳  אם הפרים כו
 מראית עין כמו לענין שחיטה דלעיל
 וזהו דברי ר׳ יהודה בגמרא והי״א
 הוא דברי ר״מ : (j) וחלב נפל
. לא ידעתי פירושו דאס ׳  אםור ט
 נחכוין לאיסור מלב אלרבה באמת
 אין בו משוס חלב כמ״ש הטור בשם
 רמב״ס. ואי נתכוין לאיסור מצל
 שהוא נפל זהו פשיטא דלמה יהיה
 מותר יותר משאר בשר הנפל. ובד״מ
 לא הוזכר מזה ונראה שהג״ה זו
 לאו מדברי הרב היא אלא איזה
 תלמיד טועה כתבה: (ד) והוציאו
 כו/אבל אס לא הוציאו מותר לכתיב
 כל בבהמה תאכלו:(ד,) תותב קרוס.
 בגמרא איתא תניא את כל החלב
 המכסה אח הקרב מה חלב המכסה
 אח הקרב קרוס ונקלף אף כל קרוס
 ונקלף פרש״י קרום לק יש עליו

 חידושי רע״ק
 נחנ לענין חולה שיש נו פעה דטאבילים אותו קל קל תחילח יליח אם יש חלב נהטה
 טהורר. ויש חלב פטאה ראם היה נוחג הלב נטפאה היה צריך לחאביל לו חלב דטהורח
 דבטטאה הוי ב' איםודיט אבל אי אינו נוהג טאכיליפ לו דטטאה דהוא קל דאין בו ברח
 ונהלב טהורה אינא כרה עיי״ש ונטו נן לעיל (פי' פ״ב) אינא נ״ט וה ראם יש אפ״ה
 דיש בו בזית בשד נידין ועצמות וכן אט״ה דפפאח פכח דאינו נוהנ בטטאה הוי לנבי
 איפור רטפאה רק ח״ש וגוחגיט לו רפטאח ולענ״ד יש עוד נ״ט נאכל חלב דבהפד, פפאה
 ואח״כ שהם טהורה ואטד זו לחפאתי ראפ יש נו איפור חלב ופחוייב חטאת אסורה
 הבהםח דחוי כשוחט קדשים נחוץ נדאיחא נשיע לעיל (מימן ה) לזה השמיענו
 דאין בו דין חלב ואינו פחויינ חטאת וסותרת חבחםח : (נא״י) דלרמב״ם . צ״ל
 דליש פופקיט : (נא״ו) אטור נהנאה גיד הנשה . זה חטוה דאינ ג״ם נפשוסו

 לענין היתר הנאה בניד דבהפה טפאה :

 פתהי תשובה
 (ב) אטור. משוס מ״ע״נמ! גגי שחיטה לעיל סי׳ י״ג וע׳ גתשונת רונ״ז החושות פי׳ ע״א
 שכתנ דלדעה וו מסתנרא דאין לרין לחטט אחריו וחטיטה לאו דאוריי' וכיון דעיקי איסורי הוא
 מפני מראית עין לא מתמרינן נולי תאי ע״ש : (ג) אלא נאחורייט . עש״ו(וננה״ט סק״ז)
 ועי׳ ננו״נ חניינא חלק יו״ד סימן ל״א טנתנ טל ונר הנשר שנין צלע ייא לי״נ כודאי יש
 שם מלנ ופה המנקריש נשר אחורייפ הס מנקרים זה וצא הקצנ וייוט שיש שס חלנ הן לצו
 הגג ומן לצו מטה לצי הנען ואש אין נעיר שם מנקרים היודעים לנקר אחוריים יעשו הצלע רק
 אחד עשר צלעות ענ״ל ועיין נכוי׳ת ננו שינח ציון סימן נ״ז שנשאל על מה שאין נוהגי! כן
 ונתג להשיאל אגרר למעלתו כוונת אמ״ו ו״ל ובאמת ראוי לשרסס ע״ד המכשלה שראיתי
 נקהלות קטנות שעושים הצלע של צד פנים י״נ צלעות היינו י״א צלעות גדולות שיש נסם מוח
 ועוד צלע א׳ קטנה שאין נו מוח והענחים מנקרים רק מעט מהקדום אשר לצו הכשליס נפי
 סמנואר נרמ״א כאן ויצא להם טעות וה ממה שראו בתשובת מינ שנתג המנהג לעשות הצו
 של פנים יינ צלעות ומה שנוהגים להניח צלע.א' לצו אתורייס הוא מומרא כלי טעם ע״כ
 וסנר שהוא מונה י״א צלעית גוזלות ואי מצלעות קטנות אנל הוא טעות ני המ״נ תתחיל
 למנות מן ממלת צד הצואר והכניס נענינו גס נ׳ צלעות קטנות הנחתכיס עם החזה כו׳ א״נ
 לפי לשון המורגל,אצלנו כשכלו כל י״א צלעות גדולות שיש נהס מוח א! משר שאחריה
 שנינה! לנין הצלע י״נ הקטנה יש שס חלנ הן לצד הגג והן לצו מטה וזהו כוונ& אמ״ו ו״ל

 ביאור הנר״א
' ציב ב' והא פפלג בוי ואד״א אר״א סחלוקת נוי ולעני! שחיטה קי״ל  [ד]השוחפ נוי •ע״ד נ
 בר״י דהוא חבפיפ דפתנייו [ןן] בשלא בו'.ע״ח ב׳׳,[ו] וי״אכו/כר״ט דםחט טחני' נוותיה
 נופ״ז וגוהנ נשליל והיח לחלבו דחדא טלוגחא חיא בפ״ש בברייחא חנ״ל נוהג בשליל והלנו
 אפור כו׳ ואע״נ דא״ר אושעיא והלך ר״ט נוי אעפיכ לאו הא בחא חליא ועט״ט ועוד דר׳
 יוחנן שפ ע״ח א' טבר בר״ט דאפרינן שפ ב״פ בו׳ חדשיפ גרמי . וסברא ראשונה מ״ל
 שאני שפ דלא נשהטה אטו . ט״פ ורא״ש וכ״כ רש״י שפ דיה דהושיט ותום׳ ד״ה ר״י :
 [ן] וחלב נוי. ערשיי שם דיה בחלב נוי : [ח] ובלבד בוי . דלא פריך שפ ובכריתות
 ד׳ א' אלא על האליה עצטה הואיל וקרינה ע״נ חנ»נח אנל חלבח של צד פניט ה״ה כשאר
. נן טי' ט״ש צ״ג א׳ חוטץ שנעוקין ד״ל שנזנב נטו ניפל עוקצו ׳  חלב : [ט] נם ט
 והטעפ בטש״ו: [י] הלנ הנפלים . שפ האי תרנא דקלינוסתא כו׳ : [יא] ווךום נוי .
 שם חפשה נךטי נוי דנטלי בוי : [יב] ויש נוהנין נוי ויש נוי . רש״י שם ד״ח חלב

 באר היטב
 אם אסור משוס שמא אי משוס חלב לנודר הנאה מכל לבל שאסור משוס
. והש״ן כחב מ״מ במי שהוא חשוד לדבר א׳ שאינו ר ו ס  מלב שנדע במה הוא א
׳ קי״נו ואם מותר לעשות סחורה מחלב בהמה  חשוד לדברים אמרים כדלקמן סי
. כתב הש״ך לליל עיקר להלכה כדעה זו וכ״ש ר ו ם : (ב) א  טמאה ע״ל סי׳ קי״ז
. הג״ה זו אין לה שחר כלל דנאמת ל פ : (ג) נ  לגילו אסור יע״ל סי׳ ס״ה ס״ז
ו ונתב הט״ז שאיזה תלמיל טועה כתבה  הוא אסור מצד נפל ואיסור מלב אין נ
׳ הש״ך אבל אס הניחו בתוכו^ניהר . נ ו א י צ ו ה  ואינה מדברי הרב רמ״א: (ד) ו
. שי׳ שהוא פרוש כשמלה על הקרב קרוס ונקלף פי' ב ת ו : (ה) ת  בשחיטת אמו
 קרום דק יש עליו ונקלף הקרוס מעל החלב שאינו אדוק בו כ״כ אבל מה שעל
 סדקין מראשו והלאה לאו תותב הוא אלא אדוק בהם וחלב הקיבה אינו תותב אלא
. עיין בטול איזה הוא חלב הכסליס : ם י ל ם ב  חתיכות חתיכות והוא אדוק: (ו) ד
' נ״ל שנוהגים להניח בכל בהמה צלע א׳ מכל . כבל נתבאר נסי ם י י ר ו ה א ) ב ז ) 

 צד
 ואם עושיס הצד פנים נוולס יותר מי״א צל״ג אז צריך אומן ובקי לנקר החלג וקרומים האלה ואין לסמוך טל הקצב כמ״ש אמ״ו ו״צ שש וכמקום שאין נקי צריך להשגיח שלא יעשה יותר
 פי״א צל״ג וכל ג׳ צל״י! שאין בהס מוח יניח לצו אחוריים עכ״ל ע״ש : [ועי׳ נתשונת ח״ס סימן ס״מ שכ׳ נזה וודאי הנשר הזה צריך קצת ניקור ומפשיטים סשלי״ס העור דק מעציו
 שהוא קלונ לחלנ הפסלים ומנ״ש נשר שסמון לגט! שקרוב מאודילמלנ השרי0ה וצריו השגחה להפשיט משם סשלי״ס ההוא והקצבים הישראלים נקיאיס ואומנים נזה וכן טנקרים איום גידי
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^JJ^א נזלבד בני ריינוכז הוא: (ן) שתחת הפריטה . פי׳ קרוס פרוש על הכרש ויןורין אוחו ״ החבורים כן ואיני יודע למה נהנו כן כו׳ ע״ש: י * B 

. וכחב ב״י בשם המרדכי שלדברי הכל צריך להסיר הקרום שתחת טרפה ליל״ך בל״א או נע״ז ושחה אוחו הקרום יש חלב דבוק בכרס ׳ , כו מ ו מ ׳ ה  יבינו אשריס ״
J המכסה ולא נחלקו אלא בחלב שתחת אותו הקרום עכ״ל וכ״כ בד״מ: עצמה ואסרו רבינו אפרים ורבינו יואל התירו והאריך במרדכי ^ ^ , ! ! ^ 
. מ״מ ) כשאר הלב לבטלו בס׳ ח . ן״ל הב״י מ״כ בשם ספר אגודה בראיותיהם וקי״ל כרבי׳ אפרים: ( ׳ ב אבל אין אוסרים כלים כו ; י , , נ .  נ׳.נראס שהיא סובל ג
 נ״ל שאין אומרים בו חתיכה עצמה
 ט ניט ׳J הלב הדבוק לכרם(ז) שתהה הפריסה אס!*: נעשית נבלה להצריך ששים נגד כל
 החתיכה שזה החלב דבוק בו אם
 אין בו עצמו ששים מאחר שרוב
 הפוסקים ס״ל דלא אמרינן חתיכה
 עצמה נעשה נבלה אלא בבשר בחלב
 כרבינו אפרים לקמן סי׳ צ״ב. וכן
 מצאתי לרש״ל פרק א״ט סי׳ נ״ד
 מטעם דכל שאין נותן טעם אין איסיי
 מן התורה אנא מדרבנן גזרו בזה
 דחתיכה עצמה נעשית נבלה ומאמר
 שאחרים אוכלים זה החלב כרבינו
 יואל על כיוצא בזה לא גזרו ע״כ.
 ומ״מ כתכ שם שלענין מה שאנו קי״ל
 חלב טהור סותם הנקב ג^איחא ר״ס
 מ״ו אף חלב זה אינו טהור לענין
 שיוכל לסתום נקב ביון ללרבינו
 אפרים חלב מה׳׳ח הוא וענוש כרה:
, ׳ ו ) אבל אין אוסרין כלים כ ט ) 
 באגודה כתוב אמנם אלו אין נמנעין
 מכלים של אלו ומבישוליהן אך הכרס
 אין אוכלי[ וכתב רש״ל על זה
 דמאחר שכתב שאין נזהרין אלא
 מהכרס עצמו הא התבשיל שנתבשל
 עמו אוכלין אוהו וזהו מ״ש שאין
 נזהרין מבישוליהן ואפילו להאוסרין
 ומחזיקיןאותו בחלב גמו׳ מ״מ מסתמי
 המעט חלב שעל הכרס הוא בטל
 בששים נגד הכרם והמרק והלסתן
 שעמו ע״כ: (י) והוא הצד הגס.
 פירוש בכל מקום הן צד הנגלה הן צד

י נר״תות שט בערפורט נוהגים לאסור ובשאר  אפרים.־ י
^ קהלות נוהגים להתיר אמנם אלו אין ־ s ^ ™ ™ 
 והשאר א־ור מפני הרחקה: נמנעין מכליי של אלו ומבישוליהן

ל *־ — ־<» אוכלים ־ ע י ס )״ בבואם °'ה " , - - -s טי טור נסי' מ״ה נשם נענ 
י חך הכרס חין 6 י 3 א M . 

 !נשס הרשנ״א נת״ה : לקהיטחס עכ״ל וכן הוא בתלושי
•״״• s ״. ,  יח נרייסיח שס ונדמפלש ואיוד^ ^MNW ״
6 חגודה הנדפסים בסוף תשובת ״ נ מ ו ט י ה . י , 6 י 6 ג > 

 נש״זמסלנוס מאנלית אסילימ מהרי״ו ובאגודה פרק ג״ה סי׳ פ״ט
 ומשמע דאפילי יש תערובות מחלב
 לש״י והל״! לועס הייה הדבוק לכרס בתבשיל ואינו בטל
» בתבשיל איןנמנעין מלאכול ועי׳ בסי׳ » א ״ « ״ « 
א מי«רא קט״ו ש״ק ט״ז י״ז ובסי׳ קייס ס״ק  נשם יט־י יי» ־. נ

 כ׳
 פרי חדש ן ,

 ט׳ מי שמיטת אמי מטהלמו ליזהר שלא יפסומ שום

א מלבד בני ריינוס [יד] שנוהגין ה יכו המנהג בכל מקום י  מ
 (ח) במקצחו היתר ואין מוחין ביין שכבר הורה להס• זקן (הגהות
 אשיר״י ומרדכי ורוב הפוסקים) ובכל מקוס שנותגין בו איסור דינו

ב אגל אי! ) י ט ) ( ו ו ר א י ה ״ י י ) ס י ש ש ) ג ט ) י ל מ ג כ ל ל י ח א £ ! ) כ ח ) 
) כליס של גני ליינוס הואיל ונוהגי! גו היתר(חידושי אגודה): י ) ן  אוסרי

 י יי קרום שעל דד הטהול(י) ותא(י) הצד(יא) הגם
הייבין עליו נטו! ושעל שאר הטהול נפה וההוטין י  ט

 שבהוכו אסורין ני" ואין הייבים עליהם:
 יא ט׳ נוטל ראש הגיד שבתוך המהול ומושך אותו
 וגמשכים עמו ג' הוטין שבתוכן ניח] ״ וצריך
 הוט מהם ואם נפסק צריך לשרש אתריו :
 ffi'JJJ'w יב ׳״הבוליא יש עליה שני קרומים העליון הייבים עליו התתתון ניט] וההומים
* ״ליל י־״« שבה אסורין ואין הייבים עליהם נכ] ולובן שבכוליא י=יהלב שעל הכליות » ד י  דאיסיר ג

 חלב דסריוייהו אית להו חד ז 1 י L ן ? י ו ו
w נג»לא. אצא נאסר ולא שבתוך הכליות ואף על פי כן נוטל אדם לובן שבתוך הכוליא ואינו «  ל-נא ™

 צריך להטט אתריו ננא] ־ ויש מהמירין להטט אהריו:
ה 1כב] ואס לא תשטו אחריו והניחו קצתו תוך הכוליא לבולי עלמא מותר אס נתבשל כך (נ״י גשם הגהות ג ם ד

׳

ר  פ ל א , , 
 JJJ ™% ייי** אשיר׳" שכ"כ,נשס א״ז) ולוקא מה שבתוך הכיליא נבג] אגל מה שעל הכוליא לנולי עלמא אסור (ד״מ נשס
> רא״ש פרק נ״ה ישכן הוא גש״ס) יותרת הכבד יש מצריכין(יא) לנקי (יג) הקרוס העליון שלצד הכבד משוס חלב ו ח ו נ ״ נ נ ,׳ ש ״i ס f t נשנ1״י 
 שנמלח נלא נייןיר העליתי הקרב שמונח עליו [כח ויש מחמירין עול לנקר השומן שתחת הקרוס ההוא (רא״מ ור״ת) אכל 5ד פנים של צד הריאה
) ללמא אתי למטעי(ס״ה וא״ז): י י ) ם י מ ו ר  נמיי לאסור כהנו״ו מ״מ אם אין צריך ניקור כלל (ת״ה וא״ז). אגל המנהג לנקר ולהסיר (ינ) שני ק
 למנח 3של ויש הסיימ ח&של \ . , , ז , , ״ ,*
( א ק הוטין שבעןקץ (פי׳ הוא הנקרא גלשון המקרא עלה והוא קצה השלרה ערוך ורש״י פירש שקורי! מ א 3 ־  דהמקיל לא הפסיד ונ״ס י
א אסורים והם המשה ג׳ מימין ובי משמאל הג׳ שמימין כל אהד מתפצל לשנים , ! " י ״ ס ״ ק ל ' נ ל י " ש י ה י  מ

 בליון סהרש״א שנים והשנים שבשמאל כל א׳ מהם מתפצל לשלשה שלשה נכד׳] וראשו האהד
^ מהובר לשדרה, וראשי הפיצולין נדבקים תהת התזה בראשי הצלעות ואוהם ראשי י  >™ ^ י
 י״נ חלנ לצי י,״ יל*י הפיצולין מצרין בהצי הבהמה של פגים ואי שלפי להו המימי משתלפי ואי לא

 5 בעי להטוטי בתרייהו:
ה ואס הס שרויין במיס הוי להו כממימי ומשתלפי (ב״י גשס םמ״ק וכלבו ואייו הארוך) נכח ויש מקילין גאלו ג  צלעית בי אין הקצנ יודע ה

: ט*א?' החופין במקום שהם בלועים בגשר (ב״י בשם הריין וטוב להחמיר) י  •י׳?
 שאין אוסרים בו . עיין
 בנליוןים•׳ ם״ה ם״ח וסי׳ ק׳

 הנסתר דהיינו במקום שדבוק לכרס
 וכ״כוש״לוז״לשעלהדד הוא מחובר שס לכרס ולחלב גמור ע״כ וכיון שכל הקרום של הטחול יש בו עכ״פ איסור חלב ע״כ אם ניקב
£ הכרס אין מועיל סתימת הטחול דלא כיש מי שהתיר בזה ועמ״ש סי׳ מ״ח ס״ג וכתב רש״ל מעשה בטחול שנצלה בלא ניקור והתירה מוהר״ר י * ' ^ ן n W 2 :

0 « 
א) לנקר הקרום העליון. רש״ל י א משולם וחבריו משוס דבטל חלב הטחול בטחול עצמו ובחלב הטהור שבו עכ״ל ועמ״ש על זה בסימן ע״ד: ( ט ת ס '  נתבשל ל״א דיש פ
 פ׳ ג״ה סי״ד הביא דעת רבינו ברוך דאס אין בחתיכה עצמה דהיינו כל מה שהדביק להקרוס ס׳ ננד הקרוס צריך ס' נגד כל החתיכה דחתיכה
ב)דלטא אתי לםיטעי, י  עצמה נעשית נבלה וכ״כ בשם כתבי מהרא״י דלא מהני מה שהוא חלב כחוש דלא קי״ל כאותו תירוץ בגמרא: (

 הגר״א פשוט
 שם ד״ה הטסט בוי ובריש טיס א׳ ו״ח עיבי בו׳ קרי לח וש״י שוטן עיש ונ׳ חפררבי
 מי׳ תתקפ״נ והגיא שרעת הרמנ״טבר' אפרים ועבהינ(ע״נ): [יד] שניהנין ניי. שממי
' • [טו] ושעל ניי. שט :  במי' דש״י תותב קלוט ונקלף קאי חבל על הסכמה ועיש מ״ט נ
 [טז] והחוטין. שם הטשה חוטי ניי: [יז] ואין כוי, שפ הופץ שנחלב נו׳ז[ית] וצריך
 כוי. בטש״ש בעי הטום' בתרייהו; [יט] והחוטין כוי ואין בוי. ננ״יי: [ב] וליבן בוי ,
 כני' רבה מטרטט והלכה כאביי ננד רבה . ות״ח ע״ט בי והר״ן ב' דרבה ור״י טטדות
 חפירות היו עושין כן דלדינא טורי לאביי. כט״ש הלב שעל כו׳ ומי׳ הריף נאים שלא
 היה טדקוק בנטילתו שלא היה טהטט אחריי י• [כא] ויש כוי. עבה״נ וחלנח ברבא
" י• יבב] ואט לא טי . כפ״ש הדיין דאינו אלא חוטיא כג״ל נקושית אביי ; נ י א  ע
 [JS] אבל מח כוי , םפורש שם ובתורה: [כד] ויש טהםירין עור נוי . סדאיטעיט
 חלב דפנות בת״ב הואיל ואינו קרנ ע״ג הטובח ושונץ חחוא קרב אנל תופי שם ד״ח אטד
 אניי חולקין עליו וסניאין ראיה םלונן נוליא שפותר אף שהוא קרב ע״ש: [כה] וראשו
 בוי. דטיי: [ב1] ויש טקילין כו׳. עתוס' שם ד״ח בעי, ול׳׳ד לבשר נוי וב״ב תר״ן

 נשם
ב ט י ר ה א  ב

 5ד בחלק האחוריים ואף אם נמצאו צלעות יתרות אפייה אין מניחין יותר מאחת
 הסמוכה לאחוריים . (כי יש שיטות להחמיר שלא לאבול נשר אחוריים כי אף
 למלן גדול אין יכול לבאר זה היטב מחוך ספר. כתי בה״י דנוהגין ליקח מן הכתף
. ו ת צ ק מ  הגיל טס שמנו שיש סביב הגיל ובדיעבד אס לא נישל השומן מותר): לח) ב
 אבל לכולי עלמא צריך להסיר הקרוס שתחת המכסה ולא נחלקו אנא בחלב שתחת
ם . כתב הט״ז מיהו לא אמרינן נו י ש ש  אותו הקרוס ב״י בשם המרדכי: (ט) ב

 ביאור
] חלב הדבוק בוי. שכן פי׳ טח חלב חמכפח את הקרב חותנ כוי ד״ל ע  שחבשר נוי! [
 שכל אלו הנ׳ הלביט שט . תותב הוא המנטה דהיינו הפריסה קרום הוא שתהת הפריסה
 וגקלף הוא חלב הדבוק שתהת הקרום אף כל שיש בהן ג' הלביש אלו וז״ש את ההלנ
 חםכפה שהוא הפרימה ואת כל חלב אשד על הקרב תא הדבוק לכרש ופיאה כל דריש
 לקיבה ודקץ ועי במרדכי טא״ט שהאריך שפבראיות: (ליקיפ)חלב הדבוק כיי. שפי׳
 תותב נוי תותב היינו הפכסה שהוא המריטה . קרום היינו שתתת הפכפה והוא על
 החלב חנקלף . ונקלף והו חלב הדבוק לכרס שהוא תחת הקרום אף בל םקום שהוא תותנ
 וגפ יש בו קרום וגם יש בו נקלף הוא אטור דלא כוש״׳ שפי' שהכל דבר אהד וראיח
 דאטור טדאיטעיט בת״כ חלב דפנות ולא נקט חלב הקרב דטותר נ״ש חלנ דפנות חחו
 ט״ש ואת בל החלנ אשד על חקדב וטאת כל מרנינן חלב חקיבת ודקין והאריך שם ועי
 םרדבי פי' תתקפ״ד מהלוקת ד״י הלוי ודי אפרים ודעת דיי נפירש״י שקאי חנלאטבסח
 אבל הדנוק הוא תחת חקרוס וחקרופ חוא חפו׳ נשר ובם״ש רש״י צ״נ א' נד״ה הלב
 מהנשר בוי וראיה טטשיש בגטי דהלנ שעל הטסם ינה״נ הוא חלב שעל הקרנ וערש״י

 פתחי תשובה
 דם נין צלע לצלע סיווויס מחוה וגס נזה בקיאים אך במקומות שאוכלים חלק האחוריים
 וממונים מנקרים בקיאים ע״ז אז מניחים אפי׳ הצלע הי״כ לאחולייס ומוהלים אותו(המנקדים
 ואין צהקצניס אלא י״ח צלעות נמלק השנים ואין עליהם לנקר שוס ניקור אגל במקומנו שאין
 אוכלים אחוריים מפני עולח הניקור א״כ הנשר סנ״ל שניקודו קל ואין נו טורח וגם אינו
 ממול נ״כ והקצבים מנקרים אוחו ונאמנים עליו יאכלו עטים וישכעו ותימה על הלנ נו״ה
 דמיימי ראיה מק״ק פלאג ששם מנקלים אחולייס . לק״ק פאקש וצא ומי להמי נןנ״ן ע״ש],
 יעי' נתשונת שתי הלחם סימן ליס ; (ד) הצד הגפ. ענה״ט ומ״ש לענין עמול שנצלה כלא

 ששים ננד חחלנ טין םעיד :

 יד אברהם
 חמה כן על הה״מ . נלק״מ
 דנאמת הינ ניתוסף איסור
 ננילה וטריפה נהחלנ גופי׳
 (גני גנוה שהי׳ מותר מתחלה
 וכמ״ש הרמג״ס לקמן נס״פ
 ייו. ואעיפ דנפ״ו שם אסכרה
 ליי הלמנ״ס משוס כולל מתון
 שנתוסף האיסור ננשוה נו׳
 מ״מ נאמת הוס מוסיף נחלנ
 גזעי' לגני גנוה כמ״ש. ולא
 דמי לגיד נבילה וטריפה שני
 סרמנ״ס רפיח נהדיא והוי
 נולל. דהחס היה אפור גס
 מחחלה לגנוה נמיש סרעניס
 נש״ו מהלניח מעשה סקלננומ
 משא״כ חלג. וונר זה ממנאר
 לתויא מינוי התוס' וזנחיס
 (דן< עי) וסיס גיס (וף קא)
 ואף גנהמח חוליןשאינו עומד
 להקרבה , וה״מ נטי טעם
 המלך נהל׳ א״נ. ומה שהקשה
 שסמחלנ הטחול ואשור(גנוה
 לקימ דמ״מ היא ראוי נעולה

ו (מאחר שרטנו אפריס פסק לא״א חתיכת' נ״נ אלא נליח) אבל לעני! סתימת הנקב לא .נגד כל החתיכה שזה החלב לבוק נ  ©׳1ממד־נה 1V^^^o1,^'^ל. "̂. חתיכה עלמה נעשה נגלה להצריך ס׳
ם . דמםתמא המעט חלב שעל הכרס בטל גס׳ נגד כרס והמרק והלשחו י ל  נ״י ע״נ)'עיש]: וטח שהקשה מיקרי חלב טהור ואינו סוחס(מאחר דלר״א חלב גמור הוא ע״ל סימן מ״ח): (י) כ
 השמ״ג והחינח חלב נבילה שעמו (וכתב האגולה אין אלו גמנעין מכלים של אלו ומבישוליק אך הכרס אין אוכלין וכ׳ רש״ל עליו מאחר שכ׳ שאין נזהרן אלא מכרם עצמו הא התבשיל שנתבשל
! עמו אוכלי! וזהו מ״ש שאין נזהרין אלו מגשוליהן. ואפי' להאוםרין ומחזיקין אותן לחלב גמור מ״מ מסתמא החלב שעל הכרס הוא נטל בס׳ נגד הכרם והמרק והלפת! י  וטריפה •יףמימיז.ץי *
, שעמו. וש״ך כ' אפילו יש תערובת מחלב הדבוק לכרס בתבשיל ואינו נטל גתגשיל אין נמנעים מלאנלי ע״ש . ושר״ח כחג לדידן דקי״ל טעם כעיקר דאורייתא אין י י ן מ ו ה

ה י נ , א מ א  ה

. וגת׳ מהרלב״ח דף קמ״ה כ׳ וז״ל אנל אס יש מנהג יעשה כמנהגם כגון במדינת ריינו״ס יש קצת מקומות שנוהנין איסור בחלנ שעל הקינה וכשבאין ך נ ' להקל ב ן 5 י א  כבר הקדימו נס׳טמנמ ר
 והנס מנע׳מ(א קשיא והיה למקומות שגוהגין היתל אוכלין מבישוליהן מהמרק או מהבשלשנתנשל עם האיסור וליש שמשתמשי! בכליהם שהס ב״י ולוקא שיהיה מגהג באוכל כגון שאותן המקומות

 סמלו הל׳'שחיטה'או אכתי לאכול מנישוליהן.' לס״ז לא יפה הן עושי! אנשי פולין שבאין למלינת אשכנז ואוכלי! מנישיליק . מיהו הא לאסור לאכול דבר איסור מחמת מנהג אנוחיו
. אנל כשנראה לו היתל בדבר ונא ממקום שנהנו אישיר למקום שנהנו היתר יוכל לאכול שייך סי׳ קי״ט ס״ק פ' ע״ש): ו נ ד  תקשי לפמ״ש נס׳ מראה כיין ובני מדיגחו לוקא כשאין נראה לו היתל ב
ס . כ' המ״ז סי' בכל מקום הן צל הנגלה הן צל הנסתר דהיינו נמקוס שלנוגן לכרס ואס (יקב הכרס אין מועיל סתימת הטחול וכתב רש״ל מעשת שנצלה נ ^ ״ימי" (יא) ה . ^ל ־ ל^ א' י

י

נ ״  לג
. כתב הט״ז ואט ם ו ר ק ^ >1̂; הטחול נלי ניקור והחיל מה״ר משולם משוס לבטל חלב הטחול בטחול עצמה ונחלנ הטהור שנו ועייל סי׳ ע״ד(יטייל סי׳ מ״נ ס״ק די): (יב) ה } 

. י נ  נשיצא ישם ליכא מוסיף אין נחתיכה עצמה להייט כל מה שדבוק לקרוס ששים נגד הקרום צריך ם׳ נגד כל ההחיכה לחתיכה מצמה נעשה ננלה ולא מהצי מה שהוא חלב נחוש: (ינ) ש
 ואפשר דייל כיו! דפס איסור

 וה דמלנ ננלה אשכחן ני׳ מוסיף נחמימיס מצי מייל אף הינא ולא הוי מוסיף והכי אמרינ! נקיוושיו וף(ע״ו) גני הא ותניא לאיסור זונה מל על איטור מללה אמ״נ ואינו מוסיף הואיל ושם זטש פוסל נישיאל.ופרש"י
 נשזיגתה תחת נעלה ואעיג דהוא זנות לאו תחח נעלה הוא . מיהו שס זנות אשכחן גי׳ מוסיף נטלמח ע״כ. וה״נ דנוותה. אלא דיש לוחות דילמא שאני נהגים דרבי נהו הכתוב מצות יתירות ובעלמא לא הוי מוסיף
 ננה״נ. ונראה שזו היתה ועת התוס׳ גינמות(וף לנ) ומשמע מדגריהס דאינא נגלה ולא הוי נה מוסיף רק כולל. וכ״מ נתוס׳ ושנועות נוף ניד) והיינו נכה״ג שהיתה מאושר אנר רגבה לא הוה איתוםף איסורא לגנוה
 או בנפל ועוד כתבתי גוה נחי' ליגמות כסיד: יט״ש הפמיג גגי חלג טמאה ומשנוצרה חל טמאה וחלנ לאחר שכלו חושיו וניע מודים ונל.ולית לי׳ אוירא וחושים ולית גי׳ אישור חלב. והא ליתא ומניאו נפג״ה (וף ק'
ותרת הננד יש טצרינץ  ט״ג) דנהמה טמאה לא קרי׳ נס גנהמה מאכלו נאוירא דמיא יא״נ לל״ק מ״נ משוס מלנ לר״י נפי המקשה קודם שכלו חושיו וא׳׳כ תיי מלנ נמי מל כשנוצר לפ״ו : (שמ טעיף ׳"ב נהנ״ה) י
 לנקר ה^יוס העליון של צד הנגד פשוט חלב הקינ שפונח עליו ויש פחטירין עוד לג^• השוטן שתחת הקיום ההוא • זה דעי) י' אליעזר ״מין וו״ת שהניאו החוססומ והלאיש והמרדני ו״ט ניד משה ,

 יכתבו



ן קלף; באר הגולה ה י כ ת פ ב יורה דעה סד הלכות חלב ש ה י ז ר ו  ט

 דרנ יהודה שם דף צ״ג :
 בנ ברייתא שס דף מ״ט
 וכלישנא קמא רש״י והרייף
 וכ״פ נל הפוסקים : בנ שש
 דף נ' למנהג נני ננל ואנו
 נתר נני ננל גניו!: נד שש
 בברייתא יכרבי עקינא :
 נח מימרא ורנ ירויה ונו׳
 וכפירוש ושיי וסרמנ״ס שש
 יש׳׳פ: נו שס נשפ הגאוניס
 וכ״כ הראנ״ד : בז ה״ה שס

ג שעל הקשת כו׳ . פירש רש״י הקיבה עשויה נקשה מבחוץ היינו שעל הקשת  י
ד ד מפני שנותנים מ  והרמב״ם פירוש שעל היחר היינו חוט משוך כמו יחד : י
 בסכין ואין בו דוחקא דסכינא בבשר ואף על פי
 החמירו בסכין ואפילו משתכח דאית בס דוחקא
 דסכינא בדיעבד מותר בהדחה
 הקשת אסור שהרי כל ישראל נהנו להדיח הבשר
ר כ״כ הטור בשס בעל העיטור : ת י ^ ה ש  ן

 ל כתבתי כמה חילוקי דינים בזה
 ומבפנים לעיגול היינו שעל היתר

 ט׳ . וגס אין מחתכין בו חלב שאסור מן התורה אלא גורדיס אותו
 שבשמנונית הגיד א״א שאינו חותך ומנקר ישראל קלושים הן והחמירו בו ולא

ג שעל (יי) נ הלב הקיבה י  פשוט הוא לבליעכל אין 5י״יכיז יד נ
ג ־ [ ה נכז ר ו ת  ששים רק נגל צל הככל : מן הדין מן ה

 אסור ממנהג שנהגו בו איסור (יג) נכח](ויש אומרים שמלינא אסור ולכן אין להקל בו) 1נל.נ1 : ניז מימי* דינ
נ שפ דף מ׳ :  נפ גס• זו שפ: ל מור נשפ יהווה אמר י
 הרשנ״א: לא מימרא ואמימר
 ונוי שס : לנ חוס׳ והראי ש
 שס ושיפ והניאו ראיה מה א
 וכמינ וישימו החלניס ע(

 שםדיגא
 ספרים

 אומרים
 . במצת

 ויש
 כוי

( ג י ) 
 (רש״י ורא״ש וסמ״ג וםמ״ק ורבינו ירוחם): אסור

ה באורך אמה נכנט משמתתילין לצאת מן הקיבה ומשם ואילך שומן הוא ומות י הלב שעל הדקין אסור נ  טו נ
 ני ויש אומרים שראש המעי שצריך לגרור הלב שעליו הוא המעי שיוצא בו הרעי שהוא סוף המעיים

: ן א כ  ט וירא שמים יצא ידי שניהם לגרור אורך אמה מכאן ואורך אמה מ

ה ויש אומרים שאינו צריך אורך אמה ממש ולכן נהגו להקל למדוד בזרוע ואין מצריכין אורך אמה בצמצום (מהרי״ל) *) ואין צריך להסיר W) רק הקרוס  הג
 עס הדבוק בו שעל אורך אמות אלו אבל לא השומן הדבוק נטבמיא שתחתיו (כל בו) וכן נוהנין רק שמסירין מן הטנחיא גס כן חופ ארוך
 שמונח עליו עס השומן שאצלו ואס הטבח משך הדקין מן הבהמה בעודן חמין נשאר החלב שעל ראש הדקין עם הדרא דכנתא ולכן הבא לאכול מן
 הדרא דכנסא ינרוד אמת מן החלב לצד הקינה ואס לא נודע מקומו צריך לגרוד ולגלח סביב עניו כדינר זהב במקום שנסתפק בו (מרדכי ריש ג״ה)

 ונהגו במדינות אלו להסיר הקרום שעל בל הדקין בהדרא לכנחא דעגל משוס שנשארים הדקין עס הדרא דכנחא ואוכלין הכל ביחד על כן מסירין •כל הקרום את ירו ואית ני׳חלת איסורי!
ח פ ^ י ח י ^ י ׳ י ג S י ה ג מ ם ה ע  שלא יניחו גס כן שעל ראש הזקין ונהגו ליקח הקרוס משני צדדיו מה שאין כן נכבש שאין דרכן להניחן ביחד וניכר ראש הדקי! כן נראה ט
: אמ, מ־יהיתי אינא ( ע ״  אנל יש להחמיר יליקח הקרוס משני צדזיו O גס בכבש («ל י

יי,ואינולר-

ע

א מדיתין אותם עמו נלטובלי שמדיהין בו הלבים אין מדיהין בו ^ודקשהומשמפ ל ו ט  םז 1לז ניי איןמולהין הלבים עם הבשר נלא1 ב
: ר ש ן שהותכין בו הלבים אין הותכין בו ב י כ ס ו  בשר ל

 יז נלג] נהגו מנקרי הבשר לנקר בסכין אהד יד מפני שנותנין בגד על יריבים וכל שעה שנוגע הסכין בהלב מקנהו
 בו ונכון ללמד אדם לבני ביתו נלח שישפשפו הבשר יפה במים:

ב בעוד שלא נצטנן הלב שעליהם מפני שהוא נמות ינמיהכוי"צח״גרו א אין פורשין הכסלים על גבי הבשר ל  יח ל
״ ,י נרת שאס חלשו והניחו שס ״ . . , . 1 

 ונבלע בבשר • שרינן לה משוס כל ננהמה
ה וכן יש (ז) לנקר הבשר תוך נ׳ ׳מיס מן החלב שלא יתקשה החלב שבו ומכל מקוס אס לא נקרו תוך שלשת ימים אין לאסור בזיעבז אלא מנקרי אח״כ ישרי תאכלו ונן מוכח נהויא נריפ  הנ
' י6דו1 B i n r * f ״ R 1 . r"r\11 ז * / _ ״ . . .... _. ' ״ ! _  ־ ... _

 פרי הדש

 דיןשה ליה הא ואיתא נריפ
 נתמ׳המיןש' גני פונר שהוציא

 דסיל נפי נהמה המקשה על מי
 שתושיט ידו למעי נהמה וחלש
 חלנ של נן ט׳ חי ואכלו
 שח״נין עליו כרס משוט
 וחושיט גרמו לו היינו וצא
 געי אוירא וליוה אגל אויר

 ונס״ע גיה ונמ״ש תוט׳ נפרק
 המקשה וף ע״ה ו״ה לוגלי
 המתיר נוי ונר״פ פ״ג וף 5'
 ויט הנא כוי ורף קיג ד״ה
 ואיסור כו׳ יכן מתנאר מלשון

 הידושי רע״ק
 (סעיף מ״ו נתג״ה) עןןל אורך אפית אלו . לא קאי על אטח היוצא טהקינה

^ ,4״ דתיסילני ו,ן מתנתו מנשון נ א א » ט ר ( 0 ^ ו ו ת < ק ח י , ד ד ב ז ו ־ ו  דחוא הלנ נמוד וקאי,רס על אסד. שיוצא נו ה
ill. .IP.1.'.ה J_ ' י '  הושיט י וו למעי נהמה וחתן שומן הדנוק בטבחיפ וב״ב נלנוש ונ״כ הגאון מהויד נת' הנדפפ בסוף ממר שיורי כח״נ ל
 ממלנ עונו שכלו לו חושיו
 והוציאו הריז חיינ עליו עיכ
 הרי וקוק הונ נלשונו וווקא
 שהוציאו וזה נמעט מוכרח
 נש״ס ונוכתיננא ומעמה כיון
 שחלג שחלשו מהעונר ניתר
 נשחיטמ מאש משמע ווא׳
 והיה לחלנ ועונר גופיה
 סמחונו נו כיו! שהוא עצמו
 ניתר נשחימס ה״ה לחלנו
 שעמו ומה שחילק נזה הרנ
 נכי׳ אינו מחוור נלל יוי נזה
 לסתור פנרא it וכ! ועת רונ
 הפוסקים להתיר חלנו וכן
 עיקר אצא שיש לנו לחוש
 לסנרמ תרנ היון ומחייג עליה
 כרת ומיהו נגיד יש לאשור
 מעיקר סדין שכן ועמ
 הושנ״א ונ! נראה מעת
 הרי״ף וולא כהנ״י וכבר
 הורס נ! הזק! מהר״י גן
״ , חגינ זיל וזה שנהגה כאן  ״
י לא הגיס כלום ולקמן גסימ! ק נ  W ל
 פ״ה גני גיד הנשה הגיס
 שנסג! להחמיר ונ! דעת
 אנל גיד םנשס קרען ליה ולא תלי נשור ינשנ

 (תשובת הרא״ש ומהרא״י בפסקי! סימן מ״ז)

 ביאור הגר״א
 גשם דשנ״א וני עוד נשם אחרים דל״ק דנעי לחפוטי נמקים שננלעין ננשר אלא שצריך
 למצוא טניינפ שלט לפי שהפ דקין הינד. : [כן] (ליקום) ושעל היתר בו׳, שהרי״ף
 והרפנ״ם והדין והרשנ״א טפקי דשרי לגפרי כיון דר״ע וויי פשום אבותיו פתירין ונהגי
 יפי גחנו היתר ובמה רבנן אכלי לה ואעינ. דבנלאי נהגו בו איפור היכא רגהוג נהוג
 הינא דלא נהוג שרי ונתב הט״מ ואנו בגלילות הללו נוהגין נבני בנל לאפור יניב טהריינ

 חביב וכבר נהגנו כו אימוד כוי (ע״ב) י• [כךן] וייא כו׳ . דאנן נתר בני בבל גרירן

) לה6יר הקיופ שעל בל הדקי! .ובדיעבד י אי ' ) : ( י י ״  א״ח וכ״כ שבות יעקב (חינ מי' 0
 א״צ ם' רק נגד שעל ריש פעי' באטתא דהייגו ננד חלב הטרובח נאי משני הפרושיפ

 תשו׳
 [בט] (ליקים) משטתהילין כו׳ . וכן הכריע הישב״א דכרכשא אינו נקרא טעי בפתט (ע״כ): [ל] אין טולהין נו׳ . ע״ש צ״ז ב׳ . ב״י : [לא] ולא פדיחין כוי. גלפד פפ״ש
 וכלי נוי: [לב] וכלי כוי וסכין כוי. ח' ב' : [לג](ליקום) גהגו כוי . אבל פדינא א״צ כט״ש תום' והרא״ש ושיפ וראיה מדפרין וניתקן הדא כו׳ ומירשיי שפ ותום' והראיש
 ובבהמה אחרת לא ח״שינן ע״ש ומשום בהמה >ו שטגקר והיתך נל פעם חלבים יבשר ל״ק משוט דבהדחה סני ועי פי' צ״א ם״ב ולכן פירש״י חלבים ממש למכור דשם צריך שפשוף
 וז״ש בטייט בהנ״ח רק כיי (עינ) : [לך] (ליקום) שישפשפו כוי . וכ״כ בפי״ט בהגיר, ולא פגי בהדחה וכ״ב בת״ה קי״נ א' דדבר חשטן שנדבק לא סגי בהדחה אלא בשפשוף
 וראיה טסש״ש וניתקן ליה הדא שפא כו׳ ואט איתא הא נ״ד דאורהיה נחדחח בגון בשד חי אין חוששין כט״ש בפי׳ צ״א טיב ונג״ל ועי בטה״ב שט (ע״י) :

 פתחי תשובה
 ניקור עיין לעיל סי' מ״ג טק״ו מיש נזה : (ה) רק הקרוס . עיי! נמשנה למלן פרק ייג

 באר היטב
. הירש״י הקיבה ת ש ק  כ׳ הש״ז ובדיעבד אין ןריך ם׳ לק נגד צד הכבד: (יד) ה
 עשויה כקשת ומבחון היינו שעל הקשת ומבפנים לעיגול היינו שעל היתר היינו

 חוט
 משגגות הלכה ה׳ וגתשונת שנ יעקנ חייו סימן כיו ינתשו' ננסח יחזקאל סימן ניה ונחשו
 ניית אנרמס חלק יו״ו סימן כ״מ שהאריכו מאי נענ• ן ומ: (1) גט נננש . עי׳ נתשו׳
 עגוות הנושונ׳ סימן ס״ו שנשאל נהורא וכנמא של כנש שנמלח נצי ניקור נלל באופן
 שאנו מצריכים לשער נששים אם צוין ששים נגו כל הקרום שעל הוקיס והכנתא אי שגי אס יש ששים נגד החלנ שעל ריש מעיא נאמתא והשינ ווז פשוט ואין צריך לשער נגו הקרוס
. רק צריו לשער(גו החלנ והקרוס של ריש יעגו  שעל נל תוקיס דהוי אין גו אישור כצל וכי גשניל שאנו (והגיס להסירו ני תינא ולא לימי להנימ גס כן על ראש הדקיס נאסר נו
 מעיא נאמתא ואף שני הנ״י דירא שמים יגרוד אוון אמה מכאן כו׳ זה וואי ומנת ספק אס ריש מעיס פירושו היכא שיוצא מהקינה או שמון לניח הרעי נחנ כן ואס כן סשיעא
 שא״צ ס׳ אלא >גו אמת א׳ אמנם אס החלנ הלנה נאמה א׳ וכאמה א׳ מעע מצייכין ששים נגד האמה שהשלג נו מוונס ואמנם דוקא אס יש ם׳ נוקין עצמם נגד הקרוס והלולב הג״ל
 אנל אס אין שם ששיס רק על ידי צירוף נשר אחר םנמלת עמו אמרינן חנ״נ וצריו ס׳ נגו נל הוקיס שהמלנ ובוק נסם והוקיס עצמם אשוריס גס ציין ליעול הוורידי! מן
 שומן הכנמא המסובכים כעכביש ע״ש עיין בתשובת נריח אנרסם סוף סימן נ״ח מ״ש כזה . ועיין נספר חמודי דניאל הלכות מליחה סימן ו׳ שגתנ והורא דכנתא. שמלחו אותו
 ושכמו מעט מלג נראה שמצטרפים גס הפרש לנטל נששיס נמו דמצטרפין עצמות נסימן צ״ט סעיף א׳ וקליפות ניציס בסימן ס״ו סעיף ה׳ ונ״ש פרש ויש ני לחלוחית וננלע נו מטעם
 אפילו על יוי מלימה והא אפילו נהלי יכול מליח־ להבליע מיהו לטעמים נמצא שאין תפרש מלא וצריו למטן חללו ענ״ו עיין שט ולפי מ״ש לקמן סימן צ״ט סקיא נשם תשונת מהר״י

' י  הלוי דווקא כבישול סוא ומצנורפין עצמות אנל נמליחה נאיסור שמן אין העצמות מצטרפים ע״ש אס כן לאו ראיה היא אלא ואפשר לחלק נין עצמוש לפרש ״
 תוך ג״י . עיין נ>חצת צגי לעני! אס מהני לוס אפ שרי אומו קצת נמו דמהני לקמן סימן ס״ט סעיף י״ג עיין שם :

 דמלתא כתג הרשנ״א נמשערח הנית דנחלנ לא מקרי חלנ שוו וכשב
 ועם יצירמו נאפו והכי נקטינן :

 הגאונים להתיר בלולב ולאסור נגיד ונמ״ש ראכ״ן נסימן ימ״א ועעמא

 יד אפרים
 ע״ש. ועיין נשמש צוקה שי׳ ל״י שהסכים ג״ג להתיר אלא דמיירי שפ נטחול מצד סדק שאן סקלום אסור ואין
 חייני! עליו אגל מצד הגס וחייניס עליו נראה שאין לסקל אף ננשר שנמלח עמו וש״ש נהגהיו נן סממנר:

 גליון טחרשיא
ג שעל חדקין אטור . עיין רש״י חולין ט״ט דיש «'ב טשטע דחוי טח״ת ועיין ת׳ ל  (ש״ע שטיף ני״י) ח
 בנפת יחוקאל סי' ב״ח עלת ל״ב עיג ! (שם) וירא שטיס יצא ידי מניחם . וטיט לעני! שיםחוט ועקב
 דינפ נחלנ טהור דטותט נטו בחולין דף ט״ח דאר״נ לדירתו טיבל אכלי לדידן טסתם נטי לא םתיס

 דנול מרבבה
 (פי׳ ט״ד נחג״ת מעיף פ״ו) ןאו> צריך להמיר יבי׳ . עי׳ כמשנה למלן פרק י״ג מהלכות שגנות

 ס״מ שבאליו המגיה נוס :

 הדושי בית מאיר
נש. נ״נ נ ל יש להחמיר וליקח הקרום טשני צדדין נס נ י  א
 ולשו! ניקור העיטור פנתונ ויקלוף מעליהם קרום של חלנ ציע :

 כצ

 (פימן ט״ד מעיף פיו בחגיה)
 ומכיש כשור. ועי׳ ד״מ סי' סיה

 ת' שער אפרים טי' ט״נ ד״ח ואשר . ואס נטלח א״צ ששים כיא נגד חלב וקרום של אטח אחת אשר חלב שעליה פרונח יותר ואם אין נחוקין עצטן t או נעשח גנלח וצריך נשאר ניטו שגטלח עטחן
 ט׳ נגד כל הדקין שהחלב דבוק בהן וחן עצםן אסירים . ת׳ ענח״נ פי׳ ט״ו 1 (ט״ו ס״י! י״א) דעך! ובינו ברוך דאם . עיין סי׳ ק״ה טיק י*ח נטיז ו

 יד אברהם צבי לצדיק
 ונמנו שהניאו יאי׳ מתינ שאמר יכול יהא אסור חלנ מדפנות ח״ל יקלנ בראוי להקרנה אסר רחמנא אלמא מ״מ חיינ משוס נכלה יי״ל י״יקר לנותא דיוקא שהוציאו 0א הניחי אמי שתלש ניתר נשחיטס כמ״ש הש״ן:

תיותלמ שקרנ עם היותלמ אסור .  ואפי׳ מלנ הדפנות היה אסול אי לאו מעעס שאינו קרב . וא״נ שומ̂ן
 !יה אתרי חלנ סתמא לא מיקרי, מ״מ לייזפר מטעם שקרנ עכיל . וקושיא וו אינני מכיר וטא מםיןינן נש״פ
 דלא אסרה חילה אלא דבר השוה נשלשחן. עי׳ דנר הקינ כשור וכפנ ועז גנון חלנ הכליות. אנל אלים אינה קרינה

 והקשה ריי טל וס ואי מטעם טקרנ לימסר חלנ האליה ואי משום דאמרי׳ נפי נהינ חלב האליה אתרי חלנ סחמא לא מיקרי. מ״מ לייזפר מטעם שקרנ עכ״ל
 פכ״ס(וף קיז) וגשיק ונריתומ (וף וי) ומחוורחא נולנ יניד ואמר דטעמא לשרי חלנ האליה דלא אסרה חילה אלא דבר השוה נשלשחן. עי׳ דנר הקיננשור וכפנ

 אלא ננשנ ולא כשור ועז. וכ״כ הרי״ף נפג״ה והרשנ״א גחה״א (דף ע״ע) וגה״ג. וא״כ שסיר קאמרי הואימ ור״ת ושומן סיותרת שקלנ עם היותרת ינשור וכשנ יעו אפוויודנויסם ניורין. שונ ראיתי'אמינ
. אנל לא י ו  נס׳ יראים להלאים עצמי סי׳ קמ״ו שזה טעמו נאמת ווצא קמו שהניאו התוספות ודו״ק והנאני ת״ל: (שט סעיף ט*י) הלב שעל חדקין אסור נאורך אטח נו׳ עד ט״ש חגית וא״צ לחפיר רק חקרוט ג
 משומן שחחתיו שעל אורו אמות אלו בתשובת שב יעקב סימן ג״ו פשיג על סג״ה ומשיק יייש מעיא לפרשיי שהוא תחלת יציאתן מן הקינה. שס גס השומן שחמת סקווש אפור. רק לסי׳ מגאוני׳ שהוא פוף המעיין
׳ דאינו סותם . דנתחלת יציאתן מהקינה שם הוא חלב טמא ואינו סומס כמ״ש פי׳ מ״ו. ונשוף המעין שהוא ראש סנלכשחח  דהיינו חמלת המעי שיוצא נו סרעי . שס השומן שמחת סקרוס שרי עיש ולעניו לסתום הנקנ נ
 אע״פ שהוא טהור אינו סותס מסני שעשוי כנונע ואינו מיסוק. ונמיש הט״ו נהויא שט נפי' מ״י. והיא««ש כפי דעתי. וולא כהמשכה למלן פי״ג מסל׳ שגגות שר״ל דלפי׳ הגאונים ויש מעיא סוא סוף סמעי׳

 מקום תינוו! לכרנשתא ילא הנונשתא עצמה וליחא נמ״ש נש״ו ר״פ מ״ו ע״ש :

 נחלת צבי
 וגס קשה (פי זה מ״ש הרמ״א וכן יש (נקר חון ג׳ ימים שלא יתיןשס מזלג סא נלא״ה אשור להשהות
 להתחילה בלא מלימה נמ״ש מרמ״א שם נהג״ס . ואולי ייל ומיידי ששיאו רק מענו וזה מהני לעני! דס
 וצא לעני! ח(ג ונמ״ש הש״ן שס ס״ק ל״ג לשריה מעט לא ממי רק אס סיה מנוקר מגידי הדס וי״צ דם״ס
 לעיין מלנ לא מהני שריה מענו ואיכ מייד הנא אף לקדרה . אלא דאבתי אינו מיושב מ״ש סרמ״א ונ!
 יש לנקר כו׳ והא לנממלה צא מסני שריס מועמת לכ״ע אף לעני! דם נמ״ש הש״ן שט בסוף דנריו. הילכו
 צ״ל דדןקא לעני! דם מהני שריי; אנל לעני! מלג אפילו שראו סיגה לא מהני וכן נראה קצת מצד הסנרא
 ומלב כיו שהוא נמיס מתקשה יותר ואינ מיירי הנא ששראו היענ הון ג״י ואז משוס דס מותר אף

 לכתחילה רק«שום חלב אסור;
 (ירד ח״א)

 «(י8 חטאת נ״מ נמי להא . ומשיה ניחא דלא כתג סנוור גני גיו הצשס דאינו נוהג נטמאה וכיון שאין
 ענוש כרת צינא נ״מ והא דנחנ נאבד מן החיי ננר תירצו סאמלוניס ז״ל בשימן ס״נ ע״נ לשונו ננת״י
 מוסווה ממש ודברי פח״ח : (שיע פעיף ׳״ח נהג״ח) אלא טנלןו אח״נ ושרי. לכאורה נראה דלצלי קאמר
 דשרי ואי לקדרה אסור ועא ע״נ לא נמלח תוך ג׳ ימים דאי נמלח ודאי אסור משום שנמלח עס מלנ
 ואינ אסול (קדרה מעעס שנתקשה דמו כמ״ש לקמן סימן ס״ט סעיף ייכ אלא לצלי מיילי סכא ואין לומר
 ומייני אף(קורה וכגון ששראו סון ג״י נמים דאז (יגא משוס שנתקשה דמו כמ״ש בסימן ס״ט שה דא״כ
 נראה דאף החצנ לא נתקשה ושרי אף לכתחילה אצא וראי דלצלי איירי. ולפ״ז קשה על הש״ן לקמן ש״ ס״ע
 9וף פיק נ׳ שנתב ולעיל סימן פ״י סעיף י״ח נחבאו כו׳ וגויטנד אם מנקרו אח״כ מותר אף(קדרה עכ״ל.



ב ה י ז ר ו ן יורה דעה סד הלכות חלב ט ה י כ ת פ 2 ש 7 י הגילה 0 א  ג

4!נ הוא נדפס שלא במקומו ומקומו בסעיף י״ד לענין חלב שעל היתר שם צריך להיות האי וי״א נ

ה  שם י
) מאחר דיש מתירי ו ט  אסורות: לי שס ושם•.לד,לי״« נאסר . משוס ללא אסרינן ליה אלא משום שמא ישכח מלשפשף היעב: (

) אם נעשו לא ד י ) 
 , v ן על ידי קליפה .
 פירוש במליחה אבל בבישול ולאי צריך ס׳ ואמרינן בו חתיכה עצמה נעשיח נבילה כמ״ש בסעיף י״ב בשס רש״ל :
) מעבירין אותו . בח״מ סימן ל״ר מבואר חילוק בין שוחע או מנקר לעצמו או לאחרים וכן הוא כאן בבית יוסף : ז ט ) 

 שם וגשם הישנ״א וקאי >מי
 אהא ראי! פורשי! וסו׳ גשעיף
 י״ח: לו ומנ״ס שם: לו מימרא
 דרנ יהווה ורבי יוחג! שם
 דף *'ג וכומוקי(הו רנ פפא

 ומר זונורא :
 תדושי בית מאיר

 (שם סעיף יט) _כל אלה

ר ואין מכין העושה ש י י יט נליש לג כל אלה הדברים (יד) אם נעשו לא נאסר ה ל ו ח י ר ח x א s f ו אנל אם  ט
. עיין מ״י ול״מ מ״ש &° הי"! אלא מלמדין אות־ שלא יעשה; (ואס עשה מוחר רק שישפשף הנשר היטב) (ר״ן ס״ק לחולין) : ׳ ו  כ

: כ rta » אין מולחין הכשר קודם שיסירו החוטין והקרומים האסורים וגיד הנשה * י ׳ י י ל ס י ט ' ל י י ע י ו ״ ר ש M א f 
 קליפה :
 בשס המפרשים)
. רק חלב נחוש(מרדני . . . . . . , . 

ס״ "״ל אף וס״ה) יראה ליש לסמוך אמאן למחיר (טו) בקליפה ועיין לקמן סי׳ ק״ה: . י י «' א י " 

ת שדרכו לנקר בשר וגמצא אחריו תוט או קרום(ח) מלמד ין אותו ומזהירין אותו שלא יזלזל באיסורין ב  "המליחה בא נט»] + ט

ט ואפי׳ פ ) מעבירין אותו ואם נמצא אחריו כזית נ ״ ) ( ז ט ) ה ר ו ע ש ו ל׳ אבל אם נמצא «» אחריו חלב אם הוא כ g ט » ™ ^ * ™ £ 
ת מרדות ומעבירין אותו : כ  ביאר0ט»>« הי«־״ס : בהרבה מקומות היו מבין־אותו מ

ה וחזרתו לכשרותו ותשובתו הכל לפי ראות עיני הדיין אם עבר בשוגג או במזיד(הגהוח אשיר״י פרק ג״ה) [מט ומנהג כשל הוא שהטבח המוכר בשר נ I ה J ^ , , ^ , , ^ 0 , ^ 
 מ״נין עליהם ולאפוקי קרוס ינקרנו קולס שימכרנו פן יכשלו בו הקונים (מהרי״ק שורש מי) ;

 שעל ־, הנס של העחיל. יעי׳ חדושי רע״ק ביאור הנר״א

 תשו׳ ענה״נ(פי׳ ס״ו) והםניס ניסו חנאון שבוה יעקכ וצ״ל ו (סעיף ני) עד שיםיי [לה]נל אלה נו׳ ואם נו'.דצונן1נצונן הוא ונם״ש ק״ו נ׳ אלא דלכתחלה אפור שםא ישנה
 ספנו נדי קליפה;. לקטן (פי־ ק״ה פ״ט) פפק המחבר דבעי נפילה ונפט״ג שם עפד נוה מלשפשף: [לו] אין טולהין נו׳.צ״ו ב׳ הנהו נוי ול״פ אלא בדיעבד וכנ"ל:[לז]'ואם םלחס
: [לח] ויש כו׳ . כט״ש הרא״ש שם דהא אמרו ברותח דצלי  דדבוי הפחנר םתוי אהדדי עיי״ש : כוי . שט אתו שיילוהו כו׳
 ופיהו לאו כצלי להצריך נטילה . שם : [לט] וי״א כו׳ . כמ״ש איני והאמר ר״ה כוי
 שאני חלב כו׳ וח״ח לטליחח שחוא בצלי כנ״ל ואע״נ שאמדו שם והארבב״ח כו׳ ההוא כהוש הוה כ׳ הרב לקמן פי׳ ק״ה ם״פ בהגייה ולפי שא״א. בקיאי! כו׳: (ליקוט) ואפ
 מלהפ כוי . צ״י א' כוליא בהלכה כוי . ויש טי כוי. עתוס' שפ ד״ח ביליא בוי . ויש אוטריפ ביי • כיב הפמ״ס דלא קי״ל כהאי תיי אלא כתי׳ בתדאה כלנית באלפפ כוי אבל
 דעת הרב פשופ רלא בקיאין ועט״ש כפ" קיה פ״ח כהג״ה (ע״כ) י• [מ] ויש להקל כיי. וכ״נ שפ ליש י• [מא] פנה כו׳ . שפ צ״ו א' בר מיולי בי׳ . 0״ם : [מב] (ליקים)
 ואפי׳ בהרבה כוי . אבל הרשב״א כתב פדקאפד הלכתא ש״ט דט״1 לאפלוני קאתי ופשק גט׳ דלא כט״ו אלא רוקא כזית בטקוס אחד (ע״כ) ! [מג] וטנהנ בשר כוי . דו״ש שם
 טבח שנפצ» אחריו ול״ק טתפא טנקר כו׳ אלא רבטבה שעליו פוטל לנקר הבשר אפילו מנר סתם ולא מנר בחוקת. מנוקדת פלקין וטעניריס אותו םשא״ב באחר וז״ש

 דש״י שט ד״ה *נח דרך כוי , שם :

 8תהי תשובה באר היטב

 ש״ח נלל ל־ח שי׳ ה׳ :
 נליון מהרש״א

 (סעיף ב׳ נהג״ה) ויש להקל
 ולהתירו . עיין םיי ק״ח
 ט״ה ום״«: (ש״ע סעיף נ״א)
א אחריו חוט . ואט צ מ נ  ו
 אופר את המיתר עם״ש
( ם ש  בגליו) סי׳ א׳ ם״נ ו (
 טלמדין אותו וטזחירין. גפ
 נמנקר ומונר.לעצמו טייר׳
 דאין מעבירין רק טלמריןוכן
 בטבח שמכר נשר ששחה

 לכשרותו . ואינו חשוב נתבשל נחתך לחחיכוח קטטת ואפשר שלא היה סי. גכל מחינה מה דינן של הכלים שנחישלו גבי טבת אס שוחט לעלמו או לאחרים ונס כאן דינא הבי
 בטויד כיון שהחלב שות נהם ומשיב• והכלים שנתבשלו גסס נשר ש(יקר קווס אותה חתיכה שנמצא נה חלנ נוואי

 יותר מן הנשר-אלא נפיש׳י מותרים לאמרינן השתא הוא דאיתרע כמייש הש״ו סימן א' סק״ח ובסימן קי״ט סק״ל אך הכלים שנתבשלו נהם חתיכות שניקר אותם אחר שניקר החתיכה שנמצא נה חלנ אשוריפ אס יש לספק
 וע ב חורת! וא״צ להי״יי שאין ננל הקדירה אף עם המרק ושאר וגרים ששים!גו החלב אבל אס וה גרור וככל הקדירה יש ס' אצא שיש ספק שמא אי! נתתינה עצמה ס' יש להתיר משוס והוי ספק ורבנן ע״ש ו

י  אבדה בדבר חשוב וה״ח י י
 מנח שלוקח שנר קצוב לשנוע. אבל גל שיש נו חיסור ספון ננון שנוטלים הנשרות או שאס הוא נשר בעל הנהטח סונר לו הכשר ומשתכר נו אינו חחר עד שיהיה התשובה נ״ג

 ועיין באורך לר״א מזרחי נת' םיפ עסוקים טי' כ״ר :
 צבי לצדיק יד אברהם

 (נט״י ה״ק •יי) טאהר נו׳ נשט רש״ל . יש מי שטעה דנשר אמורי׳
 וקנוקנות ולנ(! והיא עעומ גמור ינשל אחורי׳ שאיני מנוקר יש

 פ״ז ממאכלות אסורות ה״ו שחייבי! עליו כוס וגס חוטי' חלב ושט עי״ש: הנשה שוט לח או נצלה עט הנשר שרי בלא קליפה . ומימא על סע״! ילפי דעתם נע׳ נטילה כירן שנצלה
 עס נילי! וכמלימת קליפס כמ״ש נסי׳ ק״ה ס״ה י ושיט ע״ש . וכאן הניאו דעת תלמנ״ס כאלו הוא עיקל .
 והיש מי שאוסר טפל וסוחר זא״ו ואחרי נתני ראיתי שהיי סר״ח הקשה נ! נפי' קיה ס״ט : ואם לא השילו הקלוס שעל כל הוקי! תתיר נשו״ת ענוות הגלשוני. ואפשל וה״ס נמוטיס שעל הוקיס שני נס״ס ע״פ

 ע״ש . וכ״ש נמקוס הפסו שיש להמיר נמליחת חוטים שיש נהם וס . ונסי' ס״ה כ׳ השייך גשם וש״ל ומוחו גויענו אס נמלח ונתנשל. וכ״מ נכגמיי׳ ס״ו ומא״ס הלכה י׳:

 נטפו[

 יש בו רק איסור דרבנן ושומן (שפ סעיף ני) ־און פולהין הנשר קודפ שימירו מטנו החוטין וחקדוטות חאםורין וניד חנשח
 נו ספק חלב ואולי׳ נמו שנחב הלמנ״ס מלחן םםירפ אח״כ וסנשל הנשר .כ״כ העול גשם הרמג״ם וע׳ בכ״י כאן וגסי׳ ק״ה וס״ללהרמנ״ס דגיו

 משבצות זהב יורה דעה סד הלכות חלב שפתי דעת

ב יו' ושל שאר נהמות טהורות אטור ש״ך חנה הנה״ג נהנהות הפור תטח עליו ל ל ^ ה 0 
 נשתיפ דליכא יוחד טנ' פינין ואי טשנחת להו לא מיתמר דאין קרבין ע״נ חטונח
 וחתורח אלו נ' פדטח עכ״ל וחנח יותר יש שור הבר טין בהמח הוא עיין פי' פ׳ פ״ג ובהל' כלאיפ
 אלא דננלל בשם שור האפור בקרא ועיוי דבאלא עיין הולי! פ' א׳ ובר״ט הלי מ״א פ״א ח״ח ובם״ט
 בתג דלחר״מ עיוי יבאלא כשירות למונח וחלנן אסור שלא בדעת הרשב״א דפםק נאטיטר אלא נר״ה
 יע״ש וא״ב שפיר בתב הש״ך ושאו נהטוח ולא נתנ ושאר מיגין דהנהו בנלל שור ועז הן ושלא

 תטעה דווקא שוד ועז סתם לבן כ״כ 1
 ףךמ שט״ש הטחנר נוי חלבו אטור הוא ביוטא ע״ד אטנט ראוי לבאר קצת. דע כי שלשת פיני
 י בוי הטה ודיניו ד׳ כמו שאבאר . בוי הבא מבהסה וחיה . ונוי הבא טעי וכנש . ונוי שהוא
 נריח במיע . הנה כוי הבא טנהטה וחיה אם אטו בהטה הוה וודאי מקצת שה וודאי וחלבו יש בו
 נדת כטבואר ואפ אמו חיח חלבו אטור ואין לוקין דלםא אין חוששין לורע אב . וכוי טבנש ועז אין
r"m בו םפק ויש בו נדת . ופוי שהוא בריח נפ״ע חלנו אטור בוודאי סקרא דנל חלנ לרבות נוי 
 והר״פ זיל שנתב בם״א פ״א חי״נ בוי הנא טבחטה וחיח הוא הנקרא נוי וחלנו אטור ננר נתב הביי
 פי׳ ס״א ונירפא משובשת היא ונתי״ב *״ל ונל שיסתפק לך אט בחפר! או חיח הוא נקרא כוי וחלבו
 אסור . עיין יוטא ע״ד וכריתות ב״א א' ונתופ׳ שם ד״ה בוי דהוי בוי נויה נפ״ע ולא פבהפח ווזיח
 דלא צריך קרא לרבויי םפיקא . ועיין נזיר פ״ה פ״ז וטשפע דפן החורח הוא כל חלב לא אסמכתא
 כמ״ש התופי איצטריך קרא לרבויי םפיקא. ויש לראות איך לא הזכיר הב״י מבית הפ״ט בהל7 מ״א
 חי״נ שכתב רגם הוי חבא טבחםח וחיה חוא חנקוא כוי כן םשטע שם . ולפ״ז חלב כוי שהוא כריח
 לאיםורא ״דניה ולא לטלקית נטו חיש וכוי טצבי ותיישה כרת וטתייש וצבי פטיקא הוה ואי פפק נטל
 לקדירה אי הוה פ״ט עפ״ש בפיטן ק״י, ומ״ט קשיא קצת אטאי טדבינן טנל בוי שהוא בדיה נפ״ע ולא
 שאר היותי טהורות כיון דאלו הנ' לאו דווקא ענ״פ לאיפורא. אמנם דע אף שנתבו התופי ננריתות
 דכוי איירי בבריה לא אי בהטח או חיה ובנראה ממרוצת לשון הרין. ז״ל הניאו הכ״י טיטן ש״א מ״ט
 הריט ז״ל פובר דבוי שהוא גדיה נפ״ע היינו אי חיה או בחטח ורחטנא דביר. לאיםורא ולא לברת
 וטלקות ואיפור וודאי הוה . דאל״נ איך נתנ נפיא פהשא״ה ה״ה נו• חלבו טפא טםפק והוא משנה
 פ״ב דנכיריפ ואפאי פטטא מספק הא ודאי חוח ביון דאין בו לאו ונרת ב״א איסור נטו ח״ש א״ה נלאו
 דאכל לא תאבלוחו לא פרנינן חלב נוי נטו דלא טרבינן היה וה״ש כיון דלאי לית ניה אלא ע״נ ספק
 משופ דשפא נהטה הוא . ובן הוא לדעתו שהרי נפ״א מט״א ה׳"ב נתב כוי שהוא פפק אפ חיח או
 בהפה וכני' הג״פ שם הרי בט״ש וכן בפ״פ פהל' ננוריפ נתב הנוי אע״פ שהוא םפק טשטע ספק חיה
 או בחמה ולדידיה תקשי קושית רתום' בכריתות צריך קרא לדבויי פפיקא ובית דחר״ט לשיטתיח דטובר

 .._ בל
י חייב משוס חלב או לאו דלדידן אין איפור חעיא אלא נאי מג׳ דרכים נולל ומוסיף ונ״א עיין נר״מ  נין סגיויס. אמנס מס שיש לנו מהספק'הוא בעריפה מבטן נמו יומלמ' דעליפס קרוס וחלב לאחר שכלו מרשיו א
ל חלג הוה מוסיף ויש בו נ׳ קושיות. א׳ מג שהקשת סלח״מ זנולל הוא . הנ׳ עמד בו המ״מ דנצאיה קרא מפורש סוא חלב נבילה  ה' א״נ ונא! לינא זה וחמור על קל לא חייל והנה הל״מ זיל נפיז ממיא הינ כמנ נבילה ע
 יעשה למלאכה ואכל לא תאנלוהו החולה אמרה יחול איסור מלב נו׳ עיי! ונחים ע' א׳ ולקושיא א׳ י״ל לכאווי: מושיף למונח ומיהו נעלי מומיס מא״צ עיין תוש' חולין ק״א א׳ ו״ה מאן. והנה לויו! דאית לן נולל למה
 (י קרא דיכוא איסור ננילה וחל טל חלנ וכיס מכאן אנו למיוין בעלמא הא לא שנירא ליה להלימ הן ע״! תוש׳ זבחים ע׳ א' ד״ה ינוא שהניחו נתימא . ויש לנו לומר והתורה אמרה ינוא איסור חלנ ויחול על טליפה
 שנולוה והאמור ואמרת חווה וחייב נמי משוס חלב ונ! משמעות הקרא שלב ננילס כוי ואכול לא תאכלוהו ואוהרה ומלב תל על נבילה . ונבילת וכתינ קאי על רישיה דיעשה לכל מלאכה שאין מטמא וכית מלת "לכל למה
י שנתקשה נוה והרימ ו״ל נט״ח ממיא סטיו מסיק "לנל היתר הנאה ונהי שא״ה ע״א ה״ה מפיק לטומאה ילדיי׳ א״ש ד«ש'ה כתנס  אתא י׳ל זה לר״ע משאיכ ללי׳ הגלילי דלנל אהימר הנאה מכלן תרתי וכבר ואימי ע
 התולה ננילס לומל וטבול ומלת 'לכל מיותר להיתר הגאה אן להדיוט זמרתי מוכח מהאי קיא ע׳ פסחים ניג ואף דגזנחיס שט אמרינן טריפה להוציא נהמה טמאה זה לה״א אנל לפי האמת ד««עטינן חיה מאכול
׳ מסיק למעט  לא תאכלו* פיס וממעט טמאה ית״כ ה״ק מורישם למעט טמאס ועדיין חיה לא ידעינן וממטנוינ! מאכל לא שאכלוהו ואייתו טריפה לבואמי! וטמאה נמי ממועט מלא תאכלוהו. ותדע דשם ט׳ א

 טמאה לא צריו טרש״י ו״ה מי ומסיק ליחול כוי ולדידן ל״צ אלא כוכחיננא :
ן דלכאורה יש לומר נ״מ אי מיינ כרת על חלנ או לאו לענין ס״ס דנחיונ כרת לא מכני סיס כנראה לכאורה נמ״ל נהל׳ נכוריס פי״נ הי״ט דו״א וכבר עמדנו נוה נ&חיחה להל׳ טריפות ולקמן בקונטרס  fltf• אבאר ל
׳ הוקשה להס אמאי לא מטהלמ מראשו! מט״ס והוה סשק כרפ וכ״מ בגמרא שם וגמה״ד סימן ק״ל גפסקיו בג׳ עזים ילדו ג׳ שעירות שרצה א א ״  י הספיקות אגאל עוד וכאן אנוא נקצרה . «ה התוס׳ נ״ק י
ף שיש הרת עיין ט״ו סימן שי״ו אות ס׳ וראיה לוס מניק שזכרנו דאי יש מקצת שליא נלא וולד שיי מס״פ נכרמ באופן שוכרי המ״ל שס ציע וסונריס ארוכים אין עת האשף פה(י־) :  להתיר מס״ה א
׳ אי נשרה מעצ״ש ושפק כביש מבואר סימן!ךה ואסור והטי! תניח נצ״ע ומעשים נכל יוס דאוסיין ספק כגוש האס יש לצוד ה חלב מבהמה טהורה שנמצא בחניות שכר ונוומה ואין ס׳ ויש ספק א ל א  ש

 להתיר נס אס יש לחלק איזה חילוק :
ה הנה הרינ״ש סימן שמיט הניא הנ״י נאן והר״נ נהלה סימן קכ״א סיא והפריח נא! אוח נ״ו דמה שמשימין מלג גין נסרים שוי משעם דענע היין לברוח מחינ(לאו דוקא יין ה״ה שאר משקים) ב ו ש  ת
 ועוד וגטצ נס׳ עכ״ל והכ״י לא הניא אצא סעט א׳ וכ״נ הר״נ נהנ״ה נקכ״א גס כן אמנם הפיח שס אות נ׳ תמה עין ווואי אס שוהה היין מעצ״ע בולע ועינינו רואות שיש במשקה שמנונית ע״כ
ל ולא נשאר משקים עשי׳ ק״ג ס״ו נהג״ס. אמנס ״ ט  הטלה דאי! םיתר נ״א מטעם נ׳ יע״ש ואפשר גס הלינ״ש לא קאמר אלא נין הנסרים אבל לא מונח בתינו ולפ״ז א״כ אין להשיר מאן ומיהו ניין כס״ג י״צ מ

 יש

. עט"! מפני שיש קושי ההננה נדנליו גס{לין להגיה קצת לכן אנאר. הנה הטול כחג ל מ ) ף א ) ד  ס
 דעמאה ונפל תלגס כנשרס וננילה וטריפה חייג נרש על חלנס והקשה הניי לאיזה
 צורך הביא העור חלנ נגילה וטריפה ונפל וטמאה וסט״ז לא הניא נ״א טמאה ונפל ונמשך אחר הג״ח והג״ח
 אפשר רמו'נמלת נוי יע״ש , ומ״ש ונ״ע למלקות היינו אי חיינ נ' או א׳ . והנ״ת שי׳ מ״מ לאישור
 םחולה וונר מאשור באכילה מ״ה אסור לעתות כו סחורה חוץ מחלב עיז אמר דטמאס ונפלחלנס נגשרס
 זאסור לעשות שמולה . זהע״ז תקשה ונטמאה א״נ ומלגו ח״נ נית מ״מ לא הותל מקרא ויעשה למלאכה
 דמיירי נעהווה כמבואר נזגחיס ע׳ א׳ שיש במינה טריפה כמ״ש הש״ך נקי״ו אוח ו' וכאן אוח נ׳ ולא כאולתת
 חיים יע״ש א״כ לאיזה צורך הזכיר ואין נוהג נטמאה ומיהו הא דהזכיל הטול דנוהג במילה וטריפה לומר
 אף דאיסור נגילה רביע עליה וננילה אסור לססחחר מ״מ נחלג נגילה ועריסה גלי קרא להייא דמוחר להסחחר
 ניס . אמגס נע״ש והוה מוסיף לא יועגא פירושן דמס עגין מלנ טמאה לחלנ נבילה והחס נבילה על חלג
 הוה כולל והל״מ ו״ל בס״ו ממ״א ה״א קלאו מוסיף ע״ש כמ״מ ולח״מ ונונעינן למימל קמן הא חלנ על
 טמאה אי! בו כולל וכ״ס וטמאה על חלב קאמל סא ליתא ומשצוצרה חל טמאה וחלנ לאחי שכלו מישיו וכ״ע
 מודים דכל דלית ליה אוירא ולא חדשים דלית ניס איסור מלנ וכאמור. ומ״ש יהוה מין נא״מ ממרוצת
 דבריו דהסכיס למ״ש רמ״א כסי' צ״ת דנתנ דנתר שמא אולינן לא נתר מטמא ומש״ה א״ש דאי חלכ טמא הוה
 חלנ מיקרי א״מ וספיקא י״ת וע״ז הקשה דלו אין חיינ משוס חצב מ״מ כיון דנתר שמא אולמן א״מ גוה ויש
 לפוש דבריו כמ״ש הש״ן גצ״ח אות 1׳ אלא ומיידי נבשר שמן ומ״מ החמיר אס אין שוי. נשמא ישם יגואר
 נען״ה והעלה מ״מ צנוול הנאה ל״ל שאמר ןפי׳ שמודל מנאה מדבר האסור משוס חלב דאי אמר סתם אפשר
 נל למיקלי חלב אף טמאה ונשל נמי נור אלא שאמר גשי׳ שנודר מדגל ווניע עליה איסור חלג ומ״ש ומש״ה
 לא כמג העור נסימן ס״ה נגיה. דאין נ״מ דסי״מ נתנ דאסור נמצאה כבל חמס עציו הכת״ג בהגהות סנ״י
 אות ה' דהר״מ כחג נהיפך נפ״מ ממיא וג״ה שרי כהנאה ואס נגיה לסחולקיס על הל״ע מ״מ לדיו! שרי
 בהנאה יע״ש ויותר יש לתמוה ולמאן ואסל ג״ה נהנאה פשיטא שצריך להשמיענו דאין נוהג נטמאה ולהתיר
 כהנאה וכ״ח דהטור סונר דג״ה נוהג גטמאה דטעמא וחכמים במשנה ואין נוהג דאין איסור חע״א וסוגרים
 יש נג״ה ננ״ט משא״כ לויון וה שכוש סיא חרא דמשמע דכר״ש קי״ל מי שגילו אסול וכשרו מוסר ונאע״ה
 נמ׳ דישינ) הני ואף שיש לחצק נין דלשא דהתס מימ הר״מ ז״ל נסיח ממ״א נ״כ ועוד דאין לשון העין
 משמע כך כלל יע״ש ומ״מ י״ל דבליו ני סונר שהעור לא נרירא ליס לפסוק תלכתא דג״ה מוחל נהנאה נמ״ש
 סיאיש שראה כאשכנז שנוהוין להשליכו לחמול ומשיה מידי ספיקא לא נסקא וע״כ לא הכליע ׳לכתוב ואין
 נוהג נטמאים ממ״נ אי למזור הנאה כלאו סכי מספק אסור ואי ואין נוהג כטמאס להתיר ג״ה של טמאה

 נהגאה נמי לא לגה לכזתנו פיון דלתרלויש נלאו הכי שרי נהנאה ומכל מקוס צ״ע :
« דנימ גחלנ דחיינ כרת נמיש השיך אות נ׳ לחשוד וכמ״ש הדרישה אות א' ומשונה חמולה. ועוד ד  ו
 י יש נימ גגיה דהוה גרי׳ ולא נטיל וקשיא לסנ״מ אמאי לא סזביר סטור דאין נוהג נטמאה ונטל



י חמלה א ן קלן כ ה י כ ת פ ב יורה דעה םה הלכות דם ש ה י ז ר ו  ט

 M מימרא ורב• אבא אמי ר'
 יהווה ונו׳ חולין וף צ״ג :
 בלש״י מם ועור שאו פוסקים:
 נ מימרא ורנ׳ אנסו וכו׳ עם
;: ד סור ושיש: ח שם  קל,
 נשם סרמנ״ס נס״ו מסלנוס

 יד אפרים
 (סימן מ״ח ס«יף »') כנה
 חוטין שניר כוי, וע׳ נשו״ת

 נ״ש סימן מ״א וננהיג נמים
 רניס סימן ד׳ שקראו חגר
 על מי שאינו נוהר גום ועיש
 נמים רניס האריך נסונד

 נליון טהרש״א
 (סימן ס״ה הלנית דפ) פרה
 חולבת ר צא הסנה רס «ס
 מלב אסור נאיח טיטן קט״ו

 פ״ק א' ז
 יד אנרהם

 (מיפן טיח מעיף אי) יע}
 חופין שאפורין םשום ים
 שנהם כגון חופיןשביר כוי,
 ומוטי הוקי! שהם נסוך שומן
 הוקין נו׳ ומליחה לא פהנ׳
 נהו אס לא שיחחכס שמילה.
 אגנ שיטפ״ הזכיר כאן מוטי
 סוקין לומר פאסורין משוס
 דם. אנל לא קאי טל מ״ש אם
 לא שיחתנם דנתוטי סדקין לא
 סמני מחינה אלא ניקור.
 ונמיש הרשנ״א והטיו טון<
 סימן ע״ה ע״ש. והיאימ נסי
 יראים נשם רנ יסוואי גאון;

1 
 ס׳־",(א) אחורי חאזנים. לפי שהם מלאים לס אבל מ״י כתב ששאר חוטין אע״פ שנראה בהן לס אין צריכין לחתכן דשומנא בעלמא הם
ח. בטור כתוב ואס צלאוס ולא חתכוס ולא הניחום על בית p וקרום שעל הסו ) : א ר מ ו  כ״כ הר״ן משוס הכי מסיק רמ״א דאינו אלא ח
 השחיטה הקרוס אסור והמוח מותר ותמה ב״י שהרי בסימן ס״ח כתב הטור שאף המוח אסור ותירץ דכאן מיירי שהוציא המוח עס קרומו
 וצלאוסו אצל האש ומשוס הכי לא נאסר המוח ולקמן מיירי שהראש שלם והדם מתקבץ בקרירות המוח ונמצא שהמוח מסבשל בהוכו ואף שדבריו

 תמוהין מצד לשון העור שכהב בכאן
. ואף ׳ ו  סף, א כגון חוטין ב
 כששחט הורידן שבצואר כמו
 שנתבאר לטיל סי׳ כ״ב אסורים
 חוטים אלו לסי שאינן נגררין לרך
 הורילין הרשב״א והר״ן וב״י ע״ש:
ח. ע״ל סי׳ ס״מ  ב וקרום שעל המו
 וסי׳ע״א מזה^וקרום שעל הביצים.

 הבאר

 הלכות דם
ב ל ס ה ו ש מ ם ו ם ד ו ש ן מ י ר ו ס א ן ה י ט ו  סד, ה

ם: פי מ י״ר סעי , ו ה ש נ ד ה י י ג נ י ד  ל

 א יש הוטין שאסורים משוס רם שבהם א כגון
ף נט י ושבלחי ת כ ב ש ו ט נ  ״ הוטין נא] שביד נ
 התחהון שבצד הלשון מכאן ומכאן נת׳י ובלשון

ב נ« וחוטי העוקץ נח] והוטי הדקין שהם בתוך י הל ט ו ח ו  ניש ובצואר w ה
 שומן הדקין כמו ביה עכביש מםובכין זה בזה :

) אחורי האזניס א ה ומהנין להסיר ג״כ ג׳ חומי אורך אצל החזה מבפנים (א״ו הארוך) וכן נונילין חיושין (  ת
 (סדר הניקור וארוך ואינו אלא חומרא בעלמא) (ד״ע) :

) ב נט] וקרום של המוח שבקדקד ג וקרום שעל הביצים ני] ומליחה לא מהני ב ) 

 ולא הניחו על בית השחיטה ש״מ
 למיירי שלא הוציא המוח מ״מ
 העתקתי דבריו ללמוד מהם דין אחר
 דהיינו שמותר לצלות כבד כשהיא
 מוכרכת בנייר על האש ולא אמרינן
 דהנייר מפסיק בין הכבד ובין האש
 והוי כבישול מדשרי כאן כצולה המוח
 בקיומו על האש. ולענין קושיית
 הב״י דברי הטור אהדדי יש תירוצים
 לקצת מפרשים ואין להם יסוד
 והטיקר כמו שכתב מה״ר אברהם
 מפראנ לטיקר הנוסחא כאן המוח
 אסור והראש מותר : בטור כהוב
 וחומרא היא שהחמיר כו׳ משמע

 ללא קאי על רמב״ס כמ״ש ב״י מללא אמר שהחמירו לשון רבים וקשה מאי טעמא באמת לא כתב כן על רמב״ם שהרי גס הוא חשב מה שלא
 ביאור הגר״א נזכר

: [ב] ושבכתף . חן בכלל דייא . דין בנט׳ רק חני לרבותא שאף שהן טפונין לנית חשחיסה ומ־ינין חתינח וטליחח . טיט : ' י  סףן [א] שביד , עבח״ג ושפ חטשח חוטי נ
 "־ ואפשר שלוה כיון רש״י ד״ה חופין שביד כוי : [ג] ושבלהי . (ליקים) והיפי הלב כוי. ניפה לדעת הראניד אנל חרשניא נתנ שאינן אפודי! אלאאותן
 [ד] ובלשון . נכלל בכלל דלועא . ואב״ר : (ליקוט) שנוכרים בנט' ונטש״ל םיי ע״י(ע״נ): [f] וחופי העוק׳ן , שם הופ־ן שנעוקק אהורין

 , . __ !1 ודלועא ־"
 טוירקי וערש״י שפ א׳ דיה ודלועא : [ו] וחוטי

 בשפ ראביד
 עבהינ ושם צ״נ א' חטשח חוטי כוי

 ושבכתף כוי ובלשון. נכלל נכלל דידא ודלועא . חיה (ע״כ): [לן] ובדואר . שט ב' יכן ומפרש טשוט דט: (ליקוט) והיפי חעוקץ. ענת״ה ע״א ב׳ (ע״כ): [ח] וחוטי כיי. בנ״ל :
 י הלב כוי . שחן טלאים דם והא דהשיב [ט] וקרו• כוי וקרום בוי . גם' שם : [יי] וטליחה כו׳. דיל כשאר בשר •ועיין בדאיש :

 משבצות זהב
 יש לדון וחלכ מי נתנ ממרדכי סכ״ש ואוכל מלג מי סמוי ועותר לגמרי דלאו מסנוורי דשנת סוא שיהא
. וראיתי להמיל פיה מהל׳ ׳  אסיר אמנם הל״מ ז״ל משמע דסנוור ואסור עיין נה״ג נא! נמגסוח הטור אומ נ
 יסודי התורה ה״מ ליס ושם ודיס וראיתי לתוס׳ נקדושי! שציוו אי שלנ״א סוה איסור מורס או אישור
 דרגנן והגיא ו״ה דשניעות נ״נ ו״ה אמימרא וכ״ג ויה ומוקי ושלנ״א צינא איסור תורם כיא איםול ורננן
 יע״ש (תוס׳ דיה אהישרא יש לפרש כיון דוואי שלכ״א מישתנע אס כן לישנא ואכילת לאו ווקא הים ומשתגע
 נמ׳ אניש כיון דאין כוונתו לשון אכילה ממש אלא שלכ״א ה״ס ניש >"Q ואיכ לס״ז מלנ ח׳ שנפל למשקה
 לא הוס איסור תורה כ״א דרבנן עיין תוש׳ פסחים ב״ד נ׳ ו״ה סרט ותממס נחמה הוי שלנ״א הים ע"
 כנישה והוה וומיא דספק כבוש ננ״ח דלקול׳ ס״ה נא! ולא חמיד טטס יוסי מעיקר ומימ ציע ואיששו על יו׳

 ממוינת כמשקה כורך אכילה הוא נשאר משקין חון מיין :
p i ' י ח ח ך יש לחקור חתינת חיה ספק חלנ או שימן דאין לתחיי מחמת הפק דיננן(קולא כיון ד ן ז  ן
 י 1יעשה שומן יהיה ספק תורה וכ״ת כיון דאישתרי אישתרי זה שנ1ש דודאי אסור הוא מינעיא צי אי

ב ל ת ה ו כ ל ד ה ן ס מ י  שפתי דעת ס
 בל טפיקא טן חוזורח שריא ושפיר צריך ן־א לונויי פפיקא דא״נ קשיא נכ״פ דאטרינן צריך קרא
 לרבויי פפיקא . ועפר״ח טי' ק״י ובתוך דבריו כתב דלר״י דהלכתא כווחיה כוי בריה ולא טפק והוא
 בתום' דנריתות ונתנ פ״ד פפיקא הוה נוונא ואיי פה נורניא הא פרברי הב״י בטי' ם״א מונח דנוי בריח
 בפ״ע םפק חיה או בהפה וכדפוכח םםשנה דפ״ב דבכוריס דטופאתו נספק וכדפונח פתני' פ״ה דנזיד
 והדברים ארוכיפ אין כאן פקופס עפד״ח םיי פ״א אות כיח •י ב ושל . עש״ך עשה כליפר דשאר טיני
 נהטה או בוי שהוא בריר, נפיע עכ״פ איםיוא איכא כט״ש באות הקדופ . והקשה על הנייח־ דא״נ היה
 נוחנ בפטאח אפור לפהור ביה דכךא דחלב ננילה וטריפה לא איירי נ״א כטהורה שיש בטינה טריפה
 או טי שחלנח אפור ובשרח מותר• נדאיתא בובחים ע״א לעני! םופאה ה״ה לענין היתר סחורה . ע״כ
 תיי דג״ט לחשוד על הלנ טפא אין השוד על הלב טהור דהטיד שהוא ננרת . והנה״ג בהנהות ב״י
 אוח ח' הקשה לאיזה צורך כתנ דנוהג נובילה וטריפה ולא ידענא דה״א דאין נוחג אלא בחלב הראוי
 ע״נ הטזנח קט״ל דטין טהורח נעינן ותדע דלאשטעינן דגוחנ בנבילה פשיפא אפו פשוט דנתננלה פקע
 איפור חלב ועיי! בר״פ הטיא פ״ז חא״ב בחב דנוהג נננילח ופריטה ואה״נ כחנ האונל טגנילה וטריפה
 חיינ ב׳ . חהלה אטד דליית דאין ראוי לפזנח לא פיהיינ קפ״ל ואה״נ אפר דחייב ב' דהוח נולל וט״ם
 קשיא ל״ל בבא א' וי״ל דה״ק נוהנ בגנילה וטריפה טבםן וטשבחת טריפה ביותדת ונבילה ב' וושפין או
 ניקב הוושט לדעתו ו״ל דפםק נה״ש דחוח נבילח פחייפ ענ״פ ללקות פשופ אונל נבילה עטי' ל״ג אינ
 קט״ל דהל חלב על נבילה וטריפה טטעם דבתבנו לעיל בפיז אות א' דטריםד, טיותר לוטר רחל חלב עליח
 וכיש נבילה שזייפ דבזבתיפ עביד זידיכיתא נבילת דלא הוה פחיים פשא״נ גנילח פחייט והבן . וננר״ו
 אות א' בתב דנ״ם לטיטר ראפ יש לו פותר ליתןלו עוד דלא הוה כתרי עברי דנהוא איכ יש לו חלב טפא
 אין רשאי ליתן לו טפהורה . ויש לעיין דלטא לא שוי באפשר לי ליקח משיק אלא ברוצח חתיכה א'
 םשא״כ באן דפר. בכך שיש לו הא רוצה עוד; ועיר דט״ט איטור דרבנן איבא דטםייע ידי עוברי עבירה
 עיי כה״נ בם״כ בהנהות הפור אות הוויה ובשו״ת טהר״ר בצלאל טי' נ' ולקטן פי׳ קנ״א ובש״ך אות ו״ו:
* דטה שיש להפחפק הוא בחלב נבילח שלחיח או חלב כוי אט טוהר להםתהר ביה כיון דקדא ן ך  ן
 י דהיתר םחודח לא מיידי בחיה נפו דלא פייוי לענין פומאה נטבואר בזבהיס ע׳ והו״ט פטק כן
 נשאיר. טיא דחלנ חיה וכוי טטטא א״נ ה״ה להיתר טהורה . ופיהו נפריפד. פנטן אף אפ נאםר דאין
 חלב חל עליח דלא הוה נולל ואנן חפור על קל ליח לן פ״ט לא םטתנר לאפוד מחורה בחלב שלחן לפין
 «וזורח תיא בי טיבעיא לי נתלב חית נבילה או בוי וכדאמרן ובעת לא םצאתי גילוי לרין וה וחדבר צריך
 אצלי תלפוד (°) •י ג מותר. עש״ך וטדנינן אף הלב ונ״ה לדעה זו ועפ״ש בטי' פייה : ף וייא . עשיך
 דעתו להחמיר אף נהלב שליל והשינ על הנ״ה לדי טאיר הלנ שליל אין בו כרת דהא לא גיתר בשחיטת
 האם ונוודא, יש לתמוה מאין חדגליפ לופר לר״ט בבן ט' שנשחטת אטו שאין בחלבו נות ועיינתי בניית
 כתב דכן דעת חמחבר שנתב דעת האוםוין נאחרוגח ואיי דדעח א' נםתם עיקר עם״ש בכללי הפוסקים:
 ה וחלב . עשיך דטשטע טט״שדאיטווא טשופ חלב איבא דחאאינא תרי לישנא בגמרא ולל״ק הטילה
 1םל םחייב ברת אלא שאץ לענוש ברת ב״א בראיה יג״ב חטר״ח אות ו' ואף שכתב על חשיך דנ״ט
 טובא יעיש דט״פ הוה להשטיענו הריב כל הדינין המחבר בטור טטאה נוי וננה״ג בחנהות נ״י אות
 נ׳ הקשח על הש״ך דטהט״ם טשטע רכות ליבא אלא איםודא פשוש נבילח לא פשוט חלב ולא הבינותי
 רהא הביא ל״ק ותייב בדת לר״י וט״ש הט״ם לכ״ע אין בו כרת יש לעיין ביה וט״ט פשוט כוונת השיך
 נפ״ש : ן והוציאו. עש״ך ולשיטתיה אויל באות ד' דהלכה כי״א אלו ע״כ אטד דאף לי״א דווקא הוציאו
 קודפ שחיטה הא הניה נתובו ושחט האפ אף להר״ט פותר : ז תותב . היא טלה ארטית הוא שפלתו
"ר •י ח קרוס. עש״ך ועיין נטרא חולין בהטקשה פלוגתא רר״י ור״ע להניא  םוןרגפינן הוא תווזבית י ש
 הלב ש״י יייקי! •י 0 חלב הכםליפ . עש״ך ופדר הניקוד עיין לבוש וא״א להעלות הכל על הנתנ לנן
 לא אאריך בו: י רק . עש״ך ועיין ט״ב ט״ו ומנהג לחניח צלע א' לאהורייס ואפ נמצא צלע יתירה אי!
 לחחטיו לחגיח ב' פכל עד. וט״ש שם לחניה י״ב צלעות היינו עם נ' צלעות קטנות הפונחיפ ע״ג הזח
א טלנד. עש״ך . עוד אבאר קצת בדיני חלב איזו דאורייתא בוי דע בוי חבא : י י י  ועש״ך טיטן נ
 טכבש ועז יראה דיש בו כרת וראיתי להכה״נ בהגהות נ״י אות ו' האריך ולא זניתי להבין דבריו דחנ״ח
 ברור פללו בטיש ררבינו בתב כוי אטור ואין חיינין עליו הא הבא טבהטח ובהטח חייבין עליו דםובר
 נרייחא דיוטא דטרבי כוי היינו תיש וצביה ופסק אי הוששין לווע אב ש״ט טנהםה יבהטה א״צ דבייא
 בלל וכרת נטי איבא ופיהו לתוט' ר״פ דט שהיטה טשטע דכוי חיינו נריח נפ״ע דלא צריך קרא לובויי
 טפיקא א״ב אבתי היה לרבינו להוכיר דטבהפה ונהטה ברח נפי איבא והוא פשוט . נט ס״ש דבוי
 שחוא נריה נפ״ע אין נו איפור נלל וה דלא בסברת התופי ר״פ דם שהיסה יכט״ש הב״י נטי' ם״ה דרגי'

 בריט פ״א םט״א כוי שחוא בדיה בפ״ע חלבו אטור ועט״ש בש״ך אות נ׳ :
ט ראיתי בטשנה למלך הלי שגגות טי״נ ה״ח שתטניח חאריך שט בדיש טעיא אי יש בו בדת ־ ^  א
 ומפוניא דהודיוךו ג' א׳ מבואר דיש נו בדת והוא ו״ל נדהק בזה הרנה נם הב״י פ״פ פ״ה
 גתנ חלב הקינה והדקין אף שיש פפק יש נו חופר נות הרי נהדיא דיש בו כרת אטנמ מה שהאריך
 לוטר רכל הלב טריש טעיא פן הקיבה אטור פן התווה לא כס״ש דמ״א פט״ו דנהגו להשיר דק חקרופ
 טויש אורך אמות אלו משפע אף מריש מעיא פן חקיבה א״צ לגדור כל השומן רק ההלב וקווט ונבר
 ראיתי שערוריח נוח שהגיהו דברי הנל בו עיין נו*ו הביא דבריהפ ופייט להלכה אין לנו אלא דברי
 רם״א ואף מי שרוצח לחחטיר ולאפוד כל השומן מריש םעיא ט! הקיבה טיט אס ניקבו הדקין שפ ושומן
 סותם כשר וטיש השער אפרים בתשובה טיטן םיב דטשופ דיש פפק אינהו טיכל אכלי חביאו הפר״ח
 בקויא סי' ט״ח מיידי שניקב גט השוטן שתחת הקדום רק החלב והקדום שעליו שליםין הוצרך לטעס
 אינהו מינל אבלי ונהא לא קי״ל נווחיה נמ״ש חתב״ש שט טשא״ב אש חשוםן שלם כ״ע טודים לרט״א

 ומ״ש רט״א שומן םבחיא לאו דווקא שהרי נתב שעל אורך אמות אלו ואף מי שרוצח לנחונ איפור עניים פוחס חוא הנקב ובדאמרן
 טינל אכלי ותפהי עליו דהא חפי דנרנשא אין טותפ והאריך ע״ש ואין צורך להארינות דודאי הא דריש מעיא באפתא אס אורך אטה פטש בעינן א״ב וודאי חלב נינשא שהואיחטעי הישר לפעטיט אין נו רק

 שרי לרנומ עו ס׳ יוצא הוה מנטל איסור כיון ועכשיו הימר סוא וומה לחמן קוופ פסמ-ולמיש למס( שימן
 צ״ט ס״ו אייו כיון ועכשיו אין לאוי חיה אשול סוא וציפ(°) ועיין מיש םשין נקיי ספק חלנ:

א וספק כגוש ננ״ח לקולא נמי לאכול סחלנ חי אנל לא ינשל וטו הוה ספק תולה ועמ״ש נקים : ה  ד
 (Q אנל. עע״ו ומיהו סי״א הן הל״מ ו״ל ולאו ממש דנרי ר׳ מאיו והא אנן פסקיון וניתר
 נשחיסמ אמו ואפייה מלגו אסור ונסי לאש יוסף הארכנו נזה. ומיהו להלנה משמע •נוטה א' נסתם והר״נ
 לא הגיה ולקמן סימן ס״ה ס״ז הגיס ונהגי למחמיו היטוחלנ שור ונשנ ועז כי יולו כתינ וקווס ליוה ניתר
 נשחיעמ אמו וג״ה לא נתינ שור נו׳ נ״נ המשמרמ סנימ דף נ״ז א׳ הניאו גם כן הפל״מ וססניט כן להלכה
 ולס״ז הסלים ע״ג קרקע אסור מדרננן משוס מ״ע . ונהוציא יוו המצנ אסור לא החצנ ואין לי שייכות עס
 כל האינריס. נתנ הכר״ו אות נ׳ ואף להל״מ ואוסר מלנ רק מס שנולד ««ו לא אא״נ אין נראה יעיש(״):
 (ל) וחלנ. עט״ו ואין נו איסור מלנ נ״א משוס נבילה והשיך אוח ד׳ נשס סמימ דאיסורא אינא ונ נ
 סעויח אוח 1׳ ונהמקשה אינא נ׳ לישני ולל״ק לליי אוילא גומי. ומינו מ״ש הפריח דצ״מ לס״ש נאומ נ׳
 יש לעיי! וצחשוו הוה ספיקא ואולי וה״ק ואי חשיו טל מלנ נפל חשוד טל ספק כרמ ומיהו לעני! מיוי
 הנאת שנמנ העיז לא יוענא אי מחית איניש לשפיקא . ועיין נה״ג נהגהוח ניי אות ס' וחלנ אפ הוא אמר
 אז טור אסור משא״נ גיס וגליה אף שאין נוהג נטמאים אשור נהנאס. לא יוענא וודאי מלנ דטלמא נמי
 מיקרי חלנ אלא לנודר מדנר האפור משוס חלנ א״נ ס״ס ג״ס אי נדר מוגר האשור משים גיס אין ג״ס של
ס שהוא מי״א יודס נוה  טמאה בכלל(°): (ד) והוציאו. עטיו וליל לא הוציאי אלא לאחר שחיטה ואף מי
 שהלי הלנ אומד כן הוא לנינו משה ויל נהל׳ מיא סיז היד דחלש מלנ והוציאו קודם שחיטה ונמיש הכ״מ
 יגנ״י ומה שחמת הסר״מ אות ה׳ והכה״ג בהגהות ניי אות יין יש ליישנ. ומ״ש נשס ומש״א דהוציאו נקוט
 משוס דא״א לאכול נע״א כוונת הניי הוציאו קווס שחיטה סא לאחל שחיטס ניתר מנל ננספה ותדע דהא
 נוולי שלם אמרינן ולא הותר אלא מה שהיה מתיר בשמיטת עצמו לא מלב ואס נחתך אנר מעונו ניתר
 בשחיטת אמו אף דלא היה ניתר נשחיטת עצמו מלינויא נוי איכ חתך חלנ והניחו נתונה דנימר נשחיטח
 אמו ולויון אין נ״מ דנלאו הני הלנה נדעה א׳: (ה) תותב. עטיו וקרא נענינא דקדשיס כתינ ונללא כל
 שקלנ ע״נ המונח מיחיינ כרת עליה !עמ״ש נהא וריש מעיא : (ן) האליה . עטיו ולא הניטתי וזה תיי רנ
 אשי חולין קי״ו א׳ מלנ האליה מיקרי מלנ סתמא לא מיקרי ווחמ ומתרצינן כרנ זניו כל מלנ שוו וכשנ יעז
ו השוה נשלשמן לאפיקי אליה ואין קלינה ננו-ין יט״ש ועיין נרימ ס״ז ממ״א ה״ס ונטיס שס ועיין מה״א נ  ו
 ע״ט א׳ דלמעע חית וטמאה ממעטינן מתלנ יכחינ נקרננות דלא מייוי אלא בראוי להקלנם !עיכ שוו ונשנ
: (T) שתחת . טע״ז ואנן קי״ל כריא וכדת נטי איכא  וטו אייתר למעט אליה וציט ועמ״ש נשיו אות א'
 לדון נחלנ וה ואין סותם כמו שכתנ הלימ ויל נרס שניקנ אין לך דנר פיסת1ס אומו שחלנ שעליו עמא הוא
 ולא שייך אינהו מינצ אכלי כיון ולויון חלג גמור הוא : (ח) נשאר. טט״ו הנה מראה שהש״ז ורש״ל מחולקין
 המס דט״ז טעמא קאמל כיון שמלנ זה לנינו אפרים הוא האוסר ואיהו ס״ל דלא אטרינ! מגי; נשאר איסורין
 ומש״ס א״ל חנ״נ וכשוגיא זו רנה כפוסקים והיש״ש כחנ טיא כיון שיש שאונלין אותו לא החמירו לומר מנינ
 ומורננן הוא נשאר איסורי! ויש לראוח א״נ כל היכא דאינא סלוגחא אף דהלכה נמאן ואוסר אפיה לא
 נימא ניס חנ״נ ועסי׳ ק״ג וקכ״נ נטנין נטייל נלינס לילה וכדומה ולטיז א״ש ווקא נהא ור״א הוא האוסר
 והוא המתיר נשאר איסורי!(0) : (tj) אנל. עטיו הטעם דמנשוליסון יש ס' יעש״ו אות י״נ מיש שם ומימ
 א״י כיון דצליך ס׳ ואנו מחזיקי! לחלב גמור א״נ למה אי! אוסלין כלים של נני רייניס . ומיהו הא וואי
 לדיון ואס נאסר קוילה מחלנ וס ואח״ב נתבשל ננ״י אסור סחנשיל אס אין ני ס׳ ונליס של בני ריינו״ס
 הואיל והס נוהגים היתר אין לאסור יגס זה לא ידענא מה יושיענו כיון ולויון חלנ גמור . ודוחק לומר
 דסמס נלי ישראל ניי (עקנ״נ) וכאן ואינא ספיקא אמרינן נצירוף ואנ״׳ וצ״ע: (י) והוא . עט״ז וליל
 דחלק הענ מטחול דנוק לכרס ושם אי) כולו דבוק אלא קצת דומנ שם דבוק וק» שם גופא אין דנוק ומעשה
 ופראג לא היה נאוחו חלק רוחנ שאין ובוק אלא באורך הטחול שאין דנוק ועיין סימן מ״ח. ומ״ש דאס
 נצלה נעל מלב נס׳ הנה נשימן ע״ד אות א׳ נתנ דמיירי ששיערוהו שיש ס' הא מסתמא לא אטרינן דיש
 ס׳!צענין סצכתא יחנאר שס : (יא) לנקר. ענו״ו נשם יש״ש ועיין מיש נאומ א׳ לענין חנינ ועמ״ש נשייך:
 (יב) דלמא . עע״ז ור״ל כיון דגוירס הוא ויעבד אין איסור: (יג) וייא . עט״ו דהאי הג״ה מקומה נסי״ד
 דאיימרא דמדינא אסור ואין רוצה לומר מוין חורה אלא שהממנר כמנ דסנהגא. נעצמא סוא ורמיא כחכ
 מדינא מדרבנן: (יל) אס . ענו"! ואף רכל נשו צריך הדחה קודם שמא יצלנו מי אי נמי וסוחס לא מועיל
 לחלנ שציין שפשוף גדול נמ״ש הר״ן ריש חולין מנח צריך ג׳ סכיני!: (טו) מאמו. עט״ז דהיינו נמליחה
 ולא בנישול ועשי׳ ק״ס מ״ש שפ: (טז) מעבירין א1תו.עט"ז ועמ״פ נפי׳ קייט לענין טבח ועפל״מ ופל״ח שם:

 עוד נחנ חטניח שט על ט״ש חפר״ח נקו״א דחית בפבחייא שייך אינמ

 בעי
 חצי אטח יא״ב אורך אםח רבעי נרירא יש בו חלק טרקין לא טכרבשא לחור ושם סותם שפיר ונ״ט םובא . ורע דאורך אפח יש לעיי! ביח אי בשור חגדול לפי נדלו וקפ! לפי קפנו(°):

 ית פ״ט וצ״ב ושו״ח רשד״ט פי׳ נ״ב בט״ש נפל הלוזולת לשונרא יש לעיין ניה דנראה ילאו סכל צד בעי גיקור עיין פוסקים. וטיט הבית חאריך שם ילישנא
 ו״פ יש לוטר דא״צ רק גרירה בריש פעיא טקינח כמו לטפח נכרכשא ונט״ש נחשונח קנ״נ •י יב אבל. עש״ך ויראה לפרש יח״ק דיש חלב

£ ביח םיי קנ״ב וננה״נ בהגהות נ״י אות ן ״ ו ש  ב
 גדידח משמע נדידה בעלטא אף שהגיה הב״ח גקו״א פ״!_ , . _

 בכרס ואינו בטל בששים והיינו הכיפ דלא אטרינן חנ״נ בה״ג ונטיש הפיו אבל החלב צריך ם' ל יג שעל. השיך הביא ב' פירושים ועט״ש בטיטן ט״ח וחב״י הניא באן דברי רש״י וחרימ ומשמע' דטחולקין
. ודע דכיית שאטרו הוא חצי ׳  הם : יד מפגי. עש״ך והלנ נפור אפוד לתתיך נפנין שהיתכין נו בשר ויש להוהיר לטנקרי בשר בזח : טו אבל . עש״ך ושט נאמר דיש לחלק נין אם מנלך לאחרים כו
 ניצח עיין בה״ג בהנחות הטור אית ביפ הביא ד״ח דטפנ״ח ודפי חלון ושאר טקוטוח וחר״פ סובר בהל׳ עירונין שליש ביצר, וחטחבר בא״ה מיי תט״ו פתפ בתום׳ ועט״ש בפי׳ טיא בנזית נםקוס מרת עיין שם:
 פר״ח כאן אות ב״ו השיג על ט״ש הרינ״ש פי' שמ״ט מה שמשימין חלב בנפוים לא הוה פבפל איטור דא״נ היאך צוותה התורח להגעיל לט״ד אין םבפלין איטור ד״ת ואף שיש בטיט ס' נ״נ
 י I והוווין ונבלעין אלא נל שאין טונחינו לנפל לא הוה מנטל איפור ותקשר, הפר״ה דלא שייך כאן לא תאכל כל תוענה ולא נל פלחא דאטר רהטנא לא תעניד אי עביר לא טהני דבל שמעצמו שוי לאו
 טתועב הוא אף על ידי מעשה במזיד ופאחרי דניפ נפיק ניטול איטורין ואף הנעלה גופא צוותה התווה עכ״ל והנח י״ל דהריב״ש מקשת לר״א דדריש בפפרי לא תאבל בל תועבה לצורפ אוון הננוד
 ואפ״ה בל טםילא שוי כם״ש התוספות חולין קט״ו א' דרהטנא שריא להוטטו אלטא דיש להלק בין טטילא או לאו אט כן לר״א תקשת איך צויחה התורח לחנעיל ב״ט לשיטת הראב״ד דאין םבטלין ד״ת אט
 ק הסיט אפורים טלתב״ת וחווריפ ונבלעים בכלי או דסובר הריב״ש שיש חילוק בין טטילא לע״י מעשה . ועיין נר״ט הלי בבורות פ״ב ה״ו וט״ד ה*א נפיל שהקשר, טט״ש הר״ט ז״ל בהל, פה״ט פח״י הית

 המפיל טופ בקדשים ואבלו לוקח טלתכ״ת אלפא אף דטטילא שרי אפ״ח ע״י מעשה אפור ועמ״ש נםיטן ציה בזה :
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. כספרי הוכחהי מוכרי נזכר כגמרא ונראה דהרמב״ס לא אמר אלא טל האסורין משום לס ׳  ייזבאר דנוגסננץזד׳: ד ואם לא לטלן כו
 רבינו ירוחם נט״ו אות כ״ה גבי מחלוקה ר׳ אפרים והרא״ש לבגירי צואר ואפשר ללא קאי טל מליחה אלא רבלא מליחה אסור לאפיקי מטייס
 א״צ ס׳ היון למנתח הבהמה אבר אבר אלא ללכחחלה צריך להסירם שכתב אח״כ אבל בלברי נאון א״א לומר כן שהרי הצריך לחתוך לוקא
) ובצלי סגי כקליפה. לעיל סימן כ״כ ג  וביארחי שם לפי׳ כן לברי הרא״ש בפ׳ השוחט ובהכי התיישב ללא משמע ללא סגי במליחה: (
 משמע למימרא בעלמא היא הקליפה
 ורש׳׳ל פסק לא״צ קליפה כלל במלימ׳
 או צלייה. ובטור כתוב בשם גאונים
 שאפי׳ לכתחלה מותר לצלותו בלא
 חתיכה. והקשה בל״מ ממ״ש בסי׳
 כ״ב גבי וריליס לאס נצלו בלא
 חחיכה בעי נטילה סביב הולילין
 ותירץ לחוטין אלו הם עבים יותר
 ואין סולטין בלל בבשר עכ״ל והך
 סבר׳ לא מהני 3בישול:(ד)אפי׳ אם
 אין כף שלהם עגול. פרש״י היינו
 הנכרך סביבות עצם הקוליא בעגול
 אבל בעוף אינו כן שהבשר שעל

 הקוליא
 הבשר והעצם לשנים :

 בהו י אם לא שיההכם תהלה [יא](ומשוך לתחת)(ל״ן
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 ימלהם ודגי מילי לבשלם בקדרה ניט ׳ אבל לצל
 אינם צריכים לא התיכה ולא י מליחה משום דנורא
 מישאב שאיב ניט ״ ויש מי שאומר דדוקא כשפני
 החוטין על פני האש אבל אם הם מובלעים בתוך
 הבשר אין האש שואב אלא אם כן יתתכם

 (רשנ״א וע״ל סימן ס״ז בב״י) :
 הגה ד ואס לא מלן ונעלם כלא חתיכה צליך ששים כגל כל(א) הממוין
) ה ונצלי ן [יד] סני (כ) בקליפה (הנהוח אשיליי ג ) ( 6 ״ « י ) 

 (הגהות ש״ד נשם מהרא״י שי׳ ל״נ) ועיין לעיל סימן כ״כ :

ה לצאת ידי תתיכת הוטין אלו לא צ ו ר ה  ב נטי] 0
 יםמוך על חתיכת הכשר אלא יחתוך

י נהו אס מחכם רק שיחתוך המפרקח לשנים (ארוך וא״ז) מ ה וחוטי הלואר לא מ ג  ה

 ג •י גף העוף כיד הבהמה והלכך צריך להתוך עצם האגפים ולמלוזם וכן עצם
 הלחיים בעוף:

 הגדי ז ויש אומרים שאין צריכים ליטול נעוף חושין אלו משוס שדקין הס והדס יוצא משם על ידי מליחה (ריין פרק
 השוחט כשס י״א) וכן המנהג שאין נוטלין מן העוף שוס חוטין רק חוטי הצואר ונאוהן יש ליזהר ליסלן משם או
ך נשם א״ז) ונוהגי! לחחוך (ארו י  יחחכסעם המפרקת לשנים מיהו גדיעכד ח [טז] אס הוסר רק הראש מן העיף סג
 בירכי העופות בפרק הארכובה החחחונה משום שלפעמים נמצאים חוטים אדומים ברגלי העופות ואס לא עשה כן
 מותר בדיעבד אפילו נתבשלו כך אע״ש שנמצאו (א) חושי! אדומים (הכל במרדכי שג״ה) שאיני אלא שומן בעלמא :

צי זכר כל זמן שלא היה לו שלשים יום מותרים לקדרה בלא קליפה אפילו בי א  ד י
 אם יש בהם כמו הוטין אדומים ואם היה לו שלשים יום אם יש בהם כמו הוטין

) קליפה י ני" אבל לצלי(י) מותרים: ג  אדומים אסורין לקדרה ט בלא(
א ונהגו לנקר הביצים אף כשהם (ה) פחותים משלשים יוס וכן להסיר משם גיד הגדול ולחתוך בהם הדנה ה י ג  ה
 חחיכוח (אייו הארוך) ונהגו ליקח מן הכתף הבשר שקולין דרי״ז (סדר הניקור) ואין בו איסור רק הוא משוס
ס. עוד נהגו גלונבי״ל שקורין לידווי״ן לצלותו ולא לבשלו ואין גי איסור אס מבשלו ואפילו לכחחלה מוחל  מיאו
 (ב״י וארוך) וכן נוהגין להסיר העינוניתא דורדא ולהשליט! ולא לאכלה ואין איסור בדבר(אייו הארוך) וכן נהגו לחחוך

 בין הפרסות של רגלי הבהמה ולהסיר משם בשר לבן ודק משוס מיאוס ואס לא עפה כן אין לחוש (ד״ע) :

ה והיה(ד) ניח] אפי׳ אם אין כף שלהם עגול ונוהג מ ה ב (ב) גיד הנשה נוהג ב נ  ן• י
ף שלו עגול  בירך של ימין ובירך של שמאל ואינו נוהג בעוף מפגי שאין כ
 ״ אבל אם נמצא לו כף עגול נוהג בו יי ואין צריך לבדוק אחריו אם הוא עגול:
ה [יט] ואין,חילוק נין חיה לבהמה בכל דבר האסור משוס גיד או משום דס וכן בעוף אס היה לו כף ולכן כל ג  ה
 דבר שמקרין בבהמה צריך לנקר בחיה נ״כ(מרדכי סג״ה) רק מה שאסור(ג) משוס חלב אין צריך לנקר בחיה:

י : י נוהג ביו  > ״

ו ל שאינו טעון שחיטה וי״א שנוהג בו אם שלמו לוהרשי  'ז « אינו נוהג בשליל כ
 ומצאו חי (ונהגו להחמיר כסברא האחרונה)(קבלת ר״י p מניב) :

 ח ״ שני גידים הם בירך אהד פנימי םמוך לעצם והשני היצון סמוך לבשר
 ושניהם אסורים נב] וצריך לחטט אחריהם *) אלא שהפנימי אסור מן

 סתרי לברי הרא״ש אהללי רבפ׳
 השוחט השיג על ר׳ אפרים וכתב
 דלא אשכחן חוטי לאסירי משום
 למא וצריכי חתיכי אלא לילא ולליטא
 ולא רמזרקי שהן גילי הצואר ובס׳
 ג״ה כתב רמזרקי שהן גירי הצואר
 צריכין חתיכה לקללה אלא לבפרק
 השוחט כתב ללא אסירי ננשום למא
 ומותרין בבישול בדיעבד אלא משים
 עצמן צריכים חתיכה לכהמלס וכן
 נראה מלברי ש״ל סי׳ ל״ד ע״ש וכ״כ
 הטור בסי׳ כ״ב טרילין לאס מנתחה
 אבר אבר מותרת בבישול ולדבר
 זה העירני אחד מבני חבורה שלי
 האלוף מהר״ר מרדכי אשכנז נל״ו
 וא״כ צ״ל להרה בהג״ה לא קאי אחוטי
 צואר והא לכתב סתם היינו משים
 רגם בחוטי צואר משכחת לה האי
 לינא כשלא מתק אבר אגר ודוק
 ועי׳ בררישה סי׳ ס״ז סוף סעיף ז׳:
. ומסיק בח׳׳ח כלל ׳ ו  ה ובצלי כ
 ל״ל לין ג׳ לאף במליחה צריך קליפה
 מיהו משמע התם לבין בצלי בין
 במליחה הוא חומרא בעלמא ומדינא
 שרי כלמה רוב הפוסקים משוס
 לכבולעו כך פולטו כללקמן סי׳ ע״ב
 וכמה לוכתי וכן משמע בח״ח כלל
 ט״ו לין כ״א ולכך •כתב שם בסימני
 ח״מ בסתם ואס עבר ולא חתכס
 במליחה וצלייה שרי עכ״ל רהיינו
 מלינא ונ״מ לאס לא קלפוהו ובשלו
 כך מותר בליעבל כללקמן סימן ע״ג
 ס״ק כ׳ גבי כבד ע״ש ועיין בסי׳
: ן סגי בקליפה . ׳  כ״ב ס״ק ו
 ואע״ג מעיל סימן כ״ב גבי ורירין
 צריך נטילה בצלי כבר הקשה בל״מ
 על מ״ש סרא״ש והטור לכתבו כאן
 רבצלי אפי׳ קליפה אין צריך ובורידין
 הצריכו נטילה וחילק רחוטין אלו
 הם טביס יותר מורירין ואינן פולטין
 כ״כ בבשר עכ״ל ומביאו הפרישה
 סעיף ג׳ והפרישה מחלק בענין אחל
 ע״ש ועיין מ״ש בםי׳כ״ב ס״ק ה׳:

. כתוב בררישה סעיף ב׳ יש לתמוה איך פסה להקל טל סמך כל להו נגר ר״ח והראב״ר עכ״ל ואין זה הימה ׳ ו  ז וי״א שאין צריכין כ
 להרבה פעמים מצינו כן שהמנהג כפוסק אחד אף שרוב הפוסקים חולקים וכל שכן כאן שדברי היש מי שאומר נכונים הם כמ״ש מהרש״ל
 פרק השוחט סימן ה׳ וז״ל יפה אמרו וכן המנהג ואמת מנין לנו להוסיף באיסורין כי בטוף לא תמצא חוטין של יד כי האגפים הם הידים ושם
 לא מצאנו חיטין מלאים דם עכ״ל וכ״כ בעט״ז שהמנהג שאין נוטלי[ ולא מותכין אגפי העוף וישב המנהג ע״ש וכן המנהג פשוט גס בזמנינו
 זה: ח אם הוסר רק הראש וכו׳. ע״ל סי׳ כ״ב סיף סעיף א׳ בהג״ה: ט בלא קליפה. וה״ה דחתיכה ומליחה מהני בהו: י אבל
 לצלי מותרים. ובבית יוסף והפרישה דהיינו דוקא לסברא הראשונה שבסעיף א׳ מה שאין כן להיש מי שאומר וליחא דבהדיא כתב הרשב״א
 גופיה בת״ה הארוך דף ס״ט ע״א ובמשמרת הבית דהכא שרי אף בלא חתיכה לצלי כיון דמופשטיס ועומדים פניהם על פני האש וכן משמע
. דלא פלוג כלי ׳ א ונהגו לגקר מ  בהרא״ש שרק גיד הנשה וכן הטור כתב כאן בסתם מותרין לצלי משמע לכ״ע והיינו מטעמא דלעיל: י
 שלא יטעו בלאחר ל׳ מיהו אם נתבשלו טס הקרוס והורירין ולא נחתכו מוחרין דיפבד אפילו ליכא ששים דאין מוחזקין בדם כל כך כל שלא

. או״ס כלל כ׳ דין ה׳ : ׳  היה לו ל
 הידושי רע״ק ביאור הגר״א

ף יי) ביצי ונר .. בנטרא איתא ניעי דנדיא וחרמנ״ט כתנ נדי או טלח [יא] וחתיך לתחת . ע״ש ננש' רישא ננינשא גי׳ יי [יב] אנל לצלי ני' • טט״ש י ו ׳ ס״ט פנ י פ ) 
. שטפרש נטי׳ ׳ י  והחיט נתב אי;י יודע אט הזכירו הגטרא נדי למעט נהמת נטה דאמילו תוך ל' אטור : קל״ג א׳ אי נטויא נו׳ ואי נו׳ טנלל דלצלי א״צ ! [יג] ויש טי נ
 חוטי שס ד״ח חתניח כו׳ טדקאטר אפילו לקדירח טשטע דגם לצלי בעינן חתיכה ועתוט׳
 שם והא דקאטר לקטן גני בישדא כו׳ ומי׳ נקינטרפ נו׳ אנל חרשב״א כתכ דשס א״צ חתיכח נפירש״• וכיס פשמא דנם' אלא דשט חאוטזוא ע״ג חאש וכן מזירקי
 שהוציאן מתוך הנשר ופגיהם ע״ג חאש פשא״כ נחוטים אלו שמובלעים נתוך חנשר : (ליקום) ויש טי נוי . ענת״ח ס״ט א' ום״ל נמי' תום' שס ד״ח חתכיח
׳ יני״״ץ נל הקושיות שטקשין «ל תופי דשרינן אוטצא ביעי וטויוקא בלא תתינה התם טשוט דטופשטין ועומדין פניהם על האש משא״כ באלו שהם בתוך חבשר י  נ

 נו׳ (עיכ): (ליקופ) ויש פי נו׳ . טט״ש ברפיב רי״א עד כו׳ ואפילו בדיעבד ר״י םוםל כטש״ל ר״ט כ״ג וכמ״ש נתוספתא נחדיא יי״א לעילט פסול ער שישהופ
 את הוורידי! והקשה נת״ה ש״ג ט״ש פהגן, יכאן דפיתר נצלי נלא חתיכה ופליחה ושפ אפור אף נצלי פטש״ש לא אד״י אלא נעיף הואיל וצולהו נו׳ ותי׳
 דנאן פיירי רטנתי התופין ע״פ האש נו׳ טשא״כ שפ דפונלעים נו׳ (ע״כ) : [יד] סני נוי . עשיר : [טו] הרוצח ני' . שפעפיפ הפ פפונין לעצם יאינן
 נחתכין נחתינת חבשר לבדו [טז] אם הוטו. ע״ל טי׳ נ״נ פ״א : [ין] אנל לצלי נו׳ . שפ ונו ביעי ואף לי״א דםיא •י [יח] אפי׳ אס כו׳ . בעיא שפ ולחוטרא : [יט] ואיו
. כר״ט דקי״ל גוותיח כטשיש ציו א׳ י ו . נט״ש נשיע נאן ונר״פ םיו: [ב] וצריך לחטט כוי. נרים דטתט מתגי׳ שט ציו א׳ נוותיח. ר״ן 1 (ליקוט) וצריך לחטפ נ ׳ ו  חילוק נ

י  פתהי תשובה באר היטב נ

 מאכלות אסורוס : ו מימרא
 ואניי ונו׳ שס ון< !״ג שס
 נגמ' : י טור נשם כגאונים
 ושלזה השכים הרא״ש זתוא
 ועפ יונ הפוסקים ענ״י :
 n נשם רשנ"!: פ הרין
 נשס סראנ״ו וכן נתנ
 סישנ״א : י הרשנ״א והר״ן
 נשם מראנ״ו: יא מימרא ומר
 ני לג אשי שסגיג: ינ משנס
 שם דף פ״ט : ינ נפי א דלגי
 ירמיה שס וף 5"נ ולא נסשטא
 ולחומרא ואיסור ואוריי' הוא
 ססנסת הפוסקים : יד טור
 ונ": הסלוני ויש לנו לילך
 אמל הלונ : טו נריתוס דף
 י״ט : טז *יין נמה שציינתי
 כסימן ולעיל סטיף נ׳ :
 יז מימרא דרנ יהודה אמל

 פרי הדש

 (סיטן ט״ה הציף חי) אלא
 שחטניטי אפור מן התורה
 והוא הפושפ בכל הירך כוי.
 המחנר נמשך אתר לשון העור
 ומפשט(שונו טשמע שכל גיו
 הפנימי אסור מן סתולס וכן
 יראה דעת התופסות שנתנו
ף צ״ו ד״ס מנלל נו׳ ומאי ו  נ
 דקאמר שמואל לא אסוה תורה
 אלא שעל סנף נלנו אלינא
 ומנא ומתני׳ קאמר וליה לא
 סניוא ליה אלא שכל גיו
 הפנימי אסור מן המורה וא״כ
 נך יש לנו לפסוק אלא שאין
 ונריהס מחוורין דמסתמא
 שמואל אליגא ויויס קאמל
 ואע״ג ומן החווה (א אשור
 אלא שעל הכף מ״מ מדרבנן
 הממיר! טוגא ואסר! שלא
 בנגד הכף וחעיעס כילו וכן
 נ׳ סרשנ״א נחוושיו וכן ועת
 הרי״ף והרמנ״ס ואפשר שגס
 העור נו!! לזה אלא שקיצר
 ותדע שהרי מה שאמר והוא
 הפושט ככל הירך איתמר
 נש״ס אלינא ומאן ואמר שלא
 אסרה תורה אלא שעל הנף
 וכואמלינן הסס ורנג! דלשו
 מלמ הירך ההוא וסשיע
 אשולא ננולי ירך לאשוקי
 חיצון ולא ולעולם שעל הנף
 ואץ שיהיה העיקר כפסק
 מוי״ף והרמנ״ס : ודע דאף
 (מאי לסעלימי לקמן נסי מן
 ט״ט סיה דנשל אדם מותר
 מ״מ ג״ה שלו אסול מן התולה
 והא עיקר מעשה נויויה הוס
 ועוד וכף ויויס עגול וכן
 מנואר נתשונת סרשנ״א נסי׳

 שש״י ע״ש :

 יד אפרים

 ויניס נחוטי הלשין ע״ש ועי׳
 נט״ז שכחנ להכשיל לצלות
 ננו מכולכת מייל על האש
 ונחידושי אסיע הנדפס כאן
 תמה עליו ונמנ לאסור אף
 הננד וטכ״ש נשאל נשל או
 מוח אע״ג ושלי לצלות המוח
 גקלומו וגס גמשגצות כ׳ כן
 1כן נראה וטת־מח״נ ע״ש;:
 (שט מעיף חי) ש;י נידיט
 הט. ועיי! נשנו״י ח״א סי׳
 ניז דצרין־ לשכר העצמות
 נשמנקרין ג״כ כי גידים
 סצמותיס נו אסוליט זממפקפק
 נוס היה נר נידוי אס אינו

: ו  מיוד נ

 נליון מהרש״א

 (־ש״ע סעיף אי) אבל
 לצלי אינפ צריכין . וטליגח
 חפור מצלי ואמור שיך סי'
 פיח סקיי ולחבהנ בקש
 שר• שם ס״ק י״א: (שט
 נהג"ה)ובצלי פני בקליפה.
 עיין ביים פי׳ ע״ב סוף איח
 ח׳: (נע״! םקיי) כשהיא
 פוכרבת בנייר. נםפר חכטת
 ארס בלל ל״א ס״ז אופר אף
 דיענד בנייר שנותנים שהוא

 נעשה נרנק :

 לו נסמיג שכתב מצות גיס נוהג בזכרים וננקנות א״נ ע״נ אינו אותו הגיד. ורכים תמהו מורידן ואינן פולטין כ״כ בבפר . (כ׳ יש״ל דא״צ קליפה כלל לא במליחה ולא

: (ה) פחותים . כתג השייך מיהו בדיעבד מותר י  ויל'כתב לפרשידינרי הכוי׳ס הני״ל בטונ טעם וחלילה לא טעה כ4ל כזה ודנרי חכמים קיימים ראשונה שבסעיף א
:  עיש]: (ג) םשים חלב. עי׳ גשויתהלינ״ז ח״נפימן תי״עשנתנ יחלנ שעל גיי הנשה אפי׳ ליכא ס׳ דאין מוחזקים בדם כ״כ כל שלא היה לו למ״ד יוס (או״ה)



ד הגולה א ב ק^ץ נ ה י יורה דעה סד, הלכות דם ז ר ו  ט

י ״״יאלשס0-יייט"שס א י ה ל ו כ ו י צ ר י ח ת ו א ז ה כ פ י ל ח ה ה ו ד י ל ג ט י 5 י ש ח י א ה ע פ י ר  הקוליא ברוחב הוא וכל דבר עגול וגבוה נקרא כף: (ה) ואומי לו שםיחה ט
 שהיא כשרה. כל סטיף זה הוא דברי הרמב״םמלבד הך ואומר לו .לאחיישינן דלא שכיח שיזדמן כך ליד עובד כוכבים אבל היכא ונעולאו־ויע׳־רשניאמרפמן

ה^מ י ' ? ו י מ י «י כ ל ' ל י י מ א ° י T ל > ט י ' ' י פ י א מ א מ ס ל י מ י י כ ב י ט ח ל ל 1 ל ש א ר ש י י ד ב ע ס " ב מ י י ה נ י ב י י 7 ה ל א י ״ל נ ז ש י " מ מ כ ״ מ ה
 1 י ש א ל י ה ה ר י א מ י ?  ה

ל נא!\ך הילך מתחת לנשר מגיו " כ א ע י  דהכא במפרש שהירך מבשר כפירה ובכהאי גוונא יש לחוש שמא ישראל שולחה לעובד כוכבים לפי שנודע לו אחר הניקור דטרפה ה
 ובזה מבוא׳ החילוק דלעיל דכל שניתן החיצון לגיד הפנימי: נ גליי׳
E S T • ?  שלא בפני ישראלי לא יקנה ישראל *
 ממנו שמתיירא שנודע העריפו׳אחר הגמיא שס ין צ׳׳נן: כנ ש0
S W A J S J S S ?הניקור ולהכי נתנה לעובד כוכבי 
י ו «  אבל בפניו איכא למיחש שהישראל מינוי היא״ש וש״פ: ע
£ S , t  הרואה יהיה יודע שבהמה זאת נשיי ^
 באמת ורואה החיתוך של ניקור משמים ין נ״נ ונסתם«ש;ה
י ^מיש״שם ״י?יןפי,'?״ג! ^ ? ל נ נ ל י ג ה ל ז נ י ־ ש י מ ו ל ה ע ט י  ו
 ליטול הגיד קודם הנתינה לעונל ני. שם נגמרא וכפי׳ התיס׳:

 ההיתר שלא בפני ישראל ללא ייןייי שלימה וכו׳ וף צ״ו : נ. גט
״ משנה שם  מן העובד כוכבי׳ שיסברו שהעובל 1השס נשמו: נ
 1 ל0 פ״נו והחכמים : כש טול

 כוכבים עשה חיתוך זה ועול חשש נשם ואיו
 לוקחי! נסוריא ונו׳ פיא לן<
 ל״נו וכ״ש חוצה לאי! ואף

 אין ישראל נומ! הוס :
 נקודות הכסף

 (סימן פ״ה חניד, סעיף י״א)
 בטור בתב ימינך שויח
 ונוי
 יפ
 שלא

 ומנוקרס ומש״ה לינא משוס
 ננינח ועמומשום שמא ימננס
 לו נפני ישראל אמו נמי לא
 מיישינ! ונמ״ש הרא״ש לר״יו
 נזה ונס״ש מווו נסי' קייז.
 והנ״י אמר שהניא ונריסרא״ש
 נתנ וו״ל וכך הס ונרי רנינו
 שכתנ ואמיפ שמחזיק לו סונה
 מומר מפני ואץנמחנה גנינת
 ועת וגס כמג ואם אינו מתנה
 לו לעונו נונגיס גפני ישראל
 יניל לימנו ללמונו ולא מיישי׳
 שמא יתננה נפני ישראל נוי
 עג״ל-וואי שהנין ג״נ והעור
 מיירי נסתם וע״ו כתג שועמ
 סטור נדעת ר״ת שסתם !נתנ
 ושולח אופ לעוכר כוננים
 ירך נוי נין אפ היא שלמה או
 חתונה ולא חיישינן לננינת
 ועת שמחזיר, לו טונה נשניל
 ששלח לו יון חתוכה ועו
 שהיי ראוי לעצמו שלחה לפונו
 נוכניפ ואפ״ה מומר וכמו
 שפירש״י. ואם״ה מותר משוס
 מסמם לא מיישינן (גנינת
 ועת . וגס נמנ ואס אינן
 נותנו לו גפני ישראל וכו׳ ואין
 למיחש ג״כ לפמא יתננו נפני
 ישראל אמר אלא וראי כואמרן
 ומן הסתם לא ח״שינן והו
 נוונמ הנ״י וגס מ״ש ואין
 נמתנה משום גנינמ ועת
 שגית לישנא נקט והרא״ש נמי
 סירנה ילישנא נקטיה הני
 ונאמת אין חילוק נין מכר
 למחנה ולא המניח שהשיג על
 םנ״י ולפעיש ניחא ווו״ק :

 פרי הדש
 (ש"« °«יף יי) ניד חנשח
 סותי נהנאח . ויש חולקין
 וכי הרנ״י שטונ ליוהר
 נונר ומיהי אן< לסנרא
 וו נתנו תוס׳ נפי גיס וף
 ציט שמותר למכור נשר ניקור
 לעונו נוכנים אטיס שמעורג
 נו גיי ועוני כוכניס אינו
 נותן אלא על ונר שיש נו
 טעט ולא על הגיו ומיהו ירן
 שלמה אסור לשלוח לעוגו
 כוננים לפי שמחנני נה טשי
 כשהוא שלם ע״כ. וגניאווי
 שריח א״ח נסימן תס״ו ס״י
 נחנחי כארוכה נפרט זה ולפי
 מ״ש שם משמע וננ״י מומר
 למייר שמס וא״צ לפרש חון
 מומי איסור שנו ע״ש ומיהו
 שומנו של גיי לנ״ע שוי

ל הירך והחיצון  התורה wa י״ והוא הפושט בכ
כט ׳b וקנוקנות שבשניהם אסורים  אסור מדבריהם נ
ושומנס כח ג  מדבריהם 1כט וצריך להטט אהריהם נ

 ישראל קדושים הם ונהגו בו איסור:
 הגה וראשי הקמקנוח נכנסים כראשי העצמות על כן המנקר לדך
 (ד) לשכור ראשי העצמות כלי להשיר הקנוקנות מעיקרן (נ״י
 3שס הגהות אשיר״י) ואין ללמוד סדר הניקור רק במראית העין מן

:  המומחה הנקי מיקודו (ד״ע)

ו של גיד אינו אלא כעץ שאין בו טעם ואף פ ו ג א  ט נ
 עפ״כ אםרתו תורה לפיכך אינו אוסר תערוכתו
 בפליטתו נכדי] ״ והקנוקנות והשומן יש בהם טעם

 נכו] לפיכך אוסרין תערובתן בפליטתן:
אה:  י 1כמ «*) גיד ועשה מותר בהנ

ה ש  יא ני*) שולה אדם לעובד כוכבים ירך וניד ת
 בתוכה נכח] בין שלימה בין חהובףי [נפט ני• ואם
 נותנת לו בפני ישראל (ה) ואומר לו שהיא כשרה
 לא יתננה לו כשהיא תתוכה אלא אם כן ניטל גידה:
ת יד ישראל מחותכת ח ת י וכל ירך שיצא מ  יב י
 כדרך שמחתכין אותה מנקרי בשר היא בחזקת

 שניטל גידה:
׳ מי שניקר והלך לו ואין אנו יודעים אם  יג 1ל1 נ
 הוא בקי בניקור ואין כאן מי שהוא בקי בניקור

 להראות לו מותר:
 הנה [לא] ודיקא שיודעים שהשלים ניקודו ואס לאו הכי אסור שמא לא
 השליס הניקור (ריין נשס ריב״א) [לב] ואס אפשר להראות לנקי
״י ממשמעות הרא״ש)(ו) אס לא ילעינן אותו נ  אין לסמוך על המנקר(
 בקי בניקור (ה) ומוחזק בכשרות ואע״נ דרוב המצוין אצל ניקור מומחים
 הס מכל מקוס טוב להחמיר(ב״י בשס הרשב״א) יעיין לעיל סימן א׳ גני

 רוב מצוין אצל שחיטה וכוי :

) ששוהט ה ה ( ב ה >0 נם נלט ומיהו אין לוקחין בשר מכל ט ש נ ד ה י ם (ז)(י) נאמנים על ג י ה ב ט ה ת  יד נ
 לעצמו ומוכר לעצמו אלא אם כן היה מוחזק בכשרות :

 ביאור הגר״א

 שמא טריפ׳ היחהכו׳ ורבריו תמוהי׳
 להא אמרי׳ בגמרא מתוכא לטובל
 כוכבי׳ מידע ילעי שאינה כשל ישראל
 המנקר וא״א לטעות בזאת וכמ״ש
 מבואר בסוגיא להדיא: (ו) אם לא

 ידעי׳ כו׳ . כ? צריך להיי׳ אם כלא אדפ^רך לעוני כוננים ונו
. _״״_ ואס אינו נותנו לעונו כונני! , ״ ״ ״ ״ / u ״ ״ ״ ״ , / ״ . 
 וח״ו:(ז)גאמני׳ על גיד הנשה,בטור כו׳ הטול מ״י׳ נסתם שלו

 כתוב כמו על החלב פי׳ אע״פ שיש פיוט לעינו כוכניט שהוא
ל מוכרו לו בחוקת כשרות ״ £ ׳ ה כ & ^ ן w ־ א ( מ ר י )  ^ נ

 ח״ל ואני הגבר שמעתי וראיחי שרוב
 המנקרי׳ שלנו אע״פ שמחמיריןלחתוך
 אף ההיתר מ״מ כמה פעמים מקילין
 בחלב ובקנוקנות של גיר מחמח
 מסירות על כן נהגתי בעצמי שלא
 לאכול בשר המנוקד עד שיראה
 למנקר אחר ויבדוק אם הוא מנוקר
) ששוהט לעצטו ח  כראוי עכ״ל: (
 וסוכר לאחרים. כן צריך להיוח:

 הרואה הוא שנתנה לו בחזקת כשירה
 והיא חתוכה וסבור דודאי כשירה
 היא דאי לא לא הוה ישראל נניב
 דטסיה דאסור הוא וסבור גם כן
 שנידה ניטל מפני שהיא חתוכה
 ואתי למזבין מיניה ואוכלה טס גידה
 וכבר כתב רבינו למעלה דבשר
 הנמצא ביד עובד כוכבים אסור
 בכל מקום. הלכך ליכא למיחש אלא
 בכהאי גווני ובכ״מ מוהר למכור
 להם נבילות וטרפות עכ״ל. הנה
 הוצרך לזה מכח שקשה לו הא לא
 יקנה שוס ישראל מן הטובד כוכבי׳
 ולמה לא יתננה לו בפני ישראל
 וצריך לומר דלא ס״ל דניקור הגיד
 הוה סימן דאל״כ הא ודאי יקנה
 ממנו מכח הסי׳ דכשיש סימן מודה
 רמב״ס שקונין בשר מן הטובל
 כוכבים כמ״ש סי׳ ס״נ אבל לרעת
 הטור להוה סי׳ צריך טעם לחלק
 בין בפני ישראל לשלא בפניו והטעם
 מבואר בתוס׳ פרק ג״ה לבמקוס
 שאין קונין בשר מן העוברי כוכבים
 מחמת טריפות לא מהני לזה סימן
 לחחיטח הניקור לקנות ממנו
 דאימור אחר שניקרה נולע לישראל
 שהיתה טריפה וע״כ נתנה לעובר
 מכבים והקשו על זה למה לא נאסר
 בשולח ירך לחצירו על ילי עובל
 כוכבים שמא נזדמנה לעובד
 כוכבים ילך מחמח שלא נודע לישראל

 בי פיולי נוי • ת״ח ע״ח א' (ע״כ): [בא] והוא הפושט נו׳ . צ״ו נ׳ ורבנן ההוא נו׳ :
 [כב] וקנוקנות נו׳ . עבה״ג ועתום׳ שם ד״ח נוותיח . ונשאילתות כו׳ וכינ חריין
 דנב״ר אפוינן האי פקקולתא תירא שייא וישראל קדושים נהנו נה איפור ופי׳ בערוך
 דהיינו קנוקנות י [בג] וצריך לחטט אחדיהפ . טור ולטד' פרין הפיטת הניד שהוא
 ג״נ טררבנן נט״ש צ״ו א' אלא א״ר ששת פא• דשקל כו׳ אלפא הטיפה אף לר״ט אינו
. נר״ט דטוגיא דנפ׳ שם צ״א א' ניותיה דאטרינן ' י  אלא מדרבנן ועיין •י [כד] ישוטנס נ

. . { שם דנ אשי אטד נו׳ . רץ (ועייל סיק נ״ה נליקיט) •י [כה] והסנוקנית נו׳ . . . 

׳ יוחנן קי״ל נחוקיה נ״ש נטקופ ר״א וכ״ש יטתני' שולח אדפ ונולד. נטי שפ  נטקוס ר
 ובנכרי נין כו׳ כוותיה ועטש״ש דלטטקנא אף לד״א פותר אף לדיש וכ״נ הראכ״ד
 והרשנ״א נת״ה ע״ה נ׳ (עינ) ־• [בךן] נין שליטה נוי . ברייתא שט צ״ו א' ונפקופ
 שאין טכריוין נט״ש שפ י 1,כט] ואט כוי . פתני' שפ ונפש״ש אנ״א בטקיפ שאין
 טכריזין כוי וכט״ש חים׳ שם'ד״ה אטד אב״ . וטפרש י״תכו׳ ולכך נוי ועראיש שם :
 (ליקופ) ואס נותנה כוי . שם ר״א אטד כולח במקום שא״ט וטציעתא בשטכרח לו בפגי
 ישראל נך הגירסא בםקצת פפריס . חיח ם׳ א״ב ונתב שעיקר כאותה ני׳ ומיושב נזה
 נל הפיניא ע״ש שהאריך ביה (ע״כ) 1 [«־] טי שניקר כו׳ . טהניל דחחוכה אפוי
 משופ שפא יאכל ישראל! (ליקיפ) טי נו׳ , וה״ה בנל המצות נטשיש ׳"ב א' חרוטה
 כו׳ ה״ל תודפ כיי טשפע הא בלא״ה ניחא ולא חיישינן דלמא אינו נקי ולא קרא שם
 וזיש שפ א״נ בוי רוב פצויין נוי תרופה נוי נפעטא אהוינא. ת״ה(ע״נ) •י [לא] יייקא
 ט' שפא כוי . שמא היח לו ענין הנרה׳ שלא היה שהות \נט'ש בפי א״ט (מ״י אי)
 חוח קאיטנא קטיה רבן פזי נו׳ אי טשופ כבוד נוי: [לב] ואפ איפשר כוי אע״נ
 נוי . נט״ש נש״ע ר״פ א' דאין םוטכין על הרוב אלא בדליתיר, קטן ע״ש : [לג] יטיהי

 נוי . ענה״נ ור״ל דלא אפרו שפ פוריא אלא למעונו »״י ודוקא ביטיהט :

 פתחי תשובה
 אסור ג״כ נחיה דמה שנהגו אישיר גשומנו של גיד הוא משום חומרת הגיד ולא משוס חלנ
 ע״ש : (ד) לשבור ראשי העצמות . עיי נזה נמשונח שנו״י ח״א סימן נ״ו: (ך!) ומוחזק
 נכשרות. [עיין נאר ;היטנ של מהיי״ט ז״ל נשם נה״י ועיין נתשונת מיס סוף סימן
 קט״ו שני דגמש' ניצה י״ד ע״ג איתא רנ פפי איקלע לני מר שמואל נו׳ ומזה הוכיחו
 הראשונים הונא נש״מ שם ועי אחו הנאמן נאיסוויס א״צ לחקור איו נעשה גהיתר ומסתמא
 נהיתרא עניו דהרי פרין אר״פ וילמא נמכתשת קטנה ודלמא מאתמול כו׳ ותו מוכח מהתס
 מפריצי דענוא אעיג ולשמואל מהימני ואניל למאן ולא מהימני אינו יכול לסמיך על שמואל אע״ג ויוע שמואל ונניתו לא ענו׳ פריצותא מאימתו מימ לוג פפי לא מוי מהימני והוא
 דנר חידוש עכ׳׳ל]: (ו) ומיהו אין לוקחי! בשד. עי׳ כתשו׳ שנויי ח״נ שי׳ נ״ח שנשאל על מה שהנהיגו איזה וכנים גקהילתס להכריז שכל גשר ההינא ממדינה כאילו אוכל נשר
 טריפה ולאסור אף הכלים שנתנשל נהם הגשר א׳ שפיר ענוי והאריך כראיות מש״ס ופוסקים ני לא נכון לעשות כן משוס דיש לחוש לאיכה ותו דהוי כגוירה שאין רונ הצימר יכולים,לעמוד
 נס כי מס יעשו עוברי ורכים אגל מימ מוטל על כל רנ ומורה למנות אנשים כשרים יראים על השחיטה גס ראוי לחקור אחי השוחט טרם יאכל ומה יש לעשות אס יטגוי השוחט גמרו
 ומעל הקולר תלוי נצואר השוחט ההוא וכל ישראל נקיים ולא יאונה לצדיק נל און אנל לאסור ורך נלל כגשר של גני המוינה והכפרים לא נכון ע״ש. [יעיין גששי׳ ח״פ סי׳ ה׳ ואווות
 ממוני וטוני עיר אחת שמאז הטילו מס על כל ליטיא גשר והחכירו ההכנסה ההיא לחוכרים ידועים והיות ני פרצו העם ליקח נשי מהנפריס נסתר ולא גלמו ההתת״נות ע״נ התיעצו
 הקהל לאסיר נפומני ננהכ״ג כי שחוטי חון לעירם אע״פ שנשחט ע״י שומע דמתא נהכשו מ״מ הסכימו לאסור אך הונ אג״ד דעיר הציל לא נחרצה נהסכמה וו וגס קצת יחידיס
ו ומ״מ אינהו ייוהו מנוי והכריזו איסור הנ״ל ונשאל אס יש ממש נהכרוה זו . והאריך נזה ומסיק אף ומגואר נמ״מ סימן ול״ח סניח הינא ואינא חנם חשונ ממוצה על נ  ערערו מ
 הצינור אין התנאי שלהם מועיל בלא ועת החכם . נ״ז כמקנה ולינא אלא מקנח הצנור ולא מיגור מלחא דחיסויא אנל תינא דמקנתא הוא למיגור מילתא דאיסורא ודאי ויכולים
 ומחוייניס ממוני הקהל לעמוד לפני פריצים ולא בעינן חגר עיר ואף אס יחידים מוחים להדיא מל התקנה עליהם נע״נ וגס רימ שבמרדכי נ״נ סימן תיפ לא מלוק כזה על סראני״ה שם.
 וסיומ נן גנ״ו שהמוכרים מנרו מהקהל מס הנשר והס כמוכם ישראל הנוטל נוין והגונב מהם גזלן גמור וא״כ מחוייניס הקהל לגדור בשני הפריצים ויאישר נחם בתקנתם ולא צריני
 חנו עיר ואין להשגיח על יחידים שמיחו נתקנה ואפילו על הרוג לא ישגיחו כי פשינוא שהגולניס ימחו נהם עיכ. לכאורה אישיר שאסרו הקהל איסור גמול סוא ואסור לשרוץ גדרן ,
 אמנם >״ל והיינו אי לא נטלו עצה מגדול העיר ות״ח אך נאשר התיעצו עמו והיה התקנה שלא לרצונו א״כ משתמא ידע והכין שאין נכון לתקן התקנה ההיא אולי חשש שירנו המכשולים
 ויאבלו נשר תמותומ נבלות ומסיט נענש יהושע נחרמי של ענן [או מטעם ושנויי הנ״ל] יהיה איך שיהיה כיון שלא נתרצה מלנ אניו ויש כח ניד מכמיפ לעקור דגר מן מתורה נשנ
 וא״ת א״כ מחזי נאסקיותא נמס שהנריוו איסור ננהכינ. ואפילו להןאני״ה דס״ל שנתחלה נתמנו הממונים על כל מה שיעשו נל השנה אם הרוב שותקים מ״מ ת״מ הממונס פרנס נתמנס

 מכל הצינור קויס להס ושונ נתמנו סס ע״מ לשמוע בקולו וכל מה שעשו נגד רצונו אין נו ממש ויאכלו טנויס יישבעו ע״ש] :

 כ״ט שם
 צ״ב ב' לא אפוה תירה נו׳ : (ליקים) והקנוקנות והשומן בו׳ . שם צ״ו נ׳ ומין
 נמיגו דליכא למיקס אטעמא בנון שמנונית' דגיד כ״ח חני' בריב הםטדיפ וכ״ה בוי״ף
 ובראנ״ד ושט הנהו אטטתא כוי וודאי הנהו רבנן בתראי טיל נהלכתא דאי; בגידין בנ״ם .
 ת״ח ע״ח א׳ וכ״נ רש״י צ״ט נ' ד״ה והלנתא נוי ודלא נתוס׳ שט ד״ה והלנתא נו׳
 ישם צ״ו א׳ מדיח שאגי (ע״נ): [כן] לפינך נוי . עיש צ״ח א' לא תזלול כו׳ ו
 [בז] ניד נו׳ . ענהינ ואליבא דחזקיח ואף לדי אבחו וקי״ל דאין נגידין ננ״טלטסקנא
 שפ כיג ב' אשכחן חלב כו׳ לא תליא זה נזה והלכה נר״י ננד ד״ש ו (ליקוט) ניד כי׳.
 עתופ' צ״ט ג׳ ד״ד, וחלנתא נו׳ אבל הרפנ״ן נתב דליתיה דר׳ אלעזר במקיפ חזקיח דאפילו

 באר היפוב
ים. כ׳ לש״ל וז״ל ואני הגבר שמעתי וראיתי שרוב המנקרים שלנו  (ו) נאמנ
 אף על פ׳ שמחמירין לחתוך אף ההיתר מכל מקום כמה שעמים מקילין בחלב
 ינקנוקנות של גיד מחמת מהירות ע״כ נהגתי בעצמי שלא לאכול בשר המנוקד

 עד שיראה למנקר אחר ויבדוק אס הוא מנוקר כראוי עכ״ל:

 בהנאה ואפילו תימא ואף מס
 שלא כנגד הנף ולא אסור אלא
 מווננן אסור בהנאה המס היינו טעטא משוס ולא שלוג ובנן ואין לנו לומר שמקצת גיד יהא אטור בהנאה ומקצתו יהא מוחר בהנאה וכל דחקו! יננן כעין דאורייתא תיקון אנל שומנו של גיד ישראל קדושים הס ולא

 נהגו נו אלא איסור אנילה אגל(א איסור הנאה כדמונח נהדיא מדנרי התוס׳ ווה נרור:
 יד אפרים בליון מהרש׳׳א

V ונהגו נו איטור. וס״ם אפ נבלעו אטרינן ביח חענ״נ ועיין ש״ך טי׳ ק׳ סק״ח וט״ו  ונתב «ח״ג נשס הרינ״ו משוס גיד נהגו נו איסיי ולא משום (ש״ע *
. ותערובת עצטו אט ניטוח אי ף 5יי) בפליטת! י ע י 0?"י׳ ; (&ם פ י ' 0יט1 " ״ 0 י 1 י ע ס 0P"1" י י ו ר מ ם יע"1 ' ה ע"1 ש ! ־ ' י ה י ל ג ע a ג״ימ1 ש ' n J , ״ i C ' B 

 שמואל סימן נ״נ : נעי ם' או סגי ברונ עיין םיי ק׳ ס״ו םק״ר. ו

 יד אברהם
 וצ״ע דלעיל סי׳ י״ח ס״ח נתנ הג״ה לנהגו בקצת מקומות שאין אום שוחט ובודק

. וכג״ה לא הגיה כאן כלום. וצריך עיון:  :כהווה שוחר מ״ש נאן
 (ירד ח״א)

 (ש״«) ושומנם, יי׳
 חלנ ואס כן הוא הלין

 (ש״ע סעיף י״ד) אין לוקחין נשר מנל טבח ששוחט לעצמו ומוכר לאחרים אא״נ היה מוחזק נכשלות . משמע למלינא אסור
 לעצמו. אלא אותן הממוני! מהקהל משמע ומיינא אינו אסול. וכ״נ ןאחווניס שס להדיא
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) אבל חכמים אסרוהו. והוא לחד תירוצא כחוש׳ פ׳ אלו א  סן (
 סרפוה שב״י מביא כאן והיינו שבכל מקום אסור מדרבנן אבל
 לחייוז השני יש חילוק דדס שעל הקשר אשור מן החורה דחשיב מין
 בשר כיון שהאפלוח נוצר ממנו אבל במקוס אחר אין בו איסור אפי׳
 מדרבנן ומשמע מעור וש״ע דתפסו
 חומרא של שני ההירוציס . ובב״י
 כחוב אבל הרמב״ם כחב ביצה עוף
 טהור כו׳ עכ״ל משמע דס״ל דפליג
 הרמב״ם על מה שכ׳ הטור דחייביס
 עליו אס הוא מרוקם האפרוח
 דהיינו מן החורה וקשה דהא הטור
 טצמו מביא דברי הרמב״ס אלו בסי׳
 פ״ו וכן בש״ע מביא בשני.המקומות
 כמו בטור ונראה לי דמה שכתב
 כאן דחייבין עליו היינו על, הדס כמו
 שכתב ב״י בשם רשב״א דהוה דם
 בשר אבל בסי׳ פ״ו ברמב״ס׳ מיירי
 שאין שס דס רק ריקוס בשר וזהו
 מדרבנן. והביא רש״ל שיש להחמיר
 ולומר דדם ביצים דאורייתא ונפקא
 מיניה לענין ספק עד כאן ומ״מ יש
 להחמיר גס כהילוץ הראשון ולאסור
 מדרבנן הדם בכ״מ אבל בת״ח כלל
 ס״ב כתב בשם הגהת שערי דורא
 וסמ״ק ומהרא״י דספיקא דרבנן הוה
 ולקולא וכן כתב או״ה כלל מ״ב
 בשם אגודה אלא שכתב דדוקא
 בתערובת סמכינן על זה וכן עיקר
 וכמו שפסק גס רמ״א בסעיף ד׳
) אבל ב  ועיי! מה שכתבתי שם: (
. מחלוקתן י  אם נמצא בחלמון כו
 תלוי בסוגיא בדבר זה לדעת הרא״ש
 והטור דאיחא בגמרא נמצא עליו דם
 זורק את הדם ואוכל השאר אמר
 רבי ירמיה והוא שנמצא על הקשר
 שלה(פרש״י הוא זרע התרנגול

 סן א חיה ועוף . וכן דם כוי חייבים עליו טור והוא פשוט בש״ס
 וכל הפוסקים: ב ובן דם שליל. ע״ל ריש סימן י״ג: ג אס
 ידוע שהוא מרוקם האפרוח, ויתבאר בסמוך במה יודע אם הוא
 מרוקם האפרוח: ד מרוקם האפרוה כו׳. דוקא בטפת דם חייבים

 עליו מן התורה כשידוע שהוא
ם + ובו י׳ סעיפים ם ד ו ש ם מ י ר ו ס א ם ה י ר ב  מרוקם האפרוח אבל אס הוא ימלא סו ד

 דס וניכר בו מקום התחלת האפרוח ״
) היה ועוף בין טמאים א ) ם בהמה א ד  • , , בי! א א

ל דם ב א ם שליל 1ט נ ד  טהורים אסו׳ ב נא] ובן נ
תר:  רגים והנכים מו

 ב נט י דם ביצים ג אם ידוע שהוא ד מרוקם
ו צורת האפרוח)  האפרוח (פירוש שהתחילה להתהוות נ
 (כ) חייבים עליו אבל אם אינו, ידוע שהוא מרוקם
) אבל W חכמי׳ אסרוהו: א ) ו י ל  האפרוח אין חייבין ע
א עליה קורט דם זורק את הדם ואוכל צ מ נ  ג נח ח
) אבל אם ב ) . ן ת השאר י והוא שנמצא בחלבו  א

 נמצא(י) בהלמון ה כל הביצה ו אסורה:
ה [ה] וי״א דאס נמצא על קשר החלבון וגס מבחוץ דהיינו שגחיפשמ ג ה  י
 מן הקשר לכל הביצה אסורה (הרא״ש ורשג״א ורש״י וחוס׳ וע׳יפ.
' השימות) T [ו] ויש מחמירין נ  וכתב רא״ש ומור ור׳ ירוחם שיש לסיומיר נ
 עוד לכל שנמצא על הקשר של חלבון אפילו לא נתסשנ! כלל אסור (אייו
 הארוך ריש כלל מ״ב ומהרא״י ש״ד) IT *)ומזה נחסשנו המנהג במדינות
ל כל ביצה שיש בה דם ואין מחלקי! בין' חלמון (ה) לחלבון ^ ל ל : *  ו
 ובמלןוס לנוהגי! לתקל לזלוק הלם ולהחיל הבילה במקום דמוחל צריך

 ליטול בדי קליפה עם הדס כשזורקו (אליך שם בשס סמ״ג):

 ד ט נח] ׳ ביצים הטרופות בקערה ונמצא דם על
) שזרקו החלמון ג ) י  חלמון של אחד מהם אף על פ
 שעליו הרם אסורות מפני שמאחר שהן טרופות
 בקערה ההלבון שהוא דק מתערב ביהד והכל
ל ביצים שבורות יחד בקערה ולא טרופות ב א  אסור ח
 ונמצא דם בחלבון של אחד מהם(ד) יקח החלמוניס
 הכשרים כל אחד ואהד בפני עצמו והם מותרין
ה הדס בקערה עם הלבוני  (י) וישאיר אותה אשר ב

 השאר ויזרקם :

 אינו אלא מדרבנן כמ״ש בסימן ס״ו
 ס״ק כ״כ: ה בל הביצה אמורה.
 לפי שהאפרוח מתחיל להתרקם
 מכל הביצה: ן אסורה. וכתב סכל בו
 דבנמצא על החלמון שהיא אסורה
 אפילו היא ביצה בח יומא דלא פלוג
 רבנן וכ״כיהב״י וח״ח כלל ס״ב סוף
 דין א׳ דכ״מ שאסורה אין חילוק בין

 ביצה בת יומא ושכן המנהג ומהרש״ל
 סרק א״ט סי׳ ק״כ לפי שנראה לו
 עיקר שיטח הרח״ה דלקמן מתיר
 בחלמון בביצה בח יומח ואוסר
 בחלבון ודעת האחרונים נראה שאין
. ׳  לחלק: ז ויש מחמירים עוד כו
 על קשר של חלבון גזרה שמא ימצא
 על קשר החלמון שהוא אסור
 דאורייתא. שם: ה ומזה נתפשט
. עד ואין מחלקין בין חלבון ׳  כו
 לחלמון. מאחר שיש פוסקים סוברים
 שמקום הקשר הוא במקום ־הכד ויש
 סוברים שהוא במקום החד א״כ אין
 לו היתר רק בנמצא מצדדים ואין אנו
 בקיאין עד היכןמקוס הכד והחד לכן
 המנהג לאסלו בכל עניןקכתוב בת״ח
 כלל ש״נ סוף דין א׳ והלח והל״ח
 דף ע״ט ע״ב השיגו על הר״ב בזה
 דודאי הכל בקיאין בזה דהא עינינו
 ההזאות שהדס שבצדלים הוא רחוק
 מן הקשר אלא טעם המנהג הוא ע״פ

 הלין שחוששין לסבלח הרא״ה שמחמיר יותר בחלבון מבחלמון שלא על המשור בראש הכר שיל הביצה ומשם מהחלת יצירת- האפרוח וכיוןשטדיין
 הקשר כדכחב הר״ן על שמו וכן הרוקח סי׳ חמ״ז כתב גירסת הירושלמי הוא שם ולא נחפזר בשאר הביצה הלכך אוכל את השאר אבל נמצא על

 וגירהא ישנה בש״ס לילן להחמיר יותר בחלבון מבחלמוןעכ״ל(גס בב״י החלמון כולה אשורה כדלקמן) תני לוסתאי לא שנו אלא שנמצא על
 וד״מ הגיאו דברי הרא״ה והרוקח בקוצר ע״ש) ודברים נכונים הס בשגס חלבון שלה אבל נמצא על חלמון כולה אסורה דשדא תיכלא בכולה פירוש
 שהרא״ה והרוקח הביאו סברא נכונה לרבריהס(ועיין בדברי הרא״ה מתפשט הקלקול בכולה ביצה והך על החלמון לאסור הכל פירושו
 בספרו בדק הבית) וכ״פ מהרש״ל פא״ט סי׳ קי״ט כדברי הרא״ה בקשר החלמון ואפילו לא נתפשט חוצה לו והטעם דדוקא ׳:קשר חלבון
 לבחלבון מלינא אהור ובקלמון אין להקל נגל סברת הגאונים עיין ולא נתפשט חוצה אוכל השאר אבל נמצא על קשר חלמון אמרק שכבר
. עיין פרישה סטיף י״ב ודרישה : היה טל קשר חלבון, שמשם תחלח היצירה ונתפשט חוצה ובא לקשר ׳  שם : ט ביצים הטרופות כו
 וכל חלמון שהוא מכוון נגלו אבל אס נמצא על החלמון שלא על הקשר ואין
 ניכר שנתפשט מ[ הקשר הביצה מותרת ורבי ירמיה ודוסחאי לא פליגי ר״י קמ״ל דכחלבון נופיה יש חילוק דאם הרס על הקשר הלם אסור
 והכילה מותרת וחס נתפשט חוצה אף הביצה אסורה אבל שלא על הקשר הן בחלבון הן בחלמון הביצה מותרת ודוסתאי קמ״ל לעל קשר החלמון
 הוה כמו נתפשט מקשר החלבון חונה ואסור כל הביצה זהו לדעת רש״י והוא י״א שמביא רמ״א כאן אבל הרי״ף ורמב״ס מפרשים דדוםחאי פליג
 על ר׳ ירמיה וס״ל דבחלמון אין חילוק בין קשר או מקום אחר ואסור בכ״מ ובחלבון בכ״מ דם אשור וביצה מותרת והוא דעת הש״ע כסעיף
 זה והכריע הרא״ש והטור להחמיר כשני דעות דהיינו בחלמון אסור׳ הביצה בבל מקום ובחלבון נס כן אסור אס נתפשט הדס מקשר ולחוץ ואין
 היתר לביצה אלא בחלבון שלא בקשר או בקשר שלה ולא נתפשט וכתב רמ״א שמנהגינו לאשור הביצה בכל גווני וטעמו מבואר בת״ח דאין אנו
 בקיאין איזה מקום נקרא קשר. אבל יש לאסור מטעם אחר דיש שיטה להרא״ה הביאו הר״ן דגרם איפכא בגמרא דחלבון גרע טפי וכתב שדבר
 זה אנו יודעין שאפרוח נוצר מן החלבון ולא מן החלמון• שאס אתה שובר הביצה בעודשהאפרוח בתוכה לא תמצא דבר מן החלבון שממנו נוצר
 והחלמון כולו קייס ט״כ היה הרא״ה אוסר בכ״מ דאס נמצא על חלבון אסור מכח שיטה שלו ואס נמצא טל חלמון אסור מכח שיטת רי״ף
, בב״י כתב דחשש של דין זה דשמא היה הדס במקום האוסר ובא '  ורמב״ס וכתב רש״ל להכי קי״ל כדעת הרא״ה: (ג) שזרקו החלמון ט
 לכאן על ידי טריפה שטרפה ואזלינן לחומרא דדם ביצים מן התורה ולפי זה מאן דסבירא ליה דם ביצים מדרבנן אזלינן לקולא רשמא לא היה
 במקום האוסר וכתב בח״ח כלל מ״כ לדבריו אינם נכונים דאף למ״ד דרבנן אסור כאן כיון דנמצא דם על חלמון אנן מחמירין כרי״ףשהחלמון
 אסור מדינא אלא דאם היה ספק אם היה על החלמון או על החלבון בזה דברי הב״י נכונים עכ״ל. כתב רש״ל ויש לדקדק אם היו טרופות
̂ז החלמון שטליו הדס הרי הוא כבר טרוף ומעורב ובודאי איירי אחר שהתחיל לטרפן ראה הדם על החלמון שעדיין היה שלם  היאך יכול ליר
 וכתב עוד שזהו לדעתהרא״ש אליבא דרש״יאבל לרי״ף דלעיל אסור בלא טעם דעקירה אלא מכח חלמון עצמו דאסור ועוד אומר אני שאס לא
 היו טרופות ומצא טל החלמון שלא על הקשר שיקח הביצה עס החלמון ויזרקנה והשאר מותר מאחר דללש״י והראייה שרי ודבריהם עיקר אלא
 שאנו מחמירין כרי״ף ע״כ לא חיישינן כולי האי להחמיר בתערוכות שנתערב מעט ממנה לשאר ביצים אבל כשהתחיל כבר לטרוף אפי׳ מעט
. שאי אפשל ליקח ביצה ׳ ) יקח ההלמוניס ט ד  אסור דספק דאורייתא לאוי להממיל עכ״ל. ועיין מה שאכתוב בסמוך סעיף זה מזה: (
 מחברתה שלא ישאר בתחתון מעליון ע״כ טוב שיישאר בקערה מן הכשרים עם שאינה כשירה ולא ישאר משאינה כשירה כלום עם

א הכשרים ״ ף צ ר ה ו א י  חידושי רע״ק ב
 (סימן ס״ו ש״ו סין״ו) אפילו היא ביצח נת יוםא. ובתפל״ט פטתפק נגטצא הניע׳ |£ך [א] וכ! נוי. ננהיג וענט׳ שט : [ב] אנל דם נוי. נריתוח נ״א נ׳ םתני דם כוי :
 נםעי אסה דנוה י״ל ביק דתניצה אינה דאויח נלל לנדל אפייתיס נדאיתא פ״ק רביצה [J] דם בי«ים נוי . כשני ד,תי׳ יטל הוס׳ שפ ד״ד. והוא . וי״ל דטדרננן נו׳ ועי״ל
 הוי דדם נו׳ : [ד] נטצא נו׳ . ענה״ג ולטנרא וו אי! חילוק נין קשר וחוץ לקשר דנתלטון
 ננ״ם אטור ונחלנו! נב״מ טותר; (ליקוט) נמצא בו׳ . ערש״י שט מ״ד ב' ד״ה ביצים מוזרות כוי. ובן הסכים הרשב״א וכתב דבהן בב״ע וורק את הדם ואובל את השאר
 (עינ) : [ה] וי״א גוי . הוא שיטת דש״י ותומי הנ״ל דל״פ אלא דלשיטתם אף בחלמון אינו אשור אלא ננטצא על הקשר אלא דא״צ חוץ לקשר אלא שכתב חרא״ש ורשב״א
 דיש להחמיר כשי&ת שניהם תהו הי״א דבאן : [ן] ויש מחמירים כוי, נזירה אמו קשר הלפון דאםור מדאורייתא בנ״ל ס״כ : [T] וטוה נתפשט נוי . ר״ל אפילו שלא על הקשר
 ועש״ך : (ליקוט) ומזח נתפשט נוי . אבל י״ל מטעם אחר דהרא״ה פי׳ להיפך דבהלבון אפור ותלמין מותר וכי דו״ש שם א״ל רב נניהח כו׳ ד״ל דאביי יחידאח הוא ע״ש

״ " '  שהאריך וב״נ ניש״ש שיש לחחםיר נדנריו אנל הוא דוהק ונפ בייושלפ׳ י ״ י ־

 באר
: (ג) חייבים. וכ׳ הש״ך דוקא במפת י ו ) חיה, כ׳ הש״ך דה״ה דס ב א ) ן  ס
 דם אבל אס הוא מלא לס וניכר מקום התחלת האפרוח אינו אלא מדרבנן
 ועייל סימן ס״ו: (ג) חכמים. כ' רש״ל שיש להחמיר ולומר דדם ביצים דאוריי׳
. השייך הביא הכל בו ן ו מ ל ח : (ד) ב ל ״  ונ״מ לעני! ספק ועי׳ בדברי רמ״א ס

 הניאו חום' שט ד״ד. והוא נוי פנואד ברנדי אניי ע״ש (עינ)! [H] ביציפ כוי • בנ״ל לדעת הו־י״ף
ר פ י א י ו ״ י -

 היטב
ה:  ושאר פוסקים דס״ל שאין חילוק אפי׳ היא ביצה גת יומא דלא כרש׳׳ל שמחלק בז
. הש״ז ושייך כתבו למנהג הזה הוא עפ״י הדין שאנו חוששין לסברת ן ו ב ל ח  (ה) ל
 הרא״ה לפוסק שיש להחמיר יותר בחלבון מבחלמון וכתב מהרש״ל שדבריו עימר
. כתב המ״ז השעם שאי אפשל ליקח ניצה מחברתה שלא ר י א ש י  להלכה : (ו) ו

 באר הגולה

 א משנה חולין ד׳קי״ו ונריתוח
 דף כי: כ משנה שם וף ע״ד:
 נ שם כמשנה בכריתות: ד טור
 כתירוץ השני נחוסשוח אהא
 ואיתא שם כחולין. יף ס״ו
 דוס ניצה אסור : ה שם
 ננרייתא: ו שס כדחני דושתאי
 וכוי כופת הומג״סנפיג מהל׳
 מאכלות אסורות ום״ל ופליג
 אדרני ירמיה ושכן נראה דעת
 הרי״ף רגו וטור כשם הגאוני׳
 והלנ המגיד ושאר פוסקים :
 ז טור נשם תשוגס הרא״ש
 אגיו : ח הגהות מרוני :

 פרי חדש
 (מ״נ,נחלת) ומזה נתפשט
. נגר הושג שלא ׳  המנהג כי
 נתפשט אלא מעיקר הוי!
 שחושפי! לסנרת הראייה שכ׳
 נספרו נ״ה דף ס״ה הפן
 סגרת הגאונים להחמיר יותר
 נחלנו! מנחלמון ונ! ועת
 הרוקח בסימן תמ״ז וכ׳ סרנ
 הנזכר שכן מצא גגירסאומ
 ישנות וננלי ובירושלמי נמי
 מונח הכי וכן הוא האמת
 וננר מקצח מחכמי האומות
 הראשונים כתבו נשיטת
 הגאוני׳ שתחלת יצירת האפרוח
 הוא מן החלמון והחלנון היא
 למוונו והבאיםאחריהם השיגום
 שנהפוךהוא שהוא ונר מפורש׳
 לעין נל הפו שנרמס שהרי
 האפרוח נשלם כולו ורוב
 החלמון קייס ותלוי ננטנו
 דרו טנורו ועוד נסו נוה כי
 אחר לידת האפרוח נקעו
 נויסו ומצאו חלמו! נפנים כמו
 שנמצא הםלנ בבטן היונקים
 וכמ״ש נסי .שער׳שמיס ריש
 מאמר חמישי וכןועמ מהרש״ל
 ולענין דינא כהפשו מועע
 ראוי לחוש לכל ספירושיסוננל
 מקוס שנמצא סוס יש לאשוו
 הניצה ונהפסו מרונת אס
 נמצא נחלנו( יש לאשור ה;ל
 נסנרח הראייה אףשהוא נ:גו
 דעת רונ הפוסקים והפך פסק
 הממנר מ״ט האמת יורה דרנו
 אנל אס נמצא נחלמון חוץ
 לקשר יש לסמוך על שנוח

 הדושי בית מאיר
 (טיטן ט״ו מניף די) וגסצא
 דפ נחלנו;. נ״נ נעע״ז גזרס
 בחלמון והוא נכון : (שם)
 ויזרסם . נ״נ נתנ ננה״ג
 נשם n"f לאו דוקא אלא
 שמומר לימנס לעובד כוכבים
 דהא לא אסור בהנאה ענ״ל
 יעיין ס״ס ע״ז וס״ס ג״ז:

 בליון מחרש״א
 (שיי ט״י) דברים חאטוריס
 משיט דם , דפ הנמצא נחלנ
 שחלנו טנחטה עיין ת' נ״ש
 ת׳ חנ״י פיטן ל״ז שחחטירו
 לאפור . דם שנשלו עיין

 יד אברהם
0  (פיטן ט׳׳ו מעיף ני) ד
 ביציפאס ידוע שהוא טויקיס
 האפרוח חיינין עליו אבל אט
 איגו ידוע שחוא טדיקוט
 האפרוח נוי חנטיט אסרוהו.
 טי׳ שאינו אשור מסית אא״נ
 נינו נו צורח האפרוח נדם
 זה. אנל אס אינו ניכר נו
 צורח אפרוח אף שנמצא
 נחלמון לדעת הש״ע ס״נ שכל
 הניצה אסורה לסי שיש לחוש
 לריקים. מ״מ איסורו מורננן
 ווהו כתירוץ ראשון שנמוס׳
 והרא״שפא״ע ומניאס הנ".
 ולשון סטור קצת בשנוי וו״ל
 אנל אס ידוע שאינו מריקוט
 האפרוח נוי אסור מונרי
 סופרים . והיינו נמלנון לטי
 ועתסש״ע שאינו לחוש נו כלל
 לליקוט אפיה אסזר מייש .
 מונח מזה ואלו־נחלמין שיש
 לחוש נולריקוסאסורמואוריי׳
 וזהו לתירוץ השני.שנחוספוח
 והרא״ש . אלא שהטור תסס
.  חומרת שניהם ע״ש וננ״י
 וכתנתי וה לאסוקי עמ״ש
 הבאר סגולה שוברי הש״ע סס
 כמ״ש י טור לתירוץ השני.
 וציתא שנגר גררתי השנוי
 שביניהם. וכיב הנו״ז שסש״ע
 פסק כתירון ראשון שננ״מ
 איסורו מו״ס ווו״ק. ומש״ס
 יש להקל נחערונות מין במינו
 נרונ היכא דהוי ספק אי סיה
 הדס כמקום האושרו. רק אי
 הוה וואי נחלמון דעת המ״י
 והל״ח דלא מיקרי ס׳ שמא



ש י ח י ד ץ קלה פ י ט ת פ ב יורה דעה סו הלכות דם ש ה י ז ר ו  ט

 רש״י והסוש״ וסרוקמ וראנין
 נסימן רס״ו וסרא״ה וסל״ן
 ולופת נל הנ׳ רנווסא הניצה
 מותרת: וע מה שכסנ סעיף
' נהגים וו״ל וכל זח ׳ . 
. 1נן נלנרי  כשידעינן ונו׳
 השיו ושיו טנואר וניצה
 שאשווה משוה עיפח ו0 עש
 ביצים אחדים מקי׳ מין נמיט
 מנל מקום לקמן נשיי קיו
 •חזרו ונמנו נפשיםומ סשין
 והעיז דננתערנו ניצת אפרוח
 או שיש נה שיפת דם בשאר
 ניציס הוי מין גשאינו מינו
 ודנויהם סתרי אהדדי ומם
 שנ״ל נזה הוא דניצס שיש נס
 סיפמ דם דאשירא גולם ני{0
 משוס דשוא תיכלא ננילס
 מקרי טין נמימ לגבי נינים
0ס 1ס י  אמרים שהוי איןנח 4ז
 ליתן טפס ננל סתעיונוח
 ושרי מן סתורה ונמו שהעליתי
 נארוכה לקמן נסיטן צ״ח שיין
 ז׳ פ״ש אנל ניצמ אפרוח קא
 יהינ טעמא וטעם כעיקר
 דאוריי׳ ולפיכך בכל מעיינת
 ניציט שנמצא דט נאמד מסן
 ואין ידוע אס הוא נטקוט
 האוסר או לא יש לסטיר כל
 הפערונוס אף דליכא ששיט
 נגד סניצה סאשורם משוס
 וסןס לים ססיקא ודננן

 מטה יהונתן
 (טיטן מיו סעיף י׳ נתג״ח)
 וכין .נשידעינן שחיה ים
 במקום האיטו־ו יבי׳. עיין
 שיו וט״ז יש רוצים לומר
 דאפי׳ חו נמו נמי טוסו
 משוס דום ביצים לרבנן ע״ש
 והקשה נסי ל״ח הא לעיל ס*א
 סמש הרנ נדנוי ממחנר דדם
 ריקוס אסור מד״ש עיש וי״ל
fnve והןה הנא עייר׳ ודאי 
 דס המוצס רק ספק הוא אס
 סי' נמקוס איסור והיי שלי
 מכלא בכולא או לא איג סא
 לנ׳ סמחנר נס״א לדט ריקו׳
 אסור מלאיריימא היינו סלס
 עצמו אנל סא ואמרינן שלי
 חנלא נכיליא לא הוי איסור
 לאורייתא יצא היי יק ספק

 לרננן :

 הידושי בית מאיר
מ פ נ  (נש״י "CP ואפי' נ
r ונת׳ניג חשוב s  י* ™
 ומוי. נ״נ המ״י חילק נום
 ונתנ אלא דננסצא על החלמון
 סוי ניווע נמקוס האיסור
 ונמו שמסיק בעצמי לקמן וני
 מיהו מה שמקיל מםרש״ל
 נגמצא מל החלמון וטי מיץ

 שם נמ״י:

 גליון מהרש״א
 וליון לקמן ום״י ס״ט: (סעיף
) אבל אם היוו ° ״ מ ׳ נ  י
 ספק . ולריק נטי עיין שיך
 ם״ק n" ג״ם שנמצא הוי
 פטק דדיגא מטצא על חלבץ
 דלמא בהדי'ף והמחבר דגו
p*B /׳B בב״ט פותר עיין 
 ב' ובנמצא נחלטק דלפא
 נהרא״ח יי״ל חלמון לייייה
 בחלבון להדי״ף דבב״ס טותד
 לכאורח יש עוי ספק דלפא
 אינפטן זבד דאז אץ הדם
!y! pאופר עיין ש״ך »׳ 

 יד אברוע
 קיייל כהרא״ה דהוי ייוידאט
 נגד סאופוין נמלמו!. אנל
 נראה דנססס״מ משונ סטינ

 צבי לצדיק
 ג*' 6"י ׳*"ר C P"0 וכל
 וח גו׳ שחואייננן . ול£
 סט״ו וקשס לי על שני פנאוכי׳

 ממתני' יתוומות 'ס״ג
 בתלם ונטגא טיטן יספק אט
 סחעיצס קווס דשניהן אין
 מומעפ ואע״ג והיי ספק
 דאיויי, שמא סממיצפ אבו״ה
 אפיס שוי וע״ג משוס דמפיס
 נטל גוונ ומדרבנן צריך ק׳׳א
 סש״ס שרי איכ דמי ממש ל>"ו
 י5'ע ומיהו יל דשם א6ר
 שנמנטל נרונ מס״מ נפל
 למקום אחר א״כ נשמש נ6י*ז
 כנר סוי ספק ווננן פשאיכ

 הכשירים שבקערה כ״כ הגהות מרדכי והוא מתק למה לא נעביד י וב״ז כו׳ בחורת חטאת שם ריןג׳ מביא סברח הפוסקי׳ יאיןדס ביצים
 איפכא: (ה) הואיל וכלאו הכי חד בתרי בטיל. פירוש דמן התורה אסור מדאוריי׳ כלל וסברת הפוסקי׳ דדם ריקום אסור מדאוריי׳ ומסיק
 חד בחרי בטל אפילו לח בלח אלא דרבנן הצריכו ששים כדלקמן סימן יז״ל ובאו״ה כתוב כלל מ״ב לאס נתבשלה או נצלה ביצה או ביצה א׳
 צ״ח משוס הכי כאן שיש ספק אס היה במקום האוסרו סוה ספיקא היה טרופה ונמצא בה לס ולא נודע באיזה מקום נמצא הדס נהיגין
 דרבנן ואזלינן לקולא אבל אס לא לאסרו אמנם אס הס חיות עדיין
(א) וכל זה כשידעינ! שהיה הדם במקום האוסרו נט] אבל אס וטרופות בקערה ומעורבים ונמצא  היה התערובות אלא חד בחד אין זה הנה י
 ספק דרבנן כיון שמן התורה לא היה סשק אם היה נמקוס האוסרי או לא יש לההיר (ז) החערינות דם ואינו ניכר באיזה מקום היה
ל כהוב באנודה דהוי ספיקא דרבנן י מ י נ ר ת ד נ ' ח י מ א ל כ ל י י א י G (י6 ה * מ * ג י ש ׳ ת י פ ב . י מ 5 ״ ע 1  כטיל ממילא אי הוה הדם במקום י*
 האוסר היה איסור דאורייתא ואס כן הוה ספיקא דאורייתא ולחומרא ולקולא והכי נהגינן אפי׳ אס הס רק ב׳ או ג׳ אבל אס ניכר שהיה הדס
 במקום האיסור נהגינן כתשובת הרא״ש עכ״לונ״ל דה״ה אס נתבשלה
 *) (ונתערבה אח״כ) באחרות אם אין אנו יודעים שהדם היה במקום
 האיסור יש להתיר התערובות דאין חילוק בין נתבשל או חיה לענין
 תערובות ואע״נ לאפשר לעל ידי בישול נותנש טעם באחרות משא״כ

 משוס הכי נקיט רמ״א חל בתרי כו׳ וא״ל להא גס בחר בתרי לא בטיל
 לקמן סי׳ קי״א אלא רוקא בשני תערובות התם קאי על לבר חשוב
 שגזרו רבנן ללא ליבט( אפילו בששים על ק אין לו היתר רק בשני
 תערובות מה שאין כן בביצה שנטרפה אזלא משיבות שלה ועל כן אזלי'

 כספיקא דרבנן לקולא ואפילו לדעת רש״ל שפסק כהרא״ה שבכל מקום י כשהיא חיה מכל מקום נראה דיש לסמוך אדברי המקילים ואמרינן
 אסור כמו שזכרתי בשמו בסמוך מ״מ שייך שפיר כאן ספק אס הים דדם ביצים מדרבנן וכל זמן שאין אנו יודעים שהיה דם במקום שאוסר
 במקום האוסרו דאם נאמר העיקר כגירסת הרי״ף ממילא בחלבון שלא הביצה יש להקל מספק שמא לא היה במקום שאוסר הביצה ומשוס טפת
 על הקשר יש היתר ואס נאמר כנירסח הרא״ה ממילא-בחלמון יש היתר לס עצמו מ״ט כביצה אין לאסור דהרשב״א כתב בתשובה דדם ביצים
 אלא שמצד החומרא שאין לנו להכריע אנו אוסרים בכל מקום אבל מכל אינו אוסר אלא כשהוא בעינו אכל אינו אוסר תערוכתו וכמו שיתבאר
 מקום יש לפי האמת כאן ספק אס היה שם איסור ורש״ל עצמו הכריע בסמוך אע״ג דבכל מקום שהביצה אסורה אוסרת תערוכתה כדאיחא
 להקל בתערובות כמו שזכרתי בסעיף זה בשמו שכת׳ מאחר דלרש״י בתשובת הרא״ש מ״מיבםפיקא יש להקל עכ״ל וכ״כ בד״מ וע״פ זה הם
 והרא״ה שרי ודבריהם עיקר אלא שאנו מחמירין כרי״ף ט׳ אין צריך דבריו כאן בהג״ה אלא שביאר יותר כאן בהג״ה הטעם שיש להקל
 ששים וכדלקמןסימן צ״ח באס נשפך ט׳ דמקרי ספק דרבנן אלא דעדיין בתערובות מבביצה עצמו והוא הואיל ובלאו הכי בתערובות חל בתרי
 צריכין אנו לפרש לברי רמ״א כאן ללפי לבריו קשה למה כ׳ הרא״ש בטל ואע״ג לנהנינן להתיר אפילו הם רק ב׳ ביצים כמ״ש בת״ח ובד״מ
 מ״מ תערובות מיקרי ובחערובות אשכחן לחל בחרי בטל ותו לאף בב׳
 ביצים שרי מרינא כמי שאכתוב בסמוך וזה שסיים אבל אם הביצה
 לבדה אסור נראה מבואר סא כל מה שנתערב אפילו רק אחד באחד
 מותר מטעם דבתערובוח סומכי׳ אהפוסקיס. דדם ביצים דרבנן והא

 כתשו׳ שמביא בטור ובב״י כיון שהחלבון לק מתערב יחד והכל אסור'
 והא גם התם מיירי שלא ברור לנו אס היה במקום האוסר כמבואר
 בלברי התשו׳ שמביא ב״י שכת, שאין ירוע אס בא מן החלבון או מן
 החלמון כו׳ ואם כן היה לו להתיר מטעם רמ״א ולא קשה מילי לבאמת

 האי סברא לחל בחרי בטל לא מהני כאן לומר שבשביל זה הוה ספיקא לסתם הר׳׳ב כלברי המחבר בסעיף ב׳ לאס ירוע שהוא מרוקם האפרוח
 דרבנן כיון ריש ספק אי הוי במקום האוסר מן התורה למאן ראמר לס חייבים עליו היינו משוס כיון רלענין ביצה מפא אמרינן כל ספק
 ביצים דאורייח׳ הוי ליה כודאי היה במקום האוסר כדאשכחן בסימן לחומרא הניח הדברים כמות שהן ובזה נתיישב מה שהקשה בס׳ ל״ח
 ק׳׳י סעיף ט׳ כל שהספק בגופו לא מהני ליה אחר כך לומר ספק ספיק׳ דף קע״ט ע״א על הר״ב בזה ע״ש והעט״ז כתב בכאן דברים שלא
 על ילי תערובות וכ״כ באו״ס כלל כ״ז דין י׳ דאס היה התערובות הא׳ בהשגחה ואין צורך להשיב עליהם כאשר יראה המעיין ומהרש״ל שם
 רק חד בחד ונתערב אח״כ התערובות השני כולו אסור כיון רבתערובות וסימן ק״כ כתכ דקי״ל לס. ביצים לאורייתא והלכך היכא ממצא על
 הראשון לא היה בטל.מן התורה רק היה ספק דאורייתא לא מהני אחר החלטן ונתערב בין חיה ביןמכישלת הכל אסור והיכא דנמצא על החלמון
 כך תערובות השני לומר דחד בחרי בטל דהוה כאילו נפל ודאי איסור שלא על הקשר יקח הביצה עם החלמון ויזרקנה והשאר הכל מותר
 שם כיון שהוא מן התורה אס כן הכא נמי הוה האי דם ספק דאורייתא דהעיקר כדברי הרא״ה עכ״ד וכן הב״ח בסוף סעיף ד׳ מחמיר וכ׳
 והוי ליה כאילו היה וראי במקום האוסר ולא מהני אחר כך חל בתרי ־למאי דקי״ל להחמיר כשיטת הרא״ה וכשיטת הגאונים א״כ בכל ענין
 בטל לעליין צריך לוקא ששים מררבנן ולא רמי לנשפך הרוטב בסימן התערובות אסור כלכתב הרא״ש כתשו׳ עכ״ל ולפעל״נ לברי הרב ואו״ה
 צ״ח סעיף ב׳ דאזלינן לקולא רשם יש כאן ודאי איסור לאורייתא אלא דאפילו למ״ד דם ביצים דאורייתא יש להקל בתערובות להא קי״ל
 שיש לו הקנה מצל ביטול ברוב רמהני מן התורה אלא למלרבנן צריך מדאורייתא מיןבטיט מד כתרי בטל וחכמים הצריכו ס׳ ואס נשפך ואין
 0׳ בזה אנו מקילין בנשפך ואנו חולין לומר שהיה גס ס׳ משא״כ כאן יכוליס>!ילע אס יש ס׳ מותר לספיקא לרבנן לקולא כללקמן סימן צ״ח
 לבאת להקל מצד ספק איסור דאורייתא בזה אנו אומרים דהוי כודאי סעיף ל׳ א״כ כ״ש הכא שיש ספק אס יש-כאן איסור כלל לבטל ברובא
 איסור וזה כלל בהרבה מקומות ועיין מס שכתבתי סי׳ ק״ז סעיף א' ואף ע״ג למלברי הר״כ כת״ח ור״מ נראה רסבירא ליה ללמ״ל לס ביצים
 על ת״מ. והא להתיר רמ״א כאן משוס מר בחרי בטיל היינו משוס ראזיל דאורייתא הוי ספק לאורייחא הר״ב נמשך אחר תשובת הרא״ש למשמע
 לטעמיה• שכ׳ בת״ח כלל ם״ב דרוקא אם לא נתערב אמרינן לחומרא שצז הכי והיינו משום דדוקא משפך אמרען הכי דכיון לאחר שנתבטל
 שמש היה במקום האוסר דדם ביצים דאורייח׳ אבל אס נתערב סמכינן בריב האי6ור מצד עצמו הוא דרבנן אבל לא היכא שהספק הוא באיסור
 אאותו תיריז של תוס׳.דדם ביצים בכל מקום אינו אלא מדרבנןכיון שיש שצמו ומצד אחר בא לו שהוא דרבנן ומהאי טעמא לא שרינןספק לרוסה
 הרכה אחרונים דס״ל כן נמצא דכאן פסק שפיר בתערובות להקל כיון שנתערבה ברוב מטעם ספק דרבנן לקולא כמו שחילק בד״מ סימן כ״ז
 שיש קולא אחרת לחד בתרי כטיל ואין כאן •ספק איסור ראורייחא כי בהליא ככה״ג מ״מ סכא כיון דהרמב״ס וש״ד וסמ״ק ואגודה ואו״ה
 יש לנו לומר שאין כאן איסור דאורייתא כלל מה שאין כן בביצה לבלה ומהרא״י בשעריו סבירא להו לס ביצים אינו אלא מררב־׳ן ואס כן אפי׳
 אנו מחמירין כהאומר דם כיצים דאורייה׳ וכ״כ באו״ה הלל מ״כ וט״כ לא בלא הטרוכיה היה ספק דרבנן ולקולא ודאי דיש לחושבו בכה״ג ספק
 קשה מירי על השי׳ סרא״ש שאוסר התערובות כי סוא ס״ל לס ביצים ללבנןעל ילי חערוביח לטלי עלמא ודוק ואפילו נתערב רק באנזד נראה
 לאדייחא ועל כן לא ממי מל בחרי בטל כמו שזכרחי-ורש״ל ס״ל לאפי׳ למוחר ליש לומר דביצח ההיתר הוא יותר מביצת האיסור ואם ק ה״ל
 גתערובית מתמרק מכח חומרא ללס ביצים ראירייח׳ כמו שהעתקתי ספק ספייקא סשק יש כאן ביצת'איסור או לא ואת״ל יש כאן אישור שמא
 לעיל כשמו ולענין הלכה יש לפשוק כרמ״א שלכ כשם או״ה רהכי נוהגין הכיצח היחר סוא הרוב ואס ק איט אסור אלא מררבנן וה״ל ספיקא
 כפרט שרבים מהאחרונים מקיליןבכל ספק כזה ומש״ה הוריתי כמעשה רימן ולקולא וכה״ג כחכ ססמ״ק סי׳ ר״ה ומביאו בית יוסף סימן פ״ג
 שנח ליד כאשם שעשתה טיס׳ שנילושה מיצים ואחר הלישה נמצא וכ״כ סאו״ס כלל י״ג וםר״ב בח״ח כלל כ׳ סוף דין ג׳ לציר לגיס סיכא
 טפח לס כקליפה של גיצה אחת מהם והיו שס כיציס הרבה באותו שיש שמנונית אסור מן התורה ודגים מלוחים כמו הרינג״ש מותרים
 חפרוכוח ואמרח, שמיחד הכל מטעם של רמ״א שזכרתי להוס כמי מטעסס״סםסקאסנמלחו עם לגיס טמאים או לאואת״ל נמלמו
 שאין כאן אלא ספק לרמן כיין שאפילו היה במקום סאיסרו סוס כטיל שמא לא היה בהן שומן ואז צירם אינו אשור כי אם מלרבנן ער כאן
 ברובמןהחורה(וכן)[וקאן ]כססק אזלינןלקילא וא ל להא נחערכ כמיסם לשונו והיינו ממש כסך להכא ע״ש ואפילו בנמצא מל החלמון ונתערב
 והוי ליה כמין שלא כמיט וצריך מן סחורה ס׳ כללקמן סימן צ״ח זה יזשיכ ספיקא לשמא קיימא לן כהרא״ה וסייעתו יכן בנמצא על החלטן
 אינו זהאנחערב גם בביצים כשרים וממר,׳ סלק אח שאינו מינו כאילו ונחערכ שמא קי״ל כסגאוניס וסייעתם וכן הב״ח גופיה סובר להאי
 אינו ומינו רבה עליו ומבטלו כדלקמן סי׳ נ׳׳ח על כן התרתי סתערוטת ססיקא מעליא הוא ע״ש ואט״ג לכחבתי בס״ס נ״ז לבכה״ג לא הוי ס״ס
 הנזכר אלא לוקא גבי לרוסה ליש בלא״ס צללים להתיר מ״מהכא כיון שיש
 פאן ספק איסור כלל ודאי נראה להוי סיס גמור ויזו לאפילו למ״ד דם כיציס לאורייתא והדס סוא כמקום האיסרו אין הביצה אשורה בולאי
 אלא מספיקא לשמא החמילה להתרקם כמ״ש מישכ״א ומהרש״ל שם א״כ מכל סלין טעמי ניאץ לכרי האו״ס וסר״כ אכל מה שהקיל מהרש״ל
 כנמצא על החלמון איט נראה כלל ואין p דעח הרא״ם וכל האמרוניס. מיהו מחערכ סכיצם שלא במינו יש לאסור התערובות כלברי מהרש״צ

 והב״מ
 ביאור ןןגךי״א *) הדח טוחק וס ונט״יו סוא מוקף גשני חצאי עגוצים חידושי רע״ק
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 לא היו סרופוח ומצא על החלמון שלא על הקשר שיקרו סניגס פס המלמין חלנןניז וסשאל מוחל אגל כשהתמיל לשרוף אסילו מעש אשור לספק לאורייתא סוא
 ולסומרא: (ז) התערובות. כ׳ השייך לנראה ממרי רמ״א שכ׳ אנל אס הני>מ >כדה אסולס משמע הא נחערכ אפילו אח׳ נאמ' מישי מסעם דגחערוכוח םומכיש
 אפוסקיס דדם ביצים מדרבנן ללא כב״ח שכ׳ ללדילן לס״ל דדם ביצים מדאורייתא סוי poo דאורייתא ולעל׳ד נראה דל/סי׳ למ״ד שהוא מן מזורה יש להקל גתעלוטמ
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) מותר כל החמין. כחב רש״ל זהו לפי סברחז דרשב״א ו ) : כר  וסכ״ח ונראה שגם האו״ה והר׳׳ב מודים לזה שהרי לא כחבו דבריהם מז
. שהרי יש אבל לפי מה שנפסוק לקמן לאפילו צלי וחם לתוך חם לושבינן כבישול י ת ו א פ ת א ג״ל ש  אלא בנחערב בשאר ביצים כן נ״ל: י
 פוסקים דאין בדם זה איסור כלל אפילו מדרבנןואפילו לדברי האוסרים ואוסר טד ס׳ הינ אוסר טד ס׳ טכ״ל ובסימן ק״ה סעיף ט׳ כתבהי
 אוחו מדרבנן הייני שלא לאכלו בעינו משים מראית מנין אבל אס מםקנח לש״ל שהיא כן ונראה שאין להחמיר כאן בזה אלא אס הדם
 נתערב שלא מדעה שרי וכ״כ הרשלא במקום שהוא אוסר טדאי אבל אם

 ט׳ עכ״ל ומשמע דאס ערט מדעת
 אסור וכ״כ העט״ז והיינו לדידיה או

 במקום ן
 אבל אם הביצה לבד אסור וכן אס נתבשלה או נצלה ביצה ולא ילעינן אס נמצא במקום שאין אסור מן סדין
) • כגון על החלמון שלא מל הקשר אי ׳ 1 נ ג לי ' ס ל ל ׳ כ י " " 1 י י ע י ה ״ י א ל מ מ ) י ו ס א ט ה י ' ר 1 א מ י  _ ה

ת להחמיר טלי האי כאן לאסור החמין  ה ״ נמצא הרם בביצה במקום שאינו •אוסר א
ה וטרף הביצה וכמ״ש בסמוך בשסרש״לשהקיל ג״כ  כולה ולא זרק הדפ(יו)(בז ושנ
ב מותר: בזה למנין מידי אחרינא כל שק בזה א נראה לי שהוא י  עס הדם י
 ן ניאז י נמצא דם בביצה ששמור. על ההמין להצטמק שרבים ם״ל דאין חם במס אוסר
י יותר מכדי קליפה וקליפת׳ הביצה ת ו ) מ p ג ( ״ 1 ב ( ט ו ר ה צ י ב  כיון שאין במקום ה

ל j'om . י ממי כאן שאין צריך קליפה:  ב

*) ביצים(י) המוזרות(פירוש שנפסלו ונפשי כעין״ייי) אפילו ישבה התרננולה א 0 י ) ד  ץ י

 עליהם

 למי שנחבטל בשבילו משום קנסא
 כדלקמן סימן צ״ט סעיף ה׳ :
ב מותר . כתב בספר ל״ח דף  י
 קט״ט ע״נ דאפילו לפי המנהג שנהגו
 לאסור הביצה בכל מקום שנמצא
 בו דם דדוקא כשהוא עדיין בעין ולא
 כשנתערב דהבז דלא לוסיף עלה
 עכ״ל ובאמת דברי הר״ב בד״מ
 ובת״מ נראין לכאורה כן מדסתס כאן

 כדברי המחבר אבל אין זו סברא נכונה (והשיב בעל ל״ח וז״ל הסברא הוא שכיון שאינו נראה בעין לא החמירו וזהי שאמרתי דלא למיף עלה
 ואע״ג דמדינא אסור דינא גופא משוס סומרא דספיקא הוא ע״כ) דמה בכך שנתערב סא אפילו היה בעין וזרקו היה הביצה אסורה ומכ״ש לפי מה
 שנתבאר דקי״ל דכל הביצה אסורה'מדינא בכל ענין ויותר נראה דהר״ב לא סתם כאן אלא במקום שלא נהגו לאסור הביצה לעולם ונ״מ גם במקום
 שנהגו לאסור הביצה אס נתערב הדס עצמו בתערובות אחר שהוא מותר ודברי העט״ז א״א ליישב כן:יגמותר כו׳.דכיון דאין במקום הביצה רוטב
 לא עדיף מצלי שאינו אוסר אלא כדי קליפה וקליפת ביצה עצמה לא גרע משיעור קליפה ולא עוד אלא אפילו היתה קלופה כיון שרוטב שבקדרה
 אינו עולה למעלה מהכיסוי אין מה שבקררה בולע ממנה דלא עדיף מחתיכה שבתוך הרוטב כשלא ניער וכיסה עכ״ל הרשב״א שהביא ב״י
 והר״ב בת״ח סוף כלל ס״גכחב על זה ואין נראה להחיר בקליפה דהא הביצה אסורה מחמת עצמה ולא דמי לחתיכה דלא אסור רק מכמ הבלוע
 בו ואין איסור הבלוע יוצא מחתיכה לחתיכה בלא רוטב עד כאן לשונו ולפעד״נדאף הרשב״א לא קאמר אלא להתיר מה שבקדרה אבל החתיכה
 שהביצה מונחת עליו אסור כדי נטילה כדלקמן סימן צ״ב וסימן ק״ה ס״ד וה״ק ולא עוד כו׳ אין מה שבקדרה ט׳ היה נאסר אם כן הכא כשאינה
 קלופה הכל שרי ולישנא דהרשב״א שהוא בב״י הכי לייקא טפי ע״ש ומהרש״ל כ׳ בפא״ט ס״ס ק״כ על דברי הרשב״א הנ״ל וכל זאת לפי
 סברתו אבל לפי מאי דקי״ל דאפי׳ צלי וחם חשבינן כבישול ואוסר עד ס׳ ה״נ אוסר עד ס׳ עכ״ל ומדברי הרב נראה מבואר דמודה כשאינה קלופה
 ונראה דטעמו לאע״ג דקי״ל לקמן סימן ק״ס דאפילו בכחוש משערינן בס׳ הא נתבאר שס בס״ק י״ז דבאיסור בלוע כמוש אינו מפעפע מחתיכה
 לחתיכה בלא רוטב וכיון שהביצה בתוך הקליפה חשיב איסור בלוע(והעט״ז שהעתיק טעמו של הרשב״א לא כוון יפה דהאאנן משערינן בסי)
 ודברי מהרש״ל נראין דהא משמע מדברי הרשב״א גופיה דאלו היה אוסר עד ס׳ אף במקום שאין רוטב היה אסור ולא הוי חשיב איסור בלוע
; וצריך לומר דתיבת מהכיסוי שבדברי הרשב״א ט״ס הוא וצ״ל למעלה מהביצה  מה שהיא בתוך הקליפה וכן נרא׳ דעת האו״ה דלקמן בסמוך
 דהא מיירי שהביצה מונחת בקדרה על המאכל וכן מצאהי מוגה אבל באו״ה כלל מ״ב דין ו׳ כתב וז״ל והשיב רשב״א שבכסוי החמין שנמצא
 בה ביצה שנמצא בה דם שאינו אוסר החמין אלא כדי קליפה ע״כ ודוקא שלא נגע במאכל עצמו אבל אס נגע בו צריך ס׳ נגד כל הביצה כדאיתא
 לעיל עכ״ל וצ״ל לדבריו דאע״ג דקי״ל לקמן סי׳ צ״ב סעיף ה׳ דטפה שנפלה על הקדרה כנגד הרוטב צריך ס׳ מ״מ הכא כיון דהביצה היא בחוך

 הקליפה והקליפה מפסקת הוי כשהי קדרות חמות שנוגעות זו בזו דשרי לקמן ס״ס צ״ב (ולס״ז מוכח דס״ל להאו״ה כדעת מהרש״ל דלעיל
ד ביצים המוזרות. פי׳ שאינם מזכר אלא דספנא מארעא ואינן נקלטוח לעולם טכ״ל טור ורש״י ור״ל דאז אפי׳ יש בהן דם שרי  בסמוך ודוק): י

 הידושי רע״ק אבל
י הרג נראה טנואי יכו' אינה מפעפע טחתינה לחתיכה בלא ר ב ד מ  (שיו ס״ק ייג) ו
 רזפנ. הקשר. לי חכם אהד דהא קיי״ל נדבר בלוע מכלי י״נא בלא רוטב. והיינו כיון שאין
 לו טעפ של עצמו לא בהוש פעמו . וא״כ הקליפה רביצה דפי לכלי ואינו דופר, לההיא
 דטהתינה להתיבה , ואפשר לומר ביון דקיי׳יל דקליטה אין לו שיעור והוא פעט אפשר
 וקליפת הניצה נעצפו לא ננלע בכל עוניו רק טעט טעוביו שהוא בטקופ הקליפה והשאר
 הוי נטו שני כליפ הנונעיפ 1ה בור. אף דהוא טחובר ככלי אתר.ט״ט אינו ייצא טצד וה לצד

 ביאור הגר״א
 נאן עוד 60ק אפ אמור כלל ואע״ג דבםייק״י אופו בםפק ותערובת החפ בראורייחא וכאן

 ריב הפוםקיפ פ״ל שחוא דרבנן אנל בלא תערונת י׳פ לחחטיר אע״נ דםפיקא דרננן להקל
ה וכל דם דגיפ נוי וה״ח  הואיל וי״א שהוא דאורייתא : [י] נפצא נוי . נם״ש בם״ם ז
ה יותר  נאן שאין אמור אלא מד״פ כט״ש בתום' והולין וננ״ל נפ״נ ואף שהחמירו נ
 טבהפ אפ נטצא בהן אף שיש פוביה ט״ט ביר, שיין ועב״י: [יא] נטצא כוי . דבלא

 רופב
 :ל שםונח על נלי שניהם חטים רטשטע דםהני קליפה לנלי כדין צלי (ע׳ מיי ק״ח). ולא
, בלא רוםנ, אע״נ דםצד זה לצד זה כללי אחד נ״נ אינו יוצא נלא רוטג .  אטרי' ביון שהנלי חפ יוצא פקליפה זו לקליטה שפםוכה את . ותאמר כל הכלי דהא דבר הבלוע יוצא פנל
 אף ראם ננע דבר חפ טננו של כלי שנאמר פן הכלי מננו נ״ק , ואחייב בשלו נאותו כלי אפרינן דהמטכ מוציא הנלוע וגאסו התנשיל . ואלי בנ׳ כליפ כה״; שיש ננל אחו
' נליפ . י״ל דדוקא נשיש רוטב נתוכו שנח הרוטב נכנס בכל עובי הכלי  רוטב ונונעיפ זח נזה אינפ אופיים כטנואו (פס״י צ״נ) הרי רבכלי אהד טצד זה לצד י זה לא מקרי נ
 פש״ה טוציא כל טה שבעוביו. ולא טשכהת לנכי חד נלי םצד זה לצד וה בלא רוטב , דתווטב שבתוכו פתפשט בבל עוביו. אבל כל שאין רוטב בתונו סקרי ב׳ סליפ לעגין
 שאין הבלוע יוצא טצד זד. לצד זח ננל״״י : HOI נדהה טה שהוכיח השייך דלא כהוט״א דקליפת הניצה לא סקרי בלוע מרתלה הישב״א טעט ההיתר דאין צלי אופר
 יותר טנדי׳ק ולא נקפ טעם ההיתר דהוי רנד נלוע . ולדנדינו לק״ט דאלו היה אופר עד ם' והיה הנלוע נעם בנל קליפת הניצה היה טאנל אמור אף שהוא בלוע דקליפת הביצה
 הוי ככלי ופכלי יוצא בלא רוטב*. לזה נקט הרשב״א דאינו אופר יותר פכד״ק . ופטילא אף לדידן רצלי אוסר עד פ' . ואנו דנין נ״נ דנאטר נל קליטת הניצה . היינו דוקא לנרי
' נליט  דוקליפח נעצטה . אבל לאסור הפאנל כיון שאלו היה כחוש לא היה אפור אף הפאבל אף כד״ק דהא אפ הוא נחוש לא נאמד מקליפת הביצה נעצפה רק נדייק . והוי נ
 שונ לא אטרינן אין אנו בקיאיפ כפו לענין שאינו יוצא. טחתינה להתיכח בלא רופכ דל״א• א״א נקיאיט ניון שאינו יוצא כלל . וח״נ ננ״ד ניון דנחוש אינו יוצא נלל ליא
חנ הש״ך (בםיטן ק״ה) לעני! גלוע נכלי אפ המאכל פונח נתוכו אין בו לחלוחת דאינו נאסר בכדי נטילח רק כ״ק לא אפרינן א״אבקיאיפ. נ״ש  א״א בקיאים . ונדולחס1ו נ
 בנייד דבכהוש אינו אוםד כלל . ועדיין הדבר צדיך תלטוד כיון דהכא אפ באמת נבלע נכל קליפת הביצה אף אם הוא כחוש יוצא טטנו דטכלי יוצא בלא רוסב . וחדרינן לכללא
 רא״א בקיאיפ. רק דהכא נכחיש אינו אופר הוא טטעפ אחר ינכחיש לא נבלע בקליפת הניצה רק נד״ק . ונזה נבר היינו דנין כשנבלע ט״ד כהקליפח שננלע בכולו מנח א״א
ן לוטו־ אא״נ ונאפר נל החתינח . ט״ט לענין התיכה  בקיאים . והיינו אוםריפ נל הקליפח . סטילא אשור נפ הטאכל. נשלפא בדבר כחוש שנבלע בחתינח אף שסתחלח מי
. אבל לא פתרי' הדנר שכגר היינו דנין שנאסר כל החתיכה . טשא״כ בנייד שאנו באין לדון ולהתיר שהוא נחוש ולא נאפר נל ו  אחת אפרינן שהוא כחוש ואינו יוצא טטג
 הקליפה הביצה בוח אפשר כיון דלענין הקליטה עצפה אושרי' כולה טמילא אפור נ״כ הטאכל וצ״עליינא •י (נט) איסורן בלוע טה שהיא בתוך הקליפה . והטעם נזה
נתנ נת״ח דאין להתיר רק כידוע  דלא טקוי בלוע די״ל דהקליפת ביצה דאין לו פעפ של עצפו הוי כפו נלי דהבלוע יוצא טפנו נלא דופנ : (שפ סי!י"ד) ?{כ״ל פור ורש״י ו
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ננס״ע לא תעתיק זאת) אנל ע״ש מהרש״ל ו )  המלנון שאז אסור לנ״ע ומיי נתר סני נתנ
 (הקל כנמצא על החלמון אינו נראה ע״ש ודבריו סותריס וא״ז ועיין פמ״נ שנתנ ואזלי חזי
 נו השיך וסוכר דעיקר כהנאונים . ועיי! כספר נמלת עוריאל נמולין ד׳ ס״כ שפירש דבריו
 והיק דנהא אין מלכה נמהרש״ל דמקיל בחלמון משוס דס״ל עיקר להלכה כדברי סרא״ה ואייה
 >משך מזה קזלא נהפ״מ כמ״ש נאמת הפר״מ (הזנא ננהיט של מהרי״ט סק״נ) ע״ז נתנ השייך
 דו״א וכל אחרונים ס״ל ולא כוותיה רק יחלמו! ממיר אנל בתערובות לעולם יש להקל משום
 ספק «״ש. ומ״ש הנה״ט נשם ע״ז מעשה כא ליוי כו׳ נראה וכל וס לשיטתו לקמן סימן
ו של ד  5״מ אנל לשיטת הש״ך שם סק״ח נראה והאי דאינו מינו אסור ונן מצאתי ננליון י

ס הש״ן אפשר יווה כאן ע״ש. [ועיין נספר נ ן מסריו יאקנ נרצין ז״ל אך הפמ״נ כתנ י  מאז
 לכושי שרד שהאריך נזה ומבואר שם כמה תלוקי ויניס ע״ש]: (ב) ושבח וטרף. ענה״ט
. ועיין נספר תסל״מ שנתב ונראה לי מ״מ לדידן בביצים י ו  בשם שיו ונ״מ נס במקום כ
 דשפנא מארעא דאין אפור יק סדסנמ״ש סשין ס״ק י״י ואי טריף עם הדס עומר ונ״ל ואפי'
 אס היא ספק אס מזנר אי ספנא מארעא אפשר שמומר ננהיג ואפילו את״ל ואסור דהוי
 ואוריי' למ״ו דס ריקוס דאוריי' מ״מ אם נתערב חד במד וכ״ש בתרי נטל והוי ס״ס ;מור
 ולסין לויון דנל הביצים הס ספק אי ספנא מארעא מותרים בתערוכות עכ״ס מיסו י״ל וספנא
ו דם כמי ניצי ונר והיי איסורא שכימ טפי ולא הוי  מארעא לא שכיח כולי האי שיהיה נ
ו ע״ש: (ג) ניציח חטוורות , עפ״ן ועיין נמפל״מ שכתב וס״ה ניציס י  ס״ס גמור צ״ע ענ

ר היטב א  כ
 דהא קי״ל מדאורייתא מין במינו בטיל חד נחרי וחכמים הצריכו ס' ואס נשפך
 ואין יכולים לידע אס יש ס' מוחר דססק דרבנן לקולא ב״ש הכא דיש ספק אס
 יש כאן איסור כלל יבטל גרוב ואע״נ דמדברי הרב נד״מ נראה דס״ל דלמ״ד דם
 גיציס דאורייתא הוי ספק לאורייתא ודוקא בנשפך מקילין דטון שנתבטל ברוב
 האיסור מצד עצמו הוא דרבנן אבל לא היכא שהספק באיסור עצמו ומצד אחר גא
 לו שהוא מדרבנן ומהאי טעמא לא שרינן ספק דרוסה שנתערבה ברוב משעם סשק
 דרבנן לקולא כמ״ש בד״מ בהדיא סי׳ נ" ז מ״מ הכא כיון דהרמב״ס והרבה פוסקים
 ס״ל דדס ביצים אינו אלא מדרבנן ואס כן אפילו בלא תערוכות הוי סשק דרבנן
 ולקולא ודאי דיש לחושבו ע״י חערובוח ספק דרבנן לכ״ע. ואפי' נתערב א' באי
 מותר די״ל לביצת ההיתר היא יותר מביצח האיסור וא״כ ה״ל ס״ס ספק יש כאן
 ניצת איסור ואת״ל דיש כאן איסור שמא ביצת ההיחר היא הרוב ואס כן אינו
 אסור אלא מדרבנן וה״ל ססיקא דרבנן ולקולא ואפי' נמצא על החלמון ונתערב חשיב
 םפיקא דתמא קיי״ל בהרא״ה וסייעתו וכן בנמצא על החלבון.ונתערב שמאקיי״ל
 כהנאוניס וסייעחם ואע״נ דכתגתי בס״ס נ״ז דבכה״נ לא הוי ס״ס רק גגי לרוסה
ן שיש ספק איסור כלל ודאי נראה דהוי ס״ס גמור ותו לאפילו למ״י להוא מן התורה אין הניצה אסורה בודאי אלא מספיקא  דיש נלא״ה צדדים להשיר מ״מ הכא טו
ל וכ׳ בט״ז מעשה בא לידי שאשה עשתה עיסה שנילושה מביצים ואחר הליפה נמצא ספח דם בקליס' ל  שמא מזחילה להתרקם א״כ מכל הלין טעמים נלאה דיש להקל ע
 של״אחד מהס והיו שם ביציס הרבה מאותו תערובוח והתרתי הכל דהוי כמו ספק דרבנן דכיו^דאפילו היה במקום האוסרו היה בטל ברוב מן התורה וכן בספק אזלינן
 לקולא וא״ל דהא נתערב בעיסה וה״ל מין כשאינו מינו לצריך מן החורה ם׳ כדלקמן סי' צ״ח זה אינו להא נתערב נס בביצים כשלים ואמרינן סלק אח שאינו מינו
. כ' הש״ך ומשמע דאם ערבו מדעת אסור לדיייה או למי שנתבטל בשבילו ח כ ש  כאילו אינו ומינו רבה עליו ומבטלו כדלקמן סי׳ צ״ח ע״כ התרתי עכ״ל,: (ח) ו
. דביון ר ת ו חר: (ס) מ ס עצמה נחערובוח אחר שהוא מו י  משוס קנםא. וסל זה במקום שלא נהנו לאסור הביצה לעולם ונ״מ גס במקוס שנהגו לאסור אם נתערב ה
. לרש״ל למאי יקיימאלן יאפילו צלי ומס לתוך ד קליפה(וקליפ׳ ניצה עצמה לא גרע משיפור קליפה)  יאין נמקוס הביצה רומב לא עדיף מצלי שאיני אשור אלא כ
אז צריך ס׳ נגד כל הביצה) אבל אס נמצא ) אי י ו  חס הוי כבישול ואוסר עד ס׳ גס כאן אוסר עד ס׳ וכחב הט״ז דמ״מ אין להחמיר. אלא אס הדס במקום שאוסר נ
. קיצור דינים אלו אס נתערב הביצה  טל החלמון שלא על הקשר וכה״ג יש להקל(וכן אס יייה ספק אס הוא במקום האוסרו אזי די בקליפה וקליפת הביצה מהני כאן
 ולא ילעינן אס הוא במקום האיסרו א7 אס נתערב במינו או במינו ושאינו מינו מותר אגל כשאינו מינו לבי אסיר וצריך ס׳ נגד הביצה. ודוקא בחס אבל בצונן
 נוטל הביצה ושאר מותר כלי קליפה) וכתב השייך ימדברי רמ״א נראה דמויה להמחבר אס אין הביצה קלופה ואע״ג דקי״ל בסי׳ ק״ה דאפי' בכחוש משערין בסי הא
, פירש״י והטור ת ו ר ז ו מ  גתבאר שס באיסור בלוע,כחוש אינו מפעפע בלא רוטב והביצה בקליפתה הוי איסור בלוע ומסיק ימ״מ יברי מהרש״ל נראין ע״ש: (י) ה

 • נ״י : י הרשניא נמשונס
ס דקליסי! םניצס לא גוט « 0 
 •שימר קליפס: יא נייימא
ף ס״ד ופירש״, שאינם  6ס י
 של וכרים ואין אפרוח קליט
 >00 לעולפ וניכ פושנ״א

 פרי חדש
צים )בי ' ו , ן «י  ולקילא:(ש״ע פ
 וופיייות אפילו ישנת
 חוורננואת עליתם יטיט רניט
י לאכלס ונוי.נ׳ בשיבולי ת » 
 טלקס נשם םגאוניט שאם שסו
 איציט >א» פסרננולת שלשה
 ימיט אסוריט משוט שיקיז
׳ עליו סנ״י ואין לדנר  ט״כ מ
 « שורש נ16*0 וגס(א ואיתי
 (me פוסק שנתב כן אורבס
 יש״1 נתנ שאטיס שישנט
 ט(יס פסלנגולס ימיט דגיט
 מותרים ע״נ לשונו וסש״ןתיון
 ורש״י מייוי לנפש יפה שאינו
 איסטניס ולפיכך מותרים אנל
, משוס שיקיז אסוייס יא  י
 לאיסטניס כוי םנאוניס ע״כ.
 ולימא דמונוי הגאונים משמע
 וואי ולכולי עלמא אסוייס
 משום שיקוץ יכמו שמנין סג^
 ואט״פ שסרנ ז״ל נמנ שאין
 (דגר ומ שווש נש״פ אני
 מצאנו שורש ועיקר נש״ס
 נמסכס פסחים נפרק מקו•
 שנהנו ומוכת נסויא בונריס'
 ואחר שלשה ימיט לישינת
 התרנגולת על הניציט קוי ליי
 הש״ס הששו מוזנת וסםדי
 ניעי (גמרי ונתון ג׳ יטיס
 (׳שינס קרי ליס הפסד מועט
 דאכסי לא פסידי ניעי לגמרי
 ופירש רש״י סתס לאחר שלשה
 ימים כנר נשתנו הביציס ואס
 לא מחזור פרי הן אנודיס
 ואין ראויין לאנילה מון ג׳
 (ישיבתה תואיל ונשתנו קצת
 אין יאןיין (נל אדם א(א
 למי שועמו יפה ואינו איסטנס
 להפסד מושט שמכרן נוול למי
 שועתו יפה ע״נ מהני לישני
 מוכח נהדיא וווקא מון ג׳
 ימים לישינתה חוו למי שדעתו
 יפה מכלל ולאחר;׳ ימים(א
 תזז לשום אדם וכיון דנן
 פשיטא שאסורים משוס שיקון
 לכולי עלמא אחר שלשה ימים
 יכונרי הגאונים ומני נקטינן
 וילא נהמחנר שנמשו אתו
 לשון רש״י וחולין שאפילו
 ישגה ימים הרנה עותרים
 הגיציס ולא נס׳יא אלא העיקר
 נסגרת הגאונים ונונמיגנא
 ועיין לקמן גמיש סי׳ ט״ד

 ס״ק ג׳ ע״ש:

 נליון םהדש״א
k (גש״ע סעיף יי) מותר 
 חחפין. נתבשל אף.בקליפתו
 אומר טשאיב ביצת נבלה
 ופרווה ופטא דגח״ט שרי
: (נעיז סק״ה)  סי׳ פ״ו 0״ו
 דחד נחרי נטל . ואלו
 היה וודאי הרס נפקום
 האופרו וחיה פטק אפ נתערב
ת ו נשו  עפ תבשדות והיח נ
 דוב חיח פותר ועיין ת'
 עבה״נ פי' י״ד דני נספק
נ שוםן ת  אם נתערב הלג נ
 מיקרי ספק דרבנן . וראייתו
 ממי' קי״א לקםן מעיף ד' :
 (שם) זה אינו. עט״׳פ בגליון
 פי׳ צ״פ פ״נ 1 (ש״ן ס״ק י)
 וכן גנסצא על הלבון כוי
 שפא קיי״ל כחגאונים . עיין
 ננ״י סי׳ נ״פ נני דין נאדה:

 צבי לצדיק
 טנא : (שם «״ק י״נ) מותר
 כוי אנן פשעדינן נפי . לא
 ידענו מה קשה הא זה רק
 נמה ששייך נו שמנוניס אז
 אין נקיאין נין כמוש לשמן
 אגל מה שאין שיין נו שמנונייו
ס יןי״ל נסי׳ ק״ה ס״ה  נמו ו
וס ניציס נמי  ושרי וא״כ נ
 לא שיין שומן ושסיי ועת
ס ו  9עט״ז וכן דעת הת״מ ו
 שהוא דומן לרונ פיסקים
 מקילין נכחוש נדאיתא נסי׳
 ק״ה נשיו: (שפ) והשיב
 רשנ״א בו׳שנטצא בהניצח.
 ניל פירושו שטסו נצק על
 החמין יכה 0י׳ ניצה שנה
 דס ואז״א שלא נגע במאכל.
 ולפיו בלשון ישניא ניב איש
 ממעל לכיסוי שאין זה נשוי
 הקדירה רק כיסוי הנצק על

 החמין ודוק:



ה ל ו ט באר ת ל  זהב יורה דעה סו סז הלכות דם שפתי p ק
כ ו«ור ״ כ ר ו ח י ו ה  שרי כשאין בהם דם אט״ג דהן מוזרוה או שהדם הוא במקום שאין אוסרו במקום שנוהגים ב
. וכתב בשבילי לקט בשם הגאונים דאס שהו, הביצים •תחש התרנגולת ג׳ ימים אסורים והישב׳ ׳ ו  מותר לאכלן כ

 ינ טור ונדעס
 יג תופי והראיש
 נחיוושיו והגהות

י ר ו  ט

 אבל ה״הרביציםהבאיסמזכר
. . . . . . . . . . . . . . . ו , .  הר״ןומביאו ב״י וע״ש: ט

ta? •  משוס שיקוץ עכ״ל וכתב ב״י ואין לדבר זה שורש בש״ס ונם לא ראיתי לשוס פוסק שכתככן אדרבה רש״י כתב שאע״פ שישבה עליה התרנגולת י
1 ״מי״. . ״ » . . t av- _ י ן א ג י ה ר . 1 ב . . . . . . . ״ . . , ״ _ . 

 עליהם ימים הרבה טו מותר (יא) לאכלם

? ׳ 0 c S c r f i T V p 1  ימים רבים מותרים עכ״ל ואחריו נמשך הרב בת״מ כלל ס״נ דין ו׳ •ולא ידטחי'למה דחוי דברי הגאונים בלא טעם דהא בש״ס וכל הפוסקיס ־
. י פי שה בכריתות וכתבוהו . . 
 סרי״ן< והיא״ש נפיח דמולין:
ן כיא:  א ברייתא בכריתות ו

 איתא ביצים מוזרות נפש היפה
 (ופרש״י ושאר מפרשים שאינו

 איסטניס ואין דטתו קצה בהן) נ מוי ״'ונצמד"ימיין אומצא
S ^ S S J I S חאכלם ולכך פרש״י דאפילו ישכם 
ש  עליה ימים רבים מותרין אבל ודאי וכו׳ לקמן: י תוש׳ ותל̂א
yR^ASSa משוס שיקוץ אסירים לאיסכוכיס 
̂אל איר ן ה ט״ש: י״ו: ח אמימרא דשו  וכ״כ האו״ה כלל מ״כ ד
SS «1י',.״ ו1ג י נ 1 1 ! .ה . שהיי ״א  טז איגו אוסר תערוכתו
 . ולא נפשט! ולמומרא שט ין<
 הן עצמן מותרין כשיש בהן הוכחה קייב ועירתמסרייףו־יא״ש

 כ״ש תערובתן. שם:
י נקודות הכסף נ ל פ ע ס ש b ר , p  חץ א בהדחה _ ״

. (טיטן פיו חנ״וז טעיף ני) י ׳ . ״ . ״ . ״ ״ , . , , ״ ״ . ״ . w 

ס >ו שיין לסיד •  הבשר.ב״י: ב השובר מפרקתי׳ מש*! כמג *
 של בהמה . קודם שתצא נפשס פ״ש ולסיד סגאמ״יל נסק״ו
/ . יש לתמוה על המנהג שגוהגין - , £» - , t ״ » 
 דוקא כדאית׳ בש״ס pWM״ ־ העולס הששיימין תונגוליס
. לפי שקויין אי־דיק מותני! *אש  ג אסור לאכול מבשרח הי

 שהדם מהעורר לצאת בשעת שחיטה
 וכששבר מפרקתה אינה יכולה לזנק
 וחוזר ונבלע באבריה. טור: ד וע״י
 מליהה מותר. דע״י מליחה יוצא

 ולא דמי לנמלח בכל

א) אסור לאכול מבשרה )  סז
. לפי שהדס מתעורר לצאת י  ח
 כשעת שחיטה וכששוכר מסרקת׳
 אינ׳ יכולה לזנק ולהוציאו וחוזר ונבלע

 באיכרים

 ימים הרבה טו מותר (יא)
: ם ד נ ובלבד שיזרוק ה  ניב] י

 ח י־ ניג] מוהר לאכול ביצים צלויות אף על פי
; ק ד ב י  שאינם יכולות ל

ם דם יםומנין על לוב ביצים שאין ה  הנח וכן א״צ לביוק הביצים אס יש נ
 בהם ים (הגהות מיימוני וארוך) ומכל מקוס נהגו להחמיר כשעושין ?ואכל עם ביצים ביום שמאין נהם אס ישי בהם דס:

 ט דם דגים אף על פי שהוא מותר יי אם קבצו בכלי אסור משום מראיה עין
 °י לפיכך אם ניכר שהוא מדגים כגון שיש בו קשקשים מותר:

׳ דם אדם אם פירש ממנו אסור משום מראית עין לפיכך אם נשך הככר בשיניו  י פ
 ויצא דם משיניו ע״ג הכבר צריך לגרדו אבל שבין השינים מוצצו;

ס ולס אדם הואיל ומדינא שיי טז אינו אוסר תערוכתו (מיימוני ס״ז דמאכלוה אסורות י נ ם י ה [יד] וכל י נ  ח
: (  נשם רשב״א והוא בת״ה בית נ' שער ה׳

: ם י פ י ע ט ר ס  סז במה דברים האסורים משום דם. ו
ת נא] גא) אלא בדם הנפש שהנשמ׳ יוצאת בו ר  א *בדם בהמה והיה נמי אין איסו' כ
 אבל דם האברים אינו אלא בלא תעשה נב] והני מילי כשפירש מן האבר ויצא
ר בהתיכה נ או שפירש ממקומו ונתעורר לצאת ונבלע במקום אהר ר צ נ ש  להוץ או נ

הר:  אבל אם לא פירש ולא נצרר מו
 ב 1ט י לפיכך מותר לאכול בשר הי א (א) בהדהה בלא מליתה ני] ובלבד שלא
 יהא בו מההוטין שדם בהם שהדם שבהוטין הוא ככנוס ועומד בכלי (וע״ל סי׳ ע״י):
) מפרקתה של בהמה(א) ג אסו׳ לאכול מבשרה הי אא״כ מולהו נ  ג ב ניי] י׳ השובר(

: ה ה י ל ) ולצלי מותר אפיי בלא מ ג  יפה ד וע״י מליהה מותר אפי׳ לקדרה ה(

 הגה ן 1ו] *) (י) ונהנו להחמיר לחתכו ולמולחו אף בצלי ן W וליה ה אס חותך בשר מנית השמיעה קוים שתצא
. . . . . . .  נפשה .

& ו ' י " ־ א י ה 1 י ? ׳ » ל ה 2 כ י ת ז י ב י " י ה  דמלימה לא מהני לא לקדרה ולא לצלי כמ״ש הרץ וכתב ר׳ ירוחם נט״ו אוח ד׳ שכן כתב רב אחא ושמכון להחמיר יס״ל ל
 ומליחה מהני מיהא לכ״ע אפי׳ לקדרה דלא גרע מנצרר הדס מחמת מכה דבסעיף ד׳ וכ״כ הרמב״ם ס״ו מהמ״א"דין ט׳ השובר אין יכול לעולתו נשנס וי׳ל
מ נ ^ ו א ל י ואי?א 5 ' ^ א ה 1 כ י ת ח  מסרקתה של בהמה קודם שתצא נפשה הרי הדם נבלע באברים ואסור לאכול מבשרה חי אלא כיצד יעשה יחתיד ה
. סאנריס וכו׳ סיי־ו כשפירש ׳  וימלח יפה יפה ואחר כך יבשל או יצלה עכ״ל וכתב הב״ח דהכי נקטינן ולא כהעט״ז שהבין דלחומרא בעלמא נהנו כן: ן וה״ה אם חותך כו
^ ר » ש / ו נ ת א ר | » 1  העט״ז השמיט זה ולא ידטתי למה ואפשר דס״ל דהיינו הך דבסעיף ד׳ בהג״ה ובאמת אינו ענין לכאן דהכא קאמר דבחותך כזית בשר קודם מ
 שתצא נפשה שצריך חתיכה ימליחה אף לצלי ויצא לו להרב כן מדברי הר״ן פרק השוחט ופג״ה דכתב דאע״ג דבצלי דעלמא לא בעי מלימה ולכן סיס אומי י״ס דאיצ
א *יצל" "ה אלא אפלליליא מ ע י ה נ ל ח ד מ  כחותך כזית גשרמביה השחיטה צריך מליחה דע״י שחיטה מתעורר הדם ופורש ממקום למקום עכ״ל ומשמע ליה להרב י
 כפורש ממקום למקום א״כ דמי לשוכר מפרקתה לאיסורו משום דפורש ממקום למקום דקי״ל דצריך חחיכה ומליחה אף לצלי אבל בחוחך אחי נ5ל\יפה ולא נפלט כצ סדס

 יציאח נפשה א״צ חתיכה ומליחה לצלי
. . . ונראה , . ׳ ו  ר׳ גהג״ס: ח אם חותך כ

 אסור אס לא מלחו משא״כ בשוכר מפרקת ללא נזכר המליחה כש״ס ואדרכה רוב הפוסקים לא מצרכי מליחה לצלי וכן נראה מדכריי התום׳ *יש ט׳ ומק־ סא כ׳ סרא׳׳פ
 י • לקמן בפי ניס נשר שנמליו
 נכלי שא״ס אינו אפוי אלא

 תיכף ומיד אמו סשחיעס
 נקורדס ולא נסנו לחתוך
 ונהגו גינ לנשלו שלם ואן
 לדגלי סנו״ז קשה 0(א ייא
 ליזהר ונוי והעולם אינמ
 נזסרין ולא ראיתי שוס עוחה
מ h\-1 ואפשר דוקא לשנוי אסור » א  ש

 ! t 1 ״ * ״ משאינ נשמותנין נקורדם
 ממי ליה מליחה אח״כ כמ״ש כסי׳ ומי׳ למומל ונמואן כ׳ סטי!
 ס״ט ס״ק ס״ח ט״ש: ה ולצלי מותר נשס הנ״א דמיתר יעיל סי׳
, ״_ _.u_ סיס ונשיו סק״ת ונט״וומס ו , .  ״״, ״ י ,
ה שכתגס׳ לעיל נשם םישנ״א . כחב הר״ן ובצצי נמי עד שנ« ׳ ו  כ

 כל צרכו דאי לא נצלם כל צרכו
ס מטה יהונתן ״ ״ל ס ע ל ו , ל ר ״, ע ש כ כ ל ״  ה

X , S r y S ^ S • ומ״ש שם: ו ונהגו לההמיר כי׳ 
 הוא ע״פ גירסח רש״י ובעל העיטור וננל« נטקוס אתו.ז״ל סראיש
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 ;לי כלל אלא דינו כשאר בשר לצלי לקמן סי׳ ע״ו אלא לקדרה צריך חתיכה קודם מליחה והיינו הך דסעיף למין שדי ני ימ שיצא למוז
ס שלא י י ש>שאר־1,ה7דס 44 ג ט י יא(* ד ל צ א ל נ י ד ה מ מ י ל  )ה מדברי הר״ן פ׳ השוחט ופ׳ גיד משה דבחוהך כזית בשר מביה״ש צריו מ

 פ׳
 סס שנתון הציר ולא כס״ש
 בנימוקי הריי *יז סמולמ
 נכלי שא״מ אטור אפילו מט
 שחון לציר אפילו גלי שומן
u כו׳ ומי סוא הנביא שםגיד 
 שפירש ממקום למקום עיש
 ניאיש א״ב משמט טונריו
 דאי הוי ידטינן ודאי שטירש
 מטקוסלפקוס אפוד איכ ס1כמ
 יס״ל דדם אנריט שטייפ

 יד אפרים
/ סעיף חי) מותר  (pv ט
ג מ  לאגיל ביצים !לייית. ו
 טסרח״ו נליקוטי נווופ נשער
« י  סמצוס פ' אמרי בפני! נ
 צלויה ראיתי לטורי ו״נ שםיפ
 נוטעה כשהיא צלויס נל»
 שישגיח נה אט יש נס דם ולא

י רע״ק ש ו ד י  ביאור הגר״א ח
V ב' דיו! אס יש וק״ת א' י״ה  רופב אין אופר יותר סבצא בדי קליפת ו«בתוט' *
י פני בקליפה וענתופ׳ שם *״ו נ׳ י״ה «ר ונאיח פי' תט״י ל מ  טיפת נוי ובדעת י
י קליפה: [יב] ונלנד בו׳ . בניל נפ״ב י  ולקפן טי׳ ק״ה ובאן קליפת חביצת לא נדע פנ
 ראף שאיגו נטקוט תאופר הדפ אפור טררנגן: [יג] פותר בוי. תום׳ פ״ד א׳ דיה םיפנין
. דחשתא בעיגן נל שיש להן סונית פותרי! ביש בתערונחן שאין ׳ ו ; [יד] וכל ג ׳ י  נ

 נינד דאין םשופ פראית עין :
] אלא נדם נוי . טועי' רט״ת יבדיתות : [3] ותיפ בוי אנל בו׳ . בפיש א ] » h 
 נפיג לטיבן נוי ונטי ש תופי רוזולין ייי א' י״ח ונטנין . א״נ בלא בו׳ ואפרינן
/ א' ישובר 0פרקת אטור תי בלא פליחה נטיש נפיג טנלל דנלא״ה טותו אף י  לקטן פ
. בגיל • 1ד] ובלבי גוי . בט״ש שם צ״נ ב' אנוטדי בוי י מ טיייי• •י VA ^*כך כו  נ
 לפיד םצ0ת צמית אפיי י• flj] השונו כוי . מיי רי״ף ורא״ש איבעיא להו הואיל
 והבליע דפ נאינריט סי מוי לטיבל טינית נאופצא או יא תיקו ולחוטרא פשפע אבל

 לצלי או לקריית יינו בשאר בשר ילא אינעיא ליח אלא נחי ון׳׳ש וע״י בו׳: [ן] ונהגו ביי . בגי׳ רש״י שפ וע״ש ד״ח הא נוי ויוצא ע״י פלח א״ד נו׳ יר״ל שצרין חחיכה
, דיל ראטוי חי וצלי גלא טליחח נס״ש שם ל״נ א' וטולחו יפה כוי ופי׳ הר f דלצלי או חי קאפו דאי;לקדירה י ו  ד1יי ומינה לא גרע טאוםצא ראטטיק לקדירה 1 [ן] וחית אם ג

 פאי

 שהוא פפני טארעא בגון שחחרננולת פגודה בלול או שאין תרנגול אצלח עד ט' בתים
 ופניי כתב או שגחר פפםיק ואין נו גשר יבי חפו״ח רנעיי שתהא סגורה ב״א יום
 טשך עבורה: (שטין טי) בלון שיש נו קשקשים. לשון הש״ט דאית ביי קשקשים ונתב
 רש״י דאית ביח בוס קשקשיפ' טשטע לבאורר. דבדט םעורב קשקשים אנל להגיח אצל
 חרם קשקשיט לא שריא ואפשר גס ליקרו קשקשיפ וליתן בתוך דם לא אלא דםעצטו
 נשאר נו קשקשים ע' גטוניא ובתוספות שפ דנרפ טתלבי שזים ליש בית קשקשים ואטאי
 ליש הא אפשר ליתן קשקשים לתוך רט טהלבי שתים והדואר. יסטר שוvא דם דגים
 אלא פשפע דלא פהגי ואולט טלשון הדטיא לקפן (שיפן פיז ט״ב) פשפע דהכא שרי
 להניח אצלו קשקשים גט נראה ראפ נישל הדפ פותר לאבלו לדעת הרט״א (פי' •יו)

 דאף אם הוא רם נחפה ליבא דאורייתא דהוי רם שבשלו ויםי לבשר עוף :
ד הדס לצלי  (סיי ס״ז ש״ו סק״י) דלא גדע פנצרר הרס]. הוא תפוח יודאי נרע ימצו

 לא

 פתהי תשובה
 הנמצאים נמעי מודנגולמ שנמצא נהם דם מותרים רק שיזרוק סופ וםא ג״נ אין גקלסוס
 לפולס כדאימא פיק מיצה ד 1׳ וצ״ע לדינא עיש וכן ראיתי נכסוני םרנ םגלול פםו״ו

 זצ״ל שפסק כן :
ים הנפש כוי. [מיין נתשונח מ״ס סימן ע' שנשאל אודומ וס שחיטה שנקיש סיס מושש לסנייו ססגופירי«  חץ(א) אלא נ
 ומתמציתו שלא לגמוע ניצה צלויה והניא

 באר הימב
ס אע״ג להן ם ל ה ס אין נ ׳ה מזכר א ׳ הש״ך יס׳ כ א מארעא ו נ ס ס  שאינם מזכר אלא י
כ׳ בשיבולי ס( י נ ן סנ ם לאי י ר ו ס ץ ומשוס שיקיז א ש ׳ ה נ . ם ל כ א ל ( א י זרות שלי: (  מו
ם משוס שיקוץ י ר ו ס ס א ׳ ימי גולת ג ת התרנ ח ס שהו הביצים ת א  לקט בשם הגאונים ל
ת הגאונים): ע ל ה כ א להתיר וש״ך יפר״מ הגיאו לאי מ ת י ס נ ת ים כ נ  והב״י וכל האחרו

• נ י ה ם שתצא גששה והשעש לסי שהדס מתעורר לצאת בשעת שמימה וכששובל מפרקתה לאיס מן _ מתלמוד נ ד ו . פי׳ ק ׳ ת ק ר פ ) מ ב ) . ג״י : ר ש נ ט ה ם שעל פ ) בהרהה. משוס ד א  סן (
" " ־ י " " ״ ״ י - י . ! . » ׳ . . . ס לז . ל ט  אינה י

ה זי שי ץ ׳ ׳  סש״ז יהנ
ה יש ס י ח מ ס י י ג ס זה ר״ל משוס מומלא זו ל א ימשו ״ ׳ שפיר אח״כ ד עקר ממקומה . וע״ז כ ם נ ל ל שלא מצא נפשה ה ם כי ע ל ״נ שעמל) משום נצלל ה  להוי ג

כ טקומומ בפניו גפיעפ גי05 . ^ w _ מ י ״ ע ^ מ ! ע , ו ר מ ן . ב ״ל כ כ ה ״ 1 א ו ל 5 ר j 5 ה , ל 5 ג א ש ק ן ״ ״ ר 5 ה ש ך נ ״ ׳ מ : ^ י כ ם י ר כ י א  אינה יכולה לזמן ומוזר ונב־לע ב

׳ דל^ ש»ס נמעניש מ״ש י ומ״ו כ׳ שפיר וליה נמיחך נשי י /  סש״ז להנ״ה זי שייך לקמן נםעיף ל׳ גני נצרר הדס(שפסק הש״ע ללצלי א״צ חתיכה ומליחה ע״ז כתג ונהגו להחמיר כו
 והביאו לי ניצה מגזללפ
 וגמעה וסרנה כאלם ומ!טט
 טסנ׳ שהוא כרס ונורנק עגיל והניאו ממינ וויקדק «נ מ״ש נלמי שיפנימ נם טש«ע שיש לס גדיקסואלו גסנמ״י שסניא סנ״י משמע שאין נדיקם נצלייס וכמ״ש מין בדי! וס וכמנ למלק נין ניציס צלוייט קשוס זקורי! לפ
 יישדאן שאם יש שם י0 אפשר שיראה מיי אלא ילנרו אין ראיס מסשיס דדלסא היו משגיחים אס יש נמס וס ולא הוצרך סש״ס צאמרו ודוחק לימי שכוונתו שלא ציוה לסריקן ממחלה כוי(ייל כט״ש נשם כסיג שיש נני
 אוט שטריקיס מממלס נקערס וממוייין אומן לקליספן יסוממין סגקנ וצולין אומה עיש) וע״ש שני ניכ לפרש מיש דמי ס״ס לרבנן וסיים נה שנסגלוח נגלות אמרי קדוש מינו מאי״, >״ל אין לאיש לחומרט נני אום שכסנ
 שגומין להריק תחלס tn , ועיש שכ׳ דויאי מיתו פל סרנ ויל כשהיו עושי! מנשיל או מטגנים םיו רואי! אס יש דם שמריקיס נל הניצה מקליפתם כוי לנשלם וכיוצא לא p נגמימס עיש ולא הננתי סמיליק דסא נעינא
* י ש להחמיר ספי פלטשוס ואשיל שהיא פ״י ספרונש ולכן נראה וודאי אחר צלייה מזוק הוא שיהיה תועלת ננויקס וזה סיס סנרס המחמירים שלא לגמוע ניצה צלויה ואם איהS*s6« הטמ׳׳נ סיה לסט נבדוק ולנפוט ו  ו
 ואיש גמי הראיה מהש״ס: וטיש בלמי שישגיח בו׳ ד״ל שלא סיה חושש לםנרח המחמירים כלל ואפילו דדן חומרא להשגיח שמא ימצא שיפיס ניכר נם אמר צלייה לא סיס עושס ולכן כיון שהיה צריף לנפוט הניצה אחר צלייט
ו צויכיס לנשל או לטגן שבנקל לבדוק טשמט ודאי שהיה עושה כמיש ימחינ ז״ל וע׳ נמפארס למשה שכמנ מיצה במעי תרנגולת שנמצא ד0 צ״ט וגס נשפ״ד כ׳ דאפשר דגזוו נס כמו מיצה נה  (א היה חושש אגל כ»י
ס הנמצא נחלנ יש לאסור החלנ ע״ש וכ״כ נשו״מ חינוך ג״י סימן ל״ח שדס הנמצא בקדירה או נכלי שנחלנ לחיכה נולנ מנהמס סמלג אשור ולכן חלב הטעה ו . וגי נשוימ נמלח שנפה נ ׳ 0 יגי0 «  •1פא: (העיף *') ד

 לאדסיםומ אשור ואם עשי שמאס יכול למוכרה לעובי כוננים נאוסן שלא יהיה חשש שיחזור וימכרנס לישראל וכן סנליס שנשחסש! נחמי! אסירים מיש :

 יד אברהם
) דם איס נו׳ «נין  לספק כגיש סי׳ >ףי. זנניצס נת יימא עיקל המ״י טל החלבון בצייים •י (הזיףי,
 תשיניט סוצצו. סמיי נשם נ״ש הטעס ואן דמזי ליי ניכר שנא טסאוס וליפא משוס מראית העין. ונהיג
 כמנו המוספות בשניו(דף ס״נ) וכ״כ נס׳ שער המלך הל׳ יו^ז משנרא ונפשי׳ ועי׳ חו«ופ ורא׳׳שטיוגין
. ומיין נ י . וכבר הקדימו המ״י פון כלל ס י  (מיו ני) והנליי כסנ שנ״ל דלפרש״י בכתובות היכא ומוי לי׳ אפו
מ ם ויט א כל ים תי  ט״ש הפמ״ג כאן שהוא סותר מ״ש נסי׳ ס׳ ועי סל*ש נסי׳ פ״ז: (שט נתגיח) ו
 דיאיל וטדיגא שרי אינו אוהד תערוכתו. היינו כשנתעיכו נענין דליכא משוס מראיס מעין שאין ניכרי!

 נטי! דאי לאו הכי אסוו. וכימ נושנ״א ומניאו ג״י. והשתא א״ש גני כנר נסעין סקווס. שאם p ויצא מ ־
 ע״נ הנכר צריך לגוררי אעיפ שאוכלו פ״י מערומיו מ״מ ניכר היא נעץ:

 (יו״ד ה״א)

 נלחץ מהרש״א
 (0עיף >ל נסג״ה) וכן א״צ לבדוק. עיין לעיל ריש פי' ל״ט וט" פ״ה טעיף «' : (שיט םעיף יי) אפ
 •ירש. וגוזלנ אשת לחיפך ידוקא בלא •ירש אטור טי' •״א ט״י והטעט נטיז שפ ויק ח׳ : (שה)
 YT\Q( , התא לינא ומוי ליה רשיי •י אע״פ דיס ע״א וקשה רהא נ״י שאמור פשוט פראית עין
ה פתל' יויט עלה ס״ו ד״א «*נ שהעלה י  אטילי גחליי חידיט אפור . םפר נווו שנע ועיין שעה״פ •
י חוטפות בשבת ויש ים״ב ידוש• נל שנשוק אפור פשוט סראית עין אטור אפיי נח״ת ובאן  סדנו
 נט בשוק ליבא יחזי ליח ו(סיי פיו ש״ע סעיף אי) אן שפירש טטקוטו. ודוקא סחיים עיין ש״ך
 יי ובשפירש אפור

 ם״ק עיי «
 >ס חחלב

 עיי״ש
ו הק״ג: (שס) ךלא גצדי פותי . ובעץ זד. םיטי תלג בעוון >ס ו ן ^ פ * 
 פשוט אבד p החי לדעת י״א בסי׳ •יא פיה ו (שיו פי!"י) כט׳ש.ני'
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. קשה מזה טל מ״ש הטור ׳ p כדי לקרב סיתתו! כי  פ׳ השוחט ריש דף ל״ג מחותך כזית בשר מבית השחיטה קורס שתצא באיברים: (
 נפשה אסור מדיגא לצלי אף דיעבדיבלא מליחה׳• ט בדי לקרב מיתתה סימן כ״ג כששוהה העוף למות אחר השחיטה מוטב שיכנו על ראשו
׳ • ואע״נ דלעיל סי׳ כ״ג ס״ה בהגייה כתב דמותר להכותה על ראשה להמיחו ט׳ ורבים מתרצים דשם לא בא אלא להשמיענו שלא יעשה  מ
 לקרב מיתתה אפשר דאין הדמים עררין כל כך אחר הראש יעיין שהייה ואמר מוטב שימו ממה שישחוט פעם אחרת אבל באמת אף
 בהכאה אסור משוס, מבליט הדס
 ואין זה נכון כלל. ונראה דרש״ים״ל
 דדוקא בשובר מפרקת׳ חשו כן כמ״ש
 בהגה׳ אשיר״י בשם רבינו יהודא
 דוקא שובר שמחמת יסורי שבירה
 אין בה כח להתאנח ולהוציא דם אבל
 חותך לא אסר עכ״ל. ומשוס הכי אין
 לאסור גס כאן שאר קירובימיתה
 כגון להכות על ראשה ולא ס״ל כמ״ש
 רמ״א כאן והוא מדברי שבולי לקט
 שאסור לתחוב סכין בלבה וא״כ לא
 היה לרמ״א לפסוק בסימן כ״ג דיכנ׳
 על ראשו וכאן אוסר כל קירובי
 מיתה ונראה דס״ל דלעיל מיירי
 ששהה זמן רב ועדיין חי וכבר יצא
 הדס מה שיש לצאת בזינוק ומה
 שנשאר קצת יהיה נבלע באיברים
 וכאן מיירי שרוצה למהר המיתה
 חיכף אחר השחיטה בעודו זונק ובזה
 יבליע הדס באיברים : בב״י דבור
 המתחיל נצרר הדס כו׳ כתב בשם
 הרשב״א ירא׳ לי שלא התירו בורידין
 אלא כשהוציאן מתוך הבשר כו׳ נ״ל
 שהוא טעות סופר וצ״נ שהן יוצאין
 מתוך הבשר וכן מצאתי בתה״א דף
 ס״ט וז׳׳ל מסתבר לי משום דהס
 מופשטים וטומדיס פניהם אצל האש
 כו׳ פירוש שכך הס בחולדה: בהג״ה
 ונהגו להחמיר כו׳ תיוהאחזינא הכא
 חדא מצד לשון ונהגו דמשמע דקאי
 על שובר מפרקתה והוא דבר שאינו
 מצוי לגמרי והיאך יכתוב על זה לשון
 ונהגו והו דחתיכה מאן דכר שמיה
 בדין שובר מפרקתה ואס כא לקדש

 מזשה (ר״ן) י״א שיש ליזהר למחלה לשבור משרקת הבהמה או לתחוב
) ט כלי לקרב מיתתה משוס (ה) שמבליע לס באברים ב ) " ל  סכין נ

 בלרישה בסי׳ זה סעיף
 י ומליחה. המחבר לטעמי

 ר׳
 אזיל
 דס״ל לקמן ר״ס ע״ו רלצלי א״צ
 מלימה אכל לפי מאי דקי״ל החס
 דכל צלי צריך מליחה קצת פשיטא
 דהכא לא טדיף משאר כשר וק״ל:
. אלבשלו ׳ ו א וי״א דמשום זה כ  י
 קאי אבל בצלי דינו כשאר כשר דהא
 בנצרר הדם נופיה דינו כשאר בשר
ב וגם •הבשר  וק״ל וכ״כ בעט״;: י
. וכן לבשלו ע״י י  מותר לאוכלו ה
ג ומ״מ בדיעבד  מליחה ועד״ר: י
 מותר . והב״ח אוסר אף דיעבד
 וראייחו מהרמב״ס ולא נהירא
 ואדרבה דעת הרמב״ס להתיר כמו
 שהבינו יסרב המגיד והראב״ד
 והמגדול עוז מדכריו והוא העיקר
 (וכן דעת בה״ג והרא׳׳ש והטור
 והמחבר והרבה פוסקים דאפילו
 בנחאדס שרי ע״י חתיכה ומליחה)

: ׳  ועמ״ש בסי׳ פ״ג ס״ק י
ן א המוה והקדום אסוריס . ך 0 
 ושאר הראש מותר וכן כתוב
 בהג״ה סעיף ד׳ ואפילו קליפה א״צ
 לפי שההרוס (*) מפסיק בין הדס
 שבתוכו לבשר ואין הדס נפלט לחוץ
 כ״כ הפוסקים וע״ל סי׳ ע״א ס״ק
: ב אא״כ ניקב עצם המוה  ח׳
. אפילו לא ניקב הקרוס דכיון י  כו
 שהוא צולהו כל שניקב העצם שוב
 אין הדם מתכנס בתוכו כ״כ הב״י

 (ננימין זאב וב״י בשם שבולי לקס)
ה מכה אסור לבשלו עד מ ה  ד fftJ י נצרר הדם מ
 שיההוך המקום וימלהנו יפה אבל מוהר לצלותו
 בין בשפוד • בין על גבי נהלים 1ט£ אפילו בלא

) ומליהה: (י  היהוך י
א וי״א ימשוס זס יש להחמיר (f) לקלף ניח השחיטה או לחתוך  הנח י
 באותו גשר קודם מלימה הואיל יגצלל oe הדם בשעת שחיפה

 (ארוך כלל א׳ וכל נו) :

ר שלא נמלה ונתנוהו בהומץ כדי ש ב  ה ני] ח
 (ג) להצמיה דמו בתוכו אםנהאדם הבשר זהו
 סימן שנעקר הרם ממקומו וההומץ אסור וגם
 הבשר אסור לאכלו הי ואין לו היתר אלא בצלי
 ואם לקדרה צריך התיכה ומליהה ואם לא נהאדם
ב ונם הבשר מותר ) י ד ) ר ה ו ץ מ מ ו ה ה  הבשר 8

 לאבלו (״)הי:
 ו י הומץ שנתנו בו בשר פעם אהה להצמיהו לא
 יצמיה בו בשר פעם אהרה מפני שבבר השש
ל שלא הלטו בו כלל מוהר ״י להלוט  כהו אבל כ

 בו אף על פי שאינו הזק :
 הגה יש אומרים בזמן הזה אין נקיאין בחליטה יאסור לצמח במומן
 (רנינו ירוחם כ״כ בית יוסף בשמו) וכן נוהנין במדינות אלו שאין
 מצמיחין נשר בחומן קידם מליחה ואין לשנות ע ומ״מ (ט) בליעבל

 מותר. ימיין לקמן סימן ע״נ:

. לבו ט״ו סעיפים: ת ו פ ו ע ה ש ו א ר ת ה ג י ל י מ נ י  סח ד

) הראש(א) לצלותו צריך שיברן א ) ן מ ו ט ה ] א א נ  א
ה כדי שיזוב הרם דרך ט מ  שיהא ביה השהיטה ל
) א [ב] המוה והקדום(נ) אסורים ב W ב אא״כ נקב ב  שםואםהניהו על הצדדים (

: ם ה לפי שהדם זב דרך ש ט מ  to עצם המוה והיה הנקב ל

 דבר זה מצד המנהג היה לו לכתוב ונהגו להחמיר ואף בצלי בוי׳׳ו כיון שבא להורוח שני חומרות חדשות מצד המנהג. ותו מה שייכות יש לדין
 חותך מבית השחיטה לדין שובר מפרקתה ולמה כ׳ על זה וה״ה כו׳ ותו דלמטה בסמוך כחוב בהג״ה וים אומרים דמשום זה ט׳ דמשמע שחולק
 על מה שכתב לפני זה ובאמת לא הוזכר מזה שם ולכל הפחות לא היה לו לכתוב ויש אומרים אלא יש אומרים בלא וי״ו כדרכו מלבד מה שקשס
 מה שנזכיר בסמוך ונראה לי ברור דהך ונהגו להחמיר עד נפשה מקומה בסעיף ד׳ אחר דין נצרר הדס שפסק הש״ע דלצלי א״צ חתיכה ומליחה
 ט״ז כתב ונ הגו להחמיר בחתיכה ומליחה אפי׳ בצלי והוא באמת מנהג בכל יוס בינינו בנצרר הדם וע״ז כתב שפיר וה״ה בחותך בשר כו׳ דהוה
 ג״כ טעמו משוס נצרר הדם כמ״ש הר״ן בהדיא בפרק השוחט שהטעם כיון דמבית השחיטה קא חתיך ועד שלא תצא נפשה שהדם נעקר
 ממקומה מתמצה דרך שם. ועל זה כתב שפיר אמ״כ וי״א דמשוס זה כו׳ רצונו לומר משום חומרא זו דבית השחיטה יש להחמיר אפי׳ בחותך
 בבית השחיטה אחר שתצא נפשה והשתא ניחא עוד מה דקשה כיון שכתב רמ״א כאןדבכל מקום יש להחמיר בבית השחיטה ולמה כתב לעיל
) להצמית ג  ללוקא בחותך קולס שתצא נפשה ולפי מה שכתבתי ניחא דכאן כותב דברים אלו באמת דרך פלוגתא כנלט״ד ברור ואמח: (
 דמו בתוכו. ררכן היה לתת בשר חי בחומץ ואוכלין אוחו. דין. ולפי פירושו היו מולמין אותו אחר כך לקרירה ולא קמ״ל בסוגיא זאת אלא
 שאין מזיק נתינה בחומן ע״ש אבל מדברי הטור מוכח שלא היו מולחין אותו כלל כי החומץ מצמית הדס ולא יצא אפי׳ בקדירה וכן משמע מפירוש
. לכאורה משמע אבל לקדירה אסור בלא חתיכס  רש״י גבי כבד הביאו ב״י ריש סימן ט״ג דאין מפליט עולמית: (ד) וגם הבשר מותר לאכלו חי
 ומליחה כשאר בשר דעלמא וקשה דהא כתב ב״י בשם התוס׳ והרא״ש אם נחנו בשר חי לחומץ ואינו שוהה בתוכו לא מפליט מידי ונצמח הדס
 כתוך הבשר והכל מוהר ע״כ מבואר דמותר לקדירה בלא חתיכה ומליחה. ונראה דהטור וש״ע לא נתכוונו כאן למטוטי לקדירה דאסור בלא
 מלישה אלא לאפיקי מרישא שכתב ראם נתאדם כו׳ דהבשר אסור לאכלו חי ואין לו היתר לקדירה בלא חתיכה ומליחה וממילא כשכתב כאן
 דמותר לאכלו חי נדע דלקדירה יש היתר בלא חתיכה ומליחה דכבר השיה אותם בזה. וטי״ל דשלשה חילוקים יש בזה אס שהה עד דאםמיק
 הכל אסור ואס לא שהה כלל הוה כלא ניתן כלל בחומץ וצריך חתיכה ומליחה לקדירה ומותר לאכלו חי ואס שהה קצת מותר אפי׳ לקדירה בלא
 מליחה ורכימ לא פסיק ליה שיעור השהיי׳ ט״כ לא כתב רק היתר הבשר חי ובפרישה הביא בשם רש״ל דאסור לקדירה בלא חתיכה ומליחה

 וכחב טליו דהיינו לפי מנהגינו דאין בקיאין בחליטה אבל בזמניהם מותר אפי׳ לקדירה :
) הראש לצלותו.בטור כתוב למולגו ואין חילוק ביניהם לדינא כי מליגה וצלייה שיין בזה דבגמ׳ איחא האי מאן דמטוי רישא בכיכשא א ) ח 0 
 אלא דב״י דקדק מדכתב רבינו למולנו ש״מ דלא לטנין צליה אמר וול׳מ פשק להלכה כרמב״ס שכ׳ בהדיא לצליתי:(ב)המוה והקדום אםורין.

נ " ע ) ביאור הגר״א א ס ש * מ כ ז י ) y ׳ t o 8 5 ״ י י י 6 ס  חרושי רע״ק >*< ל
א יצםית בו נשר.יאי! טאי וטטוזי! כוי דקאםר הא בשיעור מליחה ונישול כבר יצאח נפשח ועתום' שפ י״ח י ומיכה והכא גט לצלי מי חחינח וםליחח : (סטין וי) ל  A• מ
 נו גוז לומטיח אנל יש גו נח לעקור הים וחוי ים אנריס שפירש פרישה וג״ח : םולחו. אינ סיירי לצלי נו׳ : [ח] נצרר נו׳ . כ[ פי' הרא״ש שם ׳נ״ש : [ט] אפילו
א דב" דקיק. כני השיגו חאתרוגיט דהנ״' לא כ״כ אלא כו׳. מ״ל פי׳ n"b סיא : [י] בשד ני' . נפי׳ תופ׳ שם ד״ח אפטיק . ונדאח לי״י נפי ל  (סימן ט״נו עיז סקיא) א

 ידקדק שפי' רינ״א ני׳ :
 HQ [א] (ליקוט) הפוטן ני׳ . כלישגא קפא יבשל תורה הלך אחד וזטחםיר . ת׳ח ע״ח נ׳ ונן נתנ בחרנה טקוטות ונ״נ הרי״ף וש״פ והראיה השיג עליו שט דחא קי״ל
 דהלנתא כלישנא נתר א בין לנ\לא גי! למימרא ונטחיב חשיב רלא אפיו חגאוגים כן אלא בדיני טטונוח דל״ל בחן קולא וחוטרא אבל לא נאיטורין של תודח וליתא שהרי"|»
 וחרפב״ט פפקי הרבה נ! אפילו באיטורין של תודח . ועוד הקשה היא״וז שם חא דם שבשלו סדרנו! חוא (ע״כ) : [ב) חםוח והקדום . תום׳ שם ד״ד. רישא אבל היאש >*תר
 ונט״ש בנםרא שט בטזירקי דפשאב שאינ אלא דנאן דע נם ועלנלת חוי נטו קדירח לפוח וטתבשל חים טשא״נ בראש דודאי טשאנ שאיב ! [ג] אאיכ נוי . דאז טידב דייג

*  באד היטב ג
 להחמיר אפילי בחותך מנית השחיטה אמל שתצא נפשה ועש״ך) לכאן לא שייך
ע. כתב השייך אע״ג לנסימן כ״נ פסק  (ה) שםבלי

 ופינ סטור גשמו: ו שס דף
 >״ג האי *ומצא דאסמיק וכו׳
 וכדעת רונ סמפרשיס: ו שט
 נגיא וכמאן דשרי: ח ססחיפ
ן ע״ד: ט שם ונמאן דשרי:  י
 י מימרא דמר נר אמימר לרב
 *שי שם: יא שס נגמוא:
 * נט׳(!ולין דף צ״ג וכלישנא
 קמאסרי״ףוסרא״שוסדמג״ט:
 1 הישנ״ח נייה(וטור סימן

 מטח יהוגתן
 טמקוה למקום אסור וניל
 וטרא״ש ס״ל דגם אמר שיעור
 צ(י ומליחה ה״ל למימשנינסי
 (מוסל היוצא ממנו לדם אלא
 כיון למקמו חנמיס סי׳ לצלות
 או למלוח נשר וכיון שעשפ
 גמקמו חכמים שונםדס שיוצא
 (און ממנו מוחל דסס אמרו
 וטס אמרו דום שמלחו ודט
 שנפלו איני אסור אלא מדרבנן
 א״כ היון שעשפ מקנם נמצי׳
 צלי אף שנשאר בתוכו דס
 יסידש ממקומו ג״נ מותר
 משא׳׳נ ננמלחו נכלי שא״מ
 דטשהו שלא כתקנם חו״לוואי
 אסור מחמת דסדס פירש
 ממקום למקום (פ״ז יתכן הא
 ילא מני׳ הרא״ש קו׳ מוס׳
 יפ״ק דיה ונסני׳ כו׳ ואמרי׳
 נס׳ נ״ס גני ר״ש דמלמ
 נימא גרמא מרי מ״ט לא
 ינשוס ינלע האי פולט האי א׳
 >מי פלט מסאי גיסא נלע
 •מאידך גיסא א״כ נמשיכה א׳
 נמי הוי דפ שפי׳ כו׳ ולסמיש
 (קימ מסתס זהא (סי דנני
 י״ש עיכ מוכח דחכמיס תשו
 למלוח ג׳ מתיכומ יחד אף
 דא״ל דתקנס מנמיס נן היה
 יכל שעשה נתקנמ חכמים
 (ינאלמימש לרסשננלטאע״נ
 צ״צ דחשו חנמיס לדם שנגלע
 עיי מליחה ואת א״כ נמדא
 «!י איכא למיחש שסי׳ ממקום
 (מקום טמקוס זס(מקום אמר
 א״ו דסנא נמי כיון שעשה
 כתקנת יוז״ל מומו איכ ה״ה

 נ׳ נמי וק״ל :

 גליון םהרש״א
 (ס״י נהנ'ה)וט"מ בדיעבד.
 ונבגד עיין סי' ע״נ םק״י :
 (שה) כותר עיי טליחה
 לקדידח. שיך סי' ע״נםקיי

 ועיין ם״ו בא! :
 (סימן שיח שיע סעיף אי)
 המוח וחקרוס . ובעוף בל
 הראש אטור זולת בטליחח
 שאד הראש פוחד שין ם״ק

 פתחי תשובה
 ופממציתי מפמציס מיס צלוליס מס דינם של אותה ספים ונמולין פ״ז מ״נ מגואר כשאין נסה
 טדאה אדמימות אין מייניס עליו כרת מ״ט יש לשאול אי אפורים מדאוריי׳ או מדרבנן או אינם
 אסורים נלל והאריך נוס ומסיק דמני מיא ודאי אסורים ואם נפלו לקוירם טשיטא שאוסרים אך
 אה אפורים מואוייייוא פליא בפלוגתי* ספושקיס אי איכא לאו ניס ש&שלו ושמלתו עיש] :

 ונהגו בלבל שאינו מצוי
 למותר להכות על ראשה לקרב מיחחה אפשר לאין הדמים ננררין כ״כ אחר הראשי
 ונש"! מירן לשם מיילי ש;בר יצא הדם מה שיש לצאת בזינוק וכאן מיירי שרוצה
 ל0הל מיתתה סינף אחר השמיטה ולזה יבליע הלם נאנרים (ועיין p״r) : (ו) וסליחה. נחנ הש״ך למאי לקיי״ל ר״ס ע״ו לכל צלי צריך מליחה קצת פשיסא להכא
 לא עדין משאל בשר: (t) לקלף. כ׳ הש״ך לאנישול קאי אבל לצלי לינו כשאר בשל: (n) חי . בפרישה הביא נשם רש״ל לאסור לקלירה נלא חתיכה ומליחה

 ובשב עליו דהיינו לשי מנהגינו לאין בקיאי! נחלישי;: (ט) בדיעבר . וללא כב״ח שאוסר אף בדיעבד. ש״ך :
. כתג מן״ז דבטור איתא למולנו ואין חילוק ביניהם ליינא כי מלינה וצליה שוי! בדין זה : (ג) אסורים . כתב המ״ז אע״נ מסימן ס״ה  D|־| (א) לצלותו
 פסק דלצלי א״צ צא חתיכה ולא מלימה לנורא משאב שאינ שאני ה5א לכל הראש הוא על האש והר כאילו המוח בקדירה כיין שאין מקום לצאת משם וכתג
. ם צ  סש״ך לשאר כל הבשר מותר ואפילו קליפה א״צ לפי שהקרום מפסיק בין הלם שבתוכו לנשר ואין הדס נפלט לחון ואפילו נפלט כבולעו כך פולטו: (נ) ע



 כאד הגולה

OB נגמלא : י DC ע״א): נ 
 נתיסעןת והיא״ש השאר מיתר
 דקרום מפסיק ואס נפלט
 בנולעו הו תוצמד. ה הושנ״א
 נס״5יש״פ(וב״י לדעת הי״ן):
 ו שם וכ״נ סר*ן נשם התופי:
 ו ספר א״מ ; ח תוספות
 וסיא״ש שס: פ סיר נשס
 סרשנ׳׳א (וע״פ) ונינ רנינו
 ירוחס וגי שפ שכל דם סיןרזש
 אין האש שיאנו אלא •מכלימו:
 י ס׳ התרומם וסר״[.־יא הרא״ש
 שם וש״פ : ינ עריני בשם

 פרי חדש
 (םיפן ס״ח פ«יף ני) אפילו
 אם הניחו על הצדדין פותד.
 משוס ולא משהו ליה טלי סאי
 ונשיעור מומס נזה אין הזם
 סולן ממקום למקום ואפילו
 ראינ פורתא עיי מלימה נסיק
 לשון הר״( ומעתה מיש סהנ״ה
 ששנוא וו מיקי יאטפינ ני
 לקמן ואינו אסור אלא העמנה
 שמונח המיר נטקוט א׳ לא
 יי יק ולועס הר״ן משפע ויאי
 וננל מין הטמנה קשרי משום
 דניי! שאינו אלא לסמניר
 סשיטר אין דרך להשהותו אלא
 ומן מוטט ואין להקשות לוס
 ממה שפי׳ הרין נופיה לטיל
 דרישא נננשא מיינו השרוצין
 להסיר משיער ממנו שהיי כן
 מנהגו להעתיק פי' רש״י נסחט
 אעש״י שנמקומוס אחרים מגלם
 דעתו שאין נן ומ״ם נ׳ אחיג
 ויש שגורסין בננשן כלומר
 דסשתא מיירי נססטנס לצלות'
 ולא נהסרס שיער. ומיהו
 לעני! דינא טון שדשיי יתום'
 מפרשי ליה נסעמנס נוי
 להסיר שיעי יאן< מאן ומ*וש
 להנהטמנהנדילצלותהאסשר
 דלא פליג נעיקר וינא אפילו
 יש״י וגם הטור פירשה לענין
 הסרת שיער ולא אשנתן פאן
 דמשליג נין הטמנה דצלייס
 להטענה דהסרת שיער 1ולפ
 הרין טשיטא שאין לסמון
 עליו נלל ודלא נסג״ה שכתנ
 שסגרת הר״ן הוא פיקר.ישוב
 דאיתי נשיו שהניא נשה
 סג״ס נשם דימ שסנר שהר״ן
 (א מייוי נמו:מ טמון תמיד
 נמקוס אחד אלא נשמצדוו
 ומשנהו ממקומו חמיו ונסכי
 לא פליג ארש״י והעול עיכ
 יאע״פ שאין נראה כן מפשט
 ונרי סרין אלא כוהוישית
 מימ נעיקר הוון יפה הוו!
 וכמיש בהגייה כאן: (שם טעיף
 ו* בחניה) אי אפרי' חתיכה
 נעשה נבילה בוי. נ׳ המרוני

 ממה יהונתן
 (סיטן פיח םינ בועית)
 ויטנרא הראשונה חיא
 עיקר בו׳ . עש״ו םק״ה
' וי״ל  הלשון מגומגט ט
 דהתתינה שהוא ס״י האש יש
 נו כת טפי להוציא מממנה
 נאשר א״כ פלוגתא ורין
 ורשניא מיידי נסטמנה נאפר
 אנל נכעמנה גאש תנל מוויט
 ואסור וא״נ י״ל דוס שכסנ
 הרסיא אינו אסור אלא הסמ;ס
 שמונחת מיי נמיא •היינו
 דומיא דמירוך שהוא על אש
 ונמומנה נאש נמקוס אחד
 שהוא על האש בודאי אשור אף

 לסנרא הראשונה :

 המשי בית מאיר
 (»p ם״ח ש״ך טיק י״א)
כתב עור שפ דאין לפלחו  ו
 קודפ חהנהוב . נ״נ ד״ל
 הראש ונית השחיטה לנד
 ואמר ההנסונ למלוח שאר
 העיף טשוס דאז הראש בולע
 אמ״כ מהעיף !לאפיקי מיד
 נשים שנוהגות נןולשיעםעיף
 יי) כשטולגים ראש. נ״נ
 היינו מליגה נרעןולא סמליגה

 בליין טהרש״א
 י : (סעיף ג׳ כםנ״ה)
 וטהגמ לי׳ייך. ואו גפ
 חוטים שבלחי א״צ לחפיר
 קיום טלינח סשא׳יב בעצים

 יד אברהם
 (טי׳ היח סעיף ח׳ בחנ״ח)
 ויש אופיין פה שגחון
 הקליפה דהיינו הפלטים כוי.
 נמ״י כלל מיו ס״ק ל״ד כס«
 דאס נשלו הרגל לאחר ןנטלון
 טפ ץל&יה ולא מסו מם
 שננולפיס דלא *וריק נזה

ן קמ ה י כ ת פ ב יורה דעה סח הלפת דם ש ה י ז ר ו  ט

. אלא רגילים להסיר ׳  אף על נב דבסימן ס״ה סטין* א׳ פסקדלצלי א״צ לא חחיכה ולא כסי׳ ט״א כשם הרשב״א: j נהנו להחמיר כו
 מליחה הורא משאיכ שאיב שאני הכא שכל הראש הוא על המוח ולמלחו חחלה קודם צלייה השוכח הרא״ש שם מביאו כ״י וד״מ
. כנקב החוטם כדי שלא ׳ ו  האש והדס מתקכץ בחוכו והוי ליה כאילו המוח בקדירה כיון שאין סי׳ ע״א וע״ש פד״מ: ד אם נעץ בו כ
. הלשון מנומנם ׳ ו סתס. רש״י: ה והסברא הראשונה היא עיקר כ  מקום לצאת משם משאיכ לפיל דקאי מל מהיכח כשר שהוא על האש י
 דהא משמע דלסברא הראשונה אפי׳
 הטמנה שמונח במקום א׳ שרי כיון
 לאינו רוצה לצלותו אלא להסיר שערו
 כלכד ואח״כ מסיים ואינו אסור אלא
 הטמנה ונראה דהריכ אזיל לטעמיה
 שכתב כד״מ וז״ל ולי נראה דדברי
 הרין הם כדברי רבינו ירוחם שכחב
 כנט״ו לוקא הטומן אבל לשומו ע״נ
 נחלים לחוס ולשנות מקומו חמיל
 מותר בכל ענין ט״כ ובזה לא מצינו
 דפלינ הטור וכ״פ באו״ה כלל י״ו
 למותר לחרוך הראש ולהסיר השיער
 על האש אפי׳ אוהביה אצדריס
 הואיל ואינו משמינו ברמז שמונח
 במקום אחד חמיד וכן בתלים ע״כ
 עכ״ל. ומעתה כך הס ביאור דבריו
 כאן בהנ״ה והסברא הראשונה היא
ם הסברא השנייה לא נחלק  עיקר מ
 עליו אלא בהטמנה אבל ־ בהחרכה
 מותר וכן נוהנין לחרוך כו׳ ואינו
 אסור אלא הטמנה ט׳ : ו כנגד
. מיירי כשנמלח תחלה י ו  המוח כ
 וק״ל מיהו אנן קי״ל דלעולם צריך
 ס׳ נגד כל הראש כמו שיתבאר :
 ץ ואם צלאו כך כוי . אשמועינן
 הכא דאפילו צלאו בלא הטמנה הקרוי
 והמוח אסורים וזה לא נתבאר
:ח ובדיעבד  בדברי המחבר סעי׳ א׳
 אם חתכו כו׳ . כלומר אס מלחו
 בליעבל אפי׳ לא בשלו עדיין ולא
 הסיר הקרום קולם המליחה סגי
 בחתכו שחי וערב וא״צ להסיר המוח
 אבל אם בישלו שרי בלא חתיכת שתי
 וערב אם ניקב העצם כנגר הקרוס
 קורס מליחה והניח הנקב למטה

 כדלקמן סימן ע״א וע״ש

 וכ׳׳כ בפרישה והוא פשוט. ובב״י
 כתב בשם אגור בשם מסר״י מולין
 לנעשה המוח נבילה ואוסר כל
 הראש וכתב עליו דאין לחוש לזה כיון
 שהפוסקים התירו בפירוש עכ״ל.
 ונראה סטפס לאי תאמר שעצם
 הקדיר׳ כולע טמא כגולטו כך פולטו
. ׳ ) ולכתהלה נוהגין כו ג  לאש: (
 כשכ רש״ל מה שנהגו הנשים לזרוק
 המוח שבראש האווזא ולהסיר אן*
 סקרו׳ הוא לפי שמנימין הראש ברמץ
) לחסיד ד  מב׳ צדדין פכ״ל: (
 הטלפימ.פי׳ המנעול שלרגלי בהמה
 בלייא שיכ״ל דהיינו שהוא עלטצם
 הרנל במנעול ועיין מיש בסי׳ ע״א
 סעיף כ׳ כשם רש״ל שיש לפשות
 המליחה אמר נקיבת המנפול. והיינו

 אע״פ

 הגה (01 ולכחמלה ג (ד) נמו להחמיר שלא לצלוח שוס ראש שלם
 אפילו רוצה להניחו אניח השחיטה למיישינן שמא יתהפך אציליו

 (חשובת לא״ש כלל כ׳ ומביאו ב״י סי׳ ע״א):

הו על נרויריו ד אם(יי) נעץ בו קנה או דבר י הנ  ב נ
 אהר מותר ואם לאו אסור י המוח והקדום:

ת השיער בלבד  ג ני] י׳ יש מי שבתב דלהסיר א
מ י ויש מי  *) אפי׳ [אם] הניהו על הצדדין מותר ז

 שאוסר (רשב״א נשם י״א):
 הנה ה W והסברא הראשונה היא עיקר ובן נוהגין לחרוך הראש להסיר
 השיער וכן עופות מןיורי נוצות שעליהם להואיל ואינו מונח על
 מקום אחי אלא מעבירו הנה והנה לא חיישינן שנבלע בו הדס ואינו אסור
 אלא הממנה(ו) ושמונח תמיד במקום אמל (ל״ן ור׳ ירוחם והארוך כלל
 י״ז) ונוסגין לחרוך על קש ותבן שאין להם חמימות בל כך לבשל הדס(בא״ו
 הארוך) ומכל מקום יעבירם על האש תמיי שלא ישהה במקום אחל הרבה:

 ך 1מ י אם בישל הראש שלם הבל אסור נח] אלא
 אם בן יש ס׳ ו כנגד 0) המוה וקרומן (ה״ה בשס

 הרמב״ס ורמב״ן ור׳ ירומם וע״פ) :
 הגה ז fil] ואם צלאו כך שלם ולא אוחניה אבית השחיטה או אנחיריו וין ביה מירי הקרוס והמומ אסור והשאר
 מותר (המימ בשם הלמב״ן) ולכתמלה גוהנין ליפול המוח קוים המליחה מתוך הגלנולת ולחתוך הנלגולת שתי
 ומרב שאז מחמתך הקרום היטנ ייש מסירים הקרום ח ינדיענר אם ממט שחי או עלב סני אפילו לא הסיר המוח
 קולס המליחה ואפילו בשלו כך(ועיין לקמן סי׳ ע״א וסי׳ ע״נ וצ*ב) [י] אם הראש נאסר ט *) אי אמלינן(ח) מתיכה

 נעשית נבילה להוי בזה כשאר איסורין (הגהת פ״ל) :

ן ב ו ׳הבא למלוג הראש י צריך («) להתוך הוטין שבלחי קודם מליגה ניב! ט  ה ניא f י
 צריך להדיה בית השהיטה כרי שלא יהא שם שום דם וכן כשטולגי׳ העוף(ייר״ן):
א ואפילו אם (י) מורך לק להסיר השיער יינו הכי (בארוך כלל י״ז) ומכל מקום בדיעבד אינו נאסר ה י  ת

 נםרוך בעלמא אס לא הסיר המיסין ולא הייחוס :

י י׳׳8 למלהם תהילה : מ ר מ ) ( צ ״ א  ץ 1יט בשמולגים ראש או רגלים (
 הנה ומולמס אמר כך אבל אס רוצה למלמם תחילה קולס המציגה סגי ליה בהכי ואין השערות מעכבי! הלם
ב ואץ צריך לחזור ולמלחס (יא) אחר המליגה וכן נוהגין ועיין  לפלוס (הור סי׳ ס״א נשם מ־שנ״א) י

 לקמן סימן ע״א :

ח להסיר הטלפים ולהרוך השיער בלא ) ש א  ז ניי] יהמשימיןרגלי הבהמה על ה
ק ראשי הטלפים מעט ומניהים ב ח ת א ויש מחמירין ו  םליחה חרולה מותר נטי] י

ה כרי שיזוב הרם (יהבי נהוג): ט מ ך ל ח ה  ה
א נאסרו: ך ראשן ל ח ת הרגל שנמלתו בקליפתן ולא ה ו ס ר פ ב  ח נטז1 י

 ט א הנה [יז] ויש אוסרים מה שנחוך הקליפס יהייט(ינ) השלפיס יב [יח] אבל השאר מותר(הנהי מי״י נשם סמ״ק
. ר״ל דכמו דקי״ל ׳  אמרינן' הגיג כו
ד הלב צריך ס׳ בקדרה נגד כל העוף ואפ״ה העוף אסור ה״נ אי ליכא  לקמן סימן פיכ וצ״כ נכי לכ הדטק כפוף דאי ליכא בעוף גופיה ס׳ ע
 בחתיכה גופיה ה׳ נגד המוח והקרוס צריך בקדירה ס׳ נגד כל החתיכה ואפ״ה החתיכה אסורה והלכך היכא דנתבשל הראש לכד דודאי אין בראש
ד כל הראש ואפ״ה הראש אשור וכ״כ האו״ה כלל י״ז דין ז׳ ואם הראש מחובר בעוף כל העוף מצטרף ד המוח והקרוס צריך בקדירה ם׳ ע  ס׳ ע
, ואע״ג דבסי׳ ס״ה סעיף א׳ הביא ׳ ו  לששים כגל המוח והקרוס וכ״כ בת״ח כלל כ״ז סוף דין ו׳ וכלל צ״א דין נ׳ ע״ש: י צריך לחתוך חוטין כ
. וכתב כח״מ ׳ ו א ואפילו אם חורך כ  לברי המחירין לצלי בלא חחיכה יש לחלק בין צלי למליגה ועד״ר ומהרש״ל פ׳ ג״ה סי׳ י״ב לא כ״כ ע״ש ־. י
 כלל צ״א לין ל׳ וכמדומה לי שאף לכתמלה לא נהגו ליזהר ונ״ל הטעם משוס דנהנו להבהב ע״נ קש וחנן ובזה אין לחוש שמא יבליע הדס עכ״ל
 ועיש ומשמע מדבריו שם דבמורך על גבי עצים צריך להדיח ביש השחיטה ובדיעבד אס לא סליחו שרי וכ״כ בסימנים שם וא״כ כאן
 כצע״ה מיירי בחורך פ״נ טציס וכתב טוד שם דאין למלחו קודם ההבהוב והוא מדברי המרדכי ועיין ככ״י מיהו בטמנו ברמץ ולא הדיח
. ומהרש״ל כחב באו״ש ובספרו פרק נ״ה סימן י״כ דהעיקר למלוח אחר המליגה ׳ ו ב וא״צ לחזור ולטלחם כ : י  הלם יתבאר דינו בסעיף ט׳
ג אבל השאר מותר. ואין חילוק בין אם מונחים לארק או שעומדים  או החריכה וזהו מצוה מן המובחר אפ״פ שאין המנהנ ק עכ״ל וע״ש: י
 על טלפיק כיכ בל״מ בשם או״ה זל״פ בת״ח כלל פ״ו דין ט״ז(וכתב האו״ה ריש כלל י״ז ואין לדמותו ממש למולח בכלי שאינו מנוקכ (דלקמן
 סימן ס״ט ס״מ) לאסור אף מה שלמעלה מן הטלפין משום לבלבר מוטט שבטלפין אינו מעכב כל הרנל מלפלוט עכ״ל) אבל מרברי מהרמ״י
 בהנהת ש״ל סי׳ ציא ומביאו מהרש״ל בספרו שם נראה לאסור כשעומלין על טלפיהן לכתב ולא למי למולח בכלי שאינו מנוקב רהכל אסור להחם
 המקום דחוק ללס מלצאת אכל כאן סתס רגלים מונחים בחריכהן לארק ויש ריוח להן של כל הרגל שמחוז למנעל לצאת לרך ארכו ולמה
 נאמר שהוא זב והולך דרך המנעל כי אק דרך הדם שיזוב למטה אלא להתפשט(*) לצדרין מכ״ל וכן מחלק העט״ז וכ״כ במהרי״ל וז״ל רגלים שלא
 נחקצצו ראשי הטלפיס ונמלחו אס שכבו על צירן כל זמן שהייתן במליחה לא נאסר רק מה שכחוך הטלפיס ואם נזקפו נאסרו כולן עכ״ל מיהו הא

 (*) צ״ל כדרך הדם שיווב למטה ולא להתפשט כוי(מנמט אום נלל לינ הי׳ י׳ נסופי) - 3לא
 ביאור הנר״א חידושי רע״ק

 בפו אבח״ש ואפילו לא ניקב ווקווט טידב דיינ בטי במזירקי וע״ל טי' פ״ת ט״א: [ד] יש דחןרק דלרעמ הטור הנט לטלנו בעיא אוחביה אבית השחיטה נטבואר להדיא בטור (מיי
 ביי. כפיי למיידי שם לעלותו ובטיש נט״א : [ה] ויש ביי. בפי' רש״י שם דיח רישא ע״א)! (שין הקיח) אם גיקב העצ0. ונס ניקב הקדום: (סעיף ח׳ נהג״ס) ויש אופריפ
 בוי : [ו] והפנרא בוי . עשיך : [ך] אם בוי . דנאן ליל םידנ דאיב נטיש נפזיוקי סד. שבתוך הנ$ליפה.ואם חתנו ולא חנית חתונן לפפה פותר חיח (כלל פיו פי״י) ובפניי

 דלקדיוד. בעינן חתיכה וטליחה וו״ש בוזנ״ה ובדיעבד אס בו׳ ונטיש שפ א' חפשה קרטי שפ
 חוו בו׳ ושט לטג״ט חני דטשונז יטא ני' : [PI] אאינ ביי . כט״ש צ״ז ב׳ פשיטא רבוידיח נוי ־. (0] ואפ *לאו ביי. ננ״ל פעי׳ א' ב' ולא חזר באן אלא פשוט שו־יל
 ולגתוזלת בוי ובדיעבד גוי: [י] אם הראש כיי . ע״ל מיי «*ב םינ ופי' צ*ב פ״ר : [יא] הנא בו׳ . תום' שט ד״ה רישא ובם' שט א' דית חתביח שאף לצלי צריו תמיבו!
 ועשי!״ ג [יב] ובן נוי. ידם שעל פניו ייאי א״א סיינ דיינ אלא מצטת צטיח. ת״ת : [יג] בש«לני! בו'.ייס שמפליט ע״י סלח טפליפ ג״ב ע״י צלי בניל בגטי: [יד] חטשיטין
 ני' . דאף דרך חטלפים פשאב שאינ רהא נראש אף מהעצם קשה לא אםוי אלא משום קרוס המוח : [טו] ויש בוי . נמו יישא בביבשא יפיל דטלטיפ קשה ואי, לצאת :
 [0ז] •ופות בי׳ . יפיל יייצא בגיל בפע׳ שקדם : [יז] ויש כו׳ . בדין הפולח בכלי שאינו םגוקב דפ״ל דאיגו יוצא וחיית עיי חאש בטש״ו: [pp] אבל בוי. דיל אף דבטולה

 באר
. אלא רגילים להסיר ו  גתנ הש״ך אפילו לא ניקנ הקרום מ״מ מומר: (י) נהג
 המוח ולמלחן החלה קודם 5ליה וקיומו זורקו לחון (והעולם נהנו להשליך המוח
 עם הקרוס נאווזא . ונתלעיל ובתרנגילת זולקין הלאפ לגמרי. יבנהמה מלחו
. פירש״י . ץ ע  יפה המוח והקרוס זורקין לחון) ש״ך נשם תשובת הרא״ש : (ה) נ
 בנקב המושם כלי שלא ישתם: (ו) ושמונח. נתנ הש״ך והלשק מגומגם למשמע
 למזנרא ראשונה אפילו סשמגס שמונח במקום א׳ שרי ואמ״כ מסיים ואינו אסור
ע הם ביאור ינריו והסנרא ראשונה עיקר לגס הסנרא הנ'  אלא התפנה וציל ל
 לא מולק מליו אלא בסשמגס אנל בהמרכס מומר וכן מהנין לחרוך ט׳
׳ ־. (ז) המוח. ימנ הש f ומיילי כשנמלמ ממלה  ואינו אסור אלא השמנה ט
. כתנ הש״ך והיבא ה כ י ת ר כל הראש: (מ) ח » ׳  מיהו אגן קייל ילעולם צדך ס

 היטב
 ינתנשל הראש לבל לולאי אין בראש ס׳ נגל המומ והקרוס צריך בקירה ס׳ נגל
 כל הראש ואפ״ס הראש אסור לזה מקרי איסור לנוק ואס הראש ממובר נעוף כל
 העוף מצשרף לסי על המוח והקרוס ואס ניקנ העצם כנגד הקרום קולס מליחה
ך. כ׳  והניח מקב למטה ובשלו שרי אפילו נלא חתיכת שתי ועלנ: (נו) לחתי
 הש״ךואע״ג לנסי׳ ס״ה הביא לברי המתירין לצלי בלא חתיכה יש לחלק בין צלי
. נ׳ השייך דבחורך ע״נ עצים מיירי אז רך : (י) חו  למליגה ופהרש״ל לא כתנ ק
 צרץ להלימ נה״ש ובליעבל אם לא הדמו שרי אבל ע״ג מנן וקש אפילו לכממלה
. ומהיש״ל כתב להעיקר ר ח  אין נזהרים ואין למלתו קולס ההנהוג : (יא) א
 למלוח אמל המלינה או המליכה וזהו מצוה מן המונחל(אמ״נ שאין המנהג כן):
. נתנ מ״ך ואין חילוק בין אם מונמים לארכן או שעומדים על ס  (יג) הטלפי

 טלפיהן
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. ומהרש״ל שס אוסר אף בחרוך נראה למיידי כששוהה ׳ ו ד אבל בחרוך ל  בלאו הכי רוב הפוסקים מתירין אף מה שבתוך השלפיס: י
ל מותר. מ״מ לכתחלה טוב להחמיר אפילו כ ה ו  אותם קצת על האש אבל כשמעבירם על האש ומשנה מקומם תמיד מודה למותר: ט
ז סותר  בהבהוב להסיר ראשי הטלפיס כמ״ש הדן לדעתו.דמיירי בהבהוב ואפ״ה כתב דמנהג יפה הוא להסירן תחלה עכ״ל ד״מ : ט
. 'אט״ג דבראש לא שריאלאהיכא דאותביה אכמירים או אבית השחיטה היינו משום ייש בראש עצמות הרבה י ו  לטלוג תרנגולת כ

 ודברים המעכבים את הדם מלצאת
ף אנל אע״פ שעצם הרגל שבתוך המנעול  והנה' ש״ר והארוך) והכי, נהונ והוא הדין אס הטמינם נרמ! י
) מותר לטלוג ה ד חס לית לן בה : ( י מ  (י ג) בחרוך שער בעלמא שמעבירו על האש ומשנה מקומי ח
L תרגגולת כו׳ . לרוקא בראש של

ו י״י־יי״ל); י״י(איי ל מ 5 ו ה  fc ^ י ט

ז m ״ מותר למלונ חרנגולח >א< ברמץ בהמה אסור לפי שיש עצמות ודברים ) ט ה )  ט
ז נכ! יי והוא המעכבין את הדס לצאת אבל ב באור י ה ב ה  (סי׳ אסר חס) או ל
ה ביח השהיטה הדולה יפה יפה (וכן בתרנגולת האש שואט לפי שהראש  (יי) שידיה י
ם רך והדס יוצא זהו דעת הרא״ש: א  שאר דם אס דבק גו נעין)(ג״׳ בשם לנינו ירוחם) [כא] ו

ל בך באש כדי שיוכל הלב והכבד להתחמם  היא לקדרה יזהר שלא ישהנה כ
 ולהפליט (רשב״א בתה״א דף ע״ה ור״ן) :

ט [כב] ולא נסנו עכשיו למלונ כלל ברמן אפילו חרננולח (ח״ה סי' קמ״ח) מיהו אם עבר ועשאו בעוף ח י ג  ה
 כ [בג](שו) הראש כולו אהול והשאר מותר (מרדכי פנייה והארוך כלל י״ו ורשג״א שם וש״ד) [כד] ובבהמה
 לא נאסר הראש כולו רק הקרוס והמוח אם לא הניחו על בית השחיטה או אנחיריו ולא ק ביה מידי [כה] ואס
: ב (טז) ליטול או לקליף מקום הדס והשאר שרי א צריך כ  לא הדית בית השחיטה או שאר דם בעין שעליו כ

ג בכלי ראשון אלא אם כן(י׳) ניקר את ) אין מולגין גדיים וטלאים ועופות כ י י  י נכי] מ
] •י וכן לא יערה עליהם מכלי ראשון 1כח]'׳ואם עירה י נ מ ד ב ם ה ל מ  ההלב ו
ו אין ה בקליפת העור נכט] ואם ראש העוף(י״) למעלה כשמעדה עליו כ  די כ

 צריך קליפה :
 הגה {ל] ולא.מקרי עירוי אלא כשלא פסק הקלומ• מכלי הראשון כשמע למטת אבל אס פסק כבר לא מיקרי עירוי

 ואינו אוסר (ריין ושאל פוסקים ועייל סימן ק״ה סק״ד) :

ט ואם מלג מותר : ז י״א שלא ימלוג נלכ1 י  יא נלא] יי׳ אפילו בכלי שני כ

 אבל בתרנגולת האש משאיב שאב
ז והוא שידיח  דמא כ״כ הפוסקים: י
 ביה״ש כו׳ . ומשמע מדברי הר״ן
 לאס לא הריח בית השחיטה אף
 ליעבר אסור אפילו בצלי ללס
 בטין שנבלע אינו יוצא אפילו ע״י צלי
 כדלקמן סי׳ ע״ו וכמה מכתי אלא
 דכתב שם בשם הרשב״א דמשום
 פליטת לב וכבד איןלחוש לצלי וטעמא
 רגבי דם פליטה אמרי׳ כבולטו כך
 פולטו כדלקמן סי׳ ע״ב וסי׳ ט״ג
 וכמהדוכתי כך משמע בר״ן וכן
 משמע מרברי הרשב״א בת״ה הארוך
 דף ע״ו ע״א ומדברי המחבר לחלק
 בין לס ביה״ש ללב וכבר וכ״כ ר׳
 ירומם ומביאו ב״י רם הקרוש כגון
 ביה״ש צריך להריחו אפילו לצלי שכל

 דם הקרוש ע״פ הבשר אין האש
 שואט אלא מבליעו ובמעט חם הוא
 נבלע ולפיכך יש ליזהר כשמולגין
 הראש עם הצואר להדיח מקום
 ביה״ש וכן בעוף במליגהו עכ״ל

 ובד״מ כתב דר׳ ירוחם דאוסר בצלי פליג אהרשב״א הנ״ל ולפי מה שכתבתי לא פליגי אך צ״ט דלקמן סי׳ ט״א ס״ק ט׳ כחבתי בשם הרשב״א דאף
 לס הלב מיחשב דם בעין לגבי בשר שאצלו וצריך נטילה בצלי ואפשר דבהחרכה דקילא מצלי לא מחמיר כולי האי למימשביה דם בעין דדוקא בצלי

 שפולט הרבה הוי רם בעין ולא בהחרכה : יד! בית השהיטה. כלי שלא ישאר הלם בעין ומחבשל שם ומטעם זה נ״כ אס הוציא בני מעיים
 תחלה צריך שיליחנו מבפנים יפה יפה קולס שיהבהבנו לפי שהגוף מלא לם ואין כח באש להסליסו לחין שאין האש מוציא אלא לס הבלוע אבל
. ראיכא למיחש שמא לא יפתחנה ׳ ט ולא נהגו עכשיו כו  לם שהוא בעין אין האש משלימו אלרבה מיצמת צמית• ליה ואסור עכ״ל הר״ן ־• י
 להוציא בני מעיה מפני שיחוש שרמץ ואפר יכנסו לתוכה וילכלכו אותה ואס יטמין אותה שלימה ודאי אסו׳ מחמת הכבל שהיא בתוכה לקי״ל(לקמן
 סי׳ ע״נ סעיף ל׳) כבלא עלויבישרא לכתמלה אסור אפילו בצלי כ״שבכה״ג ט׳ טכ״ל ת״ה ולפ״ז אפילו להטמין בלא ראש,אשור: כ הראש כולו
ר. משוס לאין להבחין אז בקרום המוח שלו ל״מ בשם או״ה אבל מהרא״י בהגהת ש״ר כ׳ שאין איסור כשאר הראש של •המגולה אלא משליכין  אסו
 אוחו משום דלא משיב וכ״כ מהרש״ל פ׳ ג״ה סי׳ י״ב וכתב סאו״ה שם אבל במליחה גרידא ולאי ניכר עריין הקרוס וכ״כ הרב בהג״ה בסי׳
א צריך ליטול או לקלוף כוי• צ״ע מהיכן הוציא הרב זה מראה דכיון דקי״ל בדם בעין לא  ע״א ס״ג דכמליחה שאר הראש מותי ע״ש: כ
 אמרי׳ כבולעו כך פולטו ואפילו בצלי צריך ס׳ כרלקמן ריש סי׳ ט״ו כ״ש כהטמנה כרמן ונראה רס״ל להרב ללס דידיה לא מיחשב כ״כ דם
 בעין להא מה״ט קי״ל לקמן ר״ס ע״ו דבשר שנצלה בלא הדחה קמייתא שרי ונהי דהתס לגמרי שרי מ״מ הכא כיון דדם בית השמיטה הוא וגם
ב ליטול או לקלוף . כלומר או מי שאינו רוצה להחמיר כ״כ שיראה באומד הדעת שלא  בהטמנה דגרע מצלי צריך קליפה או נטילה: כ
ג בכדי ראשון . ואפי׳ דיעבד אסור כדין בשר שנתבשל בלא מליחה לקמן סי׳ ס״ט סעיף י״א :  נכנס בו הלס בעומק לי בקליפה: כ
ה בקליפת העור. בין שרגלי העוף למעלה או שהיה מונח . דיני עירוי וכלי שני עיין בסי׳ ק״ה ס״ק ד׳ ע״ש : כ ׳ ו ד וכן לא יערה כ  כ
ו א״צ קליפה. הטעם שהנוצות מגינות כדי קליפה נכת״ח כלל ל״ג דין ג׳ הוכיח מהגהת מרדכי בשם  על הצדדים צריך קליפה כ״כ העט״ז: כ
 מהר׳׳ס שהביא ב״י בסוף סי׳ זה ראם עירה טל התרעולח בעור הנוצות טליה צריך לראות שלא יערה פעם שני דאז הנוצות נושרות וצריך קליפה
ז יש אומרים. הואסרשב״א ואוסר אפילו ריעבדבכלי שני כדמשמעבב״יבםי׳ זהובס״סצ״נע״ש וכן משמע מדברי הרשב״א בת״ה  ט״ש: כ
 הארוך והקצר בית ד׳ ריש שער א׳ (וע׳ בטור ר״ס ק״ה) וכן ממ״ש בת״ה הארוך לף צ״ב ע״נ ראם עירה מכלי שני לכלי נחשת צריך
 הגעלה ללא כהרבבת״ח ריש כלל ל״ג שכתב וז״ל וכתב הב״י ואף הרשב״א לס״ל לכלי שני מבליע ומפליטמ״מ בדיעבד אף הרשב״א מודה לשרי
 על כאן עכ״ל לליתא ומ״ש ב״י ולטנין הלכה כיון להרשכ״א אוסר יש ליזהר לכתחלה מיהו בליעבל אין לאסור שהרי כתב הרמב״ס מ׳ רצה
 לומר נהי רהרשביא אוסר אף דיעבד אנן בדיעבד נסמוך אסרמב״ס וכן מ״ש כאן ואס מלג מותר לאו אליבא לי״א כתב כן אלא הוא הכרעתו וק״ל:
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 שט הניח הדין בצ״ע : (£״ן סיןייי) דאמ דפ דולנ פיתשביפ נעין. הוא תמוה דאין m בכלי שא״פ לגל אסור פשופ דיני פועפ שקםלפים אין פעבבכל הרגל פלפלוט. אי״וע
 טעטו של הרשביא אלא מטעם שכתבחיילקפן (פי' ע״ב טק״ט) בש״ך זל חנליץ ע״מ : ועש״ו־! [יט] פותר נוי. תוס' שפ דיה רישא כוי : [ב] והוא כוי . בנ״ל ס״ר. :
 [בא] ואט הוא םו' . משא״ב לצלי דאסרינן כנב״ט כס״ש בריפ כיצד *ולין טשאיכ
 כטליחה דאינו פולפ פה שנבלע ע״י אוד דאוד קשה פטליחוז ולא שייך נננימ •י 351} ולא נחנו נוי. דחיישיגן שפא לא יפתח אותה פחטת לינלוך האפר ואפדינן קי״א א' נברא
 עלוי נשרא אטור לכתחלח אף בצלי כ״ש בכח״ג •י [בג] הראש נולו כוי. דאין להבחין בעיף בקריה שלי • *ויה •י [בד] ובבהפה ביי . ט״ל ט' א״כ •י [כה] ואט לא כו׳ .
 דבצלי אין אופר אלא כרי קליפח או נטילח אעינ ראנן פחפריק כט׳ כםשיל נפי׳ p״n ככה״נ אין לחחטיר i [כו] אין נוי . דכיר טנשל כם״ש בפ״ג דשנת ט״נ כיש שטבליע
 [ונפ״ח דחולין(ק״ד ני) פ״פ כלי שני חוא כוי אלא נזירה שפא יעלח כיי] : [כ1] וכן נו׳ . עתוש׳ שפ דית אכל ביי וחוט׳ חנחיפ צ״ח נ' י״ד, עירה נוי ע״ש וחוטי דפפזיס
̂ז ר' יונח ודי יופי ר׳ יצחק כר נופחא נעא קופי  פי נ' ד״ה חאלפפ בוי ( (ליקוט) וק לא יעויח כוי. עפש״ש ושפ נידושמפי פחו לערות עפ הקילוח אריח בריח דרי הלל מוזלונ
 ר' טנא עשח כן נשבח חייב פשוט פבשל עשר. כן בבשר בחלב חייב פשוט טבשל איל כי ראר״ו איזחו חלופ נדור כל שהאור פחלך תחתיו וכא איזהו תנשיל נרור נל שהאור
 מחלך תחתיו(וע״ל סי' ק״ס ס״ק י״ג) וכתב הרשב״א דםשםע דטםקנא לעירוי אינו ככלי ראשו! וכד׳ יופי אנל ט״ט *דיך ליזהר כדברי ו*ת . ול״נ דודאי חפטקגא ברנדי ר' יוטי
 יאיגו פבשל וכיח בנט' שלנו נהדיא בזבחים צ*ד. נ' בלוע בלא בישול גוי ועתוס׳ שם (שנדחקו בזד.) ובזה נסתר ראייתו של ר' יוגח ור״י נר בון בירושלםי שפ וסיט כאן לניע אטוי
 דבולע כט״ש בגטי שם ובן ל״פ כוח כירושלמי כלל דבולע וכן ר״י בר נופתא לא פיבעי ליח אלא בשבת ובמד בחלנ אט חייב פשוט סבשל אבל לא קםיבעיא ליח בשאר איםורץ
 אפ פותר באבילח (״"י) י 3כח] ואפ בוי. שם כתופי סהא דפי כיצד צולין חט לתוך צונן קילף : [כט] ואם ראש כוי. דהגוצה עדיף טקליפח . הרא״ש שט : [ל] ולא בוי.
 תופי ביבחיפ צ״ו א' ד״ה עירה :' [לא] אפילו בב״ש כו׳ . דאף שאיגו מנשל ם״פ מבליע ופפליט וכםשיל פי' ק״ה פ״ב וראייתו טפ״ש בפ״א (ת׳ ני) חשוחט בפכין של
 גבדיט קולף יבהיש רותח ואינו רותח יותר טבלי שני ושט לא ליפחוף גוי ובפוף ע״ז הלוקח בלי תשמיש נוי דכריפ שגשתמש. בהן בחטי( בוי טשטעאף מ״ש ועבא״וז פיפן
 תנ״א פ״א בהג״ח ויש בוי וכיב הרטנ״פ שט(טמיא פט סיק ג׳ ונוכרי רגיט פט) ואטדינן בחולין קייא ב' קערה שפלח בה כשר אפור לאכול בה רותח אע״נ רל«ק שבת הפולח
 אטרינן אין עיבוד נאובלץ ואלו פשוט מבשל פפור (ו«״3סי׳ קיס ס״ק יינ בליקוט) : (ליקוט) אפי׳ בביש כו׳. והירושלמי חנ״ל דפ״נ דשבת ופיק דפעשתת טי' תרפב״ן
 והדשב״א בחיה צ״ב כ׳ ילא יגו שם מבשל מנולע אלא מפני שעשה הכתוב עירו• בכיר ובעי חנצלח ופריפת ושפיפח דאלו ב״ש בהנעלה דב״ש פני וא״ג פריקה ושטיטח אבל
 בולע כ״ש אפילו כל• נחשת עי׳ש (ע״נ): [לב] ואט מלג כוי יקי״ל כו׳ . טיאפדינן נזנחיפ ציד, ב' בלוע בלא בישול ודוקא עירה פכ״ד ונידושלפי פ״א דסעשד הלכה ו׳ ו«״ג
 רשבת חלכח ג' טחו ליתן תבלין כו׳ יחביאו חופי בזכחיפ שם וםדקאטר תםן ניח בולע נו׳ אית לך נוי משפע יכיש איגו בולע ועסיש בפי' תם״ז ט״ג בא״ח : (ליקיט) ואס פלג
 נוי. נטש״ו בחנית וביט בחולין קל״ר נ' לגי' תרי״ף לא יטלונ נוי וע״כ בבלי שני ונזכבת״ח עיו א' ואף שכתב די״ל שניקו סהוצטי( ופלחו - ל״ג פפשיש קל״ג א' וצטין

 פתחי תשובה באר היטב. °"

 רנינו ירומם : יג מוספות
 וסרא״ש ומרדכי שם אהא
 דלישא נכינשא י ף צ״ג ו ש״פ:
 יד טור נסם הושנ״א! טי טור
 ונ״נ הרשב״א והר״ן שפ נפיז
 דמולין : ט! טור נשם י״ת :
 י« שם וכ״כ כרא״ש והמרדני
 נפ״ג דשגת : יח טור נשם
 סרשניא וכ״כ הר״ן מהא ולא
 לסחוף אינש כשלי עלוי נשרא
 וציינתיו לעיל סי' ס״י סעיף
 י״ת ! יט מרוני נסוף ענוות
 ניכניס נשם ר״י ומדהתיר
 הרמנ״ס נדיענד נכפלי עלוי

 פרי הדש

 מעשה סי׳ ניאש אווז שנתנשל
 כשסי׳ שלם ולא תמכוהו לשנים
 והכשיין יניגי יןלינימוס לפי
 שלא היה נדמו כזית לאסור
 עד כאן וניאר נתשונת מסר״י
 מיון נסי' ט״ו יטעמא דיש
 להקל משוס דדם שבשלו ומלחו
 אינו עונר עליו גס הוא דגר
 שלעולסלאנא ליוי חיוב מלקות
 או כרת ע״כ ואין זס בואי
 להקל מדא והא דדם שמלחו
 שאינו עונר עליו אינו מוסכם
 ונמ״ש לקמן נריש סי׳ ס״נן
 ועוו מהא ואמרינ! נפי ג״ה
 לא תזלזל נשיעווי דרננן
 מוגח ואף חצי שיעור
 נאיסורין ידרננן צריו ס'
 לנעלי ואי משוס שהוא דנר
 שלעולם לא ג* ליוי חיוב
 מלקות אינו כלום ותא חזי
 לאצכודופי ונדאי׳ נר״פ נתרא
 ויומא גני יוצי שיעור דכל
 יתקון וגנן כמין ואורייתא
 תקון ולשיכו הוני נרור שאין
 להקל מנר ונמ״ש הינ״י וכן

 נקנ מהריימיאיםרל^ נת״ת,
 כלל צ״א ונ! הסניס נס׳ נאר
 שנפ דף פ״ג וששונו סוא :
 (ש״ע םעיף יי) אין טולנין
 גדיים וטלאים ועוטית נרלי
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 גליון מהרש״א

 שין פ״ק י״א : (ש״ע סעיף
 יי) בבלי ראשון . ונלי
 ראשון שאין הי״ם כו אופר
 בדי קליפה ש״ך ק״ה סוף
 סק״ד. . נתנו בבלי וחזר
 יגתני בכלי ראשון שהיה בו
 עיין באיה א״ח םיי רנ״ו
 םק״ט דחשםעית פ״ז דלא
 השוב נ״ר: (שם) ףי בקליפת
 העור ולרשב״ם בשייך סוף
 ם" א״צ: (שם) א״צ קליטה.
 עיין פי׳ ע' במחבר פוף
 מעיף א' ועיין גליון סי' ע״א
: (שפ נהג״ה) ולא  מעיף א׳
 םקרי עירוי אלא נשלא.עיין
 ש״ך םיי ק״ה םק׳׳ה : (שם)
 פסק הקלות ודוקא קלוה
 אבל פיסה שנפלה עיין סי'
 צ״נ םק״ו וע״ש בבלי לח חם
 כ־םונח על דבר אחר .-
 נשש) לא טיקרי עירוי .
 •שיהיה מפליפ ופכליע כאחד
 אנל אפ עירה איסור םנליע
 שייך םיי ק״ה םק״ה : (ש״ו
 ס״ק נ״ו) אפילו ריענר
 בנלי שני. והוי בדפ אישור
 דאורייתא ובבשר בחלב
 איפור דרבנן כיון דאינו
 םניפל ב״א טבליע ופפליט :

 HD (א) נדפץ. עיין נמשונס הר םכרטל חלק יויד אימן ייג שכחנ נמטשס ששחטו אווז
 וססירו הנוצה כראוי ומיחס מל הספשל שלפני סתנור נימ ססורף שהיה גיסק ונגע

ק כ״כ בל״מ(יהא בלא״ה רוב פוסקים מתירין אף מה שבתוך הפלפיס. ש״ך)  סלפי
. ך ו ר ח  אבל לעס מהרש״ל ליש לאסור אף השאל כשעומלין על טלפיהן:. (ינ) ב
 כתב השייך ומהרש״ל אוסר אף בחרוך ונראה למיידי כששוהה אותם.קצת על האש אבל כשמעביר׳ על האש ומשנה מקומם תמיד מולה למותר ומ״מ לכחחלה סוב
. כתב הש״ך בשם הל״ן לאם לא הדיחו אפילו דיעבד אסור אף בצלי דדם בעין אינו יוצא אפי׳ ח י ד י  להחמיר אפילו בהבהוב להסיר ראשי המלפיס ע״כ: ויל) ש
ל אין לחוש לצלי וצ״פ לנסי׳ ע״א כתבתי בשם הרשב״א לאף לס הלנ מיחשב לס בעין. ואפשר נ כ ו י נ  ע״י צלי כדלקמן סי׳ ע״ו אלא שהרשב״א כתנ למשוס פלישת ל
. והטעם כתב השייך לאין להבחין אז.בקרוס המוח, שלו אבל מהרש״ל כחב שאין ש א ר : (טו) ה ן  לבהחרכה יקילא מצלי לא מממיל כולי סאי למיחשביה רם בעי
 איסור נשאר הראש של התרנגולת אלא שמשליכין אוחו משום ללח משוב וכתב האו״ה אבל במליחה גלילא ולאי ניכר מליין הקרוס וכ״כ הרב רמ״א בסימן ?ג״א
ס בעין לא אמרינן כבולעו כך פולטו ואפילו בצלי צריך ס׳ כללקמן ר״ס ע״י ל . כתב הש״ך לצ״ע מהיכן הוציא הלב לין זה לכיון לקי״ל נ ל ו ט י : (עז) ל נ  ס״
 וליש נהסמנה ברמז ונ״ל לס״ל להרנ ללס לידיה לא מימשב כ״כ לם בעין להא מה״ט קי״ל בסימן ע״ו לבשר שנצלה נלא הלמה קמייתא לשלי ונהי להתם לגמרי
נליעבל . כתב השייך יאסילו ר ק י נ ( ז י  שרי מ״מ כיון ללס ניח השמיטה היא וגם גהטמנה לנרפ מצלי צריך נפילה ומי שאינו רוצה להחמיר כ״כ• לי בקליפי*: (
. תטפס איתא בש״ך להנוצות מגיגוח עליה ואס עירה על התרנגולת בעול שהמצות עליה ה ל ע מ ק ס״ש: (ימ) ל י ן נשר שנתנשל בלא פליחה לקמן ס י  אסול מ

 צריך

 יד אברהם
 אישור יבוק: (ש״ע סעיף י״א)
 אפילו ננלי שני י״א שלא
 יפלונ ואפ פלג פותר . סאי
 ייא הוא הרשנ״א וש״ל וכלי
 שני אע״ש שאינו מנשל מ״מ
 הוא 8פליט ומנליע . כמ״ש
 סי׳ ק״ס ס״נ . יכתנ מש״ך
 ולסרשניא אשי׳ נדיענד אסור
 והשיג על רמיא נת״ח שכמנ
 דלהרשנ״א נויענו שרי(עיש)
 ואישתמיטתיה מ״ש הרשנ״א
 נתנונמ הניאו בניי ריס ס״ט
 ועוד שס גני אס נכנש הנשר
 מעיל ג לא מלימה . שנתנ
 לתויאואע״פ ונצי שני מנליע
 ומפליט מ״מ מהני מליחס
 דע״י מליחה יצא הדס שנלע
 ממיןזה אמר אגן דמו. ושדי
 להניח נהלי שני חתיכה שיש
 נס קרת וכסול. ומיסו מדנרי
 הרשנ״א אלו משמע דאילו
 לכתחילה שלי. ומ׳ נמ״י כלל
 ס״ו ס״ק ה׳ . ומכי אי׳ נת'
 פיימוני םשייכיס לממ״א סי'
 ר' נ86 תשיגתי' שמשון נרי



ח ל מ ה ר א א כ מ ן ק ה י כ ת פ ב יורה דעה סח הלכות דם ש ה י ז ר ו  ט

 גשרא : ב הגהות מיימוני
 יספר התרומה סימן ס*ז :
ם  נא מרמי גסוף ע״ו מ
נ מרלנ׳ נהינ  דש״י ועיפ: נ
 ישנפ נשה ראנייהזמ סגהופ

 פרי חדש

 דיני כלי ראשון 1נלי שני
 ואעמיק הירושלמי דש׳ כיום
 שמתוכי יסנררו ויחלננו
 הלנליה נס״ד תנן נסרק נירה
 סאילפס והקדרה שהענירן
 מרותמין לא ימן למינן תנלין
 אנל נותן סוא לתוך הקערה
 או לתוו המממוי ליי אומר
 לנל הוא נותן מון מדנר שיש
 נו תומן וציר ואמרינן עלה
 הירושלמי הנל מוייס נכלי שני
 שהוא מומר מה נין נלי ראשון
 לכלי שני אמר ר׳ יוסי כאן
 היד שילסם וכאן אין היד
 שולעח פירוש שנ׳׳ש מסתמא
 סיד שולטת נו כלומר שאינה
 .נכוה. אמר ר׳ יוגה נאן ונאן
 אין היד שולטת אצא פשו
 סרמק לניר ולא עשו הרמק
 לכיש שירוש וכ״ו אסור ניי[
 שאין היש״נ אלא שננוה
 מממיעומו וכיש מומי אעיפ
 שאין היש״נ והיינו טעמא
 משום דסיל דאין חיינ משוס
 מנשל מן המורה אלא נשהאור
 מסלו תחתיו אנל אס סענייי
 מן סאש לא ממיינ עליה משוס
 מנשל ומתנימין דהאצפס לא
 הוי אלא הרחקה דרבנן וננל׳
 שני לא עשו הרחקה אף שאין
 היד ש״נ משוס ללא מחציף
 אמו נ״ר ע״ג מאור אנל לא
 משתנר ציה דנל׳ ראשו! אחר
 שהעבירו מעל האור וכל ומן
 שאין היש״נ ומח״נ משוס
 מבשל וא״נ אף נניר למיינ
 כיון שאין היש״נ אלא הנל
 הוי גזרה דרבנן ונונסיננא
 זה דעת ר' יונה אנל ר׳ יישי
 ס״צ ומן התורה נל ונר שאין
 םיפ״נ ומחיינ משוס מנשל
 אלא דס״ל וסתה נלי שני
 סיש״נ ומשמע ולוידיה פי' יו
 סולדת הזי נויה יותר מוא•.
 זלענין דינא קי״ל נוותיה דל
 יונה דנ״ש מותר אף שאין
 היש״נ והכי מסיק ?תם אמר
 ר׳ מנא ההן פיננא וארוזא
 מסייע לאנא ואת מפני ליה
 מן אתר לאתר ועד נוין הוא
 רומח שירוש שאין סישינ וזה
 ספן סנרת ר' יוסי דסיל
 וסתם נ״ש הישינ ולימא אלא
 אדונה מסתמא אין היש״נ
 ואעפ״נ התירוהו ונן נראמ
 מונרי הרמנ״סנס׳ כ״נ מסלי
 שנת וינ״נ תום׳ נפרק נירה
 דף מ׳ והניאי הנ״י נא״ח סי'
 שי״א וכן מנואי נתיווש׳
 ושנ״א וש״ק וחולין יף ט׳
י רהטא  ט״ד ושיניא ושיה מ
 ואזלא ושתם כלי ש;י אינו
 מנשל אף נשהיס״נ נואמר
 נפרק נירה מצת איני בתבלין
 דמלי שני נמ׳ נשלה ואי אין
 היס״נ מה שייר לשין בידיי

. 6ס היד סולמו ט חיח שם בשם מהלא״י: ל מותר להניח ר מ ט אבל לכתחלה א . כלומר וכן אינו מבליט ומפלים: כ ל ש ב ח אינ! מ  ל
פ״ל סי׳ ם*ם ס״ק י״א מדין מליחה בשר שמלא קרח: . א חתיכה מלאה קרח כר  בכלי שני. אפילו היל סולדח ט וכן הוא בח״א פס: ל
. ולענין מימי כחכ יבינו ירוחם נט״ו לאס עירה יורה בשר לחוך כלי ר : ואין חילוק כ ב וטוב ליזהר לכתהלד.. כלומר אס אפשר ליזהר: ל  ל
 נחושת של מלב א׳צ הנפלה לכלי נמושח אינו טלעאלא א״כ האור מהלך חחהיו וכן הסכימו הפוסקים ודקדקו מכמה דוכחי ע״כ ונמשכו
 ללפחו הכ׳׳י כס״ס צ״נ והריב בת״מ

ללת ל סו י ן אינו מבשל [לנ) אפילו ה ך י כ  הנה (ן) לקיימא לן כלי ש
) לכתחלה ס י ) ל נ ט [לי] א י כ ל שי ג פ י ד נ י ס׳ השוכר) ו כ ל ל מ ) ו  נ
ו נאלו המדינות שלא למלונ שום הנ ק נ ל ס ש״י שפר י״ל) ו ה נ ה ר ( ו ס  א
) מומר כ ) ת ל ק אחל מלימה מיהו לכבול אולמים או צורו שנ ר ר ג  ל
ל כלי כסו ח ו ר א ממיכה מלאה ק  להנימ בכלי שני אפילו לכתמלה ל
ק ג (כא) ליזסל לכממלה שלא להנימו ר ו ס ב ו (שם) ל  למהר מליממו
ס או ר ס JH [לד!] ואין מלוק בין כלי מ ה ללת ב ל סו  במים שאין הי
ן משמע לו ז ) נמשס או שאר כלים לענין כלי שני ( ב כ  (ב) כלי (

: ( ם י ק ס ו פ  מלברי ה

ס מלנ עובד כוכבים או שפוד! שבבית א ו  יב 1ל0 ג
 ישראל עופוה ולא ראה הישראל אם בכלי
 ראשק או בכלי שני אם העובד כוכבים יודע
ד מותר  או נערה (ע) שיודעים בטיב הענין ל

 כלל ל״ג לין נ׳ ולא ירלחי לסוף
 למחס לנל«נ״ל פשוט מן הש״ס
 והירושלמי וכל הפוסקים לכלי
 נחושה בולע עיי עירוי. מן הש״ס
 דחנן במחני׳ פ׳ לס חטאח(לף צ״ס
 ע״ב) א׳ שבישל בו ואי שעירה
 לחוט רותח טעון מריקה ושטיפה
 וחני עלה בש״ס בברייחא אשר
 חטשל ט אין לי אלא שבישל בו
 עירה לחוט רותח מנין ת״ל ואשר
 חטשל בו ישבר אלמא הא לתני
 במתני׳ טעון מריקה ושטיפה בכלי
 נחושה מיירי לכלי חרס צריך שבירה
 וקאמר עלה בחר הכי בש״ס ח״ש
 א׳ שבישל בו וא׳ שעירה לתוכו רותח
 בלוע בלא בישול לא קמבעיא לן כו׳

.  (ן) דקיי״ל כלי שני אינו םבשל
 פיין בסי׳ ק״ה סטיף ב׳ למנין כלי
 שני אם נפל איסור לתוך היתר מה
 דינו והכא אינו ענין לשם לכאן עיקר
 האיסור בבישול הקא ואינו ענין
 למה שזכרנו שס: (ז) שלא להחזירם
. שאז נאסר הכל מדמו שנפלט *  מ
 בתוך הכלי בראשונה דהא עכ״פ
 כלי שני •מבליע ומפליט הוה :
. לעירוי ׳ ו  (ךן) אבל אם עירו כ

 אוסר

 אהה מהן טריפה לא

 בטיב יהודים ויש שם נער
פ מלין זה) : ״  (וטיין לקמן סימן ס

א הרנגולוה שנמלגו יהד בכלי שני ונמצאת  p נל״ נ
 נאסרו האחרות

ם שמלגו בהם יש ליזהר(ז) שלא להחזירם להרהיהם כדי למלונ בהם אלמא לקרי ליה בלוע ולוחק לומר י מ נ ף נלח! ־  י
° יי! למתני׳ איירי בשל ק להא סת: נ י ל אשילי א ל ה נ נ י ל ' מ מ « ג » » ו שלא ל  שנית או כדי להדיה בהם קעו־ור! (ומנ

 צוננים) (הגהות מרדכי וש״ד וארוך)

ת יומא  טן נלגט « אם נמלגה תרנגולת בכלי שני במתבת הולבת אפילו היא ב
ה אבל א0 עירו מים ) ל ח  הכלי והתרנגולת מותרים אס עירו המים תהלה (

 סתם
 כלים שבמקלש למתכת הוי (וכ״כ
 מהרא״י בת״ה ס״ס קל״ב ואכלי
 נחושח קאי שאוהו היו מגמילין
 בקדשים ט׳ ע״ש) ושל רהא א׳
 שבישל בו קחני ועול להא סתמא קתני ועול רהא אקרא קאי רמיירי בכלי נחושת ועור דבת״כפרשת צו(רפ״ז) הניא בהליאאין לי אלא כלי חרס
 שעירה לתוכו רותח כלי נחושת שעירה לתוכו רותח מנין תלמור לומר ואשר תבושל ט ישבר על כאן. מן הירושלמי(פ״א למעשרות ופרק
 כירה ע״ש) דפריך והתנן אף בכלי נחושת כן אית לך למימר כלי נחושת בולע כלומר אית לך למימר שבולע אס אינו מכשל ש״מ לאפי׳
 מכשל ואף ר׳ יוסי דפליג עליה וס״ל דאינו מבשל מודה דמבליט וכדכחבו הרשב״א בתה״א דף צ״ב והר״ןפ׳כירה דאל״כ איך יתרץ
 הברייתא שהביא רבינו יונס וכן פי׳ התוס' אית לך למימר כלי נחושת בולע בהמיה פי׳ אס עירוי אינו מכשל לא בלע ע״כ והכי משמע מדברי
 הרא״ם פ׳ כירה והסה״ת וססמ״ג והגמ״י והרוקח וכל הפוסקים שהביאו הירושלמי הנ״ל לפסק הלכה ושאלתי דבר זה ממורי הרב הגדול
 הנאון המפורסם מוהר״ר יושע נר״ו והשיב לי באריכות מס שנ״ל בלעת רבינו ירוחם ומ״מ העלה ג״כ לענין לינא לצריך הגעלה ־.
ד סותר. משום דמרתת אבל מסיח לפי תומו לא מהני הכא כדמהני לקמן סי׳ ס״ט סעיף י׳ דהתס לא מהני אלא משוס ראיכא נמי טעמא  ל
ה אבל אם עירו מים כו׳ , פי׳ העט״ז וז״ל אבל אס עירו על  לעוברי כוכבים אנקיותא קפדי כמ״ש שם בס״ק ל״ט וזה לא שייך הכא: ל
 התרנגולת ועל הכלי ולא היה ראש התרנגולת למעלה יש אוסרים הכלי שהמיס בלעו מן התרנגולת ונבלעו בכלי ויש מתירין שככר נצטננו המיס
 כשנשפכו על התרנגולת קודם שהגיטולכלי אכל התרנגולת בין כך ובין כך צריך קליפה טכ״ל ובס׳ ל״חדףקצ״ט ע״ב הביא דבריו וכ׳ ויפה
 פי׳ אלא שלא נזכר בב״י כלום מדברי המתיר ע״כ ואני תמה דגם מדברי האוסר לא נזכר בב״י כלום ועוד דאס כן לאיזה צורך כתב הר״ב בהג״ה
 לעיל סטיף י׳ דלא מקרי עירוי כשפסק הקילוח הא המחבר כ׳ כאן ב׳ דעות בזה ודוחק לומר דבאן מיירי שהתרנגולת מונחת במחבת ועירה
 על החרננולת ועל המחבת ביחד בענין שהעירוי לא נפסק אלא הקילוח נזחל בפעם א׳ על התרנגולת ועל המחבת דפשט הלשון לא משמע הכי

 הנר״א כלל
 הגיל מחלק נק כלי חרט לכלי נחשו! דטשפע דנ״ח נול! אף בכ״ש הייני לס״ד
 אבל לפטקנא דעידו• בכיר• איזו לזה : [לו] ואם טלנ כי׳ , כט״ש כשחיטה
 וג״ינ דאף יוזא וגבנם ממני : [לן] תרננולות בו׳ . נם״ש בפי״א ובוע״ה :
 [לח] םיפ נוי . להיש לדעת חאוםריפ לבתהלה כט״ש נפייא בש״ע והגייה :

 [לט] אם נטלני• בוי . ננ״ל :
 פתחי תשובה

 האווז נחופי התנור עד ואסמיק עד שכמעט נצלם מקום וה שנאווז דלא ננשר האווז לקדירה
 עיי מליחה דפ״י החוט נםעורר וסירס ממקום למקוה ואינו יונא נמליחה אנל לצלי יש להסיר
 נזה ואמר סצליס כראוי מותר לנשלו ע״ש נאורו: (ב) נל׳ נהושת . טנה״ט ועי׳ גתשונס
 נית אפריט חלק יו״י סימן ל״נ שמעתיק שה משונת הגאון מוהר״ר יושיע זיל נזה ועיין
 נסשונט סשוא־ת חן סימן ד׳ וסימן ס׳ שסאריו ליישנ ונרי רני׳ ירוחפ שדינו p אמת

 ע״ש ועיין גתשונח מקום שמיא: סימן ליז:

 ביאור
 נוי וכל נהן כוי אלטא דקודט נטילה ׳הינ להו (ע״נ) : [לנ] אפילו היד נוי .
 ראפ אין היד פולדת אפילו כייר אינו מנשל נט״ש בט״נ רשבח (מי ני) ובירושלמי
י טולדת ע״ש  ם"! דשגת 0יף הלנת 1׳ איתמר 1תדי» דניש איגי 10של אפילי י
 (ינפ״ה דהולין (ק״ו ני) נאלפפ רותח פ״פ ׳נ״ש הוא נוי] •י [לד] אנל כוי וטונ
̂ ־• [לה) ואין חילוק נוי . דיל אע״נ דניוושלט•  בוי . להוש לדעת האומדים ד,נ״

 . ;י-
 זעיר וומיא יאילפס וקדרה
ם דמירתת שהעניק מרותחין קתנ׳ ע פ ב הש״ך ה ת . כ ם י ע ד ו י  : (בג) ש
 שריותא וניתן לחיו הקערה
 נהדיא דחף שה־ט״נ מקרי כצי שני ונמ״ש לקמן נסי׳ ק״ה יה:׳ נקטינן :

 באר היטב
ר נשרו וצריך קליפה יע״ל סימן נ ׳ דאז הנוצות כ ם ב ע  צריך לראות שלא יערה פ
נמיס על הצדדים צריך ם אין הילוק בין שרגלי העוף למעלה או שהיו מו ג  ק״ה ו
ס אין יד סולדת בו אף ל א נ א ) ו ס היד סולדת ב ' א . פי ח ל ח ת כ : (יט) ל ה פ י ל  ק
ס אפשר . א ר ה ז י כא) ל ) • . ו ׳ היד סולדה נ , אפי ר ת ו ) מ כ ) ; (  בבלי ראשון שרי
רה ס עי א ם י י ק ס ו . כחב השייך נשם ר' ירוחם ושאר פ ת ש ח : (כב) ג ר ה ז י  ל

 יירה גשר לתוך כל• נחשת של חלב א״צ הגעלה לכלי נחושת אינו בולע אא״כ האור
ם לאף כלי נחשת צריך הגעלה והסכים עמו הגאון מוהר״ר יושע י ק ס ו פ ו והוא השיג ע״ז והוכיח מש״ס ו  מהלך תחתי

 ונריפ כל הנשר נמי אמוינן גזלה שמא יעלה נאילפס יותח סוף טזף כלי שני הוא ונ״ש אינו מנשל מוכח

 יד אפריט
 (פיפן פיח טעי׳ ׳״א בהגייה) ומיהו לכבוד אורחים נו׳ . וכ&נ נסולמ למגחס נלל ס״ו נשם סולפ סאשם
 שחינו הג׳ נעל מוי״ט נ״ל דנכל מקום שהוזנו לננוו אולמים היינו שהם ראויים נגון נעלי תווס ונעלי
 שט טונ ומעשים טוניס או עני נן טוניס או עשיויס שראויה לכנוס שאינם עושים רעה ולא סגויעוס שמהרה
 יפזלו או הקנצניט שעונריט נשניל טרף ומ!ון-הם נכלל צדקה ואינה נכלל כנוו אורחי' והוציא מקצת ונריו
 מלקועי «הרי״ל ומ״פ משנו״י מאנרהפ לקימ והשה שאני שרצה להכניסה ממק כנשי השנינה כמ״ש זיעט אשל
 נו׳ ונ׳ טוו ולא מיקרי אורחים אלא נשנתארתו בביתו או שזימן אצלו אורחים שנתאיחו אצל אחרים אנל
 נשזימן חנייו לסעוד לא מיקרי איומים ולא היי סעיות מלוה נמיש נא״ח פי' שליג והמחגר שם נתנ ואין

 ראיה משם לכאן ניי! שזימן חנירו הראוי לננדי ואין לו מה •אנל אין לן נושמ גדול מזה ועיין חולין דף צ״ד וננ״נ דף צ״ג ונוראי להתתלה״לא יזמין חנייי אצלו כשיודע שיהיה גורס (הקל נענין הדמה ומליחה אנל
 אס ננר וימן או משוס כנווה יש למקל וכמו מפני שאר אווחיס וגדול ננוד הנריוס עגיל: (שם) אן כלי נחשת. ענה״ט ועיין נשפרי שו״מ ניא העתקתי תשונת הגאון מ׳ יושע ז״ל מספר תשונתו כחיי ע״ש נאורו

 ומיין לקמן פי׳ קיה ונתשונס ניס ימקנ עיין שה :
 יד אברהם

 ולזה נתכוון הרמיא שכתנ דלסישנ״א שרי . ולא כמו שעלה על דעת הש״ו שהומ״א
 לסרשנ״א שהיא ר׳ שלמה נן אורת ז״ל שחינר ס׳ ממ״א ומש״ה השיג עליו ולא עייל
 ועיין נהל׳ רינימ ס״ס קט״ו דשני רשנ״א היו א׳ הוא ד׳ שמשון נעל התיש׳ י ומי הוא
. וע׳ נמיי שט . ונן נאי״ה כלל י״ז משמע דהרשנ״א מתיי נדיענד ולא אסר רמ  ה
 לכסמלס נמו כפלי עלוי׳ נישרא • יע״ש ננלל א׳ שכתנ גט כן דסרשנ״א מתיר כמ״ש סנ״י •
 י«יי! נראנ״ן סי׳ ניא דס״ס אס מלג ננלי שני ונמצא א' מהן טריפה דאין אמרום נאסרו

י  וכן סנלי משוס ונלי שני אינו מנפל ואין לחוש וילמא פליפו י
 צומתי׳ ואין מפליטי( נואמר גני נזימ נשר שנפל ליורה וגני
 נס• לא דדלמא פליט האי דפ ובלע אידו ואפילו חד נמי
 נלל ל״נ שהשיג על השיך דהא לא אימחזק אי׳ ולא ליפול

 חרושי בית מאיר
 דממין שנסעיף י׳ והרא״ש ננר זכרו נסטיף ג׳ ופשיטא יאי! למלגו • אלא ל״ל עוף נמקוטו ונו הוא
 נסטור אלא שזה הוא נסעיף ט׳ ועיה דאיירי הנא נואש שהסירו המוח וקרוט : (שט ט״י ם״ק יי) שלא
. שאז נאסר מנל מומו שנפלס ונו׳ מונרי הנ׳׳י נראה שלא העתיק זה להלנה ולשון וה מניא ׳  להחזירם ט
 מנ״י נשט המרוני נשה מרינ״א והוא הונו ונ״ש מפליט ומנליע עכ״פ ומשיה אוסר נמ׳ תרנגולת נשייס
 ש;מלנס עם הטריפה משא״נ לפסק השו״ע שפסק נוה להנשיר פשיטא דגט נוה נשר נויענו רק יהמנ

 השו״ע יש ליוהר לנמחלה אנל צא נדיענד ופשוט הוא :

 אנרהה
 נתנוון
 יפה.

 ר׳ שלמה

 גליץ טהרש״א

 סנוריפה יננלט משרה ורוחתין
 ננד דאי פליט אפילו מרי כשירי
 לא דילמא שליט והדר נל« ע״כ :

 מליחה וצליה ע״ש :

 (סעיף י״א נהג״ה) אונן מבשל . ואפ יש נו חומץ ושאר דבר חריף מנשל אף נכ״ש ש״ך טי' פיט
 ס״ק ל״ח ונחתך נשר חמוגח בניש נהנין חולנח צריך נעיזנח אף שהכשר רן פי' **ד ט״ז נהגהח
 וע״ש נט״ז הכרעתו בדבר גוש גניש ודוחקא דטבין אטור נולו וקערת או טעליר שחודו* עפ נלי
 חלב ל״א דנשתטש נהו בנ״ש ואינו אומר דדבוי העיריות מבליעים בו ט״ז טי' *״ח ם״ק יינ והפריח
 אופר נב״ש שהיד מולדת ימפליט ומבליע (יבלי ששואב בו מכלי ראשק עיין ש״ך פוף פי' ק״ז) נם
 הט״ז פי׳ ק״ה טק״ד אופר בביש שהיד סולדת זולת בהפסד פרובה . וכלי הרפ יש לאמור בכ״ש במקום
 שאץ הפטר נל בך ש״ך פי׳ ק״ה סק״ה.׳ (ש׳׳ך ה״ק נ״ח) אינו מבליע, «יץ ש״ף םיי מ״ה פטק״ח ועיין

 כחרין פוף עיז בשפ רפנ״ן ועיין עליו בשעח״פ פ״ח פחט f י0«ח תב״נ עלה פייה ע״נ :

 עיין במ״י

 צבי לצדיק

 (שפ ש״ך ה״ק ל״י) דטםיח לפי תומו לא פתני חבא. גבי טלינח,

 נו׳ . פשוט מן הש״ס לא אדע למה צא חילק נין נפסק הקילוס או לא דרי״ו מיירי ננפפק משאיכ נש׳יס דזנחיס וי״צ דהיל לש״ו אי ננססק אף ננ״ח שרי מיהו fta״
א כנ״ל וס״ל נפסק ל״ס ינכ״נ מהני מיסו מדנקט אא״נ האור הולך תחתיו משמע ומתיר גס נצא נפשק. מיהו י״ל ונאור מסלו סחשיו י  מנליט כיי קליפה א״כ יש לחלק נ

 זנשל טלו ונלא אור מנשל רק נ״ק וקציפה הוא משהו ונטל לעולם כדאי' נרמ״א כי׳ ציא ושם ישנתי דנרי רמ״א על הגליין:
 י (יו״דה״א)

 (סיםן פיח שיך ס״ק ל״נ) ןאון חייוק
 מלמו נתנ נסי׳ ק״ס פ״ק ו׳ לחף ננפשק
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י קליפה": (ט) ויש מי שמתיר. לא נמצא כגליי מקור  כלל ועודלכנדון זה כהבהרבבהג״ה סימןצ״ס ס״נ בפשיעות דשרי אוסר מ
 מטעם לאין עירוי ככלי ראשון ממש שיעשה שיבלע זה מזה ע״ש ועוד לזה מי הוא שמהיר אלא דעח האוסר לחוד והוא הגהוח מרדכי אכל
 דפשט לשון המחבר משמע דקאי על התרנגולת לכן נראה יהדברים באמה חמוה הוא דעס האוסר להא פסק רמ״א בסי׳ צ״ה סעיף ג׳
 כפשטן והיש מי שמחיר הוא רשב״ס שהביאו הטור וביה יוסף לס״ל דאין כמ בעירוי לאשור הכלים שמערה עליהם אפי׳ שומן דבוק בהס
 לאס עירה על התרנגולת א״צ ואפי׳ ללעת רש״ל שזכרתי שם מ״מ
י יש מי מודה לאין העירוי מפליט הנבלע ה 1נט נ ט מ  קליפה אפי׳ ראשה למטה יאע״ג על התרנגולת אם הראש ל
: בכלי אל התרנגולת ונראה דהאי יש ( , ויש מי שמתיר ך י י) שאוסר(ט) כ ־ ח ( ע ד י כ ב ח מ ם ה ת ס '  י
 ר״ת שהביא הטור דצריך קליפה מי שמתיר כתבו הש״ע לדעת עצמו
 סמך עצמו אמה שיביא בסוף הסימן גם סברת המתיר וע״ל סי׳ שמסתבר לו להכריט כן ממשמעות הפוסקים שלא זכרו חומרא

 ק״ה ס״ק ד׳ : זאת בעירוי:
 כיאור הגר״א

. חוא דעת רשנ״ט שפ ומס • ׳  [מ] יש נוי . נפ״ש בט״י והוא דעת ד״ת בשנת תבתיס ויש ם

 מיוני ט״ז וחולין ! נד שפ :
 בה טוו נשם סומנ״ס
 (0מונגולמ שאבלה מלנ ונמצא
 בקורקבן(ולעו״נ שצ״ל נופק)
 חלנ יש לו לשמור למלנו נ•
 מבלע ננשר התרנגולת סחלנ
 שהוא נעין. נ״י נשפ הרוקח

 נפי׳ רצ״א):

 באר היטב
 אגל מסיח לפי הומו לא

ד אכקי פ ס ק י מ ו  לעובדי כ
י mi תיקיי עייוי ppsw מ׳ שמחיר הוחישננז שהניחו המור ובי י דם נ דחס עירה ענ התרנגונת ח נ ליש לתמוה י לאיזה צורך כחג ; גקונ ק געינ ס ך ?חב « י ו  u-1 ;חמו? נחיזי; נ

 הקילוח הא המחבל כתב כאן ב׳ דעות בזה ודוחק לומ׳ שמיידי כאץ שהתרנגולת קליפה אפילו ראשה למפה ואע״ג לבספיף י' סתם המחבר כדעת ר״ת שהביא הפור
 מונחח במחבת ועירה על התרנגולת והמחבת ביחד לפשמ הל׳ לא משמע הכי דצריך קליפה סמך עצמו אמה שיביא בסוף הסימן גס המחיר ועייל סימן ק״ה :

 משבצות זהב יורה דעה סה סו הלכות דם שפתי רעת

 W HD אהורי . פנו״ז דנגמרא לא הוזכר נ״א ממשה מושי ימש״ה חומין שנחזה ואמורי אזניפ איק
 אלא חומרא ואמ לא נעל( ונשלן א״צ ששיס עיין רמ״א לקמן: (ב) וקרוה .' עט״ו
 הנה סנווי כמנ קרוס המומ שלא מסכו ולא סנימ על ניה״ש מקרום אשור והמוח מומר והקשה הנ״י דנס־מן
 ס״ח כסנ והמוח אסור ותי׳ דנאן מיירי שהוציא המות והקשה לא״נ אין שיין ואומניה אגיה״ש . עיכ
 העצה לטיס סוא וצ״ל המוח אסור ולמד מכאן הנו״ז ומומר לצלוח כנו על הנייר ויש לעיין קצת ולמא
 סנייר חשינ הכלי שאין מנוקב ול״ד לקרוס דהמוח פולט דרך הקרוס ואפייה הקרוס אסור דיש נו סרנה דם
 ומין יוצא או שירש ממקוס למקוס עול הניא הע״ז ונרי הטור ממשה חוטי והגיא ונרי הר״ט חוטי עוקן
 והניא דנלי סנאי( יש מימין יצריו למומכן ומומרא נעלמא הוא היינו מה שהחמיר סנאון ליטול נ״א תיעין
 ולא קאי אמ״ש הו״מ חיטי «יקז ואל"; היה לסעור לומר וחומרא שהחמירו לשון רניס על גאון ור״מ .
 ונאממ קשיא כיון דלא הוזכר ננמרא כ״א חמשה חוטי א״נ אף מה שהחמיר הר״מ נעוקן סוה מימרא נעלמא
 וסי׳ דסר״מ חשינסני חוטי ואםורי משוס ום וצריו מליחה ונ״ת דאין מוחזק•! נדסנמז שסיים הר״מאנל
 המעיים אין מחזיקי! נהם דם ז,אה"ג דאיל חתיכה משא״כ הגאון הצריך ממינה ע״נ אמר הטור דמומרא הוא .
 וסמתנו שנתנ כל סני תועי נעינן חתיכה ופשיעא וכל ונר צריך מליחה אלא חתיכה נעי;ן ועיין פיישה
 שכתנ ג״כ דמה שמנה הר״מ הוא מוינא דנכלצין נאלו חמשה חוטי! וצריך ס׳ כננוס ונעשמעות המתגי והר״נ:
 ןך» דנש״ע יש קושיא יכו); נתנ חוטין שגעוקן משום וס והוא סי׳ הר״מ ולעיל סימן ס״ו תשינ ליס
 0 רהוי חיטי חלנ ואיך יועיל תתינה ומליחה וכנר הוקשה להש״ג והפרישה ונה״נ אטור שכתנ כן

 זנס״ג נסימ! ס״ו אות נ״ג ופרישה תיי וגס נסנתות הטור אות י״ו ונסימן ס״ה תפש לשון הר״מ ולא
 יקיט לה אלא משוס אייו חינףן והגס ברכינו המחנר לא יתישנ זה וכאן תפס כתביעות דמוע• עוקן משוס
 דם ומהני ממיכה ומליחה ובסימן ס״ו פי״ג קחש־ג גמועי מלנ . וראיתי לגה״ג שפ שכתנ נשס דמש״א
 שנתי׳ מסר״ן הלנות ניקור הניאו הפרישה נסימן ס״ו אות כ״ג דהנק״א היי;ו נמצי חלק אתורייס וחצי פלס
 אין נו משוס חלנ ני אש משוס וס יתוין קושית ש״ג על העור ולא יוע:א אין ואורנה מהר"! השיג על
 סטור שכתנ דמצ׳ חלק של פנים מלוין אותם הפיצולים ומשוס תל; ו:יתא לע": פוש״י וחוטי עיקן אשוריס
 משוס מלנ אלא של אתוריס לא 5ו סניס ויישנ ונרי לש״י ופעם כתנ משוש תלנ ופעם משום ום וא״כ הטור
 דכתנ חלק םפ:ים הוס משוס חלנ כיש חלק אתוריים ׳ע״ש נם־מן ס׳ו נדרישה אות נ״נ איכ יקשה מויויס
 אויויה ואולי נסימ! ס״ו לא נתנ יאותס הפיצולים סס מלוים נחלק של צו שנים לא משים חלנ אלא לסימגא
 גקסיה ומצוין נחלק של צו פנים וא״נ נסימ! ס״ו חשינ משוט חלק אחוריים חלב וגני׳ ס״ה תשינ אותן
 ואשי ספיצוליס שיש נתלק פנים ומשוס וס ולכס מה:י חתיגה ומליתה צא חלק אחוריים והיה נראה והמחגר
 מספקא ליה אי כוש״י או נהר״מ ז״ל הלכך נטימ( ס״ו משיג נהרי מלנ וכאן נהוי' וט ומ״ש ומתינפ
 מסני לא לכל אלא לאינך [א] ולא לחיטי עוי!ז 1;״מ צענין אינו מימ ומיין נצ״ח פא״ט יע״ש : (ג) ונלצי .
 חוטרא נעלמא הקליפה ול״ו לוורוי הצוואר שהם עיים וצריך כ״נ משא״כ נאן ור!שופ הנ׳ אי נישל
: (ד) אסי׳. עע״ז וגל הגי הש נעיא ולא איסשיטא.  אחר נך א״צ ם׳ נגד סקליסה ונן הסבים הש״ך נאומ ה׳
׳ נשס גה״ג ונוהג נמים ונכלל נהמה . ונכה״ג כתנ נלא״ה ונגף תלס  ועיין הה״ג נהגהות הטור אומ ו
 מ»נא . ונאעס יש לתמוה אעז נהמת נתינ נתווה ואפילו עיף סיה רוצה לאשור אי לאו ואין כף שלו עגול.
 וסס״ט ג״ס נוהג נכוי וננף תלה וממגא אף שהוא נריה נפ״ע. ודע וג״ה של אדם אסור אף למ״ו נשרו
 מואר הרשנ״א נתשונה שט״ו דאית ליה נף ועור ומעשה נויויה הוה הניאו הטו״ח אות ט״ו והמ״ל גע״א
 בפ״נ וחי ממ״א ונ״מ לדידן ונשר אוס אסור מ״מ עיין סימן ע״ט מ״מ אין נג״ס נניס גם פסול לעוות

 מ״ס ולוקה משא״כ גשר אום נעשה .־
 \^\ך הטור לא הניא כאן דאין נוהג נטמאה וגס בעריפה מגט! ואיסור גיו נא לאחר מינן שנא על
 הכף עיין ר״ס ג״ס ובתום' שם נס קווס לא ניןשר אנריו נגיויו יע״ש אין איסור חע״א ונ״מ

 דג״ה סוה נרים עיין סימן ק׳ ־.
 05תפ5תי נג״ס דסוס נ.־יה אס הוא שצם היינו שעל מכף אף שאין נו כזיח דעילקא עלים ומס
 ו שיש מן הספק סוא אם חצי שיעור אםור מן התורם נג״ם נשאר איסורין או צאו . גט
 אי אנלו כוית ג״ס כא״פ אי מצטרף או לאו. ומה שהביאני לזס הוא דניומא ע״ד א׳ מ״ש מרני;ן מנצ וגס
 טסמא לחזי צאיצטרופי ונתנו נולן דנצ וצא מזי לאיצטרופי אין איסור מ״ה ובסימן ס״נ הסבנו מוה א״כ
 אני מסופק הא דאמרינן חזי לאלטרופי אי השי׳ הואיל אי ינאשל מעט מעט כזית נא״פ יגא לידי מלקות וכרת
 מש״ס אסרס התורה חיש שצא ישכח ויאבל מעט מעט או ספי׳ חזי לאיצטרופי כוא ואס נתיר לו ח״ש יאכל
 מ״א עה תיש אחר ויהיה שיעור שלם . והנס נג״ה קי״ל ען הוא והתורה אשרסו וגששג״ה אמרינן חלקו
 מנחון סטור ןפרשיי חלקו לזית ואכל נא״פ משוס ואין. לך נו אלא חידושו ואם גאמ״ה הוה חיויוש ואוכל
 גשר הואיל ומצטרף גיד ועצם נ״ש' ג״ה דען נעלמא לומר נו אין לך אלא חידושו וס:נתא וכזית כאייפ לא
 (אמרם באן והר״מ זיל נפ״ו ממ״א פסק ומלקו במון פעורוכפרש״י עיין לח״מ שם א״כ נ״ש ג״ה ולס״ז יהיה
 ח״ס מותר מ״ס נגייס ולא שייך מזי לאצטרופי. ואל משינני מאיסורי ה:אה ואסור ננ״ש ולו שצוקין על
 מאה לסמ״ג ושאו פוסקים כמו שמאריך ממיל נהלי יסודי התורם מ״מ איסור אינא ננ״ש והא לא חזי
 צאצטרופי דמלכמאכא״ש צא נאמרה על הנאה כ״א על אכילס מ״מ אכילה הוא דנעינן נוית וני רניס קרא
 (הגאה נכ״ש נמי דניה דנסנה היא ועפר״מ א״ח ה״פ צענין ח״ש נניי יעשו״ת מ״צ גסי׳ נ"! ושיער א׳ בנזיר
 מוי צאצטרושי היינו שישיר שתיהן ננ״א והונרים ארוכים ואי״ס נא״ח נפרי היפ ונס׳ שוש־.ת סעמקיס אנאר

 יה . ומימ למיון מהני מילי מעצייתא ואס אנל נוית ג״ה כא״פ ואין לוקה דאין לך נו אצא חידושו כמו נאטיס דחלקי נחון טסזר ינ״ט דלא טיפסל לטדוס ט״ה וכאמור (0) וצ׳׳ע ופמ״ש נשיו: (ף,) ואומר .
 עטיו האריך לפרש דיש חילוק נין נ&ני ישראל או לא ונמ״מ אמר לו נסני ישראל שבשירה ודאי יקנה ישראל אחר שסגור שניטל גידה מאחר שכשירס דאסור לגמנ דעת משאינ שלא נפני ישראל ונס״! כסב ואף נלא
 אמירם אשור גפני ישראל דשמא יויע אותו ישיאל שגהמה זו כשירה: (ו) אס . עט״ז שהגיס אם נצא וי״ו: (f) נאמגין. טגזיז נטור כתג כמו עצ החצנ וכ׳ הנ" דתלס זה נזה לומר דעל מתלנ היו תמיד נאענין ינג״ס
: ׳  קודם דאנשיה לוי״מ לא היו נאמנין יע״ש והט״ו,נתנ דה״ק אף שיש יוסר טרחא מתצנ אפ״ס נאמניה וא״י מ״מ איך יתישנ זה טס שסלה נחלנ: (ד|) ששומז לעצמו ועופר לאחריה . כן הגיה הסי! ועט״ש נסי״א נשיו אוס נ
ל . טט״ו ה«ס סתוס׳ נא״ט ס״ד נ׳ ד״ה והוא הוקשס לסם דנאן משפע דה ניציה אשור ונכריסות נ״א אערינן אוציא דה ניציס ימי׳ סי' א׳ דעל הקשר הוה דאזריימא ששס מא דם ריקזס עוד ר א) א ן ו  ח
' תירצו דאין שוש דס אף שעל הקשר ד״ת אלא מדרבנן אטו דם הטוף י ונתנ היא״ש ילתי׳ אשלא על הקשר ליכא איטור דלננן דעה״ס לגלות גזירה מלכנו טשא״כ לתי׳ ני דאין שוט ו״ט J L 3 , , 
̂ו־שלא על הקשר והעור תוגר כתי׳ א' דעל הקשר הוה ד״ח שכתג אם הוא מרוקם אפרוח חיינין עליז וסייגו על הקשר ואפיה התמיר פלא על הקשרטדרננן כסי׳ סני ופיהו לעיקר סונר בסי׳ אי ושל  אלא דר5נן*6
י שכחנ דאדרגה אי אינא דם ואורייתא יש לגזור שלא על סקשר אמו על הקשר. וכסנ פול הנ״י על לנלי סמור דחייניס עליו אנל סר״מ זיע נע״ג טמיא היוו נתנ ניצי עוף טהור,שהפתיל להפרקט * נ  סקשר דית »
 היה מכין מנות מרדות. סרי סונר הנ״י דהר״מ חולק עם הטור א״כ קשיא איו כתנ הטור וסמחנר פימן ס״ו ס״ח דנני הר״ע 1סס דנריס סופריה ומר עמד הפרישה שה אות חיי מס וכפי הנראה דהפרישה וסטין ניוונו
 לוטם א׳ נוט נסין אף שכנר נתרקם חייב עצ הדס שנו וצקמן מ״ד׳ שאין נו דה כצל רק ריקום נשר הוה גונלא ולא אסור כיא מדרבנן. אמנם סש״ו נאוס ד׳ ולקמן אות סיג יראה ימסכיס לפרישה ופימ נא) אות ד׳
 פי׳ דוקא כשהוא וה ריקוה והיינו על הקשר להטור או להממנר מל החלמון כמו שיתבאר אנל אה הוא מלא וה אף שיש נו וט הוה גונלא וראיה ממרדכי יע״ש . ווה משמע דלא כפרישה מתג נפי' דלקמן טיירי
 שאין נו דם כלל אלא ויקום נשר הא כל שיש דם אף שניכר והתחיל להתרקה אפייה וס שנו הוה ו״ת ואפשר והשיך הסכיס לפרישה נמ״ש דאס נתהפך לנשר והוסיף עול ואפילו סוס פנו שרי ייס נאופן שלנידין ומאן
 דאה ג*זס ויקוה נשר זאין נו דה נלל זה לכיע צהט״ז והש״ל הוה דרככן ואה יש בו דה לטיז הוה ד״ס ולשיר כיון שנעשה גונלא הוס דרננן. והנהיג נסגהוס נ״י אוס ה' כמנ והש״ן ופרישה נחדא שינמזא קייפי
 וםממיין נפיישם שנתנ ואין עוו דם לפנינו יראה נמ״ש וצ״ע. ומה שקשה על מ״ש ניצה טמאה שיש נה ריקוס 1אכלה סיס לוקס ולא פטור וסוס גונלא וכיח דסי' לוקה על הניצה קאטר דאין משמע כן ועוד דלםוימ אין
״נ . ולענין סדין כתנ וכל שהוא נלא תערזנת אנו חושנין לוס ניציס ואורייתא טשא״כ עיי תערונס ומיין אומ ה׳ אמנה מיש םניי אנל דנמ  לוקה על הניצה כלל עיין פיו ממ״א ועמיש בסימן פיו זע״ש נפר״ח אות נ

 סרמנ״ס נהסמיל לסמרקפ משמש דתילק אפוי א״א ליישבם אה {א שחזר גש״ע וסובר ול״פ :
 1ן*» דנש״ע יש לראות דכתנ אה הוא מרוקה אפרוח היינו לשישתיה נשיסת הגאונים ממצא על החלמון ננימ הוה ריקוה וסל החלבון לא;הוס דט ריקוה ולסור במשוך סוא טל החלנון ונקשר וגה מון(קשר ה01 ד0
t י ריקוס יק נקשר חלמון לחוד סוה וס מקום פנ״י והדישה ופר״ח אוח ו׳ וכללא טיל כל שכל הניצה אשורה הוה דה ריקוה וכל שזרק ואוכל השאר לא הוה דה ריקוט ומורנק אסיר ולפ׳׳ז מעה אני גמרתי 
 למה שינה המחגר מלשון סטור שנתנ אש ידוע שאין מרוקם אפרוח אשור מדרבנן וניווע מריקוה חיינין עליו ושייט נקשר יחון לקשר נמלט{ חייבים או בקשי סמלמון לגד זאש שלא פל הקשר ני) לחלנון אז חלמון
 «יר«ן אמל ואס נקשר החלנון לנו נמי אשור מיס שהרי כ״כ התוס׳ וסיאיפ ימ׳׳ש זורק הדם בנמצא על הקשר היינו קשר מלכו! ודי דזסמאי לא טלינ אלא משרש שנמצא על קשר חלבון אפ״ה דה אסור מ״ה ששה הומ
 מקוה השמצת סריקוה ובפירוש נתנ הוא״ש וצשיטא וו וס על הקשר חצנו! הרם אסור ס״ה וננסשפנו כצ הניצה אשורה עינ נלא נתפשט סרס עכיפ אשור מ״ה ועיין פרישה אוס ס' שנמנ אם ידוע שאין מרוקם היינו
 שלא מל הקשר ולא נתפשט אסור מיס והממחנר שכ׳ אם ידוע שמרוקס אפרוח היינו סל החלמון נכ״מ כשיטמ הגאוניח חיינין עליו ואס אינו ידוע היינו על מחלבון מ״מ ואמאי נמנ איפ ידוע יסא לגאוני©

ק ״ ע י ר ש ו ד י  ח
ן נרה [א] נטשנגוח זתנ סק״ב . ולא למוטי מוקן. נ״נ נלא״ה נימ ונחיה מולנו מומר מ״מ אסור משוס דם : ס י 0 

? . עש״ך אף ששחט וורידין בעוף אפ״ד. *דיך לחתוך אלו ומטין והיח ננחםה אף ף  ^ףן א
 I ששחפ יייירין! ב ונץום . עש״ך ולקמן םיירי שלא ניקב עזלם חנו*לת רחוח
 בטולח בבשאים וכאן אפילו גיקב חמ6 גריך הקרוס חתיבה וםליחח; J ונךום . עשיך ודייל דיש חילוק
 אפ עכר שלשיפ יום וטיש שפ דצריך לקלוף הקרוס היינו אפ אינו ran לחתוך הא חתיגה ושליחה מחגי
י : ה ובגלי . ב  עט״ש שפ באות ט' •י ד ואפ . עש״ך בדיעבד חוטי הצוואר אין אומוין דםנתחה אבי א
 עש״ך דנין בסליחה וגליח הקליפה חוםרא בעלמא מא ולא טרינא דבנכ״פ דלא הוח דפ בעין םסש .
ה א״צ וח״ה באן  ועיין טיסן ע״נ אית כ' דשם בבני לכחחלה צריך קליפה ואש נתבשל כך אפילו קל̂י
 ולא ייענא הטעפ ואולי דלא לידעי התרתי דםתרן ראם אתה מצריך קלימה יבואו אמר דאין נישול
 אופר בם' ומש״ה אף קליפה ל״צ כיון דחומרא בעלמא הוא וה״ד. באן : ו מני ול״ד לוודידין דחוטין
 אלו עביט יותד טיידידץ ואין טולפין בבשר וטש״ה פני באן בקליטה ולא געי נטילה בצלי : J יי״א.
 עשיך דחפרישח מחפיר אשנם הפנתנ שאין חיתני! נעוף בי לא טגינו בו חוטי טליאיפ רפ כפו בבהמה :
 ל) אפ כוי . יבסעורות גדולות שעושק שלט עם הראש וודאי דיעבד יש לאפור אס לא חפיר אלו
, ביב ; ט בלא קליפח . וה״ח חתיבח וסליחה עס״א ועב״י וש״ך . כוזב הכה״נ בהנהוון  התופין עפ,
 הפור אית י״א דוקא ביגי גדי ונלח הא ניצי שור אף תוך לי יום צריך לנקד הקדום שעליהן ולפי
 המנהג אף גרי ופלה מהנץ כן ומיהו דיעבד אין לאפוד : י אבל, עש״ן דכאן הייא נטי פוריפ כיון דחפ
. עש״ן פשופ א וטעו  סופשטין אצל האש נורא פישב שייב םשא״כ נידין חפוגלעץ תוך הבשר : י

, :  לא פלונ וריעבד •פרי תיך >* יופ אף באין ם' ואף ביצי שור שרי דיעבד בט״ש באות ט'
^ שכתב נש״ע פ״י נ״ח פותי נחנאח יש חולקין עיין טור ופר״ת אות י״ו ויש״ש טנ״ח פיפן חיי j j j 
 פסק נן ומיהו שיפן וקנוקטת חתיר בחנאה וחכהינ נאות 0' בשפ דטש״א אופר אף שוק וקנוקנות
 בועאח ואיני במיש המריח דטונוז טתופ' דשרי. שהרי כתבו ופר. שאנו מוכרי! חתינת ידך שאין מנוקד

 דהעינר ביכביפ אין נותן בשביל וה יותר וחא אית ביה שומן ומיהו לקניקנות אק יאיר!!
ר הכותב ראיתי לנתיב בכאן קצת םרםיט חשייביט לאיטורי חנאת ונם חא דאטרו לא יושיפ בוי. 1 2  א
 דע דלטאן דאו^ נ״ח נחנאה(הו» ר"ש)»פשר דלרידיה חיח לוקה על הנאה tpn חר״מ ויל יורת
 לוה דפפק בפ״ח וי״ר םט״א ראיסורי הנאה אין לוקין מפרש הט״ט שפ דטפרש הא יטפחימ כל איסורי
 ד1אח אק לוקין אלא דרך הנאה היינו אנילה דבל הראוי לאבילח לא חוה הנאתו דדך הנאה אלא
 אכילה וא״ג נ״ר, •שאין ני טעט אפעל אבילה לקי ב״ש על הנאד, . וראיתי למיל בפי״י מחלי אבל
 חב״א שנסתפק אי נפפר טאוכל אדפ אי אפוד גחנאה ביון דחנאה טלא יאבל נפיק לר״א ובל היבא
 דבאכילח אין גו אישור ה״ח הנאח . ולא ידענא טחו דחא ליכא כ״א חפ f ושיח ובפירוש אטרו חפוטקיט
 דאי חפץ פנקגריט עפרן אםור ואף אי םנשרםין דוקא אטד תא נפמד אפור בהנאה ועיין דיש פרק בל
 שעת בהא דדבא תרנו קויט ומנו ימיחו יש לומר דפונר נקכרין עפרן אפור םדדגנן ונחרושינו לטפחיט

 ובפרי בא״ח אבאר נוח :
מ פוטר וכתבנו י ן חפור לאחכיא דניה אי! נוהג בפפאים ובבד״ו פי' פ״ב VV1 בתב מ ך ^ ^  ן
 כפי' ס״נ ופיר דמדרננן אפור עפי' קג״א פ״ה בהנ״ח פ״ש רפ״א ונהנו להקל ובשיך אות
ק שו״ת חי״י סיי  ז' יעובד כוכביפ אין פווהד על השיתוף טשםע הא בלא״ה איפידא דרבנן איגא . י
 קפ״ח דאי; להניח למשרתת מומרת להחמ תנוד או להדליק נרות בשבת ותמוז שמ על מיש הש״ן
p להפרישו. t  בקנ״א דפימר אין בית דין פצווין להפרישו דפנ״ל הא ורוקא עובד ניכביפ הא פוטר «
 ויש לראות פיש שם דכ״נ לא פווהד השיתיף בי לכאודח הא דבינ אין פוזר.!־ על שיתוף חייט•
 בשביעת שיי»תף ש״ש ונביאים דבישראל אשור הא לעבוד עבודת בובבים בשיתוף דישראל נהרג עליון
 ה״ח ב׳ג בט״ש חר״פ ז״ל נפ״ט מהל׳ טלביפ וםנחדדין םיג וצ״ע בעת . ועיין טשטטי ש»אל טי, קל״ד
 כתכ דאכוד לומר לצדוקי לחדליק ני״ט וסשטע שם דטוטר אף לעבודת נובביפ דיגו בישראל ונתב ד*פר
נ הביא בפח  6 שיעשח עבירח אף שבלא זח יכול לעשותו ודאי אמור יע״ש (״). עיי טי' טיב מהי

 פרטיפ בענין ל״ע לת״מ יעוין שפ ;
r*fc היןן . עשיך פיש חזיביט כרת ומלקות משיט דחפחנר שיגח ונתב אסור . אםנם ^ TD 
 ובן ביי פשטע רעל רפ שליל קאי בטור לא הזכיר זח אדרבה בתג נבא גפ״ע דפ
 שליל אפור ופשטע דאק נו ברת בדעת הרטב f הביאו הרין זיל בחפקשה ופיש הניח רפו אפור
 מדרבנן צ״ע דנם לחרטב״ן רפי אפיד ם״ה בדפ איבריפ «ב״« אלא שאין בו פרת יע״ש , ודע *יש
 לדאות חפחבר שכתב כאן ונוהג בטמאים ולעיל באניח חשטיט טפאיפ והניח בחב ניט אמ נתערב דפ
 טטאיפ עם דם דניפ אי אפור משיפ דם הוח טיןבטינו במשהו לרשיי ולא הבינותי דאינ טשופ טמא נטי
̂ לא קיי״ל כרשיי יביוז דגיט אי גוהנ בטפאיפ  חוח טין בטינו דבתד שמא אזלינן ודם Hfi ועור ד
 ובישלו הוח דרבנן דט שבישלו הא נוברא דנטטאיפ חוי איפורי רביע עליה דמ והיא בברת ופילקא
 כמבואר בבבומת וי ב׳ םהפםאק לאפור ורוטבן • ועיי! נר״מ פ״ג טפ״א . יאיכ לא נימ אלא גפי לק• ואפ נישלו לדיק אזיל איפור דט ניה ועב״פ נשאו איסור טומאה שבל היוצא פטפא טמא
 לחשוד ולנודד וחיח לחפחבר לתביאו נאםיח ניב. הפריח הקשח על חמחבר יבאן לא חזניי בי• יטפ״נ
 אי חיח »« בחפר, ולעיל בחנית ומניד בוי , ועיין פרישה אות נ' כל דפ טרנינ! מי ובגמר* ר״פ דיש

 לא



T הלכות רם משטמת זהב קמב D שפתי דעת יורה דעה סו 
 נחלנון ווואי איוו פריקופ אפיות עיין ריין ואי סוה ספק איו כתב וחכמים אסרוה והוה סשיקא ואורייתא
 ונעור י״ל דל׳׳ק הדיוקים ונתפשט חין לקשר או על החלמון נקשר חייניס ולנר התתיצ הריקוס ואס נקשר
 חלנין לני אסור הוא מ״ה ניון שמשם מתחיל להחרקם ומידי ססיקא לא נפקא ואץ חייניה עליו. עוו קשיא
 לי עלמה שסגיה! נמחנו שהתחיל להתהוות נו לוות האפרוח לא יוענא מנטן מי יצאה ה;״ת כזאת לא
 מינעיא לשץ לקמן סימן פיו אות נ״ג נל שנינו 5ורת אפרוח אף שיש דס גזנלא סוא ומורגנן אסור דקשיא
 ואפילו לתט״ז מ״מ אף נלא נתהווה נלל צורת האפרוח אלא אס על החלנון מ״מ הוה דם ויקום ועל החלמון
 ננ״מ מדרבנן. עזו אני חמת על מיש מרן הנו״ז והעור וסממני תפסי חומרת שניהם תינח להעור משא״כ
 מממנו פסק נרי״ף וגאונים ודוסמאי פליג על ר׳ ירמיה ואין מחלק נלל נין קשר אלא נין חלמון לחלנון א״נ
 לוישתאי נריישא ווורק הוס ואוהל השאו נחלנו! ננימ ולמלמזן נ״מ הניצה אסורה וקשיא ההיא דריש דם שמיעה
 וום ניציס שליא וע״ב ונחלנו! מדרבנן סוס אשור ונחלמון מ״ה אשור דהוה ויקום וכוס נשר חשינ ולינא
 לשנויי נתי' א' ויש חילוק ני! קשר לשיטה וו ואינ אני ממה על עצמי נמייש הנן״ו ו״ל והמתנו תפס חומרמ
 שניהם וצ״ע: (°)(כ) אנל. עע״ו זה לשון גמרא חולי! סיד נ׳ נמצא עליה קורע דם וירק הוס ואוכל השאר
 אמר ר׳ ירמיה והוא שנמצא על הקשר אמר י׳ יוסתאי אנות יר״א ל״ש אלא נחלנו! אנל נחלמון נל נניגפ
 אסורה ושלא סינלא בכולם. אמר רנ גניתה מני כתיל לרנ אשי מנא אישכא תני ואביי הוא ותירצה גיהליה.
 ויש שלש שיטות.שיעה א׳ פירש״׳ וויי וווסשאי ל״ש ויישהא• לפרש נא ונרי ר׳ ירמיה והא חורק ואוכל
 השאר נקשר היינו קשי חלנון הא קשר חלמון שמכוון נגו קשר חלבון אמרינ! שלחולי ממלמל מורע לשנים
 זשדא תינלא בכולה. וממה שפירש״י ומא נו׳ וצא נתפזר אתה רואה דמסרש דרי ירמיה אאונל השאר קאי
 ואצו היס סונר רש״י וחין לקשר בחלבון או חלמון צבי אף היה מותר היה לו צפרש דקאי אזזרק הדס דנוא
 שנמצא על הקשר והוס ניחא טפי משא״נ לפרש והוא שנמצא על הקשר ולא חוצה לו וחסר מן הספר ש״מ
 וסוגר וש ניציס נ״מ אף שלא על הקשר מירננן אשור. ומ״ש ולא נתפור היינו מון לקשר.ומ״ש אנל אש נמצא
 נמלמון לאו לפרושי ונרי ר׳ ירמיה דר״י אחין לקשר קאי אלא ונרי רש״י המה ור״י וווקא נחלנון מייני
ן הוא קשר  אבל בחלמון יווה יכולה אשורה וווםחאי לפרש גא דברי רגי ירמיה. ולש"! עסקן של וגויס נ
 סמלנון לגו או שלא במקום הקשר לגו אי בחלמון שלא נמקוס הקשר לנו הגילה מותרת והוס אשור ואט
 נסלגון נקשר וחזן לקשי או נחלמו! על קשר(נו נוצה אסורה. וי*ל נמ׳ על הקשר הוה ואורייתא וכמבואר.
 שיטה הנ׳ היא שיטת הלי״ף והגאונים. והרי״ף לא הניא אלא דנלי ר׳ ווסתאי("ש אלא על מלנון אנל חלמ1ן
 נולה אסורה ודוסתאי לא לשרש ור״י ותני משמע נרייתא ואין יפוש דנרי אמורא אלא ור״י מחלק נין על

 הקשר ללא על הקשר !דוסתאי לא מחלק נלל אלא ני; חלבון ננ״ע זורק הוס ואוהל השאר ולא שדאתינצא
 בכולא ומדרבנן הוא דננריחומ ממעע דם גילים אנל בחלמון ניר ויקום הוא ומן התורה אשור בחלמון
 ננ״מ ועמ״ש נאות א׳ ואצ״ל ותופש חומרות שגיהס נלל. ולס"t נחלמון ננ״מ שימצא היה וימ ונחלנו!
 ננ״מ שימצא כוה דרבנן. שיטה הג׳ היא שיטת הראייה ננ״ה פ״ה א׳ ורנ גניהה אמר לר״א תנא איפכא
 תג׳ ועל המלמון ננ״מ זורק ים ואוכל השאר ימשם אין יציית אפרוח ולא הוה דס ויקום אלא מורננן וגתלנון
 מימ שימצא כוס ו׳׳מ ווס ליקום ונגרייתא וכריתות אוציא ים ניצים נמלמו; לא נחלנין(א״כ גי׳ ר״א
 נאניי אנל העיקר וגחלמון שוי וגמלנון אסור וא״נ מספיקא אי כשיטת הגאונים או נהרא״ס כין מלעון
' לשרש דר״י אויוק הוס קאי והיא שנמצא על  וחלנון ננ״מ שימצא אשור נואמרן . ודע שיש עוד שיטת ו
 הקשר הא חין לקשר וצא עצ הקשר הוס שרי ויוסחא׳ אמר דווקא קשר חלבון ואין להאריך. ולפ״ז מנהגינו
 לאסור הניצה נכ״מ מעעס וצא ילעינן א׳ כגאונים או נהראיה ונש״ך אבאר ואין אנו צרינין צמ״ש הת״ח
 וא״א נקיאין איזה מיקרי קשר: (ג) שווקו. עע״ז הרא״ש נחשונה כצל נ' סימן נ״ו ביצים טרופות ונתחלח
 הטריפה שעדיין החלמון מיה שלם נמצא דם על החלמון והלא״ש נשימת יש״י קאי ונמצמי! שלא על הקשר
 שרי הניצת עכ״פ אצא למשש שמא נעקר מחלנו[ ישס היס על הקשר וחוצה ושוא תינלא בכולא וםפיקא
 דאורייתא וכשב הניי דלמ״ו ורננן ר״ל לשיעס רש״י לא היס אסור אלא ורא״ש פוט־ והוס ואורייתא והא
 דלא חשש הרא״ש שמא היה על קשר מלמו! ונעקר כיו! ישלם היה החלמון לא ממוקיג! לומר נן משא״ה
 המלנון היה כגלמטזרף. והת״ח נצל סינ נמנלרייף גלא״סהיס וודאי איסור דרבנן דגחלמון גכ״מ אשורה
 הניצה ואין לומר שמא נעקר מחלבון והוה ססיקא ולבנן ולא אמלינן לקולא ננאן נמצא וכאן הית. אנל
 אס סשק אם סיה הדס במקוס האוסר יש להקל ע״י תערונת נמו שיהנאי ומ״ש המחבר אס היו שגורות
 בקליטתן ולא נתערנו שרי ליקח כל הניצים ולהותיר אותה שהרס נתונה יש לראות אמאי נתנ בחלבון דא״נ
 נמצא הדס בחלמון לשיטת המחבר שרי נה״נ ואין מעווני!. ולנאווה נראה וט״ס היא וצ״ל וחלמון ש״א מהם
 והמרדני ורא״ש ל״ס דהראיש מייל׳ נטרופיס החלבונים ומרדני מיירי נשנורות נמ״ש הנ״י ווהי ונריי כאן
 והניא עוו הט״ו נשם יש״ש נא״ט סימן ק״נ שאם לא היו טרופות לי׳ל אף החלבונים לא היו טרוטות ומנא וט
 על החלמון שרי כי סונר נהרא״ה ומה ש;י,עינ מעט אי! לחוש אגל נד! הרא״ש מווה ואסור ני שמא
. ולא הגינותי וזה לין המרוני ממש נמו שיראה הרואה שט נשימן ק״נ ועמ״ש ״י ו  מחלנון נא וטש״ו אות ׳
: (ד) יקח. עט"! ולח יקח הטריפה משוס ונשאר קצת נקערה ממה שנוטל משיה יקמ הנשירים '  נט״ו אוח ה
 וישאר מהם בקערה : (ר!) הואיל. עט״! וכוונתו והר״נ קאמר והרא״ש לשיטתיה וסוגר נמונמ קייס וס
 ניציס ואורייתא ונסירש״י מש״ה נספק החמיר אף ע״י תערובת ולא שייך ספק ורבנן ביון ועיקר ה:פק נדאוריי׳
 וע״י גלגול חו בתרי במינו הוה דרבנן לא אמרינן השיקו לקולא נמ״ש נקונטוי>1 הספיקות ומיהו לויון נמי
 אף דאנן צא כונרים לן מ״מ תשונת הרא״ש אמת לדינא כיון ומצאו על החלמון ואנן כגאונים תופסי! כמ״ש
 סממנר א״נ הומ וודאי איסור ירננן משא״נ אי ספק סינא י,וה ולא יועינ! מקומו הוה ספק גמוודצנ״א
 מהשיטות יש מקוש פטור ישרי ליש״י על החלבון וחלמון שלא על הקשר. ולגאוניס לכל החלבון ברי ולהרא״ס
 ננל החלמון שרי אלא שאנו מממיריס מהשק א״נ נהי וקי״ל נשלא נתערגה הוס וס ניצים ו״ת אנל נתערנה
 חו נתרי מצטרפי! סנרא וחי ננ׳ עס סנרש האומרים וס ניציס ורננן ושרי זה תוכן כוונתו. ימה שנרשם
 נהג״ה סבות הרינ נחשונח סרא״ש היינו נמיש נת״ח אין ונרי הנ״י ונוניס כו׳ ונפי מ״ש והנ״י להרא״ש
 קאמר דאזיצ נשיטח רש״י דרס ניציה דאורייתא אס״ה סוינ סנרח עצמו קאמו. ומשמע מונייו ויקא חד
 נחרי הוא ומיקל לא חד נמר דלא נשיו אות יו״ד ושם אבאר. ומיש שהורה הלנה סלק מינו נו׳ ולא אינפח
 לן נמה שנותן טעה נקמח ניון דגתנטל נמינו בביצים הנשירים היא לשיטתיה נסימן צ״ח אות מ׳ דמסניס
 לתלשנ״א ואף להש״ך שס אות מ׳ דסונר ואינו מינו אסור אפשר יודה נאן פיון דיש הרנה דעות דם גיציפ
 דרבנן. ומיהו אס נפלה אותה הניצה למוד לא״מ ואיי אס יש ס' לא אמרינן נמק דרבנן להקל כה״נ וננר
 התנאו. ומ״ש מסימן ק״י ד״ח נעינן נ׳ תערונח משא״נ השהגיצה שגורס לא הוה דגר שנמנין יע״ש .
 ויש לדאות א״נ לא קיי״ל נרשנ״א אש״מ נל שנתגמל תחלה חד נחרי ומותר מוא במינו אף שנותן אח״נ לא •מ
 לא נאסר עש״י ק״ס נהג״מ ינש נינש שנוומ מיתר לנשל אח״נ עס ווטנ דהוס א״מ היה נאן דורך לערנן

 ולממרס תחלה ונטל ונעשה סיחר גמור ואמ״כ מותי מס הקמח ימעט קמח שנמערנ משחלה קורס שנמנטל על
 סניצמ מל הוא נם׳ אחר נך וא״נ אף להש״ך מותר הוי! הזה וכאמור >°). כתנ הנל״י אות ח׳ נשם המ״א
 דניצה נקמח הוה מין במינו כמבואר סימן קינ. ולא יוענא והתם ניותר מס׳ וליהיי ושיל״מ אמוינן כל
 ולתקן העיסס הוה מינו ולא נטיל אנל נשחות מס׳ ונטעמא תליא מלתא וא״כ נל שלא נתבטל הניצה חד ננ׳
 ונתנו נקמת הוה א״מ ואשיר וספיקא דאורייתא שמא היה נמקזס האסיר גונתיננא אם אין ס׳ בקמח :
 (ו) מ1חד. עט״ז נשם וש״ל ואוסר כדין חס וצלי וסי בעינן לדון ועש״ך. ומה שגיקל בחלמון פלא נקשר

 דציש״י ולא״ה שרי נה״ג וכיין ויש דעות נצל׳ נ״ק וקליפת הניצה הוה קליפה :
 tfi (א) אסוף . עט״ו ואף ללא״ש דסונר פירש ממקום למקום שרי מווה כאן שנתעורר מחיים או

 היון שעושה מעשה עש״ך סימן ע״ו אות נ׳ ונ״ח כאן ;
 נעיא דלא איפשטא וגי׳ וש״י ונה״ע ועיי מליחה ולקדירה או לצלי נעי
 . ׳"ף וושנ״א ורא״ש נאומצא לא»ל חי מינעיא אנל ע״י מלימה שרי ויש לכ״א מהסירושיס
 קולא וחומרא לרש״י חומרא ע״י מליחה אסור וקול* ננשא״מ למעלה מציר שוי ונאומצא שיי נאן ענ״ח
 נאן ובסימן ס״ט מין מולח נכשא״מ . ולרי״ף frrem דצשא״מ למעלה מציר אסור ופירש ממקוס למקום ואין
 חילוק נין מחיים לאחר מיתה נמ״ש תרשנ״א נתשונה חס"! להיא״ש על מה שהמיר סייש ממקוה למקום זז"(
 איני דן להתיר ואינמיא ושיגר מפרקת ולא איפשעא ולא מתלק נין מתייס ולאחר מיתה . וקולא ע״י מליחה .
 והרא״ש בתשובה נלל נ׳ סימן יי! נשאלושיו להרשנ״א וסוגר פי׳ ממקום למקום שרי ומהיט מתיר נמולח
 נכשא״מ מ״ש נפסקיו נשנ״מ ומ• הוא הנביא שסי׳ ממקום למקום לדנריו דרכינו שרן קאמר ואינו גוהא סונר
. ושנור הייתי לומר '  וא״נ פי' פרי ולא סותר לתשובה וכ״כ הער״ח אות נ׳ והנה״ג גהגהות נ״י אות נ
 להיפן דהרא״ש גורס מהו למיהל באומצא ואינעיא דלא איסשעא מש״מ היקל בכשא״מ דם שמלחו דרבנן ושפק
 נעיא לקולא משא״נ נאומצא׳ הוה ספיקא לאוריימא ונ! מ״ש למ״א נהג״ה ונהגי לחתני ולינולחו עש״ך
 אות ו׳ היה נראה לומר דמש״ה ע״י חתיכה ומליחה מוסר דהוה ספק ורננן ומיהו ממינה בעינן נל מס
 דאסשל לתקן מתקניצן . ומימי מאומצא ואסמיק אין ואיה ניון שנצוד הדם ויש הרנה נמקוש א׳ נשירש
 לגמרי סוה תדע דרשנ״א כחשובה תס״ו לא תפש על הרא״ש אלא מאינעיא ולא מאומצא ועוד מה מינעיא
 נגמרא אצא אסמיק שאני וכדאמרן. משא״נ לדידן דמשרשין נפייש״י ונה״ע א״כ י״ל פי׳ אסור כמו אומצא
 וסוס וודאי ומש״ה מונח נכשאימ אסור נרייף דהוה פירש ממקוס למקוס ואסור מדרבנן אמנם המעיין

 נרא״ש נחשונה יראה ויש לחלק נין שונר לשי׳ נמליחה (0) ועיין פוישה ע״ו'.־
 יףע דהטור והמחגר כמנו דם חיה ונהמה והשמיעו עוף ונאעמ דם העוף כרת ומלקות כמו נהמה ושונ
 0 ראיתי להנהיג בהגהות הטור אות א׳ תמה נזה . ולנוש ש״א נתנ עוף . עוד שינס הממנר דנגוור

 טתט ביצים מוזרות טזבו שנפוץ בחוט ובטור איתא ניעי דספנא טאדעא ונן פירש״י ועיין בריין שנתב בבי קרירות נונעין הא על הטאבל עצמו אפור עד פ' לדידן ופנ״ע : יל ביצים . עש״ך נש״ע העתיק גא״ט לאפטבינן איס ביצים דרבנן . ונאו״ה משמע דביצה על הכיפוי תיחה טונחת טש״ת שרי דהוה לא טשעדין בפי ודם ביצים לרוב דעות דרבנן א״ב י״ל זה ומ״מ •יל דפ לא חוה נחוש לנמרי ועוד בעינן אלא היה לו לומר דהוה בלוע. אפנס לם״ש הט״י שפ אות י״ר ננחוש לנפדי באיסור דרבנן לא הוה בלוע (ע׳ סי׳ פ״ו בטין) . והשינ השייך על הלבוש שכתב בקליפתה ט«פ הרשנ״א ולדידן ס׳ הא נתכ אה״כ באפת אפילו קלופה בבר פירשנו דטובר טפת דט בביצה הוה בלוע אנל ביצה בקליפתה תאיטור נתון קליפת הניצה) ול״ל לוטו• דהקליפה הוה נםקום קליפח אלא דלא חשיב כלוע כה״ג, וכ״ת דהרשנ״א נתנ דהוה נטו צלי דאין אוסר נ״א נ״ק ותיפוק ליה דאין אופד נלוס דהוה נלוע (ד״ל ונקלופה אפור עד פ' לדידן. ונתב השיך דנרי רשיל נראין אף בקליפה לאסור עד ם' דלא הוה בלוע הביצה בקליטתד. הוד, איפור בלוע ביון שהיא עפ הקליטה וטש״ה מודה לו דאין בלוע יוצא בלא רוטב אף בקליטתה צריך ששים . והריב שהשינ עליו בקלופר, וטורח לו נאין קלופה אפאי. וצ״ל דפונר טח שבקדיוח א״נ נשחניצח בקליפתה אין אופרת כלוט . וטהרש״ל כתב לדידן נצלי כחוש נפי א״כ אין אופרת נלל ולא עוד ראם קליטח וחתינה שתחת הניצה נלא רוטב אין אוסרת חתיכה זו לאהריפ •ו״י וי״נ . והנד, הש״ך נתנ דרשנ״א לא התיר אותה חתינה אלא חתינה שתחתיה וה״ק ראפ נקליפה גפו שיתבאר. וטיחו אפ חדפ נפקופ שאין אפור אלא טשוס טנחג אין אוסר שלא במינו עש״ך אות חלבה בנאוניפ או ברש״י א״ב נץ קשר חלמון או חלבון כולה אפורה ולא הוה בלוע ואופר כ״ק'או כולו דזודק ואונל השאר וא״נ חוה הביצח בלוע ואין יוצא בלא רוטב והת״ח בתב לדידן אופוין נכ״ט שפא טי' ט״ח ולנאורח תיטה על תרשביא ולהתיר קשר זה אומד אני דהרשב״א טיירי נטפח דם על הקשר ולא עוד ולמה הביא ראיה טלא ניעד רשפ אף קליטה א״צ עפ״י ק״ח בט״ו אות י״ד בשפ רש״ל ננ״ח חתית רליד יהתפ בלוע אין יוצא טשא״נ נאן עב״פ קליפה בעי והדשב״א מתיר בלא קליפה דאל״כ מח בט״ח שנפלה על החתיבד, לדוטב בלא ניער ובימה דאחוות מותרות דלא מפליט ה״נ באן ונתב טשסע ששטוד* חביצח על החתיבח וע״ז בתב הרשב״א ל״ט אפ אינה קלופה אלא אפילו קלופה הוה עולה לטעלד, טניטוי חביצח חיינו שחניצה טנפח ההתינה או תינת"כיסוי פ״פ ונש״ע לא הוניי ניפוי דדשב״א איירי ששטוחו הניצת על חתיכה שננה חיה פנולה בלא רוטנ וי״ש ביון דאין רופב שבקדירה בלוע ואין [איפור הבלוע] יתנא [מהתיבה להתינה] בלא ריסב ענ״ל תיה/ ניאור הרנריט כפי חנראח עכ״ל ואין נראה להתיר בקליטה דחניצח אםורח טחםת עצמה וליד לחתינד, דאין איסורה אלא מחטת שנמדידח עולד. למעלח מביפוי חביצה אין טה שבקדירה בולע טמנת דלא עדיף פהתינה שגרוטב בלא ניער אופר יותר טביק וקליפח עצטח לא גדע משיעור קליטח ולא עוד אלא אפיי היתה קלופה ביון שאין חדוטנ על חמין לחצפפק חרבו־ פשוט דאין התבשיל נאטר ביון דאין בטקופ הביצה רוטב לא עדיף פצלי שאין ם״עזיג מותר. עש״ך הנה חת״ת בלל ס״נ ד״ה הביא תשובת הרשב״א וז״ל אם נםצא דפ נביצה ושפוהו לריריח אפור אף גה״ג דלא הוה אלא משופ ס"ע.ועט*ש בסיף חפיפן בשם הב״ח נחא דכימ שנורו םשום ויש לעיין נקשו לחד תיווצא הוד, ד״ת עיין נדא״ש . ועיי( ת״ח פ״ש ענד ועירנו היינו לאחרים אנל דג״ט אפ גפל דפ וח לתבשיל אחר ניון דלא חוח ב״א טשופ מ״ע לא גורו על חעוובתו דלינא פיע . הר״ב לדידן הניצה נולה אטורח בנל גווני דרוקא כשדם בעין הא עירבו שוננ שרי הביצה יל״נ אלא שלא טדעת ופדעת עכ״פ לאחדים מותר : י 2 פיחר . עש״ך שהשינ אל״ח בפ״ש דהא דלא הניח לחטחבר גחאפון בכים חוח דם ריקופ וגחלבון דאין אסור אלא פדדננן פשופ פ״ע יש היתר ננחערנ כששניהן שווין וכבר נתנחי נפמיך פה שיש לפרש נע״א : יא נ״ל. עש״ך הניא לשון הב״י ומיהו דחוה ספק משופ דרא״ה לנבי הנאוניפ ושאר פופקיפ הוה יחיד וספיקא דפלוגתא לא הוה אלא שכתב השייך ולא לחכ(צ כרעת פהיש״ל ראיתי בט״י שפ אות ייג שהכין שחזר טם״ש תחלה ט' כיון רכל איפורו לא הוה אלא דרבנן לדידן ונס יש ספק אי היח במקום האוסר וכדאטרן (°) s ננ״ע טחטת פנהנא או לחוש לבל הפירושים טשאינ שנפלה לא״ט ונתבשלה בה״מ יש לצדד נוה אף אין תורה לינא נדם שבשלו כמבואר בתלי מליהה וא״נ יש לעיין נשלטא נצלה או בישלה חביצה לבדה אפוד ם׳ ול״ד תפה על השיי שנתנ דם שנישלו דרננן , ולא ידענא דלוידן וודאי הנ׳ הוא יאפילי איפור שיש הרנה מקילין היינו שאין לעשות ם״פ ניריפ יע״ש ועפ״ש בקי״י׳ •י הבה״ג נהגהות נ"' אות בו׳ רנסיפן נ״נ ונ״1 ופיו טובח דפ״פ דפלוגתא עדיף פם״פ דפעשה והא דלא התיר שפ אלא מפעפ נלאיר, חוד, םפק חפת! חנטת דנקל יניל לשער א׳ יש משהו יוחד. ועל ט״ש הש״ך וטפק פלוגתא י הש״ך נפיטן ק״ו וקיט דטשהו יותר היה רוב אנל לט״ד דוב טי שנים בעינן ליתא . ובאפת ןף» דהם״י שפ אות ט״ו תשיג על הש״ך נפה שהתיר הד בהד דיש נדוליפ וקסניפ ווה לשיטת בא״ט דהוד, פ״ם בשל תירה : ולא בא״ט . ופיהו אם ר,יח ספק אי נפל נלל לאים הוד. ט״ט וכן א׳ ספק אי י,ש ט׳ אפשר לצדד ולהתיר יומא בנטצא על חחלמון. ואין נראה דוודאי קאי על תערובת ומ״ש דנא״ט אסור דלא התירו אלא בפינו טקודפ רהור, פטק שטא נרא״ה ואולי הוד וסובר דעיקר כנאיניפ , או דקאי אט״ש נאות י' ביצה בת החלנון שאז אסור וודאי לנ״ע לרש״י ונאוניפ ורא״ה . וט״ש דאין נראה לו כרש״י לא ידענא הא כתנ שימצא שמא נרש״י או נגאוניפ או נרא״ה ואין וודאי לפי דבריו אלא מטצא על קשר חלמון וגפ על דט״ש נת״ה נ' או נ' ניציפ היינו עפ ביצה אפורה דהוי. הד נחר . עוד האריך דהוה ספק ננ״ט הוא לאו דווקא רהא המנהנ לחחטיר בביט ועיי חערובוח לא נורו ולינא מנחנא עס״י. ופונר השייך לא נזרו אף חד בחד יעיד דיש רונ דיש ביצים נדוליט יקפגיפ ופ״ש ביצים לחודי' כל םפיקא להחמיר וכדנתיננא ז י וכל.. עש״ך ומפיק דחד נחר נמי יש להתיר והר״ב ה״ק כיו! דבתעיובת הד נב' בטיל שהוציא טקליפח חחלבון נתפור ומיני' גיציפ שבורות שהפ עדיין בקליפתן הא לאייה דין פרופות יש להן פקופ לפרישה סייב ושפ נאמר דםרוטות לא בם״ש הב״י דהתחיל לטורפם אלא אפילו שלימין כיון והעלה דמטעם הראייה אנו פוסקין איטור ככ״ט שט» כגאונים או כד.ר»״ר,: {£ בי*ים . השייך הראה אטו חלמון יא״כ לדידן דלא ידעינן הי ניהי קשר ואין היחד אלא נעדרי! וא״א בקיאין היכן צדי'( • יע״ש : ח ומוה, עש״ך ור״ל דיש גודטין קשר היינו הכד ויינ ההר ואו״ת כתב דנירינן בקשר הלבו! טזנוריפ שוי פשטע על הקשר הלנו! לא ואלו פאו״ח משמע שגפ זר, לא מדינא אלא מטעם חוטוא ושייך נאות ח' כתבו דטפעפ הראיה אוסרי! נכיט ועפ״י כלל ס״נ אות ה' בפ״ש ניעת ני׳ אפ נמצא בנמצא על קשו חלבון אטו קשר חלטו! דהוה דאורייתא לט״ר רם ביצים דאורייתא והט״ז ושאר אחרוניפ ד״ת בניט וניאמין : T ויש . עשיך ישס או״ח הניאו הדיט ות״ה נלל ט״ב ד״א דםש״ה אסור טדרבנן . וטד, שהיקשו טכריןןוח ה״ט לשנוי• ב״י אי פפנ» שהיא דרבנן אנל ניצי מוכר אפשד דהוה נ״י כס״ש הנ״י רל״ד דחאי טמי לפעטיט לדט ויקום וםטנא מארעא לא יניא לעולם לנלל וח והדם טארעא דדם שב«*א ויקופ ואוכל הביצה ווודק חדפ ונפ״ש שם ולא נווינן אפו ניצי םזנר נטו דגזרינן לא חוד, אלא דרבנן ונ״פ לחקל נפפיקו ננפל ללח וא״י אפ יש פ' וכדומה ועיי טוף הסימן ביעי וםפגא נ״י אםורח וחלנין שלא על חקשד יש להתיר נ״י יע״ש ויש לצדד כ( ביש הפסד נדנד ופיהו ודאי ב״י בנ״י אופרין םדנתב שאין לחלק אמנפ הט״י נלל פ״ב אות ת' נתנ לדיון עיקר בנאוניפ ובחלטין אף נת יומא לא נורינן נולי האי ופייט הש״ך וטשטעית הפופקיפ שאין לתלק יטשפע רר״ל בכ״פ דיפצא ריקופ לא פלזנ יטהדש״ל פתיר נהלטון ניי רסיבר בשיטת הרא״ה בהלטין שוי ונהי דםהפייי; פ״ט האפרוח טיח אסור להטחנר נפ״ש לעיל: ן אפורה. עש״ך בשפ הכל בו אפילו ביצת ב״י דודאי לא שיש דפ בעין הוה איסור תודח •י ה בל . עש״ך ודיל דשדא תיבלא בנולד, נראטרינן בגטוא ורם טםימן פ״ו הפך סברת הט״ז דנל שהוא פלא דם נונלא הוא וטדרננן ונל שיש ספק לקולא ולטיז נל היינו פ״ר, ופרוננן נג״ט הדס אטור ונדושתאי דהלנתא נוותית •י ד טרוקפ . עיע״ך ותי' פה דקשיא אטור הדפ וביצה פותות ונבר נתננו נם״ו אות א' דלשיםה זו הא דאטר בבריתות אוציא דם ניזניפ אבאר עוד י i אפ . עש״ך ור״ל נפיג ודייל רעל החלפון חוח דפ ריקופ לגאוגיפ ועל החלבון מדרבנן כתיב וזד, לא היד, ננלל אכילת ועפיי שפ ואילי מהיתר פריפה קשיא להו וניאםק ונפי שושנת חעטקיפ בכלל תאכלו ויפה כחג . ועיין תופ׳ פפהיט נ״נ וחרי רפ הוקשח לחט אטאי לא נשהותרה והנה ואבלה והדיין בתב הטעפ דתאכלו מירי דבר"אנילה ועיין פני יהושע פסחים דטה״ט נ״ה אטור דאין ננ״ט לאו 3 וכן . השייך הראה סקופ לפיפן י״נ אות נ' נתב דמו'אטור והטעפנתנ הוא״ש" דתות נדם איבריפ אנל ניי שאביו תייש ספיקא היד, לענין חלנ ילא מקדא דבל חלנ םדבינן ליה ועם״ש סימן ס״ר (°): גבוי טפק בריה נפ״ע אלא דקשיא ליה דלא מחית אינש נפשית לספיקא בב״ר, עתי״ט פ״ה דנויו ותבין וט״ש הר״ט ו״ל בהלינוירות ט״ה ולאו בתולדה אלא במצות הנהוגות בו לאו משוס דקשיא ליה ראי! עדיך קרא לדנויא דלית שטא היה ישטא בדיה נפ״ע ולא טטין שור וננש ועז היא יהיה נעין ם״ם . טס״א ונהלי בינורים פ״ט ופיא פהל' שא״ה דנוי טפק הוח אין פותר לנא( רבני רבוים טספקינן וטש״ר. וטש״ה צריך ריבוי רנל חלג לרבות נוי ואיש לר״י יהלבתא נוותיה ולא אספנתא וט״ש הר״מ נפ״א ידענא ילאו טיתווא אלא טכללא ופרטא . ודע דנוי י״ל בו נ' פסיקות היה או נהפה או נריה בפ״ע בפו שיראת הרואה שם נם מה דאטרינן ננריתית איצטויך קרא לאסור םפיקא וניופא #*ר נס ב! לא וחיה בבלל בחפת שנאמר ואת הנהמה שור איל בו׳ ולפה ליה טהנא הא םכלל ופוט טרבינ! חיה לא טרנינן ליח אלא אף בל וברייתא לאתוי נוי וטבלל ופוט נפיק ליו, נם ס״ש חריט נט״א ט״ו חיא
ל כה״ג בהנחות הטור אות ג' המור נוהגין היתר עיין איה פי׳ רי״ו. וט״מ אין ללמוד היתר לבשר שנפל לדבש ונעשה דבש דבתר השתא אולינן רהטור טירשא בעלמא הוא טשא״כ בשר נבילת בא״ח וליש מחלוקת בזח ומ*מ םםחברא באיסורי אכילה לא שייך זה דנבד הוא חתיכה דאיפודא אף בדרבנן ואף בחדרי חדרים נ״ל ! עובר משוט ב״ת עפ״ש נפימן קי״ו ; טן איני. עש״ן דמ״ע ליב» עיי תעוובת אף בפחות מרוב . עניח טוף הטיסן נ״ט שאסרו חו״ל טשופ פ״ע נוזדדי חדריפ אטור הוא נאיפור תורה לא נדדבנן ועיין tm רוצי[ ליפר [כ] ניצה נפעי תרנגולת שהוטה זורק הדפ ואונל השאר ואפשר דנזרו בפו ניצת בת יוסא וליד לפפנא דהנא נזרינן טפי ומיהו דוננן הוה ווה פשוט • טןי מותר . כתנ הש״ן אט מאופ לו נלול נ״א יופ ואין עפה ונר וחתחילה להפיל ניציפ דאל״כ כתכו הנטי הפנע אותן ניציפ נטעיה שנא עליה זנר אה״ב ואוי! לנדל . וגפ אי איבא זבר נם׳ נתין ולא היתה מנורה כלול עיי! ויש ניצה : החלבון הא חלשו! דזבד נב״ס אפור ננאוניפ נזוינן נפפנא נטי. ומיהו לעני! וינא ניעי דפפנא נכ״פ שיטצא זויק הדפ ואובל השאר ודפ גופא דרבנן , ונתב תפו״ח אות י״נ דהייגו שהיתר, פגורח התרנגולת גזרינן בטפנא אטו דזנד הא שלא על הקשר דנונר הוה דרבנן לא נזוינן ודוטתאי אטד דוקא על י לה בולה אפוד והא פפנא אין טוליד . והיה נראה לוטר והיא שיט*,* "י ייקשי יביט־ "יי• י P נלאו וה״מ סי׳ וכ״כ נש״ע להיפר. עוד ראוי שתדע שמ״ש המחנר נתעורר לצאת היינו שונר כמו שצייו לרש״י לאו דוקא ומוזרות נולל נין טזנר ונין פפנא טאדעא דאל״ב איך אפר נטצא על הקשי יחיךי נתנ וה״מ דסהנפש אנל דם אינריס מותר וה״מ שלא פי׳ ונחנ נ״י שראוי־ליכתונלהיפך"אגל וסי איגרים ז ר ה . עש״ך דהוה פירש ועס״י ט״פ פעט הדחה א׳ וי״ל דנ״ע טווים נא). ובכריו אות ג׳ חהו לט״ר הרחה א' להעניר הלכלוך אבל לט״י לרכך א״צ באו הרחה. וליתא דהא הר״ן סונר טעט דאי; טלה אפוד טחטת עצפו אין איסד !נטל נפי עפ״י צ״ה יצ״ט : דטושנח ונעשה דבש עט״א א״ח שפ נתב עוד בהנהוח ביי פקיפ שטעטידין הפלח בדפ אטור לאנול חפלח נעיגית וליתן לפאנל שרי והטעפ פשוט רבד חמעמיד כאלף לא נפיל ומלח בתנשיל לטעפא ביון ד ה ד ה  הדחת פשוס לרבך עפ״י ט״ט ואיתו טרא ושמעתא באן דצדיך הדחה לאנול הי עניי בא; אלא דנ״ע מודים דיש דם בעין ע״י דוחקא דטנין ופליגי מ״ש לרנן־ נמי בעינן וטיט דפ ffl א ב

 ח ד 1 ש י ר ע״ לן סימן ס״ן [ב] נשפתי דעת פ״ק י״נ, יש רוצי! יכי׳. יכ״כ נתפל״מ ;
) ל ן א ״ ד ח י ו י ) 

ה בגמרא פניה קי״נ א׳ נ ה  ו
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 284 משבצות זהב יורה דעה םז סה הלכות דם שפתי דעת

 שע״פ הנשד לא מוח דפ בעין כפו שאבאר באודן• בפי' פ״פ נעז״ה. ועפ•' ע״ו לעני! עוף שלא עוופ
 הוורידי! לאוכלו חי ועי׳ סעיף נ' : ב תשובו . עש״ך חא לאחר שתצא נפשח אף שעדיין מפרנסת
 קצת ווינקח לית בח חיותא ושדי ! J אפור . עש״ך ואף הוא״ש יודה נוח ויש לחלק נין פולח
 ננשא״פ לבין שובר עט״ש בט״ז אות א׳ עפ•' ע״ו: ד וע״י י. עש״ך ופ״פ ט״ח וצ״ל ע״ד דפולח ננשא״ט
 נרע טפי שאין יוצא ע״י טליחח עוד . וטיש ע״ש דחוח נבוש ינואר שפ . עיין בראיש פכ״ח אחא דאין
 פולחין אלא ננ״מ נתב דטח שחוץ לציר שרי דמי הוא הנביא שפירש מטקוט לפכןט ואין יוצא לחוץ
 הניאותיו בפ״ו אוח א׳ שהנה״נ תמת דרא״ש פובר פירש שרי ועכשיו ראיתי כי י״ל נלא״ה דח״ק
 דמי הוא הנביא שפירש פמקופ למקיט ולא יצא להוץ דאי הוח פירש ולא יצא לחוץ ענ״פ בבישול אפור
 ולקמן יבואר עיר • ה ולצלי . עש״ך נשם הר״[ דבעינן נצלה נ״צ והראח לפיטן ע״ו . הנה אף לפי
 הטנהנ דכעינן התיכה ומליהה לצלי אפייה ניט דאיצ לשהות במלח אלא טעלחו בפולחו וצולהו ובעינן
 נצלה נ״צ דבשלפא צלי דעלטא לאכול כך טפ״נ א• לא יצא לא פירש נלל סשאיכ שובר דפירש ועיי
 פ״ט ע״ו יוות יינ במס או״וז כלל ת׳ ד״י דח״ח צלי דעלמא בעינן חצי צלייתו דפירש ממקום למקום א״נ
 אין ניט בדין הזה , וחר״ן יסבור דנל צלי לא נעינן הצי דפי' ממקופ לפקופ פותר ועטר״ה נאן אות נ'
 ובעיו אות י״ד ופי' פ״ט אות פ״ג. וט״ש נטי' פיט ראם להוש לסברת הייא אפיה פירש טמקוט לטקוט
 שרי צ״ע רזה בהי הא לבישול אפ באנו לחוש אסור (°) ועט״ש בפי׳ ס״ס : ן ונהנו . עש״ך דהניה
 זו מקומה נאן לא כט״ז וסובר שהיא ע״ט פירש״י וחר״ט נטי כרש״י ובה״ע וע״י חתיכח וטליחח לא נרע
 פאומצא דאםמיק דשרי . ויש לראות לפי מ״ש חש״ך אות י״א דלנשלו קאי הא לצלי א״צ חתיכה וכן
 כתב הלנוש ומשפע לדינא כן הוא לדידן חדי חזינן דאפטיק קיל יותר משובר ראלו שובר בעי התיכה
 לצל׳ ואפסיק לא בעי וכפי חנראח דהא בשוכר יש ריעות לני' היייף פותר לקדירה בלא התיכה ואפטיק
 לכ״ע בעינן התיכה וטש״ה שפיר כתב הריב דחתיכח טחני ליש״י דלא נדע טאסטיק אלא דקשיא טח
 דכתיבנא רחא לחר״ב חטיר שובר בצליה בעינן תתינה ובאםטיק א״צ. ומיהו ט״ש בט״ז דלש״ך בעינן
 תתיכה בשובר ולפ״ז א״צ התיכה בשובר דקיל טאטמיק עיין כד״ט שכתב דנכון להחמיר נדייו נטיו

ת ן׳ ,•י״א ,*״ן ; ו א ך ב ״ ש  ועיי בא״מ האריך על ט״ש ה
« שמ״ש חשיך בפשיטות דעת הו״מ כרש״י הנ״י לא כ״כ אלא הר״ט נח״ף רבו(רנו דרכיה) ך  ן
 * נריפ וטיבעיא ע״י הליטה דאיהו סובר כל בשר הי אסור . וכן חט״מ בט״ו ממיא ח״ט פי' כן
 גירטת חר״ם לאיטצא וצ״ל לפ״ז טיש חר״פ כיצד יעשה יחתוך וימלחנו לאו דוקא ח*כת או חחטיר
 פםברא ועיין נהינ בהנהות. ניי אות ט״ו חאריך וא״כ צ״ע כט״ש חש״ך ז״ל בפשיטות דהו״ט נרש״י
 ובה״ע ועפר״ח אות ז' •י ז וה״ה . עש״ך דהלבוש השפיט זה יםובר דהיינו הך דס״ד וליתא דכאן
 לצלי בעינן חתיכה וטליחח ושם א״צ לצלי ולנשלו קאי נפ״ש שט אות ייא והלשון ק״ק דחלבוש חך
' רקורפ  רהכא חולק אם״ר ונט״ש חט״ו אות ב' ועט״ש שם. ונוח תיי חש״ך קושית המ״י נאות 1
 שתצא נטשה בעינן אף לצלי תתינה ומליחה ואח״נ א״צ לצלי חתיכח ני' : ח אפ . עש״ך רמשטע
 פר״ן דחותך קודפ שתצא נפשה אף דיעבד יש לאפור בלי מליחה לצלי ובשובר אפשר להקל דיעבד ופ״ש
 ראיה מתום' סרק חשוחט ל״נ א׳ ד״ח טולחו נתכו דעדיף פאופצא דאםפיק וצריך טליחד, אף לצלי
. עש״ך וכן נוהנין העולט דעוף שוהה לפות מנין על ראשו וטח י ד  טשטע דטדינא איירי יע״ש •י ט נ
 שניהנין נעוף אינדיק ששובוין פפרקת בקרדופ אף שלא כדרך שחיטה אטור דצריך ענ״ט חתינה ומליחה
 לצלי לכתחלה והעולם אין נוחרין בזח וא״כ אין לעשות נן . מ״ש רט״א ייא דאםור לשבור מפרקת לא
 ידענא הא נטרא ערוכח היא וייא טוטיפין לתהוב פכין בלנה ואולי ננפרא אופר לאהויפ דניזל דניס
 וכאן אמר אף לעצסו אפור ומ״מ צ״ע : י ומליחה. עש״ך דהפהבר לשיטתיה ולדידן עכ״פ מליהה קצת
 נמו שאר בשר לצלי ואזיל לשיטתיה נאות י״א דמ״ש הר״ב דיש מהמירין היינו לבשלו הא לצלי א״צ
 תתינה וםליהה משני צדוין ולהעלותו על האש הא טליחת קצת צריך דלא עדיף משאר נשר :
 יא וי״א . אלבשלו קאי. ש״ך ור״ל דאוטצא דאטטיק והותך לעני! זה עדיפי משובר להר״ב דאלו
 נשובר בעינן התינה וטליחה אף לצלי ובאםטיק וחותך טניח״ש א״צ התינה ומליחה לצלי נ״א טליחח
 קצת י• יב ונם . עש״ך ור״ל לדידן דא״א בקיאי! בחליפה עכ״פ ע״י מליחה שרי טיהת ועיין דרישח :
 יג וט״מ . השייך מתיר כפפק הר״ב דלכחחלה א״א בקיאין אי נתאדפ או לאו ואסור הנשר חי ונפ
 החלא וריעבד שייר לחתיד הבשר . ונסי׳ ע״נ אות יו״ר הילק נין כאן דאין מוובח בדמים לכבד ושפ
 יבואר . ונתאדס ענ״ט שרי על ידי חתיבר, ומליחח נמו להמחבר דלא כב״ח דאוםר אף בלא נתאדפ
 אף על ידי חתינה ומליהה דא״א נקיאין ע״ש. ולתי׳ א' שט בע״נ קאי נטי דיעבד מותר
 אבישלו בלא מליחה דאין רם יוצא ולתי' ב' דהר״ב תשיות פרותיו לא קאי ריעבד פותר כ״א אחי או
 לקדירה ע״י טליחח נלא נתאדפ וא״צ חתיכח . ופ״ש המחבר חומץ שנתנו פ״א לא יחלמו בו חיינו
 לאכול הי דשטא פירש להוץ והזר ונבלע וטה שלא נתאדט שאין חחוטץ חזק אנל לענין חליטח לחתיר

 בלי מליהה לקדירה אפשר דאפור ועט״ש בםיטן ע״נ;
ע דדאיחי להב״ח דכתב בהבנת הר״מ ט״ו ממ״א ובטור באן דכבד הוא דמותר ע״י חליטה פוינא ך י  ן
 י דנטרא דדפ הכבד דרבנן משא״כ דפ בשר דאורייתא לא התירו ההלימה אפילו טדינא ונטי ,
 הנח אפ נאטר דטור פוכר דם שבישלו דרבנ! אפייה אין קושיא דמ״ט תהלה הוה דאורייתא אטנפ הא
 קשיא לי דאיך יתכן לומר להר״ט דפ הכבד דרבנן והא כתב בפירוש בפ״ו פט״א ה״ד דפ הבכר הרי זה
 בלא תעשח נשאר דמ אנריט ואיך יתנן לוטר דלהר״ט חוח דרבנן וצ״ע(°) ואי״ח בפתיחה להלכות מליחה

 אנאר איוו דפ דאורייתא ואיזו דרננן ונט דם הנבד אי הוה דברי תורד, או דרבנן :
ח א ך".רןןןן , עש״ך ובפי׳ ע״א אית ח׳ כתנ דעצם מפסיק ובאמת הרא״ש פנ״ה פי׳ ז' נתנ  ח
 הקדום טטםיק וצלי וטליהה שוין בזה ויש נ״ט עט״ש בט״ז שפ . וםימ לא
 הבינותי טה בכך שקרום טטפיק וני לא ינול לפלוט דרך הקרום : ב אא״נ , עש״ך ואין להקשות
 להרשב״א דידיה אדידיח דחא איחו פסק דחוטי דט צרינין חתיכה אף לםליהה אט לא שפניהם טופשטין
 ע״ט האש עסי׳ פ״ח ויש מי שאומר הוא הרשכ״א והבין הלנתא אף שכתבו הקליפה חומרא בעלמא ט״ט
 ההוטין בעצמן אפורין עיין ת״ה כלל ם״ו ובם״י אות מ״ה וכלל ל״ד ואין לומר דכוונת הש״ך דחפוח
 מותר ענ״ט דוח דוהק שוב ראיתי נתה״א ס״ט א' הקשה קושיא וו לעצמו ותי׳ דהוטין שאני אבל קרום
 רך חוא וא״צ חתיבח לצלי יע״ש וא״ב א״ש טשא״נ לקמן םיי ע״א פליהה לקדירה לא מהנ׳ נקינת עצפ
 ובעינן נקיבח חקרוט ! ג נחנו, עש״ך בשם תשובת הרא״ש שעושין בך שטוציאין חמות יפולחין אותו
 ולא ידענא לטח בנקיבת עצפ פני ואי חששו לקישית הרשב״א פ״ט בחתיבת הקרופ וצולחו די ועט״ש
pi בפי' ע״א! ד נעץ. עש״ך ועבה״נ בהנהות ב״י אות ב׳ דלרש״י צריך שיהא מונח תוך חנתיריט כל 
 צליה : fi והטברא . עש״ך דקשיא ליה הא הטהבד הביא כ׳ דיעות בהטטנה לטלינה אי בעינן אביה״ש
̂יט לפקופ  ולדיעח א' שרי דוקא לצליה אסור א״כ איך[ נתב וםנרא א' עיקר כיון שכתב דלהעביד טטנ
 הוא דטותר וחיי דהד״מ מפרש דלא נב״י שאף הי*) לא התיר אלא נטעניר טפקופ לטקוט וט״ש הםנרא
 א' עיקר אף שאין חולק עליה לטי דעת הד״פ פ״מ נ״כ לפי ט״ש חטחבד ב׳ פנדות נפי הננתו ע״ז
 נתב הםנרא א' עיקר וקצח דוחק עיין באחרוניט ; ן נננד . עש״ך דלהטחנר ננטלח ולא ניקנ חעצט
 והקרופ או הפוה אפוד ושאר הראש טצטרף עט בשר שבקדירה דלית ליה איפור דבוק ולדידן תנ״נ
ו ולא אותניה  וצריך ט' ננד כל הראש ואעפ״נ הראש נשאר באיסורו יעיין אות ט' . וה״ה אפ נצלה נ
 אנחיריח ובשלו אחר כך הדין כן. ודע ראפ נטלה הראש בלא נקיבת העצס וקרוט מבואר לקמן ע״א
 דאםור הפיוס וחםוח ולא פתני אותניה אנחיריר, כפ״ש הש״ך אוח ה' יע״ש והנד. נראח חפעם תדאי
 חמלח מפליט פטוח נמו מוח שנעצמות אלא חפעס הוא פשום קרום חטוח דנעינן חתינה לטליחח ונהי
 לצליח הולק הרשנ״א נארוך פ״ט דרך הוא יוצא ע״י צליה אף שאין מופשט ע״פ האש הא לפליהה בעינן
 חחיכה וטליהה פשוט קדמא ולא משוט הטיח וטש״ח- אפ ניקנ חקרופ חוח בחתינה וטליחח ולפ״ז אפ
 אותניח אנחירי׳ חטוח שרי וקרופ אטור ועט״ז נטיטן ט״ה אות נ' נפ״ש הכ״י ראפ הוציא חמוח עט
 הקיום ועב״י שם ולקטן ע״א אות ה' אנאי עוי: ז ואם . עש״ך ועט״יפ עוד בזה נטיטן ע״א :
 ח ובדיעבד . עש״ך ויראה דקשיא ליה דכאן משפע דבעינן ש״ו ולקפן טשפע נקיבת עצפ וקיום סני
 בלא שתי לשנים ותי' דכאן ריעבד חיינו קורט בישול וא״צ פליחח שניח ולקמן לאחר בישול ופני
 בנקיבת עצם וקרופ . ואפשר אף בלא נקיבת חקרופ אם יש ם' בכל הראש נגד חקרום שרי ואף דבש״ע
 נתנ ואפילו נישלו נך יש לוטי רה״ק דאין איפור בזה וט״ם אפילו קודפ חנישול א״צ לפלות שנית ועט״י
 כלל ט״ו אוח ל״ח האריך להשיג על חש״ך נט ט״ש הש״ך ש״ו טשטע תרוייהו בעינן וביפ״א בתונ או
 ערב ואין קושיא דוי״ו הפירוד הוא ואף דשינה טלשון הר״ב ועיין א״ט וסולת בלולח : ט אי . עש״ך
 ועט״י בלל ט״ו אות נ' השינ על הש״ך מבאן על מ״ש הש״ך בסימן ב״ב אות ח' דלא הוה איסור דביק
 בנידין הטפפיקין דאין פפהרין לבלוע וכאן העצפ ממפיק ואפ״ח נ״נ הרא״ש בכלל צ״א אות ו' תירץ דיוצא

 באו סגולה ונ׳ וסוס נל״ת שינה מטור וכתנ שהיו לוקין דלגי' יי״ף ורשב״א ולאיש נשונו אין לוקס דהוה
 ספק עיין פרישה ונ״ח ואף להר״נ נכג״ה אינוווואי ונ״מ לכמה מדיה נ°):(ב)כדי.«0"ז וכוונתו וסטוו
 כחג לעיל כסימן כ״נ נשם רש״י דפוטנ שיכנה ממה שיעשה שהייה והא תשוו לפי גי' רש״י כניה קי״ג
 ואפילו מלימה לא מהני ודנים מתרצים (נס הורישה אות די) וטש״ה כסנ רש״י נחולי! אנעיא דרנ הונא
 ־ נר נתן 'מוטנ נו׳ ו״ל וטונ מכיפ יותר ממה שיעשה שתייה ובאמת אף זה אסור. וכית מה סינומא ע״ש
 נעי* זו ור״ס נר״נ מנעיא ומבליע דס י״ל ולרש״י נמי חתיכה ומליחה מהני כמ״ש הפ״ך אות ו׳ ולא עויף
 מאומצא יאסמיק אלא וחיישינן שמא ישבח ולא יחחון ולז״א טונ ממה שיעשה שהייה . והט״ז וחה זה ואזיל
 לשיטתימ שכתנ דמ״ש הר״נ ונהנו לא קאי אס״ג אלא אס״ד וסובר לרש״י לא מהני חחיכה ומליחה נמ״ש
 בש״ן אות י׳ וא״נ קשיא. וצ״ל דרש״י סונר דווקא שובר ופליג על שיבולי לקט וא״נ יןשיא לכאורה על תר״נ
 ווינה שטרא לני תרי ולעיל בסימן נינ ס״ס כתנ יכנה על *ראשה (השמיט מלת 'מוטנ) וכאן הגיא ונרי
 שיבולי לקט ע״נ קיים מי' שימה הפרישה דמיירי שוינקס נל הוס והדרישה ותה זה ואס כן תו לא כיתה
 מיה. ומיהו לרמא אין לסמוך על זה אף שוהה ומן מרונה הינקה אין לשבור. טור סניא סע״ו דברי מ״י
 נמ״ש הרשנ״א וווריוין לצלי א״צ חתיכה ומוטי היו צריו אף לצלי חתיכה ומיידי שהוציאן מנשר ט״ס הוא
 דא״כ חוטי היד נמי! נהוציאן יי בלא תתינה לצלי להרשנ״א אלא ס״ק שמן יוצאין בחולדה ופניהן מופשטין

 נאש משא״כ חוטי סיד בלועים ננשר צריו חתיכה לצלי :
ב הסיז דמה שנחנ נהג״ה ונהגו להחמיר אין מקומת נסייג אלא נש״ו והוכיח זה מכמה קושיות . ת 3 
 א׳ דאין שיין מנהג נאין מצוי ועוד המחבר לא הזכיר כלל לקדירה חתיכה כמ״ש הו״סז״ל וכמו
 שאנאר נש״ן אות ו' וסובר דא״צ חתיכה א״נ איך כתב רמ״א ונוהגי! לחתכו אף לצלי משמע דמיסיף חתיכה
 לצלי ונמחנר לא הוזכר כלל תתינה לקדירה וכן סיל״ל ונוהגי! להחמיר לחותכו ואף נוי״ו והוא ע״פ דעת
 הר״מ ז״ל. (וננהיג בהגהות נ״י אות י״ו הקשה ולפי מ״ש א״ש) ועוד דמה שייכות וה״ה מיתן והוא דינו
 של הר"! לשובר מפרקת וזה י״ל נמ״ש הנה״ג כמו שונר נתעורר ה״ה זה. ועוד הקשה על הי״א ולא נזכר
 שום חולק. עוד סקשה דברי רמ״א אהדדי וכאן כתנ חותן קודס שתצא נפשה משמע לאחי שתצא נפשה אף
 מניס״ש א״צ תתינה ולקמן כתנ וי״א אף מניה״ש נו׳ והיה צכחונ הי״א נכאן (ועבה״ג שס ולפי מ״ש א״ש)
 ע״נ הגיה העיז וסג״ה עו נפשה מקומה נס״ד ונהגו להחמיר אף לצלי ונעינן ננצרר חתיכה נצלי וה״ה
 מליחה ע״ג האש והיה מוחן קווס שתצא נפשה והוס כנצרר ונעינן חתיכה ומליחה לצלי וי״א סליגי ואף
 לאחר שתצא נפשה הוה ננצרר ובעינן מחיכה ומליחה לצלי. ולט״ז סליג הט״ז עס השיך נתרחי דלט״ז נשונר
 מפרקתה שרי נפסק המחגר לקרירה נלא חחינה ולצלי כלא מליחה (אלא מחמת מנסגא) ואומצא ואשמיק
 חותך מניה״ש אף לצלי.בעינן חתיכה ומליחה או לקלוף מעט ולשין אות וי כשזכר בעינן חתיכה ומליחה
 לצלי מדינא נר״מ ורש״י וכ״ע ונאות י״א דכל הני לנישול ולצל• א״צ כלוה . ועבל׳׳י אות א׳ נתנ דהנ״ה
 מקומה נש״ו נע"! ונאות נ' נתנ אלנשלו קאי כשין אות י״א והס ונריס סתורים • והנהיג נהגהות הטור
 אות א' נתב נפי' ללע״ו אף לצלי ווה נדכתיננא(°) וא״י על מה םומכין מעולס נבשר ניה״ש ועכ״פ לנישול
 נעי חיתוך ובואמרן : (ג) להצמית . עט״ז ור״ן סי׳ אהא ופשתים ורנן היס לתת נחומן שראוי לאכול
 מי ולפ״ז י״ל אה״נ וצריו מלימה לקדירה ול״ק מכנד דמסני חליטה דם הכבד לרבנן או לאחר מליחה חלטי אנל
 מטור משמע וחליטה מהני וא״צ מליחה. ולא יוענא היאך מונח אי ממ״ש נשר שנתכוהו כרי להצמית ומו
. ולדון וא״א נקיאין נתליטה עמ״ש נאות י' : (ד) וגט , נ ״  משמע שא״צ מלימה הא המחבר נמי נ
 עע״ז ומ״ש ולכאורה בעינן חחינה ומליחה כשאר נשר קשה ושאי נשר א״צ חתיכה נ״א מליחה ודוחק לומר
. גס מ״ש והמחבר השווה אותם א״י דננתאוס הנשר אשור (אנול חי דהוה חנ  ננשר שנתאדם הא ״דעלמא נ
 שירש ואף לרא״ש אסור וסירש וחזר וננלע ולקוירמ בעינן חתיכה ומליחה ואה״נ דנלא נתאוס מותר חי
 ולקדיוה מליחה בעינן ולא חתינה . עוו תיי דני חלוקים יש אי לא 1שהה כלל מוחר לאכול חי ולקדירה
 עכ״ס חתיכה ומליחה נעינן ואי שהה עו דאסמיק הכל אפור נין חי או לקדירה ולא מהני נ״א תתינה
 ומליחה לקדירה ונשהה קצת א״צ מליחה לקדירה ומשום תכי נתנו הט״ז וחי מוחר דלא ידעינן שיעורא
 ושהייה עו כמה ומשוס הכי לקדירה אשור בלא מליחה. ולוינא הניא ונרי השרישה דא״א נקיאין בחליפה

 ואסור אף לא נתארס לקדירה כלא חתיכה ומליחה ־.
ש . מע״ז וע כי נגמרא מולין צ״ג נ׳ רישא נכנשא נ״ה גי׳ רש״י. וש״ו צ״א גורס א ל ת (א) ה  ס
 בכבשן וסמ״ק. ר״ה גורס וננשא בוצי״ת נמו שתעתיק הנ״< הניא זה הנה״ג
 נתגסוח נ״י אות א׳ ופי׳ ותלוי כמחלוקת נננשא מיינו הטמנה הא לצלי לא מהני איתניה אנחיריה ולבי'
. והנ״י הניא ינרי תה״א ע״ז  ננינשן היינו צלי ולגי' וכנשא ר״ל ראש של כבש הא של עוף אין וינו כן
 די״א ו!קא למולנו סא לצלי לא מסני אוהביה אביס״ש אנל הרמנ״ס נתנ וינו אצלי וכ״נ הר") וצלי מהני
 אומנים אנחיריה ולהסיר תער א״צ לאותניה אנחיריה ואין נן ועת הטור שהרי אטומן ברמן למולנו נתנ
 ויניס אלן. והנה מבואר וכוונתו גין גצלי נין נמלינה משות מוותיו והא נסי' ע״א הניא העור נפירוש
 ולצצי אותניה אנתיויס ש״ו ואס ב! יש לתמוה על הט״ו מ״ש נגמרא האי מאן ומטוי שלא נזכר ננמ' מזה
 והוא לשון נה״ג הניאו סרא״ש נפג״ס ושאר פוסקים. ומ״ש ונ״י דקדק מטור ולמולנו לא לענין צליה והא
 נסימ[ ע״א נתנ הטור דל5>י נמי הדין נן ומ״ש דלדינא אין חילוק והא נסעיף ג׳ מניא הנ״י מחלוקת גמליגה
 אי שרי או לאו. שוב ראיתי לכה״ג נהגתות נ״י אות י' ותאורת מישור עמדו נזה נמ״ש הע״ו דנ״י דקדק
 מטור ולמולנו משמע לצלי לא מהני והא בסימן ע״א כתב נשי׳ לצלי נמי מהנ׳ אלא ולמולנו נמי בעינן
 אותגימ אנחיריה . 1עוו איך כתג לוינא אין חילוק ונס״ג הניא מחלוקת ונומש״א תי׳ ינסימן ע״א הס
 וגרי הושב״א גת״ה לא וגרי העור והוא וחוק. וגקושיא ומטוי רישא לא הרגישו נוה ולא נוכר נגמרא
 ונראס דט״ס יש וצ״ל גה״ג איתא האי נו׳ והניא דנרי נה״ג שהן דנרי קנלה הרא״ש נפגיה סימן וי וי״ו
 והר״מ ס״ו ממ״א כתב לצלותו. וכל כוונתו דקשיא ליה כיו! דנס״ג הגיא נ׳ דיעות למולנו יש מי שמתיר
 וי״א הן שלש ויעותכמו שתשגן סכת״ג נאות הנ״ל הי"! סוגו לצלותו הא למולנו א״צ התנאים האלו והישכ״א
 נימ ג׳ ש״נ נשם י״א דוקא צמולגו הא לצלותו לא מהני והעור משוס ממתיו דני! צלימ ומליגה שרי יע״ש
 וכעי הנראה הוא ג״נ דעת הרשנ״א למעיין בארון ליש נ״ג ש״ג ולא אגין מה שציין הנאד הגולה רשנ״א
 יע״ש. !א״נ מוסניא סנ״י נס״ג ב' ויעות נמליגה היה להניא ג״כ נ' דימות גס״א בצליה וליש מי שאיסר
 נס״ד ורישא ככגשא למליגה בעינן תנאיסאלו הא לצלי לא מתני. לכן כתב העיז ובצליה סשק ננס״ג דמטוי
. וסיס נראה  יישא כהר״מ ו״ל דמשק כן ולא להחמיר ולהסיר השער נתנ ג' דיעות . ואין נראה מלשונו כן
 דמשוס הכי לא סניא הנ״י נס״א נ' דיעות משוס מאן ואוסר הטעם דחוטי! וקרום המוח נעינן חתיכה
 לצלי שזהו עיקר טעט האוסרין עיין וין פג״ה והרשנ״א בארוך וכיון שהמחנר בשימן ס״ה הכריע כדיעס א׳
 נסתם ולצלי א״צ חתיכה מש״ת לא הגיא ג' ויעוח נשיא והי״נ כפי הנראה מונריו בסימן ט״ס ולצלי צריך
 מחינה גחועין ומ״מ לא הגיס כאן גסיא דצולת הרא״ש וסוגר כמ״ש הישנ״א כארוך ס״ט לקיומו רן נ״ע
 מודים דלצלי לא בעינן חתיכה והדנריס אדוניס אין מקומן כאן. ומ״ש דאין נ״מ לדינא ד״ל נין הטור
ס שרי ונמ״ש י ל צ ד 0 ד ו  והש״ע לא דאין נ״ט גין מליגה לצציה אלא אף והש״ע שינה מלשון הטור אפ״ה הטור מ
 נע״א : (ב) המומ . עטיז דקשיא ליס הא המחנר פסק בסימן ס״ה כדיעה א׳ נםחס דלצלי א״צ חחיכה
 ותי׳ דהתס הס על האש אף שאין מוסשטין משא״נ כאן ומונח כקדירה העצס ונתבשל ניס נ״כ פרישה ולא
 מצאתיו נסרישה האן ובדרישה אות ד׳ אחועין שגלחי חילק זה כמו שאנאר נשיך אות יו״ד ואולי כיון למ״ש
 השרישה בסימן ס״ה אות ו׳ נשה מ״ו ויש מילוק שמונמ בקדירה יע״ש. ודע דמא יגעינן אומנית אנחירית
 או אגיה״ש הוא דגולגולת מקיף המוח כקדירה מכל צו ובנחיריו פתוח מוא וכן ניס״ש מידנ ויינ ורן חוט
 השדרה . ועיין גתה״א ס״ט וע״ה ג׳ יש מקוס עיון ומשמע לכאורה עיקר מאיסור משוס מוק״ר היינו קרוש
 לחוד דמלא דה והעצם מטכנ מלצאת ומשוס הכי המות נאסר ואין נל הראש מצטרף לגטל תקרוס דמסתמא יש
 ט׳ נגד נ׳ הקרומים אצא נמאן ומנח לחוד בקדירה . ומיד אח״נ בתג דננישול צריך ס׳ נגד כל המוח ורא״ה
 השיג וא״צ נ״א נגו הקרוס ובמשמרת הבית נחנ דמוח עצמו יש נו דס ואין יוצא דמונח בקדירה ונדף ע״ה
 י״צ דמחמצה הוא לשי) נה״ג וציע . ומ״מ הדין אמת כשלא אותניה אנחיריה וס שבמוח עצמו אין יוצא .
 ואף לרירן נלא״מ חנ״נ ואישור דנוק מ״מ יש נ״מ וצנן אי) להחשיבו לסאיםור דנוק אצא דם של מומ עצמו
 אין יוצא(°) והא רמוס שנעצמות מהני מליחה ט״ג העצמות י״ל ומוח אין גו ג״ב דם או דטצם נולנולח

 לא מלמולי מתלתל להיות נו נקניס בנשאר עצמות עיין נאמרוניס :
ך הניא הע״ו נשם הג״י נשם אנור י״א הראש דחנ״נ ושמנונית המוח יוצא לשאר נשר ולא שייך נגכ״פ ל  ע
 י והוא סחיר מטעם שא״ח שייצא חין לעצם כנכ״פ ודיל ואין הנאסר יותר מהאוסר וכיו) שלא נשאר
 שוה דה נראש ונשיו ממנו לגמיי לא אמרינ) חנ״נ ולקמן גהלכוח מליחה ינואר זה ומסתימת וגליו שתפס
 הטעם כנכ״ש משמע דשאו נשר שפלט כל דמו וצירו או הודחה ונצלה עס הראש אסור דלא שייך כנכ״פ ועש״ן
 בשימן ע״א אוח ח׳ הניא נ' טעמיה א' שאין עצם כולבו כצל ועוד כנכ״ש וטעם א' עיקר יט״ש . ומיהו

 נאורך . אלא דקשיא דפםקינן נל״ק דאנחיריפ ודץ הא אצרדים לא דנשל תורה הלך אמ־ המחמיר והא
 דם שבשלו דרבנן והטי״פ קס״ט הרניש בזח אמנם התח״א ע״ח ב' ובמ״ה שפ השיג על חרא״ה נמח

 נ' טעמים
 לענין־צליה לכאורה אין נ״מ נין הטעמים וממאר סימן ע״י דגשי שנמלח עס לא נמלח שיי ייענו יהש״י דיך חנחיריפ *יה״ש ובולע'הראש תחלה ששט אין ^עצם טפטיק ונבון הוא. ידע דאיטור ד£וק -ש
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 ואצו היא״ש נפג״ה סימן וי כתנ וקיום מפסיק 1יש קצח נ״מ יאי הוציא המוח ומונח אצל נשר שנמלח . י - י י • י •
 אלא שהמי״ט קצ״ו הגיס הקדירה מסטיק לא הקרוס ונע״א אנאר עוד: (ג) ולכתמלה . עע״ו נשם רש״ל
 (ישיש פג״ה סימן י״נ)ומש״ה משליכי! הראש של אוווא וחורנין להסיר הניצות וחושניןזהנהנומנה נרמז

 ושמא לא אותניה אנחיויה ואסור. ומיהו לדידן שאנו נוהגין למלות הרא״ש תחצה עיג הניצות דמהני למו שיתבאר איכ אין לחוש ומוח גיכ חוחכין הראש לשניה אלא ואין מוח אווז ד״ח משליכי! המוח ועמ״ש לקמן:
 (ף) להסיר • עט״ו הראה מקום לסימן ע״א אומ נ׳ נשס רש״ל פג״ה סימן י״נ דיותי טונ לעשות המליחה אחר החריכה אף ע״פ שהרגל עדיין חס מחריגה אין כלום ומהני מליחה . ומ״ש אחר נקיבה כמדומה ציל
 אחר החריכה . ומ״מ המנהג למלוח וגלי הנהמה על גני השיער ומצקנין הטלפיס ואח״נ חורכין . נקיבח הנולסיס שיהא נקנ ממש 'ולא מהני שח1תני| מקצת סצסורן ואץ נקנ דהות מולמ נכשא״מ ונ״נ נל״י והוא
 פשוט: (ה) מותר. עטיו ולא וניתי להבין דבריו בכאן והמעיין ברא״ש פ׳ ג״ס םיי ס״ו אין שס רמו אדרבא משמע צמלוג תתרנגולח כלא הראש רק הגוף דנהמה יש נראש עצמוח המעמיס משא״נ נעוף ו״ל
 נצא סרא״ש גס מ״ש הראיש נעוף לא שייך דן בנחיריו יורה ע״ז והמרוכי ותת״א עיא ב׳ נתנו וגוף החרנגולח שרי חון מן האורתת מייס שהבין סנ״י נמעשה דר״ק הזקן ניאש אווז מתיר כראש עוף ואי( הלנה כן ועיין
 פר״ח אות י״ג א״ה מה זה שנתב. והו דעת היא״ש עיין נד״מ כאן וציע: (ו) דקיי״ל. מנו״ז וכוונתו מבואו ולקמן סימן ק״ה אות ו׳ פסק נרש״ל דכ״ש מפליט או מנציע באין ה״מ ואפ״ה נאן שרי דצנ״ע אין מנשל
 ויולא ששיר עיי מלימה כמו שאנאר . ואין לחוש שמא הפליט מכל לחון ויבלע דלא שייך כנל׳ס רלהא לא חיישינן או דמ״מ פולט ציר ומיסו לפ״ו דוקא עוף ולא בהמם דיש חלנ גנ״ש אסור נאץ ה"« ופשוט . וענ״י
 נשש סרשנ״א משמע דכ״ש משליט ומבליע משור דיענד אף נדס דלא אמרינן כנכ״פ ועש״ן־ אות ליו דלא כת״ח כצל ל״ג דרשנ״א מתיו דיענד ועמיי אוס א׳ כחנ וסט״ו וסש״ך מודים כאן ימסליט ע״י מליחה והמעיין
 נא! נש״ו אות נ״מ שעשת כלומר נמיש הי״נ דאין מנשל והיה אין מבליע יראה סא אי מבליע אסור ואף דעירוי שנפסק הקילוח אין משליט ומנליע נא׳ כמ״ש סי׳ ק״ה אות ד׳ נ״ש כ״ש אה״נ אלא נששוסה נכ״ש
 מפליט יאח״כ מנליע ומ״מ י״ל נפ״א ונש״ך אבאר. ועמ״י כלל ס״ו אות ה׳ נמה שהקשה דברי הרשנ״א מחיה לתשינה סימן תתמ״ג שכתנ דנ״ש יוצא ע״י מליחה ותי׳ שאין זה סושנ״א אלא רשנ״א משאנ״ן ותי׳
 הגי יותר נכון לחזר מתה״א נתשונה ואיכ שפיר כחנ הט״ו ידכליו שבתשובה הס עיקר שחיגר נאחרונה : (ז) שלא, עטיו ודבריו צריכין תיקון לודאי מממנר שינר דכ״ש אין משליט ומבליע כלל ומה״ט טריפה נץ
 סכשירוש אין כלוה וכמ״ש סימן ק״ה דרק לנתחצה יש ליזהר ונ״כ כאן ילנחחלה יש ליזהר דמפליט ועשו״ח אוח נ״ז ומרדני נשה ראבי״ס אוסר אף דיעבד ושובר כ״ש מפליט ונהי שהתרנגולת אין נאסר
 דט״י מליחה יוצא מ״מ הנליס נאסרים ואולי הט״ז סעמא מטשיה קאמד דלרש״ל נ״ש מפליט ומבליע ואש״ס רשאי! לטלוג נכ״ש וע״י סלימס יוצא ולכלים אין לחוש דכולי האי לא חיישינן שישלטו החרנגוליס וינלעו הכליה
 ומשיה אסור צהלחיחס ליגלעו הכליה י- נח) אנל. ענו״ז ור״צ להתרנגוצת אסורה כ״ק שנצעה ממתנת חולות נ״י ואותה הקליפה אסורה בהנאה: (ט) ויש. עט״ז ויראה לסוכר כלבוש ומיהו לאו מעש נווחיה דלהלניש קאי
 יש מתיר אכלי והוא ז״ל סוני יקאי אתינגולת ומיידי שנמלקה נבר דלית גה דם דמהני מליחה ע״ג הנוצות ומש״ה לא הוקשה לו מי הוא האוסר ונמו שהקשה השייך אוס ל״ת ושגרת האוסר נזכר שם ונקיט נלי חולגת
 לדוחק לומר משוס כיש נקיט לה וע״כ נאמר דשברח המתיר אין זני שה . יאח״כ חמה על סנרת האוסר דרמ״א כחנ כסימן **ה דאין עירוי חמור כ״כ שיפציע מכלי למאכל יע״ש והמחבר הכריע ה! מסגרת עצמו:

 ואיתי



ב המג ה ת ז ו צ ב ש P חלמת דם מ D ת יודה דעה ע י ד ת פ  ש

י לנמונ נכא! קצת דיני כ׳׳ד ועיייי וכ״ש. הנה הדין נחלק לחמשה דיניו . ג״י שעומד אצל ת י א  ר
 האש וכ״ר שהוסר עאש ועירוי שלא נפסק הקילוח ועידו, שנפסק הקילוח מכ״ש . ועש היות ששש

ק נעור העוור:  מריס ארוניה מימ אנמונ קצת מ
ן ן•**׳ נ״ר שעומר אצל האש ויס״נ מנשל ננולו לנמרי. ולעני! שנס מיינ חטאת ולשאר איסוריה י ך .  ך
ח להיוש אסור נהנאה אי נשל י נ , מנשל בכולו כל הדנריס אף נשר שור וכדומה . ולעני! נ ן י " 
'  חמיכמ נשר ליורה ע״נ האש וסלקוהו מיד נס.־׳! ווואי לא נמנשל סמאכל שליש נישולו כמאניו עפריח סי
׳ נאיוו ניטל אמרו נדרו שאחרים אונלין חנ ואי! אסיר מ! הסירה נומסיק כחולין קיוו נ  פ״ו אוח נ׳ נ
׳ מה שתי׳  והיינו נמאנ״ו'ושרי נהנאה . ולפי דנריו נאנילה מדרננ! אסור. ועיין כו״ו סימן צ״נ אות נ
 דמשיה השמיעו ספוסקיס זס דהטעסדהוה שלנ״א ולדידן ליקי! שלנ״א עיין פי״ו ממ״א יעיש . ול״נועעמא
 דורן נישול אסרס תורה וכל שאיני נמאנ״ו לא הוה ורו נישול. וסנור הייתי לומר דהאי תנא סונר נניש
 לאו ואורייתא נכל איסווין וואפקיה רחמנא כלשון נישול לומר כמאנ״ו בעינן ולויון וכנוש ואוריישא אחא
 קרא למעע נלוש וכל זה איננו שוס לי(והא אינא מליחה ונוומה) ולקמן נהל׳ ננ״ח ינואר וה . ולענין
 הנעלה נלי שנשחמש עיי וחיחיס ציין שיהא הגעלה מלי שלמעלה ותעוזת אף וכ״ר נל שיס״נ הוה נ״ר מ״מ
ר 1 ס ו א ענ י  לעני! הגעלה נללא הוא כששמישו כך הכשירו עא״ח חנינ וראיש סנ״ש ותה״ו סימן קל״א ואף ו
. ויס״נ היינו שיעור ו  נהגעלה אנל לענין איסור כל שיס״נ ונפל לתוכו אף סלקוהו מיד אין שיעור לדג
׳ אנל אין יס״נ אף שעימו אצל האש אין מנשל  שכריסי של תינוק ניי נכויס נו כדאמוינן פ׳ כירה מ״א נ
'  ואף אין משליט ומנליע כן פסק הממנו והרנ נקיה ודונחי כןונא . אלא שישיש הניאו הש"!־ נקיה אות ו
 נתנ דמסתפינא לסקל נכיר שעומד על האש והניא ראיס מירושלמי והשיך נתנ דאדרנה משם ראיה להיפוך
 ולנ( מוכרח אני להעמיק ונרי הירושלמי נשי כירס תניא ר' יוסי נן נורי ממלא אום חנימ מיס ונותן
 נגד המרווה לא נשניל שתיחם אלא להשיג צינתן ור״מ וחנמיס אוסוין יאוס אמר ו״מ ומיט דרבנן יינא ניי
' ועירא נשם ר׳ יהודא מותר להפשיר נמקוה שיד שולטת ואסור להפשיר כמקום שאין יד שולטת אפי׳  דער ו
 נמקוס שיו שולטת עד איכן רני יסודם נר פזי יי סימון נשם רני יוסי נר חנינא עי שהוא נותן יוי לתוכה
 והיא נכויס. הנל מוויס נהלי שני שהוא מוחר מה נין נ״ר לנ״ש א״ר יוסי נאן היו שולטת וכאן אין
 סיד שולטש . א״ר יונס כאן וכאן אין מיד שולטת עשו הרחקה לכ״ר ולא עשו הרחקה לכ״ש . א״ר מנא ההן
 פיננא וארוזא מסייע לאנא הסן פינכא וגויסא מסייע לאנא ואת מפני מאתו לאחו ועו כוון הוא רותמ
. והנס טרס כל אומר לולי שורני ן  מכיל. העתקתיו מופוס ועסוי עם פי׳ קרנן העדה ותוסשתא שירי קרנ
ן מ״ט . י  המנמה נעלמו ממני הייתי אומר וה״פ ושריך נשלמא ו״ט שפיר וכל להפשיר אין והנישול אלא מ
' זעירא והא ומוחו להפשיר ו דאמר) י מ נ מר(  ומשני יינא (שט אמורא) ורננן ני כאי (ניי כמו ני האי) ו
 נמקוס שיד שולטת רחוק מהמוורס וליכא למיחש שיניא לידי נישול ואשור להפשיר נמקים שאין היו שולטת
 קרוב למדורה יא' שויח להפשיר יניא ליוי נישול. ופי' אין שולטמ היינו שנכוית היד שה כדמסיק. והדר
 אמר דה״מ נניש דשרי לישן שמן או מיס לתוכו ופריך מה ני! נ״ר לנ״ש רני יוסי אמר סתס ב״ש אין יד
ו ונא! ננ״ר אין יד שולטת . וסנר ר״י נל שאין יו שולטת אלא סולדת אף נ״ש  סולדת דמיינו יד שולטת נ
 מנשל ור׳ יונס אמר נאן ונא! א!< נכ״ש אי! שולטת אלא נכוית אפיה עשו הדחקה לכ״ר וצא לכ״ש וירצה
 נזה דכ״ר מנשל עשו הרחקה ואפילו להפשיר לתוכו נמ׳ אסור ואי שריח להששיר יבוא לידי נישול שישהה שס
 ונ״ש אף דיס״נ אין מנשל ולא עשו הרמקה כ״ש אטו נ״ר נן נראה לי ההדיוט הפירוש. ופיו מסיק ר׳ מנא
נ יונה ההן סיננא לארווא (קערה עם מאנל אורו או נריסין) ומשתמר תומו ויס״נ אלמא אין סתס ו  נריס ו
 נ״ש ואין יס״נ ואש״ה נ״ש מותר ימש״ע לאנא (לר׳ יונה) ונ״ש אף שאין יו שולטת אלא סולות אין מנשל.
 ולס"! הירושלמי לא כמר וייק ולא כמר וייק ואין ענינו נלל לאיסוריןינשנת גזרו להפשיר נכיר אטו ישהה נחונו
 וינוא לידי נישול לא נאיסווין דאס אין יסיג אף מומו אצל האש אין מנשל ואף לא מפליט ומנליע ונואמר!:
מ כן הפריח אות ח״י נתנ וו״ל נלסינ! בירושלמי על מתני׳ ואלפס וקדירה שהענירן מרומחין לא ^ מ  א
. אולי גגייסתו ׳ ו י אומר נוש! ואסוינן סכל מוויס נניש מה נין נ״ר כ י  ימן סבל•( לתוכה ו
 היס נמונ סנל מוויס נסר משנה ואלפס. וני' שמצאם• נוסוס ועסויא נמוגה אסשנס המיחס שפינהו. וווחק
 לומר שמפיש הפריח ה״מ וקא• אמשנה של אמינ האלפס אלא שאני רואם שהיש״ש נכ״מ ע״א והש״ך קיס
׳ מפרשים נן נמ״ש הסר״ח והנל מוויה קאי אפלונסא ומיק ןו׳ יהודא לא ארימ וחנמיס •ע״ש . ולפי  אוח ו

 ונריסס צ״ל כמיש הפריח ודיי כיש נל טיס״נ מגשל מן סחורה ור׳ יונה סוגר אף כ״ר בהעגיו מאש אין
 סנשצ נ״א מדרננן ועשו הרחקה לניר שהעניר מאור וצאלניש וכדמסיק אח״נ איזהו חלוט גרור נל שהאור
. והר״ן נפרק נידם אמסני׳ ואלפס סוף מס׳ ע״ו נתנ וגמרא דנני  מהלו תחתיו ונדנעינן למימר קמן
 מערנא חילק עם חלמוו שלנו דלויוהו לינא נישול נ״א שהאור מהלו תתתיו ונמו שאפרש לקמן ולא הניא הא
 ועשו הרחקת לכ״י אלמא לינא נישול דאורייתא נהעניר מהאור. אצא דמפרש דקאי אפצונחא ורימ וחכמים.
ו ועשו הרחקה ענ י  ומיהי לסי שיטח הישיש ושיו ופר״ח וקאי אפלוגתא וריי ומכמיס נמי אין ראיה לאשור ו
. ואפשר משיה כמג וש״ל מםמפינא נוי . וראיתי לשו״ת ד ענ י  לסנין שנס לכתמלה אנוו יס״נ אנל לא לאסור ו
 נית יעקנ סימן ה׳ שנתנ שהים לו וי«ח עם השין נעצמו ונערון מוך סלו שירש ומה ואמר נייושלמי
 שולטת היינו סולדת ושד דאי אין היד שולטת אלא סולדת אין שייך הרחקה והלא מוינא אסור וכתב מהש״ו
 סודה לדנייי יעיש והנה עיינתי נערוך שפי׳ נירושלמי טולטמ היינו סולדת ולפי כגינת הניי ה״ק(נחילוף
ו שיצטת סוללת ונאן היש אין שולטח אין סוללת  אתוון שי״ן נסמ״ך ומיס נדלי״ס) צו׳ יוסי כאן פי׳ נכיר י
׳ יונה אמר כאן וכאן אין שולטת אין סולדת יעשו סיחק: לניר אף שאין כוצדמ ולפיו לנ״ע נין לויי ו  ו
 וני! לד׳ יונה כל שאין האור מהלו חחתיו מגשצ מים 1כ״ש שישיג מנשל גס נן כ• פליגי ננ״ר שאין יסינ
ע כ״ש אין מנשל אף שיס״נ ונומסיק אחיכ איזהו חלוט נדוד יעיש ועוד מס וס י נ י שאיא לאומרו ו  ווה דנ
עו כוון מוא רומח משמע ור׳ יונה עליג אף יסיג מיש שרי ומינה  דקאמי ההן פננא וארוזא מסייע לאנא ו
 בניר דווקא נפיסינ אסור . ויש ליישג נווחק וסיק דרי יונס איח ליה סייפחא סשנכא וארווא אצמא נ״ש
י לניש מיירי נאין יפינ דאי ניס״נ אין אמר נוח! לתמחוי י  נטי לפעמים יסיג . וע״נ מתני׳ ומחלוקת נין נ
ו פלד כסנ  ומת פסקא והא לטעמיה נ״ש נפי יס״נ אצא מתני׳ נאי! יס*נ סיירי. אמנה המעיין נעריו עו
 סלי לשון חוור לאמורו ו״ל נשנותן אצנפו נמים טעל מיד מתיירא שלא יכוה והניא ראיה ממורות חוטמו
 סולד שנתכווץ לאחוריו. פירוש אחר כירושלמי שילטס היא סולדת יעיש. וקשיא סי׳ א׳ נמי הכין הוא אלא
' שרשים נענ׳! סלד פי' א׳ ועוד פי' דהילנו לשון חמימה ושולטת ליל שיש לסיד שליעה להתחמם  היק שיש נ
ו הולדת שמיותמסת ויש בה נח שלא תכוה. ואיך  שם נמים ולא סכוה וו״ש שולנומ היינו סולדת ויהיה שיי י
 שיהיה אין משם פתירה(°) וצפנין וינא כיד שאין יסינ נתנ רמיא נחיחכללסיג ונמיי אומ ד׳ דאוםר נימ
' דאין מפליט ומנליפ נלל אף ניק יע׳יש. וניו! ומי וי  והיינו למאכל אנל לכלי נתב נכלל נ״ז ונאות נ
 דרננן הוא שמעינן לסקל נספיקו י ואני תמה על מיש םישיש דמסתשינא להק! נכ״ר שעומד על האש ולפי
י כתבנו נ נ ר אפילו חין עומד אצל האש עשו הימקה(עמ״ש נקיה נשיו אוס די) ו  גירסתו בירושלמי מ״
 הגירסא . ומ״ש הניס יעקנ דאי כני׳ השיך איך שייך הרחקה והא מדינא אסור כנר אתה רואה דלירוגלמי
׳  כל שאין מאור מהלך מחסיו אין מנשל כיא מדרננן וא;! לא קיי״ל כן כמו שיחנאר. ועיין חוס׳ כירה מ׳ נ
ו לכיש ותי׳ וכיש דופנומיה מקורי! והוא ממוה לי דנירושלמי  ו״ה ושמט מיניה שהוקשה לכס סימא מה נין כי
 מחצק נין ניר צניש והחוס׳ לא המירו מירושלמי שונ ראימי נשיוי קדנ! שעמד נזה ולפי מ״ש א״ש דלנולהו
 פירושי מקשי! שפיר. למיש דעשו הרחקה קאי להפשיר איש דאין מיידי כלל לחלק נין ניד לניש לו׳ יונה אי
יס איסכא או לעיון נה׳ הננס ניס יעקנ דשולט״ס היינו *סולדת אינ קושית התוס׳ גי  מנשל נו׳ וליש״ש י
 לחלק ניס״נ ולג•' השיך ופריח ונפי גירסיוינו פשימא איש דידושלמי לשיטתיס רכל שאין האור מהלוחחחיו
 אין מכשל מיה ומשו הרחקה נוי סשאינ לשיס דילן כל שיס״ג מנשל מיס אף שסעניווהו מאש נמיש םל״ן

(0) הוקשה להה שפיר והוצרכו לחלק שופנותיה מקיוין וכראמרן נראפ לי : פו  נשנמ ונעיו נסו
מ ך|^׳ סוא נ״ר שהוסר מאש ייס״נ אי מנשל או מפליט ומנליע למוד ואמיל מנשל אי מיה אז ך ,  ף
 I לרבנן. הנה נפי הנראה מירושלמי כאן עשו הרחקה לניר היינו נהושר מאש כהבנת פר״ח

ל י׳יי׳ י"ת י*, *תקל נטפיקו. וקשיא דלפעטיט טקילין ונמלי מ ו ו  שפסק לתקל דדם תואיל וקוים *
 טליחח אבאר זח(°): י וצריך . «ש*ך הקשה פושית חדרישח אות ד' דלזנלייה טונר הטיונר יאיונ
 חתיכה חיי ילענין חופי! יש חילוק ני! פלינה למיד. ועפר״ח; יא ואפילו . עש״ך נחירך על קש אף
יעכי ש״ד י  לנתחלח איצ ליוחר לחדיח ניחיש ולחתוך חופי! שנלחי ול׳נ עציט לבתחלה צריך ליזחר ו
ב ואיצ . י אטור ניק עביט אט לא חויח ניח״ש ועיין אות נ״א וב״נ : י נ ע י פץ לפולנו אף י י  ונפוםן נ
 עשיך בשם יש'9• דעיקר לםלוח אוזיב וב״ב הם יו ואגו איןנוחנין בחטפנה כלל אלא טולחץ ע״נ חשיער

 וווותכין הטלפים ואחר פליחה וחותה אחרונה טולגין נוט׳ן או נווחחין :
מ יקשיא לי על פלינה חנזברח נש״ט ופופקיפ רישא בבנשא שהוא נרפץ m נחי שהטליגת אפרי׳ ף  ן
 י ברט׳ן נטי נורא מישב שייב ט״פ ביק שאח״ב טלחו לקדירח ובבר נצלח קצח עיי קרפ׳ן חפ
 שיטיב לא גרע טכ״ר שהופר מאש ופה תופיף תת כח חפליהה להוציא חוט שבחובו טאחר ינצלח
 נחוץ חטקצת והרי נשאר בתוכי דלא נצלח כחצי צלייתו. עב״י על ראש שנתבשל מה תועלת במליחה
 חיח כאן וויאי תבשר שנצלה בחוץ םעכב הרפ םלצאת עוי נשלםא צלית כחצי יוצא בל חרס משא״ב
 בפלינח ופליחה ואולי הפלינח חוא בטנ^פ שאין ראוי לצלות ולהתבשל כלל וצ״ע ועפ״ש בפי' פ״ט בשר
 שהניחו אצל תטו שים״ב דנצלח מבחוץ אף הדיחו חחלר. יש לאפור לקדירה דאין חרפ יוצא עוד ושפ
 *ובאי (") ! יג אבל . עש״ך אף שעוחדין על חטלפיפ יש להתיר טה שחוץ לסלטיט כיון דרבי פיעט
 הוא ועפ״י פיט : יד אבל, עשיך דטחרש״ל אוטו־ כששוחח בטקופ אהד קצת : טו הכל . עשיך
י בהבהוב שמעבירו טפקופ  דלנתחלד. אפילו בחבחוב טוב לחחפיר שרי• ד,ד״מ פי׳ דבר• הר״ן דט״ו
״ש יזשיך •לרעתו חייגו של הדיט ויראה דהיינו ע״נ אש אבל על הקש אפשר שאין קפירא ו  למקים. ו
 לחפיר חטלפיפ קודם י טז מותר . עש״ך יחייגו גוף חחרגגולת בלא ראש דאין שם דט שיחקנץ ועט
 הראש יתבאר לקטן דנרע בעוף טבחטה וכולו אפוד : יל וחוא . עשיך להלק בין דפ הלב דלא השוב
: יח ניח״ש • עש״ך שלא ישאר דט בעין . ויש לראות ב י  ב״נ דפ בעין נמו דפ ניחיש ועט״ש נאות נ
 הנטל נפ׳׳ח נחב חפחנד ונ! בעוף עלה קאי דצויך לחדיח ביח״ש ועוד ט״ש בהמח מעוף וחור ונתבו
נדא עילוי בישרא לנתחלה אסור  נא[ י יט ולא. עשיך דאפילו בלא ראש של העוף אין מולנין טשוס נ
' ומיהו אי רץ בנחיריה דיעבר שרי אף ראש העוף ומשיה נתב אפילו בלא ראש : י  ו»״א בקיאין נ
 כ הראש . עשיך ואין לחפריד חקרופ מראש אבל בפליחח שרי שאר הראש בעוף אי לא ניקב חעצפ
ש לא חשינ ב״נ דם ״ ה י ^ דטשיח חחיר על ידי ^!•פח דדם נ ש  ייוכל להפיר הקרום : בא צריך . ע
 נעין שיאפור דיענד עו פ' ומשיה בקליפח טנ׳ וזח נהטםנה הא נצליח פשפע שרי ואיצ קליפה אפ
ב ליפול . דפאן  לא הדיח ניה״ש חח לפי ט״ש באות י״ו לפי חננת ד״פ דרשנ״א חולק ארי״י יע״ש •י כ
 יטחפיר וטאן דלא פחפיו עניפ ב״ק יטיר טהפ נהטטנה : JO נכיר . עשיך דיל אף לצלותו אח״נ
רי טמ״ג אי היה ם' בטיס מה שיוצא בטל ול״ר לנישול רח־ישינן שפא פירש טפקופ לםקיפ ו מז א  ר
 וח״א נטלינח לא חיישינן i'ep דטלינה חיישינן שפא פירש •י כד ובן . הש״ך הראה פקיפ לפיפן
ה בקליפת . עש״ך דווקא כשראש העוף לפעלה שרי שנוצות ו : כ י י א 1 נ א י נ ״ פ  rfp אות ד' ועם״ש נ
• קליפח : כו אין צריך . עש״ך הגה בתב י  מגינים וטוגח על הצדדי[ הטיפ גבנפין דיך שפ ואוסר נ
 דנוצח נפקופ קליטח עיטדת ורא״ש וב"׳ ולבוש בתנו דאין חטים מניעיפ בלל לבשר ועיין רא״ש פרק
 בירח כחב נוצח עדיף טקליפח וראיתי לטוויט מלובלין ז״ל בתשונח פי' כ״פ תדננולת נפלחח על גב•
ש מבשל ואייב ״ י חפלח «פ ב  חניצת בנהונ וקידט הרתח אתרמח עירומכ״ר עליח לביש וחשיב ראפור נ
 בנייד מסתמא היה כ״ש יפיב לאחר שגפלו הנוצות מתרנגולת ואוסר כולו אפ לא חיח פ' דהיינו טיפ
 נטו תרננולח עכיל . חנח ט״ש נטלחה ע״נ נוצה בנהונ זח אסת ויציב דטהני מליחח ע״נ נוצה כפו ע״נ
 שיער ועד״פ כתב נוהניט לטולהפ ע״נ נוצה אטנט ט״ש דאופד בכיש יראח דחפעשח חיח דעידו עליו
 רותחין והניחו בכיש ואוסר הטעם הטלה בב״ש אופר הא לא הניחו לא ואטאי הא עירוי אופר נ״ק בלא טלח
 חא עפ טלח עדיף טכ״ש וצריך לוטו רםובר בניצה הטיפ ע״י עירוי נשרקין ואין מניעין בלל לנשר וטש״ח

: ( °  . לא אטד אלא ננ״ש ומ״ש רנשרו מקצת הנוצות לאו דוקא וציע נוח (
ה חד• שהיה באן שלש קרירות רותחים ביר טא' עירו על רנע חעוף קידפ חדתח אחרונת ל א  ש
ו רבע חעוף קודם הדחה אהרונח גתונו  ויש שם עוד רבע שחורח טםלחו ובקדירה שניח תחנ
 עט רבע שתודח טטלוצ . ובשלישית נ״כ תחבו רבע עיף שלא חודה טטלוע לתובו וחיה שם בשד שור
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אי גרט״א ו י רבע פנ ה פה שפלנו ע״1 עירוי נרע פפה שתחבו לניר דנכ״ר ביק שיש עו 3 1 ש  ת
פ ראס יש כפו חחתיבה חוח פ' 1נד רט ומלח שעליו ונאן אן» שאין בטיט בפו  בטי' טי
 הרבע חדי יש עור רבע. פשא״ב עיי עידוי דאין פנשל בטלו ביא כ״ק א״כ אין רנע שהודח טעיקוא
 מצטרף וחרבע שיש פלח עליו אפור טלו (אפ אין בפיס כמו רבע) כמ״ש רט״א שפ דבב״ש נטי טבשל
 ע״י rbo ופיהו פלח זר. איו לו שיינות עפ רבע אחר והא דםנואו שם אט יש בםים פלח היינו רוב טלח
 ואף לם״ו שט אות ב״נ ושייך אוח ל״ח דטתירין בח״פ באן יש לאפור דע״כ טחירין בנ״ש חא ע״י עירוי
נ לישתוי אי טבשל עידו• יש ט' ואי לאו אין אופר . יכ״ת פפי י ל מ  דיש בטח רעות נלא״ה דטנשל נ
י ק^יפח י״ל רעיתי עפ מאץ מנשל נולו ואין חרבע שהודח חחלח מצטרף . וקרירח שהית בשר  ביא בי
 שוי אף לט״ו בסי׳ ט*ט דאין מבשל טיט טפליט ומבליע נבולו ויש ששיפ וטצטרף שטיר וטוחר . ופה
ם איבא לעיונא ביה (°): כז י״א . עשיך דטח שפייפ י  שכתבנו טשוית טהר״ט לובלין ז״ל בסיטן נ
נ ת  המחבר ואט טלנ טותר הוא הכרעתו ולא פיוט דנדי חרשנ״א ונבר בחננו שחרשנ״א בתשובה נ
 ישרי לעיי טליחח יוצא . ורע דהא ד«דוי אין מבשל אלא נדי קליפח ואף לא מנליע יותר ואף חט״ו
 גפיי קיר. פורנו עניפ נה״ט לשרי לנאורה אין חילוק נין עירה ט״א או הרנה פעטימ ובפ״ו ציה אות
 י״ב דטעלי״ר ע״י עיראית חרבה בולע בגו* יע״ש וצ״ע טא״ח חנ״א בלי שתשמישו עיי עירוי כך הכשירו
 ואי ע״י עיראות הדבר. בולע בטלי סח טהני עירוי עיי הנעלה אחיב יאי! טטליט בפ״א ביא כוי קליפח
אי (°i יי D־| אינו. עש״ך עשה כלוטו־ ולא פנ• ליה דלכתוב לאו דוסא אין מבשל  ולקטן סי׳ צ״ח אנ
 דה״ה אין מבליע אלא טי«וט הריב ואט פלגו פותר פשפע אף נדייפ וטלאיט והא בחלב לא שייך יוצא
ו דאין שייך מפליט בפו שטבליע טיט אין מפליט וטנליע נאי וטחיט אפ נ  עיי פליחה וטיחו לרט אף י
 התיר הריב נפסק הקילוח . ובית נ״ש שנשתחח שפיר מפליט וטבליע חא בטיק ק״ח לא ב״כ אלא
: בט אבל. עש״ך תא בשאין יס׳ב שרי אף שלא לכבוד אווזזיט יעיש, ונהי רכ״ר צריך ! א  בדאטרן נ
; ל מותר אפילו יס״ב . ש״ך ומבואר הוא פטיש באות הקיוט ו לא תחיבה. חש״ך י ו  קליפה ב״ש ש
 הראה טקוט לפיק ט״ט אוח ייא ושט נאמר לאפור לטלוח עד שירפה ובנקרש תוך השיעור צריך
אילבטר אווחיפ אף ביפ״נ לבתחלה י ב וטוב. עשיך עשה בלומד רו  לחטתץ אחר בך שיעוד טליחח : ל
. עש״ך דטשמעות חר״ב ץ א נ ו  שרי אלא דאי אין צורן נלל יבאץ ימיב נטי •פשר ודאי טוב ליזחר : ל
 לעני! כיש אין חילוק ונ״ח ות״ח טאנל אין בילע חא עירוי יש חילוק דנינ אין נולע . וטיש אאיב האור
 טהלן תחתיו אינא לעיונא אי למעט חוטר או למעט עירויי. ועט" י בלל לינ אות יי םיקל נה״ט אי
 נישל תוך כל• בלא חנעלח וחיינו באופן שאין פ' ננד הקליפה נטו קערה רחנח ועסיש נדינ• עירוי.
 וראית• לוזאותז םישוי תטה על תשיך לטח חרד, אפו על דייו יוחד טכל חני יפברי עירוי חוה ככ״ש
 איך יתרצו הוזיא דובחים יעיש ולא ירענא טח קשיא ליה רחא נ״ע םודיס יעידו• מפליט וטבליע ביק
 אלא שאין פבשל ייא נט אין הפליט ופבליע כאי עפיי ק״ו/נש״ך אות ה׳ וא״נ אין קשיא טובחים םא׳
 שעירה ובלוע בלא בישול קפיר רחטנא ועט״ש בטי• •י לד פותר . עש״ך ויש ס־אות חא חוה ספק
 דיבנן דט שבשלו טחני טטל״ת ולקטן חוח איתחוק איטורא פשאיב כאן אץ חוקה שלא יצא חדט עי•
 טליחח ואולי דעדיף ליח לעובד בונביט למלוג בכיר ואפשר דמ״ט דוח ו*קח ועםיש בטיפן ט״ט :
. עש״ך וסיש נטדובי לא נמצא חאופר ותא דנת נ נמחנת חולבת טשוט רישא דלית דפ  לה אבל
. נתב תביי חלב נקווקנן ל ל ת האוטו נ י  יוצא על ידי פליחוז ולא חלנ קמיל ואט בן אין נזנד שפ פנ

י : •שמע דמ״ה אין מנשל ־אלא נאור מהלך תחתיו ומיהו מווה הפריח לאף לירושלמי'מפליט יטנ״ליע' מיילוייואף' א י י ׳ ל " נ י ע ט " נ י י " " " , ' ״ ט ? ״ ל * 0 , י י פ י  א

י יונה אסור ומידיי מלי ראשון. מיילים  לטי מיוושיגו והיה לפי׳ ישיש אין מונו! מכאן מ״ט מוכח כן מירושלמי כמי שאעתיק לשון ירושלמי 59 משנס דאלהפ וזיל. מהו ליסן חנלין מלמטה ולפרוס עליהן מלמעלה ו
־׳ 1 י י־ י "־, ־ י יוסי ממן כיח נולע מנלין אין סמנשלין התינ ר׳ יוסי נר נו! ״ "־ ־ נ תח. אמי י ו נ חנגיא י יכו י " מן הוא אחו שנישל ואמי שעירה לחופו ־ נון וכפני אף נכלי נחישח כן איס לן למימי כ״ג נולט. מהי לפיוס מקילוח אמר י ו  ו

׳ ועירא איזהו מלוט נדוד נל שאור מהלו חחסיו ואיזו חנשיצ גרור הל שאור מהלך החווי! נ משוס מנשל אמר ניי דמו ו ׳ יצחק נר גופוןא נעי קומי ר׳ מנא עשה נן נשנח ונניח מ״  נויה ליונ הלל מחלוקת ד׳ יונס ודיי. י
ל ופי׳ נו המפרש מהו(ערות אס חשינ עירוי ננישול. חייליה לויי(סוקשיה ונח דליה) ממשנה זנח־ה א׳ שנישל ואי שטירה טעון שנירה יקוא גתינ אשר מנושל ש״ט דעייוי חשונ י  מנ״ל הירושלמי העמקחיי מדפוס מ
. חלוט נדור שאין מחמין נישול נווד ! א  נישול. וי׳ יוסי ומס ה*ח נולע הרנה ומקשה וסמני׳ אף ב״נ וש״מ עילוי מנשל. וסיר מינמיא עיי קילוח מפו ופשוט מחלוקת ר׳ יונה ודי יוסי ני סיני דפליני נסחט עירוי ה״ה נ
ל נכיצו צולי! כמו שאנאר נעז״ה . ואמר ר׳ יינה עירוי נוה מנשל הוא ור׳ נ נ ושמואל נחתאמ נ . הנס ממרוצת דנוי המשרש נלאה דל׳ יונה ולי יופי פליגי נעיווי שנפסק הקילוח והוא פלוגתא דו ח י ג נ  היינו לשנת ו

י נר נון קאפו דנינ אי אי! מנשל אין נולע ועיכ מכשל והייני ט״ס מלטעון מריקה ושטיפה ור' יוסי לא חש (מרן דסונר כ״נ נמי נולע י י  אי צאו ורצה להניא ראיה ממתני׳ א׳ שנישל נו׳ ודחי לה שאני נלוט מנישול ו
. וסנה יראה לשרש לוודאי הריו מודה דלהירושלמי נל שאין מאור מהלך תחתיו עכ״ע מדרננן כבישול ולא מ״ה ונשנח ו י ר  ולא מנשל ואורנה מסלןנא שה לנל שאין האור מהלו תחתיו אין מנשל ינ״ש עירוי זהו תוכן מ
נניח איסורא מדרבנן אינא לנשל ינישאבילה והשתא ר• מנא לא פליג על אניו דר׳ יונה דעירוי אסור היינו מורננן ננישול ואף שרצה להניא ראיה מאי שנישל משמע מ״ה מ״מ לאחר שוחה  אץ מיינ האאיסורא אינא ו
ן ראוי לגזור נשנח דליהו׳  ר' יוהי סיגלה אלא שסר״ו נמנ וגמרא וירן חולק מל ירושלמי נוה ואף שאין אור מהלך מסתיו מנשל מ״ה. ועיין סוף ע״ו פי' סר״ן דר׳ יונה אמר כיון וחוינן רבולע ע״י מירוי אס נ
׳ ד״ה לרש ייא״ש שם וזנחיס « מיקרו של היין לדמות וגרי ד״ס דאמי עירוי כנ״ר ומנשל ־מ״ס שהיי סחיר להגעיל ניר ע״י עירוי עיין שנת מינ ב׳ מוס׳ ד״ה אנל וראיש שס וע״ז מ״ו נ  נמנשל ולקמן אנאל. ו
ן הוא ואף ולא הוניל שה הגעלה ואורנה לנסיף נחנ ׳ 7*ס עילה וע״ז אמי הרין דמיוושלמי מוכח ואף כיר כל שאין האור מהלו תחתיו לא הוה נישול מ״ה כ״ש עירוי ואין יועיל הגעלה ונשנה נמ׳ כוונת סר״ן נ  ציה נ
 למטן הנעלה אין נ״מ לא לל״ט קאמו נן אלא סנרא ונפשיה. וצסיו הר״ן מודה ולירושלמי עירוי וכיש נ״ר שהוסר מאור משליט ומבליע וחשינ נישול מדרבנן אצא ולא הוה נישול מ״ה וכדאמד! • ואף שר״ן נשנמ כתג
ו שנעיז יוכיחו כןי. ומעסה מ״ש הגאון מלי . פ״נ קאמל מדנתנ רימ ועירוי כניד משמע לגמרי מ״ה וע״ז גתנ ומירושלמי מוכח אפילו ניר שהוסר מאש אין מנשל מיה ו ל ״ נ ל נ י  וזיל ולימ אוסל לערות לעירוי מ
 נשילי קלט והאריך להשיב אפו על הרין מראה דיש לומר נמ״ש דהר״ן וודאי מודה דירושלמי מדרבנן ולויון מ״ה . וגס מ״ש דנש״ס וילן אין הכרע ומנשל מ״ה יגלגל חייניאיירי נאור מהלו ממתיו ומדר מייתי ראייה
 משנת קט״ה הדיח חיינ חטאת אלסא אף אין אור מהלך תחמיו עכ״ל אני תמס והא קילייס האס«נין אף מ״ש אס הויח חיינ חטאמ גייז ליס ורן הוא הרממו הוה גמל מלאכתו מיין הופ, שנת ל״ט א' ו״ס כל ובאילו
. סאה אמר יאמר דנ״ש מנשל אלא שאני דג מליח וקילייס והדחתן גמר מלאכתן. ועמיא אות ט״ו וט״ו אוח די נהעריננ צוננין מומו והיינו וראוי לאכול עכ״פ ן  שי״גו &*ל נסיו אות ה׳ ומ״א אוח מיו מבואר כ
ר קשה כמבואר נדמ״א . יז״ש המ״א דאם אין ראוי לאכול נלל אף נצונןאסיר יהטחנר מליח  אנל אט אין ראוי לאכול כלל נלא הדמה אף נצונן אסור דחיינ משוס מכה נפנויש נמ״ש הלגוש ס״ו לא משים מנשל והיה מ

 ישן איירי גניש ומשוס מגשל!מ״ש ננ״י ונרי הפרוס מנומגמין א״י דנחמין הוס מנושל כן נ״ל כוונת הט״א. ולענין וינא אבאר:
׳ יונה סובר לעיל וכ״י שהושר מאש עשו טזדגנן הרחקה ותי׳ דמניא ראייה כיו! ינולע אילו למיענו הרחקה ורבי יושי מחלק ור׳ ן הפר״יו נסכ על מ״ש ל* יונה לעילוי מנשל וראיס מאי שגישל הקשה הא ו ך י  ה
נא י ו )  יופי מ־ נון מולק אתרויימו וסוגר עירוי מנשל מיה . ווה לסי שיטתי אגל לשי מ״ש למעלה ר׳ יונת סונר ליל שהוסר מאש אפשר מ״מ מנשל והרחקה קאי אלהפשיו או לגי׳ מהרש״ל באין יס״נ וכתנ
ניל אין מנשל ואי «ל האש אפי׳ מלסא  הופר מאש מנשל מ״ס ושכן כסנ הניי נא״ח תניא וראיה מאלפס ומיהו התם יש לומר מורגנן נמו שסוגר ירושלמי. ומיס הוי! אמת ורש״י פי' בניר ואמנטי מנשל ומלחא נ
׳ שמא יעלה נאלפש רותח ואי הוסר מדרבנן הוה גזירה לגזירה עניל . מ!ס מרש״י שנת יש לדחות דמדרבנן קרי לה מנשל ומראיה דסנ״ה יש ליאות דימלס נאלפס רותח ובעוד! על האור ישכר  מנשל ובחולין קיו נ
. מ״מ מ ״  וימן גנינה (תונו אי שרית ליה להעלומ נשר וגבינה טל שולחן ונוה א״ש ולא אמר שמא יערה והופ לרבנן לשיטה זו עפרימ או יאמר שמא יעלה גכ״ר ויהא נלוע ואח״כ ישכח וינשל טל האש עס הבלוע וימיה ו
 הלנה ודאי נןי סוא ונ״ר שהישר מאש ויס״ג מנשל מיה עיין י״ן שנת . והנה מהא דאמריין שבס ל״ט א׳ גוירה תולדת חמה אטו תילית האור וניס נר״מ פ״נו ה״נ משנס אטו מולדת האור ובעור נמנ אסו אור ונמי

 הנראה



ב ה י ז ר ו י יודח דעח סט חלמת מליחה ט ת פ 2 ש 8 6 

) צריך להדיה הבשר. בב״י מביא ב׳ טעמים להלחה א ! סט (  סט א צריך להדיה הבשר •) קודם מליחה. הטעם כדי שיחי5
 הבשר ויצא דמו ע״י מליחה ר״ן וי״א במרדכי והמרדני כ׳ הטעם ראשונה. האחד משום דם כעין שהוא על הבשר שאין המלח
 דהדחה ראשונה היא להעביר הלכלוך שעל החתיכה שאל״כ המלח מפליט אלא דם הבלוע שהוא לח אכל לא מהשנתיבש על ־פניו ואס
 נתמלא ממנו ושוב לא יוציא המלח הדם שבחחיכה ולהנך תרי טעמי לא ידיחו אותו תחילה יש לחוש שמא לאחר שיניח מלפלוט דם וציר יהא

 הלכות מלוחה
. ובו כ״א סעיפים: ה ה ד ה , ו ד ח י ל י מ נ י  סט ד

' ™ Z ™ S j ״ S י קיר־־ םליהה $ « ש ג ח ד י ר ה ל ״ * * ) ן ד ״ • א) א •  א(
 דדם שעל גבו הוי כמו דם בעין שנפל ע״ג בשר רותח ואסור דלא שייך מתירי! שהוא הרא״ש ס״ל הטעם השני ומש״ה מדמה לה לבשר שנמלח
 מישרק שנתנוהו על בשר שלא נמלח שיש לו תקנה במליחה ויפלוט דם שבלע עה
 דמו להא גם כאן יש לו דם אחר שיחזור וידיחנו ויתרכך הבשר ואם יחזור וימלחנו יהיה לו דס בלוע לפלוט ואגב זה יפליט גס מה שבלע
 ממה שהוא עליו כעין. והיש אוסרי; ס״ל טעס הראשון ממילא אחר המליחה הראשונה יצא ככר כל דמו ואין חשש רק שיבלע מדם בעין
 שעליו ובזה לא שייך לומר שיצא על ידי מליחה אגב דמו דהאכשעת מליחה אין לו דם של עצמו והכית יוסף הכיא כשם הג״ה מיימון בשם

מ סמ״ק ״ ע  חידרשי ר

 ניתך ויבלעמ.טעס ב׳ משו' שיהרכך
 הבשר ויצא דמו ע״י מליחה שאם
 יהא נקרש על פניו לא יהא כח במלח
 להוציא דמו עכ״ל ונראה דבהא

 מהני אס יחזור וידיחנו וימלחנו אפיי
 אחר זמן אבל הגמ״יי כתבו בשם
 סמ״ק הטעם מפני שהמלח מבליע
 ואינו מפליט דם שהוא בעין וכן כת׳
 בסמ״ג (לאוין קל״ד וך מ״ח ע״ב)

 וכן כחוב כשערי מרח ובהגהת שי

ר הגולח א  ב

 אנלייתא חולין לו קייב :

 פרי חדש
 (סי׳ ס״ט) ראשוגה לאימי
 לנדר א׳ ום שמלחו או שבשלי
 אי היו לוקין עליז מן החווה
 אולאואת״לאיןלוקיןעליו אי
 אסור מיהת מן התולה או לא.
 הנה נפיק הקומץ לנה יף ;"א
 מנואר ודה שכשלו אי שמלחו
 אינו עוני עליו אנל יש״י נס׳
 נל משו וף ק״ע ובשר-ק
 העור והווענ וף ק״נ סני

 דגול םרבבה
 (פי׳ ס״ט i'v סין״א) צריך
 להדיח הנשר ונו׳ ונמקומ'מ
 מקרים ובזמן הקור הגדול
 ישימו המים נאיי על שתסג
 לינתן ואח״נ ידיחו נו הנפל

 יד אפרים
 (טיטן ס״ט העיף אי)
 צךוך להדיח. ענז״ע ועיי
 גססרי נ״א שי׳כ״ט נוס נעין
 שנפל עינ נשר ונת״נש

 גליון םהרש״א
 (סימן ס״ע ש״ע סעיף אי)
 צףוך להדיח . ופויחון
 נם• עירות ש״ך נפמוךםק״ל
 ונם"׳: (שה) להדיח• גיםן
 קור גדול צריך להינוים הסיט
 נאור להפיג צינתן : (עין
 סק״א) האחד טשום דם

 בעין . לאו דוקא דא״כ לא שייך איירי ולא בנולעו ועי׳ ש״ן פק״א ורגליו; : (שס בא״ד) ווקוען אוםרין ס״ל טעם הראשון טםילא . וטובריט דאף שעדיין פולט ציר לוע״! ס״ע מ״ו בהג״ה) וא״א לצטצם להדיח טיד

 רע״ק
 להתיר טהחיא דנשר פלא קדח בטיף סעיף זח ואט מלחו אחד ההדחה בטיפ קריס יש לו
 תקנה נהרהה וסליחה שנית דמטנ״פ לטעם דדם בעין היד. טהני הדהר, של טיפ קריפ
 ולפעם דינוך טהני הרחה ומליחה שגית ואם לא הדיח ופלח שנית ונתבשל בך צ״ע לרינא
 דלדעת הפ״ז םק״י והשייך טקי״ד דהדיחו מעט מותר בדיעבד דטטבינן על טעפ רדפ נעין

 באר היטב "י
ט (א) להדיח. הש״ך כהנ נשם הר״ן הסעס כדי שייזרק־ הנשר ויצא דמו 0 
 ע״י מליחה והמרדני כחנ העעס שהלמה ראשונה היא להעביר הלכלוך שעל
 החתיכה דאל״כ המלח נתמלא ממנו ישוב לא יוציא המלה הדס שכחי/יכה ולמך חר׳ שעמי מהני אס יחזור וידיחנו וימליחנו אפילו אחר זמן אנל הנמ״י כחנו
 נשס סמ״ק השעס מפני שהמלח מנליע ואינו משליש דס כעין ולא שייך גניה לומר דמשרק שריר, ולא כבולעו כן שולשו ולפ״ז לא אמרינן ג״כ איידי דסריד לפלוש לא

 (סיי ס״ט ש״ן ס?*א) הטעם בדי שיתרבך . טבואר בב״י דבוטן שהקור נדול ישיטו
 הטיט נאור שתפינ צינתן קודפ ההדהה נהפ דטיפ קרים םטועים ואינם טונכים ע' לעיל
 (סימן ל״ו פ״ר) ובדיעבד אפ הדיחו בטיס קרים כיותר יש לדון אפ טהני להדיח ענית
 נמים פושריפ לרכך או ביון מתקשה הנשר ע״י מים קריפ לא יתרכך עוד ויש ללמוד

 פתחי תשובה
 ^אך(א) להדיח הבשר. עיין מ״י שכתנ ונמקומות הקרים וכזמן הקיר הגדיל ישימו
 המיס נאור עד שתפיג צינתן ואח״כ ידיחו נו הנשר ואל״כ אורנה ע״י הקור פנמים

מ ןהב ת ד ו כ ל ה ה ן ם מ י  משבצות ס

 והוא פחומ מכ״ק כנפסק הקילוח וכואמרן . ומס שהקשה «צ״ה ס״ג שם אגאר . אמנם עדיין יש לנו למקור
 בהא וחס לצונן תתאה גגר אם הוא דווקא שהתחתון צונן הא כשסמתון מס שיס״נ מכיש כסי הכועח רמ״א
 יג״ש אין מפליט ולא מבליע מ״מ אין מקרר לעליון החס מל״י ואושר בכולו א״ד דצ״ש כיון ותחתון חס
 ונ״ש מי מקרר לעליון ואין נז י.;, כ״א כ״ק. עמ״י כלל נ״א אות א׳ ונלל נ״ו אות כ״א תמתון חס נ״ש
 יס״כ ינהל מנ״ר עליו ננססק הקילוח לא אמרינן תתאת נגר יע״ש אמנם מהע״ו ל״ג אות כ״ו וטש״ך סימן
 ק״ז אות א׳ מוכח ואפילו כה״ג אמרינן תתאה נגר ויש להחמיר באיסור תורה ובאישור ורגנן או נה״מ
 נשל תורה המיקל נט״ו וש״ך לא הפסיד ושס אנאר עוד ואס התחתון או העליון אין איסורו מחמת עצמו רק
י מהורר יי־יסר״ח חולק י  מד,:!ת בלוע ועת הש״ו בק״ר ולח שיין אדמיקר בלע דתיינה אומחמז לרגליי! י
 שם והנוחמיי תע״נ כיון לקליפה ונר מועט יזא . ונק״ס אבאר הפי׳ להסליט ולהבליע נת׳ מטו ועמ״ש גוין
 הה׳ ולעניו אי שיין גכלי תתאה נגר אנאר ברין הה׳ שזה מחלוקת רש״ל וש״ך נ ק״ה (°) ועיי חוסי חולין קי״א:

י הוא דין כלי שני. הממנו מי׳ ק״ה פסק דכ״ש אין מפליט ולא מנליע אף כ״ק ר״א כ״ק ש י מ ה  ה
 מנליע (הוא הרשג״א נחה״ת) !משיק ויענו שרי נלא קליפה זהל״נ הסכים לזה ומ״ש נסי'
 צ״ו חתן נשר מ״ש נסכין חולני צריך קליסה הוא רק חומרא בעלמא מחמת דומקא וסכינא ג"; נמו שיראה
 הרואה נת״ח כלל ס״א ועש״ך ק״ה אות ו׳ ות״ח נלל נ״ג ו״ר ונ״ו ויינ ונ״ר שאין יס״נ ואין אצל האש
 מ״מ יש להצריך קליפה . והרשב״א נחז״א צ״ו א״נ וכיש משליט ומבליע ומשמע נ״ק וראיה שלו מחוס
 ניה״ש וחוט הנסלים וניה״ש וי נקולף. אמנסהיש״ש סג״ה סי׳ מ״ה ופנייה סימן ס״א נתנ ותתאה לא
. '  שיין אלא נאונלין ולא בכלי ובסימן ע״א שנייה וכ״ש מפליט ומנליע ככולו ועש״ן ק״ה אות. יו״י ואות ה
 והע״ו נסי׳ ק״ה אות ו׳ נמשו אחר יש״ש נאין ה״מ לאסור נולי וגנז״ו שה חרה אפו גו וניש״ש על מה
 שאושרי! כולו יהרשג״א לא אסר אצא כ״ק ועוד ומיצר צולין ע״ו א׳ חס ללוין קולף מפשק קילוח עויף
 הוא מכ״ש ע:״ש אלמא ואין מבליע בכולו זה תוכן ונריו גקיצור ואמנם יש לנו צומי חודא׳ הישיש לשיטתיס
ס מ״ה ונ״ה ס״א דתתאה לא שייך בכלי ואין לו פליטה מגופו ואין מקרר אס נן וודאי נ״ש לויויה  מ״
 מפליט ומבליע עו״מ רוטנ רותת לכלי קר ונ״ש וגר גוש גכלי קר ואת״כ ;על ונר קר עליו אמייק עויגו
 נרתיחתו ותתאס גנו נ״ו שיטיב ואושר גכוצו והא לניצי צזלין חס לצונן קוצף שאני נ' אונצין שאחו
 מקרר חבירו וגה יש״ש יווה לזה וכדנתיננא והשיך לשינןתיה והשינ עליו נק״ס טניצד לולי! ומוכת מהא
 וחרס צוננת ואפילו מלי שיין תתאה ומכריו נק״ה אות וי תי׳ ונולי האי לא אמרינ! יריענ מרתח לחים
 וחרס ׳טוה לרוטנ יט״ש ועש״ן שם כשב רק לכאורה מוכח ושם אנאר גס מ״ש ראיה מחולין קי״א ינואר שה
 א״כ היש״ש לשיעתיה א״ש וני משכחת ליה כ״ש ואין מפליט ומכליע כצל ליש״ש היינו ננפל אונל חס (אוכל
 5ונן ונהא אסשר דיווה יש״ש דאח״כ אין משליט ומבליע כלישנא לגמרא אומיקר נלע הא לאחר מיכן מקיר
ן נ״ז"שינו׳נ מפליט ומבליע בכולו ונ״ש עירוי  לנמיי וכדאמון אגל עירה רומחי! מכ״ר לכלי קר אף לאחר נ
 נה״ג ואוכר בכולו לרש״ל וזה פשוט וכדאמרן. וא״כ הע״ו דהעלה שס להלנה ניש״ש ראין ה״מ היינו כס״ג
 ולא היה בכלי שום מאכל קר [ד] אלא דאיכ היה להט״ו לבאר דתתאס לא שייך נכצי(°) ועמיש נקיה נוה.
 ומ״ש סיש״ש סכ״ה סי׳ ע״א וו״ל ורועג מקיפו מגל לי לא שייך תתאה גנר לא ידענא מסו ועמיש נק״ה
 ווע דכ״ש ועירוי שנפסק הקילוח אין מפליט ומבליע כאחד וכיכ רש״ל פנייה סימן סיד בסוסו וע״א. וסי׳
 מפליט ומבליע כאי לכאורה נ׳ ובריס גושייס א׳ קד ואי מס ותרנגולת טריסה נמלגה נין כשירות או
 בקערה חוצבת אנל אס עירו מנ״ו (כצי קר וכן גבינה חמה לכלי קר ואח״כ נתערבו מ״ש אפשר שישליט

 ויבליע נכ״ש ולקלון נק״ה אנאר הפי' נוס:
י עש גנן לנרורי בכלי נחושת אי בולע כל שאין האור מהלך חסחיו וגש אי יש לחלק נין נחושת ^ ף כ א  ו
), גה נשר שור ׳  לשאר מתנות (עיין בירושלמי וסוס ועשויא עם עי׳ הגאון שס יע״ש שיפה פי
 בהוסר מעל האש. גס אי יש סש־! אה היה יס״נ נשעה שנפל שם . הנה נשר שור עש״י ס״ט נ«"ו אוח
ג נשם סמ״ק ונראה י  כ״ג ושם אבאר ואי ספק אש היה יס״נ ספיקא וית לחומרא וכ״נ או״ה הלל ל״ז ו
 אפילו לע״ע אי! יס״נ לא שיין אוקמיה אחזקה והשתא וחוקה ומעיקרא שהיה קר היון וחוקה העשוי' ווואי
 להשתנוח נכל רגע לא הוה חזקה ועיין קידושין בהא וקידשה אניה בורך ועיי! שס ואי״ה נספר שושנס
 העמקים אבאר וה . ונכלי נתושת נתנ הש״ך אות ל״ג ושר״ח אוס כ״ד דכ״נ עי׳ עירוי נמי בולע והמ״י
 בכלל ל״נ אות ו׳ נה״מ להסיר אם שימש קווס הגעלה ולס״ו ה״ה הבשר אין נאסר נה״מ דמה לי להנליע או
 להפליט והיה הוסר מאש ולאו דווקא עייזי יהא לי״ו כתג נל שאין אוו מהלו תחתיי ומש״ן משמע דאין
 לחלק בי! שאר מתכות לכ"; אמנם נכז״ת מקום שמואל פימ! י״ו מילק גי! מתכות לנחושת. ולעני! וינא אין
̂ו ע״י עירוי בולע ואף נה״מ אין להקל ומיהו מ״ש המ״י להתיר  לסמוך נלל אוה ל״מ מוסר מאש אלאאפי
 נה״מ אס נישלו בלי הנעלה הא ע״י עירוי לא נאסר הכלי נ״א נ״ק ומהתמא יש ס׳ נגי הקליפה . ובמעשה
 דמקוס שמואל שעמד איסור לת מעל״ע ניורה נחושת ואח״נ נישלו גו נוה יש לצוד להתיר התבשיל ונלא״ה
 יש ועות מגוש נגלי אין אוסר נ״א כ״ק עש״י קל״ה ואף ולא קי״ל כן מ״מ בב"; יש לצרף סברס וייו
. ודע יתתאה ועילאה לא שיין אלא נהוסר מאש עמיש נסי׳ צ״נ נסיו  ויש ס׳ וכאמור ועמ״ש נקיה (°)
 מזה . ובנ״ש א׳ יש ספק אי היה יסיג יש להתיר אף באין ה״מ והוה ס״ס שמא לא היה יס״נ ושמא הלכה
 וכ״ש אין מפליט ומבליע (כיון ונה״מ מיקל הע״ז הוה ספק פלוגתא) ועמ״י נלל ל״נ אות ג׳ דנ״מ שיש
 תקנה בהנעלה אף כ״ש צריך הנעלה ווה היה כלכתמלה ועמ״ש נק״ג לעני( נט״ל גנליס שקיגלו טעם סגוס א•
 צריכין הגעלה והוה כלגתחלה . ומה שהחמיר הי״ג סי' חנ״א נא״מ גנ״ש ויענו עש״ן ק״ה אות וי משוס
 תומרא וח«ן ואיכא למיוק מהו הפירוש חומרא וחמן אי הואיל ואית ביה כוש או כ״ש נהי ואין מפליט
 ומבליע נשפע ויש ס׳ מ״מ משהו אינא נממן ולפ״ו דשיל״מ ואוסר במשהו אס נאמר אף טעמא לא בטיל
 (עס״י קינ) אף כ״ש אושר ונראה משוס חומרא רחמן לא משוס משהו ותכין מסתנר. הנה סאלכג! קצת

 ועדיין לא יצאנו יוי חינה ונהי׳ ק״ה אנאר עוי :

ק י ע  ר
 ום״ל ובכלי שיין תתאה נגר וכי דיש לוין דתתאה גבר היינו לומר שאין נח לאיסור זה לאסור
 צונן :תחתיו אלא כוי קליפה משוש ותתאה גבי אנל כ״ו שהתמתין עויי! לא נתגבר על העליון צקררו

 ועדיין העליון חפ זיהיס״נ אפשר שיש לו נח לאשור לגמרי למה שנפל בצירו ע״ש :

 הנראה שצ״ל אטו תולדת אור ועיין לבוש שייא ס״ג חולומ אור מ״ה ונמ״א שם אוח ט׳ חייג מ״ה והר״מ
 ס״ט משנת תינ תמנשצ במולדת ממה פעור ומינה הא מולדת אור ח״נואל״נ הוה נזירה לגזירה ועיין תוש׳
 שנת צ״ט א' ו״ס שמא ורני יוסי לא גזר תולדת כו׳ ואין דדן להתממש כ״כ שלא יהיו נשלשין, דנוה קשיא
 להו טונא ואמאי נור חול אעו רמן ולא גזר תוצות חמה בסוורין. וצפי מס וכתיננא יש צימר דסלוגתא
 ותנאי היא רבנן סנרי כ״ר שמשר מנשל מ״ה ור״י סונר נ״ר שהוסר אין מנשל מ״ה והוה גוירה לנזירה וחול
 אעו רמן הוה ו״ת שית עויי! קצת נמלים ומנשל מ״ה לר"׳. ושנור הייתי לומר דמה ואמר נירושלמי איזה
 חלוע נרור(ו״ל ואין נו סשק) שהאור מהלך תחתיו היא והי׳ 'יקה בשנת זנג״ח הא הושר גוה נלוגתא ולא
 הכריעו אי נת״ק או כר׳ יוסי וא״א (חייג מלקות . העולה מזה לדידן נ״ר שהוסר מאש מנשל מ״ה זגגי'״

 אסור נה;אה ושנת חיינ ונ״ט לחשוד וכדומה ואי סס־ אי נפל תלנ לכייר נשר שהוסר ספיקו ו״ת :
׳ הוא עירוי שלא נפסק הקילוח מכ״רוהואמתלוקת י״ח ורשנ״ס והמעיין במקומות ש״ל יראה ו  ףצךין ף!
 I ולר״ת סעס כתבו התום׳ דאושר נולו וסעס נתבו נ״ק וסובר -דגלוע ונישול א׳ הוא ואי
 אין מנשל אין משליט ומבליע והר"( נע״ו האריך נוה דשאני בלוע מניש!ל מהי דאין מכשל מ״מ מפליט.
 זא;ן קיי״ל עירוי מנשל נ״ק משפק לתומרא שמא הלכה כר״ת וכמשמעות ל״י נר נון הלבן נשנת אשור
 וננ״ח אשור בהנאה נ״ק מסשק ולפ״ו נלי שנאסר ע״י עירוי הכשיר! ע״י עירוי הא כלי שבלע ע״י מליחה נ״ק
 עש״י צ״א אי! הכשירו ע״י עירוי ואף ענ״פ מסציט ומבליע נ״ק מ״מ תו לא הוה הגעלה ועמ״ש בסימן צ״א
) משין  ואינא לעיונא ננ״מ אי יש שסק שנעל ע״י עירוי אם יש לחשוב לסיים עס״י ק״י ואי! להקל: (ם
 ק״ה אות ו׳ ועירוי נוה מפליט ומבליע נאי. ומ״ש ש״ו שם על הפרישה המעיין נתושסוח יראה ואין גרור

 ללנינו תם אי עירוי מנשל בכולו אי כ״ק ועיין פל״ח ־.
ש למקור עירוי שלא נפסק הקילוח מנשל נ״ק אס הוא וווקא על ונר גוש איל כשהתתתון מיה וכדומה י  ו
 אין כח בעליון לנשל כצל שמיו מתעונ עם מיש תחתונים או ל״ש ואת״ל ל״ש ואם וווקא שהם שוים
 אבל כשהתחתונים רבים לא . מסני שיש נאן עיון דק נמו שאגיד. החושי נפרק כירה ט״נ א׳ ו״ס כוהן
 סירש״י ותתאה גבר והקשו התוס׳ נ' קושיות . א׳ ותיקשי למ״ו עילאה גנר, תנ׳ ולמ״י תתאה עכ״ס
 מנשל ניק . ותי׳ כיון למיס תחתונים מריגין שנן לרן• נותן המועט לתוך סמרןנה מש״ת ממין לצונן שרי
 ואין מנשל נ״ק ולהיסוך צונן לתם אסור ותחתונים מרוגים ולשי דבריכם הא וקיי״ל תתאת גנר הוא שוס
 נשוה לא נשתחתון מדונה וצונ! אי! איטר נ״ק וגן (היפוך כשמעציון מרונה אפשר ואוסר. אמנם הר"!
 נשמעתי! לא חיצק נין מרוני! למיעוטי! אלא חילק נין התחתון ובר ינש או מיס ואפילו אי עירוי כפ״ר מ״מ
 אתנלי! שהקילוח מנה עליו נכת משא״כ מיס נמיס מחערנין ואין נח לנשל ודוק נונריו. ונולד מגובה ינה
 דלס״ז למ״ל מתאה גנר ומנשל כ״ק היינו ונר ינש לא נמים ועיין תוס׳ פסחיס מ׳ נ׳ ד״ה האלפס הסכימו
 לו"! דאי! מילוק גי! טרוגים כו׳ רק גי! מיס לגוש ולעני! וינא אומד שאין חילוק נין שניהן משקה או
 שניהן אוכלי! או א׳ משקה ואי אוכצ חתאה גבר ואס התחתון חם אוסר נולו לדיון אף בנחוש ואם תחמון קר
 ולא נפשק הקילוח מגשל נ״ק ולא יותר. ומנא אמינא לה ממ״ש העור גאיח שי״מ סשל שיש גו מיס ללחיצה
 אסילו כ״ש אסור ליחן לתוכו צוננין ומותר ציתן מספל על צרכני! וכ! הוי! ככ״ר.לשתיה מותר לתוך צוננין וצא
 צוננין לחמין ענ״ל והמתנאר שס מנ״י ורנינו כרש״י ואין חילוק נין תחתונים מרובים או לאו. וגסנש״ע
 שם ס״י נתנ סתמא אלא שעויין ייל נחילוק הר"! וחוס׳ פסחים אמ;ס מסתימת ונריזס משמע שאין לתלק
 ולנ׳ קושיומ התוספות י״ל דנלא״ה מסיק נכי צו צזלין תניא כוזתיה דשמואלותתאה גנר ומ״ש מהא נרייתא
 וקושיא נ׳ ועכ״פ נ״ק מגשצ י״ל ויש חילוק וחם לצונן תתאה גבר ואדמיקו בלע אמרו לא צונשל וסתום׳
 לשיטת י״ת וסובר ואין מילוק נין כלוע לנישול נמו שיראה הרואה שם וראייתו מהא ואומיקי נלע ועירוי
 מנשל ולוה נתנו התוס' ע״כ נראה נר״ח והתחתון מלונה ור״מ לשיטתיה משא״נ לדידן. ועס וה יתיישב
 מ״ש העיז בשי״ח אות ח״י והטור לא חילק נין מרובין ללילן ותתאה גבר ואכתי קשיא ומנשל כ״ק אלא
 דאין מנשל רק מבליע ושרי בשנת ומ״מ אכת׳ תקשה לדידן דלא נסשק הקילוח מנשל ניק לחיגייא איו סתס
 שט דמותי ולזה י״ל כמ״ש הר״ן ומוס׳ סכחים דמים נמיס לנ״ע אין מנשל נ״א מפליט ומבליע יאייש . ונוראות
 נפלאמי על מרן המ״א שס אות ל״ה נתנ ומותר לעוות מכ״ר לצונן דמים במים מתערב ר״ן ותוס׳ פםמיס
 ונשר רותח לצונן אסור ומנשל נ״ק ונ״מ נייו צ״א ענ״ל. הנה מ״ש נר״ן יחוש׳ פסחים שפיר וקשיא נלא
 נססק קילוח מבשל לדיון ע״כ תי׳ נתוס׳ ס;חיס ור״ן לא כסוס׳ שנת והמחבר לא חילק נין מרובין למיעוטי!
 אמנם מ״ש נשר רותח לצונן אסיר דמנשל נ״ק לא ייענא מהו ואנן אדמיקר בצע קיי״צ לא מנשל נ״ק כמבואר
 ואין חילוק נין תחתון משקה או לאו ומ״ש לאיה מצ״א לא הבינותי ואומיקר נלע אמרינ! לא מבשל באופן
 שלמיוין מכאן ועירוי שלא נפסק הקילוח מנשל כ״ק מספק ומשיה פסה המחבר נא״ח שי״ח ס״י אשור

 לערות יע״ש ואין חילוק ומיס עם מיס אין מנשל אנל מנליע כיק וכואמרן :
י עירוי שנססק הקילוח אין מגשל אגל משליט ומנליע כ״ק הלנך בשנת שלי ונב׳׳ח אושר באכילה ז ן ףרי ן  ן
׳ נ״ק מדרבנן כיו; שאי( מנשל [ג] וכספק יש להקל ככל הסק ירנ:ן. ולכאורה נראה נשאר  י ׳
 איסורי! חם לתוך צונן תתאה גבר ואוסר ניק מ״ה אדמיקר בלע וכדכתיננא אמנם המ״א סי׳ תס׳׳ו אות ל״נ
 נתנ וגתתאה נגר הקליפה וק חומיא נעלמא ומש״ה אש נתנשל ואין ס׳ נגו הקליפה שרי משא״כ הינא ומוינא
 צוין קליפה צוין ס׳ נגד הקליפס . משמע מדבריו יכיק גתתאה גבר לא הוה אלא מדרבנן חומרא נעלמא.
 ועמיש נצ״א ס״ת . ולפי! ששק לקולא ומתוס׳ שהניאו ראיה לר״ת ועירוי מבשל מתתאה נבר אלמא נ״ק מיהת
 מ״ה וי״ל וה ועש״ו סי׳ ק״ה אוח ו' ונעירוי שנפסק הקילוח אין מפליט !מבליע כאמו ומש״ה נמלינת
 תרנגולים ננשסק הקילוח שרי ומ״מ צ״ע אס עירה כמה פעמים ופ״א משליט ונפעם הנ׳ מנליע וצ״ע זעמ״ש

 נוי! הה׳ ננ״ש . ואמנם עירוי שלא נפסק הקילוח מסליט ומבליע נאמו:
 רןךז שהקשה הפר״ח מצ״נ ה״ז דנססק הקילוח הוה כ״ש לא יוענא מה קושיא והמקוס שנשסן עליו הוה
 צונן נמ״ש מ"! שה א״כ הוה נ״ש שנצטנ! קייס בואו אל הקדירה צוננח . ומה דהקשה מחלב מהותן
 שא״צ הכלי ניא גרירה י״ל נמל קשה הוא ואפילו כלי ק י״ל שאני כלי דקשה מאוכל ומש״ה שגי בגרירה

י ש ו ד י  ח
 סי' םיךן [נ] נמשנצות והנ פק״ט . ני״ס הרגיעי. ונספק יש להקל. נ״נ ומדנריהגהת ש״ע לקמן סס״י
 5״ג מנואר ומספק צריך קליפה והוי שס הוי וק ספק אס נפל מהניסוי להמאנל ועי׳ נד״מ שס :
ט [ד] נטשנצות והנ י״ה החמישי. אלא וא״נ היה לט״ז צגאי ותתאה צא שיין בכלי. נינ עי׳ בסר״ח  ש



ח ל ו נ ה ר א י כ ^ ץ ק י ם ת פ ב יורה דעה סט הלכות מליחה ש ה י ז ר ו  ט

ק גבי י ר מ להו ללא א ק כמי צ״ל ללי ך פולטו ו ק ולא כבולעו כ י ר ה מישרי, פ י ׳ באי ך הבשר וכן כ ם במין שעל הבשר לתו ע ד ח מבלי ל מ ה ק ל ״ מ  ס
: ׳ ן ע מ י ף ס ו ב הר״ב ס ת ק כ ע ו ל ד למיפלש לא ב י ר ט ס בטין איידי ד רה ד . לכאו י ו ח כ ב ט ו ה ה י ר ם ה א ) ו ב ) : ׳  כלל ד׳ וכן בש״ד שער ג
כת׳ באו״ס ריש . ו ת י ב ו ב ה י ד ה ך ל י ר ן צ י ה א ב ט ו ה ה י ד ם ה א ס עליו כדרך ב ו י ך שפיכת מ ר א אלא ד ק ו ס ד י מ ה דא״צ לשרות ב  קמ״ל בז
ה ד מ ב ע י ד ל אפילו ב עי ח כלל מ״ו ל״ד ללא מו ׳ ת ר כלל ל׳ ומביאו ב מ ש כ נ״ל מ ״ י בזה כללקמן ע ג ס א ל ל ד ״ י ק ת מ א ב י אלא ל ג ם ס י ח ב ט  ה

 ג המרדני שס וגי סיני
 דאמוינן אגנ דומקא ישקיגא
 מינלע נלע שם ון< ח׳ הגא
 ;מי מפלים א;נ יווזקא
 ישכיגא (1מהרי'ל והג״א שפ

ש ד י ה ר ם הצלעות שלימוח פ י ח ב ט  שרוחצים ה
ו ייס שגפלי גיי ״ייני! עליי ן פ ש  בבי שבחי כמו שרגילים ל

. v ,י כרמ וק ומם הימנ״ס ששמם _ I v t V J J 
תס גפ׳ י׳ וין נואה מיו טוגויי או א צנ מ ל ע ה ב ר ב ע ה ם ב ה י ל  ע
י שכמנ נפדיןט׳ במגשל גשי ו ר  ואפילו לא בקטן אח״כ לאינו ק
ל ־ ? * « * ^ » ל ל ששרה אומן הצת « ח ע ב ט חו ה י  הל

ד ששרה[בכלי]הוא לאו ע  בכלי עכ׳׳ל ו
ך ר ו ל ח י ד א ה ס ל א לאם״נ א ק ו  ר
ב וכמ״ש ט י חו ה ה אלא הדי ר ב ע  ה
ם ק בת״ח ש י ת ע ה ש ךלכך כ  הר״ב בסמו

 אכילתו משום נשו נחלנ עיכ
 משמע ופי' לוקה משוט אוכל
 דט והנ״י נתנ נשי׳ rt ופיל
 דהכיא וסקומן אתיא וצא
 כהלנתא ע״כ ולא ידעתי למה
 ימו פפיא ומקומן מכלנחא

ח) י נ ) השבח אין צריך להדיחו נ נ ) ב [א] (ואם (O הדיחו ( ב ) 

ח לשנים ) ה ה » ההד כל נ ) ם אהר שהדיח ג א ו  (סיי) ב
 או לשלשה ד נכ] (אי שהסיר (ג) טלפי סרגלים לאחר ההדחה)

 (אייו כלל ל׳ יי״׳) צריך W להזור ולהדיהם:
ה [ג] ואם לא עשה כן הוי כלא הודח כלל (שס) [ד] הלחח הבשר ג  ה
ה) לשרותו נגר חצי שעה ולהדיחו היסב נמי השרייה זהר(  לכחחלה י

א נ ו ב ה ר ר מ א ד ה ללא גימא מ  בז
ה ח ל ח ולא זכר ה מלי לח ו  בגמ׳ מו
ח בי ל ו ר ה ב כ ם ל ע ט א מ הו ה ו נ  ראשו
ך מ ת ס מ א למה ב  שבחי כמ״ש ב״י ו
ה י ן ה א ע״ז אלא לודאי לרכ נ ו ב ה  ר
ו מליחין ועל כן לא ך שהטבחין הי כ  ב
 הוצרך להזכירו אע״פ שבברייתא
ג ה נ מ ל ה ך ע מ  הזכירו מ״מ ר״ה ס
ר דבעי ו ט ה שהזכיר ה מ  וא״כ ה״א ד
ה שהיא מצר ח ד ר ה ח א ו ל נ י ם הי ח ר  ה

ד) הימנ סני ליה ואחר כך ) חו  [ה] אנל אס לא שלאו ה [ו] רק הדי
) ״ ״ <  (ד) ן [tt ימתין מעש שיטפשפו המיס קולס שימלחנו שלא ימס המלח מן . , . ״ 1

חו ו«שו«1מ«-^דן«ינ^ א הדי ר ק ו נ נ ק לאי י ת ע ה ה ״ ו א ׳  ל
S ^ B W T STmm כ ״ נ ו נ ח ל מ ה ל 5 י ר ש ס כ י ח י ד מ י ש ש י ב י ד ח ה 5 5 אייזי ק י ש ש ח אלא כ ב ט ר ה מ א בגמ׳ א נ ת ה ה קמ״נ דלא ואע״ג ד ל ח ת ת ו ח ד י ה ח ג ובעינן פ ה נ מ  ה
פה וכן שדנליו מוניט ייש סיוע ו י ח י ל א ה מ ת ס מ ׳ ל ח אמרי ב ט ו ה ח י ר ה ו אי ילעינן ל ה י . נ״ל מ ם י ל ג ר י ה פ ל : (ג) ט ו י ר ב א א״צ לפרש ל נ ה ת ז זהר מ ח ולא נ י ל ם מ ת  ש

ט ^מגיי' ו?לטא / * י נל מ ' " ה י י ״ 3 י ו ת כ ק ל י ו י ' י י ו ם כ י נ ש ח ל ח ל נ ו כ ת ג ח : ח ׳ ׳ ב ע ג מ ש ל שיתנגב מ . אבל לא ע ט ע ן ט י ת ס : (ד) י ה ל מ ם של ב י ל ע נ  פירוש מ
א מתאת טטא עילאה לא מטא ק ח ו ב ל ג א י ל כ ל ר מ ח וכמ״ש ה להלי א דצריך לחזור ו ו ן ה א בסכי ק ו  לאז ל
ן דרנ:[ ת ולא אעויג! ך ע ח ד ר כ ו ק מ ו אח׳יכ לשנים א״צ לחזור ו>הדירוד י כ ח ס ח א ם ל י נ י כ ח צריך שיהיו לו ג׳ ס ב ט ת הר״ן בפ״ק לחולין גבי ה ע הו ל ט מי י ל פ א מ נ י כ ס  ל
ר וכמ״ש מיר,א מן״סח״מ. 'ותו/־רע} ש ג י שיחרכך ה א אלא כד ו ס ה ה לאו משום ל ח ל ס ה ע ט ׳ אזיל דס״ל ד י ן׳ חביב שהביא הב״י בכ^ס ו׳ ע״ש אך י״ל דהר״ן לטעמי  הר״
ב אבל ללילן דקי״ל תתט נתלא מלוי נישרא םרי ת סר״י ן׳ חבי ע ה שחתכו אח״כ לשנים וזהו ג״כ ר מ ת לן ב פ כ י ך ולא א כ ר ת ר נ ג ק א׳ וכיון לחללינהו בי טבחי כ ״ ס  בשמו ב
׳ י י ו ו א ] נ ר» ו אג ם ט#"שי ר י ס ה מ י ס לא ה . אבל א ה ח ד ה ד ה ה א ם ל י ל ג ר י ה פ ל ר ט י ם ה ו ש ד ד א ב ע י ד ף ב ה א ח ד ף ב׳ צריך ה י ע ם וכדלקמן ס ס ד א משו ו ה ה ח ל : ! ה ח ל ם ה ע ט  ל
ק אלמא יט מנושל אשוי מן ס י ל ק ת הרגל שנמלחו ב ו ס ר פ ף ח׳ ל י ע ח ס ״ ׳ ס י ב הר״ב בס ת כ ו ל נ י ה שהן והי ו מ ן כך כ ת ח ד ה ה די ג י ה ת בשר א׳ ו כ י ת ח ב הכל כ ש ח ) ה י  ה

יית גדלקכ״א^״ד נתנ^יאת 1 ה 5 ' מ י פ י א א י ) ה מ י א ה ל ו ב ח ל מ נ ס ש נ נ ט י מ ה 1 ל נ י י ש א א ל ב ו ק י נ מ מ י א י ש ל כ ח ב ל ו נ י מ ו ה ס ל ע ט ה מ פ י ל ק ה , . נה שבתוך ה ר מ ו ס א ק ל מ נ  ל
ל מיסור ואיניא מיו ס ה נ ר א ח ב כ ו ס וכן מ י נ י ע ל ה א ר ם נ ת שהן הואיל ואין כאן ר ו מ ה כ ח ד ה ם ב ה ם לי ל ר י ס ם לא ה א א ודאי ר ל א ' ( ך ו מ ס ר וכמ״ש ב ו ס  לקליפה א
י א־עש'ירא א-כא מידי מיל >% י צי ה ו י לי נ ת לא ס ט ע ו ה מ ח ר ה ח עליין אבל ב ל מ ח ולשרותו אפי׳ לא נ . פירוש וא״צ לחזור ולטרו ה י י ל נ ב ס ט י ו ה ח י ד ק ה : ה ר ״ז  ריש כלל י
׳ שיטור ואינא מיי ופהוא י ע להדיא בת״ח ריש כלל p׳Y כדפ מ ש ף ב׳ וכן מ י ע ס ה ב ״ ג ה ב ש ״ מ י ליה בדיעבד כ ת סג ט ע ו ה מ ח ד ה ף ב ס נמלח א ב אבל א ט י חו ה להדי  לחזור ו

לא נקטויק י ייי״צץ״מקוש^ 5 ר מ ג כ ל ע ת י י ש ' ע י ת מ א י ל י ש ' י י פ א * ל ט ע ' מ י ת מ י י : ש " מ נ כ " י ע פ ל ש י " ח ע " ת ש ב " מ ו מ י ח ו ה ; ו ה ה ב נ י ב רהר״ב ש ת ף רל״ח ע״ב כ ר ל״ח ר פ ס ב  ו
י ד«״י! דאי ש ו ד י ר הגד״א ח ו א י  ב

ן ת נ ו ה ה י ט  ם
 (סיק פיפ סעיף אי) לשין
 סממנל ןאס אווי שהדיח
 חתך נל נתח לשנים כיי .
 וין זה הוא מהפרוכי ווא״תו
 סהא ואי׳ נפ״ק וחולין ואגנ
 דוחקא וםנינא נילע אף
 (מ״ד דנית השחיטה צונן היה
 נמי אגנ ווחקא ושנינא פלינו
 ומקשה עליו הלא הוא עצמו
 פסק לעיל ואף למ״ו נה"!
 צונן הייט שאין נס״ש רותח
 לגמרי אנל מימ הוא יותח
 קצת ואגב וותקא נצוע משאינ
 הנא והוי צונן גמור משום
 אגנ וותקא וסכינא צ״א
 דמפל־ס וי״צ והנא ניון שא׳צ
 להפליט רק מנשר שהוא רך
 שאני וי •ל דדומןא ישכינא
ן  למוד נמי פול§ וראייתו נ
 הוא כי היני דמהני נרוחמ
 קצת דומקא דסנינא פליט
 נלוע לגמרי ה״ה תנא ואין

 חידושי רע״ק
 (או כצירוף טטעפ שלא ימפ הפלת) ח״נ שדי אנל אם גפדש דהדחה מעט שיי יקאי
 אדלעיל דשרי בהדחה ומליחה שנית (והבי מוכח לבאורה טדנתנ בהגייה וה״ה אט היד.
 פ' ננד דפ בעין ונזה דלנל סעפי' אמורים יק לטעם בעין וא״נ מרשריין בלא הרחה
 וסליחה שנית ובלא הפפד יהיה טונות דנקפינן לעיקר לטעפ ד0 בעין ולא תיישינ! נלל
 לאינך טעטיפ והא נפלחו ולא הדיחו דפהני הרחה ומליחה שנית בהטיט חדי דםטבינן
 פעם פשוס דם בעין ודדברי הניה קאי על תקנח דהרחד, וםליהה שנית) א״ב ה״נ בהייחו בפים קיים י״ל ראפור בלא הדחה ומליחה שנית ואף בנתנשל ולינא הפ״ט
 ו שכ' אאפ״ו הגי וג״ל על השיך לקמן טקי״ד) : (סעיף א' נהניה) הוי בלא חודה בלל . קשה לי הא בלא הירח בלל ופלחו ובישלו אפילו בדיעבד והפ״פ אפוד
 תח אפ לא חזר והריחפ פותר בהפ״פ רהא בהפ׳׳ס פמבינן על טעפא דריניך נפביאר בפעיף ב' ולהך פעסא ייינין א'« לחזוי ולהדיחו נם״ש חש״ך הק״ג : (שם

 fjJD [א] ואפ בו׳. גס׳ שט : [ב] או שהפיר בוי. נ״נ םהאי טעטא : [ג] ואס לא
 כוי . ננ״ל דםפליפ ! }]"] הדחת נוי, נטעפ הר״ן דהדהה הוא נדי שיתרכך
. לנתהלה אנל נדיענד  הבשר ייתניא דטו: [ה] אנל אפ נו׳ . נט״ש בגפ׳: [ו] רק נו׳
 אפילו הורוז מעט פגי בט״ש גתנ״ח פ״ב , שיך : [ן] ימתין טעם. דוקא שלא יתגנב .

 ד״ט
 לוםר דאין הסעפ

 (אנ״ה ע׳ טח
 ובזח יתתך נתח ,

 נסגה״כ) רמ הדיחו חיטנ . ואס הדיחו היטב פ*ד א׳ וטזנד א׳ הרחה טו«פת י״ל דדי בנך דלענין רינון ׳״ל דעיי rt א׳ נינ נתרנך ולענין דט בעין טהני הדחה טועטח תרע
. לדינא . . . . .  י .

 באר היטב
 בלע והרא״ה כחג משוס דס נעץ שהוא על הבשר שאין המלח מפלימ אלא דס
 הבליע שהוא לח אבל לא מה שנתייבש על שניו ואס לא ידיחו אוחו המלה יש לחוש
׳  שמא לאחר שיניח מלפלוט דם וציר יהיה ניחך ויבלענו. והב׳ דעות בסעיף נ
 אם מלח ולא הדיח תחלה נמלקו בטעמים אלו עיין ש״ז(ו$יין כנ״ג הנפקותא
ה . כהב השייך דלא מועיל אפילו בדיעבד ב ע : (נ) ו ׳  בטעמים אלו) ועייל ם״ם ע

 פתחי תשובה
 מטרשי להנשל: (ב) הדיחו המנח. ענה״ט. ועיין ח״ד שנחנ דיש להקל כשהדיחו נשעה
 שהוס חס אפילו גסוחמ מוטטת. ומיש מיהו אי ידעינן נו׳ עיין ננ״צ שכתנחי דוה דווקא
: (ג) חוזך . עש״ן  נמקוס שהמנהג כן שהסנחיס שיריס נמים אנל נלאו סכי לא אמרינן כן
 דווקא נסכין וא־כא יוחקא ועיין חיד שכחנ דאה אנל חתול קצת ססחתיכה א״צ להדיח
 נמקוס האכילה וצ״ע: (ךי) לשנים . ואט לא חתך לשניס רק חתן מעט נתנ הפמ״ג נכפ״ל
 סקיג ומותו נויענו והא יש ס' ואף שלא נמלח שה צהמרדני מ״מ ננשאר מקום נצי מלח
. ולסמיש לקמן סיק ס״ו נשס ממווי דניאל ללא שרי אלא ״ו  ממיר מש׳ץ וה״נ מותר ענ
 ננשאר מעט מקום כלי מלמ אנל אס סאי סוגה אף דיעגד אשור דנאומו מקום נאנל מחמת
 מצחו נראה דגם כאן אסור ודינו כנמצח מצד אמי וציע (יינא: (ה) לשרותו נגד חגי
 שעה. אם נשרה נפלי גטיט וחצי מסינה היה למעלה מהמים גסנ הטמיג גפתיחה ולעעס

 ידי

 מה שרוחצים הטבחים הצלעוח שלמות בבי טבחי כמו שרגילין לשפוך עליהם
 נהענרה בעלמא לנאותה לאינו קרוי הדיחו הטנח אלא כששרה אוחו קצח כדרך
 שמדיחין נשר כשרוצים למלמי מיהו אי •דטינן להדיחו הטנח אמרינן מסחמא
ח ד . כיזב השייך לאף נליטנל יש לאסור אס לא ה ר ו ו ח ) ל נ פה: (  הלימו י

מא ו ו נה«wי תי נ דומקא'דםכינא משליט (ופל״ח כתב אפילו לא חחך אלא ניד צריך לחזור ולהדיח) ולוקא אם הסיר טלפי הרגלים אבל אם לא היה מסירם נחשב הכל כחתיכי* כ״כ ננלפ נ אנ  י
ה ופכינא' להפליט אפילי נ5!נן ח מ ב . נחב הש f לוקא אס עדיין לא נמלח אבל אס נמלח אף נ ט י  נשר א׳ ולי בהלחחן כך במוח שהן הואיל ואין כאן דם נראה לעיניס : (ל) ה
 לנמר׳ : (שייך סיס ני)
מ דסיל  מיהו לעת חו״! נפיק דחולין בו׳ ראמ תחכי אחיג לשנים אי* לתוור ולהדיתו וכוי. אך י׳ל דהיין לטעטיה אזיל וכוי ט״נ מיגר׳ השיו . ולכתורה קשה וא״נ הויא קושימ הרין לדונתי׳ להמדוכי ו
 !מרדני לכן ציין ג׳ סכינים וחיישינ! שמא יהחון חלנימ ואח״ה גשר ומישתליא (מויח דיסמוו אהוחח ענח וימלת הנשר נלאהדחה איכ משוס דם בעי! פעליו אין אסור רק כדי קליטה סשא״נ חלנ יאסור

 בליון טהרש״א
 אוזר שפלט הוט: (ס״ז סק״א) דהסלח טנליע דפ נעץ שעל הבשר . וטונד דהוי בעין מסש ועיין נליון
 שיין טקיא! (שץ הי1״א) הטעם נדי שיתרכך. ו*ריך שרייח ומי ש«ה: (שה) היא לוזעניר הלנלוך.ירי
 נשפשוף : (נא״ד) הטעם מפגי מהטלת פנליע . עיין פ״ע פק״נ יט״ז שפ פק״נ : (נאיד) דרם שע״נ
 חוי נטו דט בעין . וטיפ איגו נדפ בעי! פפש עיין ש״ן פי׳ ע״ו סק״ט עיין בגליו! פקיא בפרי חדש
 ניקש לעשות מטוניס דדם שבשלו אטור «נ'פ מדאורייתא ואפשר דנננווות ד״ו עינ טייתי ראיה דחלב
 מותר מקרא רובת חלב ודבש וםתריל תלנ ושט סריא תואיל רוירוש הוא דדם נ«בר מעשה חלנ פנחטח
 טפאה נפי לשתרי קם״ל וקשה דלמא איירי >ץא בבישול החלב (ועיין פלתי טפיא ריש פק״ו) ואץ כאן
 וזידוש נלל והנה קיייל אין היקש לטוזעה ואינ נפפתיס ניב ב׳ שאני אפהיח דאתקש לופ ולפה אםהיח
 אטור נטנושל וולפא חק בחי אפרד. ונעוף דיניך דאינו שלביהינ(עי׳ פסחים ניי נ׳ כתופי) אנל במבושל
 ניטא דאתקש לדם (ונצליח פסחיפ כ״ב י״ה והרי דמ הקשה יאט דם שבשלו פותר איב י׳ל קויח טח חלב
 שאין היתר לאסורו טותר בהנאה דפ נו׳ וא״ב מח מקשה והרי דם) ואאיל דאהינ יאיכ לקפן
 דשאיל פה נינייהו יאפר דנ״מ,אמה״ח טבושל דלריא לא לקי או אינו אסור ולתזקיה היה לקי :
 (ש״ט «גיו אי) חתך כל נתח לשניפ . עיין פעיף t בהגהת דיש ל׳ נגד פלח שעליו ובן יש
 שלשים ננד דם בעץ. טעליו איב כאן שנתתך פער אחי הוי פ׳ אך בלא מ״פ חיישינן לפעם דהמלח
 יתפלא מדם ונפו נפלה פזר א׳ וטיפ אם חתך רק םעפ לא יחא אלא דלא נמלח בכל פנץם הרי נתב
 חש״ך «Yj שאין פדקדקין בבן שפתי סקינ דיח יראה לי: (שם) צדיך *זזוד ואתדיחט. יא״נ שרייח
 דחא נתינך כבר! (שם נהנה״ה) יוהד לשרותו. ופותר לשרות בכלי זיני ביכביפ . בא״ה. ואפ נהגו
 לשרות בכלי נחושת אין למחות ביון דדינו לחדיח. שפ: (שיו סק״ג) ךןקא ב«ץ הוא ד*ייך . וכפר״ח
 כתב דהיח בלא סכין: (שם סיויי) ו־יךן די נהדתתן בך במות שוץ . ונחרגך הבשר שתו*זיהס!
 (נהגס״ה) דק הדיחו היסב . וישפשף היטב ויחזור וידית בטיפ שנזיפ עד שתשאר הטיפ לנן־חריי
 עיין גליי! סעיף ו׳ בחגח״ה על תיבת או לנורך שבת מיחו הנא לא נזכר לבתחלח ל!ורך שנת אנל קשה

 יד אפרים
 ונקיש חין וי נהוחה ושטיפה לנד אלא צריו לשפשף היטב ע״ש ולפי הנועם מפני הוס פנסיינש טל פניו אינ
 גס נזה יש להחמיר ולשפשף היטנ נשעת הדחה להעניר מה שנקיש על פניו אם לא שעייין הוא חס סגי
 נהדגוה נטלמא (גמרי ומ״מ יש לנקותו ניו ניון שלפעמיה אינו נשרק מעל הנשר ע״י הדחה נעלמא לגמרי
 ונשאר לחלוחית סוס נעין קיים על פניי אף לאחר הדמה ונן ילמד אות נתון ניתו ליזהר נזה ונתנ הרוניז
 חינ סי' ליו מ׳ שאין לו מיה להדיח הנשר אין תקנה לאכול!:נשי ע״י נישול נקוירה נ״א ע״׳ צלי טיג גחלים
 או בשפוד וקולף החיצון ואוכל השאר ואם הוא סמוך לשחיטה ועדיין לא נקרש ונתייבש סגי נשיקנח יטה
 נאוסן שלא ישאר וס על פניו ושרי נלא קליפה עיש . ועיין לקמן סימן ע״י שועח סש״ך דצצלי לא געי
 סלחה קמייחא כלל ועמיש שס נשה ננהיג דיש להצריך הדמה קמייתא לצלי ע״ש ואס אין לו מיה דק מי פירוח
 ינואר נסמן ועיין נ״י שבמקומות סקרים יש ליזהר שלא להדיח במיה קרים מאד דמטרשי ליס רק ישימו
 ןצמ אצל האור שתפוג צינסן ט״ש :(שם) נשר שמלא קרח פנה״ט ועיין נוגול מרנבס שנחנ אס נמלח
 נשר בעודו קרוש אס הוומ ננר או שהוא אחר י״נ שעוח שונ אין לו חקנה נמלימה רק יצלנו יאס
 סוא מון י״נ שעומ ולא הודח עדיין ידיחנו רק מעט להעביר המלח הראשון ונזה אין נקני הפליטה
 נפתמיס ישונ ימלחנו אלא שאני מסחפק(פי טעט הוי( שהוחה ואשזנה מוא נוי שיחונן ונוואי שהותה
 נעויז קדוש לא עשה שוס פעולה לונך הנשר יאינ צוין להויח עמה היטנ ויסתמו נקני הפציעה ושונ אין
 לו מקנה רק לצלי אמנם ננוף הדין שמוחה נסתמו נקני הפליטה הגו״ז חולק נונר ע״ש ונראה שועתו להקל
 נהפ״ס וכן נראה דכיון ימחפת הקרישה לא פלט נלל צא נסתמו נקני הפליטה ועיין נמ״י נצל ו׳ היק י״ד
 ונמפנצוח נאן ונפ״מ סייע ס״ק י״ד שהניא ועת אחרונים דגיון ויש תקנה נצלי אין הס״מ יצאי כללא
 סוא דמשנמח לה־נשומן שנקרש ונה״ג דצא אפשר לצלי ועיין נגנעת שאול סי׳ ע״ז מקרש ונפשי קצת קודם
 המליחה מנחון םנינ זנאמצטימ לא נפשר לא טהני שיניחנו נן שישהה שיטור מליחה אחר שנפשר שמר
 •םק נח סמלמ ולמלוח שנית נלא הד« נלל לא מהני דאי! למלוח שני פעמים ולכן ידיחנו מעט קודם רק
 >העניר,'הלכל1ן וימלח שנית ואפילו שלא נמקים הה״ט שרי ולא חיישינן שינלע צו החיצון דנננ״ס ואס מדיחו
 הומה גמורה וחזר ומלחי יש לאשור אף לצלי מ״ש ונסר הכרמל מימן י״נ הניא מסי לוימ חן ה' אחרי

 לאסור כבישול ולהמיר נצל׳ וחולק עליי ואף שהיוח מומס גמורה אחר ההפשר מיתר דיש לסמיו על היא״ש שהניא השיו סימן ע״י ני׳ ע״ש ונראה דנלא מפ״מ אין להמיר דהא ק״ל משר שנתנשל בלא מליחה דאוחה
 חסיכה אסורה וכן לענין נמלח נכשא״מ וגה לפי תיוון הנ״מ נההיא דשונר מפרקתה י״ל דגה כאן ניי! שמשר החיצון מר פלס וט• של עצמו ומה שבולט ממקום אנור אינו פולט עוד כשו«ר מפרקתה דמי שנסינת המליחה
 ננ(« למקום אחר שאיני יוצא ממנו ונמו אפ ננלע לחתיכה אחרת ואף סרא״ש מודה נוה וע״ש ננ״ח שימן זה גני נמנשל בלא מליחה אנל נהפ״מ יש לסמוך על דעת כמה פוסקיה דנהדחה לא נסתמו נקני הפליטה ומ״מ איו
 להמיר מליחה שנית אלא חין י״נ שעות ואף ע״נ ונהפ״מ מקילינן נמטצ׳ע מצ״א מימ כיו! שנלאיה צריו הפימ מחמת ההומה תיי הפ״מ לא אמריו! וצ״ע גזה וגשעת הדחק וצ/ יש להק!. ועיין נחיד שכסנ שיש צמתוו
 מנשי הקרוש ולמלמו נפ״עשלא ינלע ממנו סמקיס שלא מיה קרוש מתחילה שכנר יצא ומי עיש ונלאה דעיירי לאחר ׳״נ שעות ולכן מדמה (נמלח מציא אויש לעשות כן לנתחלס אף קולס יניש שיש לחיש למ׳ש
 0לוי6 חן כיון שגשר ששניניו היה «6ר צא יפלט הפנימי הנקרש ורן שם שהנהש מסטיק וכמו נחלחולמ שמלח רק מצד הנימי עיש ואף שהל בכרמל נ' ושאני החס שהוא משום שולייתו דסומקא שנשוימ ומיייזי
 ממוח שעמלק הישנ״א הניאו מש״ן סי״ע אנל כאן שדם הנשי כקדוש אינו רק דה אנרים אין מחיצח גשר מפסיק ונמו שמוצמין ע״ג עצס ע״ש: פיט י״צ שנשי גרע שטיה שלוא יורד לעומק הנשר לנא אל מ־,וס
 הקרוש אשל דמו נו כנר נתקרר יסיחוחיו ומריפתו ולא ומי לחסינה ענה שטנע המלח לעירי.דס ולמשכו אחריו וכל שהיא מעוור מתחילחו ומרתיח מנשניס לעורר נח הוס מוא מושכו ויוצא מנל החסינה משא״כ
 אס־נשל שאין נו דפ מקיפו והוא נגלט נבשר זה נלי שוס פעולה מתקרר שמה ואף נהגיע דני המלח אל הנשר תליש אינו פועל נו לעוור דמו לצאת ולמשכו משם ואין אנו נקיאיס ולא ןניאיה לדעת פנע המלח

 יד אברהם צבי לצדיק
 (פיט! ט״ט מעיף »׳) אם אתו־ שהדיח חתך בל גתח לנ׳ או לגי גריך להזור ולחריתס. יאט לא עשה (טיטן ט״פ שיד טי? »׳) צריך־ כז׳. איידי דעריד לא אנין דלש״מ שנקט סנןיז ללאחר שיניח מלשלוט יסא

w» 1 כן חוי נלא חורח. סעעס נמרדני ואננ דומקא דסכינא מעלינו דם געי!. ולטעמי׳ אזיל שהוא פיני יטעם 
 סלחה קמייתא משוש דה יעי! שעל פניו שהמלח נתמלא ממנו ואינו מוציא וס . ולשי! נראה דדי בהדחה הקנ נלא שרייה שהרי טעם השרייה «א כדי שיחרנן הנשר והוי כנר נמרכן . זא״צ אלא להעניר הדס
 גטין אוחו מקום שחוץ. והשתא אחי שפיו ולא הקשי אהוד׳ מ״ש הגיה נס״ס!ה סעיף 5' דמותו למחוך הנשר נהיו שיפור סליחה אה ריצה להדיחו שה ולחזור !למצחו ש0 פ״ש ווו״ין. ועיין משיש . וכ״מ גש׳

 נחלת צבי
 (טיפן ניט העיף <S) ואפ הייתי הםגיו. עיין שין מ״ש דאי pw שהדיחו הטנח אמיינן מסתמא היימו יפה. וני6ה לי חה לוין* נ«»« שהמנהג p !)הטעיה שולים נפיפ «נל אה אין סםגהג p ל« *סוינ



כ ה ז י ר ו ן יורה דעה סט חלמת מליחה ט ה י כ ת פ ! 288 ש לי  באריעו

ג ) - דאז לאימה המלח כלל ולא יוציא דם חיח שם ד י ^  י

 ומש שסישוכינ מפלי לולא: להשתמש כו
) ונועו שלא להשתמש ה  ץ ונהט שלא דאז לא ימס המלח ולא יוציא דם : (
. לחיישי׳ שמא לא הליחו יפה מלמו ולוקא דבר לח כצונן  כלומר ולאי מריגא שרי להשתמש גו לברים אחרים בדברים וכו׳
» >*< & י«י» ללא נאסר סכלי כיון לאין שורץ גו מע״ל לצונן םוא ולא גלע אלא מהנו או יבש גרותח מיהו דמבד שרי להא הכלי שרי ואין כאן אלא נזירה  י
ל כל . פסק בת״ח לאם יש ס׳ ע ׳ ו : (ל) ואם נשתהה כ מ  w שלא לםשהמם ט לכתחלס אפי׳ בצונן לחיישימ שמא נלבק כו מליין לם כ״כ ד

ס בליעגד שליי אפי׳ נשתמש גו  «רי חיש מי
נ רותח אם סליחו קולס: ח חבשר  *ןילי לסקל«צ״ל וצ* *
ם הכלי אסורים, לטון שנשלה נ ו ° ™ m י י * ג * * B * 
 בו מט״ל הוי כגוש וככוש הרי הוא
ו ׳ ן זה.סט׳ ס י ס ל ״ ע ו  כמגושל: ט
 לשם נתגאר להכשר אסור אפי׳ לצלי
 ואס יש גמיסס׳ כננלו מוחי אפי׳
מ לקלל׳ וע׳׳ש: מותר לחזור ולשדות י ל עלי! « נ ! שאי״ « » 
י הכשר שני ג p c י כו להא אין - « - g 5* 3־ 
v קע״ג ל׳נ ״״ל מע״ל ואינו בולט או״ה שם משמע  ««״ש «
» «יינ,די°«*י לאסור לשרוח גו מע״ל גשר שנמלח » « ן  י
- ״ ״ , ״ ״ ״  דא!וייחא וקאמלי׳דם יאויי' ,
 חלנשח!סס דל«ן אמיגללס ככר והולח כהוגן מטעם שנכגש

 הבשר לאומה חתיכה נ״כ מוחרח
 לאיט חמור כ״כ המו נחכשל ממש
 בלא מליחה ורש״לאוסל בכלנווני
 אותה חתיכה אפי׳ בכבוש וע׳ מ״ש
ת. י  בסעיף ס״ו: (ז) וישלחנו שנ
 ליחזור ויפליט מה שבלע כמו משר
 שנפל לציר או בשר שנמלח שנמוהו
 טס גשר שלא נמלח בסימן ט׳ ויש
 אוסרין הוא סמ״ק ומהר״י טרושין
 ה״ל לשאני הכא לגלמ לם געיןלא
 אמרי׳ שיצא ע״י מליחה ופסק לגול

 וכן בת״ח ראפילו לצלי אסור

 סמים ולא יוציא ים (הגהות ש״ל והגהות אשיר״י פכ״ס ובארון• בלל א׳1
 (ךן) ן [ח] ומגו שלא(ה) להשתמש ניכרים אמרים ככלי ששורין נו בשר
ח ח הנשר ונם הכלי ע  ון) [ט] ואס נשתהה הנשר מייי״י 15*יי ל
ק זה אבל שחות מעת לעת אין להקשיי  (ו) אסולין ט ועיין לקמן סי
 [י] ואף במקום שנאשר הכלי י מותר למזור(ז) ולשרות בו (כארוך)
א [יא] לין נשר (0 שמלא (מ) קרח כיצד נוהנין עס שלייתו עיין  י

 לעיל סימן ס״מ :

ה ידיחנו(ז) וימלחנו ל ח ח ולא הדיח ת ל ם מ א ב נ  ב י
ט י ויש אוסרין: י  שנית נ

) גמלח לק מעפ כירך שמולחיס(ס) לצלי ח  הגה וכן נוהגין אפילו לא (
 יג(ז) ואפילו לא(י) שהה במלחו שיעור מליחה(ארוך יש״ל וסמ״נ)

 ל נמשמרמ הניס נדף ע״ס
 «׳׳א !ע״נ מיש זסדאיש
 נפפקיו גוף קמים ע״א נסנ
 חיל אק למלוא עעם שלפ
 1ס דוננן 06 לא (פוש להא
ה דם * סקומן מ  דאמיי' ג
 שפליוו אינ! עוגל עליו היינו
 שאינו מוני עליו אפיי נלאו

. כאו״ה כשם א״ז כמן ב׳ טעמים האחד לאין ט ע ) נמלה רק ט ח יי«״« ככלי אישור ופשוט הוא מיהו גליטגר שרי להא לא נעשה כגוש טל ( י עייי«ל י  שמליןי *
וקטעם לפגם וכמ״ש גסי׳ ק״הםס״קב׳ ע״ש אנו בקיאין להבחין בין מליחת צל לקרירה ועור כשם א״ז לא ״א שאפי׳ ^ אחרמע״ל ואז סוי נ S S ^ r t t e S s D 
. גשר שנקרש אסור מליחה של צלי לא יפלוט כל שהוא מן הלם וחוזר ואוסרו ע״כ ולפי טעם ׳ א דין בשר שמלא קרח*) כו  !הל׳׳ן!היא״ה נפשימומ מה וט״ל ר״ס צ״א: י
( למלחו טר שירכך אותו כמו שהיחה מתחלה ואם נמלח ואח״כ יש אוםרין שבסמוך משוס למבליע לס בטין הוס האיסור אפי׳ במליחה ) < י י , m מ w f t ® w J w  ־

 מטח יהונתן נקרש הורם ששהה שיעור מליחה אם נפשר אח״כ טוג למלחו פעם מעט נס כן משום לס גטין כמו בלם פליטה לרעת סא״זומו״מ זיל פסק
 נטל׳׳ לטפ־פעוק״ל: (שפ אמרת וגסשהוחו שישר מליחה ואס לא מלחו פעם אחרת ושהה שיעור להתיר גמליחה מועטת ולא שהה ומשוה אותנו לגקיאין גדגר ולא
 מלי,חהאחר ההסשר ונתבשל מותר בליעבר כן העלה גמהרש״ל גאו״ש נלע״ל כן לאפילו לפ״ז יש לאסור מטעם השני דכיון שמגליע איסור

. ז״ל הב״י ז״ל ואינו ׳ ב אם מלה ולא הדיח ט  יויל נ'די«ד שיי והא ובספרו פב״ס סי׳ צ״ג: י
5 הרא״ש ה׳ כ״ה אם מלח בלא הרחה י״א שאין הקנה לאותו בשרכו׳על לענין הלכה אם הוא במקום הפםר מרובה או שהוא גט״ש וא״א ״ " ״ י * J 
" *»ל דהנלוע להכין אחרת כראי הם הרא״ש והר״מ לסמוך עליהם טכ״ל ונראה לטת הב״י לסמוך עליהם במקום הפסד מרובה אס הלימו ומלחו שנית לוקא וכן » •  ואן «
 «יא יייי8 י*° j£f משמע מלגריו באן בש״ע וא״כ מה של הר״ב מיהו במקום הפסל מרובה יש להתירו נמי איירי בכה״ג וכן מבואר להליא לעש העט״ז
« ולעתמהרש״ל גאו״ש ופ׳ השוחט סי׳ י״ח נראה לאין תקנה לאותו גשר גהלחה ומליחה שנית אף גמקום הפסל מרוגה ואין זה טיקר ולקמן ™ o w l w 
ג ואפי׳ לא שהה במלהו שיעור טליהה, כתב בד״מ להיינו B סי׳ ע׳ נחגאר לבכל מקום לשרי הדחה ומליחה שנית כ״ש לשרי לצלי ע״ש: י f t על'« א'ל» « » » ו  י

 >תן נה נשל לג« 6׳ שהוציא י
א נקרירס ד ע ר ן ו א י ק ב ״ ע י ר ש ו ד ז  ן

 ליינא: (ש*ט) דיו נער שמלא קרח. אס אחר שנט&ז והודח נטצא באמצעיתו קרת t ל*ט והוא ג״ב לפעם מי*! הגיל י• [ח] ונחנו נוי. לחוטרא בעלמא שפא נדבק נו יט !
 נספר לויח חן עלי התורה פ' אחרי פות: (ט״ז פק״ה) ןדןימא לכר לח בצונן. משמע [ft] ואפ נוי. כפש״ל טי׳ ק״ח ם״א רבנוש בממשל(ונפי׳ש (פסחים מ״י נ׳ נזיר ליו אי)
־ תרו ליה בולי יומא בוי משמע לנשאר איפוריפ אפור ונולי יומא פי'חר״מ מעל״ע י  דאי י י
 דאל״נ נתת דנריך לשיעורי! יש יום ארוך ויש יום מצר וענ״י] והוי כנתבשל בלא מליחת !
 [י] ואף בו׳. דהא בשר השני אינו שורה םעל״ע והוי צונן בצונן דטותר לכתחילח
 מידי דאורחיח בהרחה נט״ש טי' צ״א ט״ב ונ! באן שע״נ טייהו אה״בז [יא] יין ני' •
 ר״ל שצריך לשרותו ער שירפה ובטעם הי"!:[יב] ויש אופרין. במעט חרא״ת שהרווח
 תוא שלא יבליע חמלת הדפ שעל פניו ואינו פולט עוד וטנרא ראשונה פ״ל דטשדק שריק

 באד היטב י"2'"
 מועטת סגי ליה בדיעבד: (ה) להשתמש. כתב השייך ובדיעבי אס נשחמש נו
 אפילו לוחח מותל אם הדיחו קולס ־. (ו) אסורים. יכבוש הוי המבושל אנל אם
 שהה בו מי הדחה לחוד אין איסור מאחר שדם מעורב נמים ומיהו אס אין ס׳
 כנגד הדס אין לתחיר רק בה״מ(ע״י): (ז) ולשרות. ותטעם איתא נש״ך נשם
 או״ה דהא אין. שילין בו נשר השני מעל״ע ואינו בולע ומשמע דאסור לשרות בה
 מעל״ע נשר שנמלח כנר והודח כהוגן מטעם שנכנש נכלי איסור ופשוט הוא מיהו

j f p . . . . . - . , — 
 רצונן ינש פוחד דידיתו האוכל ואף נדבר דלאו אורחיה בחדחהילא חיישיג! דלטא משתלי
 ואכיל בלא חדחה כיו! ינדיענר דנין דהכלי הודח היטב (דחא מחייט בשמשו נו רותת
 פותר בדיעבד) טשיה לא חייש־נן לפשתלי ע׳ ם״ו(פי׳ צ״א טקיא) וד>א עדיף דנדיעכד
 םטכינן דעשח בחונן דדנין דחבלי מודח כואוי א״צ להדיח המאכל : (סעיף ני) ויש
 אופרין . תרנגולת םכוזק לינא דפ בעין טרם״נ לקמן םיי ע״ב נשיך סק״ד : (עין פקיח)
 דא״א שאפי' מליחה של *לי . קשה לי רלפ״ז אפילו אפ הודח תחילה יאפר מליחת צלי

 דפלט
 פתחי תשובה

 נדי(רכן שרי שהמיה נכנסיה משר וגמרנך כל המשיכה ע״ש ואש כן מוימ הלו שהיה למעלה
 מהמים וויו להא לאינך טעמי לא ציין שריה מצי שעה : (ו) שמלא קרח. טנהיט מ״ש
 נשם רש״ל גשי שנקיש נו׳ ועיין נספו(1>ח חן סלשה אחיי שכי1נ לנשר שנמלח ושהה
 שיעוד מלימה והווח ואח״כ נמצא נאמצעיחו קרח לא מבני לנשר וה שיחזור וימצחנו אחר שנפשר
 ניון והנשר סניניו היה נפשו נשטח מליחה וסלט נל דמו שונ לא יפלוט המליחה לום
 שצפניה כמו גתלחילת נפימן ע״ה ואין מקנס לנשר וה רק לצלותו ענ״ו ע״ש ועיין גמשונח
 הר הכימל חלק יו״ו סי׳ י״נ שוחה טעה ומ אלא ומטעה אחי יש לאסור ואותו חלק נשר
 שכנר שהה נמלחו כראוי ויצא ומו וסווח וגססמו נקני השליטה כשמולחין שגית יחזור וינלע
 מנשר וה שנאמצע ושוב העלה וגט משוס זמ אין לאשור ע״ש ועיין נמשונת גנעת שאיל סי'
 »"ז שדעתו נלין זה לאס לא מודח עדיין יש מקנה להתיר ע״י שילימנו קווס רק להעניי
 הליכלון ש( ציר ואו יואי ומהני מליחה שנימ אפילו שלא נמק1ה הפסו אן אס נני הורח
 היטנ אין תקנה רק לצלותו ואס כנר נמלח שנית אחר שהוומ כוין מימה נמויה יש לאשור
 אן לצלי ע״ש היטג ועיין נוגמ״ד מ״ש נזה. ומיש הנס״ט עוו נשה מ״י נשר ששרה נמים
 ונקיש ני׳ עיין גוה נשו״מ דגר שמואל סימן שע״נ שדעמו לאסור אף אס לא נשוה נקרמ
 רק מעל״ט יעיין נשוית קייח חנה טימן ניט שהעלה נועת סמ״י יקרח לא משינ נמים ולנן
 אס לא שהה נקיח רק טעל״ט נוואי שיי ואף אה שהה נן ג״י ג״כ אין נרוי לאשור עיס:
 m ואפילו לא שהה במלחי. ענה״ט דווקא לקלייה אנל לצלי שלי נלא שהה יכ״כ ימ״א
 לקמן סימן עיי ס״נ ועיין נח סארמ למשה שכסנולא שיי צנא נתיתי למעליותא לא נמלח

 בדיעבד שלי להא לא נעשה כבוש עד אמר מעל״ע ואז הוי נותן לפגם(ושל״מ
. כתנ מהרש״ל בשל שגקלש אסור ח ר  חולק) ע״ל סי׳ ק״ה וגל״ס צ״א: (ת) ק
 למלחו עד שירפה אותו כמו שהיה בחח לה ואס נמלח ואח״כ נקרש קודם ששהה
 שיעור מליחה אס נששר אח״כ טיב למלחו פעם אמלת ולשהות! שיעור מליחה
 ואס לא מלמו פעם אחרת ישהה שיעור מלימה אמל ההסשל זנתנשל מותר בליעבל
 (ואם לאו אםול לעת הקדשה לא מצטרף . רש״ל. וכתנ שר״ח אבל אס נשתהה
 זמן מהליפוי קולס התחלת הקרישה אע״ס שלא שהה אחר ההפשר השיעול מלימה
 כיין שנשתהה שיעור מליחה בתפשל לאשון ושני אע״פ שנקרש מת״ם מצסלפין
 ע״ש. כתב מ״י בת׳ סימן י״ל נשל ששלה אותו נמים ונקלש הכשר חיכף עם
 המים ונעשה קלח ושהה עם הקלח כמה ימים נלי מלימה . העלה לאס שהה ג׳ ימים בתוך הקלח ייש לאסור הנשל לנישול ממ״נ אי משנינן הקלח כמיס א״כ הוי
 כבשר ששהה נמים מטל״ע שמנליע הלם ואס לא חשיב הקלח כמיס א״ב היי כבשל ששהה ג׳ ימים נלא הדחה אנל לצל• מחל בכל עגין ע״ש שהוכיח דקרח לא חשיב
 כמיס. כתב נ״ח מה שנוהנין לשלוח בכלי שקולין פענלי״ל או קעסל״י לא יפה עושים אא״כ רוצה אח״כ להכשיל. ושל״ח ס״ק מ׳ כתב דאין לנפל המנהנ וכ״כ
״ נחילושי הלשנ״א כל כלי שלרנו של אלם להלימו קודם שישתמש בו אין נמנעים מלהשתמש נו איסור צונן ואח״כ יליחו וישחמש בו סימל ואין מיששין לפשיעה  ״
. כתנ נל״מ ה ה . הנ״מ מתיר במליחה מועטת ולא שהה ואין כן דעת הט״ז ע״ש : (י) ש י  יםתפו,קהי ^1 ,אי, ל, ט״כ. כתב מ״נ מותר לשלות בשר בכלי שי עונד כוכניס): (ט) לצל

 הוהישע״^הומה^ש^נקני הפליטה מט״ו חולק נדנר ועיין נסי׳ וה נט״ו ס״ק ט״ו. ווע למדין זה גומא דאה נמלח בלא הלמה קמיימא שמוחל נמקיס הפסי ע״י מליחה שנית יש ראיה למרי הט״ו דאל״נ הא ודאי שאן
י נשם היין דמה שמדיחה  נצי סדמה א!< שצא נחונך הנשר נפנים מ״מ אעז נלו מקשה !מקומות הרניה כנר סצעו ואין יותר נהומה ומליחה שנית אס כנר שהה נמלמו שיפור מלימה ודוק אעגה לפי הלשין שכתנ מי

 נתחלה הוא נוי שימונו שאס יהיפ נקרע על שניו לא יהיה נמ נמלח להוציא ומו וכוי ע״ש א״נ אם לא הודח עיקר קשי! מל ייי קיישתו על פניו ולא פלט כלל ולא שייך סתימת נקני

 יד אפרים

 הנשר שהודח נה מומר הנשר
 ווה! דוחק והינא אפשר לצמצס
 נינ דוואי(א נתן נה נשר
 מיו וויאי איכא ספםק מועט
 ולכך נראה לאט׳׳ו דוה ודאי
 גני ננ1שמעל״« והוי כמנושל
 צא אוסו לנע בהוא כסוף
 מעליעגורפהנליפהאלא־שעה
 מוא או שמים קולס סמטל״ע
 מתחיל הנל1מ (אינה נגמרמ
 טד סוף נ״ר שעומ ואינ אס

ל מרבבה ז  מ
 דאל״ל אדרנה מיי הקול
;  שנמיס מטרטי להנשר. נ״י
 (שפ ׳שיך ט״ק לין
 בשר שפלא קרח ניי. מ״נ
 שאט נמלח נשר נטווו קרוש
 אם הווח ננר אחר מלימה או
 שמא אחי יינ שעות שונ אין
 לו תקנה נמליחה לק יצלנו
 וע׳ נסוף שעין ד' נהגיה.
 ואס הוא מון יינ שעיס
 ועדיין לא מדח ידיחנו מעט
 רק להעניר המצח הראשוןינוס
 אין נקני הפליטה נסתמים
 זשזנ ימלמנו ועיין נש״ן נש"
 ע׳ סיק. ל״ט אצא שאני מסמסק
 לסי טעה הר״ןשהדחה ראשונה
 היא שיחונן והא נודאי
 שהומה שעשה נעודו קריש לא
 עשה שוס שעולה צלנך הנשר

 הפליטה

 נליון טהרש״א
. וראוי לגעור לטי ׳ ו  רהא לספן תליעגי יק נא״א לפלות שנית עיין ש״ך שט פ״ס ניי! (ש״«) ונהנו ג
אם גשתחה הבשר בשרייתו.  ששורה בבלי בשר ב״ת. שרת באקראי טותר לתשתטש בו ח״א : (שה) ו
 ואט שחו בו טי היוזת לחור אם אין ט׳»ד הדם אין להתיר. נא״ת: (שה) דין ניער נוי, ע״ל סי׳ ס״ח

 ועיין b״p ייי! (ש0 שיק יי) עד . ובדיעבד שדי ״ י 'ש0 שיי! יי) עד שיתנגב.
 דהעם שימס' הטלת אינו עיקר. טשבצות פקיד !'(שםשק״ט) ואס בו׳ פותר". עיין ט״! פק״ו וש״ך ט״ק

 (שה ס״ק יי) מיןןן בדיעבד שדי. וחפרית חולק על זה ! (שם סקייא);

 סעיף י״א: (ש״ו_סק״ה) סגי לית בדיעבד
 דפ«
 0״א

י שם י  נענין זה לכן יש לנהוג לאמון המקום מקדוש למצחו בשני עצמו וכמ״ס הח״ו ואף מוך ינ״ש: יעיין מ
 שנתג שיותר טונ צצלותן דשמא היה קריש יותר ונמרפה מעט חיך שיעור מליחה ע״ש ונראה ואם היה מונמ
 שיעור פעה נמליחה כיינו לכמחילה אין למוש כ״נ ניון ונדיטנד בשיעור מיל סגי א״כ י״ל ואף אפ אירע
 שנתרשם מעט מעט ע״מ גה מה שנפלט נאחרוגה יצא מידי ימ! עי• מליחה של שיע!ר מיל יניון וחשש
 נטלמא הוא אין לחוש ולהחזיק איסיוא שהיה קרוש ונתרפס כמו דלא חיישינן אס היס קרוש יהיששר קודם
 מליחה אף שחתיכה מנה כל שאיו אני מוצאין אח״כ קריש נחונה אטריגן ומסתמא נפשי קויס מליחה ולכן
 אף שמוצאים אותה קרוש נאמצע חין לחוש למה שהוא לפנינו רך שמא סיס גס זה קריש ינתרפה יאף אה ניחוש
 לחומרא אי! לחוש לק נמליחה כשיעור מיל נדיענד או לנחתילה כו׳ אנל נהיה מונח שיעור שעה יש להקל
 כמ״ש דהוי כמין סיס ונפרט נוס שמלחו מירננן. ועיין נחיו ס״ק י׳ שאחי שחתן הקדוש משם שאר החתיכה
 יש לו דין נמלת מצ״א(נאורה עיש ונלאה דאה היה הקרוש נאמצע חשינה וכל סניניו נפשר כראוי אי! לחוש
 ניי! שסמליו עושה פעולתו להוציא הים מכל צל וגס הזפ שנאמצע סוא נעשן משה(נצ צד שנמלח שהמנמון
 משא״נ שנמלח מציא שאין לו דין פליטה לצל שלא נמלח נלל ועיין הי׳ עיא ס״ק ג׳ לעניו נשר שעל הראש
 דלא הוי כמונח מצו אמד דהוי כחתיכה מנס ע״ש, ומ״ש נה״ט נשס משונה שבסוף ספר מנ" נקדיש ג׳
 ימיה עיין נצ״• ושפיל שיק ס׳ וע׳ נקיוש מט(״« אין להחיל לק לצלי וע״ש &״ק ניג שאם היה הנשר מלא קרח ושמאי תיו שלשה ימים יש לאסור אף נויענו ועיין נוג״ש סימן ג׳ שע״ג: (פעיף נ׳ נהג״ח)
 ואפי׳ שחיה. «ה״ט ונמנ נשו״ת משאת משה סי׳ ו׳ שנשר שנשלה נמי הים נספינה ננלי שאינו מנוקנ כיון ומי מים מצוחיה ואינם וא1יין לשמוח! מחמת מלחן אסור והממינ חולק טל זה ונתנ כמה מעמיס

 יד אברהם
mm ם מלת בלא " -) א י ׳ * ) : ^ e M י B 6 < * מ ת ס י מ  >"* יגל"י י יייייל יי! "

 חחיכת נשר תפל שלא הודחה שנוגמת למחינה מלוחה ח״ל לין!מלח נלא נוחה אותה חתיכה טפילה שהמ;מ
 ענציע נחונה סוס נעין שעציה. אנצ נשר תשל שלא הוומ שנפל (ציר אין סציר ענליע הדה נטי! שעי
 פניה ישרי. זה יש ללמוד ממייש הש״ו היי ע׳ ס״ק נ״נו ט״ש. ולא וטי לחתיכה מסילה שנפלה ני! חמינומ
 מליחות ננלי שאינו מנוקנ דמותות. שאני התט שאיו הטפל סולנו ע״י נביטתו למלוח ואין הדס שנה פירש
. מיהו נמ״י נלל ו׳ ס״ק ד׳ משמע שמי נאויס ושרי גס ננתערנה נלא ׳  ממקום למקום. עמ״ש נס״ו נשי׳ ע
 הוחס נחי״ינות עלומות. וענ״ס כשאינה נוגעת אלא מצד א' שיי כמש״ל: כתכ נו״מ אס נכנש הנשר

 נמים מע״ל קווה הומה אחרונה ה״ל כמבושל נלא הדחה אחרונה יצריך סי נגד דה ומלח שעליו פמ״ש ש״ט
 ונמ״י נלל ה׳ ס״ק ה׳ ביאר דלא שרי רק היכא דלא נמלח רק מיגנו ולא שהה שיעור מליחה מ״ש: י&יטן אווז שלא הו־('ז

 י ןאס ני׳ ישהה שיעור

 םליחת ואס שמח נגךחיג׳ יניס טוחו יק נצלי נאיח :'(ש״ע שעין ני) ויש אוםריס. עיי; ש״ך טי' ע׳
: (ט״ז סק״ו) ׳  ט״ס ניפ נפופו דאי? נח ציר לחגליע דט נעין עיין ש״ך סייע פק״ג עיין ש״ך ט•׳ ע״ו ט
. טיק ל״ו: (שס שקיי) דשאני הנא יבלוע רם בעין . ע" סוף מק״א וע" ט״ו טי' ו ו בסעיף פי פ ו ם  ב
 ע׳ טק״ג : (שין סיק י״נ) אט יןךיחו ופ*צ שגיוז. דנייענד אין טווזיק-ן אותו לדם בעין ועיין שיך
 מק״א: (נא״ד) טיהן בטקוט ד*׳פ יש להתירו. ינן פ״ש א0 יש 0׳ נטי צריך 3ליחח שגית. שפתי:
 (נא״ד) ומו איירי ננח״ג. גטצא יש (׳ חלופיס תדיחו היפנ אף בלא גטלה עדיין איצ לשרותו הודוה

 פיעטת

 גחלת צבי
 הני והא אמיינן גש״ששוף «רק הוהנ דאין שורק הנשר נמיס נדי שיראה לגן ושמן «w שמאנה אח הנויוח
 ונן הוא נמ״מ סימן רכ״ח העיף «׳ וכמב נסמ״מ שם פיק טין ואס המנהג של נקצניה לשרותו שרי דאין
 מאנה גו והלי הנל יודעים מוה ווה שאמרו נגמרא הא וחללי ני מגמא ענייו ע״ש וא״נ אס אין המנהג כ;
 אילו הליחו יפה היה עושה איסור ולאי אמזוקי אינש׳ נושיעי צא מחוקי;! כמנואר ממה ווכתי ואמיינן
 שעשה נוץ ולא הדיחו אלא נהטגרמ בעלמא ונזה לא מנינו איסור משוה מאנה שהרי אמרי אי! שורי! והיה
 הוחה»טס והוי כעין שרייה נומוכמ מונרי הסמ״ע מנ״ל ולא סוחה מועטת ואין יגשר נראה(גן ושמן מוה

 1«ה שאמר! נהענרה נעלמא נוי לנאומו מכוונה צהעגיר הלנלון שעל החתיכה:

 יע הוא, ווין הצלי עיין לקמן סימן עי! דלכסמילה צריך הדחה ונדיענד שרי נגל מנין



י p קמה °>י ת פ ב יורה דעה סט הלכות מליחה ש ה י ז ר ו  ט

) מיהו במקום הפסד . לקריה אבל לצלי שרי אם לא שהה שימור מלימה מי׳׳ש הר״ב בסימן מיי: ״ ״ייי ׳«*» יש ט  ואינו פולט מה לי הרבה מה לי מועט: (
י 50? ״ ״ א ״  פי׳ אפי׳ שהה במלחו: (י) ואם לא הודה רק סעט . הך סיתרא וכן ע״ז ס״כ ע״ש ומהרש״ל פ׳ השוחט שם פסק דאפי׳ לא שהה שיעור ^

 ים
 הרמניס
. . .ווו נשם . . 
 היהר שאח״כ דיש בחתיכה ס׳ מד הדם הוויין דוקא למ״ר טטם הדחה מליחה אסור נ״כ לצלי וכ״פ הב״ח ובספרי העליתי כדברי הר״ב ודמישי אניו«*?t ממימיא ושמואל
י - - דף קיינ; י ש5 נשה הושניא י . , . . , , . . . . 
י ונ׳׳נ נסה״ת: ח שם נשם אניי ס ק  ו ה
 הלא״שמהאדשמואלשהומהא
 דמנמומ דף נ״א ונגיוכא
 וכן לקדירה : פ מרשניא

 נקודות הכסף
 (פי' סיפ טעיף י׳ נחג״ה)
 ןו״א אפילו בדיעבד . גיל
 המעט דאסוו משוס דאיתא
 ננ״י סי" נינ דמומר לצלותו

 קמייתא משוס דם שעל הבשר אבל למ״ד לרכך הבשר כנזכר בסעיף ראיותיהס ע״ש נס מה שפסק הב״מ דבשהה אסור אף כמקום 0
 א׳ אשורץ הני חרחי אלא מרובה אף ע״י הדחה ומליחה!

 שהאחרונים סמכו עצמן בדיעבד על (ט) מיהו גמקוס הפסל מרובה יש להמיר(ב״י)(י) [יג] ואם לא הודח
מת לק מעש קולס שמלחו יד מומר (יא) בליעכד(ת) והוא היי! טן אט  טעם הראשון: (יא) שאר חתי
L ואס T ׳ בחתיכה גגי דס שעליו(הגהת ש״ל בשם מהלא״י) [ ג) ס י  היה (
ח (יא) טז שאר חתיכות י כ י ת ז  נמלח חתיכה בלא הדחה עס שאי י

: ( י ׳ לין ה  (יג) מותרות והיא אסולה (נאלוך כלל י

 ג wsi ״ לא ימלח יז(יי) במלח(יב) דקה נט״ כקמח
ר ש נ  נימ ולא במלח גסה ביותר שנופלת מעל ה
 אילך ואילך [IV] (ואם אין «לי׳ אחי יח רק מלח לק כקמח

: ( ע ״ ד ) ( ו  (ט) מוחל למלוח ג

 ד יפזר עליו מלח (ימ י שלא ישאר בו מקום מבלי
 מלח ^ וימלח ׳ כדי שלא יהא ראוי לאכול עם
 אוחו מלח יט נכא] ואינו צריך («) להרבות עליו
 מלח יותר מזה נבט י׳ ומולחו משני צדדים
ם לא א ו  ןיג) ועופות צריך למלחם גם מבפנים נפג] פ
 מלחם אלא מבפנים או מבחוץ וכן חתיכה שלא

תר:  נמלחה אלא מצד אחד מו
ח *) ויש אוםליס(י) אפילו(גוז) כדיעבל(מהרא״י בהגהות כ  הנה כ [

 שניח
 לא מחוור כמ׳׳ש שם באריכות ט״ש:
ד סותר בדיעבד וה״ה כו׳ .  י
 כלומר דודאי לטטס כדי שיחרכך לא
 מהני הלחה מוטטת דאינו מתרכך
 בזה ופשיטא נמי ללא שייך כאן ס'

 אלא שאנו סומכים בדיטבל לטטמא אןשלס ונימל״נוי״דפאיונא

£ י & ג 1 # \ » ? ל ה ס י ס ד י ש א מ ל י א א ה  ל

 מהני הלחה מועטת וכן אם יש ס׳ ומלחי שפיל נפנים ימגתוז
 ננל הלם וכן מבואר בח״ח כלל ה׳ «שפט דאי לא הו־ האי ט«מא

א ^יעד&יג? ל ש ף א ח ל מ נ  mum,™! ש
 בישלו עליין חשוב ליעבל וא״צ נמצא יכול•©(נא לידי טנשול

SWaiSiS ?לחזור ולהליחו ולמלחי ידיי. יעיי 

 ס״ק ה׳: טו אם היה D׳ כו׳ . ל׳ ינםימן ט״י שמותו לצלותו
ה כ י ח  הה״ח שם ר״נ יאע״ג יאי1 לי ח

 שיש W ס׳ ננל לם שעליו היינו נתנ נדיפנו מומר ולפיו
׳ הו״ל לאסור משום שלא ימלמו ס ה ב ש י  בסתם אבל אי ילעינן ל

 ודאי מהני ע״כ: טז שאר התיבות פרי חדש
 מותרות. דלנבי האחרות מיקרי ינ״נ הלשנ״א נהמה מקומות
S JWS SVSS דם פליטה וכבילעו כך פילניי«» י־ 
 יז כמלח דמה כקמח . פהמלח הדק נבלט נבשר ואינו פולט מיהו הרשנ״אנמידישיוונמיהדדם
ק 1&י אלא״איסוויייימו״״ ח י : י ח ״ ב ב  בליעבד בכל מלח במלח כני כ״כ בת״ח כלל ט״' P יי י

 מלח דק כוי. אבל אס אין לו רק מלח נס לא הוצרך להשמיענו דהרי וכן מיקר:
. כלומר שיי"5 מטה יהונתן ה  יכול להרקו: יט וא״צ להרבות עליו מלח יותר מז

 לעפוחו כבנין וקי״ל כהרשב״א לאף שהחתיכה טכס א״צ להתכה לשנים יתנו נו מיס או מר אחו מוו
: הקוימ yn,ממליט שנישל ג ״ ׳ ה י ה ס ״  וללא כהמרלכי וכ״כ מהרש״ל באו״ש שער ח׳ ובספרו פ׳ כ
 כ ויש אוסרים אפי׳ בדיעבד. קאינמי ארישא שאף בליעבל צייך ואחינ טמן נה חצנ״״אחי
 שלא ישאר מקום מבלי מלח כדמוכח בח״ח פס סוף ליי ז׳ ע״ש ורוק ונם «ףל;׳« של ני=יל יאשיו י
 לברי מהרם״לפכ׳׳ה שס נראין כן וחזר בו ממ״ש באו״ש דחומרא יתירה פ^ין-ם דלא pnaf מ»י

 מותרות. לרם שריק ואינו מפעפע
 מחתיכה לחתיכה במליחה וצלייה
 וי.״כ אמרינן כבולעו כך פולטו כיון
 שהוא רם לרבנן מאחר שנמלח :
 (יב) דקה כקמה. שהוא נבלט ואינו
 מפליט וכתב ל״מ בשם או״ה
 להלכה לכל מלח שאיט נס יותר
 ממלח שטושין ממי הים הוא כשר
 למליחס ואס גס יוסר צריך להליקו
 כתב רש״ל מ״כ נוהנים המלקרקיס
 ליזהר שלא לתת שוס בשר שלא הולח
 לא על שוס ק! או שלח; שאין מיוחל
ת ח  לכך כי שמא יש מלח על מקום מ
 בשר ולאו אלעתיה טכ״ל נ״ל ללמול
 ג״כ שאין לתת מלח על מקום
 המיוחל לתת שם בשר כשמביאיו

 סכל אשוי ניון נהחמלי.
 מליטה הימה חיו מעל״ע
 א״נ נתחנר הנלוע מה נשר
 שנננש נהו הוי ניי ואשור

: י י  אפי׳ אינה נ

 יד אפרים
 להמיר שאין כח נמיה אן< מל
 פי שהם מלוחים להפליט נמו
 כמלח טצמי ואפילו S• הוי
 ססיקא ספק דוננן(קולא ווכ
 שמלחו מדוננן גס י׳ל דמי
 הים שאינה יאויס לשחייה
 לאו מחמת מלחן הוא אלא
 שהם מריה ועיין נתשינח
 ררנ״י למיין נטילת ידיט ומי
 היס נשיותיחמ על האש
 מתמעט מרירותם ויהיו ראויט
 לשתיה ני' עיש ונראה
 מדנריו למיירי שננו הוומ
 הדחה ראשונה נסים אחריט
 ור, דחושש שמא הוי ננמלמ
 משאימ ונוה יעמו (המיר
 מטעמים שנתנ שם שאע״פ
 שהם מים עויט טיפ אינו
 כמלח להפריש ממקום למקונ
 משא״נ לא הוומ מדיין שיש
 חשש מומת ו« נמיו שעליו
 ונשפי׳ שו״ת ניא חלק שני
 אשר הוא מתוניסאצל• כמנת׳

 חידושי רע״ק היא
 לפלט מעם והזר ונלע דאין מרור לפלוט הרנה ביון ינטלח רק טעם ! (טיו סהיט) אפיי
 שהה נטלהו. קשה לי דלנאורה דוקא נשהה אנל נלא שהה כיון דיש הימר נצל׳ כדלקמן
 (פי׳ צ״ו ס״נ) לא פקדי הפשר פרונד. לדעת הפין נסטור פקפ״ו: (שינ נהגיה) והיה
 אם היה ם' נהתיכד. ום״ס קליטה נ׳ניא : (שיין סקי״ד) עדיין תשוב דיענד. מסקנת
 האחרונים אינו נן אלא רנוונת הוט״א דנהודה או שיש פ׳ מתני' הרתה ומליחה שנית
 דלפעפ רינון פהני הדחה השנייה ולאינו פעפא פהני הדווה הראשונה וננתגשל עיי
 הדחי. מועטת יטליחר. ציע לדינא דייל דטותר ניון דיש ב' צדדיפ להתיר הייני לטעם
 דשלא ימט הפלת או משים דם נעץ טהני הדחה טועמת ונלא הדיחו נלל רק דיש ט'
 נוה יש לאפור כיון דאינו פותר דק להמעפ פשופ רט בעין ואין אנו דנין מעט לעיקר ניק
 דנהפ״מ מתירים נהדחה ומליחה שנית רפטכינן דהטעם דויכוך או ילא ימס המלח ואולם
 נהפ״ט צ״ע וע׳ מיש ננליו! לעיל תחילת הפי׳ דהטעמעית דחד רינא הוא רועדת סעפ
 עפ דינא דיש פ' נגד הדם בעין וכיון דנם׳ בודאי איא להקל נלא חפ״פ ולפסוך על
 מעם דדם נעין ה״נ בהורת פעם כיון דכייל רפ״א נחר פוחה;(ס*ד נהנים) אפיי בדיעבד

 שום!

 אותו מבית הטבח : (יג) ועופות
. ה״ס כל דבר שהוא חלול כ״כ או״ה וט׳׳כ יש להזהר בשעה ׳  צריך בו
 שמתקנים ריאה ע״י מליחה צריך לפתוח קולס מליחה את הקנוקנות
 שבה. ויש אוסרים בב״י הביא בשס המררכי מעשה לפני רבינו יודא
 שמלח ראש כבש מבחין ולא מבפנים והורה שלא למולחה פעם ב׳ ולא
 יבשלנה כו׳ נ״ל פשוט רזה מיירי שכבר חתך הראש לשנים והיה לו
 למלוח גם מצר פנים כמו כל חתיכה אבל אם הראש לא נבקע מוהר
 אם הוא נמלח בחוץ לחוד כמו שאר חתיכה טכה שא״צ לבקוע אותה
 בשטח מליחה וכמ״ש ב״י בסי׳ ט״א דצריך לנקוב את העצם משום
 המוח וקרומיו שיהיה לו מקום לדם שבהם לצאת כמ״ש שס רמ״ח :

 ביאור הגר״א
א עלוי נשוא לפשוק שריק וטנרא שניה מיל דדם ו נ נ  וננניפ ונט״ש שפ קי״א א' נ
̂א אפרינן טשיק שייק נפ״ש תים' שפ קי״נ א׳ דיה אין ונן לא אטרינן נננ״פ ;  נעין 
 [ינ] ואפ לא נוי . דלטעם הוא״ה פני בהני אלא דלנתחלה צדיך להדיהו היטנ סשופ
 פעם הר״ן אלא דאין שייך לאפיר בייענד לםעטו וויש והיה נוי: [יד] ואס נפלה כוי.
 דלנני האחרות היי דפ פליפה ונננ״פ ושייק: [טו] לא יטלח ני' . וטנ״פ • ינפ״ש
 נגפרא שפ רב יימי ט' ומפרש דרינא קאטי: [tD] נקפח . נן פי' וי״ו דנרי הוטנ״פ :
לא נו׳ . רי״ו: [יח] ואפ נוי. שנל הפיםקיפ הולקין על הרטנ״פ שהואנ״ד מפרש]  1Pו
 דרנ דיפי פלח נסלח נסה שלא יצפרך הדהר ראשינר. ננלי מנוקב. ולעני( מלת נסה לא
 שייך יאט אי! בוי . אנל נאמת דאי; מעננ נפ״ש הפוםקיפ וני״מ ושייך : (ליקיפ) ואם
 לא בו׳. טדקאטר רב דיטי נוי פשטע דהוא לנדו עשה כן . ת״ה ע' א' בשפ הראנ״ר
 יאפי׳ לנתחלה ע״ש (ע״נ) •י [יט] שלא נוי . נטש״ש טולחו יפה יטה : [ב] ויפלח
' בוי . פפ״ש נטנחות ביא א' דם שנישלו נוי דט שטלחו נוי משמע דחד פעטא י  נ
 לחו נט״ש רשיי שט טשוט ימליח נרותח ובחולין קי״נ א' בי אמר שפואל םליח נוי
 ובמנחות שם אלא סעפא דטעפיה קרא כוי ושם וכן לקדירה . תום' שפ ד״ה דם ני׳

. נם״ש במנחות שם ינול תבינהו נו׳ ולאפוקי טי״א ששיעורו נטו מולח לעיבוד או לאורחא נפיש נפיז דשנת (ע״ה ני) ועתופ' הניל ׳ ו  ובחולין שט ד״ה ה״ט נוי ו [גא] וא״צ נ
. רם״ש וכן לקדירה י ו  שם ושט •י [ככ] וטלחו בו׳ ועופות נוי . נמנחות שם ניצר נוי ונ! לקדירה ונהולין שפ יפה יטה ניפ משמע טנ׳ צדדים ועופות מנפנים: [כנ] ואם לא נ
 הוא לנתחלה דאל״נ חתינח ענה מאי ענדת [ועתיר, מ״מ ני] ועוד דאטרינן נ«״ר, (צ״ו ני) הנהו אטטתא ואימליהו נוי והלא הניד ושוטנו לא נמלח אלא מצר א' •י [כד] ויש כוי.

 פתחי תשובה שפי'
 רק מעט ולא שהה וגט ועת הרמ״א נסימן ע״ו מחפרש נן ע״ש: (ח) ותוא הדין אט
 היה ם׳. [עשמיג נמשנצות מפי׳ דנרי הרמ״א נו? דשרי עיי הדחה ומליחה שניס דיקא ט״ש
 ועיין נספר (נושי שרי איח ק״ח יק״ע שחולק ע(יו ומשיק ולכתחילה ידיחנו וימלחנו שנית
. עיין נספר חמודי  ונדיעבל אס נתנשל נלי מליחה שנית שרי עיש]: (ט) מותר למלוח בי
 דניאל סימן יו״ו שנהג גוה צריו לימן מלח• על הגשר שיהא ענ קצמ ואה מלח גט מצוי אשור
 למלוח נמלח 7ק אף אס נוה! הרנה וראשו! ראשון מהמלח שנסקונ לנשר נכנס לנשר ואייו««(
. עיר כתג שצריך לימי שעיי השחיקה וטחן מ! המצח הרנה כקמח ינשמוצמ ננל המלח י  נ
 נימי יש הרגה מ! הנשר שלא נא עליו מ! המלח הוק!לעני! ויענו משמע מונויי ואף אס
 מצח הל הנשר נמלח דק לגד ולא רינה עד שיהא ענ קצת מיתר מ״ש: (י) אפילו נייענד.

ר היטב א  ב
 דהיינו לקדירה אבל לצלי שלי אס לא שהה שיעור מליחה כמ״ש בסי׳ ע״ו ס״נ
 ומהרש״ל וב״ח אוסלים אפילו לצלי אפילו לא שהה ומסקנת השייך כלעח הל״מ
 וכחנ לגס מ״ש הב״ח לנשהה אסיר אפילי במקום הפשל מלונה אף ע״י מליחת
ד . כתב הש״ך ומשמע לכיון שנמלח אף ב ע י ד  והלחה שגית לא מחוור: (יא) ב
. לשון הה״ח ׳ ) ס נ י  שלא נישלו טויץ חשיב ייטגד וא״צ לחוור להדיחו ולמלחו: (
 ואע״ג לאין לך חתיכה שיש בה ס׳ נגד דס שעלי! היינו בסתס אגל אי ידעינן
. ואס נתבשל אותה תמיכה בעינן ס׳ נגל בל ל עג י בדי מ  דיש בה ס׳ ולאי מ

. רלנבי האחרות מיקרי לס פליטה ת ו ר ת ו  החתיכה וחתיכה עצמה אסורה: (ינ) פ
j כנידון ניס מנאיוח של ו«צמ s ח ל B מ , א מ ש ד לק־ ל ח ו י p מ j c ף אן . כתב המ״זנשס רש״ל מ״כ נוהגים המדקדקים ליזהר שלא לתת שוס בשר שלא הולח לא על שוס ל ח ל ט  וכבכ״פ: (יד) ב
פ ל ו ^ מ מ ר וטושים פלחי י ש ח נ י מ ' ל י א ׳ י י " ר ה ב ח כ י  מקום הנחת גשר ולאו אלעתיה עכ״ל ומזה יש ללמוד שלא לתת מלח על מקום המיוהד לתת שס בשר כשמביאין אותה מבית הטני׳ (
ו בקופות ואוכלים הסירות שהניחו שם אח״כ בלא מאל שאיא (שתיתם מחממ ל  בקופות שאיגם מייחלים לכך ני לנים מקילין להניח נס נאותה קופה ילקות וכיוצא בזת מפני שהלם מ
. כלומר לא״צ מלחן והורים שם משתמשים ת ו ב ר ה  הלחה נלל ואן אס יליחו הקופות או הפילוח שמביא־( בהס אינו נלוסלהוי מילי ללאו אורחיה גהלחה כללקמן סימן צ״א עכ״ל): (שי) ל
D (פעמיה נמיה אלו נמקיה מליו 1 n ׳ ׳ n ,5 י ל נ ד . כתב השייך לזה ראי נמ׳ אלישא שאף נליעגל צריך שלא ישאל מקוס מ ב ע י ד  לעשותו כבנין ואף אס החתיכה עגה א״צ לחתכה לשניס : (טז) ב
י י יזקחו מיס אלו ושוי נהג  י
 נשו קווה מליחה נמקוט הלחה ראשונה ינ׳ שה ואף שי״ל ומיס אלו חריפים מ:יר דעלמא מ״מ י״ל דאין לגס נח להפריש יזמילוס למקום נמי שאר ציר מליח ואף נשרה שיעיל ננישה י׳ל שאי! כח נום המעיינות שחזזו
 וונלע ע״י אמצעית המיה להשחגו שם הרגה ימהר ונגלע על ידי מלימה יצליה ימנל מקוש יש למוש מחמת וס געין שעליה והעליתי להתיר כלא שהה שיעול כנישה יאס שהה שיפור כנישה יש צחסוו נאין הפ״מ ונמהימ יש
י קצונ והכל צפי ראומ עיני המורה ילסי נ  להתיר לצליס וכמיש לקמן סי׳ ע׳ נשם הנו״נ נ־פל לציי נשר שלא נמלח ע״ש : (שם ס״נ נהנ״ה) מיהן נםקוס הפ״פ . וכ׳ נהר הנרמל סי׳ מיו נטגין מ6'מ אין לו ו
 העת והומן ולשי מאוס ועיין נסולת למנתה נלל ל״ח שהניא נשם תהיו סיי ל״ו לחלק נין מנית לקנקן וכונא לקמן סי׳ קניו ונס הניא דנרי הנ׳ש סי׳ ניה שהועתק נלהיק שכמג וה&סו נקר! יוסר משתות הוי הפסו
 אף לעשיו יננ״ה נתג והפ״מ הייני והג יתצי פילניש קיונ לשיעור הזה שמעתי גשם מוח״ז הגאון מוהי״ש ו״ל ועיקר שאין שיעור לונר רק הכל לפי ועת המורה ולפי הימן והמקוס העשיר להי משרי יו׳ נמ״פ ניויו
 ציט סי׳ רמימ (עני( שיעיר צוקה שמקבלים מן הנשיס וגם(5י העני! המראה אס יש ני הרנה צוויה להקל אי לא נלל הוני אחד המרגה ואמו הממעיט ונלנו שיכיין(ני טכ״ל. ופיין נססוי ניא מצ טריפות ס י י־

 בליון מהרש״א
ג)אבל '  מיעםת דק ננסלח בנר שרי לא ד\דח בלל נס מפלח צריך לחזור ולשרותו ילפליח: (שיו סיק י
 לצלי שרי אם לא שהר. . ונמליחה מועטת טפתפק נשפתי אי שרי לצלי אף לקיל פן לא שהה ט״ס הא

 נרחי
 חרושי בית מאיר

. נ״נ וקליפה נעי ' נחנהיה) ןךץא הדין אם היה ם'  (פיס! טיט פעיף נ

 ע״ה' פק״ו״דפעייפ א״צ למלוח נ״א פצר החיצי; ועיי ם״ז כאן' ם״ק'י״נ י: (שה) ועופוח צריך לטלחס . ואפ נפח עור העיף אף שקורפ מליחה חור להדנק בנשר אפיי לכתתלח ואפ לא הוי ונדבק נם או*,
 שנתבשל נבר אפור . באיה . עוף שלם שלא נפתח ונמלה נך מיתר והלנ יקרענו ויטלחנו וכן הנכד כדינו . הריאה יש לפתוח הקנוקנות שנו קודם שימלח , שם : (שש) אלא מצד אחו . מצד א' דעוף היינו

' כלא נטלחו כייל ט״ח ופיטנצית אית ט״ו: (נהנ״ה) ןיש איפרימ אפילי בריצבד. עי׳ נליו! ט״ע סיב בתנתה ו  שנטלת נולו אנל ננפלח צלע אחד ביון רהחלל מפסיק הוי צר נ

 אברהם
 וליכא הפשר גצלייה ואי איכא ססש״מ אפילו לבשל שוי ונ״ש אם כנו נתבשל לאי! לאסור. והשמ״ג מיקל

" . ועי׳ ננודע ביהודה סימן נ״ו ואוסר ג״נ בשומן אווז ששהה  נ:ודן_ שלא הוומ נרא;ו;: ומחמיר נשהה נ
 ויג אף נשומן אווז:

 נענין
 ג״י גלח הור.ה . ומיהו גלא הדח: אחרונה אושר נאו״ה גשם רוקח נצל י״א

 יד
 הומה ראשונה המיר הנליי סיק נינ נהפס״מ . ואס שכה ג׳ ימיה כלא הוחה משמע שיש להתיר אף גלא
 זשנ״מ !ולא כמשמעות המ״י נלל וי סיק הי ע״ש . וכסימן ע״ה מתיר בשומן גלא הוחז ראשונה צצלי
 ואם לא שהה שיעור מליחה או לא נמלח רק מעט אפילו צגשצ. ולשי מ״ש נ:•:!; וכ היינו שלא נתבשל עו״!
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) אמ לא לצורך. אבל בהפסד מרובה מותר מצד אחד ונראה ד י  !נה: י תשובות הושנ״א היא אק הב״ח פשק לחלק בכך וראייתו מאו״ה נכונה וכן נוהנין העולם (
. כלומר הא פשוט דכ״ש אס נמלח מב׳ צדדים אלא דלא נתפשט המלח בכ״מ דמותר ך א ודוקא אם כבר נתבשל כ א ״"; שאין מדקדקין בכך: כ

* ־ ימ״״ם  %ר
 ־ !י! יף קייב דאסור בדיעבד ואין לו תקנה דוקא אס נתבשל כך כו׳ וכן מוכח בת״ח שהרי באו״ה כלל א׳ כתב בזה להתיר בדיעבד ובכלל ז׳ פסק לאיסור
ר שם אבל לצורך דהיינו במקום הפסד מרובה וכה״ג יחזור וימלח צד בלא נמלח משני צדדים וכן בדברי רש״ל פ׳ כ״ה סי׳ פ״נ משמע דזהקיל ו . מ ^ , 
 יותר ע״כ נראה דבלא נמלח בכל
 מקום מותר דיעבד אפי׳ בלא הפסד
ך י״ב שעות . ו ת ( ו ט  מרובה: (
 שאז פולט הבשר ציר וממילא לא
 בלע מהצד השני אבל אח״כ יש לחוש
 שיחזור ייבלע הצד הנפלט מהצד
 שלא נפלט טדיין ואע״פ שבסי׳ ע׳
 כתב רמ״א דבהפסד מרובה י״ל
 שפולט ציר עד יוס שלם *) מ״מ כאן
 לא שייךהפסד מרובה כיוןדיש היתר
 בצלי כנ״ל דעתו וכתב מו״ח ז״ל
 דהיינו דוקא כל שלא הודח הבשל
מ  אחר שנמלח מצד א׳ אבל אם הוד
 לא מהני תו מליחת צד השני דשמלן
 יבלע הצר שנמלח כבר מן הצד השנ י
 ולא שייך ביה כבולעו כך פולטן
 מאחר שאין לו ציר שהרי נסתמיי
 נקבי הפליטה כמו שכתבתי בסימי
 ע׳ ע״כ ואני כתבתי בסי׳ ע׳ שדיי

 נתשונה:
 סי׳

 מהין'
 »מי מנהרידעא מול

 ונ״ה הרמג״ט
 והישנ״א : יד שט

זכא ולוקא אס נבל י (יד)(יא) אס לא לצי נ  ש״ל וארוך בלל ו׳) והכי נהי
ב [בה] אלא  (י)) נתבשל כך אבל אם לא נתבשל עדיין לא יבשלנו כך ל
) חוך י״נ שעות שנמלח יחזור (יח) וימלח לד השני שלא ו ט ) א ו  אס ה
 נמלח עדיין ויבשלנו אחל כך ואס הוא(יט) אחר י״ג שעות [כי] א)י יצלנו
 ^ לנורא משאב שאיב ואין הצד שנמלח כבל בולע מלל שלא נמלח(שם):

ה החתיכה אם(י) ההך ח ל מ נ ש ר ח א י ד ) כ ז ט  ה (
 ממנה אינו צריך לחזור ולמלוח מקום החתך :
 ן נמ1 י״ שיעור שהייה במלח אינו פחות מכדי הילוך
) בקירוב: f t s ה כדי שלישית שעה(  מיל [כיס שהוא כ
ב) בדיעבד או אפילו לכתחלה י ) ( כג ך( ו ועל זה יש- לסמו ה כ ג  ה
 (יג) לכבוד אורחים או לצילך שבח [כט] אבל בלאו תכי המנהג
 להשהות במליחה שעול שעה ואין לשכוח (מהרא״י בת״ה סימן יןס״ז

 ונהנהח ת״ד ואי״ה כלל אי) :

) ינפץ ע ) ז נ קודם שיחן הבשר בכלי שמדיחו בו כ  ז י
 מעליו המלח שעליו נל] יי או ישטפנו במים ואחר
 כך יתן הבשר בכלי שמריחין בו נלא] וידיחנו פעמים

 נקודות הכסף
 מצד א׳ ויגלה שלה זי״ל יק״ל
 מד כאן הגיה .־ (שם ם״ק ט״ו
) מים לא י שייך נא! ז " ט  נ

 ־הפםד טרונה ביון דיש היתר
 נצלי נו׳ . זה אינו נמ״ש

 השני תוך מטל״ע כמ״ש הר״ב ס״ס
 ע׳ ודוחק לחלק דשאני הכא כיון
ב אלא אם הוא  דאפשר בצלי: ב
 תוך י״ב שעות. שאז כיון שפולט
 עדיין ציר פולט מה שבולע מצד השני
^ ונראה דמיירי כשלא הודח עדיין כ ^ פ ש ) : א ״ כ ק ס ו י » 
% אבל אס הודח אחר מליחתו מיד % & ך £ & 
 מחזיק וס נמלמולת יק נסתמין נקבי הפליטה ולא ממי
 «fr*$gff*g מליחה אח׳יכ יכמ״ש לקמן סי׳ ע׳
ג דנורא י ס״ק כ״ו וכ״כ הב״ח: ב 5  מלת השומן נלל אפילו מ
 , משאב שאיב ואין הצד שנמלח

״ m ככר בולע כו׳ . ואפילו בולע 3  ™ י
 הודח אהר ששהה שיעי 4 טיל כבולעו כך פולטו כדלקמן בסי׳ ע״נ
ד אתר שנםלהה  ובכמה דוכחי: כ
 אלא סתם שנדימגד• יש להשיל החתיכה . דוקא אחר שנמלחה
 החתיכה כראוי הוא דא״צ לחזור
, .,כו> ולמלוח מקום החתך אבל תוך שיעור ר ו ה נ ע י  איך יוחשנ ו
ל מליחה צריך להדיחו שם היטב ן י עיי א מ י ? ע ה ל  נלבז יי וישטוף הבלי בין רחיצה לרחיצה: {״1״י י

1 1 :  ולחזור למלחו כמ״שהר״ב ס״סכי
ה בדי שלישית שעה בקירוב . דהיינו פחות חלק ל׳ מן השעה זה דהדחה סוחמת נקבי פליטת הציר היא אינה מוסכמת וכאן הכלי י כ »  ץלו למלחי שניץיפ י
י לפי חשבון למהלך אדם בינוני עשרה פרסאות ביום דהיינו י״ב שעות: מודים דאין לאסור מכח זה כיון שיש היתר בלא״ה במקום הפסד, ״ ^  >J?VV«/ י
ו ועל זה יש לסמוך בדיעבד. *) כגון אס הודח אחר ששהה שיעור *) ותמהתי על רמ״א דבסי׳ ט״ס סטין) א׳ נבי חלחולת שיש שם שומן  אלא נשהה רק שימיר מיל אגל כ
ז ינפץ מעליו המלח כו׳ . י שאם יניחו עם מלחו דאסור אס נתבשל בלא מליחה אפי׳ ליעגד אס מלח צד פנימי לחול ^ מיל ונתבשל: כ ל ״ ^ ן ו  ש^ א
 שנית שהרי םמתמייין יסברו בכלי ואפ״ה כל שלא כמבשל יש היתר לחזור ולמלוח החיצון ואפי׳ אחר י״ב
ם הפשל ואמאי פסק ו מ  ^ שטות והטעם שאין מוחזק כ״כ 3דס וכאן יש סברא טפי שאינו מוחזק צד שלא נמלח בדם שהרי בדיעבד מותר מ

 ע״ל סי׳ ע׳ ס״ו נהגית דלאה״ב
 [כו] אוי יצלגו טי . בם״ש חולי! צ״נ

] שיעורנו׳ . טם״ש , ~ O j 

 קודם!

 ביאור הנר״א
 שפי׳ ובן לקדירה לעיכוב : [בה] אלא אס בו׳

 בולע הצר שנסלח ואינו פולט ועטי
 ב׳ ופםהיס ע״ר נ׳ ואף אס בולעו נננ״פ ! לבן]" שיעור נו׳ . טם״ש בפיו דשנת (ט״ה
 ני) דמולח היינ משום מ&נד ואף שאטיו(שם) אי! עיבוד באוכלי! ט״ט למדנו דטליחח
 היינו עינוד יאטרינן בפ״גדפםחיש (מ״ו אי) וטייס דחולין ששיעור עיבוד כרי הילוך
 טיל(כ״נ ממ״מ ועלש״י נדהו נ״ה א׳ ו״ה שמגדן. ונגר עמדו נזה האחרונים) ואף לבה״נ
 וחנאוניפ שבתנו דשיעור מליוור. בשיעור צלית טם״ש נפ״ז דתולי! (צ״ו ני) מליח ברותח
 דצלי כט״ש תופי שפ קיי׳ב• א׳ ד״ה ת״מ ושאר מקומות כתב הטיפ בשפ הנאוניט־דשיעור
. מההיא דפ״פ דפפחיפ (צ״נ צ״ו) מהלך כו׳ : ׳ ו  צליה נדי הילוך מיל •י [כח] שהוא נ
 [בט] אנל בלא״ה כוי . דא״ז וש״ד כתבו דשיעור מליחה כשיעור צליית אותה תחינה
 ותפשו שיעור זה דכזמ! נוח נצלוד אפילו נוף שלפ בט״ש גרפ״ה דפפחיפ נ״ח א' בנם'
 הל לחיות בוי ראיבא נמי נו׳ ו [ל] או ישטפנו בוי. שהרשב״א נתכ שלבך פלח נטלת
 נפח משופ רמנפץ לה טשא״ב נפלת דקה דא״א בניפוץ וצריך לשפשף והטעפ עש״ך :
 [לא] וידיהנו פעמים , בט״ש שם ומדיחו יפת יפד, משבע שתי הדתות . ריין :
 [לב] וישפוף כוי, רמעפ הדהר! נ״פ ראשונה העביר הפלה והדם עניה להעכיר לחלוחית

 הראשוניפ

 הידושי רע״ק
ך י״ב שעות . אף  שומן שנטלת מצד אחד מותר ע' לקטן (טיטן ע״ה): (שה) תו
 בעוף הוא בו ב״כ בד״ט ועי בטט״נ רם״י ע' נש״ד : (שם) יתזור' ויפלח צד השני .
 לענ״ד יש לעי טח מחני מליחת צד השני הא הצד שבבר נמלה ושהה שיעור מליחה
 פמק נח המלח וא״נ היי כמו אינו מלוח וא״נ היי עתה נטליהח השנייה נ״ב רק נטלח מצד
 א' והיח מהראוי למלוח שנית את כולו פני צדדיפ דהא פשיטא דלא אפרינ! דנמלח
 מצד א' טועיל לעוניו רחצי חתיכה דא״נ אט נתתון ההתינה לשניפ יהא מותר וזהו
 אינו בפשטע אלא דאטרינן דכח הטלת נכנפ רק נעוני טעט לטעסיפ נעובי אצנע ובדומה
 וא״נ נימא דמליחה ראשונה הוציא דם מעוני אצנע שפםק כח הטלה ועתה נשםולחיט
 צד השני מוציא ג״ב נעוני אצנע והאמצעי נשאר נדמו וצ״ע : (ט״ז סקט״י) כיון שיש
 היתר נלא״ח במקום הפפר. לענ״ר א״ב אתר ייב שעות אמאי לא ימלהנו ניטא נפי' ניון
 דהך פלתא לשיעור פליפת ציר י״ב שעות אינו פוסנט דהעיקר יותר כהפוטקיפ דשיעורו
 כ״ד שעות דהרי טטני׳ ע״ו בחט״ט וחנא ביון ריש היתר בלא״ח בםקוס הפסד נפפוך
 עלייתו לשיעור פליטת ציר נ״ר שעות: (נא״י) ותמהתי על רט״א דגפי׳ ע״ר,. לענ״ד
 לקיפ דחתפ המליתה בצד פנים נוראי לא פתני כיון דליבא שם רט טשיה ננתנשל אפילו
 בהפ״ט אפור משוס הדפ דבשופן אבל להזור ולפולתו שדי כיון דבשופן יש רק מעם
 דט אנל חנא להדשנ״א דטליהה פצר א׳ פהני לא נשאר דט כלל ועדיף מההיא דלקטן

 ולטחרא״י דסליחה טצד א' לא פהני נשאר ידם חדנח ונוע פחחיא דלקמן משיח נהפ״ט םסבינן על חרשניא ואין בא! רפ נלל אבל בלא הטימ תיישינ! -סהדא״י דטליחה מצד

 פתתי תשובה «
 ענה״ט ונספר ח״ד סי' ל״ו נתנ גמעשס שמלחו נשר נמלח מעורב נגרויפין שליש או רניע
 שאסור כיון שנוהגיפ נלאיה שיש מקוה פנוי ומצטרף לזה מקום הגרויפין יהיה הרנה הנוי
 וגאומו מקום נאכל מחמח מלחו ווה מעכנ נויטנו אלינה דנ״ע לכן אה לא שהה עדיין
 שיפור מליחה יש להדיחו ולחוור (מולחו נמלת יפה דאסור למלות נעור שהמלח ודם עליו
 ואס שהה שיעור מציקה ידיחנו מענו וימלמנו דאס ׳דימו ישה יסתמו נקני הפליטה וינלע המקום
 שנמלח ההוגן מהמקום שלא נמלח גה ימלחנו על מקום נקי לא על אומו כלי שמלח בראשונה
 ע״ש : (יא) אם לא לצורך . ע״ו נשי״ת רנ משולם סימ! ו׳ ואין חילוק ני! אס צד
 ממלח למעלה או אס הוא למטה וודאי המצח מוצן הוס ומושכו אל במקום אשר סוא שה נין
 מלמעה למטלה ונין מלמעלה למטה : (יב) נריענר . ענס״ט ומשמע דאס לא נחנשצ אף
 שהווח יחוור וימלחנו ועיין נדגמ״ר שכמנ דדוקא אש לא שהה רק שימור טיל אגל אס שהה
 יותר מחצי שעה יש לסקל אחר שכנר הודח ואין צריך (הפקיד מלח ולמולחי שנית עיין שם :
 (יג) לנבור אורהיפ . נמנ נסולת למנחה נלל ט״י נשס ס״א מקום שהוזכר כבוד אורחים
 היינו נגון נעלי תווה ונעלי שה טונ ימעיט או עני גן טוניס או עשירים שראוי לנגוס

 באר היטב
ע עכ״ל :  מהלש״ל לק הב״מ מקיל בזה יכך נוהגין העולם שאין מלקדקין נ
א ה ל . בתב השייך להכי שילושו הא לאסור בליטבד ואין לו תקנה. ה ש ב ת  (יז) נ
 חס נתבשל כך וכי׳ אבל לצולך דהיינו במקום הפסד מלונה וכה״ג ימזול וימלח
 צד השני חוד מעל״ע כמ״ש הל״ב ס״ס ע׳ ודוחק לחלק דשאני הכא לאששל בצלי
. כתב הש״ך דכ־ון שפולמ עדיין ציל פולס מה שבולע מצד ח ל מ י  עכ״ל: (יח) ו
 השני (או שלא נבלע כלל אגל אח״כ יש לחוש שמא בלע מצד השני מאחל שכבל
 כלה כל סלישחו.אע״ג לגסי' ע׳ כתב למ״א דכה״מ יש לומר שפולס ציל עד יום שלם
 מ״מ כאן לא שייך הפ״מ הואיל שיש היתל בצלי. נוייז) ונלאה דמיילי כשלא הודח
י הפלישה ולא ממי מליחה אח״כ וע״ל ב  אבל אס הודת אמר מלימתו מיד נסממין ק
. והנו״ז מסיק להלכה כיון לכאן יש קולא גלא״ה בליעגל יש ר ח : (יפ) א ׳  סי׳ ע
 להתיל אפילו אחל י״ב שעות כמו בחלחולמ ע״ש ונקודת הכסף מחלק דשאני
ך . כחב הש״ך דוקא אחר שנמלחה החתיכה כלאוי אבל תוך שיעול מליחה צליך להדחת. שס הישב ולחזול ת ס רק בשומן ע״ש: (כ) ח  חלחולת לאין מחזיקי! בו ל
. ״ V w ̂ . דהיינו פחות חלק ל׳ מן השעה לסי חשבון מהלך אדם גינוני וכו׳ ש״ך (וסימנו במלח תמלח. נמלמגמעריא מיל ב ו ר י ק : (כא) ב ׳ ן ולמלחה כמ״ש הלב ם״ם ך י א כ i ^ " B t o * 
. דהיינו אם הודח אחל ששהה שיעול מיל ונתבשל : (כנ) ינפץ . לשון הרשב״א שאס יניחו עם מלחו גכלי שאינו מנוקב עם המיס ד ב ע י ד  •ואחר מעל״ע אין תקנה או״ה): (כג) ב

 במליחה שניה שהצד שלא נמלח
 ינלט יס״ו נחנ שיש תקנה למלוח שנית ויהיה הצו הנמלח למעה ואז לא יפעפע למעלה אלא שצריך שידע ולאי שלא נמהפן דמן הסחה ורגו להתהפך ע״ש שני דמה״ט בבני מעייס שנמלחו יש תקנה לחוור ולמולחו מבפנים
 וצא חיישינן שיבצע צו פנימי סואיצ ואין ציר ולגן שם א״צ אפילו(נחחלה למלוח רק הצד החיצון לגו ע״ש. ונשם״ו ס״ק נ״נ עמו נוה ונ׳ וחלוי נסלונחת סש״ך ומיי לעני! הטעס ומפעפע נ״ק ע״ש ולעענ״ד דכה״ג
 שאין יווע יש לסקל מחמת הקליפה רק דנש״עלא מיירי מתקנה נה״ג שצריך לעמוד ע״ג להותר שלא'יתהפך כלל ומ״מ אס הוא הפ״מ שפיר יכול לעשות כן ליזהר שלא יתהפך כיון דנלא״ה ועת הממנר־להקל ננמלח מצ״א :
י שלישית שעה בקירוב . ענה״ס ועיין נונלי אאיז נפי נ״ס נפטחיס דמה שהניא מחה״ד משס ראיה לעני! שיעור מליחה שהוא שיעור שעה אינס ראיה נלל ואע״נ והרא״ש נתנ נשיעור צלייה מ״מ נס ר  (מעיף וי) כ
 ״ שיעור שעה ע״ש ועיי! נאר י«קנ ונרי! נחנ״י שדעתו בשיטור מיל נמליחה צד? נוי הילוך שני חומשי שעה שהוא נ״ל מינוטין ע״ש ונראה כיין שטעמו דנדאוריימא יש (התמיר כמ״פ

 נ(ט"ד(הקל אמר שנגר גודמ

 יד אפרים
 מ״ש גמנין וה : (סעיף ד׳
 גתג״י־י) ודןסא אט ננר
 נתנשל . ענמ״ט שהניא
 הש״ן ונס״ק שאחיו הוסיף
 גמושיף מסס״ז והם דברים
 ממנגויס זה (וה וגס מ״ש
 נס״ק שאח״ו נהודמ הע״ז
 מקיל נזה ועיין נאחרונימ
 וכ׳ נס׳ רנ משולם סי״ה
 מלקועי הגאון נעל ח״צ שנתנ
 ואיתי נתונ נשם הגאון •מוי
 משה מהראדצי זיל תתיכה
 נשר שנמלח מצ״א (א שריא
 אלא אם צד הנמלח למעלה
 אנל אס הוא למשה אסור ודם
 אינו מפעפע למעלה וטעות
 הוא ונין הולכה והנאה
 נתחלף צו דודאי המלח מוצן
 הדם ומושכו אל המקום אשר
 הוא שה נין מלמעס למע(ה או
 להיפוך יאירנה נווק סוא
 שנמשך יומר מלמעלה (מטה
 והמוש מעיו אנ( לעני!
 פיעפוע דהיינו להולילו ממנו
 ילהלאה אין כת נדם לילן
 מחמת רתימת המליחה מלמטה
 למעלה אלא (זוז מלמעלה
 למטה ענ״ל ונרור שהשומע
 שמע וטעה ותלי בוק׳ סריקי
 נהגאון עוהר״ע ז״ל ואנו
 ופינו לשיחתו נסער מפארת
 למשה והרואה יראה שלא עלה
 על(נו מעולם דנר זה ודבריו

 (שם נחג״ה) יש לפמוך נדיענד . טני;״ט זמ״ש ונתנשל משוס דאה צאו ימלח שנית וממינ ומ״מ אי! (מלחו

 זזדושי בית מאיר
 (סעיף ד' גפיו פיק ט״י) מתמיה על הרט״א מטי׳ ע״ת.. ולענ״ד יש ליישנ דנני שוט! (ניע אין מוחזק
 כ״כ נדה ו״ל גיס הרנה אלא מעט וס p «. ולכן לא חיישינן שינלע הצר שנמלח כנר ממני(ותדע דהא פלא

 צלייה איצ שעה רק עם הכנתו ׳הנינן שיג
 נמנא השמש לועס הרמנ״ס והרעינ נהסחיס וא״כ כיון דקי״('דדם שבישלו אינו רק דרבנן נקעינ! לקולא ;

 נליון מהרש״א
 (ס״ג נהגים) והבו נהונ אפ לא לצורך.ואם פלאו הנשר אז מעכב צד הפנימי פלפלופ ואף דיעבד אפור
 פי' ע״ז ש״ך .טקינ ד' יט״ז פקיד! (שה) תןן• ׳״ב שעות.ובני מעיים שפלח רק פצד פניפ אף לאחד

 כ״ד שעות תויר וםואז. שיך םיי ע״ת ט״ם י״אי וכן נשוט! םשנצות פ״ק פ״ו ד״ת ובתב עוד : (ט״ז זה
 ס״ק 'יל) b"i פשוט דזה מיידי שכנר וייל תט ביא חתך אלא דהטרדכי לשיטתיה בהנ״ה ש״ד של רשיל דפ״ל דחתיכה עבה נטי צריך אזתוך לשניפ דלא כרשב״א א״נ מהפת חלליפ שיש בראש נם לפעמים אי!
 המוח ממלא כל חנולגולת ולא נרע מריאח ת' בית יעקב פי׳ ל׳ וכתב דמחיט יש לאפוד בראש אס לא חתך לשנים : (ש״ך סיק נ״א) יחןןף ויפלח צר חשגי תוך טעל״ע . ועיי[ ט״י פ״ק פיו וכגקח״כ : (נא״ו)
 דשאני הבא ביון דאפשר•. ונפ״ש הפ״ו נאפת בפ״ק ט״ו: (שם סיק כ״נ) ונלאה דמיירי כשלא הודח . ואפ רוצה יצלנו תחלה בהדחה תחלה עיין טוף פי׳,': (נא״ו) אבל אט הודח . עיין בם״ז ט״ק מיו :
 (ע״ז ס״ק ט״ו) ביון דיש היתר בצלי. עיין נליון שיך פיק י״נ : (גת״ד) כיון שיש .היתד כו׳ בסקופ הפסד . וצריך למלוה שנית טשני צדויט משבצות פשא״ב בלא מרה סגי בצד ני להוד : .(שיט סעיף וי)
 אינו פחית מנדי. 'דלא כש״ד בנ״י רניו! דאמר טולחו יפה נו׳ ולא הוניר שהיית משמע דמותר בלי שהייה : (שס) ךילןך מיל . דברי ד,ד,״מ בזד, נט״ו מהלי ט״א דין י׳ וכן דברי רש״י נדה נ״ה א׳ ד״ה
 שענק חסיהיפ שחרי נפפחים מ״ו וחולין פ' העור ורוטב קכ״נ פוף ע״ב מפורש דשעור עיבור ד' פיל ועיי נזה ת' נ״ב ה' יו״ד פי׳ נינ ותירוצו דחוק ואתי מרחוק: (שם) כףו שלישית שעה. עיי! השנון השעות

־ ־ L ' " " ״ ־ י " י י 1 ־ י ־*־ י "  נת' ״ י י י י יי ״ י י י י י י י
 אורהי!
 טיטן ו

 מעסיס . ובדיעבד פני ט־,דתוז אחת לקפ! פ״פנהנה״ה : (ש״ך ס״ק נ״ה)'דהייט פחות חלק ל׳. ונפ״ח העלה דלוטנ׳& שיעור טיל ניד מעוטי! דהיינו שני חופשי שעה:

 צבי לצדיק יד אברהם
 ניתך וינלענו א״כ לא שיין איידי ועריו: (מעיף ד׳ נהגיי׳) אבל אם לא נתבשל. דעת הש״ן דנלא (סעיף ו' נהנ״ה) בעגין לננוד'אודהים כתנ בסולת למנמה נשס תורת אשם יננימ שהוזכר היינו שהם
 הודח וקא• ארישא יקשה הא אסור לנשצ נצא הזחה אחרונה איכ מאי קאמר ווקא נתבשל הלא נתבשל ע״נ ראויים לכיבוד ואי! נכלל'זה הגרועים אי הקגצניס שעונריה ישגים נשכיל טרף זמזזן שהם ככלל צוקה

 !ענק חסיהיפ שחרי נפפחים מ״ו וחולין פ' העור ורוטב קכ״נ הוף ע״ב מפורש דשעור עיבור ד׳ פיל ועי׳ נזה ת' נ״ב ה' יו׳׳ד פי׳ נ״נ ותירוצו דחוק ואתי מרחוק: כדי שלישית שעה. עיין השנון השעות
 ת׳ חנ״י פי׳ פי: (בהג״מ) אן לצורך שנת. וצ״ע אם יש לפמוך לצורך נדול בגון לחילה לצסתו לשהותו מעט נחימץ וכדעת הט״ז טוף פי׳ ס״ו (ולא להש״ך שפ) ונשהוא בדרך ואין שטתיניפ עליו דינו נטו לנבור
) ינפץ מעליו חפלה . עיץ ט״ש בנליק לעיל 1 י  ורהיס ושבת . ח״א : (שס) עיעור שעה . דטליה הוא נרותח דצלי ונפי תמיד נשחט איתא דאף נוף שלפ כפו תפסח מני בשיעור שעד, לצלייתו: (שיט ®T י
 ימן זה העוף ג׳ ולרש'* טה דאטו׳ ד' דיטי טלח בטלחא גללניתא ומנפץ ליה היינו דטלח דק ניטש וננלע ננער ו^יצ ניפוי] בלל: (שפ) יןןן הנשי נוי וידיחנו קודם י״נ שעות . עיין פי' ל פיח י• (שה) וידיהגן



ה ל י י מ א ו כ מ ק ק י כ ת פ ב יורה דעה סט הלכות מליחה ש ה י ז ר ו  ט

י הב'׳ 6ייי־י מ ) על כן בכלי שאינו מנוקב עם המים נמצא המיס שוברים כח פליטה הבשר * >ייי י ז י  דם בעין על הבער כמ״ש לקמן בסעיף כ׳ מסי׳ זה : (
1 •S« ¥ « w » f t ? * f r  ישטפנו או ינפץ כי׳ . יש לתמוה דהא בש״ע כהב נ״כ ניפוץ או ונמצא הדם שע׳׳פ הבשר ושעם המלח חוזר ונבלע בתוכו. ל׳ סרשב״א ־

ח ויי׳א כוי. הנ״ה זו צריכה ביאור דהא המחבר נמי קאמר דלכתחלה נקודות הכסה  שטיפה ואח״כ הדחה ב״פ וע״ז כתב רמ״א וי״א שצריכין להדיח ג״פ כ
 משמע דלא סני ניפוץ או שטיפה במקום הדמה א׳ והיאך חזר רמ״א ינפצנו או ישטפנו וידימנו שני פעמי׳ ונראה משוס דמבואר הוא ללהכי אחי 6מרי החלחולת מסשיי,
: (שם  מצריך המחבר שטיפה או ניפוץ p המלח וניו ה»מן
r ׳ P V ״ f f i r ,  משוס לס ומל״ שלא יהא נבלע ^

 בבשר כשמניחו בכלי וא״כ כשמלימו
5 פרי חדש ^ ״ ר א י ן א ר ב כ 3 ש ה פ ן ח ד מ י  ב

! ^ י » ״ י 5 * ר  ניפוץ או שטיפה ודי בהדחה ב׳ $
 פעמים דס״ל דהדחה לכשר לא ז״ל מוליס נתשינה קל״נ
h יין י״א שאלת פל מיש הי״ן ״ ד ״ ז י h ״«. י ״ . CXL. , ״ ״ , 
ב י ח והנאת•! נת־מ שלי ויכיל ח ז כ ע ש ח ב ׳ ט נ! ח 3 

 שצריכים הדחה לגשר נ״פ ואם כן להדיח הנשר לקורה נמי
- פיוות ורקדקמ הא הדחי. ״ ה ״ ח ד ׳ יוי• ה  א*
? i * ״ י־ י ראשונה לא ושאלת מעמו של ' י ל ״  יי" 3 י ;
ו ואפשר לומל דשאו משק-ו נ  ביד יכטפנו להמלח או ינפצנו ו
״ ' \ f ״ \?V'\lzT ה ח ל ידמו לבכר ב״פ דזה הוי מ  ו
 ״ . ״ , הר״ן לא נמלא כלל כ נונריו
ה בפ׳י־:וחז ו-נ,ל להדיח הנשר ד  ג״פ(ועיין בהנ״מ שהביא הב״י ב
 וחמר ששהה כו׳) ויותר נראה ךלא נמ• הידית אנל הי»פ׳ נפיק
ה £ ־ ת ה מ ה נ ג ע ח  הניא הד״ב הי״א אלא להורות די״א י^״ £
 שידיח ג״פ ושכן נוהגין וס״ל די״א ועוף ולא יצא מהן דש נשרים
^ v״׳ ^ נ י ״ ש ־ י ה  חלו לאפליגי אהמיזבר לזה אמר על ק ישיימ כו׳ כלומר דמר אמר ^
 סדא ומר אמר חזא ולא פליגי ולוי,. ומ״ש או ישים המיס תוך הכלי א״ר׳ זלא נע• מוחה א״־
« ^ , ' ל ״ ״ י ־ ; 4 י '  כו׳ צריך ג״כ ביאור דהיכי דמי דחי בלח ניפוץ ושטיפה החלה «א 2
 אסור לכהחלה וכמ״ש המחבר משעם שכתבתי בס״ק הקודם ודוחק גיהא ומה שנתי, נתושפות

י ה א פ י ט ש י ב א י י י ״ י ס י מ ע ה ט מ כ מ י ׳ י ה ; % ; א א ה ג ב י ל פ י ד מ י ל ל ו ד  ג

 ניפוץ קאמר חס כ; אמאי צריך הזהה ג״פ ת־סני בהדחה ב״פ דהא נעייהדהה' נלל ואל״נ הרי
ה ח ד ה ב ל ש י י ל ו ו ר ו ז ; י ש ל י ס י י י ק נ  שנייפה וניפוץ חשיבי כהדחה וכמ״ש נ

 ראשונה שבכלי לאו הדחה מעליוהא חשיבא א״נ בלא שטיסה וניפוץ נת:ומ זו. ולערן דינ״א נראה
^ נ - ^ / , " י ׳ ש ^ ד " " 1 ר י ל ט ב מ ה ש נ ו ש א ה י " י ה ה ב ב י  מיירי ואפי׳ הכי כרי כשנות; מיס ה
שלא^"ת י א ל^נהוחמשמישי  כח הציר וכדמסיים ולכהחלס יה; מים הרבה ט׳ ודוחק ונעט״ז ל
מי ט והכי נוהגין נעלים ולא מידיו:היומ ־  הביא אלא דברי המחפר ותו לא מירי וצ״מ : כ
פ:-ע?להי מלת^ לא־  לבתחלה. אבל בדיעבד אפי׳ לא הודח רק פעם א׳ ונתבשל כך מותי 0םדנ
. כתב הר״ב בחשו׳ להוחת מי פ-רית מ«יא י  כדלקמן כיו! סעיף ט׳ בהנ"ה:ל מותר להדיה כו
™ a S i w ? י ר ה ל ל י כ :  קל״ב די; י״א שאלת על מס שכ׳ הר׳׳ן והבאחיי כיי״ ?׳י י

 הבשר לקדרה במי פירות ודקדקת הא הדחה ראשוני לא ושאלת טעמא

׳ פעמים(חדושי אנולה נשם ח [לנ] וי״א שצריכין להדיח הנשר נ  הגה כ
ט והכי נוהגין  א״ז ומהרא״י ואויה כ״א דע״ו והג״ח) 5
 (כד) לכתחלה (יז) !לד] על כן (כס) ׳שששנו או ינס; המלח מעליו
 וידיחנו כ׳ פעמים לזה הוי כהלהה נ׳ פעמים או ישיס המיס תוך הכלי
 ואחר ע יניח בו הנשר וידיחנו נ' פעמים והכי נהוג [לה] ולמחלה
 יתן מים הרבה בהדחה ראשונה כדי שיבשלו כת המלח שבציר (ד״מ)
 ל [לו] *) מוחל להדיח הנשר (יד) במי (כו) סירות ואין צריך מיס

 (הריין פ' השומע ו־ובס' שם) :

ם לא ניפץ המלח שעליו ולא שטפו אין א 1 0 [ ז ל  ח [
א כי (ס) המים שבכלי סכטלין  לאסור ל

: ח ל מ  כה ה
ה ואפילו המיס מועשיס מ״מ מבטלים כח הציר(ד״מ וארוך כלל ו' ג  ה
 . ומהרא״י) ויש מהירי; אפילו לא היו מיס כלל ככלי והניחו בו הבשר
ב דאין לחוש בשעה (כח) מיעעת כזו שעובקץ בהדחת הנשר (ש״ל  ל

 וכתב רזה הוי כהדחה ג״פ וכן מ״ש
 רמ״א אח״כ או ישים המיס חוךהכלי
 כו׳האיאואיןלו פי׳*) ונלע״דדהאי
 או קמייתא ש״ס דתחלה אמר רמ״א
 על כן ישטפנו וינפץ המלח כו׳ לזה
 הוי כה־חה נ״פ דהיינו ששטיפה
 ששוטף באויר ונס הניפוץ שאח״כ
 הויין במקום הדחה קמייתא ואח״כ
 אמר טל רישא דמילתא שצריך הדחה
 ג״פ שיהיה בדרך זה שיתן החלה
 המיס בכלי ואח״כ הבשר כנלע״ר
 ליישב: בהג״ה מותר להדיח הבשר
 במי פירות בחוב בד״מ שזהו
 מדברי הריין פרק השוחט וכ״כ
 בת״ח ובאמת אינו נמצא לשס כלל

 ומצאתי דין זה פרק השוחט(דף ל״ג) בחום׳ שכתבו שם טל הא דאיתא
 כס בדין בשר שלא הוכשר לקבל טומאה מחמת שלא הודק במים רק
 במיפירות. כתבתי זאת לפי מה כרא־הי בהשו׳ שלרמ״אסי׳ קל״ב
 דין י״א וזיל עוד שחלה על מ״ש ר״ן והבאתיו בת״ח :לי דיכול להדיח
 הבשר במי סירות ט׳ ודקדקת הא הדחה ראשונה לא וראלת טבמא
 ואספר לומ' דשאר משקין מטרשי ליה ואינן מרככים הבשר כמו מיס
 וכזה כתי: מהרי״ק לענין רחיצת חשה קודם טבילה שציוו עליה
 הרופאים שלא החוף אלא ביין כי צריך דקדוק אס מותרת לחוף כיין
 שאפשר שהיין מסבך השערות וה״ה לענין מטרשי נמי ואין כל הטועים
 כרם עכ״ל הנה במחילת כבודו כנה ת־לה במקום מוצא הדין ובנעה
 סכ׳ החשובה שנה עוד לחלק ביןהדחה שקודם המליחה לאחריה ובאמת
 מבואר מדברי התוס' שזכרתי שחי! חילוק כלל וחד הוכחה לשניהם
 דבשניהם סני במי פירות דאי לא קי״ל כאותו תירוץ מנלן דמדיתין במי
 פירוח לאין מקור לזה רק מפ׳ השוחט בתוס׳ ומן הראוי היה לו נכתוב

 באמת
, ׳ י ^ י ף יי ,  ואפשר לומר דשאר משקין מטרשי ליה כו׳ עכ״ל וסברא זו קלושה נס נ״ע דלא נמצא כן בדברי הר"־, פרק השוחט כלל דיכול להדיח הבשר מני יג׳

אי

ר

י °£ 4%1ל ״  פירותובע״כצ״לרהר״ב טון למ״ש בפ׳ השוחט אמתני׳ דהשוחט ולא יצאדס כשרה ונאכלים בידים מסואבות לפי שלא הוכשר בדם ומקשי 5
 הכא נהי שלא הוכשר בלם על כרמך קורם אכילה הוכשרו במים דאי לקדרה בעי לה הוכשר במים כבה יש לומר דלצלי ללא בעי הדחה אי נמי היינו לועת המחבל גשע״נ׳:

 משכחת לה כשהודחו ט״י נשמיס עכ״ל. וסבירא ליה להר״ב(או שהיה כתוב בנירבתו) דה״ה במי פירות וכן כתבו התוס׳ בפרק השוחט (דף יד אפרים
 ל״ג ט״א) בהדיא וז״ל לצלי איירי דלא בעי הדחה א״נ לקדרה והודח כמי סירות עכ״ל(ויותר נראה דט״ש הוא ובמקום ר״ן צריך להיות תוספות) עס שאר נשר וכמיש שפיל
, J 4 "!f^j,/,l"';Vמ מ:ים י י ה ה י י ל ו י ש ל " מ א י ח י י מ ו ה י ה י ה י ב ש כ ו א ה ה  אס כן משמע להדיא דמיירי בהדחה ראשונה(ועוד) דאם לא כן הדרא קושי׳ לזיוכחא ל
א כי המים שבבלי מבטלין בה המלח. ולא חשיב כרותח לאסור הבשר ולאו לוקא מיס אלא ה״ה ציר*) מוח ׳צערך "למלמו ישיח  דלצלי לא בעי הלחה כלל וצ״ע: ל
ה אינשושמחמ-י אלא נ-יי ס י ל י י ר ר פ כ " כ ר ט ו ש א י ו ש ב ע ב ל כ נ ר ו ז י ח ח ל מ ; ה א א י ד י ר ל איהיי נ  אלא מקט מיס לאפוקי היכא דליכא לא מיס ולא מוהל אלא מיחוי דם ש
. וכ׳ באו״ה כלל י׳ דין י״ט דאפי׳ נמצא קצת מוהל תוך הקערה שרי בזמן מועט שיעול מ-ל ינויענו אם ש״לה ׳ ו ב דאין לחוש בשעה מועטת כזו כ  ועיין בסעי׳ כ׳: ל

S ^ t e S S ׳ ™ י ק כ י  ביאיר הנר״א חידושי י
 חיאשונים שנשאוו שיזוא טים זטמ כם״ש הראיש ועו־טנ״ם ולכן *יין־ שישטוף שלא א' לא םתני וםםילא •ש נחתינד, דם הינד, ולא שחני לחזיר ולטוולחו ונרוו נעזיייי : ילמצחי : (םעיף ז' בהנ״י.)
יי מותר להדיח הנשי נם׳ . נט״ש יפה יפה דהיינו שיודח היטב ולזה (שיו מייל) דדלה בנד פירות. אינו מונן דאס ססנוא דוסח מי מידות לסי נשם'ש 0  ירנק הטלת יהדט נבשר ־. [לג] וי״א נו׳
 *ריך נ״פ כפ״ש בפיר רטפ׳ תסיד והקרנייפ פר־ח-ן כו׳ ועתום' דע״ו ל״נ ב׳ ד״ה נפי *ורך לדברי הרין וכי נלא״ה לא ידענו דט׳ גשמים מהנ• ילא צריך מי מעיין דוקא ; טירות . ענה״ט יעיין
 לכך פיו״ת »׳:T7J] ע״ב ישפפנו נו׳.קשה להולמו וננר נתקשו כל האחרונים ועפר״ת : (נא״ו בסוף) (צ״ע , לענ״ד י׳ל דנוונת התית גודאידעת תופעות דנין הדהר, ראשונה נהרוג״ז חיג סי׳ ל״ז שהומת
 [לה] ולכתדזלד. ביי . דהנ״ט כתב הפעם דפנפיץ לה שלא יהא הפלח רב נפי הדחת ונין הנשר ננל מיני משקים אפילי
: [לז]אס לאבי'. שלא מזי משקין ועיין מח״נ  ויהיח ברותח ו!אסור הבל• והנשר וו״ש וזראנ״ד דהדחה ראשונה בדלי מנוקב אס לא ניפץ: {לך] פותר גו׳ . עתום׳ דחולין ל״ג א' ד״ה ונאנלין אינ ט׳
 דנ״ט בנט' רב דיטי נו׳ נ״ז לבתהלה : (ליקים) אם לא ט' . אנל בת״ה ע' א׳ בשפ הדאנ״ד מחטיד נוח וכתב דלהבי מנפץ כרי שיוכל להדיח בבלי שאינו טנוקב דעד דאתי ומשיימ מונח דלכחחלה לא
 רב ידיח גס הומה אחרונה נמי
 באר היטב פתחי תשובי• פייות וגם כמותו נתנ נכרמי
 נמצא המיס שובריס כח פליטת הבשר ונמצא הדס שמ״פ הנשר ושעם המלח חוזר שאינם עישיפ רעה ולא הגרועים או סקנגניס םעונריס ושנים כשביל טרף ומזון הס נכלל ודלא ננל״י וגתשוגת כי\נ
v צדקה ע״ש . ונתב עוו ולא מקרי אודמיס אלא שנחארחו ננימו אנל לא נשזימן אצלו מגילו. מחמיר מוחה אחרונה אפילי M f ״ , ,u ר h ר , א- \ - ״ ,  ו135מ דתויו • לדד) ליח,־^ה ״.׳ ״
־ והוא ז״ל חילק עליי נזה וסיים ולגתחלה לא יומי) אצלי מגירי אם ייוע שהיא צריו להקל נויענד: (סעי׳ ח׳) יי המיט CfW' ל ״ ע ק 5 V ו י , ״״הי'" י  1 י י "
'איי נע־יו הדחה ו)י מליחה אנל אם נגר !ימן אצלי א! יש להקל כמו מפ;י שאר אורחים עכ״ו שבכלי. מנה־ט כ׳ בגו״ג ו . כ' הש ך דהג״ה זו צלימ נ נ פ ט ש  כך מותר כדלקמן c׳D מ׳ : כה) י
 להא המחבל נמי קאמר דלכ־חלה ׳נשצנו או ישטפנו וידיחנו ב׳ העמיס ואפשר דש״ל עיש : (יד) במי טירות . ענה״ט ועיין נתשונת רד;") החדשות סי׳ ליו ושס אימא נסויא מ״מ סי׳ מ״א גשר המו:מ
 דלהמחבר כשמדיחו ניי כשתופס הבשל נאויר א״צ ניפון או שטיפה ודי בהדחה _ עדיי; נמליחמו ונפל לתוך

מ כנון ״ מ ש ג r 1 ^ ׳ j ••׳ י-י ־ y j ־v״ ״ ׳ ׳ 1 י ״  W •!U׳K׳!^W;V ׳*׳׳׳׳• ׳,׳יי ״י
ס ולא תוהל אלא מיהוי דס של איכול גרידא דאז המלח שעולת ננינית ע״נ עצים ס לאפיקי היכא דליכא לא מי  (ולא חשיב כרותח לאמור הנשר) כהב השייך דלאו דוקא מיס דה״ה ציר ונקש מי
ן וכמ״ש השיו אלא אפילו נשל . ע ן • מ מ ז , ג ר ה ש ד ע ר - ה , P 1 ה ו ת מ צ M ק ! , , ־ v < s t , ס 7 ־ ך ב ״ ש 3 ה ת ת כ ט ע ו : (כח) מ '  חוזר ונבלע בבשר יאסור עכ״פ כד־ קליפה ועיין בסעיף כ
ו על שולי ?גינית שהמים נתונו ו  ו ו / v ו ו
ן איילי ו:-ליע צ־ר כוי ומחמת שנסתמו נקני  ג״נ מותר שהמים מנטלי( נח המלח אך אשילו נשל לאחר שיעור מליחה נראה להתיר ומי שלנו נקפו על כל פנים יתיר על יו׳ מליחה ש:ית אף שנגר סלע ומו אף על פי נ

ר נליון מהרש״א ת מאי י ב י ש ו ד  ח
 זה אין דם בנוף המעיים) כיון שאין אף נהשימן שפע וס ייש די והיתר נהמלמ להמשיך הוס אליו א״נ בויענל (שש סיק כ"') בכלי שאינו מנוקב. עיין מ״ו פיק נ״ב וש״ך פ״ק ע״פ ! (ש״ע סעיף י•׳) כי הסיפ
) כבמליי, כת הטלה. ומ״ם משהו י-הו נלע וניש בפפח אפ ״  שנתבשל נמלימה של צו פנימי אשור והא החלחולת מפסיק ולא נמלח השומן נלל ומעט דס שמוחזק נו נשאר שככל׳ מנפל•], עיין ם״ע ם״ק נ' ־• (
: (בהג״ד) דאי; ' ו טיפ להדיח . עפתי אית ל״א ועיי; ניה ת׳ ג״צ םימן ל  נחוקתו ואשורמשא״נ הנא ננשר ולאי והרבה דס נתיבו אלא וננמלח מצו אחד יש פלוגתא א: המלח הוציא נל היו ק1ת •עכר נכל׳ ונתן נ
 דמו מענר ישני או כשיטת נא״ז שגד״מ וא-ן המלח מוציא מענר השני ונשאר כל דמו בתוכו כידא:י:ה והגריע להויש נשעה מועסת. נב״י נתב נשם הנהת א״־ר״י ראחר שמשך הדם נחלש כהו ואינו רותח עורי
ו הפ־ט שננלי מנטליט. אנל חלב א-נו מנפל כדאיתא ם׳ *'א : (שיך ס״ק ל״א) כ נ ״ ו והיינו אש נתבשל דווקא פמנינן על המתירין ואמדינ! שכני יצא ^׳די כל דלי-ו• י״לא:תנשל וע־•; ס״ו פ״ק כ עג י ו נ  סרמ״א י
י) עכ״פ כיי קליפה . בטעשה ; וטו בצר השני דהיינו דש הרנה פ״ה והלכך נשר וננינד, הטליחיט שנגעו זב״ז זגריך לקלוף. ־•פיזי: (נאי ״ י  ויש מקנה נצלי לאחר פליטת כל צירי לחה לשנות המחמירים שנשאר ע

 דרש״׳ כבראשונה ויחזור ייבלע הצד השני יאסור לכ; צריך לצלותו ודוק כי לטניד פשוט וירוד הוא . ונעה שלמד
"\ ^דררי ו , t ו־.''ל . וי^& הו ׳ ״ 1 

 צבי לצדיק
 הודח מ:ידס ואז גל• נישול אשיר וכיין דנשחמי; :קני הפליטה. 1נ"( כדרך ט"! ויקשיא הא שגי במעיל
׳  י״ל די-,א כ:ידח סמכי׳ אק• דעה דמינא נע״ו ולא :סתמין נקני פליטה ניי; שהיא לצורך. ויש נא; נ
. א׳ ועת המחיר ומצד א' מותר. נ' דעת ולא נשחמי;. אגל אחר ׳״נ שעות תיי קילא לא אמרי׳ ד י ״  דעות ל
ה להקל ודו״ק נש נעצם נ  ללא ;החמין וגס נהך רעה ד«ע"ל פולט ציר. ע״כ הנריע רמ״א נוה להחמיר ו
 שי׳ הש״ן וחיק נלשון רע״א דלשירו:ו משמע שנא להזל «״ש ס״ק נ״א הא דאסוד גדיגיבד נו׳ ונאמס
ו דזקא ;שנתגשל יענ . משמע שנא להחמיר אלא ה״ש הא דלצודן מותר י ך  ממה שנקט רמ״א לא ינשל:! כ
׳ תמורת ד׳ שרמ״א  י הע״ז והש״ך נדחקו ואש״ מיש ו
 IMU משוש דיש אימייס שצריך ג' פעמים משיה
. ומי הונחה ו;"ל י ו  קאער שינש; נו׳ ואח"; ג׳ פעמים הוי כג״ש : (שש םי׳ז טיק '"') ע״כ ישםפנו כ

ם ה ר ב  יד א
ו נתב שש ולכתחילה לא יומן אצלו חבירו שיהא צריך להקל נשנילו איל  ואינם נכלל כינוו אורחים. עו
 אס כגר זימן אז יש להקל אף נגני העיר: ונענ־ן מפס״מ נתנ שם נכלל לימ דה:ל לפי אומד ועת המורה
 (סי סומן והמקום העשיר לשי עשרו והעני׳ לסי עניו וגס לשי עניין ההוראה אש יש גו הרכז צדדיה להקל
י נמי משכחת לה ניטהודהו עיי נשסיט . הנרו״ש הקשה על נירשא וו  או לא; (שם ש״ך ס״ק לי) א
 שהניא הש״;, ואיירי שהודחו געי גשמים דאינן מכשירין. הא ניחא ליה נהדלמט ומשקה ששושו לרצון
ף ציו) מגשמים אין קרוי משקה מן השחם עד שיחגוג י  מכשיר. !י״ל לש״צ למש״ן נמ״ש תיש׳ ננ״ג (
. ול״נ ו מ״  איתן שימיו משקש ולא מהני מאי וניחא ליה . ועיין כחולי! (דף ע״ז) . ועיין נש׳ תג״מ ו
 נמ״ש . ועוי״ל ואיירי שהנעלים הן ר,ש*ו שא״מ מחשבתן נלא מעשה . ומיהו ועת התוס׳ וח״ר נמולין

 (יף ל״א) דצא געי' דוקא לצון נעצים וה״ה אש אי׳ רצון אחד מנשיו ודלא כהרמנ״ם :

 מילואים
. אחלי כי וגרי הרמ״א בחשובה ע״כ משונשיס הש טינ לנו להציל אח י.!;•; רנלהציל את ה־.יב1ס ונאמר כי הרמ״א מוכיח מרגלי הר״ן שהשמיט מירון התוס יהירח ׳ ו  (פיק פ״ט ש״ר p"a לי) ופנרא וו קלוטה כ

׳ • י ו״א שזנייכין נ  כנר ודוק : (שס פעיף ו׳ בהנ״ה) ן
 לא בא לחלק אלא לשרש טעמי של המחיר ונ',:ו יאמר



ב ה י ז ר ו ן יורה דעה סט חלמת מליחה ט ה י כ ת פ ׳ 292 ש י ל ״ ה ר א  ב

? ט׳ ע״ש ולקמן ס״ק ע״ל *) יתכאר ראם נמצא ציר ממש ככלי נאסר*) :אמת כאן דין זה אפי׳ על הדחה קמייחא וכן עיקר ומ״ש ראייה ״ « נ י י י י י »  ״מיי/ י
. כלומר כיון שהכלי אינו מלוכלך אין. מן רחיצת האשה ביין אינו כלום כי גם לשם אינו לכר ברור כמבואר ׳ ג ואין חילוק מ ל : ש ״ מ מיל ע י ^ ז , ^ ^ ^  ״
 ־עש? ־כילה נשאר איסורים חילוק אפי׳ אין שם מים בכלי ומשמע מדברי הר״ב לאפי׳ הכלי בן בב״י סי׳קצ״ט בשם מהרי״ק ויש מי שבא לתרץ דתו' ס״ל דלא היה צריך
ד כדי המלח להדחה ראשונה דש״ל טעם הדחה ראשונה משום דם שעל פני הבשר » יומו מותר כשאינו מלוכלך ועמ״ש מזה בם״קע״ז: ל ^ ^ $ % S f i w 

 וכאן אין דם שהרי לא הוכשר והבל :גילם נשאו איסורים אלא שבו . כ״כ נס הטור וצ״ל דהיינו
 יפצה פיהו דודאי אין שום לס
 מכשיר אלא דם שחיטה אבל דם
 שלאחר הסחיטה שהוא קרוי דם
 ההמציה ולאי אינו מכשיר כמ״ש פרק
 השוחט(דף ל״ו) וכ״ש בדם האיברים
 שבודאי ישנו בכל, בהמה וכשחוהך
 בבשר יוצא לס האיברים זצריך
 הדחה תחלה ועיין במשמרת הבית
 להרשב״א דף כ׳ תמצא מבואר בזה
 דכל שצריך מליחה צריך הדחה תחל׳
 ואין חילוק בין זה שלא יצא דם
 בשעת שחיטה או במקום אחר(והוא
 מביא שס לברי התו׳ בתירוץ למיירי
 לצלי וכ׳ למיירי באוכלו כולו כאחד
 בצלי ואז א״צ לא הדחה ולא מליחה):

) ואין חילוק כין בו׳ ה י  פי׳ (
 שכל שאין הכלי מלוכלך אין כאן איסור אפי׳ היא' חולבת אבל אס
 מלוכלך אין טהר אא״כ שיהיה מעט מים בכלי כדמסיק אח״כ. ורש״ל

 ואו״ה כלל א׳ וי׳ וע״ל ס״כ) ויש לסמוך עלייהו ואין למוש ככל זה יר!
 נהלחה ראשונה, אגל לאחר הלחה ראשוגה אין לחוש (כך משמע ממרדכי
) טריפה ט כ ) ו  יר"0 (יח) לג ואין חילוק בין אם הדיחו בכלי כשר א
 או חולבח ואס היה מעט מים בכלי שמנטל כח המלח שאינו חשוב עור
 כרותח אפילו הכלי חולבת או הטריפה (ל) מלוכלך עליין באיסור

 מותר (באריך) :

ר שנמלח ונתבשל בלא הדהה אחרונה ש ב ז  ט נלח] ט
ד נלט] כדי  צריך שיהא בו ששים (יט) ל

 (לא) המלח שבו •־:
ה [מ] וכל הקלילה (לב) מצטרף לששים (ש״ל וע״פ עיין ה (ב) ל ג  ה
 ם״ק ל״ל) לן ואם יש נקלילה כ״כ כמו המחיכה שנמלח ולא הולח
 הכל שלי לודאי איכא ששיס נגל המלח שעל המחיכה (בא) דהחתינה
 עצמה בולאי היא שלשים נגל המלח שעליו (בארוך כלל י״א ל״ד) יאי
ק בנלי שני  ליכא ס׳ בקדירה ננל המלח לן אפילו לא הושם (כב) ל
ח שיש שס מלח וציל אפילו  הכל אסיל (°) (בג) [כ1א] למאחל ל
ט ובשל יבש יש  (טי) בכלי (לנ) שני מבשל (שם לין א׳ ובמללכ׳) ל

J מטעם ללא ילעינןכמהלמאבלע ^ ^ K ™ 
 סימן ק״ה) (°הידיש כל מס וכי׳כ ב״י ס״ס ק״ה דליכא למימר
 מטה יהונתן מטעם דהמלח נעשה נבלה וכמ״ש
 (סעיף •׳ נהנ׳׳ת) אפילו הנה״מ גשם סמ״ק דהא ס״ל להטור
 £ £ לקמן סי׳ צ״ב דלא אמרי׳ חנ״נאלא
 ולי- כו׳ ואף על גנ לקי״ל בבשר בחלב דלא כהב״ח ומ״מ מ״ש
J הטור והרב נגד המלח הוא לאו R . 
 ממהר להחגשל כ1׳ וכן יש דיקא אלא ששים ננל לחלוחית לם
י ומלח שעליו מבחוז בעינן יכך מבואר י  י^א %' י
 ומיהי א־ מליח ישן הוא א־שר בלברי הפוסקים ובת״ח ריש כלל א׳:
ן וכל הקדרה מצטרןש לס׳ ואשור כו׳ גם ך P ל l w c V B f t ' ׳ י  י

, , J ״ י י  ממיש נהי יגשר אינו מנשל י
 מ״מ המלח והלחלימית ומום לברי המחבר צריך לפרש כן ומ״ש
 צריך שיהא בו ס׳ לאו למימרא
 לצריך שיהא בו לבדו ס׳ נגד המלח
 שבו (וכדעת מהרש״ל שאכתוב

 בסמוך) דהא אפי׳ למ״ד לחתיכה ־ ־ למ״ד
 נעשית נבלה אף בשאר איםורין וכשהאיסור דבוק בעינן ששים
 נגד כל החתיכה כדלקמן סי׳ ע״ב ס״ג בהג״ה נבי לב הדבוק

 שגו נתבשל כוי וקי האין
 קאמר שמלח נו נתבשל הא

 לריגא מילמא נישולא כנשוא
 דתורא וצ״ל ויש לחלק הא
 דקאמר צוינא נישול היינו
 ששמלח בתוקפו ובעי; משא׳׳נ
 אש גימש נמקצת על הנשר
 וששיק כחו ושעיר מנשל ונס
 ממהר לבשל ו״א ע״י כחהמלח

 וציר אשיי נב
 ותמוה דבריו כו׳

, ,, • , . * , ״  לשתיו י״ל ימיי; -
 לעני! שגת והא לסייס וחוור צפנת. פענח יבאו״ה כלל י״א

 ״ש יע״יש ־ע״! בעוף דאם אין בעוף ס׳ נגד הלב בעינן ש׳ ננד כל העוף מ״מ הכא לא פשק בפרק כ״ה סי׳ פ״ג דאף אס הכלי חולבת מלוכלך בשיורי פירורי
 JJ*!, מיקרי איסור לבוק וכמ״ש המרלכי פכ״ה והגהת ש״ל ע״ש ראב״ן בס׳ מאכל חלב אפי׳ הוא לח אינו אוסר אא״כ נשתייר בו לכלוך חלב ממש:
. ולא סני ס׳ ננד הלם כי המצח נעשה כולו ו ) בדי המלח שב ט י  t דסייס יחוור צפנת.פענח ובאו״ה כלל י״א ל״ד ובת״ח שם למיל שבא החתיכה למים (
י נמס כל המלח ולס שעליו ונופל לקדרה ועוד להא ס״ל להמחבר דלא נבלה כמ״ש ב״י בזה בשם הנה״ה מיימון אבל א״ל שהחתיכה עצמה  gjg! ^ *'׳' £
 נשכת דאס לא היה מבליע אמרי׳ חתיכה נעשית נבלה רק בבשר בחלב וגם הטור כתב צריך שיהא תהיה כולה נבלה ויצטרך ש׳ ננדכולה כי אין זה איסור [לבוק]כי חיכף
ת בקררה ס׳ לבטל כל המלח וא״צ ס׳ ננר כל החתיכה עכ״ל וכ״כ הרבה שבא לקלירה נמס המלח מן הבשר ורש״ל במ״ו שער ח׳ פסק רבעי׳ ס׳ נ  הלחלוחית דם שנתנשל ״
כללמננ״ר י אייכ לא פוסקים ומהרש״ל בחו״ש שער ח׳ ובספרו פ׳ נ״ה סי׳ ל׳ האריך מאד ננד החתיכה וכ׳מו״ח ז״ל עניו דלא נראו דבריו בזה נם לא נהנו כמותו  מתנ1לשי
י ילל לפסוק ללמאי לקי״ל דבאיסור לבוק בעינן ס׳ נגל כל החתיכה רה״נ כל מורי הוראה ע״כ וא״ל הא קי״ל מילחא לעבידא לטעמא אפי׳ באלף  נעשה אישור "
 הויס שנתנשל6דא^ w £™ בעינן שיהא בקדרה ם׳ ננר כל החתיכה ואפ״ה החתיכה עצמה אסורה לא בטיל ומלח הוא נותן טעם תירץ ריש ש״ל דזכו דוקא אס נוף
 ומ״ש למ״א נת״ח ע״ש יי״י והטיח הרבה כלפי המורים ננד זה ט״ש ובספרי דחיתי כל רבריו האיסור הוא נותן טעם משא״כ כאן המלח אינו אוסר אלא מכח דם
S ושלא כוון יפה בהנ״מ בשם מהר״מ ובדברי מהרא״י אשר טליהס שבווהדםאינונוהןטעסורש״לפרקנ״הסי׳ל׳פסקדהחתיכהטצמה W K W ^ T O M 
 ע״י'חלק י\ יראה להייא בנה יסודו והעיקר למהר״מ ס״ל לבחתיכה עצמה יש ס׳ לבטל הדס נאסרה מחמת שנתבשלה בדמה וע״כ אינה מסייעה לבטל בסידס ומלח
 ן״,£י והמלח שעליו וא״צ לצירוףהרוטב שבקדרה והאוסרים ס״ל דאין בחתיכ׳ אלא צריו ס׳ נגד כל החתיכה אא״כ הודחה פעם א׳ אז גס החתיכה
 אגל יאי איכא מיס, י״ל עצמה ס׳ ולכן בעינן לצירוף הרוטב והכי נהנינן ובזה נדחו כל דבריו מסייע לבטל, ונלע׳׳ד דאין לנהוג כן(דהא קי״ל בסי׳ ק״ה היכא דאין
: ודוק והוכחתי זה מהגהת ש״ד שבר״ס א׳ והוספתי בראיות ברורות שמנונית דאינו אוסר במליחה יוחר מקליפה) מלבד מה שיש לדחות c ״ ״ , s ש ' מ י נ י ~ א י מ י מ  י

 דגול מרבבה לפסוק כדברי הר״ב גם הבאתי שם הש״ד והסמ״ק והמרדכי וכל בו ראייתו שס ממהרא״י להמעיין ע״כ העיקר כפסקרמ״א וכן כת׳ מו״ח
. ׳ ) וכל הקדירה בו כ  (09 ש״ר 0? ל״נ) ם״ק ואו״ה ומהרי״ל דפסקו בעלמא באיסור דבוק בעי׳ ס׳ נגד כל החתיכה ז״ל בשס מהר״ר הירש שור שהכריע כרמ״א: (
ד והחתיכה עצמה אסורה וכאן פשקו כדברי הרב נם כתבתי שם שכן משמע פי׳ כל מה שבקדירה אבל הקדירה עצמה פשיטא דאינו מצטרף כמ״ש

( , ם

מ

ש  ?1* נא4
, ׳ ו ) דהחתיכה עצמה בודאי היא ל׳ ננד המלח כ א ב  סי׳ צ״ט: (
 כצ״ל וכן הוא במקצת ספרים ויש נוסחאות כתוב בהם בודאי היא ס׳
 והוא ט״ס וכתב באו״ה ליש לעות לומר שהחתיכה עצמה היא ס׳ נגל
. י ) רק בכלי שנ ב ב  דם ומלח שעליה אבל שאין לפסוק כן להלכה: (
) דמאחד שיש ג ב  פי׳ שהקדירה ששמו בו הבשר הזה הוא כלי שני: (
. כתב זה בלא תקשה הא קי״ל כלי שני אינו מבשל ׳ ו  שם מלה וציר כ
 וזה סברת או״ה אבל רש״ל פ׳ כ״ס סי׳ כ״נ כתב וז״ל אבל בדיעבד אינו
 נאסר לפי מ״ש לעיל שכלי שני אינו מבשל וגס אינו מפליט ומבליע הדם

 שכמין

ה וגחן סשץו ב.7«וי הדג. גס ׳.יוי-תי שם שכן משמע י ה חשו מ ג ד והחתיכה ע ־ י ^ מ א ש נ ט ר מ י  צ

ו ואם יש בקדרה  «•׳». «״» ליע״ י״״א דעתמהרא״יע״שוכךנוהנין כל בעלי הוראה: ל
. דודאי אין החתיכה ס׳ נגד רם ומלח שעליה אפי׳ החתיכה ׳ ו ' : כ״כ כ י נ ""י ה " ג ה  נ

ז אפי׳ לא הושם רק בכלי שגי. שהיד סולדת : ל  עבה ת״ח כלל א׳
 בו ח״ת שם ומ״מ מהרש״ל באו״ש סי׳ א׳ ובס׳ כ״ה שס חולק ומתיר בכ״ש
 אפי׳ בכה״נ וכןמוכח מל׳ המרדכי פ׳ כ״ה במה שמצא כתוב בשם מהר״מ
 ומל׳ תשובת הרשב״א סי׳ התמ״ל ומלברי הרא״ש ס׳ כירה והמחבר
 בא״ח סימןשי״ח ס׳׳טרליח להו סאי סברא רהמלח גורמת להתבשל
 ס״ס"ע׳"מתיר גס נןייייונל אף בלש אלא שיש לחוש לדברי האו״ה והרב(וכן רעתמהר״מ מלובלין
^ כתשו׳ סי׳ כ״ט) במקום שאין הפסל מקובה כי יש לרחוק וליישב לברי ^ 1 ״ ׳ י ^ " " 

 יד אפרים
 השלימה אין וה מיסכם נ״כ
 ועיין נצ״צ שימן ח' וראוי
 (סמוך עליו בנדון וה אך יזהר
 שימליחנו נס:י עצמן ולא עס
 שאר נשר ועיין נב״י נו"ה
 מעשה שנמלח נוי ונשר״ח

. וה״ס אם יש שס חומן ושאר לבר חריף כה״ג מבשל אף בכ״ש כ״כ בס׳ ׳ ו ה שיש שם פלח וציר כ  תמלח. ע־ה״ע יעיין כששרי הפוסקים מ״ל לדעתם ט״ש ודו״ק: ל
. פי׳ שלא הודח אחר מליחתו נחייבש אח״כ יש להתיר אפי׳ בכלי ראשון שהיד סוללה בו אלא ׳ ט ובשר יבש כו  אפי רברבי: ל

 ביאור הנר״א
 רב דימי תיו פדיוזין בבלי מנוקנ נוי : [לח] כשד שנפלה כוי . בטיש בנם' שם אין
 יוצא סירי דסו נוי וכסו חרם; על זנ וקנקנים של נוים כ״ת : [לט] נדי הפלח ני' .
 נפ״ש זנ״ו נ' פשיטא דנדידיר. נו׳ ונ״ש לם״ד תתינוז נ״נ בשאר איפור׳[ כפש״ל *"נ
) דפאוור נוי. א 0  אלא דש״ע לא ס״ל נ! •י [מ] וכל בוי. נפי שפ כיפה] פשעדין נו׳ •י [

ך שיהא בו שיפים. ובן אפ שרד. במיפ מעת לעת ת״ה נ״א י״ד, ענפ״ב י ר  (WS) צ
 נינ בשארי' א׳

 הידושי רע״ק
 ונין ר,דחת אחרונת מותר בפי פירות וביון דפ״ל לתוספות בן פפנרא בלא תברח רהא
 טפתני׳ אין ראיה רי״ל רפיירי לונלי ונם״ש תוספות נעצםם מחיית לפסוק שלא נרנריהס
 ולא טצינו סאן דפלינ וזהו ל9נין הרחה אחרונה אנל לענין הרחה ראשונה אין ראיה
 מתוספות דדלטא פגרי נתפופקיפ דסעטא דהרהה ראשונה פיטום דם בעין פש״ה מותר
"T ייי) בשל ' ייייו : (0 ג ה K מ i l במי פירות אבל לםעטא משום דיניך ׳"ל דמי פימת 

 שנםלה> בשיק נהינ פפחפא יש פ׳ ננד הדפ והטלת פרט״נ לקטן סיפן ע״ח נש״ד פק״ט נשם הבנה״ג
 בשש אויה : 0ז״ז סקי״נו) כי הטלח נעשה בילו. הוא תמוה הא הטחנר פיל דלא אטרינן חתיכה עזיסה נינ'בשארי' איפורים אלא ודאי דהעעם דלא •דעינן כמה נל« וכפ״ש הש״ף
נ בן . זה תמוה דחא סעטא דטהרשיל והוי לבוק ונאסר בשעת הנישול אח״נ פ*אתי שהשיג כן בפניי: (פ״מ נהג״ה) (אי לינא ם' בקדירה. מ  פקל״ד : (נאיו) דאין *

 י פשטע
 פתחי תשובה באר היטב

. כחב הש״ך ומשמע דאסילו הכלי בן ה פ י ר  ואף נכוחה ראשונה שוי נמ״ס וע״ש עוד: (טו) בבלי שני. עגה״ע [יעיין פמיג לעיל פי׳ ציד ממש בנלי נאסר מיד: (בט) ט
 ם׳׳ת נשייל ס״ק כיו שנת־ שאלה שלש קדירית רימחיס ניר מאי עירו על רנע העוף קוד? יומו מותל כשאינו מלוכלך(אבל אס מלוכלך אין היתר אא״כ שהיה מעט מים בכלי
. כחנ הט״ז שעלים צריך מעט מים בכלי ירש״ל ך ל כ ו ל ׳ נלמםיק אח״כ): (ל) מ י ע נ ו ' ג י י י " ע ״ י נ ל מ ה ש ה מ נ י ש י ח י ג מ ל מ ׳ מ ™ B " י י 6 ״ ״ ' " י ™ f i * י  י
. הש״זכחנ השעסלהמלח ח ל מ  פסק דאף אס הכלי הולכה מלוכלך נשיולי שלולי מאכל מלב אפילו הוא לח אינו אוסר אא״ב נשתייר הו לכליך חלב ממש : (לא) ה
 כולו נעשית נבלה והשייך השיג מ״ז להא המחבל ס״ל ללא אמלינן חנ״נ אלא בנשר בחלב אלא הטעס הוא דלא ידעינן כמה דמא בלע וא״ל הא קי״ל מילתא דענידא
 למטמא אפילו באלף לא בטיל והמלח למעמא עבילא זה אינו דדוקא אם גוף האיסול נותן מעס משא״כ כאן המלח אינו אסול אלא מכח הדס שנו והלם אינו מגיל
. כמב השייך הטעם למיל שבא החחיכה ף ר ט צ  לסעמא ומיהו מ״ש הטול והרב ננד המלח הוא לאו דוקא אלא ס׳ נגד לחלוחית לס ומלח שעליו מבחין בעינן: (לב) מ
 למים נימש כל המלח ולס שעליו ונוהל לקדרה ולא מקלי הכא איסור דבוק ואפילו החתיכה עצמה מוחלח וכך נוהגי! כל בטלי הולאה ודלא כמהלש״ל עכ״ל(ונס׳
. כחב הט״ז ומהלש״ל מתיר נליענל והמקיל כדבריו לא י נ  שני לוחות פסק להחמיל לעצמו ולאסול אומה החשיכה אף כשיש שס ס׳ כדעת מהלש״ל); (לג) ש
ו מםקנח המ״ז להחיל וכחב שכן לעח  הפשיל ונס השייך כתב לנהפשל מליבה יש להקל ואי מיתר להניח נשל שיל שאינו נמלח כלל בכלי ראשון שהיד סוללה נ

 שו״ת נ״א סי׳ נ״מ בפירוש
 לנרי הנו״ז שני נס״ק י״נ! ואין

 גליון מהרש״א
' י, (נהנהיה)  דרש"׳ מעיף נ
 ןאס היה טעט פים בנלי.
 עי׳ שייך פוף םיפן ע' םק״נ;
 0״ך ס״ק ל״נ) אין שם מים
 בכלי. דאין פליחה לכלים
 אפילו כשוט! אכל נטלונלר
 אשור בולו שפתי ועיי 0'>
 ס״ק י״ח נפרורי טאכל חלב
 ועיין נליון שייך פ״ק פ״נ וכן
 אינו םבליע נםליהח יותר
 טכ״ק אף,באיסור שפן ועי׳
 נליון פי' זנ״א ם״ה נהנ״ד.
 אחרונה ־: (ש״ע סעיף נ1׳)
 ונתבשל בלא הדחה. ואס
 רוצה לחתכו טנל גדויפ
 «׳ ש״ך לקסן ם״ק פ״ה ואס
 נחנוהו נגלי ראשון לאחר
 שהומר מן האש עיין פ״י
 ס״ק כ״נ: (ט״ז ס״ק י״נו) בי
 תיכף שבא לקדירח . טש״ה
 אינו דוטהלטעיףי״אלקסן:
 (נא״י) משא״כ כאן»׳ •

 מילואים
 נמי שירות וכתנ כשהידחו עיי גשמיה עיכ סונר דנמי פירות אסיר(הדיח ןסעעש משוס להלין לשיעמז
 דהיני יהוחה ראשונה הוא משוס לרנן את הגשר ימי פילות מעושי אנל נכוחה אחרונה שוגר כ׳ אין כנרא
 לאשור גשארמשקיס גסלדעתהר״ן. ובשביל הומה ראשונה מוכיח היי סו״ןלנתונ עי גשמים תחתמי

 עירות. ונוה ונרי הומ״א נכונים ולשונו לנו אינה מוו״קת כל כך:

 (שם פ״ז פיק '״ט) כדי הפלח נו׳ הינא וחין שמנונית . הוא חמיה נמ״ש כר״מ. ונ״ל

 צבי לצדיק
 ל״שנ שהוי הח״ד מניא נפ׳׳ק נ' נשם ושגיא ונבעה שהוס חס שגי נמחה מועמת אנל אחר שנתינש הדס
 צוין שיששוף ע״ש א״נ ל יק מהוחה קמייתא די״ל שהרימו בהדחה סועסת נשעה שהים הס ואז שני נסי
 פירוח ללא נעי רינון אנל נשנסינש רבעי ריכוך י״ל ואסור משיש דמערשי ואינו מרנן (והיין לשיטתי׳)
 אג: הוחה אחרונה מוכח שפיר ודי״ק : (שם העיף ח׳ בהנ״ה) ואין חילוק כין אם הדיחי נו׳ . נ״ל
 דצ״ל הניחו: (ימם טעיף ט׳ נהנ״י•) דהחתינה כו׳ היא שלשים כוי. ויש נורסיס שיש ס' נגד המלח ונ״ל

 דעוד יש שאש החתיכה דקה או י״ל שאין ס׳ ננד המלח אנל אם המשיגה עגה או רגיל יותל שיש ס' נגד המלח שנמס ממנו
 . . - _ . - וס׳׳ל
 לרש׳יל ננ״י גשי' ע׳ ס״ה ומאן ומחמיר נלועשה ודש״י נש בזה :לא הווה מתמיד. ואשיי לרמ״א ות״ח התם מונח נגלי מנוקב וכאן מיד כשמניח בקדירה ערפ שנתבשל גמיה מתנשל גמלת שעלי•* שנ״נ) ונתבשל

 המתינה ע״י מלח גומה שגמלח ושעליה ע״ו נ' שאין לנהוג גס נזה לאסור שהיי אי! מליחה אישר יושר מכ״ק ונשנתנשל אח״נ ונמו וקי״ל סי׳ צ״א יוו״ק:

 דקדוק הא נפול הלנר נע"! וי״( דנאן הושיף אשי׳ מיידי רש״ל ונבר הונח י״נ שעות נלי הוחס ואו שוג אין פולס ציר והמלח רותח (ואף שפסק נמ .^תיחה מגשר מ״מ המלח עצמו שנעשה :גלה הוא רותמ



ק קמז באר הגולה כ י ת פ ב יורה רעה סט הלכות מליחה ש ה י ז ר ו  ט

 יז סמ״; והשי
י מייושישהי׳ סניי ינריו; א ? P ו , w p ? ד י 1 י ל ? ד , י י ש כ ו , ה ח י י י ס ה א ל 3  שבתוך המלחבבשר דהא המלח לאחר שפסק כחו לא חשוב עוד כרותח ללכחמלה יזהר^ט׳ א

 ואל תשגיח במ״ש בת״ח לאסור אףבכלי שני בשם או״ה נם דעת מהרא״י להרי הוא כשאר בשר וא״צ זהירות אפי׳ לכתחלה: מ אסור למלוח
״ל חתשי חגרשוני נ  שכלי שני אינו מבשל כלל ולא מפליט ומבליע כאחת עכ״ל ונראה דהמיקל כו פעם שנית. אבל בדיעבד מותר ת״ח כלל ט״ו דין כ׳ ע״ש ו

{ " ™ S ^ / C ר 0 י ז ח י י י נ ח י ד ן י י י ד ע י ל ש י א ב ל ם א ל ב ל־ א ייענ  כדעת רש״ללא הפסיד רמסתברטעמיה ועיקר מלחא הוא מררבנן לוקא אס נתבשל חשיב

י המלח שעליו מאחל שכנר נ ׳ נ  להחיר אפילו בכלי ראשון לודאי יש ס
 נתייבש(מללכי פכ״ה וראב״ן וב״י בשם הג״ה אשיל״י וש׳יל) אבל לכתמלה
 יזהר אפילו בבשל יבש שלא לבשלו או להלימו במים שהיל סוללת בהם
ה אחרונה (ש״ל שם) וכל זה מיילי שלא הולח באחלונה כלל ח ל  בלא ה
ל דבליעבד םגי ליה ח ו ם אחת ונחבשל כך מ ע ק פ ס הודח ל  אבל א
 בהדחה אחח באחרונה (מהרא״י בהנהח ש״ל) [13ב] *) מלח שמלחו בו
לעח ו ול״ע ו ב ל כ ם (לד) שניח ( ע ר (TE) למלוח בו פ ם אחח מ אסו ע  פ
: ו א וכל שכן שאסור לאכול (לה) המלח אחר שמלחו ב ם) מ סקי ב הפו ו  ל

] ״ עובד כוכבי׳ משמש בבית ישראל ונתן  ימב1מג
 הבשר בקדירה ואין ידוע אם הריחו אם יודע
 העובד כוכבים מנהג ישראל סומבין על רבדיו אם
 היה שם ישראל יוצא ונכנס או שום קטן בן דעת:

 דדם שמלחו אינו שבר עליו אע״פ
 שבמרדכי מסתפק בזה יש לילך
 לקולא ומשמע כאן דבכלי ראשון
 אפי׳.בלא מליחה אסור וכ״כ בת״מ
 כלל ב׳ סי׳ ד׳ דלא כרבינו ירוחם
 דמתיר בשר שלא נמלח חי שנחנוהו
 בכלי רותח שהוסר מעל האיר
 וראייה מדברי הרא׳יש שכ׳ לאף
 שאין הבשר מתבשל מ״מ הלחלוחית

 וימלחנו וכן משמע קצת בסימני ח״ח וני׳ :־ וכמנ נמורש מ־ואח שם
׳ דאףדמשמע מד׳סרא״ש דדויוא ן ר ב ו ס א ש ש ״ כ ״ ו ר . מ ״ ן ל . ן ״  ע

 v י י! t י״ ״ * ננמצח סתנשל הלוזלוחית כי

 כחוב בסי אפי רברבי דף ל״ז ע״ב המליחה מועילה לרתימת
ר הלחליחימ מ״מ אין לחלל, נהכי ת ו מ ה ש א ר ב נ 1 נ י  מיהו כשנחייבש ס
5 * א ל ד ׳ י & צ  וצ״עלדינאנסממהשנתבארמקודס ^

 דבשר יבש מותר מטעם דודאי יש
א פרי חדש ע ה מ ש ש מ 3 י י ח ר ; 3 כ ר ש ח א ׳ מ  ס

״ נמי עירות שיד: (שט שעין• , . . י  י
 צאו הכי אסור • J1׳J פ׳ נהנית) מלח שפלחו לי
 כוכבים משמש כוי . נ״ל ללכך לא פעה אחת אפור לטליה בו
א ״ ה א י ה ״ ^  שמלץ מתבשל עיכ וז״ל הרא״ש הבשר בקדירה ואין ידוע אם הריחו אם יודע הביא המחבר דין דמסיח נפי הימי הרמנץ נ
 בפ׳ כירה על מאי דמסקינן בנמרא העובד כוכבים מנהג ישראל סומבין על רבדיו אם שהוזכר בטור ופוסקים דאזיל ללי!וימי מלחנמלחא נללנית׳
'Z י דלסמ״נורינ״א ״ : לטעמיה שכתב מ  דמוחר לתה בשבת מלח בקדירה היה שם ישראל יוצא ונכנס או שום קטן בן דעת
׳ לא מהני מסיח לפי תומו ודוקא וני; עיי הרין נייש שמעתת׳ י י ה • כ ו ל  שהוסר׳ מעל האש דמילקא צ
S ?מ צ?"וצ* הרא^?׳ ״ ט מ ה א מ ח ל ה י י מ ג י י ל א פ ״ ב י י י י ה נ ש י ׳ ׳ ג ע ״ מ ס י ל נ ה 1 מ י ת י י י " ל כ ה ב ל ש י א ב א ל ר ו ת  בישולא כבישרא דתורא משמע הכא דביפרא י
י סדמנ״יין ננ״ה בלף ע׳ ונספר מ י פסק דמסל״ת לא מ מ  ראשון ומותר לתח בשר חי לתוך כלי ראשון שהעבירוהו מעל האור כיון דסמ״ק נמי סבירא ליה דמירתת מ

 ומיהו אי מלוח ישן הוא אפשר דאסור דממהר להתבשל ואפילו נמלח ומירתת מהני(וכתוב בספר אפי רברבי דף מ״ו ע״א נראה דבעבדו
 מחדש נהי דבשר אינו מחבשל הלחלוחית והלם והמלח שבחוט מתבשל ושפחתו שייך מירתת) א״נ משוס להקשה בב״י דהא קי״ל דאין עובד
 ונבלע בבשר ואסור עכ״ל וז״ל העור בא״ח סי׳ שי״מ כלי ראשון מבשל כוכבים נאמן במסיח לפי תומו אלא לעדות אשה בלבד ותירץ דהיינו

 אפילו לאחר שהוסר מהאש הלכך אסור ליתן בו בשר אפילו בשר שור דוקא
 שצריך בישול רב ואינו מתבשל מ״מ לחלוחית שבו מתבשל עכ״ל וכתב בת״ח שם לאף דמשמע מדברי הרא׳׳ש דדוקא ממלח מתבשל הלחלוחית כי
 המליחה מועילה לרחיחת הלחלוחית מ״מ אין לחלק בהכי כיוןשהא״ח כ׳ דמחבשל הלחלוחית אפי׳ בלא מליחה כלל ע״כ *) ותמוהין דבריו להא ע״כ

 הרא״ש לא מיירי שס לענין איסור שבת אלא לענין איסור הבשר דהא סייס להלחלוחית של דם ומלח חוזר ומבליע בבשר וא״כ ולאי דוקא ממלח (0עי1 ׳ייי) עובד נינניפ
. ׳ « ו  קאמר לאי לאו לוקא ואפי׳ בלא נמלח אין הבשר נאסר דהאסבשר שור עצמו אינו מתבשל אלא שהלחלוחיח מתבשל הלכך אין איסור לבשר אצא 0שסש בנית ישראל ו
UV»w n "  בנמלח שהמלח מבליט הדם בבשר אבל אם אין שם מלחאע״פ שלחלוחית הדס מתבשל מ״מ אין בו כח להבליע כיון שהבשר איט מבושל אכל $ w׳
פ ליהסא אינו לומיא לשפ ״ ?  סא״ח לא מיירי לענין איסור בשר אלא למנין איסור שבת דאין חילוק בין נמלחה או לא דמ׳׳מ יש איסור בישול שבת מחמת הלחלוחית ע
נ הנא En מל«שי ׳ ^ , י נ ד ו דבבשר פור שלא נמלח והושם בכלי ראשון לאחר שהוסר מהאש יפה כ׳ רבעו ירוחם בשם הראיש דהבשר מותר ו נ  נמצא לפי זה חכי
 הא״ח הם לענין שבת דוקא אבל שאר בשר אפשר שממהר להתבשל כדרך שמתבשל הלחלוחית משיה גס הבשר נאסר כנלע״ל ושוב ראיהי בא״ו לא היה ש0 איסור נלל וקוופ
ו שפי׳ אפי׳ ומ נמי מומר מ״מ , » - י  י

י ניון ואתמוק נומ״ שפיר י 9 1  ביאור הנר״א חידושי רע״ק 1
ן מקרי אתחזק איסיוא ומה יי  ענפ״ג דפפח־ט ני נ׳ דר׳ יחודת מנר כן יתייק פלינ ייש״ר •י [מב] הלח נו׳ , י״ל משמע יכל תפו־ירת פ*טדף לפי ילא נט״ש חפט״נ פי׳ פ״ח בש״ד טקנ׳ן ב

P . . , ?' , 5 י  נס״ש נריפ כיצד *ולין האי חלאני' אנל מלשון הרב שנתב וכיש כו׳ םשפע פשוס דסנשל רק טבח הםלח אין שארי החתינות םפייעיפ לנטל! (שיו סק״מ) וג״ל דוקא אה 6
 שהנשר בולע םהםלח. פל״ה : [מנ] עיבד נינניפ ט' , נטו בשהיסה ויי״נ ׳. נתבשל . ובפניי נתנ לאפור אפ לא הודח ונפלח שנית רפט ק נח הטלח ולא נתבשר
 לשון נפליחה זו להוציא דטו ופ״ש החפ לתקל דיענד חיינו בחודח ונפלח שנית עיייש וקשת
 לי אינ איד נתנ חרפ״א נאן וכ״ש שאטוד לאכול הסלח פח נ״ש חוא אף אט הטאז טותר לאנלו וחיינו ע״כ םשופ רהדם נשרף נ0»ז נםיש תר״; סכל טקומ אפור לטלית בו
 נשר אחר דפטק נחו י1'«: (מיז סקכ״ג) כיון שהנשר, איט םנושל . וקשח לי חא חזי' בנטלח בלא חדחה קטייתא יאםור להטפ״ק הפעפ דפלח פבליע לדם בעין ואפילו
pp בנמרא דתורא הוא וביון דנח הסלח ליזנליע, בנשרא ותור;) סכ״ש דבישול לחודיה יכול להבליע בנשר דחא כליפ נישול עדיף מסליחה וצליע : (סעיף יי) או שום 

י בה ג  באר הימב פתהי תשו
ר חליף כה״ג נ . וכתב השייך לחימן ושאל ל ס ״  מהלש״ל ועיין בא״מ סי׳ שי״מ ס
ב מ״ז מעשה באשה שבשלה בשל ושכחה ת ׳ סל״ח). כ ועי ) י ף בכלי שנ  מבשל נ״כ א
א כ ר ס שבישלו לרבנן ועול ס ל ן לקולא ל נ ק ללג פ ו מכח ס מ מ ה ם מצחה החלה י  א
ם נישול ט״ש וש״ך ננה״ב מולק עליו ל ו  נקט ואתי שלנילה כל ימיה למלוח ק
ם הט״ז ע״ש : (לד) שנית . ם ע י כ ס ס ע״ש ופר״ח ה ל א ד ר ו ס א ק ז ח ח י א - א נ ה  ל
ם לא בשלו עדיין ידיחנו ל א נ ל א ח ו ס נחנשל כבל מ  בחב השייך ובדיעבד א
י וא״צ כ ה ם אחרה סגי נ ע ו פ ל דהיינו שמצח נ נ ע י ל ב ב ח . ופר״ח כ ט ח ל מ י  ויחזור ו
׳ אשי ם . מיסו כשנחיינש היסב בחב נ : (לס) הםלח ר ק י  לחזור ולמלחו וכן ע

 נאר שנע דף ס״מ סאזיו
 נפרע זה ווונ דבריי ככולן
 צוינין עיון נ ויל שם ומה
 שהקשה פמיש סדין נשס
 הלמנ״ן גופיה אההיא ומוימו
 יפה יפה ושתי הוחוס נמשמע

 מטה יהונתן

 שהנריחי לכן ה״ני ע״נ
 מקוי א״א דאלינ אמאי *דיך
 לעעמא דמרתס ומעמי ופסל״ס
 נלא״ה נמי מיתר דסיי ספיקא
 דרבנן ילקילא אע׳׳כ ציל
 דאתחזק איסיוא יהיכא דא״א
 צ״א ספיקא לקולא: [הנה״ה
 פתונ הנ׳ וכוי טו״ה שלמה
 הכהן נ״י ם״׳ן בפיק יוילנא.
 יזה לשי" • הנה נוין הוה
 מניאו מיי נשפ הספיק דכי
 עיל עעם משים דקפוי
 אמנקיומא ואמ:ס העור
 השמיט סמס וה וצריו (הנין
 למה ונראה משוס ולנאורה
 קשס ללמה מה;י סנרא
 ומנקיומא הא משוס נקיות סגי
 נהוחה אמת אמנם לוינא הא
 קיייל ונעינןנ׳ הדמפ וכמ״ש

 ע״ש ועיין נספר נייו יהווה שס שחולק עליי ומ״ש] גשם מיו מעשה נאשה נו׳ יעיין נשמו
 המלו פיי מהלכות עקואוס דין ו׳ ננללי ספיקי ווננן נלל ן׳ מה שהקשה על המיז ועמש״ל
 סי׳ קיי בדיני ש״ס אוס ן׳ וניא. ונתשונמ ש״נ הגאון מויה שנתי נ״ן ן״ל כתיי נתנ
 שהתיר נמעשה שנא לסניו נאשה ששכחה אה מלחה צד השני דאף סש״ו שאוסר אס נמלח מצד א'
 לאחר שהודח וכן ננהיכ מחמיר אם שנחה אס נמלח י״ל כה״נ מותר דשם סעעס דממשהרנ
 איו שכחה אנל נה״ג אורנה מאחר שמלמה צד ,אי הרגל פדנו הוא עושה ענ״ד. ועיין
 נשוימ חולדות יצחק סיף סימ! ף יעיין נסשונת אאיז מניס מאירוס ר.״א סי׳ ׳״א שנשא! נאשה
 ששלחה לנעלה נשר לכפר ולא כוכירס נתין סכסנ אס מלחה הנשר ינישל הנעל הנשר נצא
 סליחה אמ מיתר לאכול הנשר 1הראה פניס לכאן ולכאן יסייס שלנו מהפס נדנר וה(המיר
 סנשר אס לא שנצרף איזה אומדנות המוכיחומ שנודאי מלמה כני( שהשליח לא היה יכול
 לנוא אלא סמיו לשנת שלא סיס שכוח למלוח ולנשל על שנס או אמרינו נוואי מלחה קווס

 ששלמה *״ש ועיין נסשינס שנויי ח״נ p'D ס״מ שחילק על מפמ״א נמיש הגי! שהשליח לא היס יכול לניא לו׳ והא ציסא ווה אינה אומלנא ומוכח ואולי היתה כוונת המשלח (מלוח ספיפיןים ויל מראמריין ננמ׳
 זמן מה צכנוו שנת ולהנומי! אומו סמון לשנס או לצלוח נשפוד ע״י מליחה קצמ שאיצ שהוס כ״נ יגלאו הכי כיון שהוא ונד שיכול להחנרר אין צד כצל להתיר ע״י ספק ואסיצי נס״ס יש ומדיחו יפה יפה . אמנם
) לסלוה בו פעם שנית. נספר חמודי דניאל סימן ל״ס כמנ דמלח של הפרייג שינשו אסור למלוח נו נפר וא0יצן נחמת הסמ״ק 1Y לשיפסו  להחמיר ועיש מה שממה עוו על הסמ״א נמשונס ההיא 10: (
v אזיל דסיל דנויענו סגי ' 
 נפוחה אמס נמש״נ נהגהוס מיימיני מל שמו והונא מ״י* אמנס המור ייל דס״ל דנם נדיפנד מעננ נ׳ הדחית ונן נראה מוכרי הניא דממכנ אף דיפנד ולכן השמיע זה דלפי דעתו אין מועיל סעס זה נל עיקר . ועול
 ׳*צ והא יש למוש לאף והדיח יילמא נתן הנשר נכלי קודם שנתן סמים ודעת מזור גזה שאסור אף נדיפנד שהוי כמנ ואס מלח נמלת גש וצא נפצו או לא נשמף נמים תחילה אין לאסור משום דסמיס מנעלי! נמ
* אס נא היס המיס ננלי נצל ג*נאינו אסול נליענל ונמיש הלמיאנהגיס גשם סש״ד ואויה  המלמ ונו׳ אלמא דווקא ני אינא מים מלי מוסר נדיענו ואי צא לא . ולכן השמיעו . סשא״נ הסמיק י׳ל דס״ל ו

 ושפיר מהני צלילי׳ שנוא למנקיויוא . מינ סג׳ע מסלנ סתי״ש סנ״ל]
 יד אפרים

 לנהוג נן כו׳ ולנאווה ונריו תמוהים b״p : (שם נתגיה) אפיי בבלי שגי. ענהינו יעיין נמשיאת חן
 סי׳ י״א נשל שיל שהישס ננצי לאשי! ימ״ש נסים מעשה וסע״ז עיין נמיי נצל א׳ ^ק עיז ונפולת למנחה
 ומנויי ח״נ סי׳ ם״נו שועתי ננסיכ ינן סנס״י וכן משסע לפמ שעו סמלו סיף הל׳ מקוואות שני לין יה שניי
 ממולוקס דחוס׳ דססמיס דף ס׳ ד״ה שתהא הסמחו נוי עיש ונן דעח עוסר״מ יצחק נספרו אור יקרות וכ׳
 מחינ ונהפ״מ כדאי במין ופר״נ? ופלמי לסמוך עליהם וכן נראה דעת הפימ וכ׳ נפמיא ח״א סי׳ ייאאשס
 ששלחה מעירה לנעלה לנשר נשר על שנח וצא הוניוה נסיך מכחנ ש«למ הנשר ינשצי הנשר נן ישונ נפל צו
 0פק אס נמלח או צאו רש רוציס צומות למה שנחנ הסיו נש״ק נ״ו נא:ה ששכחה ני׳ ןומס זה והעלה שאין
 צסמיל אס צא נצירוףאומדנות מוכיחות שנווא׳ מצחה כגון שהשליח צא היה ינוצ לנא אלא סמון לשנס שצא היס
 מסית כיכצמצימ יצנשצ מל שנת אן נשנו״י מינ סימן סיס נ׳ נעני שנשלח צו נשר נע״ש ועמנו בתנור ושונ
 >1כר 0מא לא מלחו וכ׳ כמה סממים לאסור עד שישאל וימנרר לו שנמלח לפי שדרן לשלוח קודם מצימה שיהיה
 נראה יפה ומהודר יותר וומיא ואמרינן נויש נתונות אנל נתן מיס על גנ נשר לא מזמן גס אין סנרא דהומ

 חדושי בית מאיר
 מחמיל הנא מין י״נ חידש שעומ הואיל ואפשר נצצי סשיעא ונחצחילס לא שיין צלי וצהני מקיל אף אחר ׳״נ
 שעות ; (שפ נש״ך פק״ס) אבל נדענד מותר ת״ח נלל סיו ביי י וצענ״ד מנואל נתיח דאפילו נדיענד
 אסול אס נמנשצ נצא מליחה שנית מדנחנ ריש דנריו אנל מנ הפוסקים ס״ל דהמלח פשק נחו ונו׳. וא״נ
 משיסא וזה אסור נדימנו נרהימ. אן מ״ש לגסוף מושר נויענד היינו מה שס״צ שהנשר נאשר מן הלה
 שמלח «׳׳1 נחנ ניון שנגר נסנאר שאס שסה הנשר וכו׳ ה״ה נזה וסיינו מהד עעמא דאמרינן נכוה דמא
 משריק שרית ע״ש משאי? עצ ססנרא דמשק נמ המצח פשינוא ללא מסיק להתיר אלא נרס״פ . וגס צשון
 הסימניה של ס״ח הכי דייק שנתנ וסלח ונו׳ סעס שנית שאין צו עוד נס ונס אסור משוס דס שנתונו
 ונויענד אס מלח נו אין סנשו נאסר משוס הדם דמשפע דמשיס הרה אין הנשר נאסר נדיענד ונ״מ אס
 הוימי ימלחי שנית דמיתי. אבל ידאי אס נתנשצ ע״י מצימסכואס לאסיר כמו נתנשצ נצא מליחה. וצועחי
 נלל זה מגסחו סמיף ייא נמ״ש ואס נמלחה חתיכה וצא נמלחס כראוי דינה כלא נמלמס כלל ורלא כהסיו

 שדחין
 מודע ציה ד״צשהוא «ר שינוצ צסמוו עליו על יוי לחינה ננשי ואף שהרשיצ אוסל ללחוך צאו כ״ע לינא גמירי וגס שאפשר על יוי עעימת קפיצא או להדיח קצת מוס נעין כי׳ ונר מן דיןאין נסיו דנר שאפשר להסנרי אח:
 שנס נו׳ וולא נהפמיא ומיש מפעיא לצדו להקל שהשצימ נו׳ אינו אומונא ומונח ואילו היסה כוינתו למלוח ומן מה ולהסמין סמיןצשנת או לצצית נשפיד שאין צריו שהומ כ״כ ופיו! שעומד להסנור אין צהקל אפילו גס״ס יכן
& ונ׳ נשנו״י חיג סי׳ שיו מיס שהדיחו נהם נשר קודם המליחה שנסאדמו ולא סיה נהם ס׳ נגד הדם s . r 9 3 \ ׳ < v  טה נאמת שאמר שנס נסנלל שלא נמצח וששחי שלא נא מקלה ע״׳ ונן נראה לי להורות «ש:(עם)למלוח נו פעט "

 נליון מהרש׳׳א
 והדס אינו נותן םעם.לפ*ז נשפים של היתר שבלעו בשסיס של איהור ענודת נונני׳ לא נפלו»ך נפשבגוח
 בתב דבל יותר ספי לא קיייל נ ושת נבילח ביק דp לתא דבב״ח הוא : (נהג״ה) דבדיעבד פני. עיי
 ט״ז p"b י״ט: (ע״ו ס״ק נ״ג) !pj איני םפליס וםבליע הדס , צ״ע דנהי׳ ק״ה פקיד הביא הםיו
 מיש״ל סונר דפפליט וטבליע ורק אינו פפליט וםבליע נאחר ובאן אי* לשניהם. םשבונוח : (נא״ו) לא

 יד אברהם
 (פ״י) עובד כוננים טשסש בבית ישראל גי', נ׳ הש״ך נשם ם׳ אפ• רנוני מעניו ושפחתי שיין מירחח,
 משמע ואלי אינו ענוו צא שיין מיותת וכיון לאינו ענלו צא מיוסס מיני׳. ינינ נס׳ פמ״ג צםליא •
 וצא נהיוא שהדי מוכח להדיא נפ״ס פ״ק לחולין גני נדיקת סכין ונוסי. ינמ״ו גני אין השומר צלין להיות
 יושנ ומשמר אלאאמ״פ שהוא יוצא ונכנס מוסר דאשי׳ נכל עונדי כוננים שאינו ענדו שייך מירסח ניוצא
 ונכנס. וכן משמע מצשון הגהת מיי׳ נהלי מאכלות אסורות פיו הצנה יי. ונהלכוס תפילין מובא נאו״ח
 שיי צ״נ סעיף יייל. וכיס נמללני פ׳ נל משר סי׳ תשכ״ו. יכן מצאתי להויא נשין סי׳ קי״ח ידמה
 לנלי או״ה שו״צ דוקא ענדו. וחיצ שהנחני נורן אמס שנא,לפג׳ ס׳ צחס השניה וראיתי שהעתיק ונרי
 סש״ן והושיף לנסוף תינת לעולם. ור״ל רנענלו ישעממו הקנויות צו שיין מיוחס לעולם אף נלא ייצא ונכנס
 אגל צא נתנוון הש״ו כצל לומר דנאיגו ענדו צא שייך סירחמ ניוצא ונמס. ווה נמר ומ״ש הנו״ו עונו
 נוננים משמש ננית ישראל כיי. לכאורה י׳ל דאלו אינו משמש היי נצאיה נאסר משיש נישיצי נבריס .
 אבל נענוו ושפחתו אינו נאסר צלעה אי שהניא מממנו סי׳ קי״ג 0״ל.אן דוחק לפוש כן דניי הסוד שהיי
 לטיולחו ידלסא יגא'נל'חרס :' (ס״ו ס״ין נ״ג) ותסוהץ דבריו בו׳ דהא הבשר שור עצמי איני פתבשל. היא (א חילק נין מגדו ושפחתו לשאר עינוי כוהניה. גס לני׳ הממני קצת דוחק הוא שהרי הוא ז״ל

 p'p דם״ס פנליע ונבו״פ נתנ דאין להודות בהט״ז ואין לנעור נטי שפורה נטיתי י• (ס״יף 'ייי) ואי(
 ידוע. ספק שנולד קורט הבישול («ף דרט שבשלו ררננן) י״ל לא מקרי פ' ררננן שפתי אית י״א ועיין נט״י כאן ועיץ נהה״ט הל׳ ו»ץ וםגיז פ״נ טיף חיי > (שם) ישראל יוגא ונכנס . ופעם םרתת טועיל נט
 באיפור דאורייתא שייך פי' קי״ח ס״ק ל״נ ואפ אירע שנית שנתן הנשר בקדירה ונודע שלא הריחו אי אםרינן נם הבשר הראשון דהא חוינן דלא טירתת עיין ת' רשב״א אשד בס״ז סי' א' ס״ק ו׳: (נהנסיה) אן
 בספיח לפי תיםו. ולומד שסח שטלנ חיח נב״ש אינו נאפן ביון דלא שייך אנקיותא קפיד שיך פי' פ״ח פיק ל״ד: (שין ס״ק מינ) גראה דנענדו ושפחתו. אנל באינו ענדו לא ונ״ט ל׳ הש״ע עונד נונניט טשטש

 חשוב עוד ברותח . עי׳ בגליו! תגת״ח סעיף ח' ולםעם זח אס לא פעל תסלח בגון נשר טרפח מלוח אופר
 בביש . שפתי אות ליז וכן טלת תוך שיעיר מליחה אפשד דאוסר לפי טעם ות . שפתי ל״ח : (נא״ו)
 דדם שפלחי אינו עובר עליו. ויש לצרף נ״ב רעת חאוטריס דיש ס' נתתיגה ננד הדם בסיש פיק ב״א
 ועיין נפשב*ות אות ב״א ד״ה עונדא: (שיין סיק ל״ה) דאין בחתיבח ע*פח פ'. עיין ס״ק 8׳ ; (שה ס״ק
 י ט״ז ם״ק נ״נ 'ונפ״ם נתב נ״כ רפ בהיט: (שה ס״י! ני") אפ
פ p בינ שפתי עיי פי׳ ק״ה  ״
 מיהו עס נשו אחר אפול

 ל״י) במקום שאין חפפד םרובה. עיי
 יש שפ חולזק , עיין פיף פ״ק שלפני זה והבא י״ל דנדע לפפ״ש נגליון ס״י
ft בםימגי ת״וז (מי p״b שם) ;פקינ לענין בנוש אין דין חום׳ן בדין ציר 
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J דוקא באיסור דאורייהא משא״כ הלא דדם שבשלו(וכן דם שמלסו) דרש״ל שער א׳ של בשר שנמלח ולא שהה שיעור מליחה והודח ! J ״ g j 
: אינו אלא מדרבק ולקמן בס״ס קל״ז גבי אס עובד כוכבים וכסנוהו בקדרה אס הוא שאר בשר נאסר אף אם לא הושם רק בכלי ס , א ״ , » / כ ת י י  נא״ח ס
׳ «v נחמן במסל״ת בהכשר כלים האסורים שהוא מדרבנן הביא מחלוקת ראשון שהיד סולדת בו ונזכר קודם שהתחילה להרתיח אבל בשר השור לי  <™ ™) ילאאי
 הפוסקים בזה ופסק בב״י ובש״ע שם דאינו נאמן לכך השמיט כאן אינו נאסר בזה מאחר שכבר הודח וכן בשר חי שלא נמלח כלל עכ״ל

נ י ו  נתר חזקה לפנין פי

ג [מד] או במסיח לפי ) מ ד כ ) ( ר י ט ) י נ  הגה (יז) ובחד מינייהו ס
) דמרתת ה ל ) ס מ נ  הומו שהדיחו יפה או שישראל אפילו קטן יוצא ו
 הואיל(לו) ויודע מנהגי ישראל מיהו אם מימה לעובד טבביס שלא ידיחו

 נא״ה סימן
: ׳  סעיף ו

 דין דמסל״ת כנ״ל אבל הר״ב שכ׳ סחומין
 ובחד מינייהו סני כו׳ ולא כתב
 בלשוןוי״א נראה דמשמט ליה דאפשר
 דנם המחבר ס״ל כסמ״ק דבחד

 מינייהו סני אלא הקט מירתת וה׳יה לאידך וכן נראה דעתו
 בת״מ סוף כלל א׳ במ״ש כם בשם הב״י ולדבריו צ״ל דל״ד לס״ס
 קל״ז דהכא כיון דאיכא נמי טממא דטובד כוכבים אנקיותא קפדי
 דנקיוחא הוא להדיח אמד המליחה כמ״ש הסמ״ק והסמ״ג יש
 להקל טפי (וע״ל סימן קכ״ב ס׳ י״א) ותיקון לשון הר״ב שכ׳ ובחד
 מינייהו כו׳ דמשמע כאילו המחבר הזכיר בדבריו ממסל״ת נראה
 למשום דהמחבר כ׳ סומכין על דבריו ללא שייך במירתח דלא
 בעינן למיסמך אדבריו כלל דאפילו אינו אומר כלום אמרי׳
 שהדיחו מטעם דמירהת וכמבואר בב״י והוא פשוט לכך פירש
g הר״בדתרתי קאמר דסומכין על דבריו היינו היכאדבעיקלמישמך j ״ ^ 
 שאין פאן הימא למי שמדקדק אדבריו דוקא והיינו במסל״ח או אם היה שם ישראל יוצא ונכנס כו׳
J £יי (ועיין בסי׳ ס״ח סי״ב ובמ״ש שם ובסי׳ קי״ח ס״ק ל״ב) ומ״מ מה  7£ל "

 נקודות הכסף
 ?״ח:(שח פיק נ'י<מעשה
א לידינו כוי . נ״ל ילא טכ  ג
 הורה דויאי לא אמיינן נהאי
 נוו־א ספק ורננן לקולא דא״נ
 למה הוצרכו כל מפושקיס הכא
 למשיח לפי הומו או ליולא
 מהנס הא נלאו הני שרי
 מטעם סשק דרננן ונ! לעיל
 סי׳ ס״ח ס׳ י״נ גני מליגה
 לא שגי־׳ן אלא כיוצא ונננס
 דמירתת מעונו נוכניס הא

 הדושי תרשוני
 מ״כ וממוהין ונריו והא ע״נ

: נ ״  הרי שתופס כמו שכתבתי מ
 הנ״ה ובחד מינייהו סני וז״ל סמ״ק
 אס יש עובד כוכבים משמש בבית
 ישראל ושמו הבשר בקדירה ולא
 ידעינן אם הדיחוה או לא נאמנין במסיחין לפי תומן וכ״ש אס
 יודעים בטיב יהודים ואס יש שם נער או נערה יודעים בשיב
 הדחה או יוצא ונכנס מותר משום דמרתתי כו׳ עכ״ל ורבים
 תמהו על האי וליש דמשמע דביודעיס יש טפי היתר במסיח
 לפי תומו וז״א דביודעין אין שייך משיח ל״ת וע״כ הניבו
 בדרישה ומו״ח ז״ל את הוא״ו של ואם יש כו׳ וצ״ל אס יש כו׳ והכונה
 לומר שיש כ״ש אם יודעים בטיב יהודים ויש שם נער כו׳ אבל ברישא
 מיירי דוקא באין יודעין כיון דעיקר ההיתר מכח ל״ת ול״נ דאין הנ״ה
 זו צודקת דא״כ מותר דאמר בסיפא הוא מיותר ולכל הפחות היה לו
 לומר דמותר. ובודאי הנוסחא היא אמיתית כאשר היא בכל הספרים
 וכן הוא בהעתקת רש״ל דברי סמ״ק והך מסיח ל״ת הוא בענין שמשמע
 שלא על דבר זה בא להודיע כנין שמספר איזה דבר אחר ומתוך אותן
 הדברים נמשך הסיפור שהדיח הבשר בכזה מהמנינן לי׳ ולא מזיק בזה
 מה שיודע בטיב ישראל כיון שמוכח שלא על דבר זה נתכוון להודיע
 וא״כ אדרבה יש מעלה במה שיודע בטיב ישראל דיש תרתי לטיבותא
 דודאי עשה כדרך ישראל כיון שהוא משרת שלו ומטין לעשות רצונו
 ויש נ״כ מסיח ל״ת באופן שזכרנו ע״כ יש כ״ש דמהני בוה ואם יש נער
 כו׳ אז א״צ למסיח ל״ת.כנלע״ר וע״כ פשק רמ״א יפה דחד מינייהו סגי
 ובודאי נחכוין להך מסיח לפי תומו שזכרנו אבל בלא״ה דאיכא למימר
י מםל״ת כנלע״ד להלכה מ  שנחכוין לחבב עצמו לישראל ודאי לא מ
) או במסיח ל״ת. הקשה ב״י הא אין מסיח ל״ת נאמן ד כ  למעשה: (
 אלא בעדות אשה וחיקדבמילי דרבנן נאמן בכל מקום כמ״שמהרא״י
 בת״ה סי׳ ע״ט והך בשר כיון דמליח כרותח הוי דס שבישלו ואינו עובר
 עליו וכ׳ רמ״א בד״מ עליו דלא היה צריך למליח כרותח דנלא״ה לא הוי
 אלא איסור דרבנן דהרי הוא מבושל בפנינו ומה״ט אס מלג טובל
 כוכבים תרנגולת ולא ידעינן אי בכלי ראשון או בכלי שני נאמן ראי
 ^t״\"^\^^ גמי עבד בכלי ראשון אין כאן איסור דאורייתא ולכך נאמן עכ״ל ורש״ל כתב ג״כ על ב״י דלא היה צריך לתת טעם משוס בישול להא מחמת

 דנויהס

 גרור
 מגשר
 שכתבתי הוא טיקר בדעת המחבר ולישנא דסומכין טל דבריו הוא לאו מתנשל ונאסר מוס שנמוגו

י לוקא וכה״ג אשכחן בכמה לוכתי וכמ״ש בסי׳ ב׳ ס״ק י״ג ע״ש : £ ^ '  י
ג או במסל״ת שהדיחו יפה. בב״י כ׳ דאף כשיודע העובד מ נוליע מ ״  ראשון ע״נ האור מ
א י״״ו «ייי ״י״! יו׳ כוכבים מנהנ ישראל נאמן במסל״ת והפרישה והב״ח תמהו עליו להיאך י  ה

 פדי חדש שייךמסל״ה כשיודע שהאיסור והיתר תלוי בזה והב״ח הוסיף להביא
' ״'יקי ל.ף5יי«ילי׳ ראיה מלקמן סי׳ צ״ח ולק״מ דודאי לא דמי לסי׳ צ״ח דהתס יהבינן ליה ל '  6,י*1 נ

י מ־ס ד־ שעליי יהקש? לטעום אם יש בו איסור או לאו ובלאום ליכא למיקס עלה דמילהא י ^ ס  ל
 דאם אימא והמלח עלמי שרי הלכך כשיודע שהאיסור והיתר תלוי בזה ודאי אין כאן משל״ח משא״כ
^ הכא דאפשרלומר דאע״פ שיודע מנהג ישראל מ״מ משכחת לה כגון א י ש ^ ה אין י  ה״מלח 5
 שהצרין להדיח מחלה נהלי דהסיח לפיית לפני אחרים שלא שאלוהו אם הדיחו והסל״ת להדיחו
 והגע עצמך דהא קי״ל דמומר לעבודת כוכבים• נאמן לעדות אשה
 מ־וקנ לסעגירמיפת וס שעל במסל״ת כמו שנתבאר בא״ע סי׳ י״ז ולא אמרינן כיון שיורע שהאיסור
 ה והיתר תלוי בזה חזקתו משקר אלא ודאי משכחת לה בכה״ג הה ברור :

 סתירה מונריי לונריי ימיהי בשר

" ג״ל מליחה נ״כ אזיל ליה' איסור לאורייתא *) ומעשה בא לידינו באשה אחת שבשלה בשר ושכחה אס מלחה אותו תחילה אם לאו והתרנו מכח זה ! " p ע n s 
 והרשנ״אנעשטלמהנימהג־א דלא הוי אלאספיקא דרבנן ולקולא וא״ל דמוקמי׳ לה אחזקה דמעיקרא שלא היתה מלוחה דאס כן גם כאן אמאי אנו מתירין מכח מסיח לפי
 £$roTpT J הלש"א תומו מחמת שהוא דרבנן ולא אמרינן אוקי אחזקה דמעיקרא שלא היתה מודחת ועוד מצאתי בקוכץ ישן בספק אם הדיח הדמה
 יכ! ועת סיא״ש שנ׳ אחרונה מצאתי כתוב שכשר מאחר למניח הוא מדרבנן היי ספיקא דרבנן ולקולא כדאיהא בהג״ה ש״ל שער ד׳ ד״ה מעשה שנמרחו ב׳
ל פרות טכ״ל ואט״ג רסב״י סי׳ פ״ז כתב בשם רש״י ורמב״ס רס״ל אפילו בבישול יש איסור מן התורה מ״מ הא קמן לכל האחרונים לא חשו י י

 ^ ש
 מחמס הוס ייח׳יל ויאםי לזה כיון להוא תלמול ערוך ועור יש לחת טעם להתיר דבודאי עשתה האשה כדרכה ומלחה תחלה כעין ההיא לאמרינן גבי ק״ש טעה
«»שנ^5 נוכחבתס והתחיל למען ירבו כו׳ א״צ לחזור *) לסירכיה נקיט ואתי כנלע״ל והאי *) ללא אזלינןכאןבתר חזקה ליש רוב ננד החזקה לרוב  מלמננל"«שר6

) רמרתת הואיל ויודע כר ה כ  אין ננלע ני כלל מאחי שהדס פעמים מולחיןתחלה ורוב עליף מחזקה כמ״ש הרא״שריש כתיבות בפשט לפתח פתוח מצאתי : (

 [מד] אי נפסל״ת בו׳
 ביאור הגר״א בלרישה

 נט״ש נב״ק קי״ד נ׳ ובן באן ריפ שנישלו ושםלחו
 מדרבנן נםיש בםנחווז נ״א א':

 באר היטב
 רגלבי שמוחל וצ״ע לדיגא שמדבלי הרב אצל בשל •נש לא משמע כ4(ונס הסריח
. כמב השייך להנ״ח חמה ע״ז דהיאך שייך מםצ״ח כשיודע ע ד ו י  מולק): (לו) ו

 הדושי רע״ק
ת ו«ח פהני אף נדאורייתא שיך לקק (סיטן קי״וז פקל״ב) •י(ני״ז סקנ״י) לתת נ  נ! ד
 םעפ משוס בישול. דםליוו ברותח דטבישל : (שין ססקמ״ג) Hft נדור. ע' בפפר שב

 פתחי תשובה
 נדיענד יש לאסור דגרמ ממלח שמלמו נו נשר כיון שנננש מעל״ע נציר ע״ש . [*יעיין
 נתשונס שנוס יעקנ מ״ג סימן ס״ו אודומ מיש שהדיחו נו נשר ונשפן מל המלח מס. יעשה
ו נשר להוציא ומו אנל ליוון חון מאכל  «ס סמלמ ופסק שיניח להתיינשיאח״נ יונל למלוח נ

 אינו נננס ננשר וומא משריק
 שריק ע;״ל ונן ועש סמחנר
 ושאי המשושים שהתנו דנשר
 שנתנשל נלא הדמה אחיינה
 שצריך ס' לנמל המלח שעליי
 משמע שהמלח נליע מדם
 יאסור דאל״נ לא היה צריך
 ס׳ לנמלי ומעסה יסנאר לן•

ו נוננימ משמש נניח ישראל ושמו הנשר נקדירם נ . ו״ל סמיק אס יש עו י ג ) יגוזו־ פינייהו ס ן י י אסור ואס הוא מלח הרנה לא ישהה נתיך ניתו שלא ינועו לימני תיו המאנל עיין שם]: (  שמיש מור״ס מלח שמלחו נ
 סעס אחת אסור למלוח ני

 ש:ימ ולינא לסרושי משוס כפסק נמ המלח מחמס שהפליס את הנשר ינמ״ש מו׳ וםרא״ש נסרק נ״ה ומידי והיה אחומז;שחלעי ני פעם אחת שלא יחלוט נו פעם שניח ונמ״ש לעיל נש״ס ם״ז וא״: הינ׳ נחנ אח״נ וג״ש שאסור
 לאכול המלח אין כאן נ״ש נלל שגלי! ראשון אפשר שיהיה מוסנס לכ״ע וגדין השני הרמנ״ן והריץ פליני עליה ום״ל ושרי אלא צ"( שהשעה שמלח שמלחו נו פעם אתת אש1ר למלוח נו פעם שנית הוא מעני וה הנלוע נמלח
ו אנל אש לא בשלו עוייןיויחנז ויחזור ענ י ו מותר נ׳ מש״ך וווקא אש נתנשלחשינ ו ענ י ו  שננלמ נגשרוא״כ לס״ו כל שכן שאסור לאנול המלח ווו״ק.־ כתנ הונ נח״ח כלל מ״ו וין כ׳ שאע״פ שאסור למלות נו פעס שנית נ
 וימלחני פ״נ אננ שיספי׳ נתנ נן והא לויוהי וש״ל נהפסד מרונה שינויא 7ססק נח המלח לההוא נןעמא אף אס נתנשל בויענד אשור שהוי אין נו נח להשלימ ומה שכתג סת״מ וה״ס שאם מצח נו נשר אמר שמוחו
 נויענר צא נא ני אם לסתור מ״ש שהיה נ״ל ואוסר הנשר שני אנל למה שנחנ מחחלה שהמלח ששק התו הדנר ברור לאף ואס נתנשל אסור ואין להשיר אצא נשחזר ומלח נמלח אחר קודם נישול ולשי מ״ש לקמן סי׳ ציא

ו פניי ומלח נמלת שמלת ני פעם אמרת סגי נהני ואיצ לחוור ולמולמו שעם שנית וכן עיקר : ענ י ו  ס״ק י׳ ולא ק״לכההיא שניייא ופשק כת המלח א״כ הנא נמי אפ נ
 גליוןמהרש״א יד אברהם

ו נונניס משמש ננית ישראל . ואלו איני משמש נ . וצ״ל ומש״ה נקעו עו ל י ' רעות נזה נסי׳ מ  (שיו נא״ו) בניי ונש״ע שפ דאינו נאק . ביון דאתחזק אםורו כט״ש נשיך והנא הא נפי אתחזק ועיין הגיא נ
: (ט״ו ס״ק מסתמא איני יידע מנהג ישראל ולא שיין מירתת המ״ש הנ״ה : ופה שיש ללקלק הרי נלא״ה נאשר משוס ז ' ועי׳ פ״ש בנליון פ״ס קלי ו דפפיח לפי תופי. עיין פי׳ *"ח פ״ק נ  0"ז ט״מ ניד: (נא״ו) די
 נ״ד) ךלא היי אלא םפיקא דרבנן ולקילא.עי׳ מעיף י״נ בהנה״ה נשר בוי (יפי ששלח לחנית בשי לשכת נישולי עונד נוננים נ״ל דמיירי שלא נסנשל עדיין ניד עונו ניכניס כמאכל ג; לרוסא׳ ואו מהני נחתוי
 וא״י אס פלחו עיין סשנ*ית סיף איח נ״ר) ועי' ש״ך פ״ק נ"ז!(נא"ד) ןא״ל דפיקפינן לה אחוקה. עי׳ בליון ישראל לכ״ע . לאשוקי אם כיה נהנשל ניד עונד כינניס כמאכל נן דיוסאי לא היס מכני תו חשו׳ ישראל
ד (דעת הרשנ״א שמניא הטור שם. ונ״פ נש״ע שם ם״פ עיש . והיינו :וקוקו הט״י ושיש ונתנו ושם הנשר ו ע  ש״ך פי־ ק״י דיני ם״ם אוח כי! (ש5) אם הדיה הדהר. אחרונה. עי׳ נקה״כ דחילק על יה: (נא״י) י
 •ש לתת פעם להתיר. עי׳ נפי! איה תנ״ב פ״ק א' יעי' ש״ך פ״פ קל״ז: (פעיף י׳ נכני\י>) רמרתת נקוירת . י״נ שלא נתבשל עויי! כלל אפי׳ כמאכל נ״ו רק ששמו כנשל נקוירה ונאסר משוס נתנשל נלא
ו נומינח י י מייתת. שפת״. הומה אחרונה. דאשילי ננלי שני פסק הגיה ס״ט לאשור. ואפילו הרתיח לא גתגשל נזה נמנ י י  י
 דיה ר* ט היא : נאשר״י ס׳ נירה סי׳ י״א ע״ש. וצ״ט גסי׳ י״ז ־. ונ״ל דנזי ננוניס דגר׳ הנ״י שנתנ וכאן אינו אלא אי׳
י עליו . ותמס עליי סד״ע וצא הזה. צ״ל דהוי דם שמלחו שהיי סיא פגוש( נ  לאו ורננן ודם שעצמו אינו עו
 לפנינו ט״ש.ולפי מיש איש דע״נ איירי נאן שלא נתבשל עדיין כמנ'ו.ואל*נ היה נאסר משום נשולי מונוי נוכניש.וכיון שלא נתבשל נמנ״ו אין זה ום שבשלו ו־ם שבשלו לא סוי אא״כ נתבשל כמנ״ו. וראיה לונר מפרק כל
. ומאי עריך הא מוי ססיקא דרבנן . אלא מוכרח דאי לא מטה פי' שלא נתבשל נמנ״ד אסור מדאורייתא !א״כ ה״ל סעיקא ואורייתא י ט  הנשר(וף קי״ג) גני ני דוגי וסיין החם ווילמא סתאה מסי עילאה לא מ
 ולמימרא . ייש (־מות ע״פ מ״ש נמה״ר ואף משחעלה תמותו לא ברי׳ נלא גליי מילתא וכל היכא דאינא לתק1י.י וצמיסק מידי ספק מתק;ינן ומסקי;! ור״ל אף נורננן ונמ״ש הע״א נסי׳ יי״ו ישאלי אחיינים. אן
. נ ל. יב״מ נשו״מ נייע סי' קע״ י דף קי״א) ד״ה דס דאורייתא . וויל חחילה בשנשלט עד שלא נתבשל הוה ואורייתא מג ) נ י ה . ונס׳ ר״י נדחק. ונן מוכח נחוש׳ פ׳ נ פק  למאי ולא יידע מהתקנה לא ה״ל למים.־ מנ
ו וששמתו אינו נאסר משוס נשולי ו ענ נ ו ומיהו הנ״ה סשן שם ו י  וזה ולא נמ״ש נאו״ס נלל ו׳ סי׳ מ׳ וקוופ שליש צלייסי אין אי־ אלא מדרננן פנ״פ לפיו הע״ו צ״צ-ואיירי נ£ן בלא נתבשל ניד עונד נונניס נמנ
. ומיהו אפשר ואע״ג בהנשי צא נחבש( עדיין כמניו אנל הלחלוחית שצ דם ו ״ ו כינניס נמנ״ד ואינ איירי נאן שפיר שנשל כל צדנו דהיינו כמג נ י קתוי ישראל אשילו אמר שנשלו פו ממ  מונוי נונגיס גם ס׳ ו
א לפנינו'נמנ״ד מ״מ כיון שנולו הספק החילה עו שלא נתגשל שהיה ואורייתא אף שנתגלגל אח״כ ונעשה ורננן לא מסגי משלית נ :  ומלת נתבשל. וכמ״ש הרא״ש ס׳ נירה סי׳ י״ו: עוד י׳ל ונרי הנ״י דאף שנהנשל נ
. או יוצא ונכנס ׳ ו ד םינייהו םני או בטפיח לפיית נ ח ב  לנהיג לא מבני גני בשק ורבנן ואולי׳ לקולא אס נולו הססק נשהית ואיריי׳ אע״ג שלא נווע פו שנעשה דיננן . נמ״ש נס׳ שעה״מ ; (שם בהנ״ה) ו
גס מירתת (>j שיין בשיחו כי הוא סביר שמחזיקים אותי כישראל . אא״נ משנחח צה נמ״ש מו״ז יהשין ס״ק מיג ע״ש . ונראה (י ו מ  דמיותת. ופשוט ונמומר לא שיין לפית ניון שיווע שאיסור ומיתר תלו• נ
) גני נויקת סכין ומומר ולא מס:׳ יוצא ונכנס . וכאן הוא ק״ו משם . דשס הוא איסור דאורייתא ואפיה בבור המימי שלא ינוקו אחרת  גמיר ילא ינדקי אחריו. נמ׳יש התוס׳ והדא״ש וש״פ ריש פ״ק ומילין(וף נ
א לידינו באשה אחת שנשלה בשר ושבחה אם טלחח אוחו תחלת ה נ ש ע מ  דמחויקין אותי נישראל אפי׳ נאיכיר דאורייתא נ״ש באן דאינו אלא איסור דרבנן כמש״ל והיי ום שמלחו ט״ש: (שם ט״ז סיק היד) ו
נ נגד החזקה ו־ונ שעמיט מולחי! תחילה ע״נ . השעכ״מ ס!ניח מקיאות כלל יו׳ הקשה ו . ויש ו י ו  אפ לאו והתרנו דלא הוי אלא בפיקא דרבנן ולקולא. וא״ל דמוקפינן לוז אחזקה .דטעיקרא שלא היתה םליהה נ
 על הטין ולפי מ״ש התוס' נשסחיש (דף טי) נשם ר״י גני חגר שמת והניח עירות והוו לאוס כיון דהוי עגל וראי מדרבנן אין סשק דשמא עשרן מוציא מידי וואי אף, דרינ מעשרין !ה״נ כיו! .וחתיכה זו ודאי לא
י התיכה. דטנל נל השירות הוו במיקס איסור. משא״נ גני נשר שלא נמלת. ונה״ג נתנ הטי! נסי׳ קכ״ו ולא אקרי איתוןזק נ נ . ילקימ ולא דמי חזקת איסור דטנל לחוקה וי ו דאי  הייתה מלוחה אין ספק מוציא פילי ו
 אי׳ גני נאמנים דעד אס אין מאיסור על כל החתיכה אלא שלא היה מבורר האיסור מההיתר. וגה״נ הוכימ גשעהיט עצמו שם נכלל א׳ ונ׳ בעניו איתלווק איהורא בדרבנן כגון חו נחו שנתעונ ואס סיה נינר
ן שנאנו א׳ מהן וא״י איוו. וה״נ כיון דלא אקרי איתחוק איסורא דוס נחתינת הנשר מקילין גסשיקא. והא דהיצרך כאן לרוב ו  כאיסור מתון ההיתר לא מקרי איתתזק איסורא לאשור נספק דרבנן שנולי אח״כ מ
 הוא משוס והשפק בוא נמעכה. ונ״מ נע״ז נא״מ סי׳ ת״ט יטעמו וספק מעשה נוע . ומה שהקשה נס׳ נינת אום על הט״ו ותשיג לי׳ רוב מולחין סא הוי לוב התלוי במעשה. ׳"ל ונורננן מהני ויש לה״ר לזה
. והן חוקה כיא מנח רונ בכי ארס כגודקיש נזמנו כתיש מזרל״ח והוי רונ התלוי במעשה ונס איחחוק אישורא וחמן בבית. ואסיה מהני ק ו ו  מסשחיס (דף ו) גני המשכיר גיח לחניון נייד וקיי״צ שהוא בחוקת נ
ימ גשר ואיי אס מלחו נראה ושרי. ול״ד להא דס״ס . ועיין מה שנתנה׳ נזה בחיבורי להרמנ״ס ס״א מהל׳ תפלה וש״ו מהל׳ ברכות'יפ״י מדל׳ מורלית אסירות : ימידp א׳ ששלח לו חנ ן  משוס ובויקמ חמ; היא ורבנ
 שי״ו גני נכיר דהחס נליקח תליא לשאול נדא״ נגמ׳ &ל בכיו בשולח תליא להודיע שלא יעבור על לפני טור אגל הנשלח אינו ממוינ לשאול . ועי׳ גש״ג פ״ק וע*ו שמיר ממוילין (דף ס״נ) ובעל המעשה א״מ
מנ דמנהור אין ראיה דהיס ד״ת . ועוד. יש לה״ר מהא ואיי ו איכיר עליו להודיע . והפנייג נ  לשאול ע״ו שיש נו חשש אי׳ פיון שהוא איי נוראי שיש נו איסור אין לחוש מספק אנל נע״ה שיווע נויאי שיש נ

 בתוספתא

 ר1איל.אנל עיית הקסן שדאד. שהדיחו לא םועיל ר.ינא דאין העונד ביכנים יודע ולא שייך
) גגד החוקר, דדונ פעפיש. עי׳ תומי ריש פרק האשד. בתרא דף קייפ עיא ו י " י*? ג  לטי' 0



 טורי זהג יורה דעה סט הלכות מליחה ע&תי P קמח כאי הטל״
ס י כ ס ס ^ ש ו א י י ^ נ ל ו ט ת ף אס לא נתבשל לגמרי רק ששמוה ׳ א . ׳ ו  *)כדרישה כ׳ לאו לוקא יודע אלא ראוי להיו׳יורעמרהת העונד כוכבי׳: מד בשר שנתבשל כ
נשם רשנ״ס י ל־ מי , דלא ידעינן כמה דם נסיק מיניה : (כז) ואז בקדרה שמקהה חם וסיד סולדת בה. ח״יו כלל ב׳ י״ב בשם הנהת «6W ו  (5כל) כננד אותו בשר

. דלא ידעי׳ נקודות הכקש ר ש כ . דמה שיצא נתבטל בס׳ ומה שנשאר בו הוי דם האיברים ש״ר וכן הוא במהרי״ל: מה ששים כננד אותו ה  מותר הכל
. אין לאו י־- ׳  שלא פירש והקשה מרח ז״ל דהאבשובר מפרקת בהמה בסי׳ ס״ז אף כמה דמא נסק מיניה: מו ויש אוסרין אותה התיכה מ

 הרא״ש ס״ל דאסור משוס פירש
 הבשר מעולם אלא עחה מחמת אלא !דאי עא־י «א טון
א״ש ומ5ואן לאיתחזק כאן איסור לס וכל ר ׳ ס ן כ כ ר ו ש א ל נ י וש ב - «יגא ואימחוק איסיוא לא ה A 
 ביח יוסף אנא הטעם משוס א«רי>ן ספק יר״ן צקוצא
-P דרוטב מבלבל טעם החתיכה ונורס כ«׳ש נ»ת• כהן גסי׳ 
1 ״  שהדס שבתוט פירש ממקום למקו? &1 א״׳ &י?היא ™
 וכדאיתא במרדכי והג״ה ש״ל וע״ל וגמיש שס גדי! ׳•ס גס איו

 ס״ק ס״ח: מז או לבניי אויי׳ים •
 או במקום הפסד מרובה ח״ח שם םטיק• דרבנן להממד «יש.
ש ״ ז ״ א ״ ר מ ח ואם נתבשל צי  דיןא׳: מ
. להתיר מה שנתבשל כ!׳ א׳״ דומי אמנה ה־א דו נ  עמה אבל החתיכה אשורה ננכ״ס ״סדז\>א״מל?״\״ג ס׳ כנ
 * - ״ , ״ מנין מניחז סמ! נלונ כוח

 כדאיתא בת״ח שם לין ב׳ ע״ש • ־ - י
 וא

 לא העיזיל ניי׳) בדרישה בחב כו׳, כאן רוב וק״ל: (שט סיק החזקה נוי ליסא דלא שיין גס מ״ש דיש כאן רונ נגד והיאך אפשל ששנווה עשק נוה

 על שה תשונה רני שמשון נן הח״מ נוה וויל כתנ נמווני ושקיל ואני נספרי השנתי על ומשכח רנרנא ושקיל ווסרי בת״ףן ט/ויד למשוא לייוא נונניס : (שפ מ״ס ניס) שנחנ הרג רמיא קא׳ אעונו הקטן אנל האי הואיל ויודע העונו נינניפ וילמא יודע שהוא ואוי להיות יווע מירתמ

 נלא רשוחו והוא מכל «ל דגליו אסול להא חזינן לאינו מרתח ואין לסמוך
 נם כן איבריו (הגהת ש״ל ואו״ה) :

) (ימ שנתבשל בלא מליחה ז  יא מד נמוש ־י׳ בשר «
 צריך שיהיה בתבשיל מה ששים (כו) בנגד

: ל ב  >יטז אותו(ליי) בשר(כז) נטי] ואז מותר ה
ך [מז] ויש אוסרים אותה מתיכת אפילו בלאינא ס׳ נגל ן ה (כח) י ג י  ד
 החתיכה (מור נשם י״א והגהות מיימוני נשם סמ״ק והגהות ש״ל
 וארוך ומהלא", ומררנ׳ נשם ראנ״ן) והכי נהונ אם לא לצורך כגון
ח מזאו לכבוד(לש) אורחים דאז יש לסמוך אלכרי נ טי ש לנ  (כט)
] ואס גמלחה חחיכה(ל) ולא ח ט  המקיל־ן(ב״׳ נשם א״ח יי״ע עד״מ) [
 נמלחה (מ) כראוי לינה כאילו לא נמלחה כלל [מש] וכן בשר ששהה נ׳
ח 6ח ואם נהגשל ל מ י לא > ל י א ' י נ י  ימים בלא •מלימה אף אס נמלח י

: ״ה) ) כנגדו (או כ ) ( א מ  צליךס׳ (

הו  סני אםול אעיג ו
ן והקונןישןשמל* מ י ל ספק ו ש א א לא נ ה נ ד ״ מ 0 ד ש ^ ר פ  ל
, הוח ויחי נגד כצ הסוסהיס  י ״ ״ , . t . , . _ י , י

— i l t ־ 1  ממקום למקום וה׳׳נ יהיה אסור •־" ־־4 י־ — -
 מה״ט וסירן שם עיין עליו ולק״מ
 דהכא בבישול כל מה שפירש יוצא
 לחון וכל מה שלא יצא לחון אינו פורש
. לפי ׳ ו  כלל ־• (כה) ויש אוםרין כ
 שנתבשלה החתיכה בדמה וא״ל הא
 בדם מעלמא שנפל על חתיכה
 שבקדירה שמקצתה תוךהרוטב מותר
 אפילו מה שהוא חון לרוטב שאני
 הכא שהאיסור הוא מחמת עצמו
 נשאר הטטס במקומו ואסור ועוד
 לחשוב כאיסור הדבוק ויש לחיש
 שמא הנביה פעם אחת חון לרוטב

) בח״ח כלל ב׳ כתב בתרננולח שהיא חלולה איכא למיחש שמא פירש'ממקום * . ׳  קודם שפולט כל דמה עכ״ל או״ה: (כט) לכנוד שבת ם
 למקום ואסור כה״ג אפי׳ בשעת הדחק והפסל מרובה: (ל) ולא נמלחה גראוי כו׳ . בארה כתב שני דינים הא׳ ממלח ולא שהה

W ומ״שמקמ $ p ע י י כ  שיעור מליחה הב׳ אס לא נמלח רק מצל אחל בשניהם הוה כלא נמלח כלל והיינו היש אוסרים דסעיף ד׳ שמביא רמ״א אבל רמיא ה
 שם לבדיעבד מוהר ממלח צד א׳ וכן אס לא פיזר ככל מקום מלח וא״כ אמאי צריך כא; ס׳ להוה כלא נמלח כלל אלא מיירי כאן ממלח כראוי •ולס נעינ הלחה לא־ט צריו
 \\t להיות הקע! יודע אלא כיון

ח ־ • • נ  כיאור הגר״א הידושי רע״ק י
ה פשיפא דנדידי' שםעתתא מ״י שהזולת דעינד נוננים שיידע דת ישראל א״נ נמפל״ת וילת בעדית אשד, י  [מה] בשד שנתבשל ני'.כס"ש אין ייצא טיד׳ רפו נוי ונטיש נפי נ
ש •י [מז] ויש עיי״ש ; (סעיף י׳ נהג״ה בסוסו) ואיי לםםוך נ״כ אדנויי. משפע דנפ טפל״יז לא םהני י • ו הו• דפ האיברים שלי• •  ניי: [מו] ואו ביי, דחיומו נתנפל והנשאר נ
. וכן סשסע להדיא בעפיו אולפ נפקיר' הדין לא נזנר דק דטרתת לא פתני ולא נוכרנלל י  נוי. דתיישינן שפא פירש פטקופלםקופ ינפש״ל סי' פיז B"* יי [מת] ואס נםלהה ני
: [מט] וכן נוי. פטלית ואפשר לסד, ונראה מלשון הרט״א ובחד טינ״הו דפפרש בנוונת הטחנר דתות׳ י  נטש״ש אין יוצא כוי טולחי יפה יפה פשםע הלא״ה נשאר הרס נ
 נט״ש קאטר וסותר ע״י פרתת ונם ל׳י םפל״ת ובס״ש חש״ך פקפ״ב ובזה לכאורה יש לדייק
 דאטאי נקפ חפיובר אפ יורע טנחנ ישראל פוסניט על דבריו דלשון על דבריו היינו היתר דטהלית ילטא• צריך ניודע עונד נינניט טנהנ ישראל ולוה נראה ניון דהספ״ק בתנ
 ונ״ש אפ יודע טנהנ ישראל חיינו ריש בזה עוד פניף דטםתטא טבוון לעשות דעונו ואינו טיפנה סטנהנט נטיש הנ״י וג״ב הט״ז א״ב י״ל ביון דהפפינ פ״ל דלא םטנינן על פפל״ח
ג דיודע םנהנ ישראל דיש עיר סניף דטפיוטא אינו משנה טהטנהנ ולזה נתב חרט״א ביון דחויה דםשנר, מרצונו דישראי אירא להך  לא ניחא ליח לחפהני1לפשיק בהטטיק אלא ננהי
. זהו קא׳ על דנרי הפור ואם שפ נער או נערה שיודעיפ וני' : (סעיף ' י? •י(ט״ז ה־ן-יה) בדרישה ב י י  פניף ילא סהני היתירא רמסל״ת נטו בלא היה יודע טנייי י׳»יאל ו

ץ אנרסם ואפילו למתן דמחיד 1 ח ״ ל נ ( א , 0 ל א •(! ד מ  י״א נהג״ה)אדברי הםקילין. אס נפלח בלא הדחה ראשתהונתבשל ויש פ׳ בקרירה י״י!ואף בהפ״ט אפורההחתינח ניון דטעטא דחטקילין משום דם
 ר.1י דם אנריפ שיא פירש איב בנפלח בלא הרחר, ראשונה לד-פונויפ דהסעפ משים דפ נע•! נבר נאפר קודפ הבישול והוי במו נל חתיבר, דעלסא דבלע איםיר ונחנשל נם׳דהחתיכח ננשר אנל נתרנניצת שלימה
ר שגתנשלה ראוי להחמיר אע״פ ת ו י נ י ן•׳) , ״ 0 ח ז לקק ( י פ נ n ו ״ ״ a ( י י ן • 0 . 0  פייטא באיסורי׳ נדלקמן(םיסן קיו) ואף דלעיל פ״ט טפבי׳ בהפ״פ על פעם דנתרנן ט״ס י׳ל דתרי קולא בהפ״ט׳ ל«״ לקמן (
 ׳״ל דאף לטעמא דריבוך אטור דהר• פבואר נהרא״ש הא רםלח ולא תריח סהנ׳ הדחה וטליחה שנית ולא ח״שינן ניון דנםלח תחילה נלא ויביך יצא טקצת דם והוזר וננלע ר,יינו שיש נמים ס' מפני כנד וגני

 דאטרינן איידי דיפלוט דם דידיה א״כ םטילא ננתנשל בלא הדהח וטליהה שנית אפורה איתר. חתינח דחיישינן דיצא תוללה בשעת חטליחח קצת דפ וחזר ונבלע ולא •ונא ע״י
 הבישול ילפ״ז יש לדק נםיש החנ״ה דאפ שהד, ג״י בלא מליחה ונטלה אה״נ דדי;ו נלא נפלה וטשסע דלא חפיר פלא נטלה נלל ולפי הניל י״ל דנזח אף בהפ״ש אפורה החתינה
 כיין דשחה ניי בלא טייחה נתקשח הדס ויצא rap דפ וחזר ונבלע כם״ש הרא״ש לענין טלו/בלא הדחה לפעםא דריביך ואין כאן טפנ״פ נט יש לעיי בטה שנתב הש״ך פקניא דטעפא
 דנשלו אחר הצליי' פותר פשיט דפר, שלא יצא ע"׳ צלי לא יצא נ״כ ע"׳ נישול א״כ בנטלה תחילה יהא נרע דנשעת פליחה •זיא קצת דפ וחזר ונבלע ודוק . ואחר העיון נ״ל דזהו
׳ בהיפיך דלסא כהריב״ש דלא נתקשה אנל  ניחא דמ־,ני צליי׳ אף אחר פליחה דלהפ״ז טפ״ש בפוף טקל״ב וזיל ועוד נ״ל דאפ פלח ובו׳ נזה אטוי׳ להיפיך לודשרא יכי׳ משפע דאפו׳
 להנאוניט היה פותר דאס אפרינן דנתקשח הרפ איני טיציא דם בלל א״נ מםילא נצל• מיתר ולהש״ך נגקה״נ מפיק פעם מעט ט״פ הא הפנים שם עפ הםורח בט״ז םטעפ דם״פ
 יוצא ם»6 בצלי ואטרינן איידי די«לו0 דפ רידיח עיי״ש א״נ אף אפ נשעת פליחה •צא פעט וחזר וננלע ט״ט נצלי יוצא אותו המעס פבח איידי דיפלוס טעם טהגשאר בו ונתקשח .

 אנל

 מעיה ונמאן ומנתי נדיקולא
 ומיא ודפ ה:פלס מהם ננלע
 נתמגילת !שינ אינו ייצא
 נוי עגיל יאיתא תשונה זי
 גחשונת מיימינ׳ יכתנ נת״ת
 וה״ה א׳ לינא גני מעיים
 ואגו.־ בתרנגול׳ לל״עלמאחר
 שהיא מלילה עירש הוס ממקום
 (מקים ואסיר כה״ג אפילו
 שעת הומק והעשו מרונה עו
 נאן לשונו. ינ״נ נש׳ אפי
 וביני ולא נהירא וווקא נקט
בו וננ• פעייס הא לאו הני  נ
 לא ג״ע נצל מחתיכת נשר
 ונהי ופורש ממקום למקום
ו שנפרש לחצצ נמנטל  מ״מ מי
ו ובני מטיס נ כ  נמיס ואפילו נ
 איני אשיר אלא כשהן דניקיט
 נעוף הא לאו הני צא נמ״ש
 הריקח סי׳ סל״ס נשס הרנה
 נייליה ינה׳ ולא ק״״לניות׳'
 נמאי דמכשיר החט הריקח
 אפילי בדבוק הייני משוה
 ואויל לטעמיה דלית ליה איסיר
 דנוק וא:ן לא קיימא לן סני
 אגלנאינודנוקפשיסאדקיייצ
 הני ונדנתנ הרנ נסגיה
 גופיה נסוף סי' ע״ג אצא
ן ניון לאינו לבוקא״ב  ואמדנ
 מיו שנפלט נתנפל נמים וניש
 גני סרננולס גופיה ויש
 לומר הגי . ניצ ברור
 וג׳פ נספר גאר שנע דף
 פיו והאייו עיש ענ״ל :

 יד אפרים
 שנתונו ונשפכו טל המלח
 יניחו להחיגש ומותר למלוח
 נו נשר להוציא ומו אנצ ליתן

 לתוך מאבל אסור ואס

 פתחי תשדבה
 שמואל פימ! י״א שחילק על הוראת הר״ש סלו׳ ז״ל ועיין נתשונמ שמש צוקה חי״ו סי׳ ג״לן השומן ט״ש: (?) נננדו. מנה״ט ומ״ש נשם הר״ש הלוי ז״ל ועיין גזה נתשונת מעיל ונראה דאישתמ־טתית וגרי התיש ופין לקמן סימן טיה סק״ח ומנואר שס וצריך ס׳ נגד נל נמלח שנתגשל אם צריו לשער גינ ננו נל השומן אי לא מאחר שאין וס נ״כ נשימן ט״ש שם סק״י וצ׳׳גנ] •י (יט) אוחי בשר. עיין נתשונח שמש צדקה חיי״ד סימן צ״א בשומן שלא ואם נייר הוגר שהיי המיס רותחים מאד ויש דוחק ננון שהוא ער״ש יש צהייל ט״ש ועש״ן ומיתר מיענו נצא ס׳ כמבואר לקמן סימן ע״ג ס״נ ני' ישיא ז״ל פקיל וערי קצת ימשייש והיינו באס נתנו הנשר נמים שאינם ריתחיס אנל אם נתני אותי נמים ריתחיס היי חליטה טיויא. [*שס נש״ט צריו שיהיה נחנשיל ששיס . עיין נשפר נויי םהגיא נשה גוול אחד נגיו״ד של אא״ז הרנ זיל מצא נמנ אנודה אומד ר' דמיתר לנשל נשר גגי מליחת גחמי פזוימי אף אם אינומפל״ת. ינוהמתפרש צשין הסמיק היטנעניו ע״ש : (יח)שנתנישל. אם אין ישראל יוצא ונכנס אף שיווע מנהנן מ״מ צא ידשתרי מסתמא רק אם אומר נסיריש נוכניה נצל שהדיחו ובלא אמירה לילית אמרינן משתמא מטעה מרתת דנווא׳ הויחו משא״כ תינוק גן ועת יוצא ונכנס והעובד נוכגיס ייוע מנהנן מותר וא״צ אפילי שיאמר העוגד משל״מ עויף ממסל״ת הי:א ואין רגלים לוני וצנן כתב הסמ״ק לשין ונ״ש, והיפא שיש ונאמן אף אס איני משלית ואששו ומעלה דרגציס לדני עם עדית עיבד כוננים אף שאיני שא״י מנהג! ילא הוי רגלים לונר נאמן מטעש מסל״ת ואס הוא יודע מנהגן הוי רגליה למר לונר לעשות כמנהג כיון שהוא משמש ננית ישראצ ואיכ ג' חלוקים נונר שאם משל״ס אף וביין שכן הרי כאן דם שמלחו הוא ורנין והנה אס מוא י!וע מנהגן של ישראל מקרי רגלים שהועילו הרפואות יש לסמוך אף על עונו כוכבים אף שאינו מסל ית ושם איסור דיננן הוא שרגלים (ונר אף אם אינו מסנ״ת ויאיה לדני ממ״ש לקמן סימן קפ״ז ס״ח שאס נינר לטיש וגרי הסמיק נטונ טעס ווה גרור פהעיגו כיכניס נאמן באיסור ורבנן נמקים גדולי אחרוניס נלשיני נמיש נט״ו. ועיין נתשינת נוינ חלק אהיע סוף סימן ל״א שנתנ נער או נערה יודעים נטינ הדחה או יוצא ונכנס מותר משוס ומותתי נו׳ ענ״ל ונומק! נל ולא ידעינן אס הוימוה אי לא נאמנין נמסיח לס״ת ינ״ש אס יוועיס בטיב יהווים ואס יש

 באר היטב
 שאיסול והיתר חליי בזה כללקמן סימן צ״ח. ולק״מ ליל״ל לסימן צ״ח דהחס
 יסביק ליס למסעם אס יש בו איסור או לאי הלכך כשיולע שהאיםול והיתל מלוי
 בזה ולאי אין כאן מסל״ח משא״כ הכא לאסשל לומל דאע״ס שיודע מנהג ישראל
 מ״מ משכחת לה כגון להסיח לפ״ח לפני אחליס שלא שאלוהו אס הדמו והםל״ת
 יהליחו והגע עצמך־ להא קי״ל נא״ע סי׳ י״ז למומל לעגולה כוכבים נאמן למלוח
 אשה במסל״ח ולא אמליגן כיון שיולע שהאיסול והיתל חלוי גזה חזקחו משקל
 אלא ודאי למשבחח לה בכה״ג וכחב בש״ז מאמר שהמעס שהעובד כוכבים נאמן כאן
נןבדס שמלחו מ״כ הוריתי באשה א׳שנשלה  במסל״ח הוא מפני שאיט אלא איסור ילנ
 נשר ושכחה אם מלחה אוחו וזחילה או לא והסרנו מכח זה ללא הוי אלא ספיקא
 דלבק ולקולא והא ללא אמרינן אוקמא אחזקתה דמעיקרא שלא היה מלוח משום
 דאיכא רוב גג^ החזקה לרוב פעמים מולחים חחצה ורוב עליף מחזקה . ׳וכחנ
 עול נשם הדלישה למ״ש רמ״א כאן הואיל ויודע מנהג וכוי לאו ליקא יולע אלא
 ראוי להיוח יולע מירתח העובל כוכבים וננקה״כ השיג עליו ללא לק להאי
. כחב ל ש ב ת ג  הואיל ויודע קאי אעונל כוכבים ולא אקשן וק״ל: (ל)) ש
: ת  השייך אף אס לא נתבשל לנמלי לק ששמוה בקדרה שמקצחה חס והיל סוללת נ
. ללא ילעינן כמה למא נפק מיניה והקשה הב״ח להא בשובר ר ש  (לח) ב
 מסרקת בהמת בסי׳ ס״ז ס״ל לאסור משוס לסירש מממוס למקום והינ יהיה אסור
 מה״ס אוחה החתיכה וכתב המ״ז ללק״מ להכא בבישול כל מה שסירש יוצא לחון
ם י או במקום הפסד מרובה. י ח ר ו  וכל שלא יוצא לחיז אינו פורש כלל: (לע) א
 ש״ך. וכהנבח״ח כלל ב׳ בחרעולח שהיא חלולה איכא למיחש שמא פירש ממקום

 למקום ואסור כה״נ אסילו נשעק הדחק והפסד מליבה וסר״ח ם״ק מ״ד סשק
. בחב הט״ז דהיינו שלא שהה שיעול מליחה ואס לא נמלחה רק י ו א ר ׳ נה״כ : (מ) ב ס  להתיר משים שהרושב מבלבל ומוליך תלם צכל ומחנשל בס׳ וכ״כ נ
. הל״ש תליי סימן י' הורה להחיל בשר ששתה ג״י ׳ . וכתב השייך אנל החתיכה עצמה אסולה אף לאיכא ס ו ד ג נ  מצד א' נתבאל דינו בסעיף ל׳ ע״ש: (מא) כ
 נתתינס עצמה מותי וא״נ נם נוה יש להתיר נמש״מ !;״כ הפריח ולממחנר תתינה עצמה מותרת ועיי! נס״ק שאמ״ו: שע״י מנישול פירש ממקום לסןיס ומ״מ אינו יוצא לחון ואף ממחנר מווה נוה לפי הטעה שכחנ הט״ז דמה שפירש יצא לחין אף לפי מ״ש לקמן טעה הט״ו צ״ע ועיקר הטעם שפוסק נםרא״ש ופירש ממקום למקום טנדו. טנה״ט ועיין נתיח נלל נ׳ שנתנ נן ואע״ג דלעיל נ׳ נהפ״מ סדי מ״ט סתם נא! ואששר ושיל וכאן יש לאסור אותה חתיכה אף נשפ״מ ניון שוה נתקשה ומו כתוכו שפיו יש לחוש שמא הנישול מרעי קצת מלח הרנה לא ישהה נתון ניתו שלא יטעו לימן ממני לתוך המאכל אף על גנ דנויטנד אינו א!סי שנתבטל המעט דם שנתוגו מ5ל מקום לכתחילה ט!נ צוהר עיש: (פעיף •יא בהנ׳ה) ואס ניזנשל צריך ם' לתוך מאבל אסור יאס הוא בלא מלימה ונמלחה במעות עם חחיכות אחלוח ונחבשלו כולם יחד ולעת האוכל נזכלי שחתיכה א׳ היחת מבשל ששהה גיי נצא מליחה לכולם מוחלות באכילה

 גליון מהרש״א
 (שם ס״ק נ״ה) לאו ליקא •ודע • בדרישה בתב רק דהנער היוצא ונכנס איצ שידע אבל העונד בוכביס
 אם איט יויע ל״ש טרתת . טשנצית : (שס F"o נח) להשיב באיפיר הדבוק. ודם הכנוש נלכ אין לו
1 י יי) כנגד אותי בשר. בתי י ע  דין דביק ביק דשיע וספעס אחר אפוי עי' ׳ט״ך ס•'. ע״ב סקי׳: (^"ט ס
 נ״ו ח״א חיו״ד בלל א' פי' ב״פ בתב לסמוך על הראב״ד דטשער׳' בםח נפיק דם טיניח ויש לנוד! לסלוח
 חתיכה בנםות נוו ולהעטיד תהת הנלי הטנוקנ נשא״ט שיטיף הדפ לחינו ינחכ עוי שדם היוצא מתרננולת
 ליותר הוא בביצה ואי איבא בקדירה פ' ביצים נתנפל ועי׳ שייך נסמוך פקנ״ז: (נהג״ה) ויש או»־ים.
פ אף שהוא נטנישל טוחרת אותה התיכה כדאיתא פעיף ט״ו ועיין לקטן בנליון ס״ע ש״ך ם״ק ׳ ו נ נ  אבל נ
 ל' ! (שה) אוטריםיא״ה• סייזי בבני טעים שאינן טחזיקין נהפ דם רק בשופן שעליו אפ נחנשל כך
 אט יש ששים ננד השימן נש החלחולת עצטה טותר פע״ה ש״ך ם״ק חי: (שה) אותה חתינה, טשא״כ
. ונשרה פעליע עי׳ פיו ס״ק ליו.׳ ' ' בדאינא ט י £  בבישול בלא חדחה אחרונה נסיו טיק י״ט : (שש) א
 (שם) והבי נהונ.בני םעיס שלא נפלחו אף שיש נהם שיפן אס יש פ׳ ננד חשופן מותר נס אותה חתיכה
 ש״ך פי' ע״ד, םק״ח: (ט״ז ס״ק נ״ט) יהתםד פרונה. וננקה״כ ובן נפריח םתיד : (ש״ו הי׳ז מיז) או

א טי' וטיא פוף פ״ק וי.׳ ״  בםקום הפטר. רכל צורך נרול שיה עש הפשר פרובח ועיי מ

 חדושי בית מאיר
 הנשר יו סולדת אי לאו הא מה שנחיך הקדירה ולאי יו סולרס ככל נ״ר. ונה נסק״ח למק מנח וה מל הקרירות . ומ״ששקאי על הנשי א״י מה בנך דהא איהו מ״מ מסיש שהושם ננצי ראשון 1א״נ מה לי אש הגעת• צהשר מ״י וראיתי כ׳ גס היא לא ייי לחלק כוחלקסי ונכנס נחחקיס והקשה תרתי צמה לי אפ קאי ממש שנתבשל שאותה חתיכה מותר נואינא ס׳ אף שלא נהימ לשי הכרעת הס״ח וין ו׳. אחר איזה שנים דתורא ענ״פ לא יפה עשה הש״ך שהעתיק הנהו מריס נסתם ני ננשרא ותורא ננוון זה עכ״פ אינו שוה על האש וע״נ לחלק 'הכי נוי שלא יסתור עצמו די! נ׳ עם דין ד׳ א! עכ״ט לחלק ווין נ׳ לא איירי ננשדא מאחר ונס מתנשל ממש רב! המתיו׳! והיינו ננישוא ומורא הינא ולא נתגשל לגמרי נ״א בכלי ראשון שצא מציתה נצל מסיק נת״ח שם דין ד׳ וכתב מיה! נאותה חמינה עצמה יש להקל נוה אי אינא ס׳ נקוירה כונו! ונמלח לע״ז קאי התם ונזה איכא למימי שהמלח מסייע לנלוע אף ננשרא ותורא ־ משא״נ בשר שנתבשל נלא י&מ שהה״מלא השוס אלא נח-תינה שנמלח? ולא שהה במלחו שעור מליחה או שהה נ׳ ימים נלא מלימה ואיכא ס׳ נקדירס אס לא נהט״מ יכהכרעת הרמ״א ונאממ נת״מ מניאו הני ע״ש. אמנם צענ״ו צא העתיק נסתם . משמע ואין חיצוק נין נתבשל (נמרי צצא נתבשל לגמרי ינשניהס שוה לאיסור אותה" חתיכה אף שוחק שס . אח״ו מצאתי נבו השיגו נמי פר״וו וגס כמ״י: (שם בש״ך סקם״י) םעתימ דברי ת״ח

 צבי לצדיק
 (שט ש״ך סיק מ״ח) ואס נתבשל בו׳ אנל המזינה ני׳ . ק״ק הא וס שנשלי ורבנן וניו) שנמלח ייצא דמו רק דחייש מה שנשינש יצא ננישיל א״נ ע:"ש סשק שמא יש ס׳ נגד הדס שנתינש וספק דרבנן(סקל. וציל

 דתיישי' שמא ןוס שנתייבש אמר שיצא ממקוס למקום נשאר נמקוס מיומו ילא נתעוג להתגעל נקי וצע״ק;



ב ה י ז ר ו ן יורה דעה סט הלכות מליחה ט ה י כ ת פ 2 ש 9 י הגולי! 6 א  ב

ט ואין לאבלו מבושל. ואפילו שיחנו כמים פושרים כדי שיחעורר דמו ל5אח לא מהני ח״ח כלל ד׳ לין ל׳ ומהרש״ל כאי׳׳ש סימן ד׳ ופכ״ה פ 5ייי מ ״ז •י, י ־ ש י י!6 מ ״  י
 סימן פ״ה: נ אלא צלי.ולצלי מותר בלא מליחה אלא דלכתחלה,יש למלחו קצת כשאר צלי וכדלקמן סי׳ מ״ו ס״בבהנ״ה אבל לאאמרינןכיון
 יכ״נ המרדני נשמםונשפא״י: ששהה נ׳ ימים בלא מליחה ניבעי מליחה ממש אף לצלי חיח ריש כלל ד׳ ומבואר עוד שם דאפילו לא ניקר אוחו מנידי הדס שצו מוחר לצלי
 ולעיל סימן ס״ל סעיף י״ח נתבאר דלכתחלה יש לנקר הבשר מחלב שבו תוך שלשה ימים ובדיעבד אס מנקרו אחר כך מותר אף לקדירה

א לא יכשלנו. דשמא לא  ע״ש: נ
ת ולא שהה שימור מליחה וע״ז אמר ע ר >כב) ששהה ג׳ ימים מעת ל ש ב פ ) י כא בנ  יצא כל רמו על ידי צלייה ויצא אח״כ י
 על ידי בישול דהבישול פועל יותר בלא מליחה עג) נתייבש רמו בתוכו ולא יצא שלא נמלח כראוי ר״ל שלא שהה בו
א כראוי למליחה:(לא) ואחר שזילאו ל £ נ א ? ש ן ב  מ

 דשמא לא יצא כל
 דמו

 לא יבשלנו
 (״>) יבשלנו

ט ואין לאכלן(מ־) מבו  ל-״י״ מצלייה ואם בשלו מותר שאנוחולין עוד ע״י מליחה מ

) נכי) ־ ואחר שצלאן נא(כה) לא א ל ) י ל א צ { ל א ש נ ? ש מ , י ל K <?כ p לי2!י M ׳•׳״.י י ״ו י! ״ י ״; s7 ^-הא לאי! יצא שרב לא יצא כ״כ ע״י בישול,ל״ 

 מטה יהונתן
 (שט סעיף יינ) לא
 יבשלנו בוי . ואס נשלו
 מומי. ש״ו ה״ק גיא וצ״ו

, . , 1 י  (ננו נסימן ע״נ והמס א
6 מצלייה ואם בשלו מותר שאנו חולין  מועיל מלימה משוס ליבוי ו
• י י - י - 1 י  שנה ומסתמא סכל נפלס -

 ומה שלא נפלנו גללי
 בנישול אנל הנא הא ואין

 לכבד בר״ס ע״נ דנ״כ אין לה היתר ע״י מליחה כי אם ע״י צלייה ומותר לבשלה אחר הצלייה ואפי׳ לכתחלה דהתם אינו מועיל מליחה משוס
 ריבוי דם שבה ומסתמא נפלפ הכל בצלייה ומה שלא נפלס בצלייה לא יפלוט בנישול אבל הכא אינו מועיל מליחה משוס שכבנ, נתייבש דמו

 באר היטב בתוכו
׳ הש״ך ואשי׳ שישנו נמים כ - ל ש ו ב ׳ נ״ה ונבי״ע סי׳ קע״א: (מכ) ם  ועיין כנ״ש סי
. כקנ הש״ך לשמא ו נ ל ש ב  פושרים כדי שיחעירר למו לצאה לא מהני: (מג) י
 לא יצא כל למו ע״י צליה ויצא איו״כ ע״י נישול להנישול פועל יותר מצליה ואם
 נשלו מוחל שאנו חולין לומל שיצא הכל ומה שנשאר ולא יצא שוב לא ;צא ג״כ
ל בל״ס ע״ג לג״כ אין לה הימל ע״י מלימה כ״א ע״י צליה ומוחל מ  ע״י נישול ול״ל ל
 לבשלה אחל הצליה אפילו לכחחלה דהחס אינו מועיל מליחה משום לכוי לם שנה
 ומםחמא נשלט הכל בצליה ומה שלא נפלט בצליה לא יסלוס בבישול אבל הכא איט
 מועיל מליחה משוס שכבל נח״בש דמו בתוכו ואפשל דצלי אינו שועל לרכך הדס
. וכחב עוד דלצלי מוחל בלי מליחה אלח דלנחחלה  שיצא הכל והבישול פועל לרככו
 יש למלמו קצת כשאר צלי,ואפילו לא ניקר אוחי מגידי הדם שבו מומר לצלי
 יע״ל סי׳ ס״ד סי״מ נמבאל דלכסחלה יש לנקר הבשל למלב שבו תוך ג״י ובדיעבד
 אס מנקלו אח״כ מוחל אף לקדרה ע״ש. וכחנ גש״ז נשס מהלש״ל על בשל
 ששהה נ״י בלא מליחה ואח״כ מלקו אוחו בכלי מנוקב וכו׳ ע״ש וכחב עוד הנו״ז
 וכן נלאה אם מלח בשל ששהה ג״י בלא מליחה עס שאל בשל שנמלח להוציא דמו
 לאסור זה הבשר ששהה נ״י דשמא בולע מהדס שיוצא משאל הנשל דאין הנשר
 נתקשה כ״כ לומר ששוב לא יבלע דבל בתוכו וע״נ לא נסמוך נשום דבר לקולא
 וה״ה אס מלח בשל ששהה נ״י עם שאל בשל שכבל נמלח והודח בכלי שאינו מנוקב
ז ישן שאם אחל נ ו ק  אםול נם שאל הנשר כיון שמונח בכלי שאינו מנוקב ומצאתי נ
 ששהה ג״י מלחוהו כשיעור מלימה והדיחוהו וצלאוהו סוב מוחל לגשל(ועיין צ״צ

 6חחי תשובה
 נהג״מ מגן המחבל שדמה מדיו והעלה ניעת הר״ש הלוי ו״ל: (בא) בשר משהה . פי׳
 נהיט של סרג מהרי״נו ו״ל לקמן סימן ע״ה סין״ס שכסנ נשס ששונמ שנויי להקל נשומ!
 איווומ שלא הוומ תוך ג״י ועיין נחשונח נו״נ חלק יו״ד סימן נ״ה שמלק על השגויי גוה
 שהתיר את האסיר וכתנ דאן< לועח השנוי׳ דוקא גשומן שהוששנו אנל אס השומן לא הופשט
 עדיין מעל האווז גס הוא מידה שאפילו השומן אסור לנשל ימי שהורה להתיר אפילי השומן
 לחור ראוי לגעור נו ננוישה ואס כנר נעשה• מעשה והפשימ השומן וכשלו אבוויס הכלים
 ןנל התערונת ע״ש גם נתשינת מאיר מגולה ונינו עקיבא איגד ו״ל סימן מ״ו מולק על
 השגו״י נוה . ועיין נספר מ״ד שכשנ ג״כ דנשימן הדין נמו גנשר אלא שנתנ ויש להתיר
 ע״י נישיל נמים נששיס אחר המליחה כיון וגהש״מ סמכינן חממנו בסעיף י״א והמיה שנלעו
 איסור ישפכו יאין זה מנטל אישיר מטעם שיחוור וינלע השומן מהמים אין ןה ניטול איסור
 והנליעה נא אחר הנימול ועוד דנוונתנו להתיך השומן דמיא קצת לסימן פיו ס״ג אנל
 לעינו בשומן אחר עד ששים נראה ואסור עניו(ונראה ובאופן זה אף ננשר שרי מיהו לטעם
 השני מכתנ מחייו ולא היי מנטל איסיי ואין כיינמוו אלא להמיך השומן אפשי דגנשר
 אסור מטעם שכתנ הני״ז נסימן קצ״ז, סק״ד דלא שיי נאין כוונתו לכן אלא הינא שאי אסשו
 נענין אתר עיין שם יה״נ ננשר אפשר נצלים אנל כשומן א״א נע נין אחר ונצלי השומן
 נלה) ועיין גתשיגח רגינו עקינא איגד סימן ל״ח שהוא ו״ל העלה להקל נוה נהס״מ והיינו
 ומחחלה ימלח השומן כדינו ואחר המליחה והדחה יערנ נשאר שומן שנמלח והודח נוינו
 ע״ש טעמו: (כב) ששהה נ' יטיס . עיין בתשובת ברית אברהם חלק יו״ו סימן כ״ט ע״ו
 עוף השוהה למות אחר שחיטה נמה שעיש ונשתהה ג״י גלי מליחה מאיזה וטן מוני! השלשה
 ימים אס משעש שחיטה א1 משעה שתצא יששה התנ מחחלה לחלק לענין הכני מעיס והוי כמנחי
 נויקולא .וראוי למחשנ הנ׳ ימים משעח שחיטה משא״ה שאר הנשר והאריך נוס והעלה להקל
 נס ננ״מ ויש לחשוב משעה שמצא נפשה ע״ש , וצ״ע לוינא אס נשיה נמים וכשלקחוהו מהמים
 היס לח נמו נ׳ וני שעות עו שהיו סמים נוטשים ונשתהה ג״י מאיזה ומן מנינן אס משעה

ה jyiji . שלקחו מהמים אי מעת שנלה נל לחלוחית סמים ונראה להי1ל •י (בג) נתייבש יסו בתוכו ח ל ג p ו s n ' u w u j u wsy tmv ni y׳g׳J\1׳r1 1J<!׳ 

 עיין נתשונת שמש צוקה מי׳יי״ו סימ! ליי •י (כד) יאתר שעלאי7"עבהיט סיף ס״ק מיג נשה קונן ישן. ועיין נתשונמ מעיל צוקה סימן י״נ פנתנ שאין לסמיך מיו אפילו נהפימ
 ט״ש היטב. ועיין בתשובת חשואח חן סי' נ״א מ״ש נזה: לכה) לא ינשלנו. עיין נספר חמודי וניאל סימן וי ואף אס רוציס לצלותו בקרירה ביובש אסור עיש. (יעיין נתשונת יוני!
 ח״א סימן קל״ח טועמו והא ואסור לנשל אחר מצלימ דיקא אס ישנו בקדירה נעיד שיהיו המיס פושרים ואז מיככין אומו אנצ אם ישליכו אותו נמים רותחים מומר *׳ש. ונראה ולעת
 הצורך כגון גלילי פסחים שאין אונלין צלי יק צלי יאמ״נ נישלו איכלין כמו שמנואר גא״ח סינצן תעיו יש לסמוך ע״ז כששיטות . ועיין נס״ט מיש נשם רש״ל וט״ו והנה ננהיכ גמנס פל
. מצור ננקהינ להתיר נוס וענ״ס יוצא קצת וס ואמרינן לגני וה שבלע כבולעו  סנלמ יש״ל דמ״מ הנשר מילט מעט מעט 1על וין האי של סטיו נאם מלח עס שאר נשר שנמלח להוציא ומו
 כ״ט ע״ש ועיין נתשונת בית אפיים ח׳ יו״ד סי׳ כ״ז נמעשה שנמלח נשי ששהה נ׳ ימים עם נשי עוף יחי ואחר מלימה ומוחה ננשו אותם נחגית ומלחו אותן יחד כדרך שמולחין לקיום
 ונכבש נך נמס ימיט וכתנ ויש לאסור מנל אפילו מה שחו! לציי חוא והא ייט״ז נתג גשם רשיל ונצא שהה שיעור בנישס ממיר מטעם ממינ וא״נ הנא דשסה ש״נ נאסר ואף וניש״ש
 מבואר שאס הוומ אחר סמליחה הראשונה אין לאסור אפילו שהה שינ מימ הרי נאן היה ננוש מעל״ע דאפילו נמיס היה המנושל ואינ נאסר מה שכחוך הציר ואוסר הכל אחינ ועוו ומכא
 נין צהס״ו ובין להש״ך ננס״נ אין מקום להקל נוה והא לסטיו נאסר מתחלה הנשר ששהה ענלע דם משאל הנשל ואף שנה״כ צידד להקל הלא לועחו נאסר מסעם שנמלח אח״כ נכצי
 שאינו מנוקנ ולים צן למינקט קולי דתרווייהו ענית דנריו ט״ש נארינות. ועיין בתשובת חפארח צני חי״ו סימן ט״ה נמעשה שבשלו נשר שנמצמ ומוומ ואמ״נ נמוווע ששהה ג׳ ימים
 גלי מליחה ווה נווט אמר ששהו הכלים מעל״ע הנה אם סכלים יש להם שקנס בהגעלה אסורים נלא הגעלה דמוי דנל שיש לו מתירי[ אולם אס הס נ״ח שאין הקנס בהגעלה המורם להמיר

 מועיל מליחה משוס דנני
 נתייבש ומה נתונה ולפי
 ונריי אש שהה בנו ג״י
 מעליע נמי אסור לנשל! אחו
 צלי אנל התוס׳ פירשו הטעם
ו אחר נ  הא ומותר לנשל נ
 צ(י משוס שכנו נוצו ופ
 1הת1ר׳ התירס ואינו אסור יק
 מדרבנן וכיון שנטשה צלי אף
 שעדיין יש גו וס מ1תי א״נ
 לפי טעם זה אף גשהה ;׳
 ימים כלי מליחה גמי שרי

 יד אפריס
 (טעיף י״נ) ןאין לאבלו
 מנושל. ענה״ט וניינכנו״י
 ,ח״א נשוט! אוווותשלא הווחו
 גי• ימיט יש לסקל לענן ע״י
 מליחה כוינו ועכ״ס יגיור
 תחלה העויימ היטג מהנשר
 שדנוק עם השומן נס יחתנס
 וידיחס וימלמס ע״ט והובא
 נמו״מ סימן ע״ה אך ננינ
 סי׳כ״ד כ׳ מרורות על המורה
 הימר נוה וני ואס הורה
 לממיר הנשר ודאי מזיו סוא
 להאניל ונר האסיר דנס
 השנו״י אינו מחיר רק משומן
 לנד ולא פיס מקוס לטע1ת
 יגיערין 0 ומעניוין אותו
 שלא יורה עוד ואמנם אף
 סמורה להמיר השומן לנו
 ואוי לגעור נו ננזיפמ ואם
 נעשה מעשה והששיט משומן
 ונשלו אסורים הכלים וכל

 התערינוס וול׳ נסשגו״י ואף
 ושומן אינו מוחוק נוס מ״מ
 וס יש נו ועוו ועיר האווז
 אינו נולו שומן ואפילו אווו
 נחוש יש לו עור קרום ואותו
 סקרוס ידא׳ יש נו ום ולא

 אמדו האחווניס לק בשומן שנגני מעייה שכולו הוא לק שומן צנו וסשנות יעקב נחנ שכצ עור העוף הוא שומן וליחא כו׳ עיי( שס ועיין לקמן סימן מ״ה מה שנחנתי נזה נעגין העליל שנמלח מצד אחד: ונשוית
 אור נעלה סימן י״ס בשומן הכנחא ששהה ג׳ ימים נלא מליחה והדחה והאשה מלמה והויחיי וסחינס משומן ותיקנה מאכלים לשנס נס מכרה לאחרים ותיקנו תנשילין לשנת ושוב נווט ששהה ג'ימים וכתנ(מתיל
 הנשאר מתבשילי! והכלים משוס ס״ס.שמא סיה ס׳ נמנשילין ושמא היס ם' נחנשיל מאחר שאין נו דם נ״נ וגה אפשר שיצא ע״י מלימה ועכ״ש צא נשאר נינ שלא •הא נדי לנטל ואין זה סשק חסיון ידיעה שהוא ספק
 צנצ סוור וגפ סיא ספק ורננן כמיש הט״ז נספק אס מלחה ואף שנה״כ חולק מש1ס דא-תמוק אישורא יש לחלק דהמם הספק על הממינס טה שאין כן.נזה שהשומן נימוס בקדירה ע״ש ונראה שגס הנו״נ אפשר שמודה נזה
 וכמבואר גונריו שנשומן שבגני מפייס יש סנרא טפי למקל שאין שם עור ואפשר נהט״מ להתיר סחערונות וענ״ס הסומך להקל להתיר הכליה אחו שהייה מעל״ע ודאי צא הססיו וה׳ נגנעת שאוצ סימן ג׳ נאווז שמינה
 ששהה ג' ימים בלא מליחה ואין צי היתר כי אס לצלי אסור לישן נצי תחתיו לקנל השמנונית ונויענו שנחני כצי צקנצ השוק יכגר נצלה חצי צצייחו יש(הסיר נויענד נמו ננישול אמר צלייה נויענו ואף שמניי ימינ
 סעמא משןפ ניטול נריענ יסכא אפשר דציכא גשמנינית ס׳ נגד הוס היוצא מ״מ י״צ נדיענד יש צסמיך עצ טעה הנ״י דפצני כצ ומו עצ יוי צצי יצנן מיתר נויענו אחר סנישיצ יה״ה נוה יעיין נממ״נ מה שכתנ על ונרי
 הנל״י והפמ״א והעלה ולענין אווזות ששהה ג' ימים יש לאסור אף נהס״מ אנל אם לא הוות הדחה ראשונה יש להקצ נכה״ג ע״ש ועיין נסעיף קטן שאחר וס : (שם) ואחד שזילאו לא יבשלנו. ענהיט ונסב נשמש
 צדקה סי׳ ל״ו נענין נשר ששהה ג׳ ימים ותינף כחצי שעה אחר כלוח הג׳ ימיס קרעוהו לנמה קרעיס והדיחוהו והיה מי שרייתה כמו מי שריית שחר נשר ומצחוהו ואמר המליחה והוחה נחרייחא אזי( סומקא ואתי חיורא חציצה
 (המיר צנשצו ןאפיצו עצמוסי נמה פעמים ידמים נקיים ולמיס אין צהשגיח נזה ע״ש י. יע״ש שאין צה!ר!מ היחד צנשל אסר הצלייה וכן אי( להתיר למלח! אמל הצלייה ולננוש אותו ימים יניס ננצי שאינו מנוקנ דננוש
 נמנ1של וצנן אין לשהוסו ימים וניס נגון(ע״י עישון) דתיישינן דלמא אישחלי ומנשל ציה ע״ש. וע״ש טעם ואסור צמתוך נשר ששהה ג׳ ימים וק וק וצעונ נו שומן ותנלין צמצאות ממנו נרנשוח נדי לאכצן צלויות
 עיג גחלים או טמונות נרמן חס נחיסוי נייר או נצחי נייר ומי מעיים קשים הס ואין מחזיקי! וחמה אומן ונמצא הנשר שממולא בתוכו נגתנשל ננצי ואפור וגה איכא צמיגזר וצמא אשי צנשוצי מינייהו והא אסרינן
 להשהות נו׳ ע״פ ועיין מסינ שנמנסס צויד ועתו להסיר ננהיג ונ׳ עליו ינמיפוי נייר שכתב ע״פ העיז סימן ס״ס ונכר נמננו דאנן העיור חלק עליו יאסי וכעיקר הדין כנר מורם נשמש צדקה ועוד גדילים ואין
 להשהותן עיש: ועיין בתשואות חן סימן נ׳ שהאריך נדנרי סאו״ה והמחגר והעלה שאין לזו! מפסק אויה ובלא ניקור ג׳ ימים לא ממני הומה מיעטת יאה צא שרה קצת אסיר לנשל אלא לצלות ואם נישל יש להקל נויענד
 ואס ניקר מון שלשה ימים אף שהויח הדחה מועטת תוך ג׳ מותו צנשצ וכ״ז נשהה כנו אגל להתחלה יש מיליק אם הוא מנזקי נכון שישרה אותה מיטנ וכשאינו מנוסי אסור לנתחלה אף אה ישרה נסה שעות נמים
 כיין וחכמי איסטייין אושרין אף נדיענד אין לנו לתקל לכחתילה ועיש שהניא מחיית ייןיחיאל שדעתו לאף דיענד אין צהקל אפיצו במניקר אצא עצ ייי שרייה קצת וכשאיני מיייןי אף עיי שרייה קצת אין צסקל והגיא
 ואיוח ואין מוכרח והמחמיר יחמיר לעצמו ולא לאחרים ע״ש. וע״ש סימן כיא כ׳ דננה״נ ששהה והעניי מליו מיס נשסינמ נעלמא ימממרינן מ״ס נהפסו קצמ מומר לנשלו אחר צלייה ע״ש ימיש נהיט שני סט״ו נשם
 לשיל על הנשר נו׳ עיין ננה״נ שהשיג טיז ומ״ש ננמלח טס פאר נשר נו׳ הנה נע״ז כ׳ שמורה אמד התיר ונלאה שעטה נו׳ זהנה מצאתי לו רצ אחיו הגאון מוהר״י מלוי ויל נששינומיו שמתיר מסעם נמ״פ ישיל
 יממ״נ אס קשס צפליט נ״נ לא ינלע ואם ינלע כך פילטי ע״י המליחה ולא חיישינן שנלע קצת ששונ לא יפלוט שנחקשה נו׳ לימא לנכיצי צולין הלנחא מוצייחא שיי. ומ״ש המ״י נצצ י״ו דלפי מס שפסק וט״א
 להקל גדיענד ננישלו אחר צלייה ני' ע״ש מניאו נן נונוי מיהר״י הלוי ע״ש. וטיין נח״ו שועתו להקל נויניס אצו שנ׳ הני״ז צפי שלי! זה אינו רק חומרת הגאונים ע״ש : ועיין נספוי שייח נ״א סי׳ ניו נפר שבסס
 נ׳ ימים שנמלח עס נשר עוף יחו ואחר מלימה יהומס בנשי אותם ימו בחנית ומלחו איתס כורך שמילמין צקיוס צזטן מרינה ונכנש כך כמה ימים יש לאסיר אף מה שחין צציר ע״ש מלתא נטעמא ועיין נרדנ״ו ח״נ
 סימן קליח ועיין נח״י שיש צמחיו שומן ששהה ג׳ ימיס נלא מלימה שאחד המליחה כדיני יבשל השומן גמיס שיש נהם ס' כיין ונהט״מ קי"( ואותה חתיכה מותרת והטיס ישפנו ואין זה ממל איסור והטעה שיחזור
 השומן וינלע מהנויה אין זה נוטוצ איסור והבציעה נאה אחר סניטוצ ועוד דכיונתינו צהתיך השומן ומיא קצח לסימן ס״ו אבל לערבו כשומן אחר נראה יאסור ענ״ל ולנאווה לסי טעמא נמלא אף לעינ נשומן אחר
ת י״ל דהכי עדיף טפי למיס שאין ורך התכת השומן גכך מחזי כמכוון לנטל אישור משאיכ שומן שאינו מהותך שוון להשיך צ  נשר שאינו מהותך היה מומר שהרי אין הכוונה לגטל הדס אלא להמיך השומן ואדרגה ק
 נצ סשימן פלו ביחד יצא מיתזי כמבטל איסור אן נלאה דנלא״ה אין עטה השני לנד מספיק להתיר והתה איני מוהיףעלי! דק כמות שהוא מחמת הדבש.וכן. באפיית הפת מחיטימ מתזלעיה שכנו נחנטצ אצא שלא נא
 לידי ניט נזה אמרינן ואין כוונתי לנטל ואס"( אם שומן נשר בצוע וס ויויע שיש ס׳ בשומן נגד הדס אף דאבתי לא יהיג טעמח שרי צהתיכי שאין הכוונת יק להתינו וכן הוא נשאר איסורים שנפלו צס' שרי לנש(
 אח״כ אנל מ״מ כשנפל לפחות מס׳ שיסית מומר להוסיף עליו מנחון ולומר שאין כוונתו לנטל זה לא שמענו ואף שוס שמלמו אינו אצא ורבנן ינס להוי וס שבשלו מימ כנר נמנ הרמ״א סימן צ״ט ואף להוסיף נורננן
 אסור ווה מנואל ואה נאמו ונה״ג שרי לנטל לנתחיצה א״נ לועח הטור והמחגר סימן צינ דחתינה עצמה חוזות להיות מותרת יהיה היתל לנחחיצה לנשל ימינה שגלעס איסור נמים שיש נהם ס׳ נגד מאיסור ונאמר
 כיין ונלא״ה ורך לנשל נשו אין ניונתו לגטל רק לנשל הנשר איו וו״א ואע״פ שעושה נו נורך שהיה הוא עושה נו נלא ניטול כיון שמוסיף על הנמות ועיי הוספה וו הוא מחוש מעשה הנימול אית ניה משום אין
 מנסלין ועיין נחילי( דף ק׳ יאמנס כשמתיך נמיסושיעך המיס נראה וזה לא היי מנעצ לאיסור דוה וימה להגעלה ושויא י מה״ע• שאין הכוונה יק להשליט האישור יצא צנטלי יעיין נט״ו א״ח סימן חנ״נ יבפר״ח הימן
 קפינ דמה שנתנאל האישור הנפלט ע״י הנעלה צא אינפש צן כיון שאינו נהנה ממנו ומימ ציט ונהי וקייצ ואותה מתינס מותרת מטעם שני הט״ז ננשי שנתנשל בלא מליחה דמה שפירש יצא'לחון מ״מ פשיעא וגס
 נאוחה חתינהנשאי חלק מטעם של הדס שפירש צפי חשנו! אלא שמיתר מחממ שמול נס׳ והיינו נויענד אנל לכתחילה לא יצא מנצל אין מנטלי! איסור לנחחיצה ונזה אין מבליעה אחר הנימול יק נשפת ניטו(
 השומן נוטל מלקו מהלם ומחנטל נו ועיש נחיל נניאוויס שכ׳ ואין לזמי שלטעם העיז ולטי שאינו טירש עעמא קא יהינ דז״א שהוא טעם מוס טצא פירש ע״ש . ווה צענין טעם הוס שלא פיוש אנל סוס שפירש
 שהוא חחינה דאיסורא הנשר הוא מקנ( הטעה נשעח פריששו ממנו אצא צפי שהיא נסחט צקלירמ וצא נשאר נו רק פחות משי הוא מותר ועניס צנתתיצה סיה ראוי צאשוו(ועיש נחיל שנתנ צועח סמחנר אף אס נפל
 לקרירה אחרת נפחות מס׳ אינו אוסר וניון שהיה גס׳ נשחט טעמו ואפשר לסוחטו והימילא מותר ע״ש ולסענ״ד לא נאמר זה רק צענין נליע׳ טעם דאו ניי( שנסתט קליש ציס וטעה קציש דהיתייא איני אוסר
 שאין עציו שם סעס נעיקי אן נאן ניס האנייה דאמרינן אף שלא פירש ממקומו נקליוה ראשונה יפריש בקרירה שניה אין זמ טעם רק ממש וממש אינו נשחט עיי ש' וניו! שעפה פירש ואין נו ס׳ אסור ועיי!
ז העיז על מממגר סוא חמיה שהיי אס דם דעצמא היס מובלע נחחינס י י י  נמשנצומ שאוסר גינ ונימ ואף לצורך נגון לננוי שנת נו׳ וסמנינן אמחנר מימ נקוירמ שניה שאין ס׳ אשור וצא עח האשף טה) ואמנם ת
 ונפל לס׳ היה החתיכה נשארת באיסורה ואמוינן שלא יצא נמ״ש סטיו סי׳ קיו ומאי עדיפיתא לוס ac ומאן לימא שלא פירש ממנו דשמא פירש ממנו רוב הדס שנו או כילו ויצא מקצת! ומקצת לא יצא ולומר שטנע
 סנישיל היא מה שמתעורר לצאת יוצא צמון הכצ וצנן נדם מעצמא או איסור אמרינן שמא נשאי בתוכו ממנו מה שלא נתעורר לצאת מ״י הנישול נלל מ״מ זו מני! לנו. ומכ״ש להרשנ״א דס״צ דאף שנפלט לחון שטעם
 קסילא ואין טעם איסור אסוו יהיינו ומ״מ טעם קלוש איח ניה א״כ מה מך שהנפרש יוצא צחין מ״מ בחתיכה טצמה נשאו נה טעים פירתא מ!ה הדם שנפרש מטעמא ואיסירא ובן נום מעצמא וואי הנ׳ היא
 שיוצא לחון ומימ טסו נו טעמו טעם קצת עניפ והוא אסור ואם נן מאי עוישותא ווס מחינה ולכן נראה ודעת המחבר הוא דעח הרא״ש דסנירא ליה פירש ממקום למקום בתוך החתיכה ליח לן נה כמ״ש סשיך סי'
 ע״! וכן ועתו כסיא״ש לענין נמלח נכשא״מ והא דשונר מפוקתיז שאני ופירש מחיים נמו שנתנ משיך או נמו שכתג הגיח וכל שפירש ממקום למקום עיי צלייה ומליחה לית לן נה ולנך א6 נתנשל אותה תמיכה
 מותרת נס נן דמה שיצא למון נשנשל ומה שפירש נשנים ע״י הנישול מומר ימטרקח שאני שפירש ממקומה ונבצע ניחו למקים אחר עצ יוי שלא הניחו צוונ לתון ניצא למין דמי עיין שם ולפי זה שבנא לדיננא להתיר
 השומן עיי נישול נטיה שיש נהה ס׳ ולשפוך המיס כמי שנמנ ממ״ו ולאו מטעמיה ואלו הוא סנירא ליה והמחנר אויל נטעם הט״ו ומכל מקוס נתנ להתיר כת״ג ילסע״ו זה אינו ילטעס הי\ז אין להתיר רק נסש״מ

 (עשומ מלאנה נמיה וניס לנשל נהם השומן ויהיה ם׳ פעמים במוכו ולאי צריך להטסיו עצים הרנה שהרי סמים ינכו לאינוד ואס אחר נל הטיוח והפסו עצים לא ישאו משיווי השומן אלא ונר מיעט פשיטא שאין"
 להמולה להתיר לעשות כן שכל עיקרו של הישר וה הוא בנוי על הפימ דנסטימ יש לסמוך על המחנר דניש ס׳ החמיגה עצמה מוחרמ משא״כ כשאין כאן רק מצלה פורתא פשיטא שאין לעשות כן וצא משכחת לסך הישירא

 *לירן מהרש״א
: (שה) אלא *לי. וכן נלא תורת ונטלת ייגא «'י נלי יעיי סליתה שנית  'ק ם״ה שנפעיף ט״י שפתי אות פ׳
 הגאו אינו יתוא ש״ך פ" עיו מקים וע" פעיף ט״ו לקטן : (שיך ס״ון מ״נו) ואפילו שיתנו נמים . ומליתח

s נננוש נשיעיו ו$לי רשאי לנשלו אה״נ פ״ז פסיק 

 •(שיע סעיף י״נ) ב^ןף. ואפ בשלו אתר שטלתו עפ עוד התיבות ביל! סותרין. נא״ת. יעי׳ שיך ס"
 ועור ומ שוטן אוון-ונן ניעים נטולים דרניך שרי לנשל אס שהו נ׳ יםיס ת׳ ש״י הניאו
 היטנ פי* ע*ת טק״ח: W ששהה נ׳ יטיס . ונן אם נקרש נסים נ׳ יטיס ולא הוה יינו



. ״ . . .  והניחוהו בכלי שאינו מנוקב ולא .., ״ _.

א זי"מי(מורה״יאמד ״ ל ו ל י פ י א ל מ ס ״יי*" ל י מ ' י ו ג ח י * ס י י מ ' י ר נ ש ) נ ו כ ) ח י ה מ י 1 ל י א י ) ̂ לב) M ואם בישלו מותר נ  שהה בה שיעור כבישה ומצאו שם ציי (
W נמ״ס ימ-א׳ ־ M דלכאורה יש לחוש שמא לא היה כיו בלא מלימה (מל) למיישינן (כז) שמא יבשל! (ב״י גשם שסקי מהרא״י שראו רק מעט מוך הנ׳ ימי׳ אס היה 

 סימן קצ״א): מנוקר מניד הדס וכן בפעח הדחק

ך הג׳ או במקום הפסד מרוב׳ יכול לשרותו ו  יג(לג) נג נגא]» ואס נכח) שרו אותו במים ת
ם אפילו לכתחלה ולשהוחו עוד נ׳ ימים י ם ) י ט כ ר ( ו  ימים יבול להשהותו ע
. ע״ש ובסימני ת״ח שכן מוכרח דעת ( ל ט 6 ה ( ע ן י ע צ ) ה ה מ ) ^ ( ל ) [ ב נ ד [ ם ^ נ י ח  א

׳ מומר)'(בארוך):  [נג](בשר שנמלח וספק אס מולח הוך נ

 במליחה ראשונה להפליט כל הדם
 שבתוכו כיון שנתקשה אלא תמיד
 פולט מעט מעט וע״כ אסור והשיב
 לאינו כן אלא ממ״נ מותר דאס לא
 יצא במליחה הראשונה שוב אינו
 יוצא בשנייה ואם יצא במליחה

ה • ״ ט באר * מ  מורי זהב יורה דעה סט חלמת מליחה שפתי כהן ק
תר. רש״ל בתוכו ואפשר לצלי אינו פועל לרכך הדם שיצא הכל והבישול שעל נ» מהיי ג*׳ קים ימג־מ  למו ע״י צלייה ואח״כ ע״י בישול יצא: (לב) ואם בישלו מו
w שערי יירא נשה מהלימ: ו ^ ל ה _ כ ח , 1 , א ט 1 , ם ב י ט , י נ ר ש ת ב ו ה ש ה ן ל , א ב ו . נ י כ כ ר ש״,ן > ב ר ה .*)כ ו  פסק אפילו בדיעבד אסור וכתב מו״ח ז״ל לא נראו לברי

. דעת הר״ב נקודות הכסף ׳ ו  פרק כייס סימן צ״ח על בשר ששהה נ׳ ימים בלא מליחה ואח״כ מלחו דחיישינן דילמא אישתלי ומבשל ליה: נג ואם שרו כ
r s V i x S י מ ׳ מ׳5* ?  אותו בכלי מנוקב כשיעור מליחה ואחר כך הדיחוהו וחזרו ומלחוהו בת״חדלכחחלה אין לשרות אוחו תוך נ׳ ימים כלי להשהותו עוז ג
w« 4 8 ׳ — ״ ימים אחרים אך בדיעבד שכבר שהה עימידההנלא ( ־ ־ י  — ״
. גה מ״ש . . . . . 
 מהמיר
 f' שסטה
 כוי ילי נראה וטנ הורה והא
 הך ושהה שלפה ימים נלא
 מלימה היא חימום הגאונים
 וצא גוכר שוס רמז נש״ס וגס
 הוינ׳׳ש סי' פיו פוא ניה
״ ־יגא יהצכן הנו לה ולא * ׳ ' , ; ; r "  '\ ״
 הר״ב ודוק וכאן השמיט כל זה לפי צהיסיף עצה יאי! צן אלא מה

 שכתב שם שיש מקימות רבים ניהגי!
 הראשונה יצא הכל ול״ד למה שאמרו במידי לצריך ליבון ועשה היתר אפי׳ לכתחלה ישבק״ק קראקא נהנו כן והניח להן מנהנן לכך סתם שאי» יוצא ע״י מלימה
וא״כ »וי  מעלה דאסור לחתוך בו רותח לדעת הרא״ש משוס דע״י המעלה כאןהדברים להיות נהרא נהרא ופשטיה ובאמת אץ להחמיר בדינים אלי שאי(וש°לו\כל־
 פולט מעט מעט להתס יש פליטה יותר כל שהוא רותח יותר כיון פלא מציצו חומרא דבשר ששהה נ׳ ימים בלא מליחה בש״ס ונס כיו! לעכיפ יוצא קצת לס
r i ' c . , ל

0 4 ״ י נ  ע״כ יש לחוש שמא ע״י הנעלה ראשונה שחלש כחו אינו יוצא הריב״ש סי׳ פ״ז שלא בה נרגאומ״מלכתחלה יש לשרותו היטב כשרוצה ״
 כולו ונתוםף עליו חוס אחר אחר שחתך בו רותח משא״כ במליחה כו׳ להשהותו עול נ' ימים וכדאיהא באנור וח״ח שם:נד פחות הצי שעה. 1 י י

י נ  ט״כ נראה ביאור רבריו לבחשש זה שנתייבש הדס בבשר ולא מתעורר לאו חידושי תרשו
̂ על פרשנ׳א  מחום המליחה לצאת בזה אמרינן שפיר ממ״נ אם נתעורר לצאת במלימ'ראשונה וכלעתריב״ש שמביא ב״י ממילא א״צ למלימס שנייה כלל ומותר נ«ה שהקשה 
wf:יירק  במליחה שניה בכלי כאינו מנוקב ואס לא יצא במליחה ראשונה והיביש במקומו עומד נם מליחה השניה לא חאסור אותו ומותר לצלי משא״כ האחריו־יה נזהי
 בהנעלה דאין שס טעם יבוש אלא שאין כח להנעלה להוציא לנמרי כיון שצריך ליבון מ״מ מהני כח ההנעלה שיזוז הבלוע ממקומו קצת וט״כ ס״ק לינ) ואם נישלו מיתי
י מטעם נ״לעו כו ה  כשיבא רתיחת השניה יוצא למון מ״ל טעם רש״ל והוא נכון ומשמע דאילו מלחו בכלי שאינו מנוקב לחור ולא מלחו תחלה בכלי מנוקב אסור שסתייל ״
 דשמא יצא קצת מן הדם שנתקשה בו על ידי המליחה. וכן נראה נמי אס מלח אותו בשר ששהה נ׳ ימים בלא מליחה עם שאר בשר שנמלח פילטי וניאה שטעה וכוי.

>מ£ם"ט ה 5י ש » ר ח : י ש ה י ל נ י י י ה ל ל י ע י מ ה ח י ל י מ י א י ש י מ א 1 פ כ ״ ע א י ר ש 5 ר ה א ש א מ 5 ו י ם ש ד ה מ ע ל י א ב מ ש ס י י מ ' י ג ה ה ש ש ר ש כ ה ה ר ז ו ס א ד י מ א ד י 5 י ה  ל

 למו בתוכו מ״מ אין הבשר נתקשה לומר ששוב לא יבלע לבר בתוכו ונם לענין רם שבתוכו כתב הריב״ש הביאו ב״י לאין בירור שלא יצא ע״י שהניא המחנר עשה לאיה
שצנ^םי"למיש'למרי נ ־  מליחה והיה ראוי להתיר אלא שראוי לחוש לדברי מאונים במקום שנהנו. וע״כ ודאי לא נסמוך גשום לבר לקולא ט״ז ולומר שלא יגל« ו׳ו
 שאר רם אלא לחומרא אמרי׳ לשמא לס שלו לא יצא ע״י מליחה כיון שנתקשה וע״כ אין כאן היתר לומר כמו שיפלוט דם שלו יפלוט נ״כ מה האוסרים ה! אמה שהרמאיי

! ' ה מ מ י י צ י נהנלילא\4י היי״ מ י י א מ * י י י ־ 5 ח 5 ל מ ; י ש ש ח כ ל י מ ה ל מ י D י t י א י ם ״ ט ט ה ש א י 5 י י ט ל י י פ י 5 ע ל י ב י 5W כ י ת ? ד ש ח ס א ר י מ י ל ח י א י י *) ו מ י א = ב ע מ ל י כ  ש

 דמו וצירו עם שאר בשר שמולמ להוציא דמו דאמרי׳ בכל סי׳ זה דודאי בולע מן האיסור ונשאר בתוכו כיון שאין לו מה להפליט ס״נ אמריכן אנל מאן ליעא לן שננ״ו נהגי
׳ ג״נצאסווכיישלחלקניניסן י ר מ ה א ז 3 ר ד ש 3 ר ה א ם ש ר ג ו ס  ביסלחומרא ועוד נ״ל אס מלח הבשר ששהה נ׳ ימיסעסשאר בשר שכבר כמלח והודח בכלי שאינו מנוקב א
 להיפך לחומרא שמא יצא הדם שנתקשה ע״י המליחה ואוסר שאר הבשר כיון שמונח בכלי שאינו מנוקב כל זה ברור לפי ע״ר: מצאתי M™ סימן י ק״£"משאלה
ק ישן יז״ל שמעתי מהרב שאמר בשםמהרי״ו שאמר משם מהרי״ל בשר ששהה ג׳ ימים בלא מליחה שאסור לבשל גם שמעתי שכמדומה ומשונה. נשאלה כ׳ יווע י ק ŵ נ ŜJSS 5 5 ,  הוא שראה כתוב בשםמהר״ר עוזר שאס אחר ששהה ג׳ ימים מלחוהו כשיעור מליחה והדיחוהו וצלאוהו שוב מותר לבשלעכ״ל: (לג)ואם 7
. פי׳ באו״ה דוקא שרו קצת שעה אבל אין די בהעברה מים עליו כמו שרגילים למשות בבית מטבחיים ואס ניקרו אינ הוי ציה(סעמיל השאלה ס  שרו אותו כמי
ו a% ונגה ל  הבשר תוך הג׳ ימים סומכים אז בדיעבד על מה ששפכו עליו בהעברה בעלמא מאחר שאין שסלם אלא מה שמובלע בבשר ומ״מ צריך אחר T אה^אפי

 הלחה אחרה קודם המליחה לקדירה אפילו דעבד עכ״ל: (לד) פחות חצי שעה . להוא שיעור ההרחה ששרה במיס^כמ״ש רמ׳׳א בסעיןו א׳
 חידושי רע״ק כיאור דגר״א ואפי׳

 אבל ברין הראשון דבנתבשל אתר הסליחה ויש ם' רפדינא אפור תבשר להשיך וע״ל
 ריוצא טעפ ודוק! (ט״י סקל״נ) וע״כ ודאי לא נסמוך, לןינ״ד זהו אינו םטפיקידס״ם היה
 עלי הועיל בדרך םפנ״פ רלפי הוזיםרא דנתקשה הא לא בלע בליפ ואס לא לנין דנתקשת
 ובלע הא פותר דאיידי דפלפ ום לידיה פלס דם ראתריני אלא דאפור םטעפ הראשון דאף
 אט אםרינן דנתקשה דטו נתובו ולא פליט ם״פ בלע והא דאין לו תקנה נצלי ע״י איידי
 ליפלוט דט דידיה ויל מט נגלי לא יפלופ רירית ביון דנתקשה והא דנשלו אהר צלי פותר זנ״ל פטעפ שבי הש״ך פקנ״א ודוק : (נא״ד) והודח בנלי שאינו מנוקב. אינו םרוקרק
 רנפ בפנוקב אטור : (נא״ד) שראה נתיב בשפ טהו״ר עתר . בטיי כתב להר״ר עוזר פ״ל נהסובריסרפותר לבשל אתר צלייה אלא יפ״ל לעלי ג״נ בעי סליתה טנץלט בסיש בתיוז

 נט״ש בסיינ ! [נ] יאס נישלו םותר . יבטיש בנבד בריס עינ אלא דלבחחלת תוששין
.  שפא לא יצא הבל בצליה : [נא] ואפ שרו נוי . דאי נתיכך •י [נכ] טתות נו׳
 שיעור הדהה נט״ש בפ״א בהנ״י• •י [נג] נשר שנטלת בוי. דפפיםא דרבנן להקל ובייש

 גוזינ שתיא תיטות הנאוניט יעש״ך פ״ק נ״ו:

 נשט

 סי׳ מ׳ יבי״ע םי׳ קע״א): (מל) דחיישינן. פי׳ דאין
 דמיישינן teit אישחלי ומבשל ליה: (מה) ו

 וכגון
 ש:מלחו החתיכה נימו עס
 שארי ממינוס. וכן משמע
 נאמה שהשאלה •נייר• כאופן
 זמ שנמצמו ניחר. ובתשובה
 נמנ נזה הלשון וצא שייך נאן
 ונר שיש לו מחיוין וני׳
 משמע שטשיטא ציה ששדי צצצי
 ודויק ונן משמע לי מן האגור
 שנםנ נשם אנייונשר שנמצמ
 פמו מומר ענ״ל ומניאו ננ״י
 עיש ודויק ענ״ל הגאון ־.

 באר היטב פתהי תשובה
 להשהות כלי לצללשז מנצים אין מזניחיס אותי ומימ צא היימי מורה צהחיר כיון דהססק עצהנשר ולא על ^B,y מטה יהונתן

ft״ ע״ש. ועיין נתשונס מנודס סגרשוני סוף סימן ט״ו: (צו) נשר נ״י. מיין נספר ממולי צנשצ אחל צלי׳ : (שט) ואיל ״ ר « ו ט י ־ - ,  vn1 ״
י דניאל סימן ליד שנחנ דכנד וכחל מותר להשהות דודאי ׳צלנו אטיג וסכנד מנשצים אמר אזשתית נשר נ׳ יטיס ונו׳, י י ש י 6 m i w l w b " w l י i n 1 

ם צלי וניחוש שמא ינשלנו אמר צלי מ״מ נל מידי דנדיענד מותר לא מייטינן שמא ישכח ע״ש: דוזיישינן שפא יבשלו. ומק' י מ  ב

 (כז) מפא ינשלו. מיין נספר חמודי דניאל הי׳ מ' נאה שהה גיי נשיננ אי מחויינ לאנוצ תינף. ועיין נמשונת שמש צדקה חי״ד סי׳ צ״ח וליט. ועיין לעיל סי' כ״ג,נשיו ס״ק י״ט
: (כדן) שדו אותו בפיס . עיין כמנחת יעקנ נצצ ד׳ אות הי שנתנ נשם חמיו מאון מהריש ז״ל נאיוזיה אלימים שהודחו , ייי״יו יע"1 ה«״נ ,  ונסי׳ ניו היק ניז וכמי׳ סימ! "״י B׳P ה
0 הטור והורס לסששיגו סמור של אווז וצנשצה והפאר יצצה והוחס מעיי צא שיינא לנשר והוא ז״צ כחנ ע״ו לנשנתדף ק״וו משמע ועיר איח ניה נקבים  תוך ל ימיט נעוון שצימינז מ
 ועיצה ג״נ צ«שו עיש . לפ״ל צ״ע לסרי נתשונס נו״נ סניינא ח׳ יו״ד סי׳ יינ נתנ לנכי הא לעור מנין לאין הנוצה נוקנ המור מעני צענר אלא צענין תפילין שציין עינוו וצגריר
 הרנה מצד מנימי והנשאר צאחר הגרירה אימ ניה ניקני מיש וא״ב הכא כיון ואין העור מנוקנ מעצ״ע אין ההדחה סיעיצ לבשר . אימא דונלי הנוינ צל״ע דפרי נחיצין ד' דיייס מנואל
 מימא מלמולי מחלחל מענל לפנר נמיש לש״י שם ומנ״ש גשר פוף. טונ ראיתי נמשונה הנ״ל חלק או״ח סוסיי כ״ז שכסנאם שרו אווזוס שלניס שלא נפתחו נלל אס יועיל מוך ניי
 לעמי להקל ואף שניארתי נמקוס אחר להנקניס שנעור אינס שוצפים מענר לענל מ״מ נתרכך מעל׳ימ ט״י שריית המיס ומושר אח״כ מ״י מלימה וכן אם שטף מים נשפט ושפשף היטנ ניויו
 *V מוסל נל הנשל לק האינריס פנימיס צריניס צלי ונדיענד לצורך גדול אפילו צא שרו רק שטף עציהם מיס מ״ש . [*ועיין נתשונת ח״ס מלק ששי סימן פיא שכתנ עיל עופות
 ננוצחן שהורה א׳ שצריך צססיר הנוצות צפני שליימן קולה מליחה יפה הורה וצא דמי צטצפי וגצי הנהמה כיי יאס ענר ישלאה נניצותס יאח״כ שהי ולא נמצחו גיי מעל״ע משעת שחיטה
 אס היו מונחיה מלי מים או אסילו ננחל שוסף וראשי העופות היו למעלה באופן ששנוצמ הנהר ענר ע״ג ראשן ניצ פשוט שהמצות עכבו מצסכניס כמיס צגופס ונאסרו משני חוערס
 הגאוניס שהלי אפילו צהקצ נ׳ םלשניא ואס ככולנו נלותחין נו׳ ונמ״ש נס נש״ע סימן ס״ח ס״י אמנם אס היו נשנוצח הנהר וענרו המיס נמקוס לגלי העוף יש צהסתפק ולומר שמועיל
 שא״א שלא ישפכו ממיס נין הנוצות ונגעו אל גוף העופות ונפרע מנשר מיי סמיםוללינא צריך מלמול גס נזה עניו ט׳׳ש] . ועיין פפיג נשפיל ש״ק נ״ג שכמנ לאס היה הנשל מצא
 ןרח ששראו תוך שלשה ימים שאסור אף ויעבד ני ידוע שהשליה הוד ג׳ ימים היא לרכך ובזמן שהוא נקיש צאנן קשה סוא ואין פועל השריה נלום וכן נמי פירומ אפשר להחמיר עיש:
 (כט) שלשה ימיט . עיין נאד היטנ של הרנ סהרי״נו זיל מס שכחב נשם סמג״א שאם חל יוס ג' נשנת אסור להדיחו אפילו ע״י עונד נונניס ועיין נמשונת נו״נ תניינא חלק איס
 סימן נ״ז שנתנ דאיווית פטימות שעיקרם נשניצ השומן ונצלי השומן נלה יאינא פסידא שרי ע״י פינו כימים ולא מינעיא אווזות ורניו וחזי לאומצא אלא אפילו נשר נהמה אט איני
 לאיי נ״כ צצצי הבישול שרי עיי עינו כוננים ואפ אי אפשר נעינו כוננים מוסר נעצמו ונסרס אס נצאיה צוין ללמון ידיו . וע״ש נסיטן צינ שנתנ ואס מצ יוס םג׳ נייט שרי ננצ
 מנין אפילו מיי עצמו.׳ (ל) פתוח חצי שעוז. נהסר צויס חן טרשת אחרי מות כחג דצמאי דאמרינן ה״ק דפסמיס צר״י אוה טיעס ג׳ שעות אינ אי! להשסימ רק נ״י פחים שלש שפיח

 סחרנגולח שיש נה ס׳ טריפות
 שמיחד צשהיס ניא יוס וצא
 חיישינן צסקצה . ויש רוצים
 צומו דשאני המם דצריך
 שחיטה ווה מעשה נדול ונזנר
p שהיא טדטה אנל  נמוך «
 דא להא מומר להשהומ אט•׳
̂יש ל״א ייס לצ״ש האי  ני
׳  סעטא יציצ לילאי גני 0
 איסור נמיר ואין(1 הימר
 מנדיל נדיל מני' אינשי
 יצא שייך צמשסצי *כצ הנא
 דמותר לצל• א״כ כיון ד&יס
 ליי היתל לצלי צא מנדיל מני׳
 ושפיר אינא צמיחש למקצה.
 [והלמות לאיה לוה מריש
 0" ס״ח וע״ש נש״ך עיכ
 הגיה טםחריש יינק ניי]:
 זפק אם נמלח תוך נ׳ יפיס פותר. יש להקל לפמ״ש הטיז סק״ד מעשה נאשה אחס שנישצה נשר ושכחה אמ מצחה נו׳ והוחלס משום דם שנישצם ורבנן וסי דרבנן לקולא א״נ משמע אס״ פ י־ י ספק שמא(א
 שמלחו אינו אלא מדרננן וספייוא צהקצ א״נ מאי קאמר דווקא נס׳ תוך נ׳ ימים מותר משוס שהיא מומרת הגאוניס אפיי בלא סא• נןעמא (מי מומי משום וסי דרבנן צקזצא וייצ צפי מס וקיי״ל

 (*לף ינ) בשר שנפלת וספק
, r ״ ,. _ .... .  נמלח כל( נמי מומל לוס שמל , . .... .
 ומליחה אינה אוסלה רק נוי קליפה וא״כ אין נחו של מנח יומר מנוי קליטה ולא הוי וס שמלחו ולאי אמריי ס׳ לחומרא לכך נצא האי טעמא להוא רק חומרת םנאוניס הייתי אומר ס׳ צחומלא והא לנתב סט״ז ס'
 לקולא היינו דווקא אחר נישוצה צפ״ז יש צתרן נו״ש ממהרש״צ על סרניי ללא היי! צריו לתת טעם משוס דדהשנישלה מדלננן והא מחמת מלימה נמי אזיל אסול ואוליי׳ וצפמ״ש י״צ להיניי רוצה ציח! טעםדגסמטונד
 בומימ יסי׳ נאמן אף עצ מליחת נשר והיינו אס העונד כוננים אומל שהוא מלחו נמי דינא הכי א״כ הוכרח לטעם להוי כדה שבישלו לאי משיה מציחה יותר מכדי קצי״סמ צא הזי דם שמלחו וק״צ: [אמר המגיה דנריו

 יד אפרים
 לין נאמרא שעצים וטורח מוא נזיל ושומן נייקי דכיון שיהיה ניציל מהפימ על ידי וס יש לעשית נמ״ש :
 (W י*נ) פחוח חצי שעת. ענת״ט ועיין נתוימ ס״ק א׳ נענין השרייה ונא״מ סימן שניא נתנתי נויניס
 אלו עיש ועיין נדבר שמואל שיי ש׳ שנסתפק אס מיהר לחזור ולעכב ג״י שלישייה מ״י שרייה אחות ונמנ
 לפיין שאינו נזכר נש״ש יש להקל בספיקות אלו ע״ש והניאו בקצרה נציק ט״ש יעיין בסוצס צמיחה כצל ד׳ שני
 ונן שמעתי היראמ רנניס קשישאי לשרית הגשר דיקא מון ג״י כמי חצי שעה אנל הדתמ נעצמא צא טכ״ד ונבל

 הדושי בית מאיר
 מאד. והאמת צמניו נכוונת הת״ח מחלקתי בסעיף נ׳ הואיל דנמלחי אף אותה חתיכה אסיר אף דאינא
. נ״נ טי' נקה׳׳נ ונמיי ׳  ס' משא״כ נסעיף ו* וטי׳ שם: (פעיף י״ב גפיי פיק ל״נ) בא״ד ונן נראוז בו
 מ״ש על נל דיני סעיף זה. וגס אינו יודע מי הגיד שחומרת הגאונים פועצת שנתייבש צירו נפי נחוכו
 למן מסנלא לא נאמל אצא על תמצית סלה שהוא לנר הקרוש וא״נ אינו לומה נצצ צנשר שנפלט כל דעו

 , . . — - - וצידד
 נהגו אפילו למחלה מ״י הדחה נטלמא ונראה דאין להקל לכסחלה היכא דאפשר ע״י שרייה חיש לרכך היטנ כיין שרוצה להשהותו עוד ג' יטיס ופעם אחת אירע שתטנח לקח ממטנחיס נשר קרוש לניחי ונפשו שה וענלו
 ומן ג׳ ימיה נצא שרייפ •אך מה שנפשר היה חון נ״י יהירה המורה שמותר צנשצ דאחל סהסשר מהקריסה והקרח הוא מצוחצח נמים של ההטשר והויל נהדיח דרך המנדה דטוסל נדיענו והסכמתי מל ידו אה כה יאמר
 הטנמ שהיה משקה «ופמ על פניה לפי שהיה גיכ הטימ ימ״מ יש להזהיר למינח שישרה אותה כשיעור ח״ש נמיה קודם שימכרנו כוי שישרנן היסנ צ!וי שצפעמיס הקונה יש (ו שעה לחוקה לנשל ושורה לרן מראי

 גליון םהרש״א
 (ש״ע סמץ< ייג) ואם שדו , ואווזא ששרו אט טועיל נם להבשר שתוזת העור עיין פ״י ותניא
 נשפתי b״p נ׳ נטופו ושם נטתפק נ״נ אולי בעי נ״ב השני צדדין שריה או הדחה ! (ש°) במים

 יד אברהם
ף י"1) ואם שרו אותו נסים נתיך נ' ׳סיס ני'. כתני הט״ז והאחרונים י  בתוספתא שלהי חילי!: (ש0 מ
 ויש לשרותה היטנ אכל אין ד׳ בהעברת טיס עליו נו׳ אא״כ. נקרו כנשר מגידי דם סומנין אז נדיענו
 טל ומ נו׳ ומימ צריך אמ״כ הרחה אחרת קודם מליחה אפיי נדיענד מכיל • ונראה דוה קאי נמי אשרו היטנ
 תוך הג׳ ימים . אסיה צריך אח״כ הדחה אחים יןןדס מליחה אפי׳ נדיענד שמרי כנר נסיינש. ולא ימם
 המצח וצא יוציא דה כמיש הט״ז והשיך דהיינו אס צא נתנשצה עדיין ידיחנו וימלמנו שנית ונ״מ נמיי כ((

 תוך הגי יסיט . ואס חל יום הנ' בשנת אסור לשרותו וניו״פ אם נקרו טעי״סי דראוי לאוכלו שרי טנ״א
 מיי שב״א ופי' תיק ות' נ' ב ט״ת חא״ח טיטן כ״ז מתיר לשפוך עליו פיס : (שם) להשהותו עוד ג׳

 ימיט
 ח״ש הגיס לעיל סעיף נ׳ דנדיעגו «י הדחה קצת קווה שמלחו שאין סנשר נבוב. ולדעת השייך ם״ק מ׳ הניאו המ״י שס ס״ק א׳ דכיון שנמצמ סגי נהימה מוטטת וא״נ אין חילוק נוה נין שליה צהומה מועמת לן

 (ירד ח״א) «י
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) ואפי׳ היתה ראויה להתכבד.מחמת לאין האיסור מחמת עצמו ה ל ה ונתערבה אותה התיכה ( ף ״»« לאו לוקא אלא פחוח מעט וק״ל: נ  ייי>ה"י סיייו ׳
א באחרות . פירוש שנתערבה בחתיכוח אחרות שלא שהו עדיין אלא מחמה דם הבלוע והדס אינו ראוי להחכבד ומה שלא הוה דבר ^ ל י י ^ י ^עמלתד  טי
° ״י' יייו נ׳ ימים ולא נמלחו עדיין מותר לבשל כולן כשימלח מלן א״נ מיירי שיש לו מתירין דלא בטל תירן מהרא״י דאע״פ דיש לו היתר לצלי )  יאסי מעולה•י י
 אצא שכבר נמלחו כולן ואחת נמלחה אחר ששהה נ׳ ימים והאחרות נמלחו מ״מ אין היתר למה שהוא אסור עכשיו דהיינו לקדירה ונמלה w סי׳
 נשה •יא יג״כ נשעיי לוי* תוך ג׳ ימים דמותר לבשל כולן בלא להש״ע לכתוב דאפי׳ לזן ג׳ ימים

ר ששהה שלשה ימים בלא מליהה בחתיכה שלא נמלמה שנתערבה עם ש ב נ ו בטלה ברוב. ויןמ״ל T ג ״ מליחה : נ כ ת ה ץ ן ן ה  נ

ת שתי חתיכות שנמלחו מותרים וא׳׳צ ו ר ח ה ונתערב׳ אותה התיבה בהתיבות א s לל״ת דהוי דבר שיש לו מחירי! בצלי נ n J ( A p . B % נ ) 

L למלוח את כולם מספק וכ״כ רש״ל ״ ״ L ״ ״ ח ״ ״ ב ז ״ ה נ 1 , ט ) ר א ל ) [ ד נ ז [ ו מ  *״ע ייי׳ • אנל עצ דלצלי לא נאסר מעולם וע״ל סי׳ « ו

l בפירוש בפ׳כ״הסי׳פ״ויד־א הוי דבי ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ) } ^ ם ־' . י ™°> ש ״ ב ס  £ ft ל
' שיש לו מתירין כיון שצריך הוצאה 7 : / י ^ I v\ L 1 , 5 ב. צ״ט להא קי״ל לקמן סי׳ W ״ ז ברו  לסיף י״י־י»» ־׳ה'חי״ג נ
ב למולחו כמו בכלי בסי׳ קכ״ב והיה " ח נ א י ״ ל י ״ י י ־ (לב) ב ן י ^ ([נ ],כ! הלי ר ן ^ צ נ י א ש  י־ ^ י״ל״י א•״ אלא ב
) ס L»J ״ בשר(מנ>1המלוכלך בדמיסיל״שנשרה על בשר דין יבש ביבש שמבואר בסי׳ ו ל ) ו ן ט  היא עצמו נסי' קיט הין״ט מטעם לאס יבשלס יחן טעם אם כ
ח מעת לעת יש אוסרים לאבלו ק״י מהלינו ועיין מש״שסעיףג׳: ל ם ( י מ [ ב ח  הכא אמאי סני ברוב הא הדס י
) בשר המלוכלך בדמים *) . ו ל ס טעס *) כשיבשלה מיהו אמהרא״י ( . ־ הי  היא«צ«ו נס״ק ט׳ נ
' והמחבר לק״מ לאפשר דס״ל דכיון דבשר ששהה נ׳ ימים בלא מליחה פי׳ שלא פלט עדיין דמו ע״י מליחה ודין זה כתבו רמ״א בסעיף א' ועיין ת ־  מל יני׳ ״ייי=״ל י״׳ייל י

 ריש כסמוך לננח״ה לס שכשלו r A ו > ו # י * ״ 2_.
P היא חומרת הנאונים יש לומר רהנאונים לא נזרו כולי האי וכה״נ כתוב מ״ש n ״ אלא ״  on שמלח! אי

« בתשובת ר׳ אהרן ששון סימן קע״ט בבשר ששהה ג׳ ימיס בלא מלימה ונתבשל דמאחר שאינו אלא חומרת הגאונים נראה שיש לסמוך אהראב״ד ׳ ° ? f מ׳יי 

v,Vi$ לס״לאפילו בבשר שנתבשל בלא מליחה לא״צ ששים ננד כל החתיכה אלא משערינן במאי דנפיקמיניה אלא שאין להקל לענין מעשה עכ״ד S wac*ייק 
 נהנה׳ יייקא נקטימלינצך *)אבל על הר״ב קשה לכתב וכן כו׳ משמע לבטל נמי ברוב וכלכחב בת״ח כלל ב׳ לין נ׳ בהליא והא בשר שנתבשל בלא מליחה מרינא אסור מיהו
 אאו״ה לק״מ דאזיל לטעמיה דס״ל דהא ליבש ביבש שלא במינו צריך ס׳ אין הטעם משוס ליחן טעם כשיכשלס אלא משוס שנקרא לבר שיש
כ לו תקנה קצת להכיר האיסור ולהסירו משם כו׳ וכמ׳׳ש בשמו בסימן צ״ח ס״ק ו׳ א״כ הכא א״א להכירו שהרי הוא בלוע(ואפשר דמהרא״י נמי ״ ° א J • 
י משיס ימליח הל• י כיא סובר האי טעמא ודוק) אבל הר״ב לס״ל הטעם ללעיל והוא עיקר כמ״צןבס קשיא ודוחק לחלק להכא שאני להאיסור בלוע ואפשר דהכא נ  ג
ח ומותר לבשל כולן. [רוקא כל א׳ וא׳ * לא.אחא אלא לאשמועינן ללא נאסר משוס חתיכה ר״ל ורוב הוא לאו רוקא אלא צריך ששים וצ״כנ: נ \ t o B ס  ?נ״י $ י
 הא איני*יעשה ?ימח fV־7 בפני עצמו או אפילו כולן בקלרה א׳ כשירבה עליו היתר מל ס׳ הא לאוהבי לא וכללקמן סי׳ ק״ט ס״ב וע״ש ומלשין ומותר לבשל כולן משמע
^ יעל =יעיי שא״צ להשליך א׳ או ליתן לעובל כוכבים ואע״ג רבסימן הנזכר כתב הר״ב דישמחמירין להשליך א׳ או ליחן לעובד כוכבים מ״מ סתם י י י ף * 
^ הכא ברברי המחבר רכבר כתב שם.ראינו אלא חומרא בעלמא וכאן כיון שבשר ששהה נ׳ ימים בלא מליחה אינו אלא חומרת מאונים אין « ו י 4 ק » « 5 « 
, ר״ל משוס לאין איסורה מחמח עצמה אלא מחמת דם הבלוע בה וכדלקמן סימן ק״א ס״נ ע״ש ־. ם בשד ה ת י ט ואפילו ה ק ינס מה להחמיר: נ מ  גיסא י.יי ל
. כן הוא ל׳ ר׳ ירוחם(מליו אות כ״ה) סובא בב״י ונ״ל לרוקא נקט ר״י מלוכלך בלמים וכלאיחא נמי להריא בסמ״ק סימן ׳ ו  *י;׳ ™ g המלוכלך בדמים כ
מן לאחי ר״ה (דף נ״ו ע״ב) כפם מהר״מ ובארה כלל ג׳ לין ס׳ גשם המרלכי ומהר״ס וסבירא להו ללא נאסר מטעם הבשר עצמו שנכבש דאע״נ י  מימ יהי׳ סמק ל
 5BV»5? 'י"!קיאי'יל ומבליט ומשליכו מ״מfti עדיף מכלי שני דיש לו תקנה במליחה וכמו שהביא הב״יהמ״כ גשם מהר״מ אבל בשר המלוכלך בדמים הוי דם

|"'s,$n'^ r$ ן י ע ג חידושי רע״ק ביאור הנר״א ב j $ 5 
נ א׳ ח בו׳.ולא אטרינן דחוי דשיל״פ דלצלי לא נאטד םעולפ ודמי להא דיבטות מי ל ט נ [ ד נ ] ' ' i f e S נשם אויה אנל לדידן דק״״ל דאין לנשל אחר הצלייה נס בטלתו וצלאו לא סהני ־. (הטיף ™!LJ "נ״נמי 
ד בהניה שני טעט אתר ) ואפי" היתר, ראויה להתכבד . יש לע׳ הא המחבר פסק נלאיה (נסים! קיא) שלא נרברי הרי״ף 0׳ נ״ה נני טת שאפאח עם הצלי ועטי׳ קיב סי ו י , ׳ ' י , ,v' j ״ . ״ . , ״ , א  ן

, >!N,E״ דחתיכה חי׳ לא פקר׳ ראוי להתכבד ע׳ פט״נ (שיפן ק״נ נש״ד מקייא) : (ע״ו-כקליה) ועד״פ שם. יאע״נ רפי! נשא״ט לא נטיל נם״ש בר״ט ק״ט שאני נא! לאינו אלא חוחרא , ״ , , , ל י ־ א  A״ ל
. עש״ך ס״ק ׳ י ] יכן כ « ׳ . נפשיל פי' ק״א פ״נ : [  יהיה ספ־ דרי-י ״״« ״״j דהיינו לקרירה , ואי דיבול נבישיל אחר חצל״ה דמותד טדינא מים צריך הוצאו* נעלטא . ש״ר י• {נה] ואפילו נו
׳ כיון דוס שנישלו הוא םדרננן אף טין בשא״ט נטיל שהוא B ל נ״ו שהניח נצ״ע ופר״ח נ , י ^ , s א ם , ג  ן

ו מדאורייתא(יוהי לדעת סש״ך נסי׳ ק״ט ס״ק ט׳ וטמ״ש רנינו שס נס״ק נן׳ ללא קי״ל סני) י [נז] בשר הפלובלך . לאו דוקא ועש״ך. וטד. שדיטוהלכלי שני לא נ טי א כטו םין נ , ״ ל ק 5 , א \ צ א ג י ה ,  ־

ה א י י' מתחי תשובה כאד היטב נ ג ינ ש

"ר  גמ"?ף ג

׳ והשייך כחכ דל״ד אלא פתוח מענן ובדיעבד פרי אס ס כמ״ש למ״א בסעיף א י מ  נעי״ם ונחיוושי כתנתייי״שי כו׳ עיין שם. ולט״ד חומלא יחידה היא דודא׳ ייקא נאיסול דאורייתא חיישינן כומוכח נ
ס ומ״מ צריך אח״כ הדחה כהוגן י נפסמיס דף י״ג ואמר שם גיירה משים ייס המעיין עיש ולא קאמר שמא יסטה ני! יי׳ לי׳ הודח מעש תוך ג״י אס היה מנוקר מנילי הד ״ ג ! ל ג ל ״ מ ״ י ל 6 8 

נ כשרוצה להשהי ״ ה יש לשלוחי ה ל ח ״ ־ ל ו ד נ ^ י ל י ס ״ קולס למל^הלקדירה א ^ ^ ^ ^ t ^ X ^ 
ניס אלו כיין שלא מציגו חומלא ששהה ג״י בלא ד ג״י ואין להחמיר .כ״כ נדי ״ אם עו W ״ P . B מהרש״ל שם על ונרי המיסשימ ד״הלר׳ מאיר דגהמשך ה.מן לא חיישינן ™ L JJA'2±״יי?״ 
׳ אס ׳ ס״ו שדא בה נרגא ע״ש: (מו) בטלה. סי ס הריב״ש סי נ ׳ שעית עמנו סייסס לא אמרינן שמא טעה ולא הים אלא י׳ דאין יה עני! כלל מליחה נש״ס ו  «ה״ס וכמו דסילש״׳ ™ אימר ס
ד מוחר לנשל כולן : (לא) נסלח גרוב. ענה״ט מ״ש ולא היי גתערכה כחתיכוח אחרוה שלא שהו עדיין נ״י ולא (מלחו עו ן פ , צנועות ואיוה שעה ע״ש א״נ ה״ה נאן י״ל ג י ״ ״ י  B ל a צ

נמלחה אחר ששהה ג״י והאחרותגמלחו חוך ג״י דמותר £ כשימלח כולן א״גמיירי שא׳ » " • י י " ffJ?T*$£^^ ס ־י״ל״י י  דפליגי על רשיי נ
i l t 1• י . v HPmimnMdft-.MU^iUM. -<1 ל של מהרי״ט מל משין עיי נשיית תיניית יצחק סימ נ״נ מ״ש גזה ליישג: (לב) ננתבשי . י 1. ״ נ . ג . . . ״ . ״ 1 , 

ן נצלי דקי״ל אפילו י ל ח ״ לנשל כולן בלא מ ירוה ולא אמרינן דהוי לבר שיש לו מ J W ׳ ״י בלא סליחה. עיין נשו״ת תולדות יצמק סימ! נ״נ שכשנ ואפשר דס״ר׳ שהיה נמים ס , ״, ״, , J ״ - , ' ״ ׳  ״
״ ואי אותת החמינה אינה אסורה אלא מצד חומיא נמש״צ סעיף י״א לסני נטילה נרונ יניס באלף לא במיל ללצלי לא נאסר מעולס והא למיתר לנשל כולן דוקא כ״א בפני  ממילא מינרמ דנמ, נ
ן בקדרה א׳ כשירבה עליו היחר על ס׳ הא לאו הכי לא כדלקמן ״ ״ ממורן מה שהקשה הש״ו ס״ק נ״ו ושוב העלה להלנה נדמשמע מפשט ונר• מרמ״א ואף אה עצמו או אפילו טל . M ש i ל ״ ו ש ל £ ; נ . 
ו ליחן לעובל כוכבלם ' ״״= ־ (לiV 0™ סימן ק״ש ס״נ וע״ש ומה שלא כתב למ״א כאן להשליך א׳ * י י ן ^ צא הים מתפלה ששיט י־אסרס מצי הלין אפילי הנ- נטי>י: נ ״ ו י ״ ^ מ י  א

1, 12 . . . .»״ . ״ , ! . ״ » , ״ ״ , t v t ״ ״ ! . בטיט. עיי נתשינת שנ יעקנ סימ כיו שהעצה דהא וננוש נמנושל דווקא ננשתההנמיס ״ . . ! ' ״ י | י י « ״ ״ י . י 1  ״
ד כא( לשון הש״ך : י היינו משוס שאין זה אלא חומרח הגאוניס אין להחמיל ע ל ־ ו ל א מ M ו ( ״ ה י ו י ש ־ ) נ ״ ״ א ו 1 ח י א ל נ 0 ב י ״ ״,״ נ ע rt u ״, } ; 1 ־ 6 מ י מ " א « י » « י • * י J « « 
הדס אין ראוי ו . דאין איסורה אלא מחמת דס הבלוע נה. ( ד ב כ ת ה ו ס״ק (מז) ל ׳ אמר מלא מים ישהה שם עוד שעה לא מקו׳ נניש ע״ש ועיין נמנחת יעקנ נלל כי ל i״ ך 2ד  *״ז
* והניאו תשמ״ג נמשנצימ ליס להתכבד ומה שלא הוי לשיל״מ משום דאע״ש שיש לו היסר לצלי מ״מ אין היתר למה  1 י * ״ י A נ׳ שנחנ ג״נ הנ׳ נשם חיז הגאון ממר״ש שפירא ע״ש. [
ה . כחב השיך לצ״ע להא ח י ל : (מח) מ ׳ יי' שהוא אסור עכשיו דהיינו לקלרה) י ל א י«״, י י / נ ננס״כ לקמן סימן קל״ה סעיף י״נ הינא י» ס י נ א f ק״ה ו י ל ־ ־ ל , מ א  י

J J ״ . ״ ״ 1 » -״, <~- -ו , , v ״ , ,״,״, ״ 1 ״ ׳ « I""1 ̂י׳ ייש ' 0P נמע״ל נסיווג ט״ש. וכ״כ נתשונח מיס ס״ס פ״א סינא לקמ סימן ״ י £ ׳ . «, ,״ , , . 1 .  ,_ ״
ס ע ט צריך ס משעם לאם ׳נשלס ישן פ ' ק ל לקחן בסימן ק פ למין בשאיט מי א ) rt ^ י מ י י ^ ־ ה ל ל מ ן א ) י ג א י מ פ מ ״ י ״ א 0 ש י נ , ו י 6 ש  נ י y ים ל ג
ס כשיבשלס בשלמא אהממכר לק״מ ע ס יתן ע ל ג הא ה ] א״כ הכא אמאי סגי כרו ש ״ ו מ ח ) י

נ , ק ״ נ ג ״ י ח א , פ י ל 1 ג > מ », ״ ד י ) ע ן מ י ת ' מסירוסז לק שנענעו סכל, ; ״ ש • . ? א  י,/י י
, ונראה קצת ולטי! אם נפצ נשר -שצא נמלח ליהל ונשתהה שם נ״ל שעית יהוא נאופן יצית לם״ל כיון שנשל ששהה נ״י אינו אלא חומרח הגאונים לא החמירו גולי סאי אבל * י ״ ״ , ל , , א .  ל

פ י ניה משום נשר שנתעלם מן העין כמניאר למיל!סימן סיג שרי אף לקוירה יאף לועת הש״ו הלמ״א כתב שכן הלין ננמבשל בלא מלימה לזה היא אסור מ! הלין קשה למה י מ [ י א 5 ן י ־  י

" י , י י י . ! 1 ״ 1 ״ . ״ ״ - 4 r t v t v t t _ t t u ' r B י ״ ו ד 1 י ״ t י - . גה אם יש נמיפ ס' אפור אף לקורס מ״מ סנא ננסר לא מקרי כנוש כלל , ק ס״א ו ״ ס נ • A , 'I ״* . ,1, » י  י
י ״ יהא כסל כלוב ואפשר דלא_ לאשמ עינן ללא נאסר משוס חחיכה הראוי ג ) ״ ל א ן י ל |־ י, ״ ע 1 ה י י א ל ו 1 i א א א ׳ « * » w «  ״
ל ורוב הוא לאו דוקא אלא צריך ם׳ וצ״ע. וכחב מו״ז בשס מהרש״ל לאם מ ח ה ק ל י ל ״ , ל . m ל״ \ fays י ש ״ ה « ר די נפיא מנועם . ״ נ ^ דניעי ג״פ ד ״ ! ^ , ״ צ " K * 
ס שני חתיכות שנמלחו מוחרין וא״צ למלוח את כולס ה שלא גמלחה ע נ J הראשון שם אוצי יש להחמיר נא! והנא יש משש איסור לאורייתא ולס נטש אסור מה״מ גמערבה מחי ; ^ * ״ , י ״ ,  ש

׳ קכ״כ והוי י ס ק ולא הוי לשיל״מ כיון שצריך הוצאה למלחן כמו נכליס נ פ ס של, ־<י1 מ ס ש־ ו  גופא הוי נ
. ( מ ״ ר נ למ״א בסעיף א׳ ועיין ס ח ׳ שלא סלס כל דמו עדיין ע״י מליחה ולין זה כ י פ : (מט) המלוכלך. ( ו נ י ' יוי מה ל י ס ה דץ יבש ביבש שמבואר נ  למצימ הוי כרותח ננ״צ ציישנ על נשר ז

י הרנ״י.ע*נ הג״ה מהרג ר  מ
ו צ״ע דהא לקמן קיי״ל כוי עיש ינליו נאירו . וייל דפנה נלא״ה י׳ל אמ* אמרי׳ שנטצה ' '״י) בשר משחת ניי. ימ הדין ננסנשצ נצי מלימה . ש״ו ס״ק א י B פ S<)•[*י״י«'? י״יק ייילנ F S N פוהריל שלה״ 
ס או לא וכל היכא דאיכא למיקס טלם דמילתא ל״א נטיל נרונא אט״כ צ״ל דמיירי לכנר טעמו קטילא ואמר דלית ני׳ טעם נלל אי מיירי שהיי נשעמ ' טעם ו י ג כיון ואיכא למיקס עלה דמילתא ע" קפילא אי איס נ ו י  נ
׳ טעה כלל והא איס נ•' י  נישול ס' נגד החתיכה שלא 1מצח ורמיא לשיטתי אויצ וסיצ אותה חתיכה אסור אף נואינא ס' ואחיכ נסערנ אותה חתינס נתתיכת אחוס וקאמר ונטל והא לינא צמיקס עלה ומלתא והא ליס נ
 0׳ צפ״ו גס סש״ך למיט דליל אס ינשצס ימן טעה דסא ימינן דלית נם טעם בלל דאית ס׳ איכ ננר יצא כצ הטעה ונתנטצ רק אומה חמינה אשירה משוס דס הפורש ממקום למקום ונהא ל״ש אס •נשלם יסן
. יאט״ג דלקמן 0י״מ דאס_מוש נציר אינס ייצא מיי צצ׳ מעוצם ומ״ש >K6 דייצא מיי צלי יש לחצק נשצמא צקמן שכנר נפלט עיי מלימה א״נ הפליטה צא נא י ו  מעם : (שט מיף "B0 בשר הטלובלן נו׳ ׳״א לאוכאה ב

ל מרבבה ו  יד אפרים ת
• למ ד ל מצלו (״• אפיס שנסמוך טל מ• םהפשו ט״מ שונ צנתנללה צרננז עמה נשיייס היטנ (שפ שיך ס״ק ני!) הא ד.ד0 •תן סעס ובו'. ולפי ונרי השיו עצמו שה נסיק ס׳ לא קשס מידי מ  91«ו8 וביו! שוה «

: ס הפו׳ ח1ש נתנ ק  וקצות׳ : (סעיף םיי) בשד ההלינלך . טנה״ס ימיין נםטרי שויס סימן נ״מ מיש טל וגרי םשיך נס״ק שנישלו סיא רק איסור דרננן שונ מצאת• ;
 חדושי בית מאיר גליו ן מהרש״א

׳ יטיס נלא פליחה . j ( ו ע ם" שי: (ש״מ שליף •י י ו ׳ י^נ נסיו •טיט . ובן שוב שלישית נ׳ •ניט ת׳ דגר שמואל אנ . נ״נ ע" 0י י ו נ ר שיש לו טתילין ו נ ) ומד, שלא היי י ה : (סעיף ׳*י נטי) טיק י ו ו  !צי
ה שם יש סתירה צדנויס אלי וטכ״פ אין לסמוך מיו אלא נשהה ג׳ •מיס שהוא ופנח שםברו דינו נבקרוטיס וחוטיפ לעיל פפ״י פיר דאין העבירי! נוי ביא טלטדין אותו ת׳ עבה״נ טי' ר ט נ  םקיי מס שמניא ראיס מ
: (שיך ס״ק נ״ה) לבשל בולן נשיטלוז. ויראה יס״ט אין לפולחן לבתחלה יחד יעיין o״tפיק ל״נ! ר שיש צו מסיו•! לטנ״ד ועיי 0*ו  אן חומרת הגאונים פשא״כ נשר שלא נמלח כיון שיש היתר נצלי מקו• מ
/ טסיפ  (שם ס״ק נ״ו) ונם״ש שם טקיי: (שם סיק ניו) לקטן סי' ק״מ רטין בשא״ט. עט״ש שפ ננליון ש
א הדם יתו ח: (נאיד) ה ס האיפור נס י״ל לנתר׳ דרבנן לא נירו עיין לקטן שיך ם״ק עיי יעי' ט״י לקטן ט״ק טי ע  יבצימ תילע עיון לאיבא נס• דט היתר עיין לקק מליון סוף םקל״ו א״נ לעולט ל»ו •ודגש 0
ו אפילו נולן בקדירה . נת׳ טהויש חלוי חיויד פ" טיו ראם נתבלבלו ואין חומיטז ששתון יא פ' נ״ט נוילק א׳ חיויד נתב בפשיטות דדפ איברים טעם בשר יש לו וציע: (שין p"b נ״ח) א  פעם . נת׳ נ״ו נ
ד לחייי ולטלתו: (ש״ע סעיף מיי) שנשרה י צו . וגפו״ח הילק י ׳ י ה מזי מיה לוזש״ע נ ל ו ד ג נ ג״כ להתיר אלא שס״ם לא עשה מעשת : (ס״ו fo ציה) ו ת 0 טהי־יא ששון נ ש נ  ג״י ניני־ת גילן סותרות ו
ק טשיס דמלוק אפור ואגן ד דננתנשל אפור י ש אופיין . ואף כנ י ° ( ש ח «״' °׳P «*י: ( ' ל  בטיפ טעליע. ואט נת» תוך טעליע פיס אחדים אף דנציויף m7 פעל״ן לא נאפו• שפת• אות יי ועי׳ פ" ק

 צבי לצדיק
לו האיסור ונשצישצ כצ השמרונת ודאי ימן טעם נישיצ אחר נישיצ. ומול דש ס״ש שמא יש ט׳ ואמיל א׳( ש׳ שמא חתיכה זו מהייור ונם ס׳ לינגן הוא ג  (>tx ש״ך ה״ק ג*׳) ברוב ט׳ טיתו. ול״נ להמס א״א(

Mi ו יש איסור וכאן כשהיא נתיני ליכא איסור וכשיצא אמד הנימל מחנטצ.־ (שם פיק נ  אנצ הנא ינוצ לנשל« תתינה ניט ואז ניא תלינן נהיתר ונטילות יאפי׳ ינעל כלן יחד קלינ לודאי שיהא ס׳ 1עיל ליל לשם כ
ר לנשל בו׳ אין לתחפיר . וקשה הא הרנ נמנ וכן הוי! ומשמט דאנולא מיצשא קאי ואיצ להשליך ת ו מ ס שנתינש ונפלט עיי בישיל ו ו  נגל סוס דלעיל מיצו ויש שלשים נחתיכה אחת נגו וס ומלח שעציו א״כ ס״ס נ
ס ו  וחור מליו שיהא ז:כימ נ׳ נחתינה נגדו נאופן שנג׳ המתינות ודאי יש ש׳ ונש״נ נצרוף סרישנ מש״ה התיר אף שאינו מומרא . ילפעש״ל אחי שפיר ונלא״ה יש כאן סשק שמא יש ס' כחתיכה עם סוונונ נגל ס
 הונ אף נצא rto . וע"( ואף חתיכה אחת צא •לעינן דציכא ס׳ לק 7(א •לעינן כמה ןט״ק מיניה ומידי משיה לא גורו צסשלין; (שס שיד טיק הי) בשר תטלינלך נוי יציע . וניל דס״ל(מחנר דע" השויי׳
 ספיקא לא נפקא ונספק לא גורו שמא ינשל כולן ימו שהרי הדין שינשל כצ אמת.כמיש השין ס״ק מ׳ נמים הודח ממילא הדס בעין שעליו ומיי נשהנימי נמים נתקנח מיס נעין ימה שהיא נתון הנשל מסני

ס שאיני נעין ייצא ע״י צלי. !מ״מ לוינא אין לסמור על וה : י יק: ועוד י׳ל כיין דרמ״א סיירי נשכנר נתבשל נלא מליחה א״נ אי! צחוש שינשל שניס מכל ימו דליל צלי נ ו ו  ז



ז א * ! י א ן קנ ב ה י כ ת פ ב יורה דעה סט הלכות מליחה ש ה י ז ר ו  ט

* מ'מנד.י«א״׳£ ' ו ״ ה ^ ^ ^ 77CYJ מ " ל א ^ ל ל א ״״' י א ל צ י ט י י א ' י י ע ל 5 י ט ל ' י D ^ י מ מ א י ש °' "ייי" י ה כ י " א ̂ א ° D"Mיי  C B ״ 5 J 

 שפ : נו מימרא דונ יהולם
ס ו  סעיף י״א מסיק רמ״א דיש אוסרין אותה חתיכה והלא כאן דהוא כבוש סוי כמבושל ממש וכמ׳׳ש לעיל ובריס ע״ו וכ״כ באו״ה שס פהדיא ז

 הרי הוא כמבושל דלעיל חילק רמ״א בת״ח דמ״מ לא הוי ממש שרייה זה הוי דס בעין דאינו יוצא לא ע״י מליחה ולא ע״י צלייה !חל, אק אמר שמואל שט י!־ קייא:
S כבישול ורש״לחולקע״ז וכתב אל תסמוך עליו להתיר אף שהר״ס כתב הביא הב״י הנהת ש״ד מה שנהגו רבותינו לאשור הבשר ששהה במיס פרי חדש י ! ג ׳ נ ס ° י מ I נ f » ־ » ר ש ב י כ נ ? 

 כל החתיכוח אבל אס יש ס במיס וקי״ל נשיטמ המוס׳ והקערה
ל לאחר הומה צו־־ה היא יא״נ ט  ננד כל החתיכות אז הדס שיצא ב
- _ T .״ נין שנשתמש נו דנר ינש;גונ
 במים כבר ואם חזר ונבלע בבשר לגמרי ני! שיש לו רטינות קצת
 אינו מזיק ומה שנשאר בחתיכה יוצא כעי! גשר רותח אין צריו
£ ^ B S * % w ע״י מלח עכ״ל משמעלהדיא דאפי׳ 

 אינו מלוכלך בדמים אשר ליה
 מטעם החתיכה עצמה שנכבש דהוי
 כמבושל וכן משמע מרברי ש״ל
 ומהרא״י והאגור׳ ראפילו אינו
 מלוכלך נאסר וכן לעת מהרש״ל
 באו״ש ובפכ״ה סי׳ צ״א וכ״ל הר״ב
 בח״ח כלל נ׳ ולעיל ס״א בהנ״ה
 ע״ש וכ״נ לעת כל האחרונים ונס

 בחידושיו ונת״ה הארון דף
 ע״נ ע״ש ותימה על הרשנ״א
 נת״ה הקצר והניאו המ״מ
 והג״י שכתנ שרותמ לא צריך
 נטילת מקום וליתא ואס הוא
 לח גמור כרוטג של היתר
 בעינן ם׳ נגד הקליטה מן
 הקערה שירוש נמקוס שנשתמש
 נקערה . 11 הוא כוונת מור״ס
 והה ונרי הרשנ״א בחידושיו
 ונת״ה אלא וקשה דלעי מאי

 ! ״! 1י!י״ג, W1 1\ נע״ ג י ס״א וקי״ל לקמן נסי׳ צ״ד
 המחבר שכתב מלוכלך בלמים צ״ל גני נשר רותח שנפל לתוו

 לל ־
 נקט

א ננתז אלא אם כן יש במים ם' ) ס לז )  כי אם צלי
ב [נט] ויש(נא) אוסרים אפילו לצלי  (ג) כנגדו (עיין ט״ק ליי • 0

־  והכי נהוג)(או״ה).

ן מולהין אלא בכלי מנוקב או על גבי י א י  טז נ
״ קשין וקיסמין או במקום מדרון בענין שאם  ג

ד:  ישפך שם מים יצאו מי
ה ודף חלק ברהיטני שמיס זבין ממנו אץ צריך להניחו במדרון אכל ג  ה
 אס אינו חלק ברהיסני צריך להניחו במדרון שיצאו המיס ממנו
 (שעריס ש״י ובב״י נשס ח״ה סימן קע״נ) ואפילו בכלי מנוקכ יזהר לכחחלה
 שיהיו הנקנים פתוחים(בארוך כלל ני) ולכן לא יעמידו על גני קרקע כי
 היא ככלי שאינו מנוקב(ע״ל ס״ס עי) וכן מחמירין קצח לשום חזך הכלי
 מנוקב קש או קסמין כי הנשר יסחוס הנקנים(הגהות אשיר״י פכ״ה ונאריך

: ( ע ״ ל ) . ה ב) ובדיעבד אין לחוש לכל ז נ ) (לח) (  כלל אי

ג אסור ) פ ט ם מלה בכלי שאינו מנוקב מ א ו י  נט ־
 להשתמש באותו כלי(לח) בדבר(«) רותרו:

] *)ואס נשחמש נו בעי קליפה אס הוא לכר יבש (רשנ״א א ס ! ד ה ס ג  ה

 להיתר אפשר שהר״ס ס״ל אףשנתבשל
 בלי מליחה להחתיכה עצמה מותרת
 כמו שפסק הרא״ש חלמילו אבל אנו
 דקי״ל ואוסר ה״ה בשריים מלל
 ונראה לרמ״א לטעמיה להוא פסק
 אפי׳ בבישול להיתר במקום צורך
 גלול ע״כ בשרייה יש להקל בכל נווני
 אבל רש״ל פסק בבישול לחומרא בכל
 נווני ע״כ החמיר גס בשרייה ונראה
 ליש לסמוך להקל כפסק רמ״א בזה:
 (לח) ובדיעבד אין להוש לכל זה.
 לא קאי אמ״ש המחבר בענין שאם
 ישפך שם מים כו׳ דבזה ודאי אפי׳
 דיעבד אסור כל שאין המיס יורדים

 אלא מחכנסין למקום
 ככלי שאינו מנוקב
 להשתמש כאותו

 , אמד דהוי
) אםור ט ל ) 
 כלי . והא

א חלנ צונן שהחלב מותר כולו ת ל י מ א ל מ ל ן לך אלא א כ  'ל״ד מלו
0gSOTSW??קט דלכך שידן אותו שהרי כתב 
 דאמרינן לאין מליחה לכלים סי׳ ב״י בשם הנה׳ ש״ל לאין(נכנס) אלא אס כן יש ס׳ במים כנגדו ר״ל נגד הבשר ומ״מ צ״ע להיאך ששיס ג נווטי והא לא שייו
^ ע ר ־ ^ י ׳ ם ז פ י ' ו י ר צ  [מכנס] לתוכו (למה) יוצא ע״י מליחה אבל ע״י בישול יוצא לנהי כתב כ״א ע״י"צלי לזה לא נמצא בשום פוסק לבשר המלוכלך ה
 רמליח כרותח סי׳ כרותח לצלי אכל לא כמבושל עכ״ל והטעם בלמים שנשרה מע״ל שיהא מותר לצלי והוא תמוה לכיון מבלע בבשר ומציין ששיס נמלנ כוי

־ היערה ס א י ח ? י ע נ 1 ־ י ' י ^ ״ א ע W ל r ו נ י ע א ל ב 5 ! ש י נ ס מ ד ה ד י י ל ה צ י י ל נ ה א מ ש י» ל י ב י כ ״ י ע ו ס א  ד

 מליחה ולא ע״י צלייה וכמבואר לעיל ובר״ס ע״ו ובכמה לוכתי והש״ד והאגור שהזכירו ריש מתירין לצלותו לא הזכירו ברבריהס מלוכלך בלמים רותחת והי יינ׳ שאט נשתמש
pnhJri5 נ א א ואס ״ ר ט ה ש כ ז א מ י  ,Sf^וס״ל לכבוש לא עליף ממליח ואינו כמבושל ממש ור״י ושאר פוסקים שהזכירו מלוכלך לא הזכירו היתר בצלייה וא״כ הממני ה
 אליבא דבי תרי ואולי דעת המחבר דאפי׳ מלוכלך מ״מ כיון שנשרה ונתערב הדם במים ונכבש לא חשיב חו דם בעין (ודלא כמ״ש למעלה נטילת מקום ואם:יאילח גמור
י *משוס * נ י אגי! צאי כנגד י ל 5 ל D כ " M ב " י ס P יי11W ה ת ג ר ת י ה מ מ 5 ה ע כ י ת ח ז ה י א מ י ל י • כ ד ג נ ' כ D ם י מ ש י כ י " א א א 1D 1״ : ס י " ס ע ״מ י ),יצ "ה  נס ללא כאו
י  וכתב שס ללא למי למבושל(לעיל סי״א בהנ״ה) ללא אמרו כבוש כמכושל לכל לבר רק שבולע ומשליט אבל אינו מבלבל טעם החתיכה כמו ברוטכ שהקערה לא נאסר' אלא" כ
י קציפה יכיצק«1*׳ צ״ח ס״ל ר ב ל ד ך ע ן מ ס ל ש פ י ״ כ ע . ן א ד ה ן כ י מ ה ח ה ן ר א ס ס א ש״ל ש  ונם שס אינו אלא מנהג לאסור אותה חתיכה ולכן אין להחמיר בכה״נ עכ״ל ומהר
ה ש״ר והמחבר והר״ב להתירו לצלי הואיל ובלא״היש מתירין כבוש׳ לצלי ועוד דנם בש״ר רס״נ משמע לכאורה הכי מלתלי טעמא לבשר p אס״מה שנשתמש' גומהיא ס  מ
ו רותח נין אם הוא צי־! דהא 7־ ג ׳ מ ס ס י מ ש ב י ן ש ן י כ , ל ר ס ש , מ ד  שנשרה במים מעל״ע אסור לפי שהדס חוזר ונבלע בבשר ע״ש ונראה דלהמתירין אפי׳ הוא מלוכלך 3
'קל"נ מו־״ י י• ח״צ S סי׳י ב ב ויש אומרים . אפי׳ לצלי אפילו- אינו מלוכלך כלמוכח בש״ד ואנור ות״ח שם וכן משמע בס׳ אפי רכר  נתבטל הלם בעין שעליו בס׳: ס
. הנ״ה זו צ״ע ואחרי העיון היטב בח״ח כלל נששיטית יסתש נל׳ יש נמה ׳ ו ד ואם נשתמש כ ג אסור להשתמש באותו כלי רותח. אפי׳ אחר שהולם הכלי : ס  ס

ה " י ״ ? נ ל ״ ה א ו ) כ מ א נ ו ה  י״א לין ח׳ נראה לכאורה לפרש למיירי כאן שהקערה היא חס לכך אס הוא דבר יבש סגי בקליפה אפיי הקערה חס טי! ש
שם^י^  ראם נתן בה רותח יבש שיש בו רטיבות קצת לצריך נטילה וכדמוכח מדברי הרשב״א בחידושיו ובת״ה הארוך וע״ל סי׳ צ״ד ס״ק ל״ב וסימן נמקוסשל'איג?ק
 ק״ה ס״ק כ״ב) ולכך אס הוא לבר רותח לח כרוטב צריך ס׳ ננר הקליפה מן הקערה (וא״צ ס׳ נגל כל הקערה משוס רמתחלה לא נאסרה במליח׳ לפי מה שמסיק רמ״אלקמן
י ^ י , ׳ , ג

ף

ג $  רק כלי קליפה׳ כלקי״ל לקמן סי׳ צ״ח ס״ר בהנ״ה) אף •במקום שלא ננע שס הרוטב*) אלא שלוחק לפרש למיירי שהקערה חמה ונס רוחק לפרש §a'־,7 ,
 למ״ש ס׳ ננר קליפה מן הקערה מידי אף במקום שלא ננע שם הרוטב ועוד לרוחק לומר למיירי ברבר יבש לנמרי ועול לבת״ח שם ט״כ ברבר הללו תמוהים ולו«.- שיש חילוק
ז ! 1 מ ' יד אפרירז י ה ־ א ש י י א ' ו פ י ס ס ב ש ש " י מ א ד א י ל 0 א ה ״ ר ע ו י ה ש ת כ י נ ש  יבש שיש בו רטיבות קצת מיירי מלכתב שם אי הקערה קר סני בקליפ׳ ולא ביאר המליקה ה

ה ט״י נע־יו יה: לשטז י " ג ה י ב ר י י י מ א ד א ו ל ב א " ' יו"ה ס"יו כ י ס ש ב " מ כ ח י י ד ס ל  הקערה חם קאי נמי אלבר יבש לרישא שיש בו רטיבות קצת לצריך ס׳ כשהקמי5 ח
ו. ענה״ט ו̂כ  נמי כשהיא קר וכסשטא דמלתא ואפ״ה צריכה קליפה אפי׳ נשתמש בו דבר יבש לגמרי וכדמשמע בת״ח כלל כ״ג דין ב׳ ע״ש וכדאית להו נסים פ' ננגו

 נשנ יעקנ סימן נ"! נשר
 שנשרה נמיס נ״ג שעות
 יאחר נן שרה נמים אחריה
 עוי שעת אחת אי; מצטרף
 ואין נקרא נגיש יק נ״ו
 שעות רצופים ע״ש ועיין
 נש״ות נסר כהונה סימן ל״ו
 האזין נוה ומשיק גס כן
 להסיר וגס גחשש איסור
 .דאורייתא המקיל אף גאין

 נליון מהרש ״א
 לא בקיאין ם״מ נם
 נננוש שייך שליקה או

ק להתוס׳ ״ ע . ף י ש ה י  ח

 עצים להסקת ולנשול ולענ״ד קשר, הא נצלי יפטיר השמנונית חנופף לתוך האש ראפ
 יעטיר בלי תחתיו לקבל השוט; הנוטף שוב הוי נישול וא״ב נלא״ר, לא הוי ישליט דיש
 לו הספד שומן מוסף : (ש״ן סק״ש) ומה שנ״ואר בחתיכה יוצא ע״י מלול. ותבלוע
 ע״י בנישה ייצא ע״י פליחה והא דאטוי נליכא פ' היינו דשפא יצא הכל וחזר ונבלע
 דביוו דיצא טהחתיבח הו״ל נטו דפ טעלטא ולא טהני טליחה היבא דלא שייך איידי
 ליפלוט דפ דידיד, ולפ״ו י״ל וםש״ה פותר אותה חתיכה לב״ע דאף לנפרש טטכןפ
 לפקופ ט״מ נל שלא יצא לחוץ טקוי דט דידיה ויוצא נטליחח ודוק . וט״ש השייך
 לתרץ נםקפ״א דנפ שם אינו אלא טנהנ לאפור אותה החינה לענ״ד אינו טפפיק
 «שט טדינא טוחר דנטטניפ אפ לא פריש הוי דפ אנריפ שלא פירש והיינו
 לאבלו בך אנל הנא רטיירי לטלחו ולנשלו ליבא טםנ״ט דדלטא לא נפלפ הנל
 בכבישת ואח״נ ני נשל יצא ע״י הנישול ולעניו העיקר נט״ש יפה שלא פירש יצא עיי
 מליחה דבלוע ע״י כנישה יוצא ע״י טליהה כט׳׳ש הנהוז שיד ועדיף הנא פטבושל :

 ביאור הנר״א
 גראת דנבוש במבושל טשטע בבלי ראשון לכל נ4*לי: 1נח] אא״נ כוי. דמח שיצא נתבטל
 בפי ואף לרעת הרב נפי״א באן פודה ורש״ל אומר החתיכה נניל רננוש כמבושל לנייד
 ועשיר : [נט] ויש אוםויפ כו׳. כפו דבר שנתבשל בלא םליחח . וש״ע פ״ל דאע״נ
 דאפרינן ננוש כטנושל אינו דק לענין שמפליט וטבליע אבל לא לכ״ד ופייט ט״ש הפלוכלך
 לאו דוקא דאל״כ לא פהני צלי דלדם כעין לא טהני נםש״ל נרים ע״ו ועש״ו י [ס] ואפ
' . נפי' הרא״ש דט״ש קערה שטלה נוי טיירי ננלי שא״ט : [סא] ואפנשתסשבו' .  ט
 כט״ש בפפחיפ עיו א'! (ליקוט) ואט ניעהפש בו בוי . אפי׳ לדעת הראנ״ד שבתב דקערה
 לעולפ אפילו אחר הדחה רותחת היא וחפ בחפ קייל דנעי נטילה מ״ט ביון דשניהפ
 ננונין פני בקליפה נט״ש בפפהיפ פ׳ נ״צ (ע״ו אי) שאני טיבה נו׳ וע׳ בתיה ע״נ א׳
 ושפ נתבארו נל הדעות שבפי יה בארינות עיש ונתב שפ שלדעת הראנ״ד אס נתן דבר
 לח נרוסב בולו אפור אפילו רוטב צונן אנל תום' נחנו דקערה לאחר תדחה צוננת היא
 ונקליפח פני וווקא רותח והן נראה דחא אפור לאנול בה רותת אפרו אנל צינן פותר

,£ק״ן אין אנו בקיאי! ואפור ת כ ה ו י ד י י ר,6^0 ^ ד ך י 1 ש א ^ ד א ב י 1 פ אי1י'18אנוט1בפיאייו וא«ל ״׳ דוזיישינן שיצא וחזר ונבלע דנם לצלי ניתוש ׳שיצא הבל עיי כבישה וחזר ונבלע והו״ל בבלע דפטטקוטיאחד דאינו יוצא ד י ש . ה ט ח י ל י ט נ , ד ט א ( , י י פ ט נ * ט ' י  (נא״ד) לא הזכירו בדנוירם םליבלך בדפים. קש״ ל
 צ״צ טי׳ קכ״א ו (שם) כי 1 דל״ש

 אם צלי . ואשכחן טיבא
 נח״ג וםה שיוצא ע״י צלי
 ולא ע״י טליחה עי׳ שיך
 פי' ע?• םק״ט . וכבוש בציר
 כשיעור שיתנו מים על האש
 ויתחילו להרתיח חמור
 טנבוש נמים טעל״ע •ואף
 ע״י צלי אינו יוצא שייך פ״ק
 ע׳נ : (ש״ו ה״ק סי) והוא
 תפור, נוי.דרש כעין שננלע
 איני . עי״ל ס״ק י״ב

 סימן
 פתחי תשובה 1

 כמ״ש ססמיג נסחימס ולסברא הנ׳ נ״ש קאן אין להחמיר •־ (לר,) נדבר רותת. ענה״ט
 וטיץ פמ״ג נטשנלוה לזייו סי׳ ציג שנתנ נשם חכם אחו דסא וקיייל יש מליחה לכלים
 להבליע ונאסר הכלי וווקא בכלי חרס חוש או שאר כליה אנל כלי חרס ישן דננר שנע לילוע
 לא והא כתנ הט״ו שם לערן הבוש ואינו בולע אא״כ מפליט שלו!א״כ נמליחה ואין מליחה
 לכלים להפליט א״א לבלוע ולא נאסר מלי והוא ו״צ נתנ שאין להקל ע״ס ולפמ״ש שם נשה

 תשונת
ד . כתכ הש״ז זה לא קאי אמ״שהמחנר ב ע י ד ב  אפילו אינו מלוכלך. ש״ך: (נכ) ו
. ויש נ ״ ה  (וכ״כ כ
. אפילו ח ת ו  י ר

 כאד היטב
 כחכ השייך ללאו דלקא לאפי׳ אינו מלוכלך אסור מטעם כבוש אלא דצ״ע למה מחיר
 איחו לצלי אס הוא מלוכלך וזה לא נמצא בשום פוסק ואולי לפת הממכר אפילו
 מלוכלך מ״מ כיון שנשרה ונתערב הדם במים אז לא חשיל דם בעין וצ״ע עכ״ל:
. כחכ השייך ואז החתיכה עצמה ג״כמוחרח דלא אמרו כבוש כמבושל ו ד נ נ  כ
 דבר רק שנולע ומפליש אבל אינו מבלבל טעם החתיכה כמו ברוטב ומי:רש"ל
ם סרי  ״ ש לסמוך אדגרי הל״נ להתירו לצלי: (נא) או

13 
. . .  אוסר אותה חחיכה ועכ״פ , , , .

מ אסור כל שאין המיס יורליס אלא מתכנסים למקום א' דהוי ככלי שאינו מנוקב (וכ״ו ע י ד  בעני! שאם ישפך שם מים וכו׳ לנזה ודאי אפילו ב
ם ומתקבצים־ 06 הציר ונשר נכנס חוך החור'זזהו ודאי איסור גלול להוי ככלישא״מ): (נג) ,  ליזהר למלוח בקצה הספסל לגסססל יש נקנים נהלי

^•n^SVJm א צ י י י נ י ר א נ ע כ ל נ 5 ה ש מ ה י ח י ל י מ " ע ע ל י א נ י ר ה י פ { ל ־ נ ה א ח י ל י מ " א ע צ ו ע י 1 ל כ 1 ה י א י י " נ " ה ש ם י ל נ ה ל ו י י ל ! מ י 1 א ע ר מ א א ל ה  לאחר שהודח הכלי. ש״ר - י
 שפ״פ : (ש״ןיש״ין ש״א) דלא אמרו כבוש'כטבו׳8ל לבל דבי . יש לעיין לוזי״ט טי׳ צ״ח פ״ב נצליח ונימול טאי דינית לבבוש ועי׳ נליון פי׳ ק״ת ס״א על תיבת כטבושל: (שס) להתירו לצלי הואיל. עייל פק״ם ו
. טיהו רוי בשחה נ׳ ימים בלא סליחה: ׳ . ואם חיח פונח נפיפ קרוש נ׳ ׳טיט לא הוי בכבוש. שפתי אות ס ׳ . שפתי אית ס ן  (c״s סעיף ק״ז), אין טולוזין. עיי מליח ש״ך טפ״י ע״ח וננבל שנכבש גיכ חיין ג
י שאינו טנופב אפור , עיי ש״ד פ״ש פית . אם אי אפשר לקלפו . ונפתפפ הפ״ט סיק ל י H .1ו״ויויט . ״י׳יי ^™»•י com לטלחו ול«וטו ברנד. ט״י ׳בלל י״א! ומ״נייז ד ׳ n 5 ״ v n i m 1 -"—-*״ — י . ״ ״ ״  י
 ס׳׳יו ש״י) כיו

 (נהגה״ה) יזהד 'א»חלח שיחיו חנקנים פתיוויס. ואפור לעונרי דרביס לפלחו ולשוטו נבגד, ט״י גלל י״א: (ש״ע) בכלי שאינו טנוקב אפור, עי׳ ש״ך פ״ק פית . אם אי אפשר לקלפו, וונפתפ^ הפ״ט סיק
 ק״ח נשפתי סק״ח אט,מעיל וונעאז ע״י עירוי יתית pro אס פבשל או רק טפליט נדי קליפת. ינן נבר שנטלת בבלי שא״ט. שפתי אות ט׳: (שה) אפוד לתשתטש. עי׳ ט״ו פי ע׳ פק׳ב:(שיד

 יד אברהם
 כמה נסק . הייני ויקא נכחל או נכלי חרש שא״א לספריו האישורממנו. אנל לא ככלי מתכות וכה״נ
 שאהשר להפריד האיסור ממנו משטרין נאומו יטה כמה נשק מיצי׳. ומינה והחולקים עציו ה״ל ואפי׳ נכלי
 מרס אינו מנציע יותר מכדי קליפה . ונן מונת נימנ״ס ס״ו מתל' מ״א שנתנ וויל קערה שמלח נה נשר
 אפי׳ היחס שיע נאנר אסור לאכול נס רוחח לעולם שננר ננ(ע הדס נמרסית עכ״ל. מרי כתג שנבלע הדס
 בחרסית. משמע דהיינו כנוצה דאצ״כ הרי ממשות האנר כמעט הדי קליסה ילי״ק. וניין שדעת הימנ״ם
 וסראנ״ל יהאי״ס •ווש״ל לאסיר נכלי חרס כילה אין להקל. וללא במ״ש נח״ד ר״ש ש״ס. אן נמ״י כלל ס״ה
 ס״ק י״א הכריע להקל. ונשו״ת מי]י& שמואצ הסכים לדברי ט״ש . ונ״מ שנתנ נאו״ס כצל כ״ד דין ס׳ .

 ועיין מ״ס נס״ו גסי׳ צ״ח ס״ק ס׳ דו״ש הג״ס שס דע״י רחיחת מליחה אינו נבלע בכלי רק כוי קליפה
 ואפ נתבשל נה א״צ לשער רק נגד הקליפה היינו דוקא נפעם הראשון אנל כיון שנתבשל נס פעם א׳ נלא
 ששית מסתמא הרי הלן וננלע ננולה נל מה שהיה בנדי קליפה ינעשה היתר הבלוע נת ננילה . נדאיתא שש
 סעיף 0׳ וסי׳ צ״ג גגי עיסה שיתלה ני׳ ע״ש. ובשיי צ״ט ס״נ. וא״כ ה״ה כאן אה היחמה הקערה
 צריו לשער אח״כ נגד כולה אס לא נמקיה הפסל מדונה. וצ״ע לנרי הש״ן דמשמע שהקערה הוחמה ריקנית

. נראה ואס נשפך ואיי אש סי׳ ס׳ ו ף ט״י) אא״כ יש נפיפ 0׳ כעד י  אי גתגננ או צא ווי״ק : (שס «
ר מומר ואיסור וס וננוש איא מדוגנן «6וס ומעורב הדם נמים יא״ר להיןרינ טיג םמוגח והוי 6 ר « » 
, זכ׳ נסגיה ׳ ס טלח נבלי שאיני טניקג בי א ף פ״י) ו י : (שט « ׳  כד0 שמצמז כמ״ש נאו״ס כלצ ו׳ וין נ
 ואם הוא ונר לח נעינן t נגד הקליפס מן הקערה. טש״ן דמפק דאפי׳ אפ הקערה ג״כ חמה פגי נסי
 עד קציסתה . צי שצא נאסרה סכלי שאימ רק כוי קציפה. וכמיש הג״ה סי׳ צ״ח סיד ע״ש . ולפענ׳׳ד
. עי׳ סי' ציא וסי׳ ק״ס צפי שכלי מלס בולעת ל נ  לננלי מרס צריך לשטר נגל מצה אם היא ממס לתיזאס ג
. כמ״ש הניי נשה הג״ס מיי׳ נעיז מהצי מ״א לעני! נצי מנוקב לנשאר כלים שרי ונכלי חרס אפול מ ו  ם
 וניסהאחלוגיס כמ״ש נמ״י נלצ י״א ס״ק הי(ע״ש). והכי מוכח להדיא נו״מ סי׳ צ״ח שכתנ נשס או״ה
ד נולו ולא די נכדי מלישה לנל ע״ש . וא״נ  מעשה שהיה שצפל נצי חוש ממקנ ציירה ופסק לשעל ע
 נ״שנכצי חלש שאינו מנוקג. ונלעלד שמ״ש הושניא נשם הלאניל ומניאו ג״׳ לנגני שא״מ צריך לשפל נגל
. לאי אפשל צימר משאר כלים יןאי שהר• הישנ״א עצמו כסנ נשם הראנ״ל ומניאו נ״י  מצה נכצי חוש קאי
 שי׳ צ״גו ״ להא ואמליצן נש״ס סניה(לף ציז) גני כחל ננוצז משעליצן דאי נמאי ונפק מינים מנא ילעינן



ב ה י ז ר ו ן יורה דעה סט הלכות מליחה ט ה י כ ת פ  באר חמלה 300 ש

 מ טור נשם י״א ונ״נ לההוס׳ להקטרה צוננת היא ואפ״ה אס נתן בה רותח ננוב צריך קליפה לאסור להשתמש באותן כלי רותח לוקא וצונן מוחר דס״ל דהקערה אחר
ן 9,פ4ם וכמבואר ברשב״א שס ומ׳׳ש ואס הוא לבר לח בעינן ם׳ כנגד קליפה מן המליחה מיחשב צונן ע״כ מותר בצונן בלי הדיחה ול״ל לסכין ששחט בו י ג ס נ

0 ש ן ׳ מ  נ

 ינילעיל גסי׳ י׳ינמי שציינתי הקערה היינו במקוס שנשתמש בקערה אבל קשה לפ״ז דלקמן סימן צ״ח לעיל להמם אנב לוחקא לסכינא מפליט וי״א ס״ל להקערה נחשבת
y סעיף ר׳ כתב הר״ב לבמקום שהבשר צריך קליפה אס לא קלפוהו ובשלו רותח מחמת המליחה והוי לינא כסכין ששחט בה דשם הוי רוחקהסכי ׳ ' % , ^ " » " ן כ  י״ל י

 כמו הכא רתיחת המליחה וכתב
 בת״ח ולי נראה לרין קערה זו כרין
 שאר כלי טרפה ששמו בו היתר ושייך
 לרין תתאה נבר ולכן אם הקערה
 קר ושמו בו רותח סגי ליה בקליפה
 ואס הוא רוטב בעינן ס׳ ננר
 הקליפה ואם המם למטה או שניהם
 חמין הכל אסור אי ליכא ס׳ כגל
מ) אבל  קליפ׳ כל הקערה עכ״ל: (
 מותר לחזור ולמלוח . הטעם

ה [מג] בעינן ששים נגד קליפה מן י לי׳ 0 נ  [סב] ואם הוא ד
 (נד) הקערה (נ״י בשם י״א) :

׳ויש אומרים שאפי׳ בצונן אסור להשתמש ו נםמ ג  ם
 בו בלא («) הרתה נפרט ואם נשתמש בו בלא

: ו  הדהד. ידית מה שנשתמש ב
ז [סו] אנל מוחר לחזור ולמלוח בה נשר לאחר שנקטה  הנה (ft) ס
) D1|׳1& אפילו בלא (נו) נקיבה אם הנשר שהה כגל א מ ) 

 גמליחתו והודח (נ״י בשם הנהח ש״ד וארוך):

 שיימק׳דשנינאשקוצנוותחת כך מיתר בליעבל והיינו מטעם
 נקודות הכסף מאחר ראינו ראוי לקלוף וכ״כ בת״ח
(«״ °? ="») נ״ל כלל כ״נ דין ה׳ וז״ל ופסק עול :

י

 ״״ש

 והייני נופחיתפטעל״ע נוי. 1 1 י , , 1 י
? ״ ^ בארוך דכל מקו׳ שצריך קליפה ועבר ה  יה איני שא0י׳ש
 מושר דהוי ־״« לפגם ו«״ש ובשל בלא קליפה שרי ולפ״ז אס עירה
 תבשיל של בשר לתוך קערה אסורה
 מותר דהא מדינא אינו אוסר רק
 כלי קליפה ומאחר דאינו ראוי לקלוף
 הכל שרי עכ״ל וא״כ אמאי צריך כאן
) אי ס׳ ננד קליפה מן הקערה ולפי׳ א מ  הראשון שכתבתי לרן׳מ ללא אמרינן הכי אצא במקום שהבשר עצמו צריך לאין מלימה לכלים כמו שכתבתי בסמוך בשם הגהת ש״ל: (

 אפילו בלא כו׳. *) נ״ל דהיינו פחות מנדי כנישה דהיינו מעת לעת
 לאל״כ יהיה אסור מחמת הכבישה שהרי יש שם ציר וכבוש כמבושל
 אבל אין להחמיר ולומר דשיעור כבישה יהיה כאן כשיעור הנאמר בסי׳
 ק״ה סעיףא׳ בכבוש בתוך ציר לשיעורו כרי שיחננו על האור לזה שייך

 על

 קליפה לחול במה שננעמשא״כ הכא ללא סני בקליפה במה שננע להא
 נבלע בתוכו כל מה שיש בקליפח הקערה אף במקום שלא נגע שס
 הרוטב ועול לכיון שהקערה חמה א״כ ה״ל התבשיל שבתוכה כנתבשל
 ננה״נולשם טעי׳ט>נהנ׳ה) בתוכה לכתב הר״ב סימן צ״ח ס״ר לכלי שנאסר •במליחה כדי קליפה
 5ריך אמ״כ ס' ננד הקליפה וזה לא דמי לסי׳ צ״א בהנ״ה כיון שהקליפה

 פרי חדש
 שנסוגו ששיס נגד קליפת הכלי
 ואפשר והיינו ווקא נשאר
 נלים אנל נקעוה שוחנה
 .ואינה גנוה מסתמא צינא ס׳
 וכן משמט נאויהנלל ל״ו ופן
 נתנ נספר אשי רנרני עינ :

 מטה יהונתן
 ט״י 5יר רק הגלימה א״כ
 אמרינן. שננלע נ״כ מוחק
 שאינה יוצאה ע״י צלי והוא
 שני הרמ״א ס־> דאין לתלק

^ המלח שבה כגון הראב״ד וסייעתו ומביאו הרשב״א וב״י א״כ אע״נ דקי״ל בעלמא כסברת ר״ת מ״נלהכא יש להחמיר כשברח ריב״א למצריך בעלמא * * S o M» נהל׳ 
 נ׳ ינמליחה יש להחמיר אם ס׳ נגל הקליפה וכה״ג צריך ליישב דבריסלשב״א בתיה הקצר ומביאו הרב המגיל וב״י ללא ליסחרי לדבריו שבת״ה הארוך דף ע״נ ובחדושיו
. לקמן סי׳ קל״ז מוכח בפשיטות לסתם כלי יש במה שבתוכו ׳ ו ה בעינן ששים מד קליפה כ J ^B & לחולין(ומביאו ב״י) ע״ש כן נ״ל ודוק היטב: ס

̂״ £5 
 ללא נהשיך ע״ש. ס׳ נגד קליפת הכלי ואפשר דהיינו דוקא בשאר כלים אבל בקערה שרחבה ואינה נטה מסתמא ליכא ס' וכן משמע באו״ה כלל ל״ו דין בי• דליכא
ו וי״א שאפילו בצונן  לשיטת מ״אץ הורישה ק״ה ס׳ במה שבקערה נגד קליפתה וכ״כ בס׳ אפי רברבי ריש דף ס׳ סתס תבשיל אין ס׳ ננד קליפה פנימי של הקערה: ס
. ובת״ח כלל י״ח ד״ח פשק דבכלי חרס אסור להשתמש לכתחלה בלא הדחה ובשאר כלים מותר וכן פסק מהרש״ל פכ״ה  הראי״ש הנפ׳שנ״ה"ז״׳ע*י? אסור להשתמש כו׳
א ט"ל יש•:ללמיי סי׳ סי1מיהו ודאי אף בשאר כלים צריך לקנחם היטב קודם שישתמש בהם וכמבואר ברשב״א שם וכ״כ מהרש״ל שם:סז אבל מותר לחזור ולמלוח מ ט  מ?ף '

. בת״ח שם דין ט׳ כתב הטעם בשם או״ה דאין מליחה לכלי להפליט מה שבתוכו על ידי מליחה וכן הוא בהגהת ש״ד סי׳ י״ז ומביאם ב״י ׳ יג?££ כו
 ט״וי ט^ימלמן3 

 אינם נאסרים דני׳ י«י עהיי (ובכלל י״ז פסק לאפילו בכלי חרס אמרינן הכי) מיהו קשה כיון דאין מליחה לכלים להפליט ע״י מליחה כ״ש שמותר להשתמש'בו צונן. וא״כ
ל̂י אמאי כתב הרב האי דיכא אסר הי״א ככתב המחבר ונראה!דשא;י בשר כמ״ש הט״ו ר״ס צ״א לבשר חי וכיוצא בו לאורחיה בהדחה (כלומר קולס  וישיל̂י
 כל ראייתי של הרא״ש להתיי שיתנו בקלרה וע״ל סי׳ ע׳ ס״ק י״ג) מוחר להניח בכלי של איסור ולא אמרינן כיון לבעי הלחה דילמא מישתלי ואכיל בלא הדחה כיון לאורחיה
ק חיישינן לילמא ישבח  בהדחה אבל שאר לברים אפילו צוננים אסור להשתמש בקערה זו שמלחו בה בשר לכיון לבעי הלחה אח״כ אס נשתמש ב
 אגל«:ליעת הכלי ע״י מליחה מלהריח וכמ״ש הט״ו שס(וע׳ בסי׳ צ״א ס״ק ב׳) ולא בא הר״ב לחשמועינן למותר לחזור ולמלוח בה אלא ללא הוי מליח כרותח ואדלעיל קאי
*?£ $ וא״ש בזה *) ללא הקשי ממ״ש הרב בסי׳ ק״ה סי״ב לאסור למלוח לכתחלה גבינות בדפוסי העובד כוכבים ע״ש:סה או אפילו בלא נקיבה כו׳. ל£ת ?«מ  "לא ל

א הקשה ״ ף ג ר ה ן א ו  ב

 נו* וו״ש ואס הוא נו׳ ו״ל רוחח ונדעת רינ״א בתום' שם (ע״נ): [סב] ואס נוי. כדעת
 ריב״א נחום' שם ד״ח תניא : [סג] (ליקוט) בעינן ששים נו׳.. ליט שם וליסעםיה קפילא
 נוי והקשח חרשנ״א שם וכי מוחר לנתחלח ליתן לתוכו ולטטעטית לקפילא ותירץ פשום
 דאפור פשטע אפילו בדיעבד אשור וע״ז פריך וליטעטיה נוי . יפוקאטר ליפעפיה אלפא
 ששיעורו בנ״פ והיינו כה״ג (ע״נ) •י [סד] וייא כו׳ . כטש״ש בפנין ששחפ נה וקי״ל
 כט״ד בעי הדחה וכטש״ל סי' י׳ פ״ב : (ליקיפ) וי״א שאפי' כו׳ .' ענח״נ והרשב״א בתב
 שפ דלא בעי הדחה רק שקנתה יפר. טפש״ש .בפכין צונן כוי ול״ק כ( בקערה והפעפ
 דנפנין איבא דוהקא דפנינא כט״ש בפ״ק (תי ני) טשאינ בקערה (ע״נ) : [סה] ואם
 ביי . נטש״ש ק"! נ' נחי נוי ! [סו] אנל פותר כוי . דאין פליחה לכלי וכט״ש חום'
 קי״נ א' ד״ה םהור וקא׳ לפעלה דרותח אסור ואף לפי דצונן אפור באן פותר בפש״ל פי'

 צ״א
 איפור צריך הדחה ינויד בעוד,׳" : (שיך סקס״י) רנן! נדי קליפה . כדקיייל ע׳ כפמ״נ(פי׳ צ״ח בשיו פקייד) : (באייל) דהכא יש להחטיר להצריך פי. והא דלא צריך.ם׳ נגד
 קליפת התבשיל י׳ל רביון דלהונה פוטקיפ ל״א חתיבהיעצטת נ״נ בשאר איפוריט ואי טיירי ברופב בלא״ה קייל בהפיט דנלח ל״א חתינח עצמה נ״נ והנא דאינא סניף רהקערה
 צוננת והוי א״א לקלפו שרי לא טחטרינן ני׳ דין חתיבה עצמה נ״נ ופני נפי ננד קליטת הקערה ובלא״ח ניחא דנם' ננד קליפת הקערה פותר בטפנ״ט דאפ הקערה הס טטילא
 נבנם קליפת הקערה. בגולו ולא נאםר קליפה מהתבשיל ואם הקערה קר ונאפר תחילה קליפה פהתנשיל טוחר מדין א״א לסלפו : (שם סקס״ו) אםור לתשתטש לבתחלה בלא
 הדחה . נטניי נתנ דאף בהדחה אפיו לשטש בו צונן ביון דלית ליה תקנה בהנעלה תיישינן שישתמש נו חטיפ ופותר רקלנוקנו ולפלות נו נשר : (ע״ו סיןמ״א) דהיינו טעת
 לעת . ננקח״ג חשינ דחוי נפל״פ וכ״כ חש״ך פקפ״ח והטניי נתב דנוונת חט״1 דנשמולחיט נשר לקייט טטתםא טולחיפ אותו הרנה עד שהציר הונ מטנו נעשה חריף ופחלי לשבח!

 אבל

 הדושי רע״ק
 (םיטן ע׳ פיו) וצ״ע: (ע״ו סקל״ע) ןי״א פ״ל דהקעוה נתשנת רותח. אטת שנך דעת
 הראנ״ד אנל איי טי הנייח להם״ז לפרש כן בבוונת הייא אלו הא נראה יותר דאנן
 קיי״ל לחלכה דהקעוה צוננת היא ואם נשתטש נה רותח רטוב פני בקליפה אלא פשוט
 דדעת הי״א אלו הס דעת איבא ט״ד שהובא ברין ורשב״א דם״ל בל כלי שבלע איטור
 בעיי הדחה לכיע אף לט״ד דסכין ששחט בה לא בעי הרחה התפ טשוס דדם טשריק
 שריק וראיה לוה דהרי בחנייה נטטיך דטפק דטותר לחוור ולפלוה בו בשר שנטלח וחודח
 והיינו טטעפ דאין פליחה לבליפ להפליט וזהו אפילו לדעת הי״א אלו סדבתבן חרמ״א
 אח״כ ונטש״נ השייך םקס״ו ואפ איתא דדעת הי״א אלו דהקערה היא רותחת לא שייך
 נזה לוטו אין טליהה לכליפ דהא שניהפ יותחיפ ע׳ נרשנ״א דכתנ בהדיא דלחראב״ד
 הא רטולהיפ נבלי זה אהר וה ע״ב לאו טשופ דאין פליחה לנליט אלא ראיידי דטרוד
 לפלוט עיייש אלא ודאי,ברור דנפ הי״א אלו פ״ל רהצןערה אינח רותחת אלא רכל כלי

 כאד היטב
׳ נגד קליפחו אפשר  כן מ״מ הכא יש להלזמיר ו£ע״פ לקי״ל דסחס כלי יש ס
 דהיינו לוקא בשאר כלים"אבל״לא בקערה שרחנה היא ואינה גבוה מסחמא ליכא
ו נלי הדחה  ס׳ עכ״ל: (נה) הדחה. כחב הת״ח דבכלי חרס אסור להשחמש נ
 לכקחלה ובשאר כלים מוחר מיהו ודאי אף בשאר כלים׳ צריך לקנחס הישב קודם
. כחג השייך דכדרישה הקשה דלתסר ה ב י ק  שישחמש בהם וכ״פ מהרש״ל: (נו) נ
 ממעם דהוי כגוש אם שהה כשיעור שיתנו על האש ויתחיל להרחיח דמכח הציר
 נעשה הגשר כבוש והניחו נצ״ע ולק״מ ללענין אין מליחה לכלים אין חילוק דלעולס
 אין כח מלח והציר מפלימ כלי ונראה אפילו שהה כו הנשר מעל״ע דנשעח פלישת
 הוי נש״ל דאינו נ״י תו מיהו לכתחילה אסור להשהותו דנטל״פ לכחחלה אסור •
 והנן״ז חי׳ דלקמן איירי בנשר שנשרה כתוך הציר משא״כ כאן דהכלי לא מפליט
ס נגישה שהוא מעל״ע. מיהי קשה כיון ק  כזמן קצר כזה הכבישה אלא כשיעור ס
 דקי״לדאין מליחה לכלים להפליה מה שגחוכה ע״י מליחה כ״ש שמוחר-להשחמש
 גו צונן ולמה כחכ רמ״א האי דינא אחר הי״א פכחב המחנר שאפילו בצונן אסור
 ונראה דשאני בשר חי וכיוצא בזה דאורחיה בהדחה מותר להניח בכלי של איסור
 ולא אמרינ; ללמא מישמלי ואכיל בלא הדחה אגל שאר דבריס אפילו צוננים אסור
 להשתמש כקערה זו שמלחו גה נשר ללמא ישכח מלהדיח ולא בא הרנ אלא
 לאשמועינן ללא הוי מליח כרותח ואללעיל קאי ונזה אחי שפיר דל״מ מסיי ק״ה

 מנצע *עיי מלח מ״מ כיון
 דאין צח למלח להפליט מותרי׳
 א״נ האין כ׳ הלא״ש ולא
 נאשר המן יכו' ומשמע למותר
 שאין כח נמלמ להבליע נופוס
 וצ״ל וס״ל להרא״ש יוואי יש
 נח נמלח גס להפליט מיהו
 דווקא הינא ואית ליי נליעם
 מרונת והיינו שנבלע ט״י
 נישול יש נו נח נמלח להפליט
 משא״נ אי לא נבלע בכלי רק
 ע״י מליחה או אין לו בליעה
נ נזה אין נח י  מרונה נ
 נמלח להפליט מכלילפ״ו שפיר
 כתב הרא״ש להתיר נגינות
 ברסיס עובוי נוכניס משוס
 דאין לו נח לפלוט משוס
 והדפוס אינו נאסר אלא ע״י
 מליחה ואין לו בליטה מדונה
 וו״ש ולא נאסר מען נו׳ היינו
 שיהיה צי נציעה מרינה נמי
 ט״י רותח צפ"! גח«ז נפסח
 נ׳ המ״א שפיר ומשליט מכל!

ר רותח אע״ג  ע״י מליחה אלא ע״י בישול ומש״ה אסור להשחמש באותו כלי נדנ
. כתג ה ר ע ק  . דמליחה ה״ה כרוחח היינו כרוחח לצלי אנל לא כמבושל: (נד) ה
 משוס וחמן ננלע ננלי ע״י השייך להג״ה זו צ״ע ונראה לכאורה לשלש דמיירי באן שהקערה היא חם לכך אס
ו רטיטה קצח צריך  נישול שסיר אמריק יש מציחיי הוא דגר ינש סני כקליפה ואס כחן בה רוחח יגש שיש נ
׳ נגד הקליפה מן הקערה אף  נטילה ואס הוא דגר רוחח לח כרוטנ צריך ס
 במקים שלא נגע שס הרוטנ ואין צריך ס׳ נגד כל הקערה משים דמהחלה לא
 נאסרה במליחה רק כדי קליפה אלא שדוחק לפרש דמיירי שהקערה חמה ונס
 דוחק לפרש דצריך ס׳ נגד קליפה מן הקערה אף כמקום שלא נגע הרוטנ ועוד
 לדוחק לומר דמ״לי גדכר ינש לגמרי אצא ודאי מיירי כאן כשהיא קל יאפ״ה
 צריך קליפה אפילו נשחמש גו דגר יגש לגמרי ומ״ש ואם הוא דגר לח בעיי ס'
. ואס הקערה חם והנשר ה ר ע ק  נגד הקליפה מן הקערה היינו נמקוס שנשתמש נ
 צונן דתתאה גנר או שגיהם חמין צריך ם׳ כנגד קליפה מן הקערה וסחס חנשיל
 אין ס' נגד הקליפה פנימי של קערה. אנל קשה לפ״ז דלקמן סימן צ״א ם״ד כחב
 הר״כ דגמקוס שהגשר צריך קליפה אם לא קלפוה וגשלו כך מוחר גדיעכד והיינו
 משעם מאחד דאינו ראוי לקלוף וא״כ אמאי צריך כאן ס׳ נגד קליהח הקערה וצ״ל
 דס״ל להר״ב דהכא יש להחמיר להצריך ס׳ גגד קליסח הקערה'כיון דבלא״ה הרבה
 פוסקים ס״ל דלאחר הדחה רוהחת היא מחוך המלח שבה ואע״נ דבעלמא לא קי״ל

 לכלים לפלוע אנל הנא בקערה
 דלא נאסר רק ע"׳ מליחה
 אמרי׳ אין נו נח להפליט
 אבל השייך כ׳ דלעולס אין
 נח נמלח לפליט ולא מפליג
 נין בליעתו ע״י נישול למלימ׳
 מקשה עליו מונוי הרא׳יש
 א* . יאפשר וגה הש״ן לא
 כתב נן רק הנא שנגצמ נכלי

 דנול מרבבה
 עצמו רק שאנו אימריס עיי
 שחם מקצתו תם כולו נוס
 אינו מוליך בליעתי בכולי
 אנל אס כיא מס מצו עצמו
 כולו. מוליך גלימתו גנולי וס

 זה וומק ולא מצינו מיצוק
 גשום מקיח יע"1 לקמן'סימן קכ״א סעיף ו׳ ונדי האחרונים שפ : (שפ שיך פיק פ״י) דלא תקשי פם״ש הר״ב בסי׳ ק״ה פי' "ב דאםור לטלית ובו׳. ולענ״ד דנלא״ס לא קשס מסי׳ ק״ס דוס אינו ננלע כל כך

 נליון מהרש״א
 שהוא ננוב . דדיקא בשני דברים של טאכל קי״ל יאופר בכולו טשום דלא טפלנינן נין של טאכל קי״ל

 בחוש לשטן לא בבלי שבלע בחוש ש״ך פי' ק״ה ם״ק ב״נ : (נהנהייה) בעינן ששים • ביון
 דעריין מכיר סקופ חקליטח שייך פי׳ צ״א פ״ק ח׳ ועי׳ שיך כאן פ״ק סייד : (ש״ו פיק שי!) מיהו
 קשה כיון דאין פליחה לבליס להפליט ונן אינו טבליע בנלי שאין לו תוך ם״ק פ״ח ובנליון שם ועיי
 ס״ו פי״ע פק״ד ובם״ק ז' שם אי נס שאר איפור אינו פולט בסליחה : (נא״ד) וא״ש נזה דלא תקשי.
 עיי ת' הרשב״א הטחחלת פח לטלות דניפ בכלי חביאה הנ״י טי׳ ע׳ דף נ״נ ע״א ועי' פי' ק״ת פ' י״ב

 ובטי!

 הידושי בית מאיר
 נמה״י עצמו שמפקפק נ״נ על מילון וה יעל הראיה שמניא לי: (פעיף ט״י בשיך פיק °"י) ובתי ח ני' •
 נ״נ להטנואר נמ״ח נ״ל להגיה נשיך נמקים בלא הוחה וצ״ל אפילו נהוחס והיינו משוס נוירה ולמא אמי
 לאשחעיפי נחמין כיין ול״ל הנעלה . וגמ״ש ובשאר נליס מיחד. הנהחי וציל אשילו בלא הנעלה ונמ״ש מיהו
 וודאי אף' נשאר קלים צריך לקנחפ. נינ ואס נשתמש נלא קינוח סשיטא ינעי סוחה. ישיב נתגמי כצ
 הגהיה הנ״ל צווקמ להמנואר נתימ שהמה מוייס על ונרי הה״מ(ואולם עי׳ נח״ר חולין שס מניאו נכ״ח
 נונרי הש״ך לשוט את וה שהגהתי פה אף• שם הגהתי משוס ונאמח אף שם נחיר למי' מא״נ מוכת ואפילו
 הוחה לא מה;י לנ״ח ואל״ה למה חנרא לסינהא יויחנה וישתמש גה צוין אייו מפני שנליעתה מרובה ואף

) מםייס וא״ש נזה ונו׳. ' ״ ״ק פ  אחד היסה עוצטתת וצריך הדמה מה שנשתמש נה אן נצןנן חיישינן דלמיו אכיל ליה נלא הזחה לכן אסירה אפילי אמר הדמה ואפילו לצינן וסגה״ס שהגהתי נש״ך היא נלווה): (שם פ

 יד אברהם
 או נצא ס׳ והא נסב ומסתמא ליכא ס׳ וא״נ יהא צריך לשטר בכולה. ואפשר ומיידי שלא. שמשו נה ד״א חיו בעינן פ' נגד קליפח מן חקערח . עיין נסי ב״א דנקערה שלנו משממא יש ס׳ נגד הקליטה : (שם בחניה
̂נקינס אס הנשר שהה בנר נמצימתו ותווח הטעש ל טוחר לחוור ולטלוח בה נשר. או אפי׳ נלא ב  מע״ל וכ״מ נפ״מ סי׳ צ״ח שהניח נצ״ע . וע׳ גמ״י שני שאין נלוע עושה נלוע נבילה: (פט״ו נהג״ה) ני) א



ן קנא באר הגולה ה י כ ת פ ב יורה דעה סט הלכות מליחה ש ה י ז ר ו  ט

 !כמות
ם 665 הרג מכרצלוט: י ק ס ו  מ

 לב סור נשס הדשניא :

 נקודות הכסף
 נש״ו ם״ק ס״מ ע״ש : (ט״>
א  ס״ק ט״ד) ומעשה נ
. וה סשוע ולא י ו  בעיונו נ
 הוצרך לנתנו דודא׳ ננה״ג

 חילוק ללעולס אין כח מלח *) והציר
 מפליט כלי ונראה לאפי׳ שהה בו
 הבשר כשר מע״ל מוש׳ מהי לבמעיל
 הוי כבוש כמבושל ממש רמפליט
 כלי וכמו שנתבאר בר״ס ק״ה מ״מ
 בשטה פליטה הוא נותן טעם• לפנס

 כיון לאינו פולט רק אחר מט״ל לכ״ע'שיי'נייח שהאווו העליונ
H נמלמ׳ והודח׳ ולא מזרה ומלמה ״ -.״״,״ _ ״ , ״ , 
ק העליונה ושמה־׳ עליו על ה DO י1 י  שאינו p יומו וכיל״ש ר ס ל
 ב׳ מיהו לכתמלה אסור להשהותו מה שאסי מה שמינמ נציל
^ ״ ' ש י ר י ש י ש א : *  מע״ל רנ״ט לפנס לכתחלה אסוי ^
 וכללקמן ר״ס קכ״ב: סט מותר כדבריו וצ״ל שצמלמה וצא

ש ד י ח ף  לאכול בו אפילו רותח . משוס פ
̂ מיי' (מעיף י״ח) אין אסידטםני  JW7 להכלי מנוקב לא 
. מי׳ ׳ ו נ ו י ה מ י ל ק י ד נ א ל  למשדק שריק : ע ויש ליזהר א
״ נמקים שנגע נחמי־ה שהיא י ל ר י א ( ה מ ( , ח ת כ  ל
ס שומן איני  נציו ואפילו יש נ

) ויש ד מ  בורוחחולפמו״חז״ל: (
 אוסרין כל ההתיכה כו׳. להאיםור
 משום דם שבחוט שפירש ממקום
 למקום ולא היה לו מקום לצאת
 ושוב אינו יוצא אפילו ע״י צלייה כ״כ
 ארה וטעם האיסור מבואר עול שם
 להלם אינו פולט כלל לצללין רק
 למטה וכ״פ רש״ל לחומרא אך כתב
 לנראה לו אס נתערב באחרות ולא
 ילעינ! ליה אפילו חל בתרי בטל
 למאחר למלאורייתא אין כאן איסור
 למל בתרי בטל לעולם אלא שמררבנן
 אסור על ס׳ בבישול כלאי הם
 הרשב״א והרא״ש שמקילין להתיר

 לכל הפחות בכי האי גוונא עכ״ל

ת ע ־ ד " < ד ״ ! ? נ - , ) ש ״ א ? ר * ו ע י ש ה כ ה ס ש ש א ו 3 י כ ו ה ם ד ע ט י מ ס ח י ל ח י " י ה ם ש י ר ד ס ב ש ו י  על הבשר הנשרה בתוך הציר משא״כ כאן להכלי לא מפליט בזמן P5," ה
ם הר״! ״ק ' נ : ( י  כזה הכבישה אלא בשיעור סתס כבישה מכל מקום שהוא מעת לעת : שיתנו על האש ויתחיל להרתיח כמ״ש הט״ו בסי״מ א״כמכח הציר מהלא׳

! ? ה ה א"׳' י " ־ ש י ̂ ד י 3"צ"ט ^ ^  ח י נ ה י י ^ ט ה י ל פ מ ש י י 3 כ
י ^'0  ש י כ ש 3 ד ה ב ע י ד ב ק ^P •י (^0 ו י ר ש « יי° מ ׳ י כ P l i D א 3 ז ז ס י  ^ א

׳  מותר. אבל רש״ל פסק כדעת ה״ר פרץ שמביא הטור באחרונה לבשל נמלח מחמלה בכלי שאינו מנוקב לנאסר הבשר מציר נופה אמרינן הכי מ דמערשי^רנ יהווהי״ני
ו ו ט ל : י ו י י א מ נ ק מ מ ה י ע ק  חרס אסור אפילו ליטבל אס נשתמש אבל לענין אין מליחה לכלים אין נ

, הרא ש:לא ה־כ־ י , ־שם אנ . v t״ * u ״ . 1 ל ״ ן כ א ט ^ ל א ^ ס ן ם ה ל א ב ) ״ א ב מ ץ (  י

ש אוסרין ברוחה ע(יש י ו ט  בו אפילו (גז) רוחה כ
: ( י ) וגדיטנד (נח) מוהר) (ארוך כלל ג ג מ  ליזהר לכחחלה (

ב ושהה א שנמלה בכלי שאינו מנוקב ע ר ע ש ב ח ל  י
 םי[סי1 בשיעור שיתנו מים על האש ויתחילו
ה שממנו בציר אסור לאכלן נסת! אפי׳  להרתיה בל מ
י וחלק ההתיכה שחוץ לציר *) אין אסור ל צ א  («) ל
לו אם אפי ו ב ) קליפה נע] ל ס ) י ד ג נסט] אלא כ  ממנו ע

ה שומן:  יש ב
ד [עא] ויש איסרין כל החחיכה אפילו מה (סא) שחי! . ע ( ד מ ׳ ( ד ג י  ד

 לציר (סור ומרדכי כשס מהר״ף) ואפילו לא נמלח רק מעט כדרך
ה [עב] ואפילו לא שהה שיעור מליחה רק מעט עד  שמולחין לצלי ע
) שנראה ציר נכלי (מרדני ספכ״ה 3שס ראבי״ה והנהח ש״ל וארוך א ) 
) נוהנין ואין לשנות [עג] ומכל מקוס אינו אסור רק םכ ) כן ו ו  כלל יי) ע

: ר נ««>!ו"לפ א  •)ומעשה בא בעירנו שהניח׳ אשה אווז שנמלח והודח על אווז שלא נמלח ובריעבל מוחר אפי׳ בשל חרס ת״ח כלל י״א לין ז׳ ודעת מסרש״ל שם אוסריאמ מ
ת כ ל ״ « ס שכחייהים י ו מי ' נ י 5 ו י ו נ ס מ ה 1 ש ו י ס כ ל ח ז ט ' ל י פ ח א ה י ז י ה ל 3 ו כ א י ל ת י ם מ י ל י כ א ע ב ה ונשרה יו*ת יי! התחתונה ל נ מ י מ י ב 5 ה ז י ה  ומלחה האווז העליונה י
 בתוך ובשל חרס אפילו מנוקבת אסור אפילו דיעבד ונראה להכריע דבשאר ולהתששע מצי מנעו וכדלקמן
]$^S.y*L°"£ י א ד י י ה י ' 7״ מ י ' ד ל נ ל ה כ " ו א פ ה " : ח ו " ב פ ה " כ ר י ו ס ל א 3 ע י י ס ב ר ל ח ש 3 ם י י ב ' ר ט ם מ ה ז ש ו י ד כ ב ע י י י ב ח ו מ ה י ל ח ת כ  כלים אםיי ל
' ונאסל" כולי' לאו א שנמלח כמגושלי  צונן מותר להשהמש אפילו לכתחלה בכלי חרס מנוקב לכ״עבלא הרחה אלא בקנוח היטב ועי׳ בתשובת מהר״ל ן׳ חביב סי׳ צ״א: ע
 בכלי שאינו מנוקב ושעור מליהה. משמע דעהו בב״י להיינו שאינו נאכל מממח מלחו והיינו כעין מלימה לקלרה וכללקמן סי׳ צ״א ס״ה למימרא ואף מה שמיזלנגישר

. משוס לכבוש הוי במבושל ולבך בעינן האי שעורא אבל בפחות משיעור זה אף דנול מרבבה ׳ ו ב ושהה בו כשיעור כ  מיהו אנןקי״לכמ״ש הר״ב: ע
ז י י  מה שבתוך הציר לא נאסר אלא כלי קליפה הרא״ש וטור והא לבעינן בסעי׳ מ״ו מעת לעת למחשביה כבוש היינו משום רהחם ליכא רותח למלימה כמי:שאו איסיו אגל על סי
שו־? ע נעלי" י ־ ה 1 ה מצריו לנתמ כ י ת ן ע מ נ נ ס ש י ' י מ 3 ' י ־ פ ה פ י ל ק י ד א כ ל J א V •י

ס יו"ה  ״ י ׳ ו נ ס נ " ס ה ב ל ז ו י ע א ב ח י י ו ל צ י $ ל ס  ומה״ט כ׳ המחבר לעיל למותר לצלי וכאן א
ננים ולפי וגרי ד כו נ ו ע  שהיה בציר ואפילו אם יש בה שומן לא אמרינ ן שמוליך הדס עמו דבכל דוכחיקי״ל דאין הנאסר יכול לאסור אלא במקום שהאיסור עצמו יכול ה
ו ה הב״,־ היה סגי נהימה « ר אלא מ ו פ ו א ע א ר ש י צ ך ה ו ה ח ל פ ג . ול״ל לחתיכה ש ׳ ד ויש אוםרין כל החתיכה כו  לילך שס מצד טבע משא״כ הכא וק״ל וע״ל ס״ס ק״ה: ע
^ליםכל3 0״ח)ומיר:  שבתוך הציר וכדלקמן ס״ס ט׳ דהחס נמלח החתיכה כדינה ופלטה כל דמה הלכך אינו אסור אלא מה שבתוך הציר דדם אינו מפעפע למעלה ס^ה
 אבל כשנמלמ בכלי שאינו מנוקב הכל אסור שלא יצא למה ממנה לפי שהמקום דחוק כיון שאין הכלי מנוקב ואע״פ שדם האברים שלא פירש מותר ונמנ״א ס׳׳' ממ״ז סיק ס״!
{ מה שנ*ע י ט י ל פ  היינו רוקא שלא פירש כלל ממקומו אבל פירש ממקום למקום לא כגון הכא לכיון שמלח מיד הלם פירש ויצא ממקום למקום ואינו יוצא לגמרי כיו? המלח מ
מ ילא י ״ נ  שהוא בכלי שאינו מנוקב ושוב איט יוצא לא ט״י מליחה ולא ע״י צלייה כ״כ הפוסקים וכ״כ האויה והרב בה״ח כלל י״ב לץ י׳ ובסימניס שם והעט״! ככלי הוי כאלי י
ג •י י ל 5 י מ ל א ג ; ש א י ג ו ־ י י  הטעם משוס שפירש ממקום למקום וכ״כ שאר אחרונים ואע״נ לבשובר מפרקתה של בהמה שאסור נמי לאכול ממנה באומצא משוס שהרס פירש ש
 ממקום למקום ואפ״ה שרי ע״י מליחה וצליי׳ כמו שנתבאר לעיל סי׳ ס״ז י״ל דהכא כיון שפירש ע״י מליחה נרע טפי אי נמי כיון שנמלח בכלי חידושי ב rt מאיר

ה ואפילו לא שהה ג״ב וודאי שס אסור לכתחילה : ע  שאינו מנוקב הוי כבוש וכבוש הרי הוא כמבושל דלא מהני ליה מלימה וצלייה אח״כ וע״ל ס״ק מ״נ וסי׳ מ״ו ס״ק ב׳
ל א ו ג ס גהגעלה? 'העיקר מ . ואס נפלה חתיכה לציר בכלי שאינו מנוקב וספק אם נפלה לשם קודס ששהה שיעור מליחה מותר מה שחוץ לציר וליש א ׳ ו  שיעור מליחה כ
 ברי שנפלה לשם אחר ששהה שיטור מליחה אבל אם ברי לנו שנפלה לשם קולס ששהה שיעור מליחה אסור אף מה שחוץ לציר לכיון לעל-יין לא נסשעריס משום ושם תשמישי
יטמא ע צכ״ח״לס w־1^מליח5 מ ש ש וכ1 מ " ל י׳ P י״י ע ל , אי"ה כ י  פלט כל למו הוי ממש כמולח בכלי שאינו מנוקב כן פסק בתשובת משאת בנימין סי׳ ל״ט והוכיח כן מרבי
 ההל אלא כשויהס מלוחים
!! אלא נאקראי ,  והנא• יא
 שפיר מותר אפילי להתחילה
 אפילו למלוח שגית אפילו
ס ו  נאינה נקיבה נשר נשר מ
 אף דלא שייך כנכ״פ עי׳
 נהשעריס ש״ג שער וי. יאילס
 לע;״ד מוגרי היא״ש נפי
 ה״ה משמע והיתר נגינות
סי נכרים אינס אלא פו ו  נ
ו בלא ההיא טעמא נ ע י  ו
 אלא משוס דהיחירן נוגע
 מטהור מליח ואף שם לא
ו . ורעת עג י  מציק כ״א י
 הלומדים ההיתר ופושים אפי׳
 לכתחלה כמגואר גתים' שם
c בפ״ק ט״ח) r ) : ל י  צ״ע מנ
. ונס״ק ׳ ו  ולק״ט דרוקא נ
. וקשה י ו כ נ ומס״ט ו ת  ע״נ נ
 לגני נשר לא מיחשנ ננישת
 מעל״ע במים לנגישה ציר ולכן
 מותר לצלי ולגבי הכלי יותר

 להדיא מדברי הפוסקים שהבאתי בס״ק הקודם רכל זמן שלא נמלח כדינו ופלט כל דמו אסור כשהניחו בכלי כאינו מנוקב ט״ש ודוק וכספו
. ׳ ו ו וכן נוהנין כ  הוכחתי שנס הרב בת״ח מודה לזה דלא כמשאה בנימין שהפינ עליו בזה ועי׳ בס״ס ע׳ ובמ״ש שם בס״ק מ׳ וס״ק מ״ו: ע

 חידושי רע״ק כתב
י טקט״י) טסנים להדרישר, א (מיי חפי י פג ל לעני! אין פליחה לכלים. נ ב  (שיך סקס״ח) א
תו על  דכנישה כדי שיתן על האש וירתיה מפליט טבלי יפן מבואר דעח התטל״ט נהשנ
 השייך סקט״נ וקשה לי דאפילו נלא שיעור כבישה ליתטר מרין טליח למ״ש השייך (מיי
 ק״ה סקט״נ) נטעטא דאין טליהה לנליט דהוי טהור טלוה וטטא תפל והא בצליל טהור
 מלוה אסור כפ״ש השיך (םיי ציא סקט״ז): (סעיף י״מ) כשיעור שיתנו םים על האש.
 כן הוא לשון הטור וקשה לי דנםור וש״ע (רם״י ס״ה) לא נזכר לשון יה רק סתם אפ
נחששרה בציר אם היו נותנים חי ו ך ו ה ל ד ע  בדי שיחנו על חאש םשטע דטשערינן חטי
 אותו על האור אס הרתיח ובמקור הדין נחרא״ש ניב לא נזכר לשון שיתנו טיט וכוי רק
 אפ נתני וכוי וצ״ע ; (ש״ך סקע״נ) לא נאפר אלא נדי קליפה. קשה לי הא כיו; דלא
ה נטליחה ועיין! ישה והקליפה לא נאפו רק טדי! טלוח א״נ יהיה לו תקנ  שהה שיעור בנ

 יפדאורייתא
ה סונעת העליונה םלטלוט ד״ט נ נ דאין התיכה תחתו ק ו  דלדיוהו הוי בנלי טנ

 פתחי תשובה ™
. נה&י חטידי דניאל סימן ל״ח י  משינת מו״י פשיטא שאין להקל: (לו) שנראה ציר בבל
נ אפשר דוה דייקא נחחלמ מליחה נ"! שלא נראה ציר ננלי לא שעל המצת מדיין ננשי ת  נ
 כצום אנצ נאמצע מליחה סולטמ מיד מעט מעט יאס הושם ננלי שא״מ אי נפל על הקרקע

 ביאור הנר״א
ושל טנ י • ׳ט״ך י [סז] כשיעור כוי . ואיסורו הוא טפעס נבוש נ ו  ציא סיב ויוקא נ
קא פעל״ע כמש״ל (נסיק טי) סהא דאי ו  ע״כ שיעיר בדי שירתיח ואע״ג דבשאר דבר ו
רותה ושיעירו נדי שיותיה וכטשיל םיי ק״ה  תרי ליה בוי כאן כיון שהוא טליה הוי נ
 ט״א: [סח] אפילו צלי. באן אף הש״ע מודה דהוי כמבושל טטש וע״ל טט״ו: [סט] איא
' התינית הנוגעות זו ניי : [ע] ואפילו . כטש״ל נםיפ , ד״ל טקום ההתך יכרי) נ ׳ ו  כ
י ואין מפעפע כו׳ אע״ג דהוי ו ה טפת נ  ק״ה בהנ״ה רכ״ט שאין נוי ונט״ש תום' ק״ח א׳ די
ק לא ו חלב שם צ״י א׳ דטפעפע בט״ש תום' דחלב מפעפע על כו׳ וכן בל שאסור בי ט  נ
 אטרינן שהקליפה יאסור חבירתה ועתופ׳ ציו כ' ד״ה אפיי . וטה כוי ! [עא] ויש
פ כט״ש נר״פ סיז  אופו״! נוי . כיון שהטקופ דחוק אין הדפ יוצא ופורש טטקום לםקו
א מהני טט״ש שט קי״ב ב׳ א׳ בבלי שאיט בוי ל ש ו נ נ  ואעינ דשפ סותר נפליהה נאן ד

 משמע דהכל אטור דהא טרשי לדגים ועופות ושם אפוד מעבר לענר ועי פי׳ ע׳ פ״א
. תופ׳ דרפ״ז דפפחיפ ע״ד א׳ פדיה' כבולעו [עג] ופ״ם אינו כו ׳ ו  [עב] ואפילו לא ב

 באר היטב
 ס״נ לאסור למלוח גבינות וכו׳ ע״ש: (נז) חתה . משוס דכלי ממקכ לא כלע
. ופי' השייך גשס ת״ח דנדיענד מוחד אפי׳ ר ת ו  מידי ומישרק שריק: (נח) מ
 נכ״ח ולעס מהרש״ל דגשאר כליס מוהר לאכול גהס רוחח אפילי לכחחלה כיון

ד כיון שהם מנוקנים וגשל חרס אף, בדיעבד חשוב כבישול כגישת מעל״ע ג ע ד  שהם מנוקניס ונשל חרס אף גדיעגד אסור אפילו מנוקכח ונראה להכריע דנשאר כליס אסור לכחחלה ומוחר ג

ס מכגישת חצי שעה בציר ע ט ה • י ^ ( & ל •י ( " נ נ ע ט י  אסור וליש הג״ח מיהו צונן מוחר להשחמש אפילו לכהמלהאף נכלי חרס לכ״ע אס הוא מנוקג אפילו בלא הדחה אלאניויייו ה
 איחא גש״ך משוס להוי כגוש כמגושל והא דפסק גסטיף ט״ז לגעינן מעח לעת למיחשגי׳ כגוש כמגושל היינו משוס דהחס ליכא רותח דמליח ומה״ט פטק לטיל וצ״ט מ;"ל לחלק נסנרומ
ב מראת ת ב . ב ו . גאלי •־ ש ה פ י ל  למוחו לצלי וכאן אוסר אף לצלי אגל פחות מהאי שיעורא אף מה שבתוך הציר לא נאשר אלא כדי קליפה ושיעור מליחה עיין לעיל סי׳ צ״א ס״ס.־ (ם) ק
. צענ״ל צ״ע ׳ ו כ , ו ו דאפילו מ  אשי׳ במקום שנגע נחחיכה שהיה בניר ואפילו אם יש גה שומן לא אמרינן שמוליך הלם עמו לנכל לוכתי קי״ל לאין הנאסר יכול לאסור אלא נמקוס שהאיסור עצ

א ״ ש ר ד ו נליוז מ מ י "6 ס מ י כ , } ה שגחיו״ ה מ
ר  י ס י א ־ י א ר ש י 5 ה ^ ה 5 י ת , "ו ילייי ^י ש 5 ה ח ^ • כ ו ח ) ש א ס ) י ^ ש"1 • " כ א ע 5 י ה " א ש ה מ מ ב י י נ 5 ם מ  יגיל לילו ש

ש W^(0 נט״ז שש י •י• לפ י י י ס פ י ה £ י ־ ו ס ^ א מ ה " א ש כ ? >f{^ נ ע ^ ה ^ ״ מ י ה א י י י י 5 T ה W C ה י מ י ס ״ א י י ^ א מ " ^ י ^ י ״ נ י 7 , נ , ־ * ס י ה ה ' י  ע

^ ל ח ״ נ ל ך ד ז ^ ה ״ ס ג ה , לאייל י״ו נ , c f t c '1 0״ מ י ס ; ה ! מ ה ל כ ד צליה ואע״ג דבשוכר מפרקתה ש  ואינו יוצא לגמרי כיון שהוא נכלי שאינו מנוקב ישיג אינו יוצא לא על ילי מליחה ולא על י
 ממנה גאומצאמשום שהדס פירש ממקום למקום ואפייה שרי ע״י מליחה וצליה צ״ל דהכא גרע טפי כיון שפירש ע״י מליחה אי נמי כיון ממלח ככשא״מ היי עי׳ נט״ז לקמן ט״ק נ״נ י!
. וכחג השייך גשס מהרש״צ לאף לכוהני! הכי מ״מ אס נתערכ חד כתרי אפילו בגישול א״צ גם״ר 6"י! סייט) מידי ן י נ ה ו ) נ סג  כגוש ממושל ללא מהני ליה מליחה וצליה אח״כ: (
ל  דטישויק שריק , בבלי אנ
. עי׳ שיך סייע טק״ט דדוקא ר י צ ת שחיץ ל ה ; (נהגהיס) אןןילן מ י ח נ ה . וכן הכרט אבל לא שאר בני טעים סע״ה ה״א ב י ל נ ר שנמלח ב ש !. (ש״ע העיף י״ח) ב  לא באובל פי׳ ע' בבשר שפלפ בל דמו יצירו
וש בטיט טעל״ע אינו או5ר ה דהא לרש״י כנ ט ת ח ל א . ו י ! (שט) ןא^ו׳ לא נטלת לק טעם , עי׳ ש״ך פי' פ״ז פיק נ״ז ומליון ועי׳ פ•' צ״א ט״ה טוף הנ״ה אי: (שס ס״ק ע״נ) ובאן אסר אף לצל י ל ע בשולי חנ נ נ  נ
ל פירש טפקום לטקוס . עי׳'ט״ך טי' ע״ו פק״ב ועיין ב . עי׳ ש״ך פי' ע״א פק״נ : (נא״ל) א ק ו ח . ועיי כליון סי׳ ק״ה פ״ב : (שם ס״ק עיד) לפי שהפקוט ד י ת פ  ובציד בוי שיעור בוי אוסר עי׳ פי' ק״ה ש
 פד״ח םיי ס״י פק״נ ו (נא״ד) י״ל דהבא ביון שפירש . לכאורה י״ל דש״ח דאף דיוצא אח״כ ט״ט בבר חבליע בו הפלח בפקום שיצא לשם חרפ ונעשה הבשר נבילה ואף שיוצא אח״כ אפשר לסוחטו אשור עי׳

: ז ״ ק אפ נפלה לשפ , עי׳ טי' ע׳ פפ״ק ט פ ס ך סייע פק״ל י. (שייך 0"ק ט״ה) ו נשי  פ״ו טי׳ ע״ז סק״נ טשא״ב בשובר טפדקחה ללא נבלע הדפ ועיי מלתי פי' זה ם״ק י״א ו
 יד אברהם

 נסך דמיתר צחוור ולמלוח נהס נשר עיש וצ׳ע ! יסיחו אפי׳ אי אמרינן הכי ג״כ ננ״ח דאין מלימה לכלים.
 מ״מ לא גרע מצונן ואמרינן נס׳ נל שטה (דף צי) כל הנצים שנשתמש נהס ממן נציין מותר להשתמש נהס
 מצה בצונן. ופירשו הינה מפרשים דדיקא נשתמש נסם חמן נצזנ! אבל נשתמש נהמ חמן נשמין אשור
 להשתמש נהה מצה אשי׳ נצונן וקאי על כלי חרפ . ייש נזה נ׳ טעמיה . צפי שכלי חרס נילעיס הרנה
מ  ושולטים אשי׳ נצונן והילכך כל צונן שנשתמש נו מדיחו. ונמ״ש הרשנ״א נשס סרי״ף והלמנין ונ״נ ה
 המגיל פ״ה מהל׳ חמן וסדין פ׳ כהינ וכן נלתעניד לעת הכל נו וסראנ״ו ומניאו הו״מ סי' קכ״א שנתנ
 קערית שלי מרס שנשתמש נהה איסור נחמין אסור צהשתמש בהט אשי׳ נצוין(ף לפי שא״א להייחו. ועמ״פ

 (ירד ח״א)

 דאין מליחה לכלים שאין כלי מפליט עיי מלח . ומה שנלשה כאן ארוך הוא טיט. ללהאמך לא אמוינן
 אין סליחה לנליס נלא נקיבה נמ״ש נד״מ שי׳ קיה ע״ש. וצ׳יל מ״ה פ״ר [וצ״ע נש״ך ס״ק ה״ג וי״ל דנשאר
. ונסנ הש״ו דאשילו בכלי חוס אמרינן סני ואין מליחה לכלים . ולי [  איסוריה שאני כמ״ש הס״ו סי׳ עי
 צ״ע ואפשר דווקא נכלי מנוקנ אין חילוק נין כלי חרס לשאר נליס אנל נלא נקיבה נראה דהיינו נשאר
 כלים אנל לא נכ״ח. ד«ו6׳ והרא״ש פרק גס״ג(דף קי״1) והמרדני שוק כל שעה ונהג״ה ש״ל כתבו דאין
 מציאה לעץ. אינרא נמודכי ט׳ כל הנשר כתב נשה ראני״ה דאין מליחה לען ולמתנות ולחרס ולאבן . וכ״מ
 נסשינמ הרשנ״א ומניאו נ״י ר״פ ע׳ וסי׳ ין״ה ושי׳ קצ״ו. יכ״י נש״ע שה 6״ו גני כציס הנלועיס מיין



ב ה י ז ר ו ץ יורה דעה סט הלכות מליחה ט  באי ה״ל* 302 ש5תי ט

 5^ כהב מהרש״ל פ׳ כ״ה סימ! (ס״ז) [צ״ז] דאף דנהנינ; הכי מ״מ אס בהוך אושו ציר בכלי שאינו מנוקב נ״נ שככזה יש לסמוך על הרא״ש
ס נתערב מל בחרי אפילו בבישול א״צ ס׳ אלא בעל ברוב למאחר ורשב״א ולא לאסור רק מה שמונח בציר ולא מי אווז ההחחון ממלח « ג מ » ם ש ג ' D E נתשוגה:לי 
i רמדאורייתא חד בחרי בשל אלא למררבנן אסור עד ס׳ בבישול כראי בכלי שאינו מנוקב רהא אין כאן מליחה כלל רק ה״ל לין כבוש בציר ^ J J ' ^ M 
ל כ א ( ה מ ה ך הם הפוסקים המתירין מה שמק לציר לסמוך עליהם בכה״נ עכ״ד שנזכר ר״ס ק״ה ושם הביא רמ״א יש מקילין מה שחון לציר: ( »; נ א פ ו ש י ב מ י מ כ ה י ־  ן

. ואע״נ דפולט ׳ ו  שאר חתיכות כ
 הבשר למפה כמ״ש בסמוך וכאן
 החתיכות דלמטה הן סחומו׳ מלפלוט
 מ״מ אין חתיכה אחת רחוקה כ״כ
 ע״נ חברתה שיעכבו התחתונות את
 העליונות מלפלוט ואפילו קליפה לא
) ולפ״ז כשר ו מ  בעי עכ״ל או״ה: (
. ללא חשיב ׳  שנפל לתוך ציר כו
 טור רוחח וא״ל ממ״ש הטור לעיל
 ואין חילוק בין. מלח במלח לקט׳ כי
 המיס שבכלי מבטלין כח הציר ט׳
 משמע רבלא מיס הוי רותח אע״פ
 שעבר שיעור מליחה י״ל להתס רוצה

ז אגל שאר מה) ע ר( י  אותה חתיכה המונחת למעה בכלי ונוגעה כצ
 חחיכוח שעליה ממלחיס עמה(סנ)מוחרות(שס כארוך וגכל נו) והכי נהוג

ר שגמלה הבשר והודה מותר ליתנו ה א ג  ים נעי! ל
ויש מי י ה ל  אפילו במים שאינן רותחין נעיש ע
) והמנהג כסגרא א  שמצריך ליתנו במים (סי) רותחין (

 ראשונה וכן (םה) עיקר (ב״י ודעח עצמו):
 כ נעח י״בשר שנמלה ושהה בדי מליהה ׳ונתנוהו
ט *) ונתמלא מציר  אחר בך בבלי בלא הדהה ע
ולפי זה בשר שנפל לתוך ציר י ) ל ו מ תר(  (סי) מו
) אהר ששהה כדי מליחה מותר ז ם  היוצא מהבשר (
 >׳ ויש מי שאוסר בזה ובזה ויש להוש לולכתהלה:

 לו מג״א שה : לז מותשות
 ומרדכי נשס רנינו אליעזר
: ו  וריד״לן ורמייה וכ״כ נשי

 וצ״פ ללינא ואולי יש'לסמוך עליו
 בזה כיון לבלא״ה לס שמלחו ולס
 שבשלו אינו אלא מררבנן מיהו משמע
 . ... ״. , , שם בלבריו לאפילו נמלח כשיעור
 נאסר אלא ו״ל תנאהי יל י" »». ,״י ״,״,-
 שכחוך הכבישה(אפוק, ילא מציחה לקררה ושהה נ״כ שיעור
 שגי נקליפה _ אה,.היציאי מליחה יש להתיר בכה״נ ע״ש :
 עז אבל שאד חתיכות . שאינם
 נוגעים בציר אלא מונחים על
 החתיכות מונעות בציר ת״ח כלל
 י״ב דין י״א וע׳ בסי׳ ע׳ ס״ק מ״ז :
 עח ויש מי שמצריך ליתגו בםים
כדי לחלוט ולצמח הדם , ן  מליחה אי« אלא מוהל נעלמא רותחי
^ שנשאר בתוכו ולהט הביא המחבר # ״ 2 ״ ™ 
 לינלע ננשו ומה שנתמתה סברא זו דהיכא דאפשר יש לחוש

 פרי חדש

 החתיכה מן הגיר ולא נווע
 איזה צי היה מונח נחזו הציר
 כל החתיכה אשורה . כמגואר
 נדנוי הרא״ש והניאו נית
 יוסף והשוע הוא :.(שט מעיף
 נ׳) ונתמלא מגיר טותר.
 נתנ הש״ך משום דהציר היוצא
 מנשר לאחר ששהה שיעור

 להתיר אפילו למאן דפליג אמעש׳
Ĵ לעשות כן וכמ״ש בב״י ודעת הר״ב דאין לחוש לכך כלל וכמבואר בדבריו דרש׳׳י ואוסר כמ״ש המחבר בסמוך מ״מ מודה לעיל כיון שהמיס מבטלין WMM ל!ו» » 
>ח בת״ח סוף כלל ט״ו והטעם להואיל ששהה שיעור מליחה כבר יצא כל הציל וכתבו הטור לרווחא למלתא שהוא אליבא דכ״ע יכאן כתב והתירו מ  הדס מן מנשר ויצא נ״ ה
״ f רמו ומה שיוצא אח״כ אע״פ שהוא אחם אינו אלו מוהל בעלמא : רש״י כלומר ©אין זה אליבא לכ״ע ומו״מ ז״ל פירש טעם מעשה דרש״י J?Jf ת ?מ 'מ o w™ 
. הטעם דציר היוצא מבשר לאחר ששהה לפי שהמוהל הוא היתר ואף שנתערב בו לחלוחית דם ומלח שעל הנשר תר ט ונתמלא מציר מו  קי״ל "כהו שי״יי׳ וכדלקמן ע
ו שיעור המוהל מבטל כח המלח ולא חשיב כרוחח דמה לי מיס מ״ל מוהל ת נ ו ד י י ד ט  מ
S מלי״ והטור לא אתי לעיל אלא לאפיקי היכא דליכא B מיס ולא מוהל אלא מיסוי דם ומלח של איסור נרילא דהוה אסור וט׳ ואין זה o •  עיי ™
 ע״׳ נישזליסיללימוו׳לתמג״א נייח להא החס ג״כ מיירי אחר ששהה •שיעור מליחה וכבר הלך לו כל הדס ומה שיוצא אח״כ ג״כ מוהל הוא יכמו הכא. ונם מ״ש בטעם
 ״יו ה כשר • דרש״י שהמוהל מבטל כח המלח הא ודאי ליתא דלאו משוס ביטול מתיר רש״י דא״כ היאך מלמה אותו למיס אלא לבר ברור שלרש״י אץ
 סק״י שיל י»חי שיעול מלימה כאן איסור לגמרי שכבר פםקכחושל מלח בשעת הפליטה כמש״ל בשם הרא״ש וסמ״ג או משוס שנתייבש או משוס שפסק כחו של מלח
 «י לאי״וי׳ יי״״ י6*׳ 58יי וא״צ כלל לבטלו ולא תקשה א״כ לרש״י למה לי הדחה אחרונה שאחר המליחה וכן למס אסרו לעיל אס נתבשל בלא הדחה אחרונה ל״ק מידי

B l ;,}״־0' לולאי המלח עכ״פ אסור מכח לס שבתוכו אלא שאין לו כמ לאסור הבשר כיון שנתייבש והוי כמו לס צונן הנדבק בו לצריך הדחה ואין כאן שוס »OT*WWB 
 מתח הוא אף אחי שי«יי לבר רותח שיבליענו בתוך הבשר כי אין כאן אלא מוהל בעלמא ואיןלו כח להבליע בבשר כמו שאין למיס כמ להבליע בבשר וע״ז אמרו בשם לש״י
̂״משופ מ״ל מוהל מ״ל מיס וע״כ לרש״י אם חתך בסכין אחר שיעור מליחה א״צ אלא הלחה כיון שאין כאן אל?) צונן משא״כ להחולקיס עליו בסמוך  לרש״
 לאסיר דאינו לס ׳אלא מוהל צריך הנעלה ויפה כתב ב״י שמעשה לרש״י מולק עם אנרת רר׳ יונה שמביא הטור ולא כלעת מו״ח ז״ל שכתב לאף לרש״י הוא האיסור בחתיכת
ה אינו לאין טונת רש״י שהמוהל יעשה ההיתר בביטולו האיסור אלא  SSOWMJSK סכין כמו לר׳ יונה כיון שיש שס איסור לס ומלח ואין שם מוהל לבטל ח
) אהר ששחה בדי מליחה מותר, זה מעשה ררש״י והטעם רמשוס ז מ  מ'ולכך צריו להוימ הגשר כוונתו דאין המוהל עושה שוס איסור ונשאר על הבשר שם צונן: (
 הציר אין לאוסרו דאינו דם אלא, מוהל הבשר שהרי אמר ששהה כשיעור מדיחין אותו לבשלו בקדרה ואין חוששין לציר הנפלט ממנוואע״פ
 כח לצאתא״ג ומסק כח מחמת שהמלח שעל.הבשר אסור שהדם מעורב בו ולבך צריך להדיח הבשר יפה מ״מיאוחו דם שנמלח נדבק הוא במלח ומתייבש בתוט ואין לו כפ לבלוע
1 בבשר דאל״כ נאסר כל בשר שמניחין במים להדיחו כי נמחה המלח והדס שבתוכו נבלע בבשר דמה לי מיס מ״ל מוהל שניהם היתר ־הס אלא , " ^  jjj^jjj ״
 ודאי דם המלח נתייבש בתוכו ואין לו כח לצאת כ״כ התוס׳ והרא״ש כתב עוד א״נ דפסק כח המלח מחמת שהפליט את הדם ומחמת אותו המלח לא
י יחשב עוד כרותח ול״ד לבר יונה מפל לכמכא שהיה נחשב כרותח אם היה הכמכא מלוח הרבה עד שאינו נאכל מחמת מלחו אף שהיה הכוחח י א  חדושי כירי ט
״ נמלח מזמן מרובה דהתם נא פסק כח המלח וכ״כ הםמ״ג דברי התירוץ השני של הרא״ש שזכרנו וכתב עליו שהוא טעם הנון ומכמ:התירון הזה , ^ B ־'י
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 וממליס לקנח מוה יש צ״שנ פסק בת״ה סימן קנ״ט והביאו רמ״א בסמוך סעיף זה •באחד שמלח אווז ונמצא טרפה ואחר ששהה שיעור מליחה נתנו עם בשר כשר ופסק שם
 !!.»"*״״,»M2tK כיוןדהוא צורך סעודתמצוה וגס יש הפסד מרובה י״ל כיוןשכבר שהה שיעור מליחה לא מיחשיב עוד רותח שכבר פסק כח המלח אבל באין הפסד

 סעיף ח ענ מו! עש הי י ו ״ י ן ״ * - י > 1
 אפשל ש« כוונת הש״! אצא מרובה כחב להחמיר כיון שהשמ״ג עצמו כתב בשר וגבינה שנגעו זה בזה כשהם לחים אס שניהם מלוחים ואינם יבשים שניהם אסורים משמע
 ״'5י:הרש^4"י/״ב״ אפילו לאחר שיעור מליח׳ איירי וגס םה״ת וש״ד וא״ז ס״ל לגם אח״כ מיחשב רותח ע״כ אין להקל אלא במקום דוחק כדלעיל והנה יש לנו לתרץ
 חי°נתיי ננישול דשוי מאיל עכ״פ לברי הסמ״ג שלא יהיו מוכחשים אהלדי ונ״ל דס״ל לסמ״נ דלא אמרינן סברא זו דפסק כח המלח אלא דוקא באם הפליט דם מן הבשר
ך «יל משא״כ בבשר שנפלט כבר כל למו והודח ואח״ב מלחוהו להיותו קיים ודאי משיב רותח להרי אותו מלח לא עשה פעולה שנאמר עליו לפסק פחו מ  ייייאיייי״א "י ג
̂!. והוה כההיא דכמכא שזכרו הרא״ש והסמ״ג מ״ה יפה כתב הסמ״נ בבשר מליח כזה אס ננע בנבינה הוי עדיין רותח לעולם כל זמן שהוא לח ולפ״ז M נתלי * t o " 1 

 יש לנו לומר דגם כל החולקים שמביא בת״ה שם מיירי בענין זה ונמצא לא יהיה מחלוקת כלל ויהיה ראוי לפסוק אפילו שלא במקום הפסד מרובה
 להחיל אמנם מצל אחל יש פלוגהא להסמ״ק מביא על מעשה דרש״י בשם ריב״א לאחר שיעור מליחה אין עליו שם רותח לעטן דם אבל בשר רותח
 מיקרי מ״ה אם נפל ההוא ציר טל נבינה אוסר וע״כ פסק בהנ״ה ש״ר ומביאו רמ׳יא סעיף זה ראם הדיח הבשר בכלי חולבת מלוכלך דאשור וא׳׳כ גס
 בההוא דאווז טריפה של ת״ה דלעיל •יש לאסור דמ״מ הוה בשר רותח ואוסרת הבשר אלא דהרא״ש והסמ״ג ע״כ לית להו חילוק זה דא״כ לא
w משי היו מקשים כלום מן יונה דכמכא וכמו שכתב ת״ה הוכחה זו על חילוק שבין הציר לחתיכה עצמה שא״א לומר כן וע״כ יפה הכריע ת״ה בין V »שעולמל«'צ 
׳ הפסד מרובה או לא וראיתי למו״ח ז״ל חולק על האי פסקא דמהרא״י מחמת שהאווז הנבילה היא פתוחה תמידיליפלט ציר נבילה וכיון שהציר י נ  המלומ ומלות כרותח ל
̂נ!5סהין אינו נאכל מחמת מלחו אלא ע״י טיבול אע׳יפ שהגשר אינו רותח מ״מ הציר רותח ואוסר ולעל״נ לאין לאסור מטעם זה דכבר הוכיח בת״ה שס  א״א לעילמסי׳'י
 =*» י» ייי,*5 יי|1י ״י״י שהםמ״ג והרא״ש לא ס״ל האי מילוקא לא״כ לא היו מקשין כלום אלא ודאי דנס הציר הוא אינו רותח אחר שימור מליחה וא״כ אף אס יש איזה
S פוסק דס״ל לחלק כן מ״מ כדאי הס התו׳ והסמ״ג והראינו בחל שינויא לסמוך עליהם במקום הפסל מרובה ויפה פסקו מהרא״י ורמ״א וגס רש״ל & ^ M w ^ S 

 הידושי רע״ק ביאור הגר״א פסק

 וצ״גנ ע״פ דנריו עצמו שנס״מ
 נ״ו והא הניא נמי האיסור
 משוס ומ דהוי מגשאימ :

 יד אברהם
 נס״י ר״ש צ״א . וצפ"! כיון

 (שיו שקע״ו) דמדאורייתא הד נתרי נפל. לא הננתי הא לפי״פ רקיי״ל פעם כעיקר [עד] אתר כו׳. רע״י טליחח יוצא נל דמו נט״ש(פסמיה ע״ד נ׳ חולין צ״ג ני) באוםצא
 דאורייתא טדינא לא הוי ביטול נתוי נטי[ בשא׳יט וחכא רט לנכי נשר הוי אינופינו י דאסטיק התניה ני' . ו״ן : [עה] ויש כוי . .דפ״ל דאינו יוצא אלא טטקוטות חסטוכיפ
 וצ״ע לפגי הבשר וצריך לוזלופ שיצטת כתוכו ולמקומות הפטוכיט לא מתני •פיוצא קידט
 שיתועם הבשר . וראייתו כתכ הרין טטש״ש קי״ב ב׳ דנים ועופות כו׳ ולא טחני פליחה אלטא אין נל הדפ יוצא בםליהח . וריב״ש שי׳ קפ״ד, כתב שטפרש סילייתא דניצד צולין
 (ע״ד) ננשר שנטלת [ונ״ה ברטב״ט להדיא טנואר וטשפ לטד] ונתב הרייף דיקא לצלי אבל לקדירה לא אטדינן ננכיפ ולהני קבע שם אצל פפה . רייף . והמפרשים פי׳ נבשר
 שלא נפלה וכפש״ל פי׳ ע״> ! (ליקוט) ויש נו׳ . נפ״ש נפמחיפ ליד נ' האי הלא רחלים נו׳ ובחולין קי״א א׳ אנל הנאוגיט נתנו דהליטה הוא לאנול נלא טליחת יכ״נ נל הפופקיפ
 וכתבו הנאוניט דהאידנא לא בקיאין בתליטה ולנך בלא פליחה אפוד לנשל אף ברותחין. ת״ה ע' א׳ (ע״נ) : [ןןו] בשר שנטלת נו׳ . עתוט׳ קי״נ נ׳ ד״ח ודניפ נו׳:

 ויש
 פתחי תשובה באר היטב

) והטנהנ בסברא לאמונת. עץן מושי' ם׳ אלא במל ברוב מאחר דמלאורייחא חד בחרי כסיל אלא מדרבנן צריך ס׳ ן ל ) 
' כדאי הס הפוסקים המחיר׳! מה שחין לציר לסמוך עליהס נכה״ג וצ״ע לדינא ' 5 י י  י
 ואולי יש לסמוך עליו מאחר לבלא״ה לס שמלחו או נשלו אינו אלא מדרבנן מיהו משמע שס אפילו נמלח כשיעור מליחה לקדירה ושהה נ״כ שיעור מליחה יש להחיר
. כתב ימ״ז לאפילו קליפה לא געי דאין חחיכה א׳ דחוקה כ״כ ע״ג חברחה שיעכבו החחחונה שלשלוש ומעשה נא לידו שהניחו אווז ת ו ר ת ו : (סג) מ נ נה״  נ

 נאסו מיו דמום פירש ממקום למקוס וצ״ע:

 סג״ה ומיתר למלומ נס נשר
 שכנר נמלת זהודמ משוס דאין
 מליתה לגלים נשאר כלים קאי
 ולא נכלי חרס .־ דמי יקל
 ראשו נגד סרי״ף זסומנ״ן
 והרשניא והס״מ והדין
 וסכל גי והראנ״ד. ולויוהו
 אפיי נויעני יש לאסור נדי
 קליפס. ויש עוו טעם משום
 דניון דלית צי׳ תקנתא
 נהנעלה מיישינן שמא ישתמש
 נו ממין . ואפי׳ נדרך עראי
 אסור . ונ״ל המי׳ נלל י״א
 סיק ו׳ ע״ש שכוונתי צועחו
 נעוה״י. ועיש ס״ק ייא :
 וט״ש הש׳ץ יהפר״ח ומשתמא

 ציכא ס׳ נקערה ננו הקליטה שנמלח והודח על אווז שלא נמלח ומלחו אווז העליונה והיה זנ ציר ממנה ונשרה קצח מהתחתונה בתוך אוחו הציר נכשא״מ נ״ל בזה יש לסמיך «ל הרא״ש ולשב״א

. העעס לכנר יצא כל דמו ומה שיוציא ר ק י . כלי לחלוט ולצמח הליס שנשאר בתוכו: (סה) ע ן תחי : ,(סיד) רו ׳  אששר למיטעמי׳ ערש״י1 לשי כ״פ במשונח משאח בנימין סי׳ ל״ס ועייל בם״ס ע
. כחג השייך הנןעס לציר היוצא מנשר לאחר ששהה שיעור מליחה אינו אלא מוהל בעלמא ר ת ו ו איי לי אח״כ אע״פ שהוא אדום אינו אלא מוהל בעלמא: (סו) מ כ י פ  שאסור יייא ל

 תקנות היתר. ׳א״ל ריפ לרנא ,
 וליעעמי׳ קסיצא ארמאס מי צא תנן כז׳ א״צ כ׳ קאמינא נדלינא קפיצא . וקשת דאכתי אעאי מחציט צומר דאין צו תקנות היתר להאי רותח נדליכא קסילא . סא רנא גופיה אמר נ6׳ גיר כנשה (דף צ״ו) מין כשאינו
ו מה שנאסר מהקערה והיינו כוי קליפס. ומוינא דש״ס וראי אין מצימס אושר יומר כמיש הו״מ סי׳ קיה וש״ש. ואפשר וכצי חרס גרע. ויין טעימת  מינו ולינא קשילא נששימ . אלא ש״מ דמסממא לינא ט׳ ע
ל שאר חתיכות שעליה הנטלחיס עסה פותרות , נ״כ או״ם ומבואר שם דאפי׳ יןצישה לא נעי ונ״כ הרנ ט״< . וצפענ״ו דאיא צהתיר אומן נצא קציפה. וראיה ב  הפיצא עי׳ ר״ס צ״ח : (שפ סעיף י״ח נחנ״ה) א

 צבי לצדיק
 ^שטמיז ט״ק ט״ו) ולפ״ן כוי אח״כ נ״נ טוהל הוא , לא אנין נמה דחה דברי הניא הלא שש אי צא מיס צא סי׳ שש מוהל כלל לאי( מוכרח שיצא וכמאי ייונמצ כח המצח משא״כ הנא שכנו יצא מוהל והעין



לה ו ר הג א ב ב נ  טורי זהב יורהדעהסט הלכות מליחה שפתי כהן ק
ר לח נאגרת השונה ליצינו ייגה ו ש ר א ש 3 ל ה מ ח ש ל מ ס  פסק למיל סעיף ט׳ כהן סברא דפסק כמ המלח מחמת שהפליט דם שיעור מליחה אינו אלא מוהל בטלמא ואע״פ ש

 ולעיל הצאתי דבריו ע״ש אלא דבפר׳ כ״ה םי׳כ״מ חולק הוא על מהרא״י שהדם מעורב בו והמלח נתמחה בציר מ״מ בטל הוא בציר כ״כ נקודות הכסף
 וכתב שיש לחלק ביןהבשר להמלח והא דלא תירצו כן בההיא דכותח היינו הפוסקים: פ רש אוסרץ. דס״ל דציר זה הוי כשאר ציר ורותח הוא הודתה או טייי׳ שלא נמלמה
( ׳ 3 °'ק, ' ? ״ :  דדוקא בבשר יש לחלק ולומר שהמלח פסק כחו אחר שהפליט ונבלע גגו ונבלע בבשר ומ״מ אינו נבלע יותר מכדי קליפה וכתוב בח״ח ריש כלל SS"« ״

 רתיחתו בבשר אבל בטתח אין לחלק
 הגה פ [עז] ויש אוסרין (חוס׳ ורא״ש ושמה מן האחרונים) אפילו

. •i 1 י י" \}' היה אס אין ני׳לנלוך' " " י ״ " 1  ״ \

 י״ד דאס הדיחו קודם שנתנו לכלי לא דר, דדוןא יש נו (נל!ו
 שאלנו מנוקב שרי לכ״ע ומשמט שס דאצ״נאיןמליתסלנליסכמיש

 דאפילו נתמלא אחיכ ציר קאמר
 וכבר.נתבאר לעיל סס״ח דבדיעבד
 סני אפילו בהדחה א׳ אחרונה
 ונ״ל להיס הכא ומשמע דסאוסרין
 אוסרין אוחו מיד אפילו לא שהה
 בכלי כיון שיש ציר בכלי וכ״כ באו״ה

ן מי שאוסר!5׳y והיק ללסנרח י  כלל י׳ דין ט״1 להדיא עיש ימי
S ^ S ^ S S בס״ק ל״א: פא כדי קליפה. ואשלג 
 דהכא ליכא טטמא דפירש ממקנם ילסנרס סאוסרי! דהוי עויין
 v_״.,_ _ י רותמ צריו להרימו מיו קודס
י שיניחנה ננצ׳ שאינו מנוקנ י י TOC ש מ ם ™ מ י ק מ  נ

 מליחה מ״מ לא אמרינן איילי לפליט דאס לא כן מוזר הדס שנמלח
? J ? w ™ * 5 I P צירלאבלעוכרלקמן סימן ״׳ 

ש ד  פרי ח
 נסי׳ צ״א סיר, י׳ ע״ש: (שם)
ד שידיחנו יפה יפה וכוי.  ע
 וקשה גיונא שוה מנואר נשיס
 אין הנשר ׳יוצא מיו׳ ומו אלא
 אס כן מולמו יפפ יפה ומויחו
 יפה יפה ונתנאר לעיל גליו
 ואין תלה וין זהלסנרתהיפ

 גייעני (מה) פא כדי (10) קליפה (הגהתי ש״ד ונשעריס
 ומהרי״נ ומהר״ש וב״י וארוך) והכי נהוג [ עה] ודוקא מה שמונח כתוך הציר
(לה) והכלי שנשל 13 אוחו  אכל מה שחין לציר שיי (מט) פב(סח)
J וכן אס היה הכלי חולבת (J) [עט] ויש בו לכלוך g הציר אסור 
 [פ] אסור הבשר לאף לאחר שיעור מליחחו (דט) נחשב(סמ) כרוחח
1 יו־"ש) פד [פא] אבל אס הוא הפשל מרובה מ  (הנהח ש״ל ות״ה םי
 ו*ת ביה גס p צורך סעולת מצוה (נא) יש להקל ולומר לאחר ששהה
 שיעור מליחה לא מחשב צירו כרותח (ל״מ ועיין לקמן סימן צ״א):

 (נב) פה נפט ולפי דבריו *׳'אף על פי ששהה
 הבשר במלה כשיעור אסור לאכול ממנו *) עד
 (ע) שידיהנו יפה יפה ואסור להתוך ממנו בסכין

 קודם שידיחנו פו ואם החך צריך להגעילו:

 בהט שאס המלח אינו כרותח אף
 הכותח אינו כרותח אלא ע״כ הכל
 כרותח טכ״ל וכדאי הם מהרא״י
 ורמ״א לסמוך עליהם במקום
 מצוה והפסל גדול כמ״ש שם :
) כדי קליפה והכי נחוג . ח מ ) 
 אבל רש״ל פסק •בארה לאוסר מה
 שבתוך הציר לגמרי ושכן נהגו
 וכתב pa משמע גם לשון התוספות
 והסמ״ג והמררכי שכתבו לשון אסור
 הכל כנלע״ל למעשה עול כתב רש״ל
 למכל מקום אס נתערבה אותה
 חתיכה באחרות אפילו חל בתרי בטל

 ובזה יש לסמוך אלברי רש״י רמיקל בכל ענין: (מט) והכלי שנפל שהוא בכלי שאינו מנוקב וק״ל ומהרש״ל מלק בספרו פכ״ה סימן פ״ו דחוקים ומנימ מה פכ׳ לדעת
ו וא״מ! ו^יי ׳ ^ נ ^ . רהכלי נוח יותר לבלוע מן הבשר שאין לו מקום לצאת : ואסר כל מה שבציר ומעט למעלה ממנו בלי קליפה ולרברי הרב לא ו ׳ ו  בו כ
נ סממנר לעיל נס״ח אם  (נ) ויש בו לכלוך כוי. *) ה״ה אס אין בו לכלוך והכלי חולבת הוא בן מהני׳ ס׳ לבטל לכל מקום לצריך קליפס אין מבטלין בס׳ וכדלקמן סי׳ מ
, א3> לא ניפץ המצח עליו ולא שעשו ר ד הציר - נ ׳ נ p ר י 5 ך ה ן ת 3 ה ש מ ש ב ס י ל א ״ ש ר ה ו מ י 3 ל ל ה ן & ק״ ר ז א ב ח ר נ ב _ כ ד ט ו ל קל ן ה  יומו לאסור כ״כ ב״י: (נא) יש ל

כ יאי"5 סטה יהונתן ״ כ ה ו ל פ מ  סעיף זה: (נ3) ולפי דכריו אע״פ ששהה כוי. קשה הא ודאי נם מה שחין לציר אין מצטרף לבטל דדם אינו vtn^ ל
 לרש״י צריך הדחה יפה כמו שהוזכר בנמ׳ ופוסקים ויש לדחוק כללי׳ דיןי״טוז״ל ומיהו מה שבחוך הציר אסור אפילו אם יש ס׳ ולפיסריהסא י״ל לתי׳ האחיין
w i h ל א 0 ל מ V י 6 ' ס ? י י ש מ א ל מ י מ ^ ל 5 p ״ י ג י ר א י ל ז ל ו ק ה ש א מ ה י י י נ ה נ כ י ת ח ל ה ו מ 5 י א י ש ל כ ו י ח י נ ה ל ל ו כ א י ל ס א נ ו ר ח ס א ח ד ו ה כ  רה״ק לרש״י א״5 ה
°4מומר אף'?הוי דס'י  מנוקב וכשירצה לבשלו ידיחנו אז אבל לסברת החולקים להוה עריין אינו מפעפע עכ״צ וברור הוא והרב בת״ח שם לין ב׳ כ׳ על האו״ה «הלי
 רוחחצריך תכף להריחו קורס שינימנו בכשא״מ ולא ישימנו בכשא״מ ואינו נראה ראם היה ס׳ בבשר שבציר נגר הציר שרי ללבריו לאוסר ניו! דלינא נא! רתיחות נלל
ד£$ י צילי " ע א ימה « «rt א ל א יןאמי א 1 יאי״ה ל א א ה י י מ מ ת ל ו ׳ מל  עד לאחר ההדחה שימלחנו שנית כדמסיק אח״כ אלא לאין לשון הש׳יע הכל ברליכא ס
 מורה שחץ לציר אינו מצטרף וכמבואר בדבריו להדיא: פב והכלי כו׳ אן< לאחי• שיעור מליחה הציר
« לס י ל מ י ו ע ^ א א ״ א ו ל י נ פ י ב ר י י 7 מ " 5 י י י י צ ו ה ל ב פ נ י ש ל ; ה ם י ת ב ס ת כ ן ש א 5 ' ו ק ס ״ ס ב ז ו " . כבר נתבאר לעיל דין קערה שמלח בה בשרבסטיף ס ר  אמו
 לקלט כנק שנפל ט הרבה ציר או שהוא כלי מרס וכלכתב הרב לקמן סימן צ״א סס״ה ע״ש והכי איתא בח״ח כלל י״נ ט״ש: פג וכן אם סוי אסור לכו קאמל ולא הוי
ל W כמ רתימת^צירשישאעלהנ^ י ע ו ל י ר ב י ע מ מ ש ! מ כ י י ז , ו ו מ מ ו ס P י י ' ה י £ < ו א ל כ ו ל י מ נ י י א ל כ ה ש כ ב ל י י ה ר ב ד ע מ מ ש ' ״ מ י י ב י י ^ ת י** ב ב ל ו י ח ל ב ה ה י  ה

 ס״ח וכ״פבת״חסוף כלל י״ל בהליא ע״ש ואע״נ לבסנהת ש״ל(בסוף שער ז׳ ומביאה ב״י בס״ס זה) שממנה הוציא הר״ב מקור לין זה שיצא ממנו תיו שיעור מליחה
נ שאחר״שי״י?tt'Sf 3 « י ״ י ס ס ו" ! י מ י ס כ כ ' כ י ס י ל כ ה ל ח י ל 1 מ י א ל י " י י » י ן ל ו י ה כ ז ה ב י ת ו י א כ ל ו י ר י ס פ ב ל ר ה ה ל א ר ' נ י מ ה ״ י מ ל כ ל ה י כ ג ' ג ר ס י ר "י 5  מבואר שאס סכלי 3
נ ש  בהנ״ם לאם נמלח היתל בכלי איסור מותר לאין מליח כרוחח כ״כ להפליט מה שבלוע בכלי וכ״נ להליא רעת מהלש״ל פכיס סימן פ״ג ע ״ ח

 והוא פשוט ללא כהעטיז שהעתיק הנ״ה ש״ד לפסק הלכה ותימה עליו שהלי הוא עצמי כ׳ כסי׳ ק״ה סי״נ לאס מלח בשל בכלי של איסור יד אפרים
5 הש״מ לא הפסיד עיש:(ם׳לף ו ה  מותר שאין המצח מפליט האיסור ק הכלי ע״כ ומי׳שהר״ב אסור הבשר משמע לאסור טלו קאמר אי ליכא ס׳ ננל הלכלוך ןק כ
? . כלומר לבכה״נ אפילו לענין לכלוך דמלב אמרינן דהציר לא מחשב רותח ענה" ו ׳ י  בת״משס והטעם ע״ש: פד אבל אם הוא הפסד מרובה כ

 וכן מבואל בסי׳ צ״א ס״ה בהנ״ה א׳ וכן מוכח בת״ה סי׳ קנ״ט להדיא ע״ש : פה ולפי דבריו אע״פ ששהה הבשר כו׳ עד שידיחנו יפה נשיית סיי תניאה סימן ניג
י ינ׳ ל » ה ו א פורצלן!»צל א } ו . צריך ביאור איך דין זה הלוי בזה והלא כל הפוסקים מודים בזה שצריך להדיח הבשר יפה יפה וכדאיחא בש״ס להליא אין הבשר י ה פ  י
 מילי למו אא״כ מלמו יפה יפה ומדיחו יפה יפה וגס המחבר כתב לעיל בסעיף ז׳ בסתם שצריך להלימו יפה יפה ונראה לטונה המחבר להסיר סנ«ס סעעיס כיין

 לומר דכיון דדטת היש מי שאוסר סוא דס״ל לציר היוצא מבשר מליח לאחר שיטור מליחמ רותח סוא וחשיב לס ולא מוהל ונבלע בבשר א״כ
י נליון^מהרש״א ״ ב ח ב כ ו ק מ ס י  אסור לאטל ממנו טד שידיחנו יפה יפה מיל קודם פליטת כל צירו וכמ״שלקמן סייע׳ ס״ה מה״ט וכמו שיהבאר ש

SJw £ ! ן ? ם א י ח 2pS ־ ל מ  ס״ס זה ל״ה ומ״ש הל״ר יונה כי׳ עיין שס ולוק ועיין בסימן ע׳ ס״ק כ״ל עי״ל לודאי מטס הדחה לאחר מליחה סוא משוס הלחלוחית י
row** שעליו ולפ״זכשחתט מכל צללים מוחרלאכלו בלא הרחה אבל לסברא זולסציר קולס ההלחה חשיב לס אס ק לעילם צריך הלחה להסחים תחינה באחרת 

0Sra ח^ ^ סיקב ש נ י ח ש ל ך צריך להגעילו. היינו לוקא לסבלא האחרונה אבל לפי מה שפסק המחבל ללכתחילה י ת : פו ואם ח ק מ  •נקבי הפליטה ו
 לרבריו ־- •

 «׳) ורותח הוא ונבלע.«י׳
ין תשש נ

 P * °
' **י,  י 0 

 נחו שהפליפ דט לנין לא
׳ לא  חפליס : (נ^ד) א£ו
 שחד. בכלי.עיי בהנימ ש״ע
 סעיף י״ח: (סעין נ׳ נהגי׳ה)
 והבו נחוג. ויוקא ב«יר
ו ישיך י  נעץ ס״ו ט״ע םקי
״f ׳״יי: (w) שג9ל בו B 

ו ם ז  אוחו העיר אפוד . א
 אפשר לקלפו. שיך : (ש׳׳ן
 ה״ק "'יא) כיח שחוא נבלי
. ובבלי מנוקב ב ק י  שאינו מ
 לכוזחלח אפור להניחו אחז-
 י״ב שעית פ״ע פיה : (שס
ק פ״נ) או שהוא בלי  ס״
 חרפ.דב*ח נאפר טלו (וניט
 בבישול נו לא טועיל פ'
 נגד הקליפה) ובנפל על «ר
 חיגין י׳ל פשדק שריק (ועי
ק פיח) נםו נלי סנדקנ  ם״
 ום״ט נשיר ם״ק ע׳ אפוד
 וי״ל ט״ט יק ביי קליפח
 נאפר טבחיץ ותתיד נשפתי
 לכבוד שבת להטפין מ ועי׳

 הידושי רע״ק
י פהוש״ל ונוי. לעניי• הא קיי״ל לקק (פי׳ קיה) רבעי' ר ב ד ל  וצ״ע : (ש״ו סקפ״א) ו
 פ׳ וקליפה ופכ״ש הכא דטדינא טנ׳ נקליפח אלא דפחטיוי' נטליחת נט׳ אבל ס״ט אין
 להנןל שלא להצריך קליפה נפ הא חרש״ל דאוסר נולה וחיינו בשתה כדי כבישת גיר וב״ב

 להריא
ד בוי אפור נו׳ . ןחו דינא דנם׳ בטיש אינו יוצא םידי לפו בוי אלא דר״ל י פ ל ו B [ 3 ] : 

פ י י  פתחי תשוכה ק
 רונ״ו החושות סימן ל״ג.: (לח) והכלי שנפל. ענה״ט מ״ש ומיידי נו׳ או שהיא כלי
 חרס והוא מדנרי הש״ך ועיין סמ״ג ששירש לאס הוא כלי חוס נאסר כולו ומעשה
 שמלחו נשר ונטף ציר על הנ״ח נחון והיה ע״ש ואיא להניו אחרס והסיר ע״י
 ;ויוה היטנ וכיין שנפל נחון הוי ככלי מנוקנ ושיק יווקא להביו־ שנת ודעת סמניי
 דאף נ״ח אין אישר רק כ״ק ע״ש יעיין נתשונת הרי תגואה סימן כיג שהשיג על
 הסמ״נ ודעתי נהמנ״י ולעילם סגי נקלישה ועפרש ונרי השיך נמיש או שהוא ניח ו״ל
 וא״א לקלפה ינתנ שם נונר מעשה שנטף ציר מליחה על קנקן של פורצ״לין אצל אוון סכלי
ו מקים הנויעה יהיה  דאיצ אטילו קליטה כיון שנפל נמקומ ננוה דנכל זמן שיניעו החמין ע
 ס׳ נגד סטשה וכדלקמן סוף סימן צ״ט ואף הטי! שם מודה אש הוא אמר מעליע ואפילו אמיל
 ־וקנקן ום לא הוי נונר שדרנו להשתמש לעולם נשפט יש להמיר מטעם אמו דלעולס לא ינא
ע להשתמש נק:קן וה אצל האש רק ע״י עירוי שמערין לסונה קא1וע  לידי נ״ט כיון שאין ו
 רותחת ונליעת האיסור סוא חין צנלי ונח העילוי אינו פועל להפליט דלו דופן הכלי מענר
 השני א״כ דמיא לקדרה גדולה ונפרס כיון שהיה הציר אחר שיעור מליחה יש לצרף דעת ישיי
 וש״לואו מיחשנ צונןע״ש נארינות:(לט)נחשנ כרותה.עגת*ט וע׳ כטפל תפארת למשה שנתנ
 דאס שהה שיעור כנישה כדי שיחן על האור ויתחיל להרתיח נס להשץ אסור אף נאינו מלוכלך:

 ביאור הנר״א
 I רש זווטוין נו׳.עש״ךי. (ליקוט) ויש אוםיין נוי. וניכ נת״ה דאל״ב חליל אין טולחק
 (עזב): [עח] ורומא בו'.דכאן לא שייך פיש בפי״ח נחניח פשופ דם שפירש כיון ששהח
 שיעור טליהח •י [עט] ויש בו לבלוך נוי. הלא״ח ל״ל בח דאי! פליחה לכלים בנ״ל :
 [fi] אפוד הבשר . אף לדעת רשיי דחיא טוהל ב׳ילטא פיפ חשוב ברותח: [פא] אבל

. בדעת התופי דאף אינו נחשב ברותח בבה״נ יע״ל פי׳ )«׳א פ״ה בהג״ח ׳  אם בו

 באר היטב
 ואע״ס שהמלח שעל הבשר אסור שהלס מעורב בו מ״מ בסל הוא בציר והש") הקשה
 פל המחבר ממ״שבס״ח אם לא נישן המלח וכו׳ מדני המים מבסלין כחהמלח
 משמע לאף לאחר י ששהה שימור מליחה בעי דוקא מיס לבשל הא לאייה מיחשינ
 כרוחח ואין לחח לגם בס״ח אס נחמלא מציר מוחל אלא לאיירי היכא לליכא אלא
 מחוי זם ומלח של איסור נרילא ומש״ה צריך מיס לנעל or אינו לגם שם מיירי
 אחי ששהה שיעור מלימה לכנר הלך לו כל הדם ולא נשאר רק מוהל בעלמא כמו
 הכא אלא לבר ברור שלרש״י גם שס אין איסור לגמרי שכבר פסק כח של מלח
 נשמת הפלישה ולא כתב שם המחבר לצריך דוקא לנפל במיס לק ללעה השניה
 שאוסרת כאן מולהשס ביש מיס לבשל לאליבא לכ״ע מותר ואייל ללעת רש״ילמה
 אסרינן לעיל אס נחנשל בלא הלחה אחרונה לק״מ לולאי עכ״פ המלח אסור מנח
 דם שנחונו אלא שאין לו נח ל6סור הנשר והר כלס צונן שנדבק דצריך הדחה וגם
 ליש״י אם חחך נסכין נבשר אחר שיעור מליחה א״צ אלא הדחה כיון דאין כאן אלא
פה. כתב השייך אע״ג דהכא  צונן משא״כ להחולקים צריך הגעלה עכ״ל: (סז) קלי

ה ח נ ז 1 א fa נ ״ ׳ ג י  ליכא שממא דפירש ממקום למקום שכנר שהה שימור מליחה מ״מ לא אמרינן איידי דפליס ציר לא בלע כיון שהוא בכשא״מ ומהרש״ל חולק על הג״ה זו ואוסר כל גלי,( פ
 מה שבציר לגמרי ומעס למעלס ממנו כדי קליפה ומ״מ בחג לאס גהערבה אוחה חתיכה באחמח אפילו חד בתרי בעיל ובזה יש לסמוך אדעה רש״י למיקל בכל עני! ולדכלי אחרונה:(שס ס״ק °׳*) ביון
, דקייל דאין טליחח לכליפ י. s j j f , M B ה ל מ , אנ ר ר ש י ד מ ג ׳ נ ר ש י } ך ה י ת נ ה ש מ c ב ס , ל א ׳ ׳ ש ל ה י מ ר  הרג לא מהני ס׳ לבעל לבכ״מ לצריך קליפה אין מבסלין כס׳ כמ״ש נסי׳ ק״ה 1לד3

. ומיירי בענין לא״א לקולפו עין שנפל בו הרבה ציר או שהוא כלי מרס כמ״ש בסימן צ״א ססי׳ה:  אינו מצשרף לבכןל דדם אינו מפעפע למעלה: (סמ) והבלי
תח. כתב הש״ך משמע מדברי הר״כ לכשהכל׳ אינו מלוכלך אפילו הוא בן יו!  יומו מוחר ובס״ז פסק דאס הוא ב״י אף שאינו מלוכלך אסור וכ״כ העליז והשיג (ספ) כרו

 השייך ע״ז להא כתב רמ״א בסי׳ ק״ה סי״ב דאס נמלח היחר בכלי איסור אף בכלי שאינו מנוקב מותר דאין מליחה כרותח כ״כ להפציע הבלוע מהכלי והעש״ז
 עצמו העחיק לברי רמ״אהג״ל בספרו לכן נראה ברול להתיר אס אינו מלוכלך אפילו נ״י. ומ״ש הרב להבשר אסור היינו אסור כולו קאמר אס אין ס׳ עד
. כסב הש״ך אף על גג לבזה כ״ע מודיס לצריך הלחה באחרונה פמ״ש המחבר עצמו נם״ז ומה אחא לחלש פה וצ״ל דקמ״ל לצריך להליח ו  הלכלוך: (ע) שידיחנ

מ ה ד ב  יד א
 נרווה מהשיה לסי נל הנשל
 (דף קיינ) גני דגיה ועופות
 שמלחן וה עם וס אסולין
 ונ״ג «ף1 ר״ס ע׳ . ופריו
 השים שה סיני דפי איצימאננצ׳ שאינו מנוקב מאי איריא דניה ועופות אפי׳ עוהומ ועופות נמ׳ אסירי • והשתא מאי קושיא הא לא ומיא ואלו עופות ועופות אומן שלמעלה אפי׳ קליפס צא נעי׳. ואלו מים ועופות

 אפי׳ הדגיש צעעצפ קציפה נעי כמ״ש הש״ן סי' ע׳ ס״ק ד׳ ואחרונים שס וש״ס. אלא מוכרח דאהינ ועופות ועופות נמי סני הוא, ומיהו נמ״י ה;ימו נצ״ע אי נעי' קציפה נוגיס (מעלה עיש מלצ נ׳ ס״ק נינ

אים לו ק מי י ד צ י ל ב  צ
 גיןזמ״מ . מיהי המיז סמן־ מל מרי שוס׳ ורא״ש שהניא מ״מ מ״ז כסמוך. ומניח ס״ל נדעמ הסוו (שם ט״ק פ״נ) דלא נהעסיז. ונאמס אין סתירה דהסס מינר מכח המלח והמלח אין מפליט מכלי משוה

 נסס״ת שהניא הטיז ומעיו לשיטתי׳ דליכא מחלוממ ודו״ק : (ש״ך ט״ק פ״ה) ןלתו דבריו בו׳ ונראה דאין
 לנונח חסחנר. הש״ך יס״ז נומקו מאל . וי״ל לנ׳׳מ אס רוצה לאכול צלי נלא הדחה אחרונה לרש״י שיי שהאש שואגו אגל למוללן! אסור וכדמסיק ס' 0"ו אנצ צרש'׳ סגי נניפיז וצוצהי שהמלח נופל בניסוך וסוס

 שואגו האש ונמיש גשי' ע״ו סס״נ או י״צ יצישיי מהני דיטנד נסדחה מועטת מושך המצח ולא יפה יפה ולהתולקין צריך יפה יפה,דאל״ן עדיין רותח הוא :



ב ה י ז ר ו ן יורה דעה סט ע הלכות מליחה ט ה י כ ת פ  304 ש

. משמע דהסכין ן ) אין האיסור משוס הסכי ג נ ה: (  לדבריו ובדיעבד שרי א״כ איט אסור אלא לחתוך לכהחלה אבל אמ חחך מורה על ז
. אפילו איכא גומות בסכין כי מותר אפילו תוך שיעור מליחה וכ״כ בת״ח מטעם דם מישרק שריק ן רי ז ויש מתי  א״צהגעלה וק״ל: פ
 ע״י הולכת והבאת סכין בבשר מתקנח הלכלוך זה מן הנומות כ״כ *)וקשה דהא גבי כלי מנוקב ג״כ מותר מטעם זה כמ״ש סעי׳ י״ז ואפ״ה
. רש״ל ו מ ) עד שיזוב כל ד ד נ ) : ן  מהרא״י בת״ה שם ובהגהה ש״ר שער ט׳ ומביאו הלב בח״ח סוף כלל אשר רמ״א שס לכתחלה מ״ש מסכי
 הביא דעת הר״ן שיתבשל כמאכל
 בן דרוסאי ודעת הרשב״א עד שיהא
 ראוי לאכילה לרוב בני אדם ופסק
 כרשב׳יא שכן משמע בא״ז ובהג״ה
 ש״ד כתוב מפני שאין הנשים
 בקיאות בדבר נוהגין לצלותו כ״כ

 באר הגולה

 mS שם : ט מושנ״א גת׳,? :
 םא סור והג״א סרק כל הגשר

 גשם א״!:
 » מםקגת הגמרא תולי[ דן
 קי״ג ו ב מור מדנרי החוש׳
 וףקי״נ והרא״ש והמרדכי שם;
 נ שם ונ״כ סושניא נת״ה :

ז ויש מחירין לחחוך כסכין לאחר ששהה שיעור מליחה תה  פ
ט וכן עיקר דמוחר(ח״ה ם פ י ל נ | [פג] דאין מלימיי(עא) ל ך  פ
 סימן קג״ב ואו״ה ילל ל"') צ אבל הסכין צריך (עב) הדחה אחר כך
א או נעיצה בקרקע אם גחייבשה עליו הציר (ארוך) [פד] ואפילו  צ
) אין האיסור משוס הסכין [פה1 אלא משוס שיצא ג נ  קודס שיעור מליחה (

 דם בעין על הגשר ואם ריצה להדיחו שס היטב ולחזור ולמלחו שם מוחר , .

5 י 2 י ? '*™ . ש נ ' £ '  י־ וכשרוצים לעשות מליח להחק״פ לאחר ששהה .1 °
S b M 3 ' ׳ n n o ( ־ . ) W  כמלת ככלי מנוק־ ־שיעיר ״
) שפולטת צירה אינה א י מ ( י ך תזרים ומולהים אותו כ  אוהו יפה יפה ואהר כ
. כן הוא לחד תימצא ׳ ו ׳ לפי בולעת כ י פ א ו  שיתקיים ואפילו בבלי שאינו מנוקב נפי£ ט
ג אם רוצה למלות ולאכול צלי כלא בתיס׳ שמביא ב״י כאן אלא שיש עוד  סברא זו צ
 הדתה עושה ואינו הושש לדם שעל המלה שהאש חילוץ שם דס״ל דשפיל בולע אלא
ו דיש לו היתל שיחזור ויפלטנו ח ל ו מ  שואבו ומונע המלה מלבלוע דם והנימילי ב

 ומעלהו לצלי אבל אם שהה בטלתו המלה בולע
 הדם ונאסר ולפיכך מדיהו יפה יפה וצולה ואוכל

 (וע״ל סימן ע״ו מדין נשר שנמלח ולא הודח ונצלה בך):
) עד (עי) שיזוב בל דמו ד נ א במקום שאין מלה מצוי יצלו הבשר (  כא ctw ט

:  ואתר בך יבשלוהו

ם: פי ; ובו ו׳ סעי ד ה י ר ב ש ה ב ב ר ת ה ח י ל ן מ י  y ד

ן הרבה התיבות זו על גב זו אע״פ שהתהתונה גומרת פליטתה קורס מולהי  א M א
ט לפי שהוא שוהה הרבה  לעליונה לא אמרינן שתוזרת ובולעת מרם העליונה נ
a ואפילו מתקבץ הרבה W (א) (א) שפולטת צירה אינה בולעת  לפלוט ציר וכל זמן
ה דברים אמורים במולה כשר עם מ ב  ציר ועומד בגומא שבין ההתיכות מותר נח נ
 בשר ניט ואפילו בשר שור עם בשר גדיים וטלאים ואפילו עם עופות א שאי אפשר

; ו מ ת ר ל פליטת צירן עד שיגמור בשר שור לפלוט א  להם לגמור כ
 הגה ומכל מקום נוהגין להחמיר לכתחלה עכל חתיכה שיש לה כיח קיבול כנין דופן שלימה מהשטן אוחה
 שיזוב הדם אבל בדיעבד אין לחוש (א״ו האריך) ב [ו] חתיכה שמלח אוסה ב׳ פעמים מוחרה

 כשיפליט . הציר שבו וכן משמע
 מדכתבו רמ״א סעיף ו׳ שיחזור
 וימלמנו כו׳ משמע לעכ״פ בלע כבל:

 'זומהרש״לבא״ו שלו שער ט׳ פסק
 דלכחחלה יש להגעילו ובדיעבד
 מוהר אס קנחו בדבר קשהוהמחמיר
 לאסור בלא הנעלה תע״ב והיינו
 דוקא לעצמו אבל לאחרי' יש להורות
 להתיר בדיעבד אף אם לא קנחו
 וחתך בו רותח עכ״ר וכן אס מתך
 בצלי שלאנצלה כל צרכו פסק נ״כ הכי
ח דאין  וע״ש ועי׳ בסי׳ ע״ו ס״ד: פ
 מליהה לכלים . כלומר דהדס
 מישרק שריק ואינו נבלע בסכין
 וכ״כ בח״ח סוף כלל י״ז אבל ודאי יש
 מליחה לכלים לענין שבולע שפיל
 ע״י מלימה היכא דליכא טעמא
 דמשריק שריק ומה״ט נאסל כלי
ט וכן  שא״מ שנמלח בו וק״ל: פ
, משמע דאפילו לכתחלה ׳ ו  עיקר כ
 מתיר לחתוך וכ״כ בת״ח שם
 להדיא ותימה כיון דהסכין צריך
 הדמה אמ״כ וכדמסיק א״כ אמאי לא
 חיישי׳ דלמא ישכח להדיחו וכדלקמן

 ר״ס צ״א דאסור להניח היתר
 נשר שלאי שהה' שיעול מל"* צונן שאין דרכו להדיח בקערה של
 איסור צונן לילמא אכיל בלא הדחה
 כיון דאי! מלימה כו׳ ל״ל וסכין דבר שאין דרכו להדיח סוא
 כדלקמן סי׳ צ״ה ס״ק א׳ ודוחק לומר
 דשאני הכא כיון שאין נוף המאכל
 צריך הדמה אלא דאיכא למיחש
 שמא יחתוך אח״כ בלא הרחה דהא
 הך דלקמן סי׳ צ״א מדברי הרשב״א
 הוא והרשב״א כתב דבכלי של היתל
 נמי רינא הכי במ״ש שם בס״ק
 ב׳ ואפשר לומר דדוקא נבי כלי

 נקודות הכסף
 נשייך ס״ק ה״ו מ״ש : (עם
 ס״קנ"נ)וקשה כי׳ •ליו״מ
 דשאני התם שנמלח ממש נהלי:

 פרי חדש
 אי! לאשור כי המיה שנכלי
 מגעלין נח המלח ונןעמא
 דאינא מיס ננלי מא לאו
 הכי נאסר הנשר וזה אינו לפי
 מה שפסק ננאן וייל ולרווחא
 דמלתא נחנ שס להתיר לכולי
 עלמא ואין ה״נ דלויויה נכל

 גווני שרי :

 מטה יהונתן
 ציר כרותח אלא כמ״ש : (שט
 בהנ״י׳) ויש טתירין לחתוך
 כפנין נו׳ . דאין מליחה
 לכלים ומק׳ הא קיי״ל ויש
 מליחה לכלים להנליע אלא
 להכא העעס משוס יקמישרק
 שריק ולמש״ל ע״ש הלא״ש
 לאפילו להנליע אין מלימה
 הרותח ע״ש לק״מ ווודאי
 הנועם משוס דמשרק שריק
 אכן דקשה ע״ו הא גני
 נשר שנמלח והודח שנפל ע״ג

 אפיי׳ להבליע אין לו כ״כ
 נליעה כמו רומח לכך מהני
 טעמא דשריק לומר ולא נלע
 נלוס . ושפיך הוצרך הרמ״א
 לסנרא דאין' מליחה לכלים :

 מיישינן דילמא משתלי להדיח מה שאין כן בסכין דהאיסור שע״נ נראה לעין ואם ירצה
 להשתמש בו יראה לעינים הדס שע״ג וידיחו א״נ שאני הכא כיון דמדינא ליכא איסורא לאחר ששהה שיעור מליחה לרוב הפוסקים
 מיהו בסכין של איסור משמע בת׳יח שס לאסור לכהחלה לחתוך בו בשד ובדיעבד מותר ודמי למאי דלקמן סי׳ ק״הסי״בבהנ״הע״ש:
. לין נעיצה ע״ל ס״סקכ״א: ה צ י ע א או נ . אף שעדיין לא נתיבשה הציר עליו וכ״כ בד״מ ובה״חשס : צ ה ח ד  צ אבל הסכין צריך ה
: אם רוצה , זה נמשך נ״כ לסברא האחרונה הנ״ל ולפי מה שפסק המחבר ללכחחלהיש לחוש לה יק״ל: צ ה פ ב מדיהין אותו יפה י  צ

. עד סוף הסימן נתבאר על נכון בסי׳ ע״ו ע״ש : ׳ ו  למלוח ולאכלו צלי כ
. בלא הדמה בנתיים ודוקא פ  » א שאי אפשר להם לנמור כל פליטת צירן • עיין ס״ק כ״ד : ב חתיכה שמלח אותה ב״
 י מלח אבל לכתחלה אשור למשות כן אלא צריך להדיחו יפה יפה קודם מליחה שנית וכן משמט בת״ח כלל ט״ו דין כ׳ ע״ש :

 ביאור הגר״א ולא
 קוים שיניחנו בכלי שאיים וליל ם״ח •י [פג] דאין פליחה כוי. ליל אלא לרם פשרק
, שייך . ואע״ג רבעי הרחה ואסור לכתחילה כסיש בנם' ק״ז נ'  שריק כט״ש קי״א א׳
 נהי כו׳ ועש״ך : [&ד] ואפילו קודם בוי. נמלה טוו טתירין לקפן סי׳ ע״ו ט״ר אף
י'![פו] ואפילו כוי. ׳רל פי'  נצלי![פד|] אלא כוי ואט נו׳.נטש"ל ס״א ואם אחר שהדיח נ
 ע״ו ם״ב; [§ן] נטקופ נוי , נט״ש קי״נ א' ונא אכיל כוי אין פניחין נוי וע״ל םיי ע״ו:
 » [א] פולהין הרנה כו׳ . עבה״ג ועתופ׳ קי״ב ב׳ ד״ה ווניפ נו׳ ופן טפרש דית

n הראשון «!ד' התופי מ«1וי־ ־ ־ ־־ • i i n  •י 0 יויי׳׳ ו«י! זר״!< ^

 חידושי רע״ק
א טשיס ל  להריא נטנ״י וא״ב קודם ששחה כבר נאסר בדי קליפה ; (סעיף נ׳ נהנ״ס) א
 שיצא דם בע;ן נוי. קשה לי הא החתיכה כולה רותה טהטת הטלה ואיי כשיצא הדס
 בעי! טפקופ החתך תיגף ננלע נתוני נטו דפ אהר שנפל על החתיכה תוך שיעור םליהח
 דנאפר מיד נדאיתא (נפי׳ ע׳ פ״י)וא"נ טר. פהני שטויחו אח״נ וצ״ע . אח״1 נא לידי

 פ' חדש נקרא נשמו חוות דעת וראיתי שעמר נוה :

 יד אפרים
 שנפל גמון ונס סוא נמקוס
 גבוה כשיגיעו החמין נגד אוו!
 הנלי שתשמישו ע״י שמערין
 לתוכו אוי יהיה ס׳ ל״ה כונר
 שורנו להשתמש בשפע כו׳
 וגס ומחמת העירוי לא יפלוט
 מוושן הכלי מגמון ונשלט
 שורצליין עונ נתנו קצת שהוא
 רומה לוכוכית נו׳ ונפרט
 ליש״י ציר לאתר מלימה נמשב
 צו(( נו׳ (ומ״ש על הש״מ
 שמשרש ונרי הש״ך שנכ״ח
 נאשר נולו שוברי שגיאה כו׳
 כה פיטשוטי דגליה שהרי
 הסט״א גושיה מייחי שס ונרי
 הח״ח כלל י״א נמה טעמים
 וע״ש שהניא מאו״ה שסוגר
 :ן) ועיין נפמיא נמה דינים
 בזה ועיין לקמן סימן צ״א :

 נליון מהרש״א
 עי׳ סי' ע״נ ט״ק נ' וננליון
 לעיל ש״ך ם״ק ל'נ:(נהגה״ה)
 לאחר ששהח שיעוד
 טליהה . ועי׳ ש״ך פי׳ צ״א
 ס״ח ם״ק י״א חילוק נין
 מלח שהוציא דפ שתשש
 בהו לבין בשד אחר שהוכשר
 שנטלה דלא תש: נחו ני
 דרנו רק להוציא רם: (ט״ז
ו נבלי חנ י נ  ליק >"׳) שי
 שאינו םנוקב , עיי ש״ך
 ט״ק ב״ו : (ש״ו ס״ק פ״י)
 jiff! אפור אלא לחתיך
 לבתחלה . ולהתיך נצלי
 שלא נצלה בחצי צלייחו ע'
 פי׳ עיו ם״ד; (שס ס״ק ש״ח)
 כלומר דהדפ טשרק שריק.

 וכן כבני טעים כיון דחלקיט חם יליכא בהו נוטות נטו נכשו או מפני שפולטים ציר טשרק שריק ש״ך פוף טע״ה וכן על דופן בלי סבחיץ עי׳ נליון לעיל ט״ק פ״ב : (נהגהיה) אבל סנין צריך הדחת .
 והטהטיר לעצפו (לא לאחריפ) בדיעבד בלא הנעלה תע״נ אנל לאחויפ רק לכתהלה •השיר להנעיל זבדיענד אף אפ לא קנחו יתיר . רש״ל בבא״ה ! (שם) ןא£ילן קודם שיעור טליהח אין האיםוי . וב!
 בצלי שלא נצלה נל צרנו םעיף סייד: (שייך ש״ק ל״א) ם״ס קי״א . עשרה פעפי6 כל םעש נקרקע אחרת קשה.; (ש״ע העיף נ״א) עד שיזוב נל דמו . נטור בחצי צל״תי ועי׳ טע״ו ש״ך פ״ק ׳״ד ועיין ט״ז באן פ״ק

 נייד ובשר ששהה נ' ימיפ בלא פליחה גפ אם נצלה אמור לבשלו פעיף י״ב זולת בנמלה והודח ונם נצלה ט״ז שם ספ״ק י״ב :
) אינה בולעת . וטעם ב׳ ב״ו עפולפ ציר פולט דפ חנירו נ״ב (ילפ״י «ייך לשהות תחתונה ל זפ; שפולטת צירה . וברם בעין ל״א זה בחנ״ה לקמן קרונ לסוף פיט!.! (^ס י ף אי) ו י  (סימ( ע׳ ש״ע *
 (נשיעור עליונה) טעפ נ' נ״ז שלא נפתפ רנע אחד נקבי פליטת רפ (אף נטשך נסה יפיפ) ד' דטשריק (אף בנפחם פליטת ציר קידם) אך לפ״ז בבשר רגיפ מפרך פריך ועיי משבצות ריש פיפן ונליון
/ ם״ק ו' וט״ז פק״ת :  YV ט״ק נ״ה . דאלו טטעפ כבולעו נך פולטו היה אפיר לכתחלה ולהפ״ז פק״א נט ציר אינה בולעת נ״ז שפדידד. ולא כן דעת השייך ם״ק ל״ז: (שם) ואפילו עט עופות . טשאייכ נדניפ ש
 (טי! שיו א) דעכיס בלע נבר . אנל הש״ך ס״ק ל״ז שם הטעם דציר בולע נם נטרודה ועי׳ גליו; ריש ט״ק פ״ו ואיידי דפליט ציו נוי ל״א יבם״ק ב׳ כוונתו בצירוף טבות חרא״ש טשבצות טק״א וסק״ב :

 מילואים

* תופ׳ שפ ויר״ל דלטעפ הראשון שכ' התוס׳ משים דום pirn שריק טשא״נ במים . י  [J] ואפילו טתקנ׳ן כו
 ־־" ־־־' נט׳ שם • [ה] ואפילו בשר כוי. טרנקט דנים דוקא דרפו קרטייהו בשיש שפ ; [ו]חתינהנו׳

 טטעפ
 היטב

 ביי ! [ב] לפי כו׳ וניו כוי. שט וטיהו עדיין י״ל טעם אהר כו,
 דרפו קרםייהו ובולעים היה אפור בכה״ג מ״ל שריק . שם : [ד] נד״א כוי

 ובדיעבד מוחל אם קנחו בדבר קשה והמחמיר לאסור בלא הגעלה מע״נ ולוקא
 לעצמי ולא לאחרים לה יש להחיר בדיעבד אפילו אס לא קנחו וחחך גו רותח וכן
 אס מתך בצלי שלא נצלה כל צרכו פסק ג״כ הכי מיהו בסכין של איסור משמע
 דאסור לכתמלה לחחוך בו בשר לכ״ע ובדיעבד מוחל ועייל סי' ק״ה סי״ב בהגייה:
. זה נמשך לסברא האחרונה מ״ל לפי מה שפסק המחבר דלכתחלת ן  (ענ) טריחי
 יש למושלה: (עד) שיזוב . כתב הס״ז בשם הגהת ש״ד משני שאין הנשים
 בקיאות בדבר נוהגים לצלותו כ״כ עד שיתייבש מבחוץ ואח״כ מבשלים אוחו

 וכן ראוי לנהוג עכ״ל:
 ע (א) שפולטת. כתב הש״ז שיש עוד נ1עס לתיחר שיחזור ויפלסנו כשיפליש

 באר
 קולס שיפלוש כל צירו לאס ימתין על לבסוף חיישינן שאח״כ יחזור ייבלע בבשר
 כמ׳׳ש בסימן ע' ס״ה: (עא) לכלים . סי׳ השייך כלומר להלם מישרק שריק ואינו
 נבלע בסטן אבל ולאי יש מליחה לכלים לעגין שבולע שפיר על ילי מלימה הינא
 לליכא תעמא למשרק שריק ומה״ט נאסר כלי שאינו מנוקב שנמלח בו: (עב) הדחה.
 אן שעדיין לא נחייגשה הציר שעליו וכחב השייך למשמע אפילו לכתחלה מוחל
 לחסוך וקשה להא בסימן צ״א אוסר להניח היחר צונן בקערה של איסור צונן ללמא
 אכיל בלא הדחה וכאן מחיר לכתחלה ואפשר לומר דדוקא גגי כלי חיישינן דלמא
 משחלי להדיח משא״כ באיסור סכין שנראה לעין האיסור שעל גגו לא ישכח
 מלהדיחו ולכך מוחל אפילו יש גומוח בסכין ומהרש״ל שסק דלכחחלה יש להגעילו

 דאיןמלילמ לכלים וגה הנשר לא ישליט מהכלי משום וטרוד למשלט דמו אנל הנא דמיירי ננשר אחר שיעור מלימה
 דנחשנ רותח ונשר רומח משליט והנשר איננו טרוו להשליט כ״כ אחר שיעור מליחה אף דמפליט ציו לא נחשג וה
 לטרור ואע״ג דלא אמרי׳ איידי וערוד למםלט דם לא נלע שאר אישוו.מ"מ שס ועיקר הרתיחה הוא משוס המלח
 ורתיחת הנשר מעטה סיא (לענין וה הטרידה למפלט דה מעננת אס הנליעה מן סכלי אף נשאר איסורים:

 יד אברהם
 (שט מעיף נ׳ בתנ״ה) ואפילו קודם שיעור פליחח אין האיפור משום הסכין אלא טשוט שיגא דט
 בעין. ואס רוצה להריחו שם ולחוור ולמלמו שס מותו. מוה מונח ואם חתן נתח לשנים קייס מלימה אמר
 הומה לא״צ למזור ולשרות אותו רק נהדחת מקוס חהך סגי. וכמ״ש ס״ק א' . ונ״כ להייא נס׳ נל״י
 ולתה״ע. ואין להקשית סא קרי לי׳ דס בעי! וא״כ ניו! שיצא על הנשר יאסור הנשר דקיייל ס״ס עי
 דאס ושל דם נעין על הנשר מוך שיעור מלימתו נאסר מיד ואין שיעור לדינר. ויש לומר דלא יןוי לי׳ לדם
 הנלןע כחתיכה בעין אלא לענין דצייו להדיחו דאה ימלוח עליו המלח יתמלא ממנו ולא יוציא דם . כמ״ש המרדני נטעם תוחס קמייתא. אגל לענין וה לא ה״ל געי! . אלא דה בלוע שהוא לח ויוצא ע״י מלימה
 אח״נ כנ״צ וחיק. ועי׳ מ״ש בשייר סי' י' סיק ד׳: (גגם טעיף כ״א) בםקופ שאין מלח מצוי יצלו הבשר ער חזוי צלייהו ואחיב יבשלוהו ענ״ל הטור . והג״י מראה מקורו מהנהת אשר״י. ווה אינו שהטור לא הניא
 נשוס מקוס הג״א. מגל נאמת נעלה מהנ״י ונרי הרא״ש ו״ס ג״ה סי׳ וי והרשנ״א נחה״א שנתנו וו״ל ושורו ממתינתא דנאתרא דלימ להו מילמא ליטוויא טוויה דשיינ לי׳ נורא . ונתר דמטיי פלגא אי נעי

 לנשולי נקוירה ששיר דמי עכ״ל. הרי מבואר להדיא נמ״ש העור ולא הוצרך לעשות דקויק קלוש מהג״א כמ״ש סנ״י:
ה שפלח אותר. ב׳ טעטים מותרת • יועת הט״י נלל ט״ו ס״ק י״ו ואפילו לאת"! פליטת ציר מושר דיעגו דגני מעט ציו אמרינן משוק שריק ודלא נהט״ו . ונ״כ נשו״פ מקוס כ י ת  (טיטן ע׳ פעיף א' בהנ״ת) ח

 שמואל



ן קנג באר ועולה ה י כ ת פ ב יורה דעה ע הלכות מליחה ש ה י ז ר ו  ט

י ה ™ י־!

: ל ׳ 0 קי " י 5 ! נ י ר ש א א ל ה ם °"• ו ד ע ה י ל כ י ט נ ש ח ה ל ם ז ש נ י ש י י א ח ל ) ולא היישינן שטלה השני מבליעכוי; זה על פי לעס הרא״ש שכ׳ ג ו ב ) 
 הטור משמו שאין לרך מלח להבליע רק להפליט ולפי הפוסקי׳ שסובר,׳ ס״ט בשר שנמלח בלא הלחה קמייחא מטעם שהמלח מבליע הדם מוג הומניס נ0יו«י\ש י;ן

ה ל ח ! ת י י א כ כ ט ה א י ש מ י נ ! א י ע ם ב י א כ י א ס י ח י ה נ א  שהמלח מבליע נ״כ כמו שזכרחי לעיל סי׳ ס״ט סעיף ב׳ בשס או״ה שכבליי ש
 הש״ר שער נ׳ ובא״ו סוף שער וי אוסרים ולא הודח אח״כ א״כ עליין הוא עומד לפלוט ציר ומתוך כך אמרינן ול׳הג׳יישכ״נ שסמוי הראיש

 זשהמלי׳ לאיז המלמ השן מבליע,הלס: 3?&^ל£

! ורוקו! וא״ו ומהלא״׳ ואו"? י 5
 • ו י י

ד  ח י ימיי1! י ב ) J ולא מיישינן שמלח השני (נ) מבליע הדס הנשאר ממליחה הראשונה ד ואס ע ב  יו לתוכו (
 שמלחן יחל זה אצל זה בין שמלח
 מעופות טל הלנים בין שמלח• הלנים
 על העופו׳ לעולם שייך לומר להלגי׳
 אסורים כלי קליפה והעופות מותרי׳
 לאע״נ ללס אינו מפעפע למעלה
 וכמ״ש סרב בס״ב מ״מ קליפה בעי
 כמו שיחבאר שם וכמ״ש המחבר
 עצמו בסי׳ ס״ט ס״מ למה שחון
 לציר מוחך כלי קליפה והעופות
 מותרי׳ לעולם לאיילי לטרילי לפלוט
 לא בלעי וכן לעת הרבה פוסקים
 מאל ללא כהב״ח שפסק כימילאי
 לאסו׳ מן העופו׳ עלס׳ע״ששלבריו
 ממילא נפרטם גם מ״ש לנקטינן
 להחמיר באיסורא לאוריי׳ ליתא להא
 קיי״ל רם שמלחו אינו אלא מלרבנן

 (שסקי מהרא״י סימן ס״י) י• י אבל בשר עם דגים אפילו

 בשר עופות עם דגים אסור למלות לפי שהדגים
ת דמו  פולטים כל צירן קודם שיפלוט העוף א
 ד *)ואם עבר ומלהן^יתדש ״ העופות מותחן אבל
 הדגים צריך ליטול מהם ניע י כרי קליפה
 הנט] נא) ואם (ג) לא ניטלו (י) קשקשיהם

 כשנמלהו מותרים :
ח [י] ויש אוסרי! כל הדגיס(ארוך כלל ייי׳נ) אס אינן ס׳ נגד העופות ג  ה
 דאנו משערי ן במליחה בס׳ והכי נהוג [יא1 ודוקא דליה בהו קשקשים
 דרסו קרמייהו ופלפו מיד אבל אי אית בהו קשקשים מותרים דאינן סולטיס
 מיד ולא בלעי מן העופוח(הרא״ש ושם) דאיידי דטרידי לפלוש לא בלעי

 מידי דהוי אשכי חתיכות שנמלחו יחד :

 ב ניב] יבמה דברים אמורים כשמלה שניהם יהד
 או שהעוף מלית ו ודג תפל (ד) אבל אם דג
) ניג] או זה ל ונתנם זה אצל זה ז ״ פ  מלית ועוף ת

) זה אף דגים מותרים בלא קליפה: ה ) ב  על ג

 בטעם הרחה קמייהא וכן
 בהליא בנמלח שנית מטעם שהמלח

 השני יבליע המוהל שעליו
 נ״ל טעס אחר בזה לטון שהבשר
 טדיין טריו להפליט ציר בשטה שגא
 עליו מלח השני ע״כ המלח השני
 (לא)יפליט הצי׳ ולא יבליע מה שפלט
 כבר כיון שבשעה שבא המלח יש שם
 פליטת הציר וא״ל אמאי אסור
 בסמוך בלס בעין שנפל על הבשר
 בשעת מליחה אה ע״נ לבאוחה שעה
 היא טרודה לפלוט התם אי; האיסור
 מחמת שהמלח מבליטו אלא שהבשר
 עצמו הוא רותח מחמת המליחה הוה
 כמו בצלי שנפל עליו דם משא״כ
 כאן שאין איסור רק מצר מלח השני
 ובזה איףאיסור אבל אס נמלח בלא
 הלחה קמייתא יש איסור מצר
 המלח שבשעה שבא עליו המלח היה

 ווש״ל ורנ״ש וכל האחרונים):
 ו שם ומוכרי הראיש שם וכ״ג
 הרשנ״א וסר"(: י טור מוי
 החושפות והרמ״ש והרמג״ן
 ולמדוה מוין טהור מלימ
 ועמא תפל שס נדף קי״ג•

 פרי חדש
 (טיט! s׳ ם«יף אי) ואם
 ענו וםלהן יחד העוטית
 טותרין כוי . נתנ הרא״ש
 ח״ל הרשג״ם פ״ שגס העופות
 אסורין לשי שהוגים הנאשוין
 געשי! ננילה וחתרי! ואוסרין
 אח העושות גציו! האסור
 שנאסר מחמת וס העופות
 ולפירוש יגינ1 אפרים שפי׳
 לעיל נפרק גיו הנשה ולא
 אמרינן מתינה נעשה גלילה
 אלא גנשו וחלנלא יתגןלומ'
 נן וג״כ לסי מה שפירס גני
 גדי שצלאו גמלנו דלא אמרי׳
 מתינה נעשה נבילה ואוסרת
 כמבואר בכמה רוכחי: ה ואם אלא נמקום שהאיסור עצמי

״ W 3 5 ״ & י ״ ח ל ט נ ש י ק״ק״יי־ז כ ל ט י א נ  ל

 מותרים, לפי שהקשקשין הס במקום קליפה וכן מוכח בטור ע״ש ונם טעם!ה יש ליישנ קצת ולו׳
ה ״ ע ש ^ י י ״ ע ^ ק א א ^ ל  הר״ב נראה פשיע למולה שהקכקשין הם במקום קליפה =י׳ א
 להוצרך לטעם לרפו קרמייהו למאי ראסרינן הלנים בס׳ ונ״מ לאם אותה כריחח ו־נלע עם ציר
ה ישי לא»ר סטופוס מ עםיוי! י 5 ' י י מ א א ל ג י " ע 0 א ל 7 ו ש 5 י א י ש י ש י ^ א C 0 1 ם 5 י ג י י ה ס ל מ  נ

 איילי לפליט כו׳ מותרים הדנים לאע״נ לאק קי״ל כל מליחה בס׳ מ״מ ?ל־״ לאי נאמר מיימשרק
 בלא״יה אלא כ״ק וא״כ ללילן ללניס כולן' איסורי! לאי יועילו הקשקשים הא כתב הר״ב סי' ק״ה ס״ט לבאיסור שאין בו שמנונית כלל מון חמץ שייף נמליחה ^כמו נצלייה
 וליחא אלא עיקר הטעם לבעול הקשקשים עליהם קמיטי ולא בלעי בפסח וכה״נ לכ״ע מליחה אינה אוסרת רק כלי קליפה ועמ״ש שס ואס הציר המיעורנ" ש״ויצמימ׳

 כן ככה״ג הכא הלנים מותרים בלא קליפה שהקשקשיס הס במקום
. מדסתים דבריו משמע שהוא תפל שלא ׳ ו  קליפה: ו ודג תפל כ
 נמלח עדיין ואפי׳ הכי אסור ולא מהני ליה מלימה אמ״כ וכן משמע בב״י
 וכמו שהבין הר״ב בת״ח כלל כ׳'דין י״ד דטחו וקצת משמט ק דעת
 הטור דבדניס לא מהני מליחה לומר דאיידי דיפלטו דם דידהו יפלטו

י י " ץ^ . ס^%ע עעי ה ס שמ ג ר י ז י י י ם 3 ה 1 ב ר ס א נ מ ל ע ם מ ה ^ א 3 ס ה ד ס א י 3 י י ט ע י °^ ה י י מ ר ו י י פ ר ז ד י י ס כ י י מ נ א ש י ה ' ז י י לקמ1 ס ש י נ ב 1 ג נ י י מ יא  דס דאחריני כ
 צ״ל שכן רעת רבותיו של הרשב״א בת״ה הארוך דף ע״א ע״א וכ״כ בדרישה סעיף ד׳ שכ״פ מהרש״ל וכ״כ האו״ה כלל ה׳ דין ב׳ להדיא כעופות היינו ל̂ז ־:!ה
;מ^־: ו־ ל י ן> ^י־ י ,1י־  והוכחתי בספרי בכמה הוכחות שט״ס הוא באו״ס כלל י״ג ד״ג בשם הסמ״ק וצריך להגיה שם קצת דלא כמ״ש הר״ב בח״ח שם בשם או״ה י^'ס
 בשם הסמ״ק דבדניס נמי אמרינן איידי דיפלטו כו׳ וכמ״ש לקמן בהנ״ה והשיג שם על הב״י מיהו נ״ל שדעת הרשביא והר״ן כהר״ב ובמהות ה׳ לנטל'ס יה והציר למי:
; ? ״ . ה ל נ , י״*5. נ ה כ ה ^ פ י ר ו . משמע להדיא שנוגעים זה בזה ואע״ג דלקמן סעיף ג׳ נבי בשר נ ׳  שנלפסו בגליון או״ה בכלל י״נ נסתפק בלין זה: ן או זה ע״ג זה כו
^ ; ״ " ג | ! ' . ^ י א ל ו י פ^ם ה  תפל ובשר שחוטה מלוח הביא המחבר ליש אוסרים כלי קליפה כשנוגעים זה בזה י״ל נהי לנחשב הטרפה הפלה מחמת הכשירה מלוח א
״ ״ * ל ן א י י ו נ נ ס י ס ד י ש א מ ל  רוחח כל כך שמשליטה ציר וציר טרפה אסור מכל מקום לא ממשב רותח כל כך שיפלוט לס להכא אין האיסיר א
 העושות מותוין ולא מגעית אה
 סוא נמוך י״נ שעות דמותזי!
 משוס ואיידי דטזידי למפלט
 לא נלעי אצא אף לאתר טנאן
 שוו משעמא דכתיגנא ו;ן
 הגיאהגית יופףוהעור גרמו׳ ם
 ושרי ליה מארי (הג״ת דנשז
 לאסור מן העוגות עד שי :
 (שם סעיף ני) אן זה על
נ זה אן) דנים מותרים  נ
 בלא קליפה . אעינ דלקמן
 נסעיף ג' נני נשר טרפה
 מפילה ונשר שחיטה מלות־
 הגיא הממגר ויש אישיים כרי
 קליפה כשנונעיט זה גוה מ״מ
 הכא סתס כסנרא קמייהא
 דלקמן וכן נראה מונרי הונ
 ננ״י לוין וה ווי! נשו עריה'
 דלקמן שויין. א״נ י״ל דשאני
 התה ואשור משוה ציר וכיון
 שהפליט מהעוישה ציו מיו
 ננלע ננשרה ונאסרת מה

 משרק שריק אנל הנא שיונ
 הוס נשאר נונים ומעט ממנו
 ננלע עט ציר הרנה ננלע עם
 סציר כעוסות ולא שיין משרק
 שריק עד נא! לשונו ואי[
 ספק שכינתו ו״ל ולפירוש
 רנינו אסריס וראי שהעושות

 בלא פליטה ע״כ אמרינן שהמלח
 מבליעו ולפ״ז גס כאן אם שהה כבר

 כרי פליטת ציר להיינו אחר מע״ל אז אין היתר אלא לרעת סרא״ש
 ונראה דאחר פליטת ציר דהיינו אמר מע״ל למליחתו יש לאסור אס
 נמלח דהרי לקמן סי׳ פ׳ קי״ל דאם נפל לציר אמר שיעור זה דאסור
 מטעם שהציר יבליע בו והכא נמי יבליע בו ׳. (ג) לא ניטלו
. בעור משמע שהקשקשין מועילין לפי שאין איסור ׳ ו  קשקשיהם כ

 כמו העופות כ״כ רש״ל פכ״ה סי׳ ע״ל וכ״מ מדברי רמ״א בסמוך
 למותרין לגמרי והא לאין המיס אסורין משוס סכנה רנמלחו עס בשר
 וקשה ללבד אמר לאין סכנה במליחה כמ״ש סי׳ קי״ז סעיף נ׳ :
. שהלבר המליח מחמס החפל שיהא מבליע ׳ ו ) אבל אם דנ מליח כ ד ) 

 אבל

ם  ביאור הנר״א חידושי רע״ק. א
 פטעפהנ״ל ונ״ז נוי: [t] העופות כוי. רש״י ד״ה אפירין הדניפכו׳ ועתופ׳ ורא״ששט: (סימן ט׳ ש״ך סק״ס) ונ״מ ראם נטלתו הדנים . בלא״ה נ״ט נפשופו ראפ דנים חפיס
 [ח] נדי קליפה . דטליהת אינו אופר אלא נדי קליפה נט״ש בסי' ק״ה מ״ט ועתופ׳ צ״ו סונהיט על איפור קר דק״״ל תתאה נכר ופהני קליפה . הדגיפ שיתויפ נלא קליפה
 ב׳ ד״ח עדנו׳ ובדא״ש שם דטליחה ודאי יי בקליפה (וע״צ סי׳ ק״ה ס״י! נ"נ):[ט] ואם שהקשקשיס נטקופ קליטה: (שיו סיויו) שכן רעת רבותיו, אין טוה ראיה . דל,ט ניון

 בוי . דקשקשין נטקופ הקליפה ; [י] ויש כיי. נט״ש שפ בהנ״ה משים דא״א בקיאי! י דטובריט
 נין שמן לנחוש דנשטן אופר נטי נפש״ש צ״ז א' ופליה נצלי בפש״ש נ' (וע״ל

 מעופות : [יב] נד״א בוי
. נפ״ש ננט' רדפו נוי ונקשקשיפ קטיפי יותר ׳ ו  נין שמן' לנחוש דנשטן אופר נטי ״ נפש״ש צ״ז א' ופליח נצלי הפש״ש ב' (וע״ל סי' ק״ה ס״ק נ״נ) : [יא] ודוכןא נ

 שם ד״ח טהור טליח בוי
 יג!

 [יג] או זד. נוי . תופי
 פתהי תשובה

 דלנך אמר שטלחן זע״ז ול״ק דגים שטלחן נוי תופי ד״ה דניט נוי וענה״נ
 באר היטב

 הציר שבו וכן משמע מדברי רמ״א ס״ו שכתב שיחזור וימלחנו כו׳ משמע דעכ״ש w (א) ואס לא ניטלו קשקשיהם. [ענה״ט מ״ש דאין סננה נמליחה. עפמ״ג נשש״ד ס״ק
$ ^ י ט״ז שהניא שהמ״׳ נלל כ׳ הניח נצ״ע גכגש נשר עם וגיס מעל״ע אס סיא •סכנה עיש m י ש ס ״״״ נ ״ ר p נ , , B f c א , ה ך ו 1 . ש כ ה ח ע _ כ י ! , ב . ט ר ע מ ל  כ

 הדחה ראשונה ממעס שהמלח מבליע הדס שעליי שאגי החס" דאיכא דם בעין א״נ שאני הכא כיון שנמלח חחלה ולא הודח אח״כ א״כ עליי! עומל לפלוט ציר ומחוך
. והוסיף הט״ז וכתב שאס אמר ששלנו כל צירו דהיינו אחל מעייל ועדיין לא הודח וחזר ומלחו יש לאסרו דהא קי״ל ה ר  כך אמרינן לאין המלח השני מבליע ה
. בחב הש״ך בין שמלחן יחל זה,life זה או שמלח העופוח על ד ח  לקמן לאס נפל לציל אחר שיעור זה לאסור מטעם שהציר יבליע וה״נ יבליע בו עכ״ל: (ג) י
 הלגיס או הלנים על העוסוח לעולס הלגיס אסורים כ״ק והעופוח מוחלים לאע״ג ללם אינו מפעפע למעלה מ״מ קליפת בעי וכמ״ש סי:7 ס״י! סעיף י״ח למה שחון לציל
• לקשקשים הס במקום קליפה וכחב השייך לגסיהר״ב מולה לזה ומ״ש הטעס לרפו ם ה י ש ק ש  חוחך כ״ק והעופות מוחריס לעולם לאיילי לשרידי לפלוט לא בלעי; (ד) ק
 קלמייהו נ״מ אס נמלחו הדגים עס שאל איסור שאינו של דם אע״ג דלא אמרינן ביה איידי דפריד למיפלט וכו׳ מותרים הדגיס דאע״ג לקי״ל כל מליחה בסי מ״מ
 הא בחב הר״ב בסי' ק״ה באיסור שאין בו שמנונית כלל כגון חמן בפסח וכה״נ לכ״ע מליחה אינה אוסלח רק כ״ק ואם ק בכה״ג הדנים מוחלים בלא^מליפה
ג ח : (ה) ייי* כ ג " ס בשר צ״ל דאין סכנה במליחה ועייל סי׳ קי״ז ם  שהקשקשיס הס במקום קליפה וכחב הט״ז והא דאין הדגיס אסוליס משוס סכנה דנמלחו ע

 הס״ך משמע להדיא שטנעיס זה בזה ואע״ג דבס״ג גבי בשר טריפה תפל ובשל שחוטה מליח יש אוסליס כ״ק כשנוגעים זה בזה י״ל דשם הכשלה מלוח לוחמ כ״כ שאץ כ״הכא שאייסוריימשוס
 שמפליט ציר מטרפה וציר טרפה אפורה מ״מ לא מיחשב רוחח כ״כ שישלוט לס ותכא אין אסור חלא משים לס וכחב עוד אף שהדנים לא נמלחו עדיין אס״ה דס דסשלק שריק ווניה איידי
 אסור ולא מהני ליה מליחה אח״כ דנדגי0 לא אמרינן איידי דיפלסו דס לידהו יפלטו דס לאחריגי כמו גבי בשר דשאני לניס דלפו קרמייהו כן הוא ללעח המחבר ; דטוידי למפלט דם וציר לא
• נלע׳ ילחוש שישליט ים אחר 1  ן 1
 שליטת דס וציר של דגיה לא חיישינן וכן תיח נשייך אנל מס שחילק עוד ומשליט ציו ואינו מפליט דם וה ליתא דמה לי ציר מס לי דם ומ״מ נין לסנרת היש מי שאוסר דלקמן ונין לסנרת סרשנ״א שכתנ גני נשר
 טרפה ת״ל החתיכה העלומה מנלעת אח החתיכה המטילה מה שהאי פולטת ואינה מפליטה ציר של עצמה אלא מעט ואותו המעט אין גו נח להנליע״במתינה המליחה מיפציי־ שהחתיכ' המלוחה פולטת וכל שהיא פולטת הרנה

 הדושי בית מאיר
 (פיט! ל שיך טק״י) כתב ונט ציל שכן דעת רבותיו של הדשנ״א בתיה . י״ל ניאוו דבריו משום
 דרנומיו סגרי דנשר שפלט נל ומו שנמלח אצל נשר שלא שהה שיעור מליחה שרי . והיינו היש ממירין
 ננ״ז שנסעיף ו׳ עי׳ ננ״י וטעמם משוס נננ״ט אפילו נלא דם של עצמו וקשה עליהם יןישיח הישניא מוגיס
 דאסירי ול״ל תקנה נמלימס אע״נ דס״ל דשאני דגים דרשו קרטייהו והדס נסרך נסם ביותר וא״נ אפילו
 הוניס טפלים נמי אסירי ולנ! נתנ סש״ך נסוטו מיהו נ״ל שדעת סרשנ״א ניעת הלנ היינו משום

 יהרשנ״א

 מטה יהונתן
 (טיטן ע' פ*יף אי) ואם ענר ומלחן יחד העופות מותרי! אנל הדגים בוי . מסיך שהניא ועת ישנ״ס
 כוי ע״ש וו״ל סרא״ש והרשנ״ס פי' שגס העופות אסורים לפי שונים נאסרים ונעשה ננילה ומתריס ואוסרים
 את העופות נוי וגס לסי מס שסי' נו׳ ול״א חענ״נ ואוסרת אלא גמקוס שהאיסור •ג1צינו הננלע נס הולך
 ומתפשט עם טעס שלו הנפלט ומיהו לפי טעם זס יש ליישג קצת לומר שנס מ! וס מליחה הנבלע יוצא קצת
 ט״י מלימה שעושה כוותמ ונבלע עס ציר הוניס וגעושות עכ״ל וגן העתיק הטור האי וינא יושנ״ס
 ימזשה וכל וינא דרשנים סוא א״א נשאר אסורים חענ״נ אגל לשיטת רנינו אפרים ול״א

 חענ״נ אלא נג״ח לא יתכ! כלל לוינא דרשג״ם והרא״ש עט הטור הא פסקו נדני׳ אפריט ויל דל״א נשאר אסורי׳ חענינ והאין העתייןו דייא וישנים וצ״ל וס״ל אעיג דליא חענ״נ מימ ס״ל אפשל לסוחטו אסור
 והיינו משום וא״א לסוחטו וא״א שיהי׳ נל איסור וסלע טמנו א״נ הנא נוגים כיון דונים כנר נאסרו א״כ ציר מיוצא מהדגים א״א שיהי׳ דם שנלע מעופות נפרד ממנו וננלע בעופות קצת דם שהוליך הציר ««ו ואסורים

 יד אברהם
 שמואל: (שפ).איל נשר עפ דניפ אפי׳ נשר עוטות עם דניפ אטור למלוח ואפ ענר וטלחן יחד העופות
 סותרי; אכל הדניט צריך ליטול פהפ כדי קליפה ואט לא ניטלו קשקשיהם כשנטלחו סותרים . לסי
 שהקשקשיס הס במקום קליפה. ואשי׳ לדידן ומשערינן נמליחה נס׳ מ״מ מהני הקשקשים . לטי שאו הם
 צמיתי ואינם פולטי! מהר ואננ שטרויין לשלוט אינן נולעין . ומבואר נאשר״י ונעור ונאויס ונת״ח כלל
 כ׳ ולא מהני ס־ןשןשיס נמקוס קליפה יק אס הדג שלס . אגל אם הוא מתון צריך לקלפו נמקוס חתך .
 וצ״ע למה השמיט המהגר וה : (שט מעיף ני) אבל אם דנ פיליה ועוף תפל ונתנם זה אצל זה אף תיפ

 טותיין

 נליון מהרש״א
 (שם פק״נ) ולנן״ן נם נא! אם כוי אחר סעל״ע, אף דבפ׳ ונם אחר י״נ שעות טתטירינן הנא נצירוף
j 0' הרא״ש שרי! (שייך סין״ג) שאני החפ דאינא דם בעין . והט״ז פק״ב לא• ניהא ליה לחלק נכך 
 (נאיד) א״ב עדיין הוא עוטר לפלוט . ובמי׳ הפנים גם אהר שהודח ונטעם א' : (שם סק״ד)
 דהדגים אסיריט נדי קליפה . ודי בקליפה לשיטת המהנר דלא אזיל וטפ«ט להדם טשא״ב לחנייה
 לקמן נםפוך ועיי סק״י : (ש״ע) ואם לא ניטלו קשקשיהם . עי׳ פ׳ ט״ח סעיף יו״ד : (גהנ״ה) דאט
 פשערין בטליחה.בדפ ביון דבלול עט ציר ושיפן נפ נה״ט טשא״כ בסליחת שאר אישור כחוש ועיי בליון

 (ירד ח״א)



ב ה י ז ר ו ן יורה דעה ע הלכות מליחה ט ה י כ ת פ ׳ 306 ש י  בארהטל

 אס מפליט לס מכל מקום לא מחשב רותח כ״כ שיפלוט כל כך דם אבל לא כ״כ על שיהא פולש ב״י בשם רשב״א: (ד!) ובן אם הדגים
. ולא ׳ ו . ובספק יש לאסור לש׳יל: (ו) לאחר ששהו העופות כ ׳  הרבה אפי׳ אחר פליטת דם וציר של הדגים: ה וכן אם הדגים ט
. כתב מהרש״ל פרק כ״ה סי' ע״ג דוקא דמי למעשה דרש״י סי׳ ס״ט סעיף כ׳ דקי״ל שם לחומרא במוהל לאחר ׳  מונחים על העופות כו
 כשידוע בבירור שלא כשרקד הדגים מלמעלה אבל אם אינו ידוע בבירור שיעור מליחה היינו דוקא אס המוהל בעין והבשר מונח בתוכו כדלעיל
 אבל משוס לחלוחית לחוד שעל
 הבשר לא נהנו איסור וסני בהדחה
) דאין הדגים ן  לדגים. או״ה : (
. דוקא דם  בולעים דם שבכלי
 אבל בשאר איסורים שנאסר הכלי
 מהם ע״י מליחת בשר אפשר דהויין
 הדנים אסולין לפי שפלישות שאר
 איסורין מסחרכת יותר ב״י בשם
 רשב״א ורש״ל כתב פכ״ה סי׳ ע״נ
 אני אומר שאין מליחה לעץ להפליט
 איסור כלל אפי׳ בבליעה בכלי איסור
) אבל אם ה  דאורייתא עכ״ל: (
. בזה חולק ׳  עדיין לא פלט דמו בו
 על ב״י שכ׳ על מ״ש הטור להדגים
 אסורים בשניהם מלוחים וכ׳ ג״י
 לכ״שאס הלג תפל והחיסור מלוח
 להוי כטהור תפל וטמא מלוח וטעמי
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 אסור לסחס מליחה לרך להחהפך
 עליון לתחתון ע״כ : ט מונחים
, וכתוב בהגהוח ׳ ו  על העופות כ
 שבסוף מפר האו״ה שטר י״ג סי׳
 א׳ לה״ה אפי׳ זו בצל זו אש חתיכות
 הדגים גלולים וגבוםיס יותר
 ועולים נגל למעלה מן הבשר מה
 שלמעלה מן החתיכה שאינו נוגע בה
 מותר אפי׳ באוחה חתיכה עצמה
 ללא גרע מנפל חציה לציר ע״כ:
 י מותרים כוי דדמ אינו מפעפע
׳ . מיהו קליפה בעי וכדלקמן י  כ

 ס״ס זה גבי חתיכה שמקצתה בציר
 והר״ב כתב זה לדידן דאסרינן
 הדגים עד ששים דאס הדנים
 מונחים על העופות מותר בלא ששי׳
 בקליפה אבל לסברת המחבר לא
 לבשניהן מלוחים כ״א טרוד לפלוט שייך דין זה וכמו שכתבתי בס״ק

א אלא לאהד ששהו העופות שיעור סליחה כו׳ ואפ״ה אמרי׳ שג״כ בולע ק״ו בדג תפל שבולע מעוף מלוח וכ״כ רש״ל  ד׳ ע״ש: י
 ואע״ג דלקמן בסי׳ צ״א גבי בשר וגבינה מלוחים אמרינן דאף לאחר דיש ק״ו אס הדג לא נמלח והבשר נמלח דאסור הדג. ורמ״א בל״מ
 שיעור מליחתז חשוב רותח שאני הכא לאין האיסור אלא משוס לס ובת״חחולק ע״ז וס״ל לכיון שהדג תפל אינו בולע רק דס ואמרי׳ הואיל
 ולאחר שיעור מליחתו פלט כל למו ואע״ג ללעיל סי׳ ס״ט ס״כ נהגינן ועליי! פולט לס דידיה פולט נמי לס שבולע ממקום אחר כמ״ש אצל
 לאסור במעשה לרש״י שאני התם שהמוהל בעין והבשר מונח בתוכו בשר שלא נמלח שהונח עס בשר שנמלח עכ״ל ומו״ח ז״ל כחב שיש לפרש
 לברי ב״י שהלנ כבר נמלח ואח״כ נקרא הפל וכתוב בפרישה עלרמ״א
 וצ״ע ללכאורה יש לחלק לשאני הכא שהרגים שם היתר עליהם ואיך
 נתירם כשקיבלו איסור לס וגם מ״ו פסק לאיסור משוס ללס לגיס אינו
 אלא ציר בעלמא ולא שייך לומר אנב דפליט דם דידיה כו׳ עכ״ל ולער״נ
 ג״כ כדברי האוסרים דכיון דהציר שברגים הוא דבר מועט ולפלוט

 אבל משום לחלוחית בעלמא שעל הבשר לא נסגינן איסור וסגי לדגים
ב העופות במלחן  בהדחה וכן מתבאר בת״מ פס דין י״א בשם או״ה: י
. ואפילו שהו הדגים ג״כ מתחלה שיטור מליחה מותרים כן מוכח ׳ ו  כ
 להדיא בח״ח שם ע״ש וכן מתבאר מתוך הטעמים שכתבתי בס״ק
. משמע דיעבד אבל לכתחלה לא ׳  הקודם: ע ואם נםלחו דגים כו

 משוס דמ״מ הלחה מיהא בעי וחיישינן דלמא משחלי להדיח וכדלקמן אותו בזמן קצר היאך נסמוך על פליטת ציר שלהם לומר שאגב שפליט
 ר״ס צ״א ואע״נ דלעיל סי׳ ס״ט סעיף ט״ז כחכ הר״ב דמוהר למלוח ציר יפליט הדס שבלע דשמא יכלה זמן פליטת הציר קודם לפליטת הדס
 אפי׳ לכתחלה בשר שכבר נמלח והודח בכלי שאינו מנוקב שמלחו בו שבלע ויש כאן ספק דאורייתא משא״כ בבשר עם בשר שיש בו ציר
 בשר כבר כתבתי שם לה״ט לאורחיה דבשר להדיחו קודם הבישול להפליט זמן מרובה ע״כ יש זמן רב להפליט נם דם הבלוע ממקוס אחר
 משא״כ כאן גבי לגיס אבל מלברי הב״י(בסוף ל״ה כתוב בשבילי הלקט ולפי פי׳ הרר״י מאורליינ״ש בחיס׳פכ״ה הביאו ב״י ריש סי׳ ע׳ לפי׳ אצל
 כוי) משמע דס״ל דגם דגים לרכן להליח קולס הבישול וכ״כ הרשב״א בשר ובשר שכל זמן שהאחל פתוח לפלוט קולס התחלת בליעתו מן השני
 בת״ה בית ד׳ סוף שער א׳ ונראה לחלק בי! דגים שמולחין לקדרה לא יםתום פליטתו אמ״כ יש להתיר ג״כ הדגים *) ט״י מליחתן אבל אנן
 לבשל מיל שאין דרכן להדיחן ובין לגיס שמולחין לקיום שדרכן להרימן לא קי״ל כאותו תירוץכמכואר שס*) ועוד יש כאןטעם לאיסור שהרי כ׳
 אח״כ קודם הבישול ובהט מיירי הרשב״א בחשובה סי׳ קכ״ט ומביאו הרא״ש בפכ״ה פי׳ רשב״ס לבבשר ובשר לא הטריחוהו יותר מלאי כיון
ס בכלי שמלחו בו בשר כשר כן דדם מדרבנן הוא כו׳ ע״כ הקילו שם וזה לא שייך כאן ללאו תקנת  ב״י דכתב דמוחר לכתחלה למלוח מי
 נראה ליישב דעת הר״ב אבל לפי מ״ש לקמן ר״ס צ״א ס״ק ב׳ בלאו הכי , חכמים שימלח דגים עם בשר ע״כ אין להקל מטעם שיחזור וימלמנו
. הר״ב מבאר כן לדעת עצמו אבל ויפלטנו כנלע״ד ועוד ראייה ממ״ש ת״ה הארוך דף ע״א וז״ל ואפשר ׳ ו ד והא דאמרינן כ  לק״מ ע״ש: י
 דעת המחבר אינו כן וכמ״ש בס״ק ו׳ וע״ש ולא כתב הר״ב כן בלשון וי״א דמים ביון דרפי קרמייהו בולעים הרבה והדס הבא להם מעלמא
ו פלט נסרך בהם ביותר ואין כח במלח להוציאו עכ״ל ועוד ראייה ממ״ש או״ה  כיון שאין בדברי המחבר הכרס וכן דרכו בכמה מקומות: ט
 כלל ה׳ דגים תפלים המונחים עם ציר בשר אסורים דלא גרע מאילו
 נמלמו עמהם עכ״ל הרי בהדיא כמ״ש לאיסור ותמיהני על רמ״א שלא
. בש״ד שער י׳ כחוב ׳ ו  הרגיש בזה: (ט) כשר שחוטה שמלחו כ

 ואי
 כלומר דשם סעיף ה׳ בהג״ה
 כתב או״ה כלל י״נ(דין ב׳)

 ככר דמו והודח . אין לפרש דנקט והודח משוס דאז נסתמין נקבי
 הפליטה וכדלקמן ס״ק כ״ו אבל כשלא.הודח אף שפלט דמו מ״מ עדיין
 פולט ציר ואיידי לפליט ציר לא בלע דהא עכ״פ הדג פולט כל צירו קודם
 שיפלוט העוף דמו א״כ אפי׳ בלא הודח נמי יהא אסור וכמו שנתבאר

ז וע״ל סי׳ צ״א כו׳  אלא והודח הוא לאו דוקא אלא שכתב כן דלישנא דתפל משמט שאינו טומד במלחו: ט
 נתבאר דציר מבשר שנמלח אפי׳ לא נמלח רק לצלי חשוב רותח וה״ה הכא ודוק ועיין בת״ח שם סוף די! י״א

 לגיס שנמלחו עם עופות אין לאסרם משוס סכנה לאין סכנה במליחה עכ״ל ח״מ שס לט״ו ונ״מ נמי כנון היכא דליכא משוס איסור דם כגון
. לרבותא לסיפא נקט הכי לאס הכשרה ׳ ו ז והם נוגעים זה בזה כ  ששהו שיעור מליחה והורחו וחזרו ונמלחו יחל וכה״נ וע״ל ר״ס קי״ו : י
 מלוח והטריפה תפלה אפי׳ מונעים זה בזה מותר ולא אמרי׳ למחוך נגיעתו יחשב התפלה רותח ויפלוט ע״י כך כיון שלא נמלח ממש ולאפוקי
 סברא אחרונה אבל אין לפרש ללהכי נקט נונטיס זה בוה משום ראל״כ אפילו הטריפה מלוח והכשרה תפלה מותר רזה לא נמצא בשום פוסק
 ואלרבה משמע בב״י לכ״ע מולי בהא לאע״פ שאינן נוגעים זה בזה כל שעומלים בסמוך בערי שפליטה של זה נוגעת בזה אשור וגס אין סברא
 כלל להתיר בכה״ג כיון רעכ״פ הציר נוטף על הכשרה מה לי נונע או לא אלא ולאי כרפי׳ ומ״ש הרב ובטריפה מלוח כו׳ היינו אליבא לכ״ע:
ח שאע״פ שאינו בולע מדם הטרפה. כיון שהוא טרול לפלוט לס ליליה מ״מ בולע מציר שהיא, נוח ליבלע ללוקא גבי לס אמרינן איילי  י

א דמריד ״ ר ג ו ר ך ו א י  חידושי רע״ק ג
 לטינריס לסליחה טחני נם אדט שטטקום אחי והא דדניס אטיוי ע״נ טשיס דפפרך ברניס
' חתיכית פשוש  ביותר א״כ סטילא נס רניפ טפילים אפורים אבל לחטור דחיתי דםליחת נ
 איידי דיפלופ דם דידיח אנל דם דטעלטא להוד אינו יוצא בטליחד, ורניט אפורים טשוט
 דקדטי ופלטי ואין בחס דם של עצטן א״נ י״ל דנים טפילים טותריט טשוס איידי דיפלוט
 עכ״פ להטחבר צדקו דברי חש״ך רהא הפוער בפעיף ו' פפק לעיקר דטהני פליחה לדם
 שטטקופ אחר ופוכת דגים טםרך ביותר נס טפילים אסירים (ט״ו םק״נז) ויש כאן ם'

 דאורייתא . זה חטוה דהא תוא דם שטלחו דליכא דאורייתא: (נא״ד) הרי בהדיא כט״ש לאיפור . בד״פ באן הביא לדברי או״ת אלו וכתיב עלה ואין נראה אלא גפו שכתבתי
 ובולע

 [יד] ונן כוי ולא נוי. כטשיל סי׳ פ״ט םי״ה![טו] ונן אס לא נוי; אף לרעת תפ' בפי׳ פ״ם
 פ״ך דמיהשנ כרותה פ״ט ככד פלט כל דטו ואף לם' שפ שאינו השיב פוהל שפ טחטירין
. תופ׳ הניל ד״ה טהור נוי: י ו  טשופ דאיכא טוהל בעין , פ"! ושייך. [טז] ואפ נטלחו נ
 [יז] כדי קליפה . ננ״ל ט״א : [יה] שאעיפ שאינו בי׳ . כנ״ל ט״א וכ״ז כו׳ טשיפ דלא
 אטדינן p אלא בדם. הרא״ש שם [ציר ורוטב טםרך סרוכי. רשב״א]: [יט] אבל אפ כוי.

 נם'

 היטב
ס ו א נ י י ה ח וצ״ל ד י ד ה ן ל כ ר ס ד י ג ס ל ג ע ל מ ש י מ ״ נ י ה ר ב ד ל מ ג ס א י ג כ ד ״ א ש  מ

ן י ד א י ה לבשל מ ר ד ק ן ל ח ל ו מ ש כ ל ב ן א ל שו ם בי ד ו ח ק י ד ה ן ל כ ר ז ד ם א ו י ק ן ל ח ל  מ

ה ח י ל ן מ י ן א נ י ר מ ם א ד א נ ק ו ד ׳ ד ה א ע א ד י ב ז ה ״ ט נ ׳ צ״א ו י ח ועייל ס י ד ה ן ל כ ר  ד

ר א ש ף ב א א ד ל ב א ״ י ה ם ״ ן ק מ י ס ן ב ע כ מ ש א מ ל ם ו י ר ו ס י ר א א ש א נ ל ל ב ס א י ל נ  ל

. ח ד ו ה ) ו ש ) : ל ״ ש ר ה ב מ ח ן כ כ ס ו י ל כ ה ל ח י ל ן מ י ן א נ י ר מ ם א י ר ו ס י  א

ו מ ת ס א נ ל ח ד ד ו ס לא ה ף א א א ד ק ז ו ד א א ל ו ח ה ד ו ה ׳ ו א ה ך ד ״ ש ג ה ח  כ

־ . ו ת ו מ ) ד י ) " : ו מ ף ל ו ע ש ה ו ל פ י ס ש ל ו רו ק ל צי ט פ ל ו ג פ ד מ ה ״ ה מ ט י ל פ י ה ב ק  נ

׳ ו כ י ו ל י י ן א נ י ר מ א א ם ל י נ י ד ב ג ה כלל ל ן ז י ד ל ב ק ה ן ל י א ק ש ש פ ז ו ״ ק ע ל ו ז ח ״ ט ה  ו

ס א א ק י פ א ס כ י י א ל א ״ ש ב ב ח . כ ם י ע ג ו ) נ א י ) : ש ״ ה ע ז ת ל ו י א ה ל מ א כ י ב מ  ו

ב ח ך כ ״ ש ה ס • ג א ו ר מ ו ח א ל ח י י ר ו א ק ד פ י ס ו ה ה ל ב ר נ ש י ב ד ה ה ב ט ו ח ר ש ש ח ב ל מ  נ

ר צי  ו

 באר
ס ל א ב ה א ל ע מ ל ם מ י נ ד ו ה ק ר ש ר שלא נ ו ר י ב ע כ ו ד י ש א כ ק ו ל ל ״ ש ל ה ׳ מ ל • פ ) ע ו ) 

ב ת ה כ ״ ו א ן ו ו ת ח ת ן ל ו י ל ך ע פ ה ת ה ך ל ר ה ל ח י ל ס מ ח ס ר ל ו ס ר א ו ר י ב ע ב ו ד ו י נ י  א

ד ג ם נ י ל ו ע ל ו ח ו ם י י ה ו ב ג ם ו י ל ו ל ם ג י נ ד ח ה ו כ י ח ס ח ו א ד ז צ ו ב ו ז ל י פ ה א ״ ה  ל

ה מ ו א ו ב ל י פ ר א ח ו ה מ ע ג ג ו ו נ נ י א ה ש כ י ת ח ן ה ה מ ל ע מ ל ה ש ר מ ש ב ה ה מ ל ע מ  ל

ת ו פ ו ע ל ה ם ע י ח נ ו ם מ י ג ד ס ה א א ד ה ר ו ה לצי י צ ל ח פ נ ע מ ר א נ ל ה ד מ צ ה ע כ י ת  ח

א ״ צ ׳ י ס נ ד ג ״ ע א יך ו ב השי ת ם . ב ה י נ ש ) ש ז ) : ך י י • ש י ע ה ב פ י ל ו ק ה י ס מ י ר ח ו מ  ד

א כ י ה נ ח שא ה ו ב ר ו ש ו ח ח ח י ל ר מ ו ע י ר ש ח א ף ל א ן ד נ י ר מ ם א י ח ו ל ה מ נ י ב ג ר ו ש י ב ג  ג

ר ש נ כ ב ״ א ש ו מ מ ל ד ט כ ל ו פ ת ח י ל ר מ ו ע י ל ש ח א ל ס ו ס ד ו ש א מ ל ל א ו ס י א ן ה י א  ד

ע מ ש ן מ א כ יך ל : השי ח . כ ו ח ל ט ) נ ח ) : ה ח י ל ר מ ו ע י ך ש י י א ש ם ל ש ה ד נ י ב ג  ו

ה ל ח ח כ י ל י פ ח א ו ל מ ל ל ח ו מ ב ד ל ב ה ח ו כ ״ ט ט ס ״ ׳ ס י ס נ ו ו ח ל מ ס נ ל א ב ע י א ל ק י  ל

ח י ד ה ו ל כ ר ר ל ש ב ק ל ל ח ך ל י ר ל צ ש ו ב ו ב ח ל מ מ ש ״ א ש כ ח ב ד ו ה ח ו ל מ ל נ ב כ ל ש ש  ב

 כדלקמן: ח עונדא דרנ מרי
ו קי״נ וקי״ג:  נר רחל שפ י
 פטור כרעת הרא״ש ס״ז
 לחולין והרשנ״א והו״( :
 י אע״פ שהיא מרווה לשלוט

 .הגהות הט״ז
 (פי׳ ע' ם"קח')ע״יטליחתן.
 אחר מליחח הנשר בצ״ל:

 נקודות הכסןש
 (פי׳ ע׳ ט״ו ס״ק חי) מחלה
 ני1 יש מפרשים לפי׳ מהר״י

 פרי הדש
 אינה נולעח אומה המועט
 ע״נ ולשי וה אס החסינה
 המלוחה כנר פלטה דמה וגירה
 נאסרמ מפני שנולעמ המועט

 יד אפרים
 (טיטן ״' ה«יף ני) בשר
 שחוטה כוי . וכתב מרו״ג
 נחשוגה מהו״י זו הארין
 והעלה נין שטרפה למעלה או

 הדושי בית מאיר
 •והרשנ״א מקשה על וין של
 רנותיו מדגיפ [כלומר ואי
 לאו מוגים הכריח סגרה 11
 לא היה נומנ על סגרח ונו
 דלא מחוור. וכן מנזאריס
 דנריו נהקצר] ומודה להו

 גליון מהרש״א
 פ' ק״ה פ״פ טוף חנ״ה ועיי
 ש״ך פי׳ ק״ח פ״ק י״ה :':
ן טפעפע  (ס״ננהג״ה) אע
 טלסטה למעלה. נפ״ט הקשח
 א״נ בנטלה טצד אחד לעיל
 פ' פ״פ ם״ד יניח הצד שלא
 נטלח על הטלח: (ט״ו סק״י)
ל לא נל כך . עיי שייך ב  א
 ם״ק ט״ז נפי׳ פ״ט : (שס
 םק״ו) לפי שפליטת שאר
 אטוריפ . ואייל דל דם לחפרו
 הדניפ פשופ לבלעו בשר
 י״ל דאין מבנה במליחה
 נט״ש ש״ך פ״ק ט״ז :
 (נא״ד) א5י׳ שבליעה בנלי
 איפור דאורייתא . עיי טי'
 ק״ה ס״ק נ״ה : (שם סק״ח)
 ויש כאן פטק דאורייתא

 יד אברהם
 פותרין בלא קליפת .
 הנ׳ מוכח גס ני״ן ואע״פ
 שהוא ו״ל אוסר נטמא תפל
 וטהור מליח אס נונעיס זה
 נום . דאו נמלח גס הטמא
 ננניעתו למליין. והוא כיש
 מי שאוסר שהניא הפ״ע
 נסעיף שאח״! . נ״ל לחלק
 דשאני המם שאיסורו מחמת
 עצמו כגון גשר טריפה ודג
 טמא לכל מה שפולט איסור
 סיא . יסגי ננגיעח! למליח
 לפלוט מגופו לנר מה וצנלע
 גנוהור. וכ״פ הגיה סי' ק״ה
 ס״י לאסור ננוגעיןנאין הפסד
 והיינו ווקא היכא שאיסורו
 מחמת עצמו . טשא״נ הכא
 גני דגיה זעופות שהה בעצמה
 היתר רק שהאיסור מחמת דם
 הגלו ע נהם . אין לנו לומר
 שמחמת נגיעתו (מליח שולט
 דגר הגלוע ודמי לאיסור להא
 דקיי״ל סי׳ צ״נ וק״ה ואיסור
 סננלע במשיכה אין יוצא
 ממנה נלא רוטג. 1אן< שדרך
 מלח להוציא דם . מיהו אין
 הנשר יוצא מידי דעו עד
 שימלחנו יפה יפה ניאימא
 גש״ס ופוסקים . אנל אין
 נפלט ע״׳ נגיעתו למלוח .
 והיא סנרא נכונה . וכ״מ
 ננויה ס״ס ס״ט גמ״ש גשס
 ו׳ ייוחס נשם מלאגיו ע״ש
 ווו״ק. ונ״מ נש״ך ע״ש:
 נשמע מוה ראע״ס שכתנ הלה
 ס" ק״ה ס״י לאסור גנוגעין
 אם אין העשר. מ״מ באיסור
 הננלע וראי דאין לאסור
 ודוק. ואשיי חתינה נדמה
 נכלל וה . ומטעם וה נראה
 (התיר חתיכה מפילה שנשלם
 נין חתיטת מליחות נכלי
 שאינו מנוקב. דאין הטפל
 ימלט ע״י נגיעתו למלוח. ואין
 הדם שגה פירש ממקום למקום
 שהוא טעם אישור חתיכה
 שנטלחמ ננלי שאינו מנוקנ.
 כמ״ש מש״ך וסנאה״ט וש״פ
 סי׳ ס״ט סי"ח.ידלא נהנרוכי
 שיצה >אשול.וע" נ״י סייס״נ!
 וו״מס״סזה .-(שפ סעיף ני)
 אן שהטייפ' טלוח' והנשר'
 תפילה והם נונעיט זה בות
 אפור. פשמע להוי׳ דנשישא



ד באר חנו^ח נ ן ק ה י כ ת פ ׳ V הלכות מליחה ש י ע ב יורה י ה י ז ר ו  ט

ה מציר משיי! שלץ: י»«• פ י ר ט  ואי איכא ספיקא אם נמלח בשר שחוטה בהדי בשר נבילה הוי ספק לטריד למיפלט לא בלע אבל לא בשאר איסורים. וציר כבילה ו
. הוא הר״ן שהוקש׳ ושרצים. הוא מלאורייתא משא״כ ציר לנים טמאים להוי מלרמן למימרא יי־ wwtto י ׳ ו  ראורייחא לחומרא עכ״ל: (י) ויש טי שאוסר כ
 לו לנס בטהור מליח וטמא חפל י״ל שרחיחת הטהור מליח^ממת׳ וכדלקמן סי׳ פ״נ ס״ה וכן ציר לבשל לאסור משוס רם אינו אסור אלא מ״ו: יד טור נשס־רשנ״א

י מ ט וסובר כו׳ י  נשם רנותיו(ווי! נשם רגינו הטמא עלשיפליט ויבליט בטהור ואיהו לא ס״ל התירוץ שכתבתי ריש מלרבנן ופללקמן בסוף הסי׳ ונ״מ לעני! ספיקא: י
 יוגה): טו שפ נש6 סראיש
 ומיי! נמה שציינסי נסימ!
 ללנויל נשעיף נ׳ : טז שה
 גשם הרשנ״א : יז שם נשם

 נקודות הכסף
 מאורליינש דליימ הוא ווקא
 עו ומ! שציר מסציט ולהרימ״א
 אפילו אמר זמ! פליעמ ציר
 נו׳ ע״ש וק״ל וא׳׳נ למה לה
 לגמי למימר נתר וגיימי וגיפ

. ונראה ׳  אלא בעומדים בסמוך ט
 לאז אפילו הדחה לא צריך כיון
 שאין נונעיס זה בזה וא״כ המחבר
 שכתב לקמן סי׳ ק״ם ס״י אם ההיתר
 מלוח והאיסור חפל א״צ אלא הרמה
 ע״כ מיירי בנוגעים וסתם שם
 כסברא הראשונה וכן בסימן צ״א

 ס״ה סתס כן ונס בספרו ב״י משמע פלט/עופ!מ ומור נלעי כ!׳
" ״ " 1 י  להליא שהסברא ראשונה עיקר "

 בעיניו ולכן כתב הסברא האחרונה
 בשם ויש מי שאוסר:כ וע״ל סי׳ ק״ה
 מאלו דינים. כלומר לשם ס״ו פסק
 הר״ב ליש להחמי׳ שלא במקו׳ ספסל
 מרובה כסברא האחרונה ובת״ח

 הא אפילו ולא ניימי וניס
 עי אתר שליטת העופות אפיה
 כיו! וזמן פליטת הוגים הוא
1 מועט ואסורה הולעיל מ  ז
 אלא וודאי הנכון וסילוק הוא
 דלי״מ אפילו אי! כנשר
 התחתון וס אש״ה מוהר
 למלוח נשר על גגו ולהר״י
 טאורליינש אינ! מוסר עי
 סוף כלל כ״א פסק לגמרי כסברא שיהא קצת דם ננשר וזהו
1 שדקדקו ונתנו שניו! שלא , ״ 1 ״ ״ _ ״ ״  ״ י ,
 הראשונה וכן רעת מסרש״צ פ׳ כצ ««ר פליטת וס התחתון.
 הבשל סימן פ׳ וליל העט״) : גס מ״ש הע״ז ויש נא! ספק

א אפילו אס חתיכה הטריפה  כ
. משוס ראזיל הכשרה אסור אלא מורנו! ווו״ק: ׳ ו  כהושה כ
 (שפ סעיף די) אס היתד.
 הטריפה וכו׳ . סי' הכשרה
 היא מפלה י גמיש הגאמוזיל
 נס״ק נ״נ ואלמ״ה מ״ש אפ
 העריסה למעה כיו! ששניהם
 מלוחים אלא וודאי מיירי
 שהכשרה היא טפלה נואמר!
 וזהו ולא נט״ש הגאומוו״ל
 נסי׳ ק״ה ססיק כיו וצ״ע :

 הכשירה מלוהה והטריפה תפילה מותרת בהדהה
א בין נתן כשירה למעלה בין נתנה « י  בלא קליפה נ
ג ויש מי שאוסר בנוגעים זה בזה ) י י  למטה(
ט וסובר שלא הותרו אלא בעומדים (יכ) בסמוך  י

 בכדי שפליטה של זה נוגעת בזה:
ה ונשהמריפה מלוח וכשר חסל אפילו בכהאי נונא אסור כ ועייל נ  ה

 סימן ק״ה מאלו דינים :

א דאמרינן דאינו אוסר אלא כדי ה נ כט י ) נ א י )  ף
 קליפה היינו כששתיהן כהושות אבל אם אהת
ט אפילו אם חתיכת הטריפה כ א נ  מהן שמינה כ
נה 6פעפע האיסור )שמי 0  כהישה והתיכת הכשרה(
) *)אם היתה הטריפה המלוהה ° כח(  בכולה בב נ

 לקמן

 סעיף ב׳ בשם הרשב״א שאינו מחמם
 כ״כ ע״כ חית ללא התירו אלא
 באינה נונעיס רק שהפליטות נונעים
 ואפי׳ בזה אם הטהור תפל וטמא
) הא דאמרינן א י  מליח אסור: (
. זה יתבאר בסי׳ ק״ס בס״ל: ׳  כו
 (יב) ויש מתירין להשהותו .
 הטעם ללם מישרק שריק וטפל ועור
 שהבשר הנמלח פולט ציר לעולם
) ובדיעבד ג י  ואינו בולע מן הלם: (
 מותר. ואפי׳ מאן רמממיר במעשה
 לרש׳׳י סי׳ ס״ט סעיף כ׳ מולה
 כאן לאין ציר בעין וכמ״ש סי׳
 זה סעיף ב׳ בשם אויה כ״כ ל״מ :

ה ט מ  (יג) ^

ב אם היתה  ומפטס לטריפה: כ
 הטריפה המלוהה למטה. לאפוקי
 אם היתה הכשרה התפלה למטה
 אע״פ שהטריפה שמינה למעלה
 אינו אשור אלא כלי קליפה לתתאה

: ( ! ג (ועיין לקמן סימן ק״ה כיצד (יל) נוהגי  משום דתתאה גבר , ב
ד נכתז יי יש אומרים שבשר שנמלה אסור להשהותו במלהו לאהד פליטת  ה כ
 כל צירו נכה דהיינו י״ב שעות לפי שהוזר ובולע מלהלותית דם שעליו ושעל
ש מתירים להשהותו במלהו אפילו כמה ימים ולכתהלה יש י ו י  המלה (יב) 1כמ ט

 להוש לדברי האוסרים (יג) ובדיעבד(w) מותר :
ו *) או שגמלה(שי) ופלט ה שלא נמלח כלל כ  ן [בחזי״ יש אוסרים ליתן בשר כ
ל דמו עם בשר שנמלה קודם פליטתו דם לפי שהבשר שלא נמלח נכמ או  כ
ז י׳ ויש מתירים ע״י מליהה  שגמלה ופלט כל דמו הוזר ובולע ממה שחבירו פולט כ

 שהוא אינו מליח נובר ומצנן העליון מיהו בשניהם כחושים לענין קליפ׳ אין חילוק בין המלוח למטה או למעלה אלא לעולם טמא מליח כחוש
. כלומר לשם נתבאר לאף בשמן ׳ ג וע״ל סי׳ ק״ה בו  אוסר טהור תפל כחוש עכ״פ כדי קליפה וכללקמן סי׳ צ״א ס״ה ודוק ועמ״ש שם: כ
 אין חילוק בין המליח עליון או תחתון ונס נתבאר שם דאין אנו בקיאין בין כחוש לשמן ומשערים כל מליחה בס׳ וע״ש בסעיף י׳ וי״א:

י כתוב שלין זה תלוי בדין לסי׳ ס״ט ריש סעיף כ׳ ע״ש ובת״ח כלל י״ל ל״ל כתב לאפי׳ למאי למחמילין שהפליטה מהמריטה וסינ אפ ל . ב י ד י״א שבשר שנטלה כו  כ
 לעיל לאשור בקליפה היינו משים להתס אנו רואין שהמלח הוציא עול הציר ומאחר שמונח בכשא״מ אסור אבל הכא שהבשר מונח המיל בכלי ועמיו מלמן15םי עופות
 מנוקב לא חיישינן רהבשר יבלע מן המלח שעליו לאף אס יפליט לס מישרק שריק לכן שרי בליעבלע״כ (ועיין בס״ק י״א) ואע״נ לאס נפל תפליס !ה ט״ג!ה מפליטי!
וננל?סת 030 מ  בשר שכבר פלטלמו וצירו אצל בשר שלא שהה עליין שיעור מליחה י אסור כמ״ש הר״ב ריש ס״ו ופשוט הוא דהיינו אפי׳ בכלי מנוקב ילא «ופותע
 אמרינן מישרק שריק י״ל לשאניהכאלמה שיצא מן הבשר תוך שיעור מליחה שהוא רותח ולס ממש כבר יצא למון הכלי שהוא מנוקב ומה ונאסריסאנל לסי ונרי הואיש
£ « פ נ ס ^ י ^ ח  שנשאר ע״נ אינו אלא לחלוחית שיצא ממנו אחר ששהה שיעור מלימה לאינו אלא מוהל בעלמא ללעת הרבה פוסקי׳ וכמו שנתבאר בסי׳ ס״ש ״ כ
 שם א״כ נהי למממירין לחשבו לס מ״מ איכא למסמך בכה״ג אטממא׳ רמישרק שריק וכן המלח שעליו הרבה פוסקים ס״ל שלאחר שפלט נגיטמו נטמא אלא נכל נווני
ס מטליטו נלל נכל״נמנאי ש" י ל ט כ ל ו י פ נ י ז א א ל * ש ל ח ב ל מ א נ ל כ *PT •י כי> ש " א ש יו מ י  למו אין לו שוס כח וכמו שנתבאר שס הלכך סמטנן הכא אטעמא דמישרק שר
ו או שנמלח. ופלט כל למו והולח כן הוא בתורת הבית ובר״ן ונראה להיינו משוס לטון להולח אחר שיעור מלימתו נסחמין יעוד טהרי הישנ״א נוסי׳  ובולט: כ
E S V b e n »* נקביהפ5יטה וכלכחב בת״ח כלל ו׳ םוף ל״ה אבל אס לא הולח אף שכבר פלט כל למו מ״מ כיון לעדין פולט ציר אינו בולע א״נ מ״ש י״ים 
 הט״ו ופלט כל דמו ליל דמו וצירו וכן מצאתי בהנהות מהרש״ל לטור שפי׳ כן וכן הביא הררישה על שמו ופי׳ כן בפרישה והיש מחירין פולט כלל ט״כ וכ! עיקר:
«םלה ׳ אץ (שם פ«יף ו׳) או י ! נ א ח ד ד ו ה ח ן ל מ נ ר ש ש p מ , n m א כ י י ה כ א ד ו א ה מ ע ד ט ח א ן ד ה ה ל ״ ש  מתירין אפי׳ בכה״ג כמו שהוכחתי בספרי מדברי הרשלא ב
ה ו נ ת נ . ו ה ו ט נ לטו נ ח ל ח ש ״ ב ה א כ ר ^ ן ל ה ג ן ״ ן J ^1 ל נ ^ ^ ע ״ כ ה ״ מ ה א ח י ^ י מ ״ ה חוזר ופולט ע ל  ט לס של עצמו וגם נסתמים נקבי פליטת צירו א

 פרי חדש

ל מרבבה ו  ת
ת כ י ת ח ו ( ׳ ׳ °«יף י  (טיט! ז
 הנשירה שפינה ויו' . היינו
 שגפ הכשירה מלוחה: (שם)
 אם היתה הטריפה הטלוהה
 לפפה ונוי. היינו כשהטרישה

 סיא העצמס שמינה ודויק ־.

 יד אפרים
 למעה או זה אצל וס צריך
 קליטה ננחושוח ואס אחת
 שמינה אפילו מטריפה כהושס
 מפעפע נכל הכשרה ואט הוא
 דנר שאין איסורו רק מייננן
 איצ רק נטילה ואס איסור
 מלות והיתר טפל אם האיסור
 מלוח למטה וססימר למפלס
 ו&׳ נמן שמן הכל אסור
 דחתאה גנר ואס ההיתר טפל
 למעה והאיסור מלוח למעלה
 אינו אוסר רק כדי קליפס
 ואס וא״ו ונוגעים וה נום
 וס והאיסור מלוח יהמיסר
 טסל די נקליסה ואפי' האיסור
 ש«! ונעל נפש יחמיר לעצמו
 לאסור מכל נאיסור שמן(ועי

 פי׳!ה מפני שהבין לבכה״ג ליכא מאן למהיר והאריך להוכיח p ע״ט שהוכחתו היא סתירתו וגםהר״ב משמע שהבין כמו שכתבתי והוא
ז וי״מ ע״י מליהה כו׳. כלומר י״מ בבשר שלא נמלח כלל ע״י מליחה אח״כ שכמו שיפלוט אח״כ לס של עצמו יפלוט לס לאחריני  פשוט; כ

 ביאור הנר״א ויש
. דנטקופ שנוגעים מהשב כרותח ׳ ו  גט׳ שם ![כ] נין נוי • תופ׳ הג״ל : [בא] ויש נ
 דשם גטלח גם חטחור ועכרא״ש שתירץ רשפ אינו נחשב כרותח לפי שסליה כרותה אינו
 אלא כשיטלחני יפח יפח שאינו נאכל פחמת טלהו נפ״מ לעיל: [כב] הא דאטדינן
 כיי . נטש״ש צ״ז א' ונגיל •י [לג] אפילו אפ כוי. פסודם ע״ו ב' ולוי ל״פ אלא טשוט
 דריחא כוי(ועיל פי׳ קיה סיק נ״ס) יי [כד] אט נו׳ . דלא עדיף טחט נמ״ש שט א' :
 [כה] •יא שבשר ני' . כטיש בס״א בבשר ודנים וח״ח בודזיכה א' נט״ש קי״נתרי טיט

 לא נוי א׳

 חידושי רע״ק
 (העיר הי) ובולע שלחלוחית דם ובדיעבד צריך קליפה וכן הוא דעת החינוך טצוח
 קט״ח וכתב שם דט״ט לצלי מותר בלא קליפה: (ש f פקיכ) שלא נפקום חפ״ט ובכנחינ
 (טי׳ צ״א) בנ״י אות ט״ז השיג דשם בהי' ק״ח לא נזכר תיבת מרובד. . ודעת חרט״א
 להקל אף בהפסד קצת! (ש״ך סקנ״ו) הלכן* פטנינ! וכו׳ יש לעי׳ הא בלא״ח נ״נ
 נ»יריט חיני דחוי רק לחלוחית בעלטא נט״ש' השיך סקייא דהא התם ליכא שניף שיפת

 י״ת
 אלא ל״ש וההיתר טשופ ראינו בולע זט! פליטת העיר כט״ש בתום' ד״ח ודגים ובפ״א כג״ל וכפברת האימרין-פפי/פ״ט פ״ן חוף לאחד שיעור פלון אופר וחוי כרותח
 וני) נטשך איור פנרתו ינפ' שני נתופ' דהטעם דכ״ז פליטת עירו אינו נולע נניל : [כ!] דהיינו כוי. כן קיבל סיבותיו: [כז] ויש פתירים כו׳'. כטעם שני בתום' טשוט
 דדם פישרק שריק ואיגו בולע לעולם ונ״ש לםברת הטתיריפ בפי' פ״ט ס״נ יעש״ל י• [כח] יש אופריס נו׳ . ז״ל הר״ן גני תיפ ועופות שטלחט זע״ז אפודי! נתנ טשטע
 דאפורין לנטרי ולא טחני לחו טליחח וציל שאין חטלח טפליש אלא דט הטובלע באברים טעצטן אבל לא ים חבא טטקום אחר ולפ״ז יש ליזהר שלא להניח נשר תפל ני' וזו
 םברא ראשונה יכי שם אבל ר' יונת תתיר ואפר דל״ד לדניפ שאין בהפ דפ טנופם כלל טשא״כ נכח״נ משפ שמפליט דמה כך טפליפ דט הנבלע וט״ט אף לפי פברא זו כל
 שנמלח ויצא טידי דפו והודח אין םניחין אצל נשר שטלחו עליו יכן בשר שנמלח ופלט כל דטו וצירו אף שטלחו עליו אצל נשר פליח שלא תיא פירי דטו חו סברא שניח
 וענח״נשטניח נא! עיש ועשיךפ״ק ניו שפניה נש״ע או שנטלח יפלט נל דמו וחורה עפ נוי . וכיעור שט אלא שריית טיקל בנל זת ואטד שאי! הרפ נבלע נחתינח אחרת
 גל שנמלח בסלי«וקג ידם גושדיק שריק ויו$» דרך הנקבים ודוקא בדגים דרפי קדטייהו בוי ותיא מברא רוושמח שבתום' ד״וד ודגים יכן פפדט ר'?יז כוי ונראח דוז״ט traso בוי
 וזו חיא טברא שלישית : [כט] (ליקוט) או שנטלח יפלפ כל דטו. ד״ל דטו ועירו והוא דברי ת״ח ע' א״נ ונט״ש בדגים ועופות ונחר דניחי דגים כוי . ויש טתירין . ע״ל ויש
 טתירין בבשר שלא נטלה ע״י טליחה כוי. והוא דברי פה״ת וחשנים עטו חרשב״א שם ע״א א' וכתב שט נשם חיזר יונה דאפילו בבשד שנפלת וחודח p אבל חוא חלק עליו

 בזה.
 באר היטב

. בלומר דשם נשבאר לאף בשמן אין חילוק בין ן י נ ה ו  עכ״ס אוסר כ״ק: (יל) נ
ןונס מבואר שם לאין אנו בקיאין ביןבחוש לשמן ומשערים בל  המליח עלייון אוחחחו
׳ השייך אפיי למאי למחמירין בסי׳ ס״מ כ תר.  מליחה בס׳ וע״ש סעיף יו״ל:(טו) מו

 ס״ך לאסור בקליפה היינו משוס להתס אנו רואים שהמלח הוציא עוד ציר ומאחר לי!מןס״ק ך׳ נשם הר״יהלוי)
ר ואה ההיתר מלוח וה«*ר ש כ ה ( ל נ , ש ״ כ ^ ח ק ו ג , מ ל נ ל ב י מ ח ח 5 ן ר מ ש נ ה ,־) ש כ ו ה , נ ״ א D f t מ ״ א ש כ  כ

ם פימ! צ^ישאיציאלאיהותס א נ ד " ע א  יבלע מהמלח שעליו לאף אס יסלימ לס מישלק שריק לכן שליינייעגל י
 נפל בשר שכבר פלס כל למו וצירו אצל בשר שלא שהה עליין שיעור מליחה לאסור אלא שי״א שצריך קליפס
 ולא אמרינן מישלק שריק והתם אפילו בכלי מנוקב שאני הכא מאמר שכבר פלש ננוגעיס ויש להתמיד כאין
ז הס״מ והיכא שאתר שמינה א כ ד ״ מ ג ר ו ה . כתב השייך דהיינו ש ט ל פ : (מז) ו ו  כל למו יש לסמוך אסברא ז

 נסחמו נקבי הפליטה אבל אס לא הודח
 למדיין פלש ציר אינו בולע א״נ מליידי

,» שצריך ס׳ לאמהניצילוף כלוה ו ״״» , מ ט ,V י 1 י פ 5 5 - -e, 
י וצריך שיהיה נכל אחל ס׳ וא ג » מ ו מ ד » ט י  !6מן שכבר ס

" - נשלו אוחס בשוגג ויש נין י * w פאן שכבר פלש כל 

 וציר נבלה וטרפה ושרצים הוי דאורייתא מה שא״נ ציר לגיס שמאים הוי מלרבנן
 כדלקמן סימן ס״נ ם״ה וכן ציר לבשר לאסור משוס לס ג״כ מלרבנן וג״מ לטנין
 םפיקא, וכתב עול מ״ש המחבר כאן והס נוגעים וכו׳ לרבותא לסיפא נקט הכי
 לאס הכשרה מלוחה והטרפה תפלה אפילו בנוגעים זה בזה מוחר אנל באמח אס
ק שעומליס בסמוך כ״כ  הטרפה מלוחה והכשרה חסלה אע״ס שאין נוגעים זנ״ז י
ונעח בזה אסור לעכ״פ הציל נוטף על הכשלה מהלי נוגע  בכלי שפליסה של זהנ
ך . כחב השייך ונלאה לאז אפילו הדחה לא צריך כיון ו מ ס  או לא עכ״ל: (יב) ב
 שאץ מגעים זב״ז וא״כ המחבר שכהב לקמן סי׳ ק״ה ס״י אס התיחל מלוח והאיסור
 ספל א״צ אלא הלמה ע״כ מיירי בנוגעים וםחם שם כסברא ראשונה וכן בסי׳ צ״א
. כחב הש״ך מיהו ה ט מ ס p לס״ל לסברא הראשונה היא עיקר: (יג) ל ס  ם״ה ס
 כשגיסם כמושים אין חילוק לענץ קליפה בין מנלימ למעלה או למעה אלא למולם

 הכל ס' אס חחיכמ האיסור
. ענס״נו וכ׳ נשמש צלקס חתיכת שומן שלא טו  ניכרת אסורה כמ״ש לקטן שיי קיו ואט אינמ מכירה נולס מותרות יחל נחרי נטל אפילו חתיכה הראויה להחמו כו׳ ע״ש : (שם סעיף;יי) ופלט כל י
6 שני חתיכות נשר שנעלמו וסודחו כראוי והושם נכשא״מ ומלמוס לקיום ועומד כך י״נ שעות לכאורה יש להתיר ודם שנשומן היא מעט מזעיר בוורידים ועורקים ובודאי יש בנשר שגי פעמיס  נטלגוס שנתנוהו גכלי ט

 נליון מהרש״א
') 1יש 0ו שאופר . דפולט ציר טריפה אנל דם אינו די) א£י׳ אט התיכת הט־יפה כחושד. . והיא מלוחח אבל כשהיא תפל ל״א דאייל וספפט ש״ך טק״ת  מנשיא. לאי לוקא ועיי טי' יךיז •י(ש״ע ש״יו ג
א לעולפ פטא כו׳ עכ״פ כדי קליפח . לרעת הטחבר ועיי נליון ל  פולט ש״ך פק״ז: (שיך ס״ק י״ח) משא״כ ציר דגיפ פסאיט . טיהו .עיי כבישה ובישול עיי שיך סוף ם״ק כ״ח : (ש״ו ס״ק כ״נ) א
 טיטן ק״ז אות א׳ ובגליו! . ודם ל" כבישה אף בחוטץ כיון דלא נתבשל כ״א נפלט ונבלע אפור פק״ד ! (ש״ע ס^יף י•') ולכתחלד! יש לחוש . עי׳ שיך טי׳ פ״ט ס״ק פ״ה ועי׳ שיך פיק קיי. פ״ק
 דאורייתא : (שה ש">| י״ט) OTP בן. ולתת חט״ז טק״י גם בסי׳ זה לעיל ט״ב פתס כ! ! (ש״ע סעיף י״ח : (סעיף 1׳c אן שנשלח ופלט נל דטו ט׳ . ומונח לטטח ט״י בשטחי פיק פ״ט ט״ק ע״ח :

 רי״יח׳׳א) ל ט
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ה. שי׳ ככשר שלא נמלח מדיין פשיטא  (יד) ויש מתירים בכל ז
 שהועיל לו מליחה כשם שיוציא דם של עצמו כך יוציא דם הבלוע אלא
 אפילו בבשר שנמלח ופלט כל דמו וצדו מועיל לו מלימה שיוציא את הדם
 שבלע עכשי\ *) והיש אוסרין דרישא ס״ל דאין מלח מפליט אלא מה
 שהוא שלו ולא מה שבלע ממקוסאחר
) ואפילו בדיעבד נוהגי׳ ו ט  כלל: (
. כיון שאין לו מה לפלוט  לאסרו בו׳
 אסור כיון שבולע והי״א שמביא
 רמ״א לא אתי אלא לפרושי אימת
) ואם ז ט  נקיי,. פלט כל דמו וצירי: (
. אינו נאסר ׳  ננע תוך זמן זה כו
 כיון שעדיין טרוד לפלוט ציר שלו
 פליט נמי מה שבלע מחתיכה שלא
 נמלחה. וכתב רמ״א בח״מ דהיינו
 דוקא שלא הודח הבשר הנמלח
 אמר המליחה אבל אם הודח לאחר
 מליחתו לא אמרינן דיחזור וימלחנו ויצא הציר שבולע ע״י הציר שבגופו
 דמאחר שנמלח פעס אחד והודח נסתמין נקבי הפליטה ושוב לא יפתחו
 בשביל הציר שבו עכ״ל וסברא זאת משמע כן בדברי הר״ן בשם ס״ר
 יונה בפכ״ה בפשט דנים ועופות שמלחן כו׳ שהשווה בשר שנמנמ ויצא
 מידי דמו והודח לבשר שנמלח ופלט כל דמו וצירי ע״ש משמע לאחר
 שיצא הלם עושה ההרחה שנסתמין נקבי הפליטה לענין ציר שבו כמו
 אס היה שוהה בלא הלחה אחר המליחה יום שלם שאז נ״כ כלה הציר
 שבו ועיין מ״ש סי׳ ס״ט ס״קט״ו ובטור כחב בשם לשב״א וז״ל יש
 מתירין נם בזה ע״י מליחה וכו׳ עכ״ל ובת״ה הארוך כ׳ אותה דיעה
 בשם מורו הרב וזכר שס אפי׳ הודח אחר המליחה וצ״ל דאותו סרב
 אינו רבינו יונה דהא הר״ן כתב בשם רבינו יונה דהודח אוסר וזה
 הרב ס״ל דאין ההדחה אוסרת כלל מחמת שנא׳ שנסתמו נקבי הפליטה
 גם הטור ןראה לס״ל כן שאין ההלחה עושה כלום מלהביא דעת הרב
 של רשב״א ולא נקט רבותא אליכיה לאפי׳ הורח יש תקנה במליחה אלא
 ולאי להרחה זאת אינה מטלה ולא מוריד ולפי מ״ש בסעיף א' שכ״ז
 שפולט ציר אינו בולע א״צ כאןלחזור ולמלוח אלא ליש טול חילון בחוס׳
 לס״ל לשפיר בולע אלא רההיתר הוא שיחזור ויפליטט וכמו שזכרתי
 ר״ס זה. ולענין אס לא שהה עדיין שיעור מליחה ויש בו עדיין לס
 לא שייך חילוק זה לאפי׳ אס הודח ממגליה מליחה אחרת דאל״כ
 היאך מצינו תקנה למי שהליח הבשר קורס ששהה שיעור מליחה וכ״ת
 ה״נ לאסור הא ולאי לא הוו שתקו הפוסקים מלהשמיענו לין זה אלא
 פשוט שאין ההדחה סותמת אלא נקבי הציר אבל לא לס ובכ״מ שמזכיר
 רמ״א יחזור וימלחנו שנית מחמת שיש בו טריין ציר ולא דס הוא מיירי
 לוקא בלא הולח טריין אחר מליחה הראשונה.*) אך יש לתמוה מ״ש
 רמ״א בסמוך אחר זה בשהה שיעור מליחה ונפל לציל תוך ז״ב שעות
 שיחזור ויליחנו וימלחנו והא החם עיקר ההיתר מכח ציר שלו שיש לו
 עדיין ואם ידיחנו יסתום נקבי הציר ומה תועיל אח״כ המליחה וכן
 קשה על מ״ש או״ה שער ה׳ דין ז׳ וז״ל ואפי׳ אס יפול תוך שיעור
 מליחתו תוך הציר ממלח או הושם בכלי שאינו מנוקב ואפי׳ לאחר
 שיעור מליחחו לא נהגינןבו איסור אלא מותר הכל כשחוזר ומדיח
 ומולמו לאנב לפליט וכו׳ עכ״ל. הרי דנם הוא תלה ההיתר במה שידיח
 ויחזור וימלח ויפלוט אנב הציר שבו ללא אמרינן שנסתמו נקבי הפליט׳
 ונ״ל שבעל או״ה וכן רמ״א כאן לא ס״ל הך סברא להולמו נסתמו נקבי
 הפליטה ובמו רס״ל לרבו של סרשב״א שזכרתי בסעיף ו׳ וכן משמע
 רעת הטור כמ״ש שם וכאן[סתס] רמ״א כמו אותה הרעה שהביא ה?1ור

ל רם שבלע ך כי אז יפליט כ  שימלהנו אהר כ
ט ולכתהלה י)(°) מתירים בכל זה כ ה ויש(י  (יד) כ

ש לדברי האוסרים: ת  יש ל
) ל [ל] •ואפילו בדיעבד(ב) גוהנין(יח) לאסרו אס נפל גשר ו ט ) ה ג  ה
א שכגר פלט בל למו וצירו אצל בשר שלא שהה עדיין שיעור  ל
 מלימה (מהדא״י בהגהח ש״ד) [לא] ויש אומריס שכל מעת לעח לאחר
ב ואס נגע חוך זמן זה לבשר שגמלח ולא שהה ) ל ז ט י ( י ט 5 ל ו  שכמליז ה
 עדיין שיעור מליחה (יש) אינו נאסר וכן נוהגין (ש״ל נשם הגאונים
ג אך במקום שאין הפסל מלונה  ומתרא״י וסה״ח ומללכי נשם י״י) ל
 יש לאסרו לאחל י״ב שעוח [לב] וקולם לזה אין להחמיר כלל [לנ] וכל
 שכן אס לא נמלח (כ) כלל לאפילו אם נפל לציר ממש אין לאסרו

ן בבל זה . כלומר אפי׳ בסיפא דלית בה לס של י ר ישטתי  כהו
ט ולכתחלהיש לחוש לדברי  עצמו אפ״ה מוחל ע״י מליחה אח״כ: כ
 האוהרין. כלומר דלכחחלה יש ליזהר בכל זה שלא לעשותו אבל
 בדיעבד יש לפסוק בכל זה דמותר וכן משמט מ״י שכתב דלכתחלה יש

 ליזהר בכל הדברים האלו ולחוש
 לדברי האוסרין אבל בדיעבד יש
 לסמוךאהמחיריןעכ״ל משמע דקאמ׳
 דלכתחלה יש ליזהר שלא לעשותם וכך
 נראה שהבין הרב ודלא כמו שדקדק
 מהר״י כהן מקראקא בתשובה סי׳
 כ״ז שגס הב״י אוסר בדיעבד
 ומ״ש לכתחלה ר״ל כשרוצה הרב
 לפסוק לכתחלה יפסוק דאסור אבל
 בדיעבד שאם פסק להתיר סמכינן
 אהמהיר ולא מהלרינן עוברא עכ״ל
 ע״ש שאין בלקלוקו כדאי להוציא

 לכרי המחבר מפשטן ודברי בעל ספר אפי רברביבכמה ליניס שבסי'
 זה מעורבבין ואין לסמוך עליו ומ״ש המחבר להתיר בליעבל בבשל
 שלא נמלח כלל מיירי שהודח מתחלה דאל״כ תיפוק ליה דנמלח בלא
 הרחה קמייתא דאסור אפי׳ דיעבד מפני שהמלח מבליעו לדם בעין
 שעליו ואינו יוצא שוב לא ע״י מליחה ולא ע״י צלייה וכדלעיל סי׳ ס״ט
 ס״ב וכן מ״ש הרב לאס לא נמלח כלל ונפל לציר ממש דהוחר ע״י הדח׳
 ומליחה אח״כ מיירי נמי שהולח קולס שנפל לציר וזה פירשתי לדעת
 מהלא״י בהנהח ש״ל סי׳ ו׳ והרב בת״ח כלל ו׳ ר״ב אבל בהגהה אמרח
 בש״ל כתב ע״ש הר״ר יעקב שושן עמק לאפי׳ למאי ראסרי׳ בשר שנמלח
 בלא הלמה קמייתא שרי הכא בציר ע״ש הטעם וכ״כ באו״ה ריש כלל
 ה׳ ע״ש המרדכי בשר בלא הורח ולא נמלח ונפל לציר מוזר ומליחו
 ומולחו ומותר ובלין ב׳ שס פי' הטעם לאין כח ברתיחה הציר אלא
 לההבלע היא עצמה ולא להבליע הדם בעין שעליו לתוכו וכ״פ מהרש״ל
 באי״ש ובפרק נל הבשר סי׳ ע״ו יכ״פ הב״ח והיינו שלא כתבו הפוסקים
 והמחבר בשר שהורמ ולא נמלח כו׳ ומ״ש בא״ו של מהרי״ל חחיכה
 חפלה שלא נמלחה עריין ונתערבה בין מלוחות ונשתהה ביניהם אותה
 חתיכה אסורה ולא מועיל למלחה שנית אמנם אס הולחה טלם
 שנחערבה יחזור ויליחנה וימלחנה עכ״ל נראה רשאני סתם כיון
 שנחערבה בין המלוחות ונשההא שם א״כ אפשר שקבלה טעם מהמלח
 עצמו: ל ואפילו בדיעבד מהנין לאוסרו כו׳ . ולא ממי הלחה
 ומליחה אחר כך ואפילו לצלי אסור ת״ח שם ריש לין ה׳ וטעמאדכיון
 שכבר פלט למו וצירו א״כ אינו טרור שוב לפלוט ובולע ושוב אינו יוצא
 לא ע״י מלימה ולא ע״י צלייה טון ללא פליט לס של עצמו ונס לא אמרי׳
 דמישרק שריק והלכך כולו אסר דאנן משערינן במליחה בסי ונם משמע
 דנאסר מיד ואף מהרש״ל דס״ל דבשר שנפל לציר אינו אסור אלא
 כששהה שס שיעור כבישה והבאתיו בס״ק מ״ה משמע בספרו פכ״ה
 סי׳ ע״ד וט״הדמודה הכא ונראה דה״ט דכיון דמיד שנפלט מ{ הבשר
 נופל עליו א״כ מיל הוא נבלע ועול לכאן הוי רותח מיל מחמת המליחה
. וכן אס שהה שיעור ׳ א שככר פלט כל דמו וצירו הו  ודוק: ל
׳ לחל טעמא הוא וכמ״ש בס״ק כ״ו:  מליחה והודח ונפל אצל בשר ט
x בזה גס מהרש״ל מודה א . אינו נ ׳ ב ואם ננע תוך זמן זה בו  ל
 כמבואר באו״ש ובספרו פכ״ה סי׳ ע״ד וה״ט דכיון שפולט ציר אינו
ג אך במקום שאין הפסד  בולע והלכך א״צ. לחזור ולמלחו אח״כ: ל
. ודעת מהרש״ל באו״ה שלו ובספרו שם נראה להתיר טד ׳  מרובה בו

 מע״לאפי׳ בלא הפסד מרובה ודעת הר״ב נראה עיקר(לפי שדעת
 סר״ר דיש מחיר נם בזה ע״י מליחה וכפסק הש״ע ואע״נ שכתב שס רמ״א לאף
 בדיטבד נוהנים לאוסרו היינו אחר פליטת כל צירו משא״כ באן דחוך י״ב שעות הוא. ובת״ח כחב רמ״א ממש להיפך ממ״ש כאן דשס כתב
 דאם הודח לא מועיל אח״כ שום תיקון אס נשתהא הבשר תחלה שיעור מליחה הרי חומרא ואס לא הודח לא נאסר כלל דאמלינן דאף שבולע
 מלברהאוסרו מ״מ כבולעו כך פולטו אגב ציר שיש עדיין בתוכו וכאן חזר בו וכתב דהדחהאינה סותמת כלל ו5ריכין דוקא הלחה ומליחה

 כיאור הגר״א שניח
ת ועיש פבדותיהן י ׳ , ר״ל אפילונפיפא וכמש״ש ע' נ' בשה י ו : ויש נ»ירין נ ה ז  ג
; [ל] ואפילי בדיעבד ני' . הכריע כסבר* השניה ינ״כ ( כ עי רך( או  וראיזתיהן של ג״א נ
י נוי לפי שהוניפ סולפין נוי וכ׳^ ש  בש״ע פ״א לטי שהוא כו׳ וכיו שפולטת כוי אבל נ
 בהנ״ה בט״ב והא ראטרינן ראם הדנ ני׳ יד״ל דאין חילוק ני! נשר לוניפ אלא שיניס
ל *ירן קודם כו׳ נטיש בש״ע הנ״ל; [לא] וייא שכל נוי . לא חירש כאן אלא  פולטין נ
. ד״ל שלא כפברא ראשונה נש״ע! [לנ] ונ״ש י ו  בשיעור הפליפח! [לב] וקודפ לוה נ
פיש זיל וחחטיר ל דבעיר החפיר פשוט דאנב העיר נפרך הדפ ייתר נ י . ו י ו  אפ לא נ
פ יבי נאן אנל אפ  רלאחר י״נ שעות אין להתיר אף ברפ״פ ותוך ייב שעות דוקא נהפי
ל תיך •ליםת נ  לא נטלת כלל אף בעיר מותר ונן אפ לא פלט רפו דהיינו שיעוד פליחה א

ב «יי ט י  באר ה
׳ בבשר שלא נמלח כלל ע״י מליחה אמ״ש שכמו שיפלוש לס של עצמו פי  (יז) טחירים.

 יסנונ

 חדושי רע״ק
 ד״תידמישריק יביניפ נס ליית לא טשייק ביק רפריך: (טין f»uPpo וצ״ל לאותו הרב
 אינו'רבעו יונה לענידאין ראיה נלל אלא דדי*] פיל דליא א״ד׳ ייפליטעיו יפלוט דפ
 מבואר נדבריו (דף שי ע״א) בההיא דהניח בשר בתוך כלי שאים דתיך שיעור טליהח
 נהי דבלע דל״ש ניה איידי דסרוד כיון דטננש תחתיו מיט אטרינן איידי דיטלוט אנל
 אחר ש יעא דטו אטור ואיידי דיטלופ עיר ל״א אלא דנהניחו אצל חתינה טלווזה אפרינן
 איידי דיפליט עיר לא בלע סשיה בזןייח אחר טליהה דעחח אין טרוד לפלוט ובלע אין
 לו חק נה נפליהה דהא ליא איידי דיפליט עיר יפלוט דפ או אפ נבר פלט עירו דאינו
 סדור לפלוט אסיר אנל לופר דנטזפ נקני הפליסה אינו הנרח ונ״ס נחתינה שהודח אחר
 שיעור םליחה וחורח וטלחה עפ חחינח אודת שנטלהה להוציא דטה דפותרת דפרודח

 פתחי תשובה לפליט
) נוהנין לאוסרו. ב  ונד׳ נספו נימ יסולא שמניא ראיס וגס נננוש אין סננפ פ״ש]: (
 ענהיט מ״ש !פיס נו׳ ומיין נמשונת צמח צוק סימן מ׳ שנשאל על וין וס וסשינ להיתר נמקוס

 הפסו

 0ה"מ (ינלעיו שיש מסדו!
 נא! ונציל אנל לא נשו שנמלח
 והודח ונלע לס מחינה ז)
 שמלחו עליו ויש ממירי( ונו׳
 והלין יאשון היא ועת
 הישנ״א והיש מתייין הנ׳
 הוא משינ שם נשס מקצת
 יגותינו והגיאו הנ״י נפי' וה
 שס והיה גע״ו מהל׳ מאכלות

 אסורות לין .ט״י):

 הגהות הט״ז
 (שם פ״ק ׳*ד) נמחק מן
 עכשיו עו ס״ל ונ׳ שם והיש
 מתירי! ורישא אינם מתירי!
 אלא ננשי שלא נמלח נלל

 והיש אוסיין ס״ל:

 נקודות הכסף
 (שם םיי ס״ק ט״ו) אך יש
. י ו  לתמיד, על ט״ש רט״א נ
 עי׳ נש״ך נחיישנ «( נ>בו!»:

 פרי הדש
 שינינו יונס התיר להניח
 נשר תסל אצל גשר מלית
 נעוד שמלחו עליו שניו! שומה
 נמוכה כשם שהמלת מסליס
 דט של נועה נך הוא מהליט
 וס הננלע בס ממקום אמו
 ומ״מ אפילו לסי סנוא וו כל
 שנמלח ייצא מיוי ומו והודח
 אי! מנימי! אותו אצל נשר
 אמו נעוו שמלמו עליו ופולט
 דם לעי שזה גולע וט פליטת
 האחרת ושוג אי! לו הקנה
 ג«ליחס ונ! יש להוהר שלא
 להגיח נשר שנמלח וסלט נל
 דפ וציי שנו נין שמלחו עליו

 יד אפרים
 0׳ כנגר השומן ולדיג' הורה
 להחמיר שאין להוסיף מסנרא
 אך גן המחגר גהג״ה שם כ'
 להתיר ע״י הדמה ומליחה
 שניה ולסמוך על הצ״צ סימן
 ט' ולא אמרינ! על יוי הדמה
 נסתמין נקני הפליטה והסגיס
 לוה הפר״ח 1מנ"י ואף
 שנתשונת מוהי״י כלוי אחיו
 סל סט״ו נסימן ל״ה ונתשונת
 מטיל שמואל נתנ לאסוי מכל
 מקום נעלוגתא ני האי יש
 לסמוך לשער נמאי ונסק
 מיניה לאמרי:! ואינא ששים
 ע״ש ונראה גויעגו ונפרע
 נמקוס הע״ע אין (אסור
 כשרוצה לצלות שלא על מנת
 למניח לזמן מרונה רק לאכול
 מיד דמיינו נמשך נ' או נ׳
 ימים שהעעס שני לאסיר יש
 לוחות וקצרתי: (שם נהנ״ה)
 גוהניו לאסרו. ענה״ע ועי׳
 נשו״תימוהר״י הלוי טי׳ ל״ה
 ג״נ שנתנ להחמיר מהווח
 אמל שיעול מלימה דנסתעיפ
 נקני הפליטה נמ״ש נת״ח
 ט״ש ועיין ס״ק נ״ו: (שפ)
ל שנן אם לא נטלח נלל כ  ו
 ענסיט ונחנ ננינ מית סימן
 חדושי בית מאיר

 בוי! הראשון דהיינו אם הניח
 נשר שלא נמלח נלל אצל נשר
 שנמלח ושרי ע"׳ מלימה ונמו
 שיפלוט וס של עצמו נך יסליט
 דם שנלע וט״נ ומחלק ולנך
 לא מהני נדנים מליחה שנית
 משוס ונגר פלטו ומ! וציר!
 קודם שנלעו מן העופות
 משא״ה אם הוגים תפלים
 פלטו אח״נ אננ ציר! נסגרת
 הרנ והא לויויה פ״נ ל״ל
 האי סנרה ושאני דגים
 ורש! קרמייסו ולנ! הוס
 נסרך נהם ביושר וא״נ לא
 מקשי טל רנותיו מיוי •י(שפ
 שיך פיק נ״ט) ום״ש באיו
 של טהרי״ל התינה ונוי.
 למנ״ו אפשר ואויה סונר
 כשיטת הר"! שנשויע סעיף
׳ ולויויה הוי נגיעת המעל  נ
 נמליח נמו שנימסמלוולס !לכן
 נזיחשנ ממלח נצא נוחה
 ואסור נולו טשא״נ ה&יסקיס
 סנ״ל לא סיל סכי ולכן שפיר
 מחלקים ואיןנח נהציי להנליע
 הוס נעין משוס והוי לנני
 הים נעיןכמו מהוו מלימ טמא
 ספל: (שם בטוטי) נראה
. א״כ אשש:  י

 !וט לס לאחריני והיש מתירין האחרים ס״ל^סילו בבשר שפלט כל למו וצילו או
ו • כ׳ השייך דאסור אפילו ר ס א  הודחכנ״ל אס״ה מותר ע״י מליחה אח״כ: (יח) ל
ח מיל מחמת המליחה וה״ה ליש לאסיר אס נפל בשל ששהה שיעור מלימה והודח אצל בשל שלא ס  לצלי וגס משמע לנאסל מיל וא״צ שיעול כבישה משוס להוי מ
. ל ל . סי׳ דא״צ למולחו אח״כ; (כ) כ ו נ י : (יס) א ( י ס ע אסול אפי׳ לצלי לאגן משערינן במליחה נ ל  שהה עליין שיעול מליחה לחל סעמא הוא(כיון שאין לו מה לפלוט ה
 ומיירי שהודח מחחילה דאל״כ תיפוק ליה ממלח בלא הדמה קמייתא לאסול אפילו ליעבל אנל מהלש״ל ונ״ח ושאל פוסקים ס״ל לכאן אשי׳ נלא הלחה ראשונה איירי

 דשאני חווט ונוי. ח״כ חפשר
 שקנלה מעם מהמלח עצמי שעל הממיכות'. נ״נ ויל והמצח עצמו סנצוע הדס טין שעליו משא״כ ציר שאין נו נם להנליס הלם נעין שעליו משוס דלגני לס נטי! שעליו הוי נמו טהוי טלוח וטמא ספל משא״נ כשנסעמס
 נין המלוחים ונשתהה שס סוי נש שניהס נולוחיס כנלעיו אננ וע וכל עיקר פי' השיך הניל נהשויע. לעניו אין לשון השויע פורה לפירושו אלא לדעתי היש ממירין ע״י מליחה היינו לגלול נמי דעת רנות־ו ול הושניא ואפילו
 לנשל שנמלח ופלט וטו וציוו נטי שוי טיי מליחה שנית והי״א נתואי סם למט 0ו*ת שננ״י שהכריע כתפיה מיענו עיש וק״ל. ולוינא אין לע נ״מ שנסגינ! כהגהת ומיא: (שם שיר טיק ל״א) רחף ט«פא הוא. ג״נ עיי

 צבי לצדיק גליון םהרש״א
, כי׳ שעליו לתוכו.. ועול טעם נ״ל יציל גופא מויח היס נעי) (שפ) כי או יפליפ נל לס . םיהי בטולייחא ביון שהוא בפניט ליא בן fv סעיז פק״נ •• (שיו ס*ן ד לכתחל  (םיסן ע׳ שיך ם״ק ניט) ו
ט נבר נל עירו וזח נדור. ל  נמו מים . ואס ציר מועט שאינו מדימ או לא מנליע נמו גני סיכה דמשמו ענוי נואמוינ! נ״י) דכוןן יהודח אחר שיעור. ע" םיז פי'פיט ם״ק פ״ו;(נאיי) פ
 נפסחיס ודגיט שאני ירפו קרטייחו: (שה ס״ה כ״ח) טוחן• ע״י פליחה אח״נ . זהו דעת טקעת של רניחיו
ר פלט כל יטו. ובצל׳ עי׳ שיך םיטן ע׳ז טק״נ דעדיף טטליתח שנפלט טיד בשעת בליעה : (שס) ב כ  של הרשב״א בביי דנט באין לו דט וגיר של עגטו נטי פולט רפ אחר ועיי נליון ריש פי' זה : (גהג״ה) ש
ל בשר שלא שהה עדיין . אף בנלי פנוקב ש״ך פ״ק ניד ־. (שס) וי״א נוי לאחר שנפלח פולט ציר . עי׳ ש״ך פיפן ל׳נ פיק י״ד ז״ל ועיר דפעילט לא שטענו חילוק נצלי נין שהוא פולט ציר או לא ועי׳ ע  א
ט נטי-םה שבלע. אבל איידי דםריד לא בלע אטרי׳ רק כשטולפ דם.עיי גליו! הק״א: (שיך ס״ק לי) ןאפו' לצלי אהוד ת״ת. עיי«״ו וש״ך פי׳ ע״ז הקינ ותן הן י ל  נזה טיז ושייך ריש טי׳ עיז ו (טיו שיק»'•) פ



ה נקודות הבס* נ  מדי ״ע יורה דעה ע הלכות מליחה שפתי כהן ק
 שניח. ועכ״פ צ״ל.למיירי כאן כלא שהה הבשר בבציר שיטור כבישה הר״ר יונה והרשביא והל״ן והעור ולבינו ירוחם נט״ו אוח כ״ה והרא״ה (שם ייp ׳״י)תטוה * »;
י 0 " 6 " י  לאס לא כן אין לו הקנה דהוה כמבושל וכמ״ש ר״ס ק״ה ורש״נ האריך בספר החניך הון) מציה קמ״ח והרב המגיד והאגור שאחר י״כ שעות *"י ״ י

: פרי חדש ( ו  בדינים אלו פרה כ״ה סימן ע״ז ומסקנתו דתיקון של חזרת מליחה אינו שוב אין פולט ציר וזה דעת המחבר ונס בכל בו נזכר דעה ז
™ v? יי - * ? ^ 6 ״ ,  מועיל אלא אס לא שהה עליין שיעור מלימה שיש בו עליין לס אז אמרי׳ לד דאמרינן ע״י שיפלוט דם דידיה. כשירימנו וימלח־י ילל י• צ
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 שע׳׳י המלח יפליט למו ויפליט נ״כ לד! יש להתיר , כשילימנו ויחזור וכיין שננו סלט גג וס וציר
1 שונ ׳ אי! טיול לטלומ נ ן 6 ו מ ם ד לאמרינן על ילי שיפלוש (כא) לס ליליה יפלוש גס כן מה שבלע וימלמנו וכמ״ש הריב לקמן נ  מה שבלע מהציר שנפל לחוט אבל ל
^ ונפלתי והיינו טעמא לטון ללא שהה שיעור !שאי אמדו ״ס למשט ״א* \ ל ל מ ו ע ^ ן י י ל י ממקוס_אחרואפילו נמלח הנשר ולא שהה ע ^ ״ .v* י  י*- -
" ״ ו' שכחנ שאס ״ " " ' י ״ ״ ״ י י ' " ״ " 
 שיטור פלינוסו
 י הפליטה והס
. להם פל פס . . . . . . ״ . ״ , , ״ . ״ ״ , . ״ ״ . ״  ״ ,
ל S עלל!ה מימ״שינריש י ע ״ ש ת ה נ י כ ג * • כ ם ל ס ש י י י כ ו ת ש י ב כ ° נ י א י : ל מ א ה כ ל ״ י ג י צ ׳ ל M ח ל מ ג ח י י י א ה ל י ש 0 מ 6 1 ד א ה י ה ה י י י י  ד

 חזרת מליחה אח״כ כיון שיש לס בעין על הבשר שלא הולס ונבלע שם רבי׳ שמשון ב״א (ומביאה ב״י בסי׳ ס״ט) ומביאה הר״ב בת״ח סי׳ס״ט נטי שמלח נלאסלחס
^ ' ו י ^ ס י ח א B M w n t o ש * " א ר ס ר ו ב ח מ י ה י ב י ם כ ת ה ס ״ ' ס י " ה י מ י ל ת ב ע א " D D ' ל מ י ה י 33T ה 1 י כ ח כ ה ש כ מ ״ ח א א צ י י י נ י י א מ ( י י ל ת מ ע 3 י ב ש 5  ב

 באם לא הודח ולא נמלח שנפל לציר אבל אם נפל בשר ששהה שיעור לאם הוא כבוש בציד כלי שיחננו על האור וירתיח ויתחיל סוא'מטעם לסי שפירש י או
ר mra להוי ון»!גטין «כלל מ א ( א ל ל  מליחה לבין חתיכות בשר שהם מונחים במליחה אז יש היתד מצר להתבשל הוה כמבושל עכ״ל (וע״לסי׳ ס״ט סי״ח) וי״ל ל
! ™ U V ! ^ ' י ^ י  כבולטו כך פולטו לכמו שבולע מן החתיכות המלוחות כך פולט ע״י התש להוי כמבושל אלא לשאר מילי אבל לא לענין בשר ריהא י
י ישא-.׳ םתס שלא פלט כל ימו ר 5 ך  שסולטג״כ ציר דיריה ואע״נ דבנפל לציר לא מהני זה החם ליכא כבולעו כמבושל ממש ולא יצא אש״כ ט״י מלימה וכמ״ש הר״5 לשם א
 כך פולטו אגב ציר ליליה דבנפל לציר ונשרה בו הוי כמבושל בו וע״כ לא המחבר וע״ל סי׳ ט׳ מדין בשר שנפל לציר ודוחק ועי״ל דהכא הפליטה w אין $ש"ת ממס
 שייך בו כבולעו כך פולטו אלא מ״מ אס לא שהה הבשר שיעור מליחה ע״כ מיירי בכלי מנוקב דאי באין לציר מקום לזוב ס״ל להר״כ ללא שכתנ הישנ׳׳א נת׳׳ה ו1 ט׳׳א
י  ונפל לציר ונשתהה שם שיטור כבישה יש לו עדיין תקנה בחזרת מלימה ממי הדחה ומליחה שנית כמ׳׳ש בס״ק מ׳ וא״כ נראה דהכא היא״ש *Tm!% מ
 ואע״ג לאמלינן כבוש כמבושל היינו אס נפל אחר ששהה שיעול מלימה מולה ללא הוי כבוש אלא ביום שלם להא הרא״ש קאי להליא אכלי למילתו«ס שנית ושילאלמא
! י ^ י » ל נ ל י ־ י ו ^  ונשתהה שיעור כבישה לאסור כולו ולא סניא בקליפה אבל לא בלא שאינו מנוקב ולא אכלי מנוקב ולוק מיהו וראי מהרש״ל פשימא מיומי ^
נ הונ ס נ w 6 נשתהא שיעור מליחה שהקנהו ע״י חזרח מלימה כיון שלא נשתהה בציר לאס לא שהה שיעור מלימה ונפל לציר אע״פ ששהה בתוכו כרי שירתיח ציר'הוא 
לטל*א 6 1 1יל י Mצילו״לכל י י ס י א נ י ר א י צ ל ל פ נ ה י ח י ל ה ?TOtf מ ה ש י ש ש ב ר י ב י י ס ר ה ' 5N ש ב ט ר ע ח נ י ש ש ב י ל ת י ש ה י
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 בין חתיכוח מלוחות מכח כבולעו כך פולטו היינו שיש בו עליין ציר אלא בשיעור שילתימ וצ״ע ללינא: לז אך אם שהה כוי יש אוסרים ומכל מקום כונס הו״ן היא
לל,* ־שוטה וס׳׳פ שאף לסנית . זהו לפת מהלש״ל בא״ו שלו סי׳ ו׳ ומביאו הרב פח״חכ ׳  ליריה אבל אם פלט כבר כל צירו כנון ששהה יוס שלם אחר המליחה כו
. לנינו יונה שסוגר שםמלמ . . _ ! . *  נה י
 ממקום
 י ויצא
 כלומר
 מליחה ונפל לציר ושהה שט שיטור כבישה שיחזור וימלמנו רמשמטוח מ־״ב מולה לזה אלא שמהרש״ל סוכר לאה הלחה ומליחה שגיש לא שאס לא הוות אטי« שיצא
י ללא אמרינן בכל לוכתי אלא איילי ליפלוט לס ליריה יפלוט דם לאייל'לנוריל?ופלנז'5יל^לא מ  הפוסקים אינו כן אלא קי״ל בסי׳ ק״ה לשיעור כבישה הוה כמבושל מ
: ראחריני אבל איילי ליפלוט ציר ליליה יפלוט לס ראחריני זה לא אמרי׳ נלע יס אנל טון שמוח ל ו י ליה חזרת מליחה כמ״ש רמ״א ובסמוך נפלש ע מ  לכנ לבר ולא מ
0 8£ז*«7?$ 5 י * ״ ו ט י י ל'״(הליטה צ  (P) אם לא נככש כתוכו יום שלם. *)תמוה הוא לי לאם נכבש יום והריב ס״ל ללצורך הפסל גלול יש להתיר כ
 שלם מאי איריא ציר אפילו מים נמי הוה אסור לכבוש הלי כמבושל שיחזור וימלחנו לאיילי ליפלוט ציר דליה יפלוט נ״כ לס דאמליני א»יי>ן לאייל• ליפליט ציר

« אנל לומר ) א ^ יפליטוו0 * ן ל י י ל ע ג ד ״ ע א ס ד ן ש ח מ י נ א ט ל 3 3 » ר ר ה י ה ו לא ה כ ה ל ם ן ר ק א ו 3 ה מ כ ״ ״ ס ח א ד ן לא ה ח , ל מ ; 3 / ף ע , ע ט ק » ן ס מ י א ס ה , א ד  כ

jnTntfto ה ל ע ^ ו מ  בסעיף א׳ רשריית מע״ל הוי כמבושל. ותו לבמר^ר לין זה לא כ״כ כל צירו לא אמרינן איילי לטליר למפלט ציר לא בלע ציר וצ״ע בח״ח ל
ם £ \ V ? ' « 6 " ' יפ י ' א מ י י ה ס ל ע ש מ ש מ ס י ח ש " י ת נ מ י ס 3 ש ו ״ א י ס ה ש א ב י ב ה ה ש ס מ ב ש ת כ ־ י י נ ה ס ל י י ל ס א י י ה °"ר י " נ ס ה ש ר ב כ ' ז ' H מ י ל ל ח כ ״ ת א ב ׳  א

 שם רמ״א וז״ל וכן משמע באשיר״י דאס לא נכבש כשיעור שירתיח אצל דמתיר במקום צורך משים טעס דאף לאחר שיעור מליחה כיון דעליין מלי הממי־שהשנלא ויאש7נ׳
 האור ללא נאסר רק כדי קליפה עכ״> ובאו״ה כלל ה' דין ו׳ כתב נ״כ פולטת ציר לא בלטה ואם כן אמאי מצריך כאן בהנה״ה הדחה ומליחה שמטל סנילי! שנשי שלא
 רבפחות משיעור כבישה לא נאשר ובח״ח שם לין ג׳ פסק כאו״ה שנית ואפשר לאה״נמלינאלא צריך הלחה ומליחה שנית במקום צורך Btae י» וצי״
 שהחתיכה שלא נמלחה ונפלה לציר ונשתהה שיעור כבישה לאין לי גלול אלא הרב חשש כאן להחמיר ללילמא לעת מהרש״ל עיקר לבלע שאף מל v שהיא פלומה
v£"rt£? m< תקנה אח״כ במליחה להוי כמבושל נמצא לרעת רמ״א כל שנכבש שיפור ולכך יש להדיחו ולמלחו שנית לכתחלה (וכן משמע קצת בת״חשס 
b כבישה אסור הן בלא נמלח הן בנמלח אלא שרש״ל סכ״ה סימן ע״ז חולק ובא״ו של מהרש״ל ע״ש וחק) מיהו אם נתבשל בלא הדמה ומליחה יגולטת או שנפלמ ופלס 
« ש י ס י ח ^ » י « י נ י י ס « ל א ט ל ש ה כ ל ז ו כ ה י ל ייי״יו • מ מ  על למ״א בלא נמלח וז״ל נהי לבלע מ״מ מוזל ופולט אגב למו אע״נ שנית לעת הלב למותר במקום צייר ג
« טוס ל  לאמרינן גבי ציר כבוש כמבושל היינו שאוסר כולו ולא סגי בקליפה הורח אחר המליחה רץרס שנפל לציר אבל הולח כבר נסתמים נקבי פלט נל ומו «

rt'wi'&'SS55ה הפליטהובילעילאממיאח"כהדחהימלימהשניחאליבאיכ"עיכמ״ש נ ' ר ח ש י ש ה ה ש ש ם ל ו ' ל י ב א ר י ע י ה ש ה ש י ש ח א א ן י י י י ; י י ה  ו

 למזור ולמולחו אינו כמו מטשל נמול ואיט רומהלהיכא ששרוי במים הרב לי נח למלת להפליט והיש
ן טתייין שני שהזכיל ממחנל  מע״ללאז אסור אפילו בלא ציר לחשנג בישול גמור ולא כמהרים בתיח כו׳ מכיל ואם נאמר דרמ״אכאן 7/0 ביה ממ״ש בח״ח וס״ל לכעינ
^ ס ו י  יום שלם חיך שיעור מנימה וכלעחרש״ל שזכרתי לא היס לו לתלות האיסור בציר לאפילו נכבש במים מע״ל אסור וכמלומה שטיס יש כאן שלאי מ
אן ישליטי0 ייליה!פליטנמי לס  הן יוס שלם וצ״לאם לא נכבש בתוכו שיעור כבישה אבל אס שהה שם שיעור כבישה אסור אע״נ ללא נכבש בתוכו יים שלם ופשוט הוא דכ
י ש^גולם נ ^ ל p מ r o ׳  לא מיירי מכלי שאינו מנוקב לאל״כ היה כאן אישור בלא ציר מטטם שאינו מנוקב והבשר לא שהה מליין שיטור מליחה כללעיל סימן ס״ט «
ק המלח עוציא ל0 אפילו דם י  סעיף י״חאלאמיירי כאן בכלי מנוקב כגון שמלח בגיגית על עצים והציל יולר למטה ונפל מקצת בשר לציר. ובספר משאת בנימין ס
י»א»פ!5

 rthewS י נ א ׳ ו  ל״ט לא הבין כן מלברי רמ״א וחלק על רמ״א ולא נ״ל. ולענין אס כבר שהה הבשר שיעור מליחה ונפל לציר כתב בת״ח שם כלל י׳ P ג

m ז W W M S 5 א ! ל 5 ״ 5 י י י ש י ד י א ח ״ ר נ ר ה ו א י  ג

ד י״ל דהנא, «׳ נתיח (נלל ו' י״נ וני) ד״ב) י״יל נהם ניותר ולפיכך חיו נח ו ע  ניר יש יווטוין ומתיר נהפיט אנל תיך ניד שעות שנלא״ח "א ווקא י״ב שעות ולא לפלופ ולא נל«:(fo היוליי) ו
] אס לא לו־,ש"ך דט״ש הת״ה (נ״ו ד״נ) להלק נין חינא ויש להגיר מקום לויב ת״נו ונאין מקום נמיח להוציאו ־ (שפ ten ו' לד  תתיר אף נבשר שלא נסלח ני אפ בהפ״פ לא רעה להתיר נא! נלל ו [
. אע״נ דנעיד השיעור נדי שיותיה נםיש נפי׳ ק״ה סיא נאן דעינ טייוי ננלי לוונ םיחפד טה שנתוך הגיר מיד דחיישי, דפירש םםקום למקים ופ״ט לא הוי ספש בהג״ה) אךאפ שתת שיעור ׳ ו  נננש נ
 פנוקב נכלי שאינו םנוקנ לאפור נם פת שלמעלה מהגיד כיון דסונח עינ עגיט נםיש ביש״ר טליחה ונפיילגיר יש אוטריו
ש te״o השלת ספליפו וא״כ הינא דליה״ 1׳"6׳ט אותו w על פי שלא כלת ט  •ק״ט אנל לענין ננוש כטבושל פיל להש״ך נתירועו הא׳ דאין לחלק בכך וא״נ טרטגריך נא! נננש יום שלפ טוכח ראף דהוי נ

תנ הש״ך אח״נ דייל כיון מכ״ט וסן פליטת עידו עדיין  פירש מפקופ לפקיפ דהיינו נתתינה טפילה קידפ שנטלחה שנפלה לעיר אף ננשא״ט ושהה כדי שית! על האור וירתית טהני טליחח ועל וה נ
ח ויש לתמוה נזה דעל כוחו , א'1 נ ם י י ' ' י ח מ " ש ט י ד כ >f'־V י'> ייי־ * P נ w ש נ י " , א י ח י ל י ט י ע י  סונה םדגר• הת״ח דטייוי הנא ניש לגיד טקיש לוונ דהא טיירי הנא ננפלח ונטל תיל ש

 דין כביעת ב-ר כיון דהוא כלי םנוקב ויש לגיד סקופ ליוב אבל באין מקוט ייל אף נועזינת טפילת אןע נשהה נדי שיתן על תאור וירתיח אין לו תקנח נטליחח דהוי ננוש
, ח » ד  גמור ולפ׳יו אין ראיה דהראיש חולק אף דהואימ נכי נטלחח בנשא״ט אופר רק טה שבתיך חגיו ומדין נבוש ואעפ״כ אופי נכנישת ציד דהיינו שהח נדי שירתיח דשאני UMH ו
jruin nun W wrin התט דאי! לעיר פנןם לווב ודוק ונפי הנראה. פ״ל לחשיו ל׳ל^• נתירועו חני ולחחטיי וניט ש לקולא נאם ומיכה קודם הדחה הראשונה נפל לעיי שאין לו מקום לווב 

K «נ1פ1ש אשי׳ >יא חענ״נ: t ־ P באר הימכ פתהי תשובה 
^ 1 ג l י » s,B™״1 , ״  משוס לאין כח נרחיחח הציר להבליע הלם בעין שעליו וכן נושה לעת הש״ך ע״ש הפסל מלונה להו סניא שעי׳ הדמה נסתמו נקני הפליטה לא קייה לן שהיי ו«א! י»י!יל נ

SF-M ״״ !"* ! ' מ , : ' * מ מ נ י £ ת " נ י ״"6 יע ' ש £ י fiJ ס ג מ ל מ י '״'יי י 6. vK ״*'" יי, c ״ T ר. כשיליחנו ויחזור . ע״י שיליחנו וימלחנו: (כב) להתי ם  נס״ה כ״ט • (בא) ד

1 י גליון מהרש״א  דם דאחריני(ואין להקשות הלא אם ידיחנו יסהמו נקבי הסליעה ולא יפלוש נם י י
 דם לידיה משוס דלא אמרינן כשהידח נשממו נקבי הפלישה אלא כשהודח לאחר שיעור מליחה אגל אם לא שהה עדיין שיעור מלימה לא אמלינן כן הכי איחא

^ ט ״ פ ' ' ׳ ם נ פ ש » ו נ י " ע ו י  נכל הפוסקים): (כג) שלם. כחכ השייך תימה ללקק ר״ס ק״ה פסק המחבר לאס הוא כבוש בציר כלי שיחננו עלהאורוירתיח ויתחיל להתבשל הוי כמבושל ^
י הלחה ומליחה שנית ונכ״מ כ״ע מידו ללא הוי כבישה אלא אמר יום שלם וצ״ע ללינא ט״ק ׳״א נבי בשי שנתבשל מ  וי״ל להנא מיידי בכלי מנוקב לאי באין לציר מקום לזוב ס״ל להרב ללא מ
 עכ״ל והע״ז כתב שכמדומה האי יוס שלם הוא ס״ס וצ״ל שיעור כנישה ולדעחו אם שהה שיעור כנישה לא ממי הדחה ומליחה שגיח ע״ש .־ (כד) עדיין. והא בל5 טליחח נ׳ אף דיגא
 , תדט טיט אותת תחינח
 אפורה דדלטא טנץדס פירש םפקוס לטקים ושהה קגת ואפשר לפוהטו אפיר! (נהג״ה) ולא שהח עדיין שיעור טליחח ונפל. ולב שנפל לציר לאחר שנבר שהה שיעור מליחת ע' ש״ך םע״ב פק״נ! (טין ס״ן טין)
 אך יש לתשוו• פה שכתב וס״א נו׳ והא חתט. עי׳ ש״ך פיק ל״ט : (נא״ו) ןעי״פ ע״ל דטיירי נאן שלא נו׳ שיעור . עי׳ שיך סיק ל״ו י. (ש״ו סיק לינ) דכיון שפולפ ציר. עי׳ ש״ך פוף טי' ע״ד.; (שה ס״ק
 ל״ו) בשיריועו ויטלחנו. ובפלאוהו בבשר שלא נסלח ביון יהוא בפנים ל״א נזה איידי די«לי» רט יידית ניח שהיא m׳a שיך סי' ע״ו פקיג: (ש״ו P*P ל״ז) וציל ופ״ל דעיי ט־ע סנםלוז. חלא נפ״ו פי׳

 יד אברהם
 כטהול מליח וטמא תפל לשלי איילי ג״כ ננוגעין ושמיש «ש״ן. והןשה הראיש ומניאו הניי וכיון שנמלח מכל צד אשי׳ נמקוס שנוגע נטמא. ואסיה לא הוה טמא מליח נמה שי1ג« נמליח. ונ״מ וטת הט״ו והגסה
ר ומונח טי הטמא או תיזתיו כו׳ הוי נמלח גם הטמא מלח שעל בטהור. ושירן ומיידי שנמלח הטהור ושיט וא״נ וומיא והני נטמא מליח איירי נמי שנמלח מכל צד. מ״מ נראה ויש להחמיר ונ״מ נת״ח םווז  «הו
 מכל צד וק נמקוס שנוגע נטמא לא נמלח שט עג״ד . ילש״ו לומיא והנ׳ נטמא מלוח איילי נמ׳ הכי כלל נ' ונצ״א משונ נחתת טיי״ש , ועיין נשי׳ צ״א ס״מ נהג״ה : (שט םעיף ו׳ בחנייה) אם $א נננש
. ועת המ״י כלל ו' פיק ה׳ גדעת ומ״א ויוה שלה יוקא היי נגיש ושט נשיק יידהניא ׳ י  דאפי׳ לא נמלח נמקים שנוגע נטהור ג״כ אשור. ואף ולפי סיוון הנ׳ שתיין הנא״ש א״יי שנמלח הנוהיי בתוכו יוס שלפ נ

 נמת



 ליישב דסכא כיון שנפל לציר

ב ה ן יורה דעה ע אלמת מליחה טורי ז ה 3 שפתי כ 1  יי אפרים 0

ח דהיינו תוך י״ב שעות . לא נהנינן כן־כאו״ה דבעי שיעור כנישה אלא נאסר מיד שנפל לציר או  «״י גשישי״לי1 ימיו שי«יי הרג בה׳׳ח שס וכמ״ש בס״ק כ״ו: ל
 "«ל"ש ™% שאז אפילו שלא במקוס הפסד מרובה אמרינן דפולע ציר וכמו שכחב הציר עליו דהוי כרוחח ע״כ. וכ״פ רמ״א בסמוך למה שכחוך הציר
 והציי נטף ט;י«יף יגיה נראה סר״ב לעילבסמוך ואס כן ממילא דבמקוס הפסד מרובה סמכינן נמי נאסר מיד. ולמנין הלכה יש לכו לפסוק אם חיך שיעור מלימה נפל לציר
$ דאיידי דיפלוטאמר כך ציר יפלוט דם משא״כ לאחר י״ב שעות : ולא נשתהה שיעור כבישה יחזור וידיחנו וימלמנוואס נשתהה שיעור נ

ה ^ ״ < ' 
ט ע״י שיחזור וידיחנו וימלחנו. כבישה אין לו ממנה כדעת רמ״א  הפ״מ יש לאשיי למליין ל
ח דהיינו גת״מ ובאו״ה הביאו רמ״א שם כלל * זמן פליטת צייי ל ה• ז ס ג ! ולא אמרינן שכיון ששהה שיטור ימ״מלצורךהססד נזיל ישילהחיר נ ; ' ש י י ס ״ ^ ל צ ל ״ ר י ס ס  ל
ט ע״י שיחזור (כו) ויליתגו (הגהת ש״ל) ויחזיר וי דין ג׳ ולא כדעת רש״ל שמיקל ה חיך י״ב(כה) שעית ל ח ע  הייה ־*!ימי לאי! נגיש מלימה קולס שנפל לציר ו
א קילס ששהה שיעוי מליחה בזה ומחלה בי1 כבוש למבושל לציר ה יימלחיי מ [לה] וכן אס נפל לציר מ ט י ל פ י ס 3 ן ״ מ J ן נ מ י ד  אישי לצלי ט״ש יעיין טמ״א י

\ J ־ מיהו אם מלחו בלא הלחה י * ויחזור יימלחיי V מ כ ) ו נ ח י ד . 0״ י Z I w u l לי׳ ימ י ש קס״א " ׳ ־סי י  י
, בכלי שירתיח על האור ובי פאר , ״ ״ א ל w ל נ י י ( ה ) 4 ל ו מ ) ג ל מ י 5 ל \ ש / ל ש מ א  w!aי«י י־טף ״*י,ל»ט׳ וכללטיל לשאני הכא להלחה זו ל
ל כביש כמבושל במים בכלי מע״ל ללא ס 5 ס ש ל ד 3 ,מ) fa א ל ס י ע ח כמבואר ל ת מ  ״>״ איני אלא להעביר הלכלוך של הציר אלא בציר שהוא כ
ך שיעור (כס) מליחחו והוא חשוב כריחח כמבואר משמע לחלק בכך ולאחר ששהה ד שהוא חו  ומקצתו למעלה יש לסוימ ולא אמלינן לכיו) שהודח נסתמים על בשר מ
 הבשר שיעור מליחה אפי׳לא נשחהה
 אלא מעט בציר אסור כלעת הת״ח
) מיהו ה י  וכמ״ש רמ״א בסמוך: (
. הטעם ׳ « top" 1 למיז ^ אם סלחו בלא הדהה בו B ^ f t 7 T ^ w ל י  וליו להעבי׳ הלכלוך של הציר פשיטא נאסר מ
ן ללא נסתמים בזה נקבי הפליטה שכבר הולח קורס המליחה הראשוני י  קודפהדמה ואזלאנל«כי
ו כדין בשר אחר מליחה משא״כ וכתב רש״ל שאין צריך הדחה גמורה בזה אלא שופך עליו מים ודיו ואין ל ו מ  ש״לימ™ ללא אמרינן דנםתמים כי׳ אלא מ
 נקני הפליטה טה בכו הא לא בזה ובב״ח כתב ששגגה היא זו לפני הר״ב לאס יליחו יסתמו נקבי צריך שרייה כלל. והנה בהנהת ש״ר שער ר׳ בשם מהרא״י מסתפק
 הפליטה ופשוט הוא שלעת־ הר״ב כמו שכתבתי ואין כאן שגגה ; אס לא הילח כלל ונפל לציר אי הוה כנמלחבלאהלחהקמייתאאו לא
. ליקא והכריע למימרא ואישתמיטתיה לברי המרלכי פכ״ה מביאו בארה ׳ ו  לתוט קצת לצמא נל« קצת נ״ק מ וכן אם נפל לעיר קודם ששהה שיעוד מליהה כ
י שנפל לציר שיש לה מקום לזוב(פי׳ שהיא בכלי מנוקב) אבל אין לה ריש שער ה׳ למותר כשמריחו מן הציר ומוזר ומולחו וכ״פ רש״ל פכ״ה י ' ' י ף ה מ י ! "יי"'' א נ  ל

ל מקום לזוב אן) קולס שיעור מליחה אסור ולא מהני מליחה אח״כ כ״פ סימן ע״ז מסברא לנפשי׳ וכתב שאין ראייה למהרא״י להחמיר והנה יש י , I % ״ S B ' S S לפ>!ע 
. ר ) והא דאסרינן אותו כשנפל לצי ט י  יל״ל י«י>»ת א«יי>1 בח״מ כלל ז׳ לין'ב׳(ומינה דאם שהה שיעור מליחה אפילו נפל לציר ראיה ברורה להתיר: (
! בכלי מנוקב לא מהני הרחה ומליחה) וכתוב בת״ח שם בשם או״ה כלל פירוש אם נפל לציר אחל שכבר פלט כל ציר ליליה להיינו אחר ששהה ״ X X ציי' לא 
י *י ו׳(לין י״ל) לאף באין לציר מקום לזוב מם שחוץ לציר מוחר ונ״ל ללא יוס שלם או שהורח אחר המליחה ללעח רש״ל וח״>* או אפילו אס לא נ שאה יש עי  הי׳ י״מ מ
W מיירי מטעם כלי שאינו מנוקב לא״כ לא תלי בציר ועול רא״כ נם הרב שהה יוס שלם אלא תוךי״ב שעות ואין כאן הפסל נלול לאסור לפי פסק f ^ t S 
. פירוש אס אחר ששהם ׳ ו ) טה שבתוך הציר כ כ  הלמה ע״ש ונלאה שאי! להקל מולה למה שמוןלציר נמי אסור וכמ״ש בסימן ס״מ ס״ק ס״ט אלא מיירי רמ״א ללעיל: (

^ כמ״ש האו״ס שס וחוס׳ פג״ה לן» ציו והפוסקים כנין המולח בשר הלבה שיעור ^ » י י ^ 2 - ! 2 

י בגיגית ע״ג עצים ולאמ״כ מצא חתיכה חציה תוך הציר ואינה נוגעת בשולי הגיגית מותר מה שחוץ לציר מטעם לל״ל לכלי שאינו מנוקב י א ת מ ל ו ב ש { ד  ח
׳ י׳ * י״י ™ כיון דמונחתע״ג עצים ואינה נוגעת בשולי הגיגית וכמ״ש האו׳׳ה שם חילוק זה ע״ש אלא דכיון דנשרה בציר שאין לה מקום לזוב אסור מה  *״* ן
. אף מהרש״למודה בזהדכיון ׳ ו א קודם ששהה שיעור מליחה כ ^ £ליטה שבציר וליק ולהב״ח רעת אחרת בדינים אלו והנלפע״ד כתבתי : מ מ מ ם ? ס ו » $ 
, שלא שהה שיעור מליחה אמרינןאיידי ליפלוט לס ליליה יפלוט דם דאמריני ואפילו הודח קודם שנפל לציר לא•אמרינן לנסתמין נקבי ה מ  »« י*״׳ יא"כ ל
. ומהרש׳יל כתב באו״שובפכ״ה סימן ט״ו דאין ׳ ו אם מלחו בלא הדהד. כו ה י מ ב ש הפליטה כיון שהודח קודם שיעור מליחה וזה פשוט : מ ״ ל ו ו ] " 4  לצ^ונ^י״ס ה
 להמון לימי אייו׳ יסליט צ;׳י צריך לחזור ולהדיחו אפי׳ לכתחלה ואפילו הרוצה להחמיר ישפוך עליו מיס ודיו כיון שהודח הדחה קמייהא טכ״ד ונראה דגם הרב מודה בזה
ג שרי בדיעבד. ולא אמרינן דהוי כבשר שנמלח בלא הדחה קמיית׳ ^ דאין צריך אלא לשפוך עליו מיס ודיו ולכך לא פירש שיעור ההדחה : מ S ^ S °«  נ
ד שהוא תוך שיעור סליחתו בו׳ . ף כלא הפסי אי! כמו בר״ס ס״ט דהתם דוקא בדם שבעין אמרינןהכי משא״כצירזה ללא נרע משאר דם פליטה: מ א ^ ס  ל
ה אבל מה : מ ^ ^ : 4 n u ה ״ p היינו ליקא בהפסד מליבה וסעודת מציה גס כן לאל״כ אפילו לאחר שיעור מלימתו חשוב כרותח כדלקמן סימן צ״א ס ׳ a 
ול• שלמעלה מן הציר. פרי דדם אינו מפטפט למעלה ואפילו אותו מקצת שבציר שמן מוחרכדלעיל סימן ס״ט סי״ח והכי איתא בת״מ ו נ  נינ*דלאלצולוהשהו
ו מיהו מה  , בליון מ־לט׳א ריש כלל י״ז מיהו מותך גס כן כדי קליפה ממה שבחוץ לציר וכראיתא בסימן ס״ט ובת״ח שס ועיין בסימן ס״ט ס״ק ט״ג: מ
ח כלל ו׳ דיט כתב הרב דמשמע דטח הרא״ש ראם נפל לציר ולא נכבש בה כשיטור אס נתנו על האור ״ ת ב o שבתוך הציר נאסר מיד . ׳ w % ׳ ° f)wס״ק ׳״״ 
• כרי שירתיח אינו נאסר רק כלי קליפה ואנן לא נהגינז כן אלא נאסר מיד שנפל בציר או הציר עליו דהיה כרותח עכ״ל ומהרש׳׳ל י י ת - ד ל ״ י ל י י נ י ה מ ד י מ  ל
ו באי״ש ובספרו פכ״ה סימן ע״ה מלק על הרב וכתב שלא ירד לעומקו לאע״פ שאנו נוהגים לאסור מיל בשר שנמלח בכלי שאינו נ ל ט ב  י
 «ליי! סי׳ קי* «ןי י•״׳"״ מנוקב היינו משום דמחלקינן בין כשא״מ לבשר שנפל לציר (כלומר דבכשא״מ נאסר מטעם דהוי פירש ממקום למקום וכמ״ש בסימן
ל ס״ט ס״ק סימ) אבל הרא״ש מדמי ליה לבשר שנפל לציר־1 וכתב שיעור זה מי יימר לפליגי עליה חוס׳ עכ״דוםמך עצמו אדברי םרא״ש ^ מ י . ( מ ״ « ' ג ל ף ז י  מ
ל דנם הרא״שמודה דאי הוה שיעור מלימה בס׳ דהוה אסור מיד דציר זה רותח הוא ולכך נהגינן ״  «ל ״*לי ליש טי׳ע״י: (שיו אלו להתיר ואני שמעתי ולא אבין מ
״ לאסור מיד ומ״ש הרא״ש גבי בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב וז״ל לפי שהאיסור הוא מחמת שנכבש בציר ואמרינן כבוש הרי הוא כמבושל הלכך ^ . , " ^ י . י ^ ^ * 
״ אני אומר שהכבוש בציר ונוטלו מיד א״אשיאסר לאלתר כו׳ ושיטור כבישה הוה כאלו נאנועלהאור כדי שירתיח ויתחיל לבשל אס נכבש ו י « ע״י ה ׳ יט׳ ™  נ
א בתוך הציר כשיעור הזה נאסר כל מה שבתוך הציר ובפחות משיעור זה לא נאסר אלא כדי קליפה כדין מליח הרי הוא כרותח עכ״ל היינו משום " " ~ ^  י

 pw ל» נ״ל לחו׳טיי ביש לרוצה ליתן טעס למה אסור כל מה שמונח בציר ולא סגי ליה בקליפה יכדם״ל להרא״ש בעלמא דמליחה אינה אוסרת רק כדי קליפה והוצרך
^ לומר שהאיסור הואמכמ כבוש ולא מכח מליח כרותח ובפחות משיעור זה לא מקלי כבוש אבל ולאי ברור למולה הרא״ש לנאסר מיל מכח נ £ ה £ ב י ! ^ י

י פ ' £ 
אהור לטלוהיוטיט מליח כרותח וכדמסייס ובפחות משיעור זה לא נאסר אלא כדי קליפה כדין מליח ה״ה כרותח וא״כ נהי רהרא״ש לא אסר אלא כרי קליפה י  חישג״א
\ היינו דס״ל בעלמא דכל מליחה אינה אוסרת רק כדי קליפה אבל לדידן לקי״ל כל מלימה בששיס פשיטא דנאסר מיד הכל וא״כ מוכח אדרבה י י י י . י י ׳ יי־יייי׳ ל י ׳ כ י פ  א

• 1 י א דל א 1 י  זו דנסחטו הנקבים נ
 יטליפ *יי «ליט ״י י° הידושי רע״ק ביאור הגר״א

ה כיון דהרם בעין נבלע אץ לו וזקנח טנוקנ וטרינא לא שייך ביח נבוש וחוםדא בעלםא יזיא • ש״ר ופר״ת : [לה] ונ! אט י ! קטא יוזוי נבוש אלא לטיט יוצא בטליחח נ . ^ ? ״ 0 י * ' * ? ״ ^ 3  ״
ל דטו דאין מחלוקת איא בתיך י . בזה אף בלא הפיט פותר ניון שלא פלט נ ° ־1 בטליהה אבל לתירוצו הבי כח״ג לא סיקרי נבוש ורוק : (נהג״ה) ומ״ב) לצורך הפסד נפל נו ״ ' , J ' J נ נ ? ^ 
' והדחה זו כטיש נגט׳ טדיהו י ולא נ' כאן אלא טשוס הלין שידיחנו ט י ל חהתינה נט״ש אח״נ טיהו טח פליטת צירו בנ פ נהפ״מ נ ל צירו אפור נ ל. טשמע ראחר פליטת נ ' גדו J ' 1° 0 מ י  א ג

מ באן נציר וט״ט ל״ד ׳ ופי׳ טשום חדט שע״נ צריך הדחח שחטלח טבלי«ו ו ״ שבתוך הציר נאמר טיד וקשח חא חרטיא (טט״י קיה) כ׳ רבהפ״ט fft נדבר שיש בו וטולחו ט ? , , ' י ח ,?יי. י י ?  ה

׳ נ״כ כנ״ל רהוא ׳ וני ונ״ו לא טייר׳ ט ו ו לשם דציר הוא נדם פליטה וו״ש טיהו אט נ ר ? י יד! ס פ 8 , י , א " י א י י  ג

ג בהנ״י׳ ע״ש ! [לח] טיחו ' . נסש״ל פי׳ סיפ טי״ה יס" ׳ ־. 1לז] והא דאפדינן » ו . תום׳ קי״נ א' ד״ה אין נ ׳ ו ן נ י א «י*י בישדא : [לו] אבל דם מ י ב נסו כ ° נדם פליטת ו J ח *  ° P מ ) אבל ?י' י
ו טטעט נבוש אבל לאסור נדי קליטת ט&עפ מליח ברותח אסור טיד נט״ש הראיש סוף . אעינ רשיעור נבישח הוא נדי שיתן «ל האור וירתיח ננ״ל וזיינו לאשור טל י ו ° י טה נ , '°R' ') י ז  ״ י ׳
. באו״ה י ט׳ נט״ש נטי' p״n ט״ט נהג״ת א״נ א״צ שי״יי י• ['לט] נשר שנטל נ J° י סי' ט״ט יבס״ש צי) ב' נבוש במבושל טליה ברוחה וצל׳ ע״ש י»גן נהגינן אף נסליח לאסור נ . ״ י נ 0f 1 י 0 

bbnoi ר י א  הא בלא נטלת כי׳ א
 בנפל לכלי שא״ט >»״ פתהי תשובה באר היטב ¥

^ וסי׳ נסשונח ״״ב סניייא א׳ יו״ו שימן מינ שדעתו דאס מנשר נמלח ולא שהתה שיעיי דגלע כאן פעי מאם נמלח בשר ע״נ בשי שכבר גמלת מחלק השייך לליקא גני י ו 6 ו ״ 1 ^ "  ^ ב
ן הכי רק נ ה וכי׳משא״כ גבי ציר!אאמרי ד י J דם אמרינן איידי לשולט לס ל * J ' ! * B t Mf^S»»0לJ^^Bt ?25 י ־ ־ ׳ י ״ י ל ־ ־ י א ^ י י ^ 
L,״;/, ,״- . י » י י ־ ״ י י י H ״ י • ייזי׳ י ׳ V v1S״״ v,., , ״  ״ לאשור אנל נהס״מ מו לכנוד שנמ יש להמיר לצלי דנום יש עוד סיוט מדגר׳ ממסגר כסי« v״,״ ,
י לצורך הפסל גדול ס ל להל ג לאף בציר אמרי הכי ודעת הנו ז נראה עיקר ״ ף 0 « ט י * » . י ד ז דאין נניש אושר לצלי ט״ש: (ד) שלטעלח מן הציר ש ™ סיטסטי י "5 ™ ל » 
. שאז אפילי שלא נהפסל ת ו ע , fa להנא שאני משום לגשרה בתוכי ע״ש: (כת) ש J e r w ש ״ מ נ שגס בזה והנין ו נפתי . ו ר ו ס ל7" ליס שנסנ דא:ן לא הי״ל כן אלא סכל א  ״£T־ *^ ?!י
ו הבל ל״ל אפילו טה שלמעלה מהציל מרובה אמזינן שפולמ ציר וא״נ ממילא לגהפסל מרובה סמכינן נמי דאיידי דיסלוש י ™ V : מיו אנל לויון וקיי״ל נל מלימה נש׳ פשיסא ונאסר פי " JTr 
. כחב הש״ך ולא ו ג ח י ד י י אמ״נ ציר יפלוט לם משאיכ לאחר י״ב שעות: (כו) ו ' » ו » ל ״ « ז « * י * ? לי״י 1ft & ל״יי י א ל ת מ . ג י מ א יי? נ , t *"׳ « ג . ינ ד ו פ  a m בנלי םנוקב א
ייייי m,vrw- י•״!״.״< י -׳״יי• •״י״י•»v«1 <»״.־ייי״י.י»״«. ״ י י י . י י/״י י 5 5 ״ r i l ־ 1 ־ i l ־ י ° י א , i , f i י 5״מ י מ ו י ש ג 1 ! 0 י 1 ! י פ א י י מ ״ י נ > 5 ד י נ י י 5 ה מ ה 1 ע מ ל ה ־ מ ל י י א י י ™ ^ ; j ( , א ™ ן ששהה שיעור מליחה ועתה ידיחנו יםחמו נקבי השליטה דשאגי « ,״״ אמרינן טו , . א ו ג י ח י ) M ״ י £ 0 א 5 פ נ ו י ש מ ו . w ,״ ו ץ ש ש i נ b o a ק , p נ v יב»**יי^״י ייקיק״ יי 
׳ להדחה זו אינה אלא להעביר הלכלוך וא״צ לימן עליו אלא מעט מים ובהלחה ו 0 ׳ 0 י ע ׳׳ק «״, ו ״ן ס ) פיחו םח שבוזוך הציר . [טי׳ ש ה ) : מ  JE ™ « £ נהגם שהשיג עליו נ
״ ^ כזו לא אמלינן דנסחמו נקבי הפלישה אלא כשהודמ כדין בשר אחר מליחה וללא * , ^ 
ר . כחכ הש״ך ו יחז ח בב״מ שכ׳ ששגנ הר״ב בזה ונם לעח סר״ב לבדיעגד אס גחכשצ בלא הדחה ומליחה שניח ליש להחיר במקום צורך גדול עכ״ל: (כז) ו פ פ  דבכשא״ם מטש נ
ס שהה שיעור מליחה אפילו נשל לציר נכ״פ א י מליחה אח״כ ומינה ל מ  שחוץלגיר אפור אבל בקרקע גשם ח״מ דוקא שנפל לציר בכלי מנוקב אבל גכשא״מ אף קולס שיפור מליחה אסור ולא מ
: לא מהצי הדחה ומליחה וכתכ באו״ה דאף נאין לציר מקום לזונ מה שחח לציר סוחר ונראה דלא איירי מטעם כשא״מ לא״כ נם הל״ב מודה דמה שיוון לציר נמי 1 , ק ביעי » ם י ש  גייןירק °
i אסור וכמ״ש בפי׳ ס״ט אלא מיירי כגון שמולח גשר הרנה בגיגית ע״נ עצים ואח״כ מצא חחיכה חציה חוף הציר ואינה נונעח בשולי הגיגית מיחר מה שחון לציר 1 ץ ^ ״ *  ״
 ל*יר(דחוידסטחפוזחוטרא] דל״ל לכשא״מ^כיון למונח׳ ע״נ עצים ואינה צונעח בשולי הגיניח וכמ״ש האו״ה שם חילוק זה עיש אלא כיון משרה בציר שאין לה מקום לזוג אשור מה שנציל
. והסעס מאחי שהודח בראשונה א״צ רק מכמ מימרא לשפוך עליו מיס להעביר הלכלוך ולא אמרינן דהוי כבשר שנמלח בלא הדחה קמייתא י ר ' ש ( ! » ) : ל ״ כ ך ע מ ס ; (שה פ״י! מ״י) ו י  שר
. והייני דוקא בהפסד מרובה וסעודמ מצוה נ״כ לאל״כ אפילו ו ת ח י ל ' יייא״ש. אלי ללוקא בלס בעין אמרינן הכי ולא בציר זה ללא גרע מפאר דם פליסה : (כט) מ י  עגפו אדנ
\ לצדיק ״ לאחר שיעור מליחתו חשיב כרוהח כדלקמן סימן צ״א ס״ה . שייך: (ל) שלמעלה. ללם אינו מפעפע למעלה מיהו חוחך כלי קליפה ממה שמיז לציר וע״ל סי' ס״ט  י צנ

י שישהה שיעול ר י כתב הש׳׳ז פי׳ אם אחר ששהה שיעור מליחה במקום ללא מהצי סזרח מליחה אנל כמקום למהגי מזית מלימה אימ פוסל ע עו ד סי״ח: (לא) שי < י ^ נ ו 4 ״ ע ^ ס ״  פ
 מישה



י הגולה א ן כ ן קנ ה י כ ת פ ב יורה דעה ע עא הלכות מליחה ש ה י ז ר ו  ט

ט א «וו גשם הושביא : ה  שיעור מליחה כנזכר לעיל במקום ללא מהני חזרת מליחה אבל במקום מהלא׳יש ללדילן נאסר כולו מיל וכן לפח האו״ה בכמה דוכחי ן
. ז״ל הח״ח פרי חדש י ל כ ז דינה כאלו היתה הציר כ  למהני מזרח מליחה אינו פוסל על שישהה שיעור כבישה בציר נהגינן ואין לשכוח: מ

 כמו שזכרנו : שם לין ח׳ כחוב באו״ה לראוי להסתפק אס קלקע מקרי כלי מנוקב מיייי הנא נשלא הוומ יאי
ה יי>!יחמלי4לת?י לא?הי פ י ל ק י י 5 יי! כ " מ א ״ מ ה ד א ר נ ל י ״ כ י ע י מ ח ס י ל י א ו י י פ ת מ י ש ח א מ ב י כ ע י מ ע י ש ס ס ש י ר מ י א ) חותכו לשנים. פי׳ דיש מחמירים ו א א ( ד  ן
 אח הדס שבבשר הלאש שלא במקום שמנע. בקרקע לציר אבל הלחה ומלי״ה שנית ו־מן
ע ומ״יי נלא הוריי! ולא נלה ר לא ג ו ד ר ו ש נ מ ז דינה כאילו היחה הציר(לכ) בכלי(כיה יוסף כשם ש״ד ואו״ה שס) מה שלמעלה מ  יצא ע״י מליחה ולפיכך מולחין אוחו מ
ה לינה מחתיכה שחציה בציר וחציה W מהיל אצאתל־5וויהס?ו ג״ל ע (מ] נשר שנגע כחתיכה שנמלחה בכלי שאינו מנוקב ונאכרה מ ע  תחילה על השיער שיסליע מ
ל י״ל יוי הומה ומלית־ שנית ל ט ס נ י ש ר י י מ ה ר א ר נ כ ו ״ ר ע י צ ט [טא] לציי . ל ק ציר ספק מים ™ מ פ ץ כאילו נגעה 1לג) בציר ד׳ע) נ ר , ס מ ו ש א ל ה ץ מ ז מ ץ א ח , ג כ מ ״ ח א  ץ

י , י ״ ! ד , י דרבנן [מב1 וםסיקא(לד) להקל(מרדכי סליה) (ו.) ציר מעורב עם מים ״ הלא הוגר השוט להסיר כלי• ו ו י ץ  י

ה הקרקע בשר שלא כהה עדיין שיעור השסל ונלא מלימה שנית < י א מ ו ת ו ״ ר י פ ב , ש ש נ נמג] אפילו היו' המיס(לה) גז) מועטיס לא 0 א ר ח כ ! א ׳ י ל י מ 1' י ר , י מ ר י ע ש  ה

י י 5 " ? 1 5 F S ייי V ' l ס מי1יי כלי ק א ע ת ש מ ה י ח י ל . דין נטש עיין לקמן סימן ק״ה: מ ר) ו י בשס אג ב  וכתב הרשב״א ע״ז דלפי סברתם אוסרת (
_ מנוקב והיה כנפל לציר דעלמא לממי א נלע טשוט דמשר^'שרית ״ ״ ״ ״ a ״ ״ ״ , - < ״ L ״ ״ ״ -  שהמליחה הא׳ לא נכנסה רק מעט ״
^ ש ״ ״ י ע ל נ ^ ל ־ ח ״ מליחה אח״כ דאיידי דיפלומטי א ו מ ה ם ו פ ל ט ה ש ו א ר ת ה ה י ל ן מ י א ד ר ע נ כ י ש  למס םיאבאם אלא ודאי אין ס
ריאלא״״^ה שכמת! י א^ו נ ה א מ ל ב ו 1 ר ט ו מ נ י א ל' ש י כ י ק ו מ פ : א י £ י ע ו 3י ם י י י א י ש מ ש כ א ר י ה י ה לל י ב כ כ ע  מ

ר ננלע מעט ^ מליחה אח״כ ואפ״ה התיר מה מ״מ אגנ * א ) ^ י ^ ו מ ו ס י ו ^ ^ ח ו ח ( א נ ( א ) ש א ר ה ( * א א  בשר והרוצה להחמיר בראש יחתכט ^
£ £ ' ™ % < ™ ' י שלמעלה מן הציר וכמ״ש בשמו בס״ק £ צ ל 1 ״ ת פ נ ם ומזרחו י ש ו ל כ ת ו ח ^ א ) ש א ר ה א 1 ל א ס ע ג 0 ן , ; ל פ צ ו ל ; ח צ מ י ס ו , ; ש  ל
 כשיער ונת״ה הארוך לא זכר שיחסוך לשנים איז הראש רק בקצר כחוב מ׳ ע״ש אבל אין לפרש דמיירי שנפל שם בשר שכבר פלט כל דמו לזה וכיון שננילט נ״תינה וא׳ן נאן
Vf?^\?T ל י ״ י י V ל " ז ש י ש ל ב ג י " ע ' ' נ  ונס כן שלא מן הדין רק בלשון אש רוצה חותך הראש לשנים כו׳ ואע״פ אסור אפילו בכלי מנוקב וכמו שנתכאר י
 שהטור והש״ע לא כתבו אס רוצה כו׳ אלא כתבו. דרך פסק מ״מ הוא שהביא בת״ח שם נסתפק אי נימא דהוי ככלי מנוקב ואגב דאזלא לא לטעמיה ש?שנ° לעיליואנילו
 למצוה בלע כו׳ ומשמע לפ״ז לאפי׳ בכה״נ אפשר לשרי מטעם ללא 3לע הא נויענו נוהגןה לאסור הפו
י א : ^ ^  נתבאר לאפי׳ בכלי מנוקב בלע מיהת מיהו פשיטא ללא איירי בבשר שלא נמלח כלל דזה כרי אפילו בנלי שאינו מנוקב ע״י מליחה אח״כ דאין "פיכן לא היק*' נ
 כח בציר לפרוש ממקום למקוס כמ״ש האו׳יה כלל ה' לין י״ב ורוקא מלח בכלי שאינו מנוקב הוא לאסור מיהו אף למ״ש לעיל לאף מה שבחוץ לציר נהסשו גוול ועל יוי הומה
, ים * " ™ S ^ S י ו י ה  אסור אפילו להר״ב אס נפל תוך שיעור מליחה• לציר בכלי שאינו מנוקב ממש מ״מ הכא נבי קרקע שרי מה שחק לציר כיון למהפקא P א
 ככלי מנוקב או לא להתס נופא חומרא בטלמא היא לאסור מה שחוץ לציר ולמי למ״ש בסי׳ ס״ט ס״ק ס״ט לבספק אס נפלה קולס ששהה שיעור ויויס יפלוט וס אתר הנ׳ נמי
?רינה י 'וואיל י ה דאמריניי ולוי י ל מ מ י ו מ ו ל ׳ ™ ־ כ י ע ג י נ ל י א ה כ נ י ח י ש : מ " ה DC1T ^0"יי "5י ע י מ י ש ה ד מ י ל י מ י ע י י ש ח א ו ל ב א 1 י י נ ו מ נ י א י ם ל ס מ ח י ל  מ

 מליחה אח״כ איילי כו׳ וכן משמע בת״ח כלל ו׳ ל״ל וכלל י״ל לין י״ג ע״ש וכ״ר מהרש״ל באו״ש ובספרו פכ״ה ס״ס ע״ז לחתיכה תפלה להיינו לטניס ולפיכן לא סמך טלוס
י ומ5למןאניונ"א1וש" מיא' ל כ  שלאנמלחה שנהערבה בחתיכות מלוחות בכלי שאינו מנוקב ובלעה דם למותרת על ילי מליחה ראינו נאסר אלא לוקא כשמלחה חתיכה ב
 שאינו מנוקב משוס להמקוס הוא לחוק וע״י מליחה פירש ממקום למקוס וכמ״ש סי׳ ס״ט ס״ק ס״ח משא״כ הכא וכ״כ בס׳ באר שבע דלא נמיייש לקל משוס יציר היוצא
fcV י "ימיא^״אלא״ייל י ש א ב י ו י י נ י מ נ י א י ש ל י מ | י ל מ ;  כלמשמע מרברי מהר״י כהן מקראקא בתשובה סי׳ כ״ו לחתיכות תפלות שלא נמלחו שקבלו לס מחתיכוח ש
לציוימיו  ולא מהני מלימה אחר כך(שהבין כן מדברי כמרדכי פג״ה וגס באנודה פכ״ה סי׳ קמ״ל הבין כן וז״א כמה שכתוב שם עיין שם) כי רבריו באותה ליייחואףיאה נפלי
. פירוש שיעיל מלימה יש להקל ממטמא י ט דציר מדרבנן כו  תשובה אינם עולים יפה ובספרי בררתי כל זה עיין שם •ועיין בהנהת הר״ב כבסוף סעיף י״ח בסי׳ ס״ט: מ
 י ש נ  דדם שמלחו אינו אלא מדרבנן והכי איחא במרדכי שס ואע״נ דבנפל לציר שבקרקע לעיל אזיל מםפיקא לחומרא יש לומר דשאני התם שאס למ»!ט ציי לא נצע ו
 אתה מיקל בזה יבאו להקל אס נפל ע״נ קלקע ללס ממש וכן יש לומר בשאר ספיקות מה שאין כן הכא ראיכא לספוקי שמא אין כאן ציר ועיין (סי׳«יאט«יף»')וזראש
וא׳תסמאיytS'שנ'א"אל  כמשמלת הבית דף ט״ה עמוד ב׳ שמחלק כהאי נוונא נבי דס שבשלו עיין שס: נ אפילו היו המים מועטים. פירוש שאין במים ס׳ ננד הציי 1 ל
ק ־ית שאין  אבל עכ׳יפ בעינן שיהיו מרובין מהציר כן משמע להליא בהנ״א פכ״ה ושאר פוסקים וכן הוא בהליא באו״ה כלל ב׳ לין ה׳ ע״ש: עצמות״שיש נ
י W'UM תיו? הושנ$ י י ש א מ ס P א א " "°ס"ע י ל ל ס י ע ל ד כ ׳ י נ i5mij 1 מ י ר ה צ ל | ל ה : < ל ס י י ש ס מ ט מ ש ה י ה ! ל י ( ° 3י" י ל י נ ש י ל כ ת י ז ש י א י  עא א ה
! £!?י»ז*«ש^ א  ביאור חגו״א חידושי רעיק כ
) •י (6*י מלירה נפלט ומתמצה אנל ח י ל פ י ג ס , | ג ח מ מ ז ת  נםתמק בדנו ופסק לההטיי : [מ] גשר עננע נו׳ . דיל דטהני ליה מליחת אנב טרף שמנונית איט אוסר נםליהה רק נ״ק (ייאית׳ ״כ
fe״ , ו י י ו ן ן 6 ן  שפולט דמו נו׳ : (מא] דציד ווננן . ו״ל דם שםלחו נםיש נמנהות נ״א א' : סק«"0 בבשר שלא נמלח נלל דיה שוי. ילפמ״ש השיך פקל״ו בהיותנו הבי יש נימ .״' ״,
פ נניס ו י ״"1'^ פנהווס המומ סו׳ נ ^ ג ב מ י י נ נ ייי' נ ק י נ י פ ! , נ נ  [מב] ופפיפא נו׳ . כס״ש בפ״נ דשנת (ל״ו אי) יפ״ק יט״ד דעיוונין יומ״א דייט : נפ בלא נטלה נלל לענין אם שהה נדי שירחייז י
י נתונו ואינו יוצא נמלימפ " ״ ל ' י " י N P ' M  [מג] אפילו היה כו׳ . ו״ל שאין ט׳ . ש״ך ועש״ך פנל םעיף «ה ! מנוקב הוי כבוש ואין לו הקנה נפליחה : (שיו שקמיני) אייל 011* 0

א [א] חותנו נו׳ . טשופ קוופ הםוח נס״ש בסיג בהניה ואס נפלה ט' והיה י׳ל בעיר שבקרקע דלינאנ״ט אלא בנפל תונו חוך שי׳נור פליחה . ובס״ש השיך טקסיו 1 0 
ה מטה יהונתן י ב  י דבנקינה וכן לפיט שבחנתי שם מליון דנ״ס ניב בחהיבח טפילה ושהח נדי שירתי" י

י ״11^ הא בציר פיעויא פו6 נוי י P " נ1 יי" פ 2 1 0 ח 0P'"," י י  רעדיין לא יעא התחיבה טידי דפה הוי נטו אתהוק איטורא . ואםוינן שטא קרקע הוי נשא״ט ולא מהני המליחה ^,' ""י יי °
ו על האור' וירפימ יפ נ מ י מ , 7 י " ' ־ ״ י י ° מ 6 0 P 0 *ייP6 01*f םשא״נ בפפק עיר ספק טיפ דהניט בנפל תונה חתינה שפיפ בל דטח דהוי חזקת היתד ובאטת י׳ל בתתינוז טפילה שלא נסלח ונפל לתיר 
» »a ור״״\ יאיי״ i א י״יז " ט י י P t י״י׳ ר o v n א ל נ י , י ) נ פ ' ^ ° ' * ט ' ח י פ א ( " נ פ י • ג י י  שירתית ונ! בנפל לתוכו הון שיעור טליחח אפור טח שבחיך העיר ירוק : (ש״ו היי') בעי׳ שיהיו טייב׳! טי
י ״׳<,, ״,י ״י ״ י״ימי• חציה חון ציוטנ ומציה תיו וניל דהנל לטי ואות עיני המירי׳ מ״ל ! ״ויי »״ ?י י ״  י
 באר היטב פתתי תשובה לריטנ פצטרפין לנטל נל
ס: (0 עיר מעורב עם מים. «" בת״ת נלל ו' סימן התתינ' שכיוון היוטנ דאמר״ ו  כנישה בציר כמו שזכרנו עכ״ל : (לנ) בכלי. השעם איחא בשיך גשם או״ה משכנות יטקנ סימן כ״י «'ש נ
ר יו״ו נוי! נשר שנמלח ונטל למים שנסאומו מפני שטויחו נהס נשו ואין ס׳ נמים ;נד הדס ונישול גורם!(התפשט איסור י מ ז מ , ל ו א ק ר ס ח ם ־ ר ש 0 א מ נ ו ק י ג , מ ו , א , ר ר ע ; ר ר ר ס ה ( ק ל פ ח ס ה , ל , א  ״
_ יש אוסרי[ ואין נוהגין נן אלא מותר נדיענד ותלה הטעם צפי שהמים מנעלים כת הציר עיש . נכל קדירה א״כ הנא נשנפל w u - ״ ״ V<״- ,v,J י ״ ״ ״ , ״ r ״ ™ , ,  ,<«< ״ ~
 ונראה דמ מ א״צ רק כדי קליפה במקום שנוגע בקרקע לציר אבל מה ש,מעלה יעיין נתשוגת נ1'נ תניינא מ׳ יו״ו סימן«־א שפקפק ע״י ושאני ציר הטתעונ עש המיס על המתינה שחין לציר איא
 ממנו שרי דלא גרע מחמיכה שחציה בציר (מציה חיז לציר ע״כ . ונראה דמיירי סינן־ ונטל נמו אנל כנשר אי־ו מתעינ עם הטיס ואינו מצטנן וראיס מסימן ציא ס״ה נהגה כגוש כמנישל נמי יינא הבי
 שנפל על הקרקע נשר שעדיין לא שתה שיעול מליחה דמםחפק אס מקרי כלי ג׳ דלא אמרינן שוגר הצלול מצנן המליח והאייל גזהוטתלק נין ננ״ח לעני! וס והעלה לסימר דגה מתיניתאועזת
, לוינא ג״נ ויש לסקל נין אם הוא הון שיטור מליוונו עיי מליחה שנית ונין אחר שיעור אסורים לטי! י״צ דווקא טנא ר ט ׳ א, מ ו נ מ ו י ל פ , י 7 7 ״ א כ י ״ ק ה א מ , ל , מ מ מ א ן מ ! ע ר ן , ל ,!צ ס נ , כ י ה 3 ו ר 1 ג  מ

״ 1' מציחתו ג״נ יש להתיר ומי שלגו נוקפו נוס מכ״ס יתיר עיי מליחה שנית ואף שנאן י״ל נסתמו ונכבוש נתוני יוה שצם סיינו h u f t ר י 5 . ר -1ח״,\ר מ ר ״ י ת ר ר » ״ ׳  ״.־,,.. ״״, _1,ח- NFT״- ״
ש נקני הפליטה מכל מקום הוי הצ״צ נסימן מ׳(הנאת־ו לעיל) מולק על וין וה שעל יוי סוחה כיון ולא מחלק גין נפל על ר 5 י ג f t «» מן « ל Wup.0 י מ,יחה אח כ ואפ ה החיל פס מ  נשא מ ולא מ
 למיירי שנפל שם בשי שכבר פלט בל למו לזה הסוד אפילו בכלי מנוקב מיהי נסתמו נקגי הפליטה וראוי לכמון עליו בנדון זה לק יזהו שימלנונו גפני עצמו ולא עה שאר התתינה שי׳יז לציר או לא
 פשישא ללא איירי נבשר שלא נמלח כצל דזה שרי אפי׳ בנשא״מ ע״י מליחה אמ׳יכ גשר ע״ש : (ז) טיעטים. עגהיט גשס שין לפנ״ש געינן שיהיו סרוגים מהציר ועיין נמג״א צנן ניןט פלתא ושטיקא אם
ו אף סימן חמיז ס״ק ל״ט שנתנ דמלשו! ימ״א משמע אשילו אין המיס מיונים ועי׳ נתשונת נכנש בתוכו יוה שלס דאו ה י ר מ ו פ א  דאין כח בציר לפרוש ממקום למקום ולוקא מלח משא׳׳נן הוא ל

- ^ פיית סימן י״מ נהנה שנתנ עליו ולא עיין לקמן סימן קנינ ס״ג בדברי סרמ״א עיי] שם: אין חילוק: f t ״ c f t נ ן ה י ל ל י ש א p 7 ״ ״ ״ א ש , מ , צ ר ל ׳ י י ך . ל ל ן ס ל ח ל א י  ל '

ם י ר פ א T ^ לו "היי״לי t ^ ^ ^ J ^ V S ^ ^ 
ה יאייא מפמא נפימ סימן י״ח כתרנגולת א י ' מ ״ ה מ נ  מנוקב או לא ודמי למ״ש בסימן 2"מ דבספק אס נפלה קידם ששהה שיעיל אסור אף שהושנ״א כתנ הטעם משוס המוח זמומה לה למתינה ע
' «־« שאחל מלימה והדחה נטלה על . אחלינא נמילתא ויש מקומות נואש שהוא מלול נשנים נו׳ לנ! צא ומי לחתיכה « ר י צ  מלימה בכשא״מ או לאחר שיעול מליחה לשרי מה שחין;ציר מה״ע : (לג) ב
ה מן פליאה בצליו לפתות הקנוקנות שנס נו׳ •שלבן כג״ל יש לאפור אפילו בליננני כדין נשי דף שמלחו מליו רק שלא נפלס מ ל מ א ג ל { ה 5 כ , ת ח ל 7 ״ ש ר ה ק לעת מ י לה מליחה אח״כ איילי וכו׳ ו מ מ  ו
. ולע״ו לא נהיוא ני מ״ש הגי״ע לגן לא ומי לתתי־ה עגה ליי־א על מקים המליח,1 ממש ני ו י ו שנמלח יק מצד אמד ענ < י א ה ן ׳ י י ל י מ ״ ת ע ן ל ח ן מ 7 Q 7 ה ע ל 3 , י מ ^ ' מ י ל m מ , m K ״ s w f l 

ה למטה ^ ד ה ^ ת התרנגולת ט י ר א ' ש י ש ת ע נ מ ט א מ ל י י א כ ° ftcn"5 ה י ! ם מ י ו מ
ש  " מ כ ס י י ת מ ס ל ו ק מ כ

ש  ר י  נאסר אלא דוקא כשנמצמ חחינה נכשא״מ משוס דהמקוס דחוק וע״' מליחה ס
. נתכ השייך ואע״ג דננסל לציר שנקרקע לעיל אזיל מספיקא לחימרא י״ל דשאני החס שאם אחה מיקל בזה ינאי רק שתיו שם נקנים סתומים ל ק ה  יוסף שמחמיר בזה עכ״ל השייך: (לד) ל
נ השייך מיהו עליפ בעינן שיהיו מרובין מציר (אף נטפר שלא היו יכולים לוונ ח ם , נ י ט ע ו  להקל חס נפל ע״נ קרקע לדם ממש משא״כ הכא דאיכא לספוקי שמא אין כאן ציר : (לה) מ
ה רק טיף טין< וכשמניהו ׳ י י ל ר מ ח ׳ נגד הציר) עכ״ל (קיצור דינים מדברי רמ״א וט״ז אס נשל בין החחימח בשר שמונחים נמליחה כין שהוא אוחו הבשר שמל א  שאין נמים ס

ס^ר^1ב 6 הסת!מי ת ס' א ממי ל ר י י צ ל ל ס מ 6 מ י " ה ' נ י ש ר א י ה ע & " ל ע ר מ ו , א ל מ י " ה י נ ת י ע מ " ל ע ו מ י ת נ ח י ו ע נ ש ״ ר י ו ר א א י ה
ס  א ר י ה י ל מ ל מ כ ל א מ ל י ש ( ת ל י ע נ ש " ״י י א י י ה י ש ( ל נ ח ב  י

ק לאור וירחיח נין שלא מלמ כלל או שנפל חוך שיעור מליחה מוהר ע״י שיחזור וידיחנו וימלמט אנל נשחהה נציל לשס ואפשר היס שם גס ממי י  גשחהה בציר.שיעור כבישה שיוכל ל
. ולאחר ששהה הבשר שיעור מליחה אס נפל לציר אפילו לא שהה גציי אלא רגע אסור . וכחב רמ״א מ״מ בה״מ יש להחיל נס בזה הומת התרנגולת שהיה סמוך ה נ ק  שיעור כבישה אין לו מ
 עד פליטח צירו דהיינו תוך י״נ שעות שיחזור וידיחנו וימלחנו ופשוע דלא איירי כאן מכלי שאינו מנוקב דא״כ היה אוסר בנפל תוך שיעור סליחה אסילן כלא ציר להוחה אחחנה שלה ולטי
ל לא נשתהה סרנה ם א  מסעם שא״מ כדלעיל סימן ס״ס סעיף י״ש והא לכתב רמ״א לאסור דוקא מה שמונח בציר אבל שלמעלה מציר מומר לא קי״ל כן אלא הכל אסור היכא מ
ScSw vKSS • (ש״ו

 בנפל לציר לדידן דקיי״ל מליחה • 
ד פנים . כתנ השייך אין השעס משוס ללכחחילהצריך למלוח משני צללים דא״כ למה שרי בסיג ע״י נקיבת העצם והקרוס אלא ודאי כיון שמולם מחנות דוס מיקרי ג״כ קצפ צ א (א) ל  ע
 מבחוז מכל צלדין סגי ללא יהא אלא משיכה עבה וה״ק מי שרוצה לעשות מציה מן המונחר למלוח הראש והמוח מוחו הראש לשנים ומולחו יפה לצד פנים מקום לציר לוונ דון הנקנים
 וגה שהיא תון י״נ שעות יש
̂ל שהיה נעוף הזה ס' גגל הציר שננקניס  צו לספופקיס ולא נסתמו כוי וגס התוית יקותיאלטתיר גהשימ סיכא ולינא גומות נגשר מטעס משריק שריק ונס יש לתלות שנתרגש ציל שננקני' מממת מימי סוחה כו׳ וגה י

 ואמנם אפילו צא ס" ס׳ אין להחמיר גזה משוס איסור וגוק ע״ש :
 בליון טהרש״א יד אברהם

 עיי שין פק״ל : (נהג״ה) אן£ו' היו הטיפ טועטיס לא השיני עוד רותח . טשאיכ בטי דגיט טלוחיס כמה פוסקים ולא אמרינן הוימ נו׳ ע״ש: (ש״ך ם״ק ט"') כתב בשפ אויח דבשו שלא נמלח בלל
. שין פיק י״ב : (שיו ס״יו יי) אבל ענ״פ בעינן . עי׳ םיםן ט״נ ס״ק י״ב ! (סי׳ ע״א שרי אפי׳ נפל לעיר ננל׳ שאינו טניקב ע״י מליחה אחיכ. כשלא שהה טעל״ע . וכ״מ גמיש פס כלל ו' נ י  פי׳ פ
 סעיף אי) הראש חותכו לשנים. עט״ש בנליט הם״ו לעיל טי' ט״ט פיק ייג דיש פנוא לאפור נס בדיעבד: סי׳ ו' . ונחנה הניח נצ״ע פס המ״י ס״ק ו׳ ואישתמיטסי׳ ונרי הש״ן הללו וכן הוכיח נספרו הארון.
 אפי׳ ונס׳ נ״א מתיר נמולח בנלי מנוקב ונפל נתון שיעור מלימה ככלי שאינו *וקנ(וצוגגיהו מיו) ואין אסור
יף א') הראש חותנו לשנים. סוא למצוה מן המוגמר לדעת המ״ו. אנל א °ע , נ  דק מס שנציר ומוינא פירש ממקום למ־,1ס שרי ומולח ננלי שאינו מנוקב אינו אסור אלא מקנס שענד על תקנת חכמים נמיש שס ; (טיטן ׳

 צכי לצדיק
 וא״צ לשטן מ׳ ומשק. והיה ג״ל דשפוקי טשפקא ואויל למומיא נמש״כ סשיו ס״ק ל״ז ושמא לא נםתמין לגמרי ניקני פציעה וטהני סותה ומליחה אבל מלישה בלא הימה יש ספק שיבצע.הציר. ועי״צ והדחה מועיל רק



ב ה י ז ר ו ן יורה דעה עא עב הלכות מליחה ט י י י כ ת פ 3 ש 1 ח 2 ל ו י ״ א  ב

: כאן בס״נ ע״י נקיבה כטצס והקרוס אלא ודאי כיון כמולח מבחוץ מכל למצוה מן המובחר מאמר שכחב ב״י הטעם שצריך לחחוך הראש לשניס

6 ״ י ^ *'^f ™י 0 " ה ' 
,'׳ ״,לי, ך'ף צדדין כני ללא יהא אלא חתיכה אחח עבה והיק הראש סוחבו לשנים משום המוח שבפנים ט״כ ובאמת נס ניקב העצם לחוד מהני וכמ״ש כ  ירישא ננינשא1
) הטלפים ב : י;ית יוסי W י״״! כו׳ כלומר מי שרוצה לטשות מצוה מן המזבחר למלוח הראש והמוח אחר כך כאן ועיכ מחורץ לשון ואס רוצה שכתב הרשב״א: ( ג  י
. כחב רש״ל פרק נ״ס סי׳ י״ב מאחר שמנקבין הטלפיס ׳ ו י חותך הראש לשנים ומולמו יפה לצר פנים משוס המוח כו׳ ובס״נ מבואר מחחך כ M

k ׳ w : a . 1 , 

 טסי אח״כ והיורה דעה לא קאמר וכן
 הלין בטלפיס כו׳ אלא שמהני
 מליחה קולס החילוך לאפוקי מן
 המחמירים אבל מצוה מן המובחל
 למלוח אח״כ כיון שנוקב המנעלים
 תחלה אע״ס שאין המנהנ כן ט״כ
 (שס)וטי׳ לעיל סי׳ ס״ח בסעיף ז׳:
. אין שייך תר  M ושאר הראש מו
 לומר באןדאסור בדיעבד מאחר שלא
 נמלח בפנים וכההיא דסי׳ ס״ט
 סעיף ל׳ בלא נמלח רק מצל אחד
 לכאן שהראש שלם הוס כמו חתיכה
 עבה אלא לאס קרעו לשנים אז לינו
 כדלעיל לענין נמלח מצד אחל וכמו

 שכתבתי שם :
) ויש מחמירין לבשלו. א ) 
 הטעם שמא יבשלו בלא קליעה
 וכתוב ע״ז בדמ אך שמעתי מלבים
 שמקילין ונוהניס לבשלו אחר
 המליחה ט״כ וכ״כ רש״ל להקל בץ
 שאין נזילה זו בתלמול ולא מאונים:

י !ירא כריתות נ י  א מימרא י
 דף צי יהג׳אי מזייף !הדא״ש
 נפי! וחולין: ב משנה חוליו

 חרושי הנרשוני
 (מימן ע״א ׳«"ך פ״ק די)
 ו ע״ל טיסן ס״ח.בלומר דשם
 נםעיף ח׳ נתבאר ד אם לא
 חתך אותו מעט למטה נהגינן
ענד טה שבתוך י  לאמור אף י

 להיינו המנעל למה צריכה להיות
 פנים ב נט *) וחוזר ומולח על השיער CM שאין המליח׳ קודם החריכה אדרבה טדיף

 השיער מעכב על ידי המלח להפליט דם:
ך אוחם מעט(נ) למטה הטלפים מחו ) ג נח נ ב  ב (
ויניח מקום החחך למ«ה ני] וימלח  ומולחו נה] נ

ן לטיל סימ! (נ) ס״מ): י עי ו  גם על השיער ד(
 ג נמ י הקרום שעל המוה יש בו הוטין והמוח עצמו
 יש בו דם נח] ואינו יוצא מידי דמו במליהת
 הראש לפי שעצם הראש מקיפו ועומד לפניו ואין
 מקום לרם לזוב לפיכך הבא למולחו קורעו ומוציא
 המוח וקורע הקרוס ומולחוה״ואם רצה למלוח
 הראש והמוח בחובו ינקוב העצם כנגד הקרום
 וט] וינקוב גם הקרום וימלה י ויניה הנקב(ל) למטה

 ומותר אפילו לקדירה;
! [י] ועיין לעיל סימן ס״ח כיצד ממין (ה)לכחתלה (ש״ד בשם ה ג  ה
 מ״ה) [יא] ואס גמלח הראש שלס בלא נקינח העצם ץ [יב] הקרום
 והמוח (ו) אסוריס(ג) ה ושאר הראש מוחר וכל שכן שאר (ז) בשר
 שעמו (ארוך כלל י״ז וש״ד) [יו.] הקוליח ושאר עצמוח שיש בהן מוח
 ט צריכין(מ) מליחה י [יד] ומליחת העצס מועיל למוח שבקרבו וא״צ
א [טו] מיהו לכחחלה לא ימלחנו  לנקוב העצם (עור נשס הרשב״א) י
 (נו) עם שאר בשר רק לבד [טז] ובדיעבד שרי (ארוך כלל ל״א)(°):

ם: פי ה ״ ובו ד׳ סעי א י ר ה ב ו ל ת ה ה י ל ן מ י  עב ד

לקרעו נא] קודם מליהה  א הלב י׳ מתקבץ הדם בתוכו בשעת שהיטה לפיכך צריך נ
: א ואז מוחל אפילי(א) לנשלי(אליו כלל ש״י)(א). ב ננ] (ייש ך  ולהוציא דמו ולמלחו אהר כ

י1 איחי) ואהר כך מבשלו (ש״ל): ל ו ו ית ־ ל ש ג 1 ל י י י מ ח  מ

 אימר"דע״כיימיכמ למקום וכמ״ש בסימן ס״ט ס״ק' ס״ח אלא הטעם פשוט כדפי׳ י. ד וע״ל סי׳ ס״ח. כלומר דשם בסעיף מ׳ נתבאר ראם לא חתך אותם מעט

ז למטה נהנינן לאסור אףדיעבד מה שבתוך הקליפס וע״ש : ה ואס רצה למלוח בו׳וינקוב נם הקרום. כלומר ולא מהניאלא בכה״נ ^ » ש * 1 י ' ל » ל ?  ש

 רמי כרוצה למלוח הראש ומנוח
 בהוכו ינקוב הטצם והקרוס :
 ב והוזר ובולה על השיער. היינו
 משוס רלכתחלה צריך למלוח מב׳
 צללין וכללעיצ סי׳ ס״ט טיין שס:
 ג הטלפים מחתך אותם מעט
. משוס לאל״כ הוי כמולח ׳  למטה כו
ל* , "משנמנאן בכלי שאינו מנוקב לפי שהטלפים פהו י  הקל
י י־» ממכבים הלם מלצאת ואףשנמלחו ״ * ל ״ י י » 
 פרי חדש אין הלם יוצא לרך הטלפים משא״כ
: (שט) וחוזר ימיי״ בשאל עצמות שמלימחן מועיל למוח אפ  הי

 עי השיער . היינו משוס י « ״ 1
׳ שבתוכן וכמו נכתב הל״ב ס״ר לפי נ מ מ ו ל מ  ללנממלה T,s ל
ל שהלס נפלט דרך העצמות ע״י ״ מ t o א יי'6 ייי*"יי יל 5 

 t^XA^l מליחה וזה פשוט וכן מוכח להליא
 מתך הראש לשנים לכתחלה ברשב״א וטור והעט״ז כתב וז״ל שאני
* שאר עצמית מטלפיס לשאר עצמית f f -
 אסור טשוס שטנו אתקנתא המוח שבתוכן ממלא את כל החלל
 ואין שם מקים שיתכנס שם הרס
 ולא מלחו מנל הצלוי! יש לו יישאר שם אבל הטלפים הס חלולים
 מבפנים ואין הבשר דבוק בכולן
 ואס לא יפחח אותם יש לחוש שמא
 יתכנס דם הפליטה בפנים למקום
 אחד והוי כמולח בכלי שאינו מנוקב
 ע״כ לשונו ולא נהירא להא אדרבה
 המולח בכלי שאינו מנוקב אסור
 מטעם שהבשר המונח בו הוא מונח
 במקום לחוק וט״י כך אינו פולט

 דין חתיכת ענה ולא ענר על
י מכמיש שהוי לא הצריכו ו נ  ו
 לחתוך חסינפ עגה לחתיכות
 דקות קודם פליחה . ולדידן
 נדיענד שרי נדלטיל נשימן
 ס״ט פיד עיין שם : נתב
 נתשונת הליש ליי סימן נ״ד

 מטה יהונתן
 (פיט! עיא ש״ך ם״ק הי)
 ושאף הראש סותר . לפי
 שעיקר הנלנולת נו׳ ינ״ל

 אלא חתינה א׳ ענה
 נמ״ש השיך ואמרי

 יד אפרים

& ,?י fa יפה וחיישיק שמא פירש ממקום י % 
... ,. ..... . . . . .  ואלמי, ׳ ' •• י י .. .

 יטעם;
/ ״  הש״ן ל

 »נל צווים סני ללא יהיה אבל לא כשמניחו טל בית השחיטה או אנחירין ולץ ביה מילי כלמהני בצלי לטיל ל״ס ס״ח וכן משמט להריא בת״ה ובטור ובהרב המניר פ״ו
 מהע״א לין י״ל ע״ש: ן וע״לטי׳ ם״ה בו׳. *) כלומר דשם בסעיף ד׳ בהנ״ה נתבאר דלכתחלה נוהנין ליטול המוח קודם המליחה מתיך הגולגולת
 ולחתוך הנולנולת שתי וערב שאז מתחחך הקרוס היטב וע״ש : ז הקרום והמוח אסורים, להוה כנמלחו בכלי שאינו מנוקב כתוב בח״ח כלל
 י , ״ ״ , ט״ו לין י״מ לאף בטוף הדין כן וע״ש: ח ושאר הראש מותר . לפי שעצם הנולנולת מפסיק בין רם שבתוכו לבשר ואפילו אס קצת מן

 ני׳.«X׳ הדס נפלט ונכנס לתוך הבשר כבולעו כך פולטו כן כתב הרשב״א בת״ה הארוך לף ע״ה ט״ב והרא׳׳ש פנ״ה ואו״ה כלל י״ז לין ז׳ ונ״ל שטעם
ו י״שי הראשון עיקר ולרוומא רמלתא כתבו הטעם השי.־!גס הר״ן פרק גיד הנשה לא כתב אלא טעם הראשון ולפי זה אפילו שאר בשר שעמו נמלח ״ י א 5 ל ׳ י י " י \ 1 מ ' ° 
 פשעס שמתאחד שיסי^אש? ופלט כבר כל למו וצירו בענין דלא שייך ביה כבולעו כך פולטו וכדלעיל ס״ס ע׳ אפילו הכי מותר (אם הוסר הבשר מעל הראש שבחוץ טל
 ואס נח! נאש נמים לו״י׳ין הגולגולת). ויתר ליני מלימה וצליה ובישול הראש והמוח נתבארו בסי׳ ס״ח ט״ש: ט צריכין מליחה. פירוש ואם נתבשל בלא מליחה המוח
' אסור משום למחזקינן לס במוח ומה״ט אס נמלח בריטבד טס שאר בשר שרי ומ״מ נראה ראם יש ס׳ בקדרה נגל המוח שבטצמות אף המוח ״ / ג מ

ס ^ י ' , " ה ^ א  שי׳״ ?
. וליל למוח שבראש להתס שורייקילדמא שבקרוס המוחהוא  אא״נ יש ס׳ ־גי הטלפיס וע׳" עצמו מוהר וטיין בסי׳ ט״ה ס״ק ח׳ : י וטליהת העצם מועיל למוח שבקרבו
ם שאר א מיהו לכתחלה לא ימלחגו ע # כלס כנוס בחוט אבל לס שבאיבלי׳(*) במעט מליחה נפלט ומתמצה עכ״ל הלשב״א לף ע״ו ט״א: י  ״"^5"° {"ייי/י״י י

. אבל בבשר שלהם נוהניס בכל יום למלוח אפילו לכחחלה ושפיר למי וכ״כ בח״ח שם לין י״א : ר ש  י ק״יהמוחזמנשלה״יפלימס ב
ך א ואז מותר אפילו לבשלו. ק״ק רמאי קמ״ל הא נס המחבר כתב ואח״כ מבשלין ונראה רה״ק ואז הוי כשאר בשר ומותר לבשלו י  אם יש ש׳ כתבשיל מות,־ ואס י
. פי׳ אפילו ע״י קריעה ומליחה מחמירין לבשלו גזרה שמא יבשלוהו ׳ ב בד״מ בשם או״ה: ב וישמחטירין מ ת כ ' י אפי׳ טס בכר מ C V ™  וי1שאפ- ״

B (*) אשי׳ מוח שנעצמות מתוך שהוא קליש נו׳ שאוית יהווה נשה הישניא . 3לא T O ו ז ו נ ו  ומשמע מ
 עצמו ביש ס׳ ליתא ולא ומי הידושי רע״ק ביאור הנר״א

6 (סימן ע״א ש״ן םק׳׳ח) ול(£״1 אפי׳ שאר נשר, לא ידעחי אטאי לא נקט הנ״מ נבשר דבנקינה מני אלא לטצוח מן חטונחר חותנו לנחחלה • •"י י«*ו י• [ב] ותייר י י י ' ( ' יי"" ׳ "יו ח  ס

ג . נפו שמועיל טליתיז העעט לפוח נם״ש נפי י ו . נטש״ל בפי' ם״ט ט״ד: [ןי] שאין נ י ך כו !. ",ei.<i,,'P ״E""?..s7. שבראש אם אחר שטלוע וחודח חזר ומלחן אס נאסר הנשר מהקךוט דלטעפ נבולעו נ ״;  ־

 פולטו אסור דפה שנטלופ עתה אסור ביון דלינא רפ של עצפו : בחנ״ה , ח״ה : [ד] הטלפיט נוי. דאל״ב חוי בטילה בכלי־ שאינו טנוקב! [ה] ויניח נו׳ י
 נפיש ברישא בניבשא בפי נ״ה (צ״נ ני) ונכבד נפי ב״ה קי״א א' ! [ו] ויפלח כו׳ .
] הקרופ נוי . נט״ש ע״נ א' ! [ח] ואינו יוצא כוי . דאף לצלי אטרו שפ ב' אצדדין טקפא קפ׳ ני׳'• [ט] וינקוב נט כוי, אף רבזלליה איע אלא העעט לנד וכן אבחיש )  ננ״ל: [
. ר״ל בם״ד נהנ״ה שנהב ולנתחלה כוי! [יא] ואם נפלה ני׳ . דהוי כנמלה בנלי שא״ט:«[יב] הקרופ נוי • נט״ש ׳ י  »ו אנח־רח ודין ניה לא טהני דעליה שאני ; [י] וע״ל כ
ו הו1י0 שדם ננופ בחן . דלא אטרו אלא רישא בכינשא משום דנךוט יש נ י ו . אף בדיעבד דמחזקינ[ דט בהו: [יד] ומליהת העצט כ ׳ ו  בצליה בפי׳ פיח ט״ב : [יג] הקילית נ

. הששא :עלטא : [טז] ינדיענד כי׳ . ענה״נ : הו  ונן בסליחה : [טו] טי
׳ י ! [ב] ויש נו ( י  ןזד [א] קוופ.סליחה . נפיש בנט׳ שפ הלב קורעו כו׳ לא נוי ונעלי איירי נטיש ברפ"! דפטחיט והיה לטליחה שהוא נצלי נטיש נפנ״ה (ציו נ

 ¥ פתתי תשובה

י נסימן ע״נ נלנ קורעו לאחר פליחה אף שהוא חלול נסניט ועי׳ נמנתת יעקב נלל ט״י הו  ו
 ם״ק מ״ה ומ״ש הני״ע וצא נוט מהדאה המיהני ואוננה עשס מונח איפכא דהוי נשי׳ עינ

1 י־ • ״״, ״ , . j ״.״ י _ , , , . ״ ״ ׳ י 1 י 1 ״ ״ ו , נויהטי  סעיף ו׳ מנןאו למל׳ נא א״צ לפתות הקנוקנות אצא ממנכנא ע״ש J* והגה פמו
ן . לרך המלפים משא״כ בשאר עצמוח שמליחחן מועיל למוח שבתוכן וכחב מהרש״ל ם ג ש . מ 6 ) ) ס ו י ,״,״, ש י 1 ג ״ י ־ , ה א ״ ־ י י ) 1 י, נ י ש ל י ט ו מ ש , מ B p , & \ s ) 

 מאחר שמנקבין הסלפים להיינו המנעל עדיף ספי להיוח המליחה אחר החריכה
, ״״״,. ,,.,״״.,״ אע״ס שאין המנהג כן: (ג) ט״ח. לשם בסעיף ח׳ נחנאר לאס לא חחך אוחם מעש למעה המנהג לאסור בדיעבד מה שבתוך הקליפה ע״ש : (ל) לטטה .  ״,״ .״,
 אסורה והשאר מותר והמחגר כקב השייך אנל לא מהני כשמניחו על ביח השמיטה או אנמיליו ודן ניה מילי כלמהני לצלי : (ה) לבתחלה. לשס נתבאר לנוהגין לכחחילה ליטול המוח קולס
׳ ״' ״לק ״"! יייי? המליחה מחוך הגולגולת ולחהוך הגולגולת(שחי וערב): (ו) אסורים . להוי כמולח בכשא״מ וכתב בת״ח דאף נעוף הדין כן: (ז) בשר . בחב השייך משום י ° פ  ש

 שעצס הגולגולת מספיק בין דס שבהונו לנשר ולפ״ז אפילו שאר בשר כעמו נמלח ופלס כנר כל דמו וצירו במכין דלא שייך ביה כבכ״פ אס״ה מותר וכ׳ הע״ז
 ואין לאטר מאחר שלא נמלח.משני צדדיס לטון דהראש שלם הוי כמו חחיכה עבה : (ח) מליחה . כחב השייך ואס נחבשל בלא מליחה המוח אסור (משוס
 למחזיק לס במוח וכן כל שנחבשל ״פמו אסור אס אין ס׳ נגד המוח שבעצמות) ומ״מ נראה לאם יש ס׳ גקלירה נגל המוח שבעצמוח אף המוח עצמו מוחל ועיין
 בסימן ע״ה: (ט) עם כאל .אבל״ בנשר שלהם נוהגים בכל יוס למלוח אפילו לכתחילה ושפיר למי על״ל הש״ך • (ופר״ח כחב ואגו נוהנין לכתחילה למלחו עם

 שאר בשר מפני שאנו מחזיקין בהן דם כשאר נשר) :
ב (א) לבשלו. אפי׳ עס שאר נשר וכחב הט״ז בשס הל״מ שמעתי מרבים שמקילין ונוהגים לנשלו אמר המליחה וכ״כ מהרש״ל להקל נזה שאין נזירה זו לא  ע

 בש״ס ולא בגאונים וכתב בחשב״ץ ואיני אוכל לב עוף אע״פ שהספר
 צבי לצדיק

 לסתום שלא ׳נצר גנליעס ומעט פליטה לא יעצו ננליעה אגל שיסתום כ״כ שלא יועיל מלימה שני« לפ״ו כנ״ס הי׳ ס״ח ס״ד טצוה מן המוכתר להסן לשגיס שהן אלנע . והא ללא סניה כאן כלוה לסי שספן
 זה ווא׳ לא אמוינן : אט״ש נםטיף נ׳ . וע״ל סי׳ ס״ח כיצד ניהנין לכתחילה. ולא סגי לכתחילה נוקיגת העצם לנו. כמ״ש
 המתגי ס״נ לפי שצריו להגיח הנקב למטה ומיישי' שמא יהססן . שנס נמליחה חיישיין שמא יתססך .
. כמיש שה ש״ה דמותו למלופ נישרא . ׳  נמ״ש נדימ סי׳ «'ג נש« או״ה לענין למלוח נישיא עלוי נגדא ואשור מטעם זה (ועי׳ גש״ו סי׳ ט׳ ס״ק חי) והמחיר לטעמי׳ אויל וש׳׳ל והמליחה לא חיישי
ימ סי׳ יה :חולק על הנ״׳ והשנים לועת הראי: לכינלית' לא ח״שי' שמא יתהסך עיש . ונותר עצמו למ״ש סימן ע״נ יצ״ע: (av העיף נ׳ נהנ״ה) י  עלוי נבוא . וכל וה גיור אלא שי: לתמוה על רמ״א נ
י ואין מחזיקי! נו 51 נמו גנני מעיים. ונעצמות עומן ינ־א ־כ ס״ק כ״ג ואי( מחויקין י  עצסיח שיש בהט מוח צריכין טייהה . המ״י כצל ליו ס״ק נ״א הוכיח מנת״ח :ם וצריך מלירה ה״גו ל;תד,ילה אנל נויננז־ :

 מילואים
. ניעה העט": הוא כי וה יווע ני גמקוס אשר ימעט המויר המגיע נס התנועה גי התנועה היא נשניל האויר, לגן גטצמות אשר המוח מוקף מגל צד וממלא אמ נל החלל לא ׳ י  ('־׳נין ׳:"א שיך •"ק ני) ולא נהידא:

 באף היטב נזירה
 משוס המוח וכו׳: (ב) למטה . והפעם איתא בש״ך לאם לא יעשה כן הוי
 כמולח נכשא״מ־(שהשלסים מעכבין סלס מלצאת) ואף כשנמלחו אין הדם יוצא

 שהספר איגו מזכיר רק לנ נהמה שקשה לשכחה מ״מ כמו כן מונע גמי 'לב עיף עלי;

 יד אברהם
 לפ״ו נגייס הי׳ ס״ח ס״ו טצוה מן המובחר להסן לשגיס שהן אלנע .

 המנ״י נלל ט״ו ס״ק נ״א וטי
 נ:ס"ו ס״ק ט׳ ועיין נתשונת
 ננה״ג נאשה שעשת׳ פשעיו״א
 מליאה מוח ןהניחתה נמוחשח
 עם אחרים ונתנה גחנור ושונ
 נ1נר׳שצווח נפשטיו״א 1הוציא׳
 בקלוט ולא מלחה שהווה
 •עוהי״ט גאון להתיר הכל לני
 •כלא היה מהאישור לק כתות
 מסי וגעל ננהיג חלק ואסל
 הכל שהפשטיוא עצמה לא הי׳
ו המוח ואוסרת השאר נ  ס׳ נ
ן וגם נתוות חסו י  ע״ש נאו
 הניא שס סימן ו׳ תשוגמ
 וווסו״י חון טססק והפשטיוא

 ואיותיו ומסיק ונולס אסורים
נ נהנ״ה)  יעי מ מ״נ: (שפםי
! וכי  צריכין סליחה. ענה/
 מח״ג גשם נימ דוד «צס

 גליון מהרש״א
 (סימן ע״נ שייך ס״ק אי)
 אפילו עם נשר . וניט
 לדידן נדיענד נט״ש בט״ק



ר הגיל״ j ץ » p ן ה י כ ת פ ב יורה דעה עב הלכות מליחה ש ה י ז ר ו  ט

) קורעו אחר סליחתו . בהג״ה ש״ר בשם מהרא״י שמעחי בלא קריעה אבל צוצין אוהו ע״י קריעה ומליחה ק5ח כשאר בשר לקמן דף יףס: ־(!זול: י שפ ב ) 
ן ^ ^ נמשנה תג! בשנו יכו ו תנ . ^ ^ ^ י ג ן ח כ ן ץ \ , ש 3 כ מ ״ ח ץ ןא ״ ם p,״ ע י ד ב ג א ל ו ה ש ל ם פ י ד ב פ אלא ג ״ כ  להקשיח הא לא אמלען מ

 בעין ודם הלב הוי כדם צלול ויש ליישב קצת דכיון דלרך הדם של הלב שנהנו להחמיר מיהו בדיעבד אס בשלוהו אחר קריעה ומליחה פשיטא נקודות הכסף
1ב£? 0K־ ק י י - «י ב אי5\ ל ל כ י י א נ י א א י " ש י י ' ת י  להתיבשחוך חללו מה שזב היי כדם פליטה ולפ״ז צ״ל דגם במליחה דשריאף להיש מחמירין וכתיב בתשנ״ז ס
) אבל עוף אע״פ שהספר אינו מזכיר רק נתנתי שז־ יומי, «*ש: ה!!׳״ ג  מתיבש ודוחק קצת עכ״ל: (

א ׳ ... , . , ״ ^ ^ 
 דלא כרמב״ם דפסק להתיר מכח
 התיהןבנמ׳ שאני לב דשיט ולא בלע:
. וכחוב בח״ח כלל ב ל  (ד) כננד ה
 נ״ז ודלא כש״ד שכתב ננד דס הלב
 לחוד וי־ש״ל טשה פשרה ביניהם
 דהטור מיירי שלא נמלח הלב עדיין
 ע״כ צריך ס׳ ננד כל הלב אבל ש״ד
 מיירי שנמלח ואין שס רק דם הכנוס
 ובזה אין שייך לא ידעינן כמה נפק
 מיניה *) ודבריו נראין עיקר בפי'
 דברי הטור דאי מיירי הטור בנמלח
 אין שייך לומר לא ילעינן כמה נפיק

S M . ? ^ מ ) קורעו אהר מליחתו לב בהמה שקשה לשכמה מ״מ כמי ? ב ו ולא לךעו ( ה ל מ י ז ג נ  ב
ו כן מונע אני מלב עוף עכ״ל וכן כ ו ת ב  ומוהר אף על פי שנטלה עם הדם ש

לש וה^והוא הרין י אם צלאו  ג גיז דכבולעו כך(נ) פו
 ולא קרעו שקורעו לאהר צלייחו ומוחו־

ד נו] אבל אם בשלו בלי קריעה אסור ה *) ער 0 ) 
ח כנגד הלב ש רלא ידעינן במה  נא) שיהא ס׳ (

 » נפק מיניה :
 דגה ן [ה] ואפילו בלאיכא ם׳ 5ה) ז הלב (ד) עצמי אסור(ארוך
 יש״ד מהיא״י ייי״י) ה [ט] ויקלוף מעט סביב (ה) הלב [י] ויש
 מחמירי[ בו אפילו במליחה ט לאסור שאר בשר שנמליו עמו ואומר׳!
 ללא אמדינן כבולעו בך פולטו גבי דם הלב הכנוס בהונו(ו) דהוי דם
 ממש !לא מקרי לס פליסה (הנהש ש״ד בשם ר' מחחיה יכ״מ במרדכי

 ראיתי נזהרין בזה: ג דבבב״פ . הידושי הנרשוני
י נס״ק ״נ משמע שיהניפ ע ר מ  ואיו״נ ללבבי דם כ״ין לא א
ס י, . השיך להתיר מה שמיזלטלפיס ע נ , 7 ח  ו

ט וס ס ע וגפ הסי! לא הניא שוס חיליק  כבכ״פ וכללעיל ר״ס ס
' * נ % = ף י פ ס נ 2 ׳ ״ ת נ ן נ ׳ ״לק) י י פ ) ע י ש ב י י ל ב י ג נ א  ש

י עכ׳׳פ שיעחו דלא מ  ולענין זה מ
ה פרי חדש י ל י י ז ב ג ל ט ן ע ק מ ס ר נ ר  בולע ה

n שנשאל על מעשה שמלחו הרנמ r - ״״, . .» . . - , , . ,U ״ ״י ר  ,״״,
ס עופומושתיםמהס היו סגולי• ! ח י! ש כ ב . ה כ נ נ ״ ג ס פ  .5W י
ש במ ש טעם W) עפ הלנ והננו נמיכן והשיג  לין ב (וכ״ב מ
r דנני מעיים והכנו ישלינו  ודיירי ויוויורו rw ויחדרו! ״
ש פוצה והשני עופות יאנלו אות! ת ה י ב ״ ס w נ ע ן נ ו נ ר נ ו ה  י
 מחננירין שכתב בהנ״ה לאסור בשר צלי ולא מנושל ושאו העופות
נ מוהרי! ננישולע״נ ואני ה י כ ״ א ר ה מ ש ן ״ ו ע מ מ ע ל מ נ  ש

ס הוך חללו אלכ ע״י מליחה וצלייה שהעופות ״ל! »י4! גנישול  מיניה וכתב עוד רש״ל דאם הופשט האווז ונמלח עם הלב ונתבשל כך בהגהת ש״ד הטעם דכיון שהוא מו
ר והלב יקרענו וימלתנ! ונ! ש  לא אמרינן דהוי ס׳ ננד דם הלב דאפשר שאין בה ס׳ אפילו ננד דס מתייבש הדס תוך חללו וחשיב תו דס פליטה ולפ״ז פשיטא דשאך ב

 הלב ונראה דלמעשה יש להחמיר כדעת רמ״א להצריך ס׳ ננד כל הלב שנמלח עמו שרי ועיין בס״מ ז׳ מיהו הרשב״א בת״ה ובמדושיו והר״ן
 בכל נווני וראייה ממ״ש מהרי״ל העתקתיו בסוף סי׳ זה דהיה נמלח פכ״ה כתבו בשם הרמב״ן ללצלי בלא״ה שרי דבצלי אמרי׳ דשיע ואינו
 ונתבשל ואפ״ה הצריך ס׳ ננד כל הלב ומי יקל נגדו שהוא גדול בולע כלום ונראה שם שכן דעת הר״ן וה׳׳נ במליחה אמרי׳ דשיע
ר. דדם שבלב מתיבש בתוכו כ״כ ובספרי כתבתי שהיא השטה המחוורת בש״ס וכן הסכיס מהרש״ל ה) הלב עצמו אסו  שבאחרונים: (
 הנ״ה ש״ר: (ן) דהוה דם ממש . וא״ל לפי זה למה אמרינן בהחלת פכ״ה סי׳ מ״ח ונ״ל דנ״מ אם אחר שנמלח הלב נפל לציר דשרי מטעם
 הסעיף דשיע ולא בלע אע״נ דאסור בשאר בשר וכדלטיל ס״ס טי: ף אבל
 אס בישלו בלא קריעה אסור. דעיי בישול בולע ולא אמרי׳ דשיע ולא שייך למימר כבכ״פ בקדרה רהא כל מה שנפלה ממנו הוא בקדרה:
ד שיהא ס׳ כוי. לכאורה משמע מדברי הט׳ודאפי׳ נמלח תמלהדיצא כבר כל הדס שבבשר הלב דמה״ט קורעו לאחר מליחהו ע  ה
 ומוחר אפ״ה בעינן ס׳ ננד הלב ולא סני כננד דם שהיה בחללו דאף זה אין אנויכולין לעמוד עליו ולבערו שהרי כתבו אבל אם בישלו בלא
 קריעה כו׳ דמשמע ממלח מיהא אלא דנחבשל בלא קריעה ועוד דאי לא נמלח תיפוק ליה דאפי׳ נקרע צריך ס׳ ננד כל הלב וכן מוכח מדברי

 הרשב״א בת״ה להדיא ע״ש ונס דברי שאר פוסקים לכאורה נראין כן וכן נראה מדברי מהרא״י שכתב בהנהח ש״ד על מ״ש הש״ד הלב אסור והיו' כחחיינה' ענ" דמלייתה
ת (פי« ^V-bV^V נ׳) ב ו 3 ת ' ב י ה פ י נ י ו מ י י פ א נ מ ה ר מ 1 כ נ י נ מ  שנתבשל בלם חללו והעוף מותר שיש ס׳ כננל דסהלב וז״ל הא דלא קאמר ס׳ כגל הלב דהיאו י
״ ל 0  מיימונ״י משום דדם הלב כנוס במקום אחד ונוכל לשער ודם שבבשר הלב יראה כיון ללקלרה איירי ע״כ נמלח החלה (ובלא״ס מוכח מלברי ונ״ל דנים»ם לאת- ^
י ה*יו אל!ייתימי^ י ע־ש "ו " ט כ ה ״ א ל י " כ  הש״ד דמיירי ממלח תחלה שכתב משוס שנתבשל בדם חללו והיינו דנמלח חמלה דלא מאסר אח״כ אלא משום דס י׳ללי) ע
 וסייעחו דמיירי נמי לקדרה ע״כ נמלח תחלה כן היה נראה לכאורה אבלמהרש״לכתב באו״ש ובספרו פכ״ה סי׳ מ״ט(ונס מלשון חשובת והאייםתו טל שינומ״ומפוש

 !רענו
 יזכנו יצלגו כל מו וחו כויני'
 ואי! צורן להשליכם מוצה

 ופשוט מוא :
 (שיפן ע״נ סעיף ני) עד
 שיהא ה' נננד הלנ נוי .

 מטה יהונתן
 הגולגולת מפסיק א״נ
 מאי סהני מליתה מצו
 מון הא אותו צו הדביק
 נעצם מענג המליחה מלהתפשט
 מענר אל ענר וא״כ לא סוי
 רק נמלמ מצד א׳ אע״כ ציל
 ומליחה נולפ לפליטת ום
 ממוך המומ א״כ שפיר אמריי

 כן היה נראה צכאורה אבצ מהרש״ל כחב באו״ש ובספרו פכ״ה סי׳ מ״ט(ונס מנשון
̂ הסוני׳ לנל ה״ייילג ה נל מ י ל ם מ ל ן י ק ר י י ר מ ן ט ה • ש ב ש  מיימוני גופיה סי'י'משמע דלא בריר ליה הך סברא דנוכל לעמוד על דס שבחללו ע״ש) דמוכרחיס אנו ל״
 עכ״ל ונס הב״ח כתב שי״מ כן (וכן פירש מ״ש במ״ש) ובעיני לוחק לפרשכןוכמ״שוגסבת״חכלל נ״ז ל״ס משמע לס״ל דהטור פלינ אש״ד אסוריוהחילוק שיש'ני!נני:יל
ל לצלי היינו מטוה הא וקאפי  וס״ל להפילו נמלח צריך ס׳ ננל כל הלב ופסק כהטור ע״ש ודוק נס באו״ה כלל ט״ו ל״ד כתב בשם הסמ״ק לאפי' נמלח צריך ס׳ נגד כ
1 שנתון^לל'הוא שיט ואמ! י ז יא י ח ג מ  הלב ולא סגי בס׳ נגד הדס שבתוכו אלא שכהב שם כטטםבשמו משום לאני צריכין מליחה משני צלדץ וא״כ לא נמלח מבפנים י
 נראה כן דעת מהרא״י ודעה הר״ב שהרי נס הס פסקו לטיל סי׳ ס״ט ס״ר דאף בדיטבד צריך מלימה משני צדדים ואפי׳ הכי פסקו כאן נלעמשא״נ לצו מיצו! מלע
א•:" נצלי מ?תר ניה  לקורעו אחר מליחתו ומותר אלא ע״כ כיון שהלב אינו קרוע הוי כחתיכה א׳ עבה כמו נבי ראשבר״ס ע״א ובאמת לא מצאתי מזה שוס דבר »ר־

$ םאמ׳ 9 ! ׳ r t״ !w י «צד י ס ב א ח י כ כ ח מ ה 1 ד י י ה כ 5 ו ט י " 5 • ' ו א °' י כ י א ד ' ב י פ א י י ו • א נ י ד ע ל ״ צ c ו * ׳  כתבתי שם בשם ד״מ שנס הר״ן סובר דלא ידטי׳ לשמי ״
 עד שיהא בו ס׳ דמשמננ דאס יש בו ס׳ גם הלב מותר וכמבואר נ״כ בב״י א״כ היה ליה להר״ב לכתוב וי״א דאפי׳ איכא ס׳ כוי: ז הלב השיך אס נפל לציר מותר

f ל ״ ו ל נ י א ב ו ל *) ב"לל ה ) י ל י ש כ ב י י ח נ ל ו ש ב ח ב מ ל ב ס ש י ר. הטטס כתב בח״ח שם ד״ו בשם מהרא״י בהגהת ש״ד משום דלפעמים ה  עצמו אסו
ס ^ ל נ א ץ צ נ ^ ט י א ו נ י ן ו ת מ  יוצא למוץ והא ללא אסר ליה מטעם שהלב עצמו נעשה נבלה מהלם שבתוכו שהוא לבוק בו כבר כתב מסרא״י שם ללטנין זה מהני שיטתו ש
 נפל לצי פנימי
 מקום החתוך

לא נפללצלהחיצו! לציר או אס ש ל ״ א ע י ד ה מ כ ״ ד כ ה ״ פ ם ו ל ש ״ ש ר ה ח מ ג ר מ א ו ב  ללב ללא אמלי'רממהר לבלוע טפי משאר בשר ע״ש והוכיח ק מלבלי הש״ל וכן מ
י נלאינ; ׳ י אפ י ב, פילוש אס נתבשל הלב עם הטוף בענין שיש בחתיכה עצמה ס׳ אפ״ה צליך קליפה 5שפ נמ?) : ח ויקלוף מעט סבי  כהטט״ז שאסל ליס מטעם מ״נ

ל כל פ׳ הלנ ןזטו אפור  כיון רכבר נמלח עמו ונאסר כלי קליפה וכן מבואר בת״ח שס (ולפ״ז מוכח נ״כ לעת הר״כ ראפילו נמלח הלב תחילה צריך לשטל ע

 (פיק ע״נ שיך הק'נ)טיהו
 תרשב״א נת״ה ובחידושיו
 ונו׳ עיש וניל מ״מ ונוי
 ושוי מטעם וכוי. וחמיה כיון
 דסמו על שיטת סרמנ״ן לעני!
 סמילוק שגי! צלי לנישול איכ
 ני נשל לציר על צו החון
 פשיטא דנלע ודוחק גדול

 דאיירי ונחתו הלנ ונמלח
 ונטל לציר על צד הפנימי וגס
 הפו״ס מעתיק דנריו נהתס
 ולא נמית לחלק נמנ׳ וצ״ע •
 הגס לשיטת מהיש״ל לקימ
 ע״פ ודו״? . או קשה איו
 ערגנ הונרים וכתנ סתם
(rfjn f שם ש) :ונ׳׳מ 
 ונאסר נדי קליפח. צ״נולא

 הלב ורוק ועיין בס״קה׳) : ט לאפור שאר כשר שנמלח עמו

 כיאור הנר׳׳א
 נוירון ש&א ינשל בלא נךיעה ונוירווןחדשח תיא יאינ מל תא דאטרינן לעריו חתיכה
. נלפד טעליח נטש״ו: [ל] דננילעו בוי . ׳ ו  וטליחח ניסא הבי. פר״ח: [ג] סלחו נ
 כסםקנא דנט' דופייז דפסחיט נטיש לטפה : [ה] והית אט נוי . נט׳ דחולין שס :
 [ל] אבל אפ בוי. עתופ' שפ דיח חלב נוי : (ליקוט) אנל אפ נשלו נוי. עתום' שם דיה
 חלב נוי אבל בתיה ע״ו נ׳ הפנים לדברי רש״י ונתב שנן דעת הרו״ה וכי שלכן נללינחו
 במתני' בהו« התל ובגתל אפיי בשלינהו בקדירה והיה בלב ועסי' גי ם״א :
 [ז] ללא 'רעינן כוי. נפי שם ע״י ב' : [ח] ואפילו בדאיכא נו׳ . שהקשו היאך אטרינן
 נבכ״פ והא לעני! דט בעין לא אטוינן כבנ״פ נטש״ל פ״ט ל וכלב הוא דפ בעין נם״ש
 בר״פ זה ותי' בחנשיד רדפ חלב מתיך שחוא כנוט תוך חללו טתיבש בצליה וטליהה
 [ועתופ' קי״א א' ד״ה דםא כו׳ אעיפ נוי] וחשיב דפ פליטה ולפיו הלב אפור בבישול

 שאינו יו«א כולו ופורש פטקיפ לפקופ כפש״ל בסי' פיט פייו) בהנ״ד. . ובש״ע שפסק דהלנ טותר נ״כ י׳ל כתי' שאף לפניא טשופ נבכיפ פ״פ צריך לתי' שאני לב דשיע
 לענין זת דלנני לידיה הוי נטו דפ פליטה: [B] ויקלוף כו׳. טשוט סליחח דטעיקוא ד»וטד נדי קליטח : [י] ויש טחטירין נו׳ . פיל כתי' השני חנ״ל דוקא לב טשוס דשיע •

 יהטנחג

ה הדושי בית מאיר י י י י ד ב ג ל ט י ע מ ליו מ ל  אבל הלב עצמו מותר דלכך מהני שיטתו דלא ט
ק מיחשב ״ ג ן י ר ש ן ד י  ח

 (סיי עינ ס״נ בהגיה) ככולעו כך פולפו. קשה לי הא בסליחה נט נדט פליטה ל״א
 כנניפ נדקיי״ל לעיל (טי' ע' פיו) והויל לסנקט דליא איידי דיפלום דם וידיח אלא ודאי
 דטרוד לפלופ לא בלע : (שה) בממום-שהיה הלנ לכוק. וקשח לי כיון דחלב לא נאטר
 וקורעו אתר סליחתו וטותו איכ לננ׳ י שאר החתיבות בשר הלב עעטו כדי קליפה ועעינ
 וכ! קשה על תחילת דברי הרטיא ויקלוף פעט סביב הלב וחטעט דבטליחה נאסר נדי
 קליפה ואבואי לא נחשב בשר חלב עצטו בתורת קליטה: (שיך סק״נ) ןעיל דגים וכוי.
 בלא״ח נ״ט אט אוזר שנטלח הלב ושחה נדי שיפלוט דטו ועירו [או בחווח לאחר ששהה
 בפלחו שיעור פליהה להםובריס דהודה נפתפו נקבי הפליטה] חזר ופלח הלב דלטעטי׳
 הראשונים דדם הלג ברט פליטה אסור כיון דאין לבשר חלב וט של עצמי לוטו־ איידי

 ופליט

 באר היטכ פתהי תשובה
) שיהא ם׳ גננו חלב. טי׳ משוגה מ״נ חלק יו״ו סימן ניה ע״ד טיף שצלאו א ) ב . (ובה״י כתב המנהג הפשוס לכ העוף זורקין ע מ ק ראיתי מהרץ ב  וסיים הש״ך ו
/ י תוך נעקיין ונמצא נו לנ אס יש להחמיר ולומר שהרוטב לא הגיע למעלה ונסינן ששים ת ה ו , ר ו ה א ן ל מ ש א,,ןא מ ״ ל ע ש ל 3 א ש ן כ ז ל ש ב מ , ו , ח ל ו מ ״ ו כ ח ו ה מ מ ה נ 3 ל , 

״ (ליון מהרש״א י י י ״ י " ל ג 1 י י י י מ w ״ ל " 6 ל י ' י י א מ י ה ־ ש מ ג י י ג ז י ו ן י מ נ ? ־ ל ' מ ת י 6 . בחב הש״ך ואע״ג ללבבי לס בעין לא אמרי׳ כנכ״פ כזלעיל ל״ס ס״ט ונס״ם ע׳ שאני 3r׳ לב לשיע ולזה מהני עכ״פ שיעחו שאה"י!(ש״ו סק״ג) שששה דברים שמשכמיןאת הלימוד וקדמינייהו האוכל לבבהמהע״כ אין לאכול ־rשל ג  עוף ונין של בהמה): (נ) פולטו

׳ נו פעט טיפ הטריף טחר״ש י  ליה מסעם שהלב נעשה נבלה מהדם שבתוכו שדבוק בו כנר כחכ מהרא״י ללענין זה מהני שיעתו ללא אמרינן לממהר לבלוע טסי משאל נשל : (ה) הלב . ש
 שפירא דהוי טקעת חתיכח
 נתון חרוטנ נוי והוי איםור דבוק ובת׳ שער אפרים פי' נ״ט בתב ,עליו וצ״ע לדינא ועי׳ לקק סי' ג״ב פיו בהנה ובטיו שם : (שה) שהורעו לאתי צל״חי • יי שיד סי׳ עינ ה״ס ייג : (נהג״ה) ואפילו

 נו׳ הלב עגטו אהוד . ובנבו כהיג חוכך הש״ך סי׳ ע״( פיק נ״ב להקל . ובטלאו בביצים עי' 0*1 סוף פיסן ובהנהת ש״ע ושיך פוף ם' עינ ו
 אברהם (*) נכל הלנ כציל. חכמת אדם .

 משמעיעיכונאוכ״ננ״י א״מ ר״י ונואמר נכ״דה״א צריו איל תקצה קמיע. ינספ״סדנונימהמתהללצרץ
 שיכוזן נוי והוא דיענו: (טיטן ע״ב סעיף נ' ני*"ח) ויש סחטירין בו אפילו נםליחה ואפור שאר בשר

 (יי״ד ה״א) שנמלח

 וללא >fn . ילי נראה וסש״ו דקדק לשון הג״ה שכ׳ דמציחת מצס מועיל כו׳ יוה דייקא שממוקין נו דט
 טניס קצת יומר מנצי מעיי׳ דאלינ אין צ״ל צונרי׳ אלו. ונ״ט נסי הארון ע״ש ויזיק. וכן סתס צריך



ב ה ן יורה דעה עב הלכות מליחה טורי ז י י י כ ת פ 3 ש 1 4 ^ ע י י א  ב

 הסעיף קורעו אחר מלימחו ומוהר שירן בד״מ דס״ל דמהני סברא והלב
 שיעלענין הלב עצמולליהוי דס פלימה אבל לענין הבשר שעמו מקרי
 דם בעין: (ז) והמנהנ להקל. פי׳ במליחה מקילין בין הבשר שנמלח
 עמו בין הלב עצמו וכמו שמסיק אח״כ שאין חילוק בין בשר כו׳ רק
 בבישול קי״ל אפי׳ בדאיכא ס׳ הלב
 עצמו אסור ומ״ש רמ׳׳א אמ״כ
 ולכן אס העוף שלם הכל מותר לא
 נחכוין אהלב עצמו למ׳׳מ אסור
 בבישול ומו״ח ז״ל הקשה כאן דברי
 רמ״א אהדדי ולא קשה דאהכל
 קאי אמה שבקדרה ועל העוף :
) בין אם הלב סנור כו׳ . דלא ח ) 
 כאו״ה שסובר בסגור למעלה אסור
 אפי׳ במליחה וצלייה ובפחוח למעלה
 סגי כמו קרוע ואם בישלו אח״כ
 מותר דקשה עליו היכן מצינו מה
 שאמרו וקורעו לאחר מלימתו אי
 בסחוס למעלה הא כבר נאסר ואי

ם זה מקרי לס ס ר״י)(ז) י [יא] והמנהג (ו) להקל וכ! מיקר מ  מ
 פליטה ושייך למימר ניה כבולעו כך פולטו מידי להוי אדם שגמונףן
 כמו שנחכאר לעיל סימן כ״נ (ונ״ל האו״ה ומהר״א כ״ז) [יב] ויש
 מחמירין לקלוף ק3יז במקום שהיה הלב דבוק (בארוך ומרדכי שם).
ד] ואז הכל י ] ושוב למוש לדבריהם (r) ולקלוף קצת סביב הלב [ נ י א [  י
) עצמי ע [טי] ואין ח ) נ ל ב ואין מלוק בין בשר שעם הלב או ה  מוחר י
ט) למעלה (ד״ע ולא כאו״ה) ח(  מלוק(ה) בין אס הלנ סגור או פסו

 מיחשב דם פליטה המעט שבולע אבל נבי שאר בשר מימשב דם ממש
 עכ״ל ח״ח שסד״ב ומבואר בהגהת ש״ד שם דהאוסריס בשר שנמלח
 עמו אוסרים נמי בשר שנצלה עמו מה״ט דהוי דם בעין ע״ש ומהרש״ל
 באו״ש ובספרו פכ״ה סי׳ מ״ח לא עיין שפיר אנב חורפיה והבין

 דהנהת ש״ר אוסרת במליחה דוקא
 ולא בצלייה ולפ׳׳ז הר״ג שחשש לדברי
 הגהת ש״ד להחמיר כדי קליפה
 במליחה אה״נ דבצלי מחמיר כדי
 נטילה כיון דבלא״ה קי״ל בצלי בכדי
 נטילה רק שאנו מחמילין בס׳
 וכדלקמן סי׳ ק״ה ס״ה ובןנבי ורידין
 גסי׳ כ״ב ס״א סתס הרב כדברי
 המחב׳ דאס צלאו שלם יחתוךסביבס

 «לאנ'ו גהסנמו ינצלי איירי
 1כ״כ המרוני כנן דעת וש״י
 ומדי הי״ן שנן ועת הומנ״ן
 (ודעת ו״ש ושיעשו לאפיקי
 רש״י וסיעתו): ה טור נשם

 נקודות הכסף
 קיו מ ניא הטול ששי דעות
 ח״ל כתנ נסה״מ כו׳ וי״ל
 דשאני הנא ווס שנישלו אינו
 אלא מורננן משא״כ בסימן
 ן״ו דאםור משוס טעמא וריח
 ולא משוס ציר שהוא מדאוריי׳
 ועוד י״ל דשאני הסס דאיכא
 שמנונית דוגיס וכן הוא
 כשייך סימן ק״ו ס״ק א׳ שמחלק
 נין ציר לשמנוניח ע״ש ווו״ק:
 הנ״ה ננ״י ונתנ עוד הר״ן
 ואפשר שאס אין גקדרס ס׳

ך ואינו  ונוהנין לכחחלה לחחוך ערלח הלב ולחתוך נידין שבפנים (ארוך) י
 אלא חומרא (י) וזהירות בעלמא :

ז ששים כנגד לבו ו יי אין עוף שלא יהא בו ט  ג ט
 ומוהר נטז1 אפילו הוא דבוק בעוף :

יא) הראש והרגלים התחחוניס ) ה וכל עוף יש בו ם' (ט) אפי׳ אין בו ג  ה
 (פסקי מהרא״י סימן צ״א ור״י מינן ובארוך) כדרך שנוהגים להסירן
 דהיינו על הארכובה החחתונה ולק אם העוף שלם הכל מוחל ואס אין

 כדעת הר״ב כמ״ש בספרי ע״ש וכ״כ הב״ח דהבי נהנינן מיהו פשיטא בפתוח למעלה הא א״צ קריעה אח״כ אלא וראי אין חילוק דכל שלא
 דלכתחלה אין למלוח או לצלות לב עם בשר כיון רטכ״פ צריך קליפה: קרטו ממש אין שום היתר במקום שצריך קריעה ומיהו אס הניחו על
. ואז יוצאים לכ״ט שהרי רוב הפושקים פיו דאיכא מקוס לדם לזוב איכא למימר דמיקרי קרוע כל זה כתוב ׳ א וטוב לחוש לדבריהם כו  י
 הסכימו *)שלא להצריך במליחה רק קליפה רק שאנו מחמיריןבס׳ טכ״ל בת״ח ודבריו נכונים: (ט) אפי׳ אין בו הראש והרנליס. בתשו׳

 ח״ח שס ולפ״ז משמע להדיא דאפי׳ אינו דבוק הלב אלא שנמלח טס ר״י
 בשר שאינו דבוק בו צריך קליפה וכן מוכח עוד בת״ח שם ע״ש ודוק וכן כדיןדהא מהרש׳׳לאוסר כולו ונהי דלא נהגינן הכי מ״מ יש להחמיר
 ולהצריך קליפה והב״מ כ׳ ואם נמצא הלב מונח תוך העוף במליחה או בצליה א״צ אפילו קליפה כמו לנבי כבד בסי׳ ע״נ פכ״ל וליחא דכאני
 הכא כיון דקצת פוסקים חשבי דס לב בעין ראוי להחמיר להצריך קליפה ול״ד לכבד כמ״ש בהנהת ש״ר עצמו לחלק דשאני כבד דכולי
 דם הוא ואפייה שרי רחמנא ומ״ש הר״ב במקום שהיה הלב דבוק לאו דוקא קאמר גם מ״ש הב״ח או בצלייה ודאי ליתא דהא אפילו בכבד
. ׳ ב ואין חילוק בין בשר שעם הלב כו  כוהנים להצריך קליפה בצלי אפי׳ איני דכוק וכמ״ש בסימן ע״נ ס״ק י״ז וכמ׳ישהב״ח עצמו שם: י
 אדסמיךליהקאי ור״ל דבמליחהאין חילוק דכי היכי דאמרי׳ בלב עצמו כבולעו כך פולטו ה״נ בגשר שעמו וכמו שנתבאר וק״ל דלא
ג ואין חילוק בין אס  כהב״ח שהבין דמ״שהר״ב לעיל אפי׳ בדאיכא ס׳ הלב עצמו אסור קאי נמי אמליחה וכאן מיירי לפי הש״ס ע״ש: י
. כלומר לאפי׳ סנור למעלה מהני ליה קריעה אחר מליחה וצלייה ואפי׳ איני סביר למעלה צריך לחזור ולקרעי היטב דמה ׳ ו  הלב סגור כ
 שפתוח למעלה לא מיקרי קרוע וכן אס נתבשל כך אסור וכן עיקר כאשר הוכיח הרב בח״ח שם ל״ג בראיות ברורות ע״ש יכן משמע מדברי
ד ואינו אלא הומרא וזהירות בעלמא. וברקנ״ט פרשת לך לך כתוב וז״ל ובעבור כי הברית  כל הפוסקים שלא חילקו בכך ללא כהב״ח: י
. ׳ ו ו אין עוף כ  היא לונמחהלב לכך חותכים נס חילול הלב בראשיתו להעביר משם כחות הטומאה וזהו ומלתם את ערלת לבבכם ע״ש: ט
ץ הטעם 'משום אין ר״ל לאילו לא היה בעוף ס׳ כננר לבו היה העוף אסור.אפי׳ אס יש בו טס הקררה לבטל הלב גששים וכלכתב הר״ב להא ס״ללהמחבר ו ס  ן
^ לקמן סי׳ צ״ב ס״ל ללא אמרינן חנ״נ רק בבשר בחלב אלא מילי מילי קאמר וה״ק אין עוף שלא יהא בו ס׳ ננל לבו ולא בעינן לצירוף שאר » ^ מ *  לאומי? מ
 לברים בקללה כשהעיף שלם ומותר אפי׳ הוא לבוק בעוף ואפי׳ אין בחתיכה הרבוקה בו ס׳ אלא ע״י צירוף הקלרה מטעם ללא אמרינן
 חנ׳׳נ בשאר איסורים ועוד דלא נאסרה החתיכה קודם לכן יעתה אינה ממהרת יותר לבלוע משאר לברים שבקללה זאת היא לעת המחבר
. כלומר כננד כל לבו לא כנגד דם שבמללו לבד וכן הוכחתי בספרי מדברי הרבה ו  וכך היא דעת סרשב״א והטור: טז ששים בגנד לכ

א פוסקים ״ ר ג  חדושי רע״ק ביאור ה
 דפליפ ולטעם דשיע לא נלע טותר: (ש״ך סשק״ט) ה״ה נלנ ליש. חיינו מטעם דורידין [יא] ותטנחג כוי. כתי׳ חואשו! הניל •י [יב] ויש טחםירין כוי. דטליתה אומי נ״ק :
 והלב בשעת שנוטלים טהאש נבלע בו נדי נטילה יניו! שאינו על האש ל״א ביי כבולעו [יג] וטוב נוי. דאו יוגאץ טנ׳ עדרים א׳ שהוא ג״נ דם פליטה ואף למברא הראשונה
 נך הא טדינא טליחח אינו אומר דק נ״ק ! [T] ואז בוי ואי! כוי . ר*ל לעני! טליחה :
 קורעו בו׳ וכן אם מגור טהני קריעה ודש ונוהנין נוי ואינו ני' י [טז] אפילו הוא נו׳ ,

 באר היטב ייי

 אפילו הלנ אסור לפי שהנסלט כדי נטילה וכ״כ הרשב״א בהה׳׳א למ
. י• « . . . ״ . , י , . . . . ״  מן החתיכות שנאסרו אוסר ״
ע כ״מ ט ב דכי היט דגבי ורידין צריך ־ י ג מ ל 0 ה ו ק ל  הלג טאי! מ
 מלבלוע אלא לס לשלי? אגל נטיל׳ ה״ה בלב ע״ש:י והטנהנ להקל

V״ ״***״ ״ י ׳ י י  ..),!miשמנונית לא עכ״ל וצ״ע דהא י
ר כו . ידעת מהרש״צ באו״ש ובספרו ן ס א ל ל י 5 . י ט א ־ ץ ה  י1,«> א
 אלא נמקוס שהאיסור עצמו שם כדעת היש מחמירים והעיקר

 ינול לילו שם וא״נ הים
 מישרק שויק ואינו נולע אלא
 שמנונית לנו ושמנונית אינו
 אסור מיסו על המרוני שמניא
 הנ״י לק״מ ומיידי נשמנונימ
 דתלנ או דמלנ וי״ל וצ״ע :

 פרי הדש
 *:אווה משמע מד׳ המחנר
 דאסילו נמלח תתלה דיצא נגר
 כל הדס שגנשר הלנ אפילו
 סכי נעי(( ס׳ נגד הלנ ולא
 סני כנגד דס שהיה בחללו
 דאף זס אין אנו יכולי!
 לעמוד עליו לשערו וכן נראה
 לכאורה מדנרי הרשנ״א והטור
 ורניה מהמפרשים וכן ועת
 קצת אחרונים אנל א״א לומר
 נן גדעת מממגו שהוי ננ״י
 נסימן נ״נ גני וויוין שהתנ
 הטור שאס נשל( שצויל ס׳

 מטה יהונתן

 דהונ לשיטתו אזיל וס״ל
 לעיל הי׳ ס״ט ס״ו ואף
 ויענו צריך מליחה מנ׳ צדדים
«  א״נ הנא נלנ הזי;מלח נ
 א׳ ואסור אפי׳ נדיענו וק״ל:

 תיל מרבבה
 (פימ! ע״נ ש״ך ם״ק י״א)
 שלא להעריך בסליחה יק
 .קליטח. צ״ע שהוי אין האיסור
 יק משוס וס הכנוס נלנ וא״כ
 הלנ עצמו סוא נדי קליטה
 ולמה צריו קליפה נמקוס

 סינוק :

 יד אפרים
 שיש גו ״מוח שנמלח שלס נלא
 שוס שנירה ונקנ והודח כראוי
 ונמלח טס נשר אמר ונישלס
 ימד נקדיוה כיון שנחנשל מס
 הנשר יצא דם הנלוע ננ״מ
 של עצס וננלע נמ1ח וננצ
 הנשר וצריו שיהיה ס' נכל
 כחגשיל כנגד הכ״ק של מעצט
 ולמיד דבל מק1ס שצריך
 קליפה ולא קלסוה מותר
 נויענד ה״נ מותר אפילו לא
 היי ס' ועוד צידד ולהנליע
 הדס נדנר אחד העצם מעננ

 עיין שם:
 (טיט! ע״ב סעיף נ' בחנ״ח)
 והמנהג להסל. ענה״טונ׳

 נשו״מ ט״י סי' קי עוף שמלחוהו עט לנו והויחוסו כראוי ואחיכ חור! ומלחוהו נכשא״מ 1לנו נתונו ונכבש נציר ואח״כ נמצא הלנ נסונו והעוף שלם יש לאסור מה שגמול הציר שאץ מה ויצא יצא נמליחה
 ראשונה לטשיטא דז״א 1גס אין לצרף מה שמון לציר לנטל נמנואר בסימן ק״ה ויש מקילין טה שמון לציר 1א'כ אינו מפטפט למטלה המ״ש הרא״ש ואין מצטרף לנטל אנל מס שתיז לציר
 מומר ממ״נ דאס נאמר ומפעפע למעלה הוי יש ס׳ עיש: (שם) וטיב לחוש לדבריחם ולןלוף . ענה״נו ועיין מנ״י נלל ס״ו ס״ק וי שני שא״צ קליפה ומיקרי דם שליטה ונגכ״פ ע״ש ולטענ״ו ו״א שהוי
 נת״ח שס כ׳ לצאת אליבא דכ״ע והיינו לצאת ידי סשונריס דהוה דם נפי! מ״מ יש לסמון טל דעת האומרים דנל מלי^ נקליפה ובלבול מוננה כמג וכלנ עצמו כ״ק ולפענ״ד דעת סרמ״א והש״ן טון דלגני
 הלנ עצמו אמרינן דשיט ולא נלט דין שפולס לחון ואוסר כולו סמחטיריס שחשנו גס לגני אמרות כדם פליטה ואס רוצים לצאת גס ידי המחמיר׳( יש לקליף ולסמוך על דעת האימוץ דמליחה די כקליפה וא״כ
 אין זה מועיל נלל מה שהלנ נדי קליפה שהרי אנו חוששין שהדס יצא למון: (שם סעיף נ' בחנ״ה) אפילו אץ נו הראש • ענת״ט ועי׳ נמשונת נ״מ החדשות סימן נ״נ »מלח עוף שלם עס לנו ונחתך ננף ממנו ונתבשל
v נלאעשל להיןל ייאש ורגלים לאו לווןאאלא שצשעל נאמנו הדעת זנמצי עוף ולאי אין להק( «ע״ש הנהימ נשה תשונת שעל אפויס נעוף שצלאן ננעקין כו׳ נשער אשריה שש הנימנציננ ונע״י הניא הונאה 

. ד״ל דאפילו פתוח למעלה עריך קריעת יוה לא נקרא קריעה שאמרו ׳ ו  [טל] ואין חילוק נ
 פתהי תשובה

 שמקצתה תוך הרוטנ אלא גס מטעם אחר לאולי לא הגיע הווטנ אפילו לכפות מוני אותו
 צל העוף שלמעלה ונשאר הלנ כולו למעלה מהייטג ואו ממ״נ אם אתה רוצה לאסור העוף
 מחמת הלנ ולומר שאף נלא ריטנ כי׳ ולכל היותר אין להחמיר יומר מנוי נטילה ולומר
 שהווטנ לא עלה למעלה מעוני הצלע והיה הלנ דנוק בלא רוטנ ואשור רק כוי נטילה וגס
 גוה יש מקום למקל דהא כמג השין בסימן צ״נ סק״ג נשה הר״ן דתתינס שנקדרה מתפשט
 נכולה אף נלא רוטג ואף דסש״ן נתנ שם דווקא נדנד צלול היינו נשאין האיסור דנוק ממש
 עכ״ד ועיי נשויס סני אריס סי' צ״ט שנשאל על עני! נזה רק נעוצדא דיויה היה יווע
 שמקצת העיף תוך הרוטב והלנ מונח נאומו מקצת ומקצת העוף היה מון לאגן ונתנ מתתלה
 דאעיג ונחוש הוא. מווטנ מפטםעתו ומנליעמו ננל העוף נטוה אף נמה שמון לקדירה
 ומצטרף נל העוף לנטל הלנ ושונ חור גו מה1ראה וו והעלה דאין סמקצת שמון לקורה מצטרף
 לנטל והתנ שנה על המקצת שנתון הקורה, אלא שהיא מין לווטנ יש נ״נ לוון הדנה אס
 מצטרף לנטל האישול המונח נתון הרוטב ט״ש ולונרי הגו״נ הנ״ל גס נזה יש להקל מטעם
 וקיי״ל נו״י וגם מטעם האחרון ואף דהאן היה מקצת חון לאגן נראה ולא שנא (וכעת אין
 הספר סני אריה לפני) ועיי עוו נתשונת שער אפויה סי׳ נ״ס הניאו םנאר סיטנ כסימן

 וה ס״ת י״א:

 אס נתבשל הלב עם העוף בענין שיש בחתיכה עצמה ם׳ אש״ה צריך קליפה כיון
 לכנר נמלח עמו ונאסר כ״ק ולפ״ז מוכח לעת הר״ב ניכ לאפילו נמלח הלנ חחלה
. כתב הש״ך ולעת ל ק ה ) ל ו  צריך לשער נגל בל הלב חחלה ולוק עכ״ל הש״ך: (
 מהרש״ל כהיש מחמירין והעיקר כלעח הל״ב וכ״כ הב״ח להכי נוהגי! מיהו פשיסא
 דלכתחלה אין למלוח או לצלוח לב עם בשר כיון לעכ״ס צריך קליפה וכחב עול
. (ואז יוצאים לנ״ע שהרי רוב ף ו ל ק ל  להמחמילין אס נצלה צריךנטילה: (r) ו
 פוסקים הסכימו שלא להצריך.במליחה רק קליפה אלא שאנו מחמירין בס׳ ענ״ל
. כתב הש״ך משמע להדיא לאשי׳ אינו דבוק הלב אלא שנמלח עס נשל צריך ( ח ״  ח
 קליפה ול״ל לכבל בסימן ע״נ דא״צ קליפה לשאני הכא כיון לקצח פוסקים ס״ל
 ללס הלב הוא בפין ראוי להחמיר להצריך קליפה ומכ״ש לגבי צלי יש להחמיר
א לאמרינן בלב כ י ה י נ ׳ י . ס ו מ צ ה: (ח) ע ז ח שמקיל נ ל  להצריך קליפה ולא כ
. סי׳ לאפילו סגור למעלה מהני ה ל ע מ  עצמו כבכ׳יס ה״נ בגשר שעמו: (ט) ל
 ליה קריעה אמר מליחה וצלייה ואפי׳ אינו סגור למעלה צריך לחזור ולקרעו היטב
 דמה שפחוח למעלה לא מקרי קרוע וכן אס נתבשל 5ך אסור עכ״ל השייך ומ״ז כחב ומיהו אס הניחו על פיו לאיכא מקוס ללס לזוב איכא למימר למקרי קרוע :
. ובלקג״מ פ׳ לך לך כתוב וז״ל ובעבור פי הברית היא. דוגמת הלב לכך חותכים גס חילול הלב ניאשימו להעביר משם כמות הטומאה וזה ת ו ר י ה ז  (י) ו
. ונס״ז בחב בשם חשובח ר״י מינן להחיל נעוף גם כשהוא בלא כנפיים ולגלים לאפייה מקרי עוף שלם(וכ׳ סר״ח ש א ר  ומלתם אח ערלת לבבכם ע״ש: (יא) ה

 חדושי בית מאיר
״ ?י״ל °P״•) מיהו " ) : B B מחמרינן להצייו ס׳ נגד הקליטה כיון דוה עצמו אינו אלא חומוא נעלמא ת״יו 
 פשיםא ובו׳. נ״נ צ״ט מלא קריעה אפילו לנוו אסור להתחלה למילתו ואחר קריעה פשיטא דשרי אפי׳ עס נשר:

 גליון מהרש״א
 (שה) ושויך לטיטד בי׳ כבולעו כן פולטו. וכן בלא נפתח העיף כלל ונטלה עפ הבני םעיפ ולב וכבי
 טיהו דינו כנמלה ט*ד א' בפי' פיט פיי דלא ינשלנו אוזר י״ב שעות כוי גיא יעלנו ת' שער אפרים
 טיט! נ״ט ו(שיך סק״ט) כית דנלא״ת קיי״ל בעלי . עיי טי׳ עיו ס״א: (שיט סעיף גי) את עוף שלא

. אין י*זיכה שאין בוז שלשים ננד חטלח שעליו טיטן פ״פ בחנ״ה: (פה) ומותר אפ״ הוא . ואפ מלאותו בביגיט א יהא צי ס'  יהא . וער תכבי אץ לן עו^ שיהיה נו פ' מגדו םיי ע״נ טיה בהנת בי: (שס) של
׳ עייד^נהג״ה) הראש והמליפ החחתונ׳'. ואפ הפר נם חננפיס מחר״י טינ׳ן פנשיר ואין לטמון עליו •ולת אפ יש י הדולב שבו עיי פ״ו י  או נבשר עי׳ הוף סי' ע״ג ופתיל אי אפיי׳ אין לן טחול שאץ בו ס' ע

 מילואים יד אברהם
. ולשעניו שאין להחמיר בזה להבי מונח להויא נש״ס לטסחיס (דף עיי) גגי הא ומשלי שאני ו  יוכל המלח להניע היטב אש היס ממקום למקום ולקגן אותם אל מקים אחל. ונשאר לש האיגליפ שלא ענםלח «
 פירש. אנל המולח נכלי שאינו מנוקב מלא יש אויר משלש רוח1ת הנשר. והמלח מפריש את גיס ממקום לנ דשיע . טי' ולא בלע כלל אפי׳ מצו פנים ואל״כ אלא ימבתון הוא שיע. אנל מגפניה אינו שיע אלא
 למקום אבל אינו מפליט יפה : דננלע נ1 שפיר . וא״כ אפיי לפ״ו ט״כ צ״ל כבולעו כך פולטו ולא משני מידי. אלא מוכרח ושיט מנס:ים
 קאמר ולא ננלע הדס בלל גלב. וא״כ גס שאר נשי שעמו י׳ל כשפי קנה למעלה [עיין מרדני פ׳ כל הנשר]
 לנמליחה!צלייה אמרי׳ שיט אפי׳ לדיון וכמ״ש הש״ן ושיט . ונן מצאתי בתוספות ומרדכי שנתנו יראה דה״ה מנחון הוא שיע• מונח נהוי׳-שר״ל ושיע דש״ס קאי אמצד פנים ומש״ה כתבו דה״ה מנמוץ וכוי. ועיין
 נמלממות פ״ק דשנת והר״ן כתג שי״א דאף נחמן קאמרינן דשיע. ע״ש ומניאו נ״י. ונ״כ המרדני נשס תשובת יש״י ולנ שנצלה או שנמלח או ש־-חנשל זורקו והשאר מיתר ולנ שיע ולא נלע ולא פלט ע״נ. ומגיאו
 נ״י עיש . ואף ובהא לא יןיי״ל כוומי׳ וגנישול לא אמוינן דשיט. מ״מ נהא קיי״ל כוותיה דנמליחה וצלייה אמריי שיט ולא נלע ולא פלט וא״נ אפי׳ שאר נשר יש להתיר ודייק: וכתב עוד סר״ן דווקא נוס
 אמריי דשיע ולא גלפ אנל לא נשמנוניח דאישורא דשסיר נלע . ואם נתנשל הלנ עם נשר בעני! שאין ס׳ נגדי דנאשר הנשר גס הלנ נאסר ושמנונית הבשר נעשה נבילה ואושר הלנ. עכ״ו ומניאו נ״י יחימא עליו אין
 הגיאו נססס שהרי הר״! ימיי הוא נוה שהרי קיי״ל ס״ס ק״ה וסימן ס״ט דאין הנאסר אוסר אלא במקום שהאיסור עצמו יכול לילן לשה . והר״ן לטעמי׳ ללא ס״ל נן גס״פ נל הגשר. ונ״מ ממרי סו״ן שנתגחי
 נסי" ק״נ. ומיהו נזה קיי״ל נהר״ן דנשמנוניס לא אמוינ! ושיט. ו(״ט לדיו! במליחה או בצלייה אס נמלח או נצלה הלנ טס בשר ננילה נאשר: (שם) ויש טחטידין לקליף קעת במקום שהיה הלב דבוק . ומעעס



ן קנח באר הנולח ה י כ ת פ ב יורה דעה עב הלכות מליחה ש ה י ז ר ו  ט

S־\« * e»! ש כ ת ; ר י ש א נ ב ש 1 ל ח 6 ל מ א נ ל ס ש ל ב ש ' ל י פ י א כ ל ה ש ו " ס ע י ו ר ס י ס פ י פ 5  י״י מיק.סי׳ ס״ו מקל יותר להתיר העוף גס כשהוא כלא כ
 ורגלים לאפי׳ הכי מיקרי עוף שלם וראיה מדכתכ המררכי ואם העוף עם עוף שלו וכיוצא גו מותר דסעוף הוא ששים גגד כל לבו וכתכ עציו והעלי! נעו סלמ׳יא עיי!

 מנותח לגחחים והלב לבוק בחתיכה ואין בחתיכה ס׳ לבטל רם הלב כו׳ מהרש״ל שם דאווזא שהופשטה עורה אין בה ששים נגל לנה וע״ש coe ! ו וי«״ש:
. מרברי מהרש״ל ׳ ז וליכא כו ששים נגד הלב כו  אלמא לנמצא חתיכה אחה שיש בה ס׳ ננל דם הלב הרי שבשופי יש בפרישה ס״ל: י
 באו״ש ובספלו פכ״ה סי׳ מ״ט מתוך
 מה שפירש לברי המרלכי וסמ״ג
 ללקמן ס״ק י״ט נראה לאס בתוך
 הרוטב לרך בישול נצטמק הלב
 בחתיכה מיקרי איסור לבוק וצריך
 בחתיכה עצמה ששים לבטל הלב
 ואיןלבריו מוכרחים נם א״צ לפרש

 טרי חדש
 לנמל נל החומין נמנ הונ
 וזיל נו נמנ הושניא נשיה
 וא״ס למה נויו ט׳ ננגל נל
 החיטין גט׳ כנגר ל0 שנהס
 טגי ננו ותן הוא ויל טעה
 לונו ונתנ ונהו משערינן
 דנמאי לנפק מינייהו מנא
 יועינן אנל הו״ן נתנ אס יש
 בקורה נוי לנטל הוה שנהל
י ״ המוטין שרי ננ״ל ונואין  י

 בלל לבלי המללכי וסמ״נ p כמ t ונדו ענ״להנ״יואעיט שהרג
* } ח י״א דהחתיבה "י" ה,ש'ג %&  בספדי ט״ש: י

, י י , טווה להישכ״א אלא ועיקר w u ״ W J 

. העעס לאותה הא־סוי«שוס וס ואיא לשטר ׳ ו  נעשית נבילה כ
I t ד מימייינייי ' י " מ , ה י"? ל ( י י ת ו ס י א ע ה ו ל ח ל י ה מ  חתיכה שהאיסור לבוק בה מ
 נבלה וכל זה לא מיירי אלא לענין שאר לגלים שבקללה אבל הלב אסור דנמיןי לאיי! לינ מלל זל־נא
X ״'מל L י ' ^ ״ > ש ״ ? י ה ם מ ? ם ה י מ ג : פ ל ם י ו ש ו מ ד ג ס מ י ש W עצמו ש H לטולס אפי׳ יש 
^ V t a S '  בחוך חללו ואינו יוצא לחון וכמ״ש בס״קז׳. לין עוףשמלאוהובלב ;
ט ואין לך בהמה שהיא ששים נגד לבה . וליישג געו הישגיא ׳׳ל מוא  או כבד ע״ל ס״ס ע״נ: י
? ™ W ^ J i E S ז״ל העט״ז וביש ספרים מצאתי מסיימים אכל אץ לך בהמה שהיא 
 ששים נגד לבה כך מצאתי ואינו נ״ל ובודאי טעות נמור הוא דהא לפי אי שסנור שהחוט•! מצו ע!מ!
ה לישערי״נויכל£2 משיה נ נ ל י ״ כ י ע ה י י י ס י ש  אומדנא קלה עינינו רואות שיש בבהמה ג'׳כ ש

ה [יז] י״א להחחיכה ) י י ף( עי ניק נ ו 0׳ נגל הלנ הז ן וליכא נ  שלס י
) נבילה ובעינן ס' נקלילה נגל כל העוף (עיר נשם י״א וכ״ה נ י  נעשיח (
׳ נקדירה העוף אסור הואיל  בפוסקיס) וכן גוהגין [יח] ואסילו איכא ס
י ג) הלבוק בו ואס אין הלב לבוק בעוף מצטרף נל  ואין בו ס' נגל הלב(
 הקדירה לנשל הלב בם׳ יעיין לקמן סימן צ״נ בדין חתיכה נעשית נבילה

) ס׳ נגל (יל) לבה: י ט ואין לך בהמה שהיא (  י

 ף (יימ י הריאה אינה צריכה היהוך כ אבל נהגו
 (סי) לקרעה ולפתות הקנוקנות הגדולים שלה

 ומנהג יפה הוא!

 הרבה יותר• בטוף שלם מן דס הלב
 ט׳ וכתב שס אם היה הטוף לפניו
 היה משער במראית העין ומש״ה
 לא נקיט דמ״א כאן רק ראש ותלים
 שזה א״צ לעיין בו אפי׳ העוף לפנינו
 והן דעת בעל דרישה להקל בזה
 עכ״פ היכא שיש טור איזה צד
 לקולא דהיינו שאנו משטרים ס׳ ככל
 החתיכה היכא שיש איסור דבוק
 שהוא עצמו חומר׳ ונ״ל עוד דנם בלא

 העור עליה יש להקל שהרי נם בתרנגולת אמרו כן ושה העור לבר
) י״א דהחתיכה י  מועט ממילא ה״ה נמי בעור אווז שהופשטה: (
 נעשית נבילה. זה רעת המרדכי שמביא גד״מ דס״ל בכל איסור
 לבוק דנ״נ כמ״ש סי׳ צ״ב אבל בטור כתוב בשם י״א דחיישינן שמא
 אותה חתיכה לבלה נשארה ברוטב ונאסרה וחזרה ואוסרת האחרת ולא
 נהירא ללמה נחוש לזה טכ״ל והטור לטטמיס לפסק בסי׳ צ״ב דלא
 אמרינן חתיכה טצמה נ״נ אלא בבשר בחלב אלא לכאן טעם י״א לאסור
 לשמא החתיכה נאסרה ואסרה האחרות ולא היה שם ששים ודחה
 הטור את זה דאמאי נחזיק ריטוהא לומר ק והטטם שלם שבישלו
 אינו אלא מדרבנן וה״ל ספיקא דרבנן ואין זה דומה למ״ש הטור סימן
 קיו נבי דנים דחיישינן שמא נשארו כו׳ דשם יש איסור דאורייתא וה״ה
 כאן בחחיכ׳ בשר שנדבק בם חלב שנתבשל טס שאר חתיכות ויש מקום
 לחוש שמא היחה עס החתיכה אחרח אחת לבר בלי תערובת אחרים
 ולאי חיישינן כמו בלגים ללקמן ובחנם האריך בעל הלרישה בחילוקיס
 לחוקים בזה. כתוב בספר מהרי״ל בהלכות אייו לב שלם נמצא בתרננול
 שלם ונמלח ונתבשל עמו ומלאו התרננולח בביצים ואסר מהרי״ל את
 הכל משוס לאין בעוף ס׳ נגל לכו אלא כשהוא שלם עם רגליו והראש
 ט׳ והביצים שמלאו בו אינס מצטרפיןלבטל בס׳ להוי כתבשיל אחר עכ״ל
 וכבר כתבו האחלוניס ללא קי״ל כמהרי״ל במה שהחמיר להצריך כל
 הטוף שלם אלא כמבואר בסמוך אפי׳ בלא הראש ורנליס וכתב רש״ל

 פכ״הסימן נ׳ דמ״מ איכא נפקותא לדידן היכא שאין בטוף ס׳ כננל הלב שאין הביצים מוטילים לבטל ואפי׳ היה הלב מונח לבלו ואינו ומיס״אויננ״נס׳
. ״״, . .  מחובר אל החתיכה כיון שהביצים נקרשים וכן מצאתי בחידושים ואס מלאו בשר הוי המילוי כשאר בשר המונח טס הלב בקדרה ואם המילוי כיייל?ל$!אמגס «
 מבשר וביצים ביחד אז אס לא נמלח הבשר מועיל לבטל כמו שהיה סכל בשר ואם נמלח אז המלח נורם שיקרש והוי כנמלאו כולם ביצים ומ׳׳ש יאיל׳ לא הניע ה״טנ אה"

א ש"" ונשאר ילנ נולו למע̂ל י ל ת י י מ א ש ה י י י ל י מ י ה י ס ב א ל י ה ע ה °' כ ר י י 1 י ל ה י ש נ ח ש 3 ° י י א י ל י מ 0 ג 7 ל 5 ע כ ל ב נ ש ש ו ח ש ל י ס י י צ י י ב ס ^ א א ל 0 ש 5  ה

 נהירא כלל אלא כמ״ש וכל שנאסר המילוי צריך שיהיה בנוף העוף ס׳ נגל המילוי ואם לאו נאסר כל הקרירה על שיהיה ס׳ נגל כל העוף • *הרוטג וא\מימא שטלה
ל ו״יפ קצמץיטנ למללונרמ ר אב ש נ ר ל ן ן ע , צאן 5 מ ט ש ו י ר ה ס א לא נ ה י ל , נ ה נ ה ע י נ ן ל ו מ מ אין ה ״ ל מ כ ־) ל, ט ב  והא למשמע מרברי מהלי״ל שאין הביצים מועיליס ל
. ובאנולה כחוב לאס מצאוהו בביצים הוי כבישול ונגד י׳יק*;* ישיששי£מני׳ון ה  מילאו בתוכו בביצים יליע שהלב נחבא וכניס בתיך המילוי והוי כחחיכ׳ שהלב לבוק ב
 ואסול אפי׳ ליעבל לא נתכוין להוי כבישול ממש אפילו לקולא להיינו אם יש שם ס׳ נין הכל למותר אלא לאיסור קאמר ללא אמרי׳ מישרק שלא מוענשעמ השאל? איו
to"™ ™ » ט יגיע ק ט  שריק מ״כ לברי רש״ל בקיצול ולמ״א ס״ס ע״ג כתב למילוי ביצים הוי ממש כבישול לכל לבר והיה כתבשיל אמל עם העוף אס(אין)הלב ר
 וכ״כ באו״ה שהם פירשו לברי האגולה כפשוטן ולא כמו שרחק רש״ל בפירושן גס בפירוש לברי מהרי״ל נלחק רש״ל לחלק בין מילוי בין עור משטן ויש להקל נאיסיל
« ^ « ? ! י 6 » * « כ 1 " ר כ1 ע מ י  ובשר למילוי בתוכו ואינו במשמט הלשון לחלק בין מילוי למילוי נס מ״ש רכיון שהלב נחבא בתוכן מיקרי איסור הלבוק לא מסתגר ל
 נראה לסטיקר כרברי רמ״א רכל מילוי ביצים נחשב כבישול ממש ומהני במקום ששאר בשר מהני לבטל אס אין לבוק בטוף אלא מונח בתוכו מנ>לומר שהרוטנ לא עלה
ף ?לי״״טג" ואהוד"ניג"שוב  ואס היה לבוק צריך בטוף עצמו ס׳ ואז הכל שרי ומי שלבו נוקפו להממיל יממיל לוקא במילוי ביצים בחוך החלל לאשור אוחס לי׳יי א

 בלאיכא ס׳ אנל לא העוף כי לי לנו בחומלא זו כנלע״ל
 ביאור הנר״א

ן ועת? 1 ג « ? J w S י ה מ ל ט כ ס י י מ ° כ י ש ש ש ס י א ' י ״ 5 י י ש ה נ ו ל ם ה ל ע ש כ ת : ח ו ל מ ־  ש

 הלב מותר אך לא נתיר עתה מטעם זה לפי שלש״י היה משער בכל מהיש״ל וקצת אדוניה והכי
 החתיכה שלבוק בה ע״כ ולענין מ״ש להא לפי אומרנא קלה כו׳ נראה נקע,־!:

0 ייי יד אפרים י ^ ל ל י ס 5 ו ג ב י ק  לכיון דבבהמה הדרך להסיר הראש וכרעיי י
א של חי! מיסי״ש ש*רא ו״ל ן  החלב וגיר הנשה נס מפשיטות עורה(להעוף לוקא עם עור שלו ה
 ששים ננל לבו וכמ״ש בס״ק ט״ו) א״כ אללבה לפי האומלנא אין כאן ונתנ שהיא עצמי אמר שאין
£ J S S 3 * 8 ? 2 ה י ג . אבלפשיט׳ לאם « ׳ ו בו מ  ס׳ וכ״כ מ״ש במ״ש: כ אבל נ
 בלא קריעה למותר בליענל: דלפי מ״ש הטי! סי׳ צ״נ
 יש ׳ להחמיר כרש״י יש להחמיר
 נוה וטפ״ז 0' איזה פילוקי
 נ״ס נמנ
 הטוס דקי״ל
 מטעה אמל

 ציוו לומר ואשילו נינ לא
 צריו והנל הקדירה טמפשט
 בכולו אף שהוא נונר גוש
 פיון שמתייבש דמי בתוכו
 והשין נסימן צ״נ נ׳ ונגוש
 אפילו כקדירה אין מתפשט
 מימ מוערא נעצמא היא וכיון
 שסרונ ספוסקיס תשכימיס
 להר״י אין למוש כלל ועור
 י״ל דכשדנוק נמולרס 6נל
 כקדירה גורס שיתפשט אן
 נגוש נו׳ ונומיכת התוססות
 חולין וף צ״ו נמשנה ליוו
 נו׳ ועט"! נתנ ליישב לשון
 הש״ע גסימן ק״ה ובספרי
 שו״ת נ״א סיינ״א ותמהתי על
 הגאון ויל ניאייתו טהתוס׳
 וסי״י מיקי לה בכולם מין
 לווטנ וליתא ונס, לסריי
 צריך לאוקמי נתון הרוטנ
 וכומשיימי התוס' והא וקתני
 אס יש נס היינו בצירוף
 הרוטג ג״כ וא״נ מוכת מהתו׳
 איפנא ונראה נמקים שיש
 לתוש שהים כולו חין לווטנ
 ש להחמיר ולהציץ נטילה
 ונשרט חה לא מימשנ הפסד

 חידושי רע״ק
 בך פולפו עיי״ש וע׳ בשייך (הניב טק״ו) ותא דברישא בכנשא ולא איתני׳ אנהידי׳ הקייפ
 והפוח אטיוייוהנשר מיתי נדלעיל(םי׳ פ״ח)כ' תרשב״א בחידושיו פניה דשאני התם דעעטו'
 מבדילים בין סוח לבשו ונחי דעיי האש פילם קעת פפני שיש נקניס דקים בעעט אבל אחר
 שנםתלק איני פילט כלל וע׳ בש"ן(ם־׳ע״ה פ5/״ח)ינש'ן;פ"פ״ח פק״ו)וט׳׳ש שם על הגלייןנ

ב ש  ה
ב לרך בישול נצסמק הלב בחתיכה מקרי איסור לבוק וצריך בחתיכה ט ו  בשוך מ
 עצמו ס׳ לבטל הלב וכחנ עליו השייך דאי! דבליו מוכרחים . וכתב גס״ז והטור
 כ׳ בשס י״א לחיישינן בכאן שמא אומה חחיכה לבלה נשארה גריסב ונאסרה וחזרה
 יאיסרח האחרח ולא נהירא ללמה נחוש לזה עכ״ל השול וטעמי להא דם שבשלו
 אינו אלא מללבנן וה״ל ססיקא לרבנן ואין זה לומה למ״ש הטור בסי׳ ק״ו גבי לגיס
 דחיישיגן לזה דשס יש איסור לאורייתא וה״ה כאן בחחיכש בשר הנדבק בה חלב
 שנחבשל עם שאר חתיכות ויש מקום לחוש שמא וכו׳ כנ״ל ודאי חיישינן כמו נדנים
. בחב השייך לכל זה לענין שאל הדברים שבקדרת אבל הלב ק ו ב ד ה  דלקמן: (יג) •
 עצמו אסור לעולס אפילי יש בעוף עצמי ס׳ נגלו משוס דלשעמיס הדס מתייבש
. כיון דלרך להסיר בבהמה הראש וכרעיו ה ב : (יל) ל ן ט יאיני יוצא לחי  כחו
ם צריך לנמלה מן החלב וניל משה גס מפשיטי! עולה ע״כ מסחמא אין  וקרנו נ
 נהששים גגד הלנ עב״ל השייך ועייל סימן ע״ג מלין מילוי בלב או בכבל:
ל (קיצור ענ לי . כ׳ השייך אנל אם בשלוהו בלא קליעה מוחר נ ה ע ר ק  (סו) ל

 ליניס אס נמלח לנ עוף עם נשר או כלא נשר אשיי ליכא ם' מיחד הכל רק שיקרעו י
ר י כלל ניה ונלא״ר צויו וייסר הלב אחל מלימה אנל מצל המנהג נוהניןלזרוק לנ הטוף והשאר מותר רק שקולפין י " י 1 ״ ״ w !׳-1 ׳<* ׳•״*ין׳ " v * , W wuvu um w 

ג כמבואר נהג״ה וכן 'ועת ל י ייי) ה מ ע  מעש נמקים שמונמ הלנ!בנישול אם העוף שלם מותר העוף והנשר ט

׳ . דהחתינה הדבוקה פמהו לבלוע ו  י״ל ולא אפויגן דהעיף גינ 1 [ין] ׳׳'׳א נ
 ונעשית טיד נבילה (יע״ל סי׳ ע׳יג ס״ק כ״ו) : [יח] ואפילו איכא נוי , נסש״ל פי'
ט] הריאה כו׳ . דלא אסרו אלא כלב שטתקב׳ן הדס י ׳ בהגיה : [  ק״י פ' א׳ נ

 בתוכו וכט״ש בריש פי' וה ;

 באר
 דיש לסמוך עליו) וכן לעח הלרישה להקל נזה עכ״ס היכא שיש עוד איזה צד
 לקולא דהיינו שאנו משערין ס׳ ככל החתיכה היכא שיש איסור לבוק שהוא עצמו
 חומרא ונ״ל עול לגס אס הופשט עור האווז יש לתקל שהרי גס בתרנגולת אמרו
 כן ישם העור דבר מיעט ממילא ה״ה גמי בעול האזחא שהופשטה וכ״פ סר״ח
׳ נגל לבה (ובחשובמ עה״נ  אבל מהרש״ל כתב לאווזא שהופשט עורה אין בה ס
 שאלה כ״ט ב' וקרוב בעיני שנס הט״ז מסכים עם מהרש״ל ומ״ש ס״ק ט׳ ונ״ל עול
. ודבר זה נלמד מענינו שנסמוך  דגם בלא עור. היינו אס יש עוד איזה צד היחר
 לי הביא דברי הפרישה שכחב שיש להקל אס יש עוד איזה צד להקל וע״ז כתב
נ בחשובה הנ״ל אס יבא עוף לפני עס הלב ואוכל לשפוט ח . עול נ ׳ ו  ג״ל עול כ
 למלאה עיני שהוא ס׳ נגל הלב אע״פ שחסר מן העוף חלק גלול אני מכשירו ולכן
 לקלק הרמ״א בלשונו ואס אין שלם יליכא ש׳ כו׳ משמע שאינ1 מוכח שאס אין
 העיף שלם דליכא ם׳ כי יוכל להיות שאין העיף שלם ואפייה יש ני ס׳ אנל אם
 אין העוף והלב לפני אין אני מכשירו אס לא שהעיף שלם ולא חסל כ״א הראש
 והרגלים כפסק הרמ״א ומסיק והמיקל כר״י מיק לא הפסיד כמקום הפ״מ אז
 בע״ש ע״ש נחשובח ש״א סימן נ״ס הטריף. עוף שצלו עם הלנ ננעקי״ן אף שיש
ד הלב מאחר ששוסכין מעט מיס בבעקי״ן הוי מקצת חתיכה בחוך הרוטב  ם׳ ע
. כ׳ השיך הטעם לאוחה ממיכה שהאיסור ה ל ב  ומקצתה חון לרוטב ע״ש): (ינ) נ
ה ממהמז לבלוע האיסור חמלה ונעשיח מיד נגלה ומן הרש״ל נראה לאס  דבוק נ

; פ  אסיר ואס אין העיף שלם אזי אס לבוק בחתיכה א׳ מעוף צריך ס' נגד החתיכה המנ״י להצפין נטילה ע״
ל נהגי ב  שהלנ לבוק בו לחנ״נ ואס אין לנוח נחחיכה מצטרף נל הקללה לבטל הלב בסי): (שפ טעיף יי) א
. טנס״ט ונתב נח״י ת ע ך  א
 אט העוף בעולו רותח שסיסינ מחן ממני קצת נאסר השאר דהא ליכא ס׳ ודבר גוש דיגו ככ״ד וא״ל דנלוע אינו יוצא נלי ריטנ דהא הלנ דבוק ונתיינש ומו בתוכו וגס לנשעת נגיעה נאיפור צא נקיאיס ני( נחוש ני׳
 עיש!נראהדנהטשד קצת יש להקל כיון שלועח הנ״י כל שהיה ס׳ אף הלנ עצמו מותר כמ״ש סש״ך סק״ו אלא שאנו חוששים שנתייבש בתוכו נשעס מליחה ונישול ולא יצא משם א״כ פשיטא שגט עתה צא וצא נלא

 יד אברהם
 זה מצרין הלנ דמ״א קליפס בנישול אפילו בואיכא ס׳ לפי שכנר נמלח עמו ונאסר ניי קליפה. פנ״ל שיך

 גליון סהרש״א
 ^ד עד היתר כגון שגתטלא העיף אף שטהטירין שלא לצרף הטולייתא. ח׳ ענה״ג הימן ניט: (שה)

 ןליבא בו ט׳ ננר הלב. טשטע דאינו נטנע דנס באין העוף שלם יהיה בו פ' נני הלב וע״כ אס העיף ס״ק ה׳. וצ״ע לט״ו נצטרך ס׳ גס נגו הקליפה שנאסרה במליחה . 1נמ״ש המוס׳ נפג״ה (דף צ״ו) ד״ה אס
 לפנינו והפורה משער שיש •נופ׳ שפיו וטי ת׳ ענה״ג פי׳ נ״פולהיפיך אס לעיני הטורה הלב נמל יש כו׳ והגיא שה וש״פ. ונ״ש הגיה סי׳ צ״א ס״ד ובל מקום הצריך יוצישה אם לאקלפוסו ובשלי כן צרין
 טהייח ס׳ כנגדו והעוף tfy נשר רחקבלה שטיס יש בו פ׳ נגד הדם שבו נםיש לעני! תולעת בפרי. ס׳ נגדה . וכאן נתנו לשער ס׳ נגד הצב ולא הזכירו לשער גס נגד הקליפה. וציל ונאן אינו אלא מימרא
 שם: (מיי ס״יו טי) ונ״ל עור דנט בלא העור. ויל ביש עוי גד להקל ח׳ ענה״ג מסיי נ״ט : (נהג״ה) בעלמא לא נעינן ס׳ נגרה . ומיוון וה התנ הש״ן דים נ״נ גני חיטים. וסיפוק לי׳ לפי «״6 םש״ן
 דאטי׳ אינו ונוק הלב לנכר צריו ס' ואס אינו יווע היכן נגע צרין לקלטו כולו. כדמוכמ נסי׳ ק״ה 0עיף

ד להקי ת׳ ענה״ג פ ר. ו״נ ביש עור ג ד עור דנט ביא העו נ ו י  •י
ק פ׳ בקדירה נגר בל העיף • «י׳ שייך לעיל פנ״ב טק״ח י ע ב  ו
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 !j ין*ן w א לפיכך לבתחלה אין לו תקנה לבשלו ע״י מליחה. אפילו
ד ד״א וכן כתב הב״ח  ; י רוצה לאסור הכלי כ״כ בת״ח כלל ל

 באר הנולה

. פי׳ בנמרא אמרינן א״ל אביי ם  w (א) הכבד יש בו ריבוי ד
 לרב ספרא בעי מינייהו כבדא מה אתון ביה אמר ר׳ זריקא אנא
 שלקי ליה לר׳ אמי ואכל אמר אביי למיסר נפשה לא,קא מיבעיאלי
 כי קא מיבעיא לי למיסר חברתה ט׳ ולא נפשטה הבעיא ופרש״י דבעיא
 זו קאי אפילו אחר מליחה אי שרי
 לבשלה עם שאר בשר מפני שפולמת
 דם ואע״פ שכולה דם מכל מקום
 לאחר שפירש אוסרה או לא אבל היא
 אינה נאסרת מפני שפולטת דם
 וטרודה לבלוע דס אבל שמנונית
 וליל מקבלת *) ממה שנתבשל עמה
דת פירש דלאחר מלימה פשיטא  ו
 מחשבת בצלייה ומותרת לבשלה עם
 בשר רק הבעיא בגמרא קאי אקודס
 מליחה אם מותרת לבשלה עם בשר
 כיון לכולה דם והתורה התירס
 ופסקו כריית דאחר מליחה מותר
 לבשלה אפילו עם בשר רק שאין
 נוהנין כן לכתחלה אלא בדיעבד שרי
 וכ׳ הנהח ש״ד בשם מהרא׳יי קבלתי
 שאן! בדיעבד אסור.ודוקאאי אשתלי
 ופסק כר״ת לא מהדרינן עובדא ע״כ
 והביאו רבריו רמיא בת״ח כלל כ״ד
 ורש״ל פכ״ה סימן ניד אבל בישלו
 בלא מליחה עם בשר אסור לכ״ט
 הבשר והקדרה עד שיש ם׳ננר הכבד
 כחוב בטור ומיהו בדיעבד שרי וקשה הא כתב אחר כך דבדיטבד שרי
 בקדרה לבדו ואפילו בלא נמלחה כמו שכתב ביח יוסף ונראה לי דכאן
 בפלונתא דר״ת סבירא ליה באמת כן להלכה רק שלא נהנו כן לפסוק
 בזה כמותו ובזה אם אירע שרב אחד פסק כמותו אע״פ שלא נעשה
 עדיין יכולים לסמוך עליו ולעשות כן משא״כ למטה אין היתר אלא אם
 כן נעשה כגר המעשה ובסמוך יתבאר דין בישול בלא בשר: (ב) ואם
. כתב רש״ל זהו לאותן שסוגרים דלצלי אין צריך קריעה ׳  מנקבה בו
 שתי וערב אלא מצד החומראלחוד אבל לבה״ג ודעימיה דס״למדינא
 בעי קריעה שתי וערב אף לצלי אין לשנות ממשמעות הלכה דבעינן׳
 קריעה שתי וערב ע״כ וראוי להחמיר עכ״פ לעשות נקבים גם
 בכבל של עוף כמ״ש הפוסקים בשם הר״ר יונה שצריך לחתוך כל חלין
 ממנו שתי וערב. ובטור כתוב כשם בעל עיטור לבכבל של עוף קיל
 טפי לפי המנהנ נראה לטעם זה ללי בזה בחתיכה שחותכין המרם

 עג דין צליית הכבד. ובו ו׳ סעיפים:
 א(א) *) הכבד יש בו ריבוי רם א לפיכך לכתהלה
א ל א  אין לו(א) תקנה לבשלו נא] ע״י מליחה א
 קורעו שתי וערב ומניה היתוכו למטה(א) וצולהו
] ואחר כך י ) לאכילה)(או״ה גחינ מ״ו) [ ג ) י ו א  ב ש (שיהא ר

: ו  יכול לבשל
) מנקבה הרבה פעמים בסכין הוי כקריעת שתי ג אס( ה (ב) J [ה] ו ג  ה
 וערג (ארוך) ף וכן אס נעל משם(ד) המרה וחתיכת בשר מן הכבד
 לאפשר ללס לזוב משם(הגהת ש״ל) [ו] ומ״מ אס לא עשה כן (כ) נישל
 הסמפונות לאחר צלייה ומכשלה (ארוך) וכל זה בכבד שלימה אבל כשהיא
 חתוכה אין צריך כלום (ר׳ ירומם נחא״ו) H] וכשבא לבשלה אמר הצלייה
 ה ידיחנת תחילה אחר הצלייה קולס הבישול(לקלוק ב״י ממללכי פכ״ה
:  ונאריך) [ח] מיהו אם לא הדיחה ובשלת כך מוחל (ראבי״ה ואו״ה שם)

עבד מותר ני£ אם נתבשל («) לבדו בדי ו  (ג) ו נט] ב
א צלייה) אבל הקרירה אסורה שפולטת ל ב )  בקרירה ז

ויש מי שאוסר; נ ה בולעת(ד)ני^ נ אי ו ( 0 ) 
ה ה [יכ] וכן נוהגין לאסור הכל(הגהת סמ״ק ומהיא״י נהגהח ש״ד) ג  ה
: ל קולס בשולה (לעת רש״י ולאפוקי ר״ת) נ נ  ט [יג] אפילו(ו)נמלמת ה

 ב >ואם חלטו בהומין או ברוהחין ניי] ונקב והוציא

 ב שיהא ראוי לאכילה. ע״ל סימן ע״ו ס״ב וה׳ בהג״ה דנחבאר
 דבחצי צלייתו מיקרי ראוי לאכילה ומשמע דה״ה כאן וכן. כתב באו״ה

 סוף כלל מ׳ בהדיא: ג ואם מנקבה
 הרבה פעמים כו׳ הוי כקריעת
 שתי וערב . היינו בדיעבד אחר
 שצלאה ע״י שנקבה תחלה הרבה
 פעמים בסכין חבל לכתחלה אין
 מועיל נקיבה בסכין.הרבה פעמים
 אם רוצה לבשלו אח״כ כ״פ בת״מ שם
 דייו: ד ובן אם נטל משם הטרה
, כלומר שחחך ממנה הנידיס ׳ ו  כ
 !הקנוקנות באותו צד שהמרה
 תלויה בו וחתך מעט מבשר הכבד
 עמהן וכן מבואר בתורת חטאת
 שם ובזה אפילו לכתחלה מותר
 כשרוצה לבשלה אח״כ כדמוכח בת״ח
 שם ע״ש : ה ידיחנה תחלה .
 הטעם מפני המלח הנדבק בו ויש
 ג״כ למיחש משוס מראית העין
 שיתאדס הבשר ובן בשר שנצלה
 בשפוד ורוצים לבשלו צריך להדיחו
 ג״כ מטעם זה עכ״ל ב״י וכ״כ הר״ב
 בסי׳ ע״ו סוף ס״ב ע״ש•.ו ובדיעבד
, כלומר בליעבל מוחר ׳ ו  מותר כ

 אם נתבשל אפילו בלא מליחה לבלה בלא כשר שאס נתבשל עם נשר
 אז הבשר אסול כמו הקללה •לפי שהבבל פולטת לס שבה ואינה
 בולעת אפילו ע״י הבישול מחמת שהיא טרודה לפליט לס הרבה :
 ז בלא צלייה. פשטא דמילתאנקט הר״ב אבל אין לומר דבא לפרש
 לאף המתירין נליענל היינו לוקא בלא צלייה אבל לא בלא מלימה דזה
 אינו במשמע בלשונו ועול להא לפי הטעם לפולטת ואינה בולעת אפי׳
 בלא מלימה שרי וכן מוכח מרברי הפוסקים: ה ובן גוהגין כו׳ .
 הטעם מבואר בהגייה םמ״ק סימן ר״ה ובהגהת מהרא״י ובאו״ה כלל
 ט״ו ל״ב ובת״ח שם ר״ב ובשאר אחלוניס משום לאיכא מ״ל בש״ס
 לשלוקה נאסרה ואנן לא בקיאינן מהו שלוק ומהו מבושל וכחוב בת״ח
 שם בשם או״ה אבל הקערה שאכלו גה הכבד כשרה ע״כ: ט אפילו
. כלומר אפילו נמלחה כשיעור מליחה לקדרה ׳ ו  נטלהה הכבד כ

 והודחה
 משא״כ בבהמה שיש שיעור נמל בין חתיכות המרה לשאר הכבד וכתב דיפס לנקוב בסכין לחומרא האי לחומרא הוא מיותר ונראה דכוון בזה
 דדוקא במקום שאין הכרח לחתוך שתי וערב שנזכר בנמרא דזה דוקא בצולה ע״מ לבשלו כמ״ש ב״י בסימן זה בשס החוס׳ ורא״ש אבל באכל
 צלי א״צ לזה ע״ז אמר דמ״מ יפה לנקבו בסכין שאינו אלא לחומרא משא״כ בצולה לצשלי שמן הדין צריך חתיכה שתי וערב בזה לא ממי
 נקיבת סכין כרי לפוטרו מחתיכה שתי וערב מ״ל ברור ונכון כוונתו: (ג) ובדיעבד מותר אם נתבשל לבדו . אבל לא לכחמלההטעם
 כסמ״קרבנמרא ס״ל לחל תנא לאסור כפמטשלת הרבה ואנן אין בקיאין בזה: (ד) ויש טי שאוסר, הרמב״םס״לכן דפוסק כרבנן דו״י בן

 חידושי רע״ק ביאור הנר״א
י נרע טשאר נשי ונ! יוי' הרין דנולר. שטעתא נ נ ל הפטפונות,תטיתנ׳ כיון יהאו״ד, טיל יאט יועד, לאבלו W [א] ע"׳ טליחה . נפירשי׳י י ט ו  (סימן ט״ג ס״א גהג״ה) נ
 עלי # אפילו בכנר שנטלת דטליחה נננד לא טעלה ולא טורדת שפתיך שהיא טרובת
 גדטיט אין הסליחה טועיאתו םידי יטו שלא כדנרי ד״ת דכתנ דנלא נמלחח מיידי דבנטלח לא נרע טשאר נשר ענתוט׳ ד״ה נבדא נו׳ . דלפי׳ ר״ת קשה פה טייתי ראיה
 טקניא נקופיא דלטא נטלחה יהא הלב והויאח היו עפח ונן דג נר שנא דלא אכל טנ״ל דלא נטלחה ופן דאמר שט וח״ט נברא נוי וני הטחול טותד בלא טליחה הא דם הטחול
 בלאו כפ״ש ננייתות ועבתופ' שדחקו מטן בנל זה ופאי דקאפר דלפא בנבדא דאיםודא ול״ק נכבד שלא נטלחה מ׳פופ דפליהה לא פעלה ולא טוריד ננ״ל . ונט ט״ש החום'
 דדפ כנד פותר טד׳ית ליתא נטש״ש קי״א א׳ פ״ט חלנ כו׳ וא״א לופר דם דעלטא דא״כ הלנ דעלטא נטי(ועסוש׳ שס ד״ס יס נו׳ ומיני קשה כו׳ יגרשנייא) : [ב] אלא קרעו כו׳ .
. עתופ' ׳ ו ' ליי ם"י י• [ד] ואחייב נ י ם ש ב ״ ט י כ ' '"יי ^ א "1 י ז 1 ן כ 8 ' ־ ׳ י י •י ׳11יי," נ ד י י  עבי״נ ונפירש״י שט דבצליה טיירי דלא כטשטעות דברי רי״ף ורטב״ם דבחליטה ט
 ני הא ני' : [ה] ואס
 ואף כשאר בשר עפי' ע״ו פ״ב בהנית

 נס לעלי לבד מ״ס נפ לקדירה טייר׳ נפ״ש שפ וה״ט נברא אנל טהלא כוי ובפחול אף לקרירה טותר נפ״,
: [ז] וכשבא לבשלה כיי• ואף כ׳ ׳  ונ״ז בנבל כו׳ : [ו] וט״ט אם לא בוי . כט״ש נס״נ ואס לא קרעו נו

 ד״ה וחתוכיה כוי ואף לפי' נ ה״נ דפיירי
 כוי . כטש״ו דאפשר לרפ כוי וז״ש ג״נ ו _ .._.

. נטיש בפי נ״ע (ע״ד ני) ובפי ג״ה דנווא טישב שייב וטה שיש אחר עלייה ע״פ הכשר אינו אלא חסר נשר כט״ש בפי כ״ה קי״ב א׳ ׳ ו יא דבל עלי נו׳: [ft] טיחו נ ' 
 ועסי' ע״ו פ״ב נהנ״ח טיהו כוי ופר״ח שט : [ט] ונדיעני כוי . עבה״נ ויוקא ייעבד אבל לכתחלה כנ״ל לפיכך לכתחילה כו׳ ישדרוחו טםתיבתא דלא שרו למיכל ככדא
 שליקא נוי • ת״ה ובט״ש הרי״ף ו [י] אפ נתבשל לבדו כו׳ אבל ני׳ . כריב״נ דאפר אופרת כוי ואע״נ דשני בכנדא דאיפורא דיחוייא נעלטא הוא ונפ״ש בטםקנא דר״ה
 חלטו ליה כוי וו״נ כו׳ אלפא אפילו התירא אוסרת .' [יא] ויש טי נו׳ . עבח״נ וכ״כ בפי׳ נט׳ עשירי ותרופות דנל התנאים דמתני' שפ פליני את״ק במתני׳ שקרפ דלא
 התיר אלא כנישה והלנה נת״ק ופונר הא דר״ח ור״נ חלטו ליה אפילו לנשלו לבדו וכן עובדא דרב בר שבא אחר הליטה היה ואעפ״נ לא רעה לאכול ופ״ש כתנאי קאי אאביי
 דטיפשיפ ליה דאינה נאפרת נפתני׳ לתרומות וו״ד, ור״נ דחלטו אפי' לבשלו לבדו כטאן דאפד ופפק הי־סכ״פ כלב הינא ור״נ וכת״ק רתרוטיח והיה יכול לופר כתנאי טטתנ•'
. לא לחוש לדברי רטב״ס שפסק בח״ם דמתני׳ דאטר בכ״ע אלא לחוש לדברי ר״י בנו של ריכ״ב ואנן לא בקיאינן י ו  רתרוטות רק שאינו םפורש בת״ק שם : [יב] וכן נוהנין נ
 נין שלוק למבושל וכפי׳ הטטדשים דנתנאי קאי על ר״נ ורב בר שבא ! (ליקוט) ערש״י שט קי״א א׳ ד״ח שלוקח הרבה נוי. ונדחק ניה דאל״כ אפאי • שלוקה איטרת ונאפרת
 אבל זה אינו דהא טטורש בירושלטי דתרוטוח פ״י םתני' י' כל הנננשים בו׳ וזיל אר״י לית פאן נננשים אלא נשלקים טליח נרותח נבוש כמבושל . הרי םונח דשלוק פחית
 אפי' טככוש . אבל האטת בזה נראה דשלוק בכ״ט הוא פחות טנישיל וט״פ שם ננסי ובן ע״ל שט ר״א איטר הכבד אופרת ונאמרה ספני שפולטת ובולעת דהא דאוסרוז
 ואינה נאסרת היינו דריב״נ דטתני' הנ״ל t ובד״י בני של רינ״נ ע״ל שלוקה אופרת יאינח נאפרת ונ״ה להדיא בתוספתא דתרוטות פ״ט רא״א כבד אומרת ונאסרת ר״י גי'שלוקח
 אופרת ואינה נאסרת בוי . נס נראה רט״ש בדברי ר״י בנו של ריב״ב טתיבלת ע״ל מבושלת ולפ״ו יש בוה נ׳ דעות דריב״נ רטתני' פ״ל דננד לעילש אופרת ואינה נאפרוז
. ׳  וי״א יתופפתא פ״ל דלעולט אופרת ונאמדת ור״י כנו של ריב״ב פכריע דשלוקד, אופרת ואינה נאפרת ומבושלת אופרת ונאשרת(ע״נ): [יג] אפי׳ נוי • ננ״ל ־. [יד] ונקב ט

 פתתי תשובה באר היטב
. פי׳ אפילו רוצת לאסור הכלים: (ב) לאכילה. בחנ ־הש״ך ח נ ק W 1 (א) ת י « י ' י (א) ועולתו. ע״ נשו״ת הר הכרמל חידד סימן י״ד גאמצט המשובה שני" י » 
. בחב השייך היינו ה ב ק נ  ״ הישר לצלות כבו גחון המניר האושסינשעה שנוער רחוק מהאש יאי!. ייי»'1.לא נראה דגחצי צלייחו מקרי ראוי לאכילה: (ג) מ
 לוקא בדיעבד אחר שצלאה ע״י שנקבה חחלה הרגת פעמים בסכין אבל צכתחלה
ה . כ׳ ר מ  אינו מועיל נקיבה בסכין הרבה פעמים אס רוצה לבשלה אח״כ: (ל) ה
 השייך סי׳ שחתך ג״כ הגילי! והקנוקנות בצד המרה ומעט בשר עמה ובזה אפילו
. פי׳ אפילו בלא מלימה לפי ו ד ב  לכחחילה מוחר כשרוצה לבשלה אח״כ: (ה) ל
 שהכבד פולטח דם שבה ואינה בולעת אפילו על ילי נישול מחמש שהיא טרודה
. כתב הש״ך אפילו נמלחה כשיעור מליחה ה ח ר מ  לשליט דם הרנה . שייך: (ו) נ

 משום,-שנתבשל הכנו. נוס הונ ממתיו ולא להכשיר מקום׳ 01 כמנור וסכל מטעם לשי
 שהאש שיאנו ואין מניפו להבליט ומנלהו ומיינשו ענ״ו ולע״ו היתר וה קלוש מאד ,
 ומכלה! ומייגשו לא5 שייך אלא בוגר מועט כגון טיפ: כמ״ש לקמן סימן צ״נ סעיף
 ו׳ והנא עינינו דואות שפןלט דס הרנה ננ״א. שוב ראיתי נצל״ח בפסחים ו״פ כיצד
 צולין שנתנ שכמה. פעמים גא לידו שאלה הנ״ל ואסר ונתנ ג״נ הטעם כי אין מקוס
 לוס לויג ודמו כסולטו אח״כ ננלע נתינו נו׳ ונתב עוד שנלמו מוין כאסנלא שס שנס נדנד
 שהיתס נאור מנעו להוציא וס וא״כ אס הסיק התנור ונדף כל הנחלים ותלה נאויו התנור
 הנגד או נשר לצלות באופן שאינו נוגע למטהנמרסו של שנור שסיר מקרי צלי ושוי ושונ

 פקפק גה ע״ו ועיי נט״ו לעיל סימן ס״מ שכתב דמותר לצלומ ננו על הנייר והגיא ראייה מומותר לצלות המוח נקוומו על האש ועי׳ נשי״ת תשונה מאהבה מ׳ א' סימן פ״ד ונתשונת
 הגאון געל נו״נ ו״ל שס שהשינו על הט״ז גם נספר נינת אדם שער אויה סימן מ״א טסק לאשור אף בדיעבד עיש : (ב) נוטל תממפונות. עיי נתשונות נו״נ תניינא ח׳ יויד סימן

 נליון מהרש״א

 א כינת נר רג סינא
 דף קי״א : ב למג
 והרגה פוסקיה וטור

 סוא״ש שם והישנ״א נת״ה
 והרבי יוחנן גן נורי נמשנה
 סוף פרק י' ותרומות ומויני
 אמי דשלקי ליה יאכל חילין דף
 ק״י ימורנ נממןשם וף קי״א.
 (°) אכנו קאי ולשיכך היא
 מותרת והקדירה אסורה :
 נ שם נשם הרמניס נש״י
 מממ״א ומעת הרי״ף וגו
 וסגר וכילה סיגיא אלינא
 רוני יוחנן נן נירי איתמר
 אגל רבנן סליגי עלייהו וסגרי
 דננד נאסרת : י מהא דרנ

 הגהות הט״ז
 (םיםן עינ נט״ו ס*<0 מכה
 שנתבשל עטה . וכתב נ״י
 נשם הרא״ש מתון פירש״י
 משמע דנישלו בקדירה אחר
 מליחה קאמר ומספקא ליה שיש
 נו וינוי יס ושמא אין כת
 נמלח להפליט כל הדס וחוז ר
 ונבלע בתוהו עכ״ל וכן משמע
 מונרי הטור לרש״י שהיא ועה
 קמייתא שמביא: (שם) ווה

 פרי הדש
ד ב כ  (טיטן ע״נ העיף ייי) ה
, מתיך י ו  יש בו ריבוי דם נ

 מטה יהונתן
 (טיטן ע״נ סעיף אי) ויש
 טי שאופי נו׳ . שיין 0ק״ח

 יד אפריט
 רוטב והלנ לא נ״נ נמיש
 הש״ךנשם מוסרא״י ולטנין«ה
 מתני שיעתו נו׳ יששיטא
 שאע״ט שנתייבש הוס גתו־
 הלנ איצוגוש אחו עה חתיכה
 מהעוף שנאמר שהוא ננלע
 גאגויס של העוף נכולו נלא
 יוטג ומנ״ש אם לפי אומד
 הועת גס נחתינה שהלנ גו
 יש ס׳ נגד הוס שנחללו
 ולמונה סוסקיס וי נוה ופן
 ועת הפר״ח ואף לנקטינן
 למימרא מ״מ נזה שנשעת
 הוחק הי׳ ס׳ ואינו רק מששא
 בעלמא שמא נתייבש ולא נפלט
 לחו: ועתה אין נא! ריענ
 שיפליט טעמו שפיר יש לסמוך
 יפשיטי׳ על הך יעה' שנאומו
 הדעת שיש פ' סגי וקצרתי •
 ומ״מ צריך המורה ליוהר אף
 ננמצא הלנ על י׳ הטעליר
 אצל העוף ואין ונו־ גו ויש
 בכל הקדירה סי לתקיר לועס
 אס עירי הקדירה בגת אחת
 לתוך הקערה או מתחלה שפנו
 המרק שאז יש להטריף ומיו
 שהתחיל לשפוך המרק ולא
 נשאר ש׳ נקוירה נאשר יעי'
 סי' ק״ז. 1מ״מ !ואה לצדו
 להתיר הקערה שהיינה הרוטג
 כיון שבתחילת העינוי סי׳
 שס רונוג שונ הרוטג שגא
 אחריה שנאסרה אינה אוסרת
 את הקערה כיין שאין עירוי
 אוסר רק כ״ק וכאן שהרוטנ
 שגקערס מפסקת ניניסס ואף
 שלפעמים ע״י קילוח העירוי
 סרושכ אשר שס מקיום
 מתפשט לצודין מחמת הקילוח
 שלמעלה וסקיצות גונט לצווי!
 בפולי הקערה ונה״ג כ' נסי׳
 ק״ונענין עכגר שנמצא כשומן
 אפשר שגשומן שמחמת הקילוח
 החס היא נתן ונמס משנין
 שפיר י״ל שנוגע נעננר ממש
 עי״ו משא״כ כאן אפשר ואינו
 יכול ליגע בשולי קערהוגסאין
 להחמיר, כולי סאי נוס שמלתו
 יוה שנישלו דרננן וקצרתי :
 (טי׳ ע״נ ס״א נהנ״ת) ואם
 לא עשהנןנוטל ססמפונו' כוי.
 ועיין ננ״נ מ״ת סי׳ מ׳ שנשאל
 שוה סותו למ״ש נסעיף י״ג
 די״א דלצלי א״צ חתיכה ומונח
 נתוס׳ וחולין וף קי״א ולשי!
 לא מהצי חתיכה לנשל אח״כ
 והשיג שאין החשש רק משום
 וס הנלוע גהס ואס רוצה
 לאכלו לק צלי לינא חשש ומה
 שלא שלט כח האש היא וס שלא
 פירש עיי! שם; (בחנייה ני)
 א^ילן נטלחה . ענהיט ועיי

 (סי׳ ע״ג ש״ע סעיף אי) ומניח חיתונו לפטה ועולתו. וסותר לנינו בנייר ולעלותו, ט״ו ריפ פיה ועיי
 שפ ננליוו: (שט) ואחייב'ינול לבשלו . עי׳ שיך פי׳ פ״ט פ״ק נ״א: (גהג״ה ני) וכן נוהנין לאשור

 יד אברהם
 ט׳ עיש יוו״ק. יאה נשאו ס׳ ננד לנו ונם נגד קליפתו הרי לא ימיה מסתמא ש׳ אשילו געוף שלט. שהרי
 נמנו יייקא עם העור הוא ס׳ נמ״ש הש״ן והאין נתנו דמםממא יש ס'.אלא מוכרח דלא משעיינן נגו הקליפה.
 הכל ונ״ש שכנר כתנתי לעיל בסמול דחומרא נעלמא היא : ועיין נ«"י שהחמיר גאס הלב דגיק נמתינס אע״פ
 שנמלח מקווה אם אין בחתיכה עצמה ש' נגד וה הלב•. ו5! אה הלנ אינו ובוק צעשה נולו נבילה וצריך לשער נגד כולו אע״פ ש!מלח. וכן נראה דק״ו הוא מדיו מוח שנראש סי׳ ס״ח דאה יש ס׳ ככל ממחוגר אף הראש
ד כו׳ אלא קורעו שתי וערב ופניה היחונו לטפה ועולהו. ולא דמי למ״שיהנ״ה סי' ס״ח ס״א גני צליית ב כ  שיי. ואפ״ה לעני! וה כוי לבוק וצריו לשעל נגל כולן אס אינו מחינו יכ״ש נלנ: (טיטן ע״נ סעיף אי) ה
 ואש שאין לצלותו שלם אף כשרוצה להניחו אנית השחיטה דחיישי׳ שמא יתהשך . ש״ס שאס יתהפך יהיה אמור מן הדין, משא״כ הנא לא תיישיצן שמא יתהפך השפוו נוחיישינן בסעיף ו' שאני הנא שצולהו עם נשר. אנל
 הנא אף אס ׳סהש־ דייג דמא שסיר שהרי לרעת הרי״ף והומנ״ס א״צ לצלי חתיכה כלל. נמ״ש הג״י שתרעג״ם מפרש מ״ש גש״ס קורעי שחי וערב לחליטה קאי ועיין שם שהקשה אמאי לא כתג הרמג״ס ש״ו דו״ל נס"!
 מהל׳ מ״א. הננד אס מהנה והשליכה למון החיטן נו׳ ה״ו מותרת. ולפטנ״ד שהרמג״ס ו״ל ו״ל אם חתנה לשנים. וכה״ג נתנו החוס' נרש״ו ופסמיי(וף עיד) אהא דתניא החפ חתנו ונתנו ע״ג גסליס דפירישו שמתנו
 לגמרי. ונ״כ הרמנ״ס פ״׳ מהל׳ ק״פ וגנהיג א״צ ש״ו כמ״ש רמ״א נהג״ה: (שם טעיף א' בהנ״ה בי) גוה;ין לאפור הכל. נת״ח כלל נ״ד נחנ להתיר הקערה. ונמ״י פי׳ והיינו ממלחה והנימ נציע «ל שהשמיטו נשיע :



ת קנט באר הגולה י כ ת פ ב יורה דעה עג הלכות מליחה ש ה י ז ר ו  ט

ם ! נ ״ 15' ״ א ״ י ״ ה ? ל ל י ע י 1 מ י א י ם י מ י  נורי להכבד בולעח ג״כ ורוב הפוסקים לא ס״ל כן אלא כר״י בן נורי והודחה כזין קודם הנישול לפי שהיא מרינה ב
 דאינה בולעת אלא דנוהגין להחמיר כמ״ש רמ״א אמר כך ורש״ל כתב מליחה אפיי על ידי קריעה שחי וערב וחתוכה לחחת כדמוכח בת״ח י ניייש מרימי שם ״מלא:
ר « מוי נשם יש״ שם ־;מוא: מ  להקל בזה כיון שאין שם בשר רק שצריך להדיח הכבד כיון שהרוטב שס ד״ג ע״פ ונתבאר שם בת״ח דאס אירע שהורה המורה להתיר א

 נאסר ואין אמר המנהג שהעיד עליו רמ״א כלום לשנות אותו ומ״מ שנמלחה הכבד ע״י קריעה שתי וטרב וחתוכה לתחת ונתבשלה וכר״ת פרי חדש
 דס״ל דלאחר מליחה הרי היא כשאר

^ ^ ; י ^ ^ ״ י ׳ ז י נ ־  מזרקי הדם שבהוכו מן הדין מגו] מותרלבשלל בשר לא מהדרינן עוניא ישי; ?
״ ״ " 1  ran אלא שהגאונים אםרו לעשות כן ״

תר:  י ובדיעבד (י) מו
׳ שסיי׳ שיי א״ו ולאמי ש> ו  j ניח] י• לצלי צריך חתיכה משום דם שבסמפונות בשעת מליח׳ מהדרינן עובדא ואש

^ ״ ! ״ י ה ^ ש א י ד כיש ויו״ח. ומסקנת ה » ) יקרענו אח׳׳כ: אפילו ם ח ) א ו קודם צלייה י ע ר ק א ל ם א  ו
־ י  יט](וי״א דאין צריך לצלי שוס חתיכה כלל)(סור בשס י״י סמ״ק ואו״ה י

ט) נוהגין אפילו לכתחלה : ) כן ) ו ה ) ( ם י ק ס ו  ושאר פ

 ד י אם >ט צלאו עם בשר בהנורים שבימי הכמי
ה ולא ט מ  הגמרא שפיהם למעלה יהיה הכבד ל
ג ׳ ובשפודים שצולים ) מותר י י ב ובדיעבד(  למעלה י
 אצל האש אסור לצלוהן עם הבשר לכהרוילה אפילו

: ה ט מ ) ל  כבד (יא

י ק ׳ ה 1 i ל i p n ה ח מ י נ נ  , י י ו

 הכל בין הכבד בין הבשר שנתבשל וששינןא ליה והמלח אינו
5 א ™ ס ל א ס ד  טמה ומוכח ש

 חתוכה שתי וערב וחתוכה לחמת ושיא רחמנא נכלא אף דמו
 שיי א״ד ולאחר שפירש
 ־ וזו
 :לכית
 מהרש״ל באיסור והיתר שלו סוס אלא שאני תמה עליו למה
1 יחס: למלמו ולא לרש״׳ ונס ״ י ׳ י י ״ ״ ״ ״ ״ . ״ 1 . ״ ״ ״ _ 

 סימן כ״ז וזה לשונו כבד שכחבשנ הרא״ש יחש לרש״י שיממ ו«וו
 בלא מלימה שרי בליעבל לפולטה י׳ל שנתנו תתושפ!ת יליתא.
S r ^ T W f f i ואינה בולעת אבלאסאיןבתנשיל 
 ששים כנגל הכבל אף הכבר אסורה אשור אן לא ונמי׳ יש״י אצא
toי ״ ,;י ״י י י־לי י  אפילו נמ^חה וכמו שחלקתי בספרי יו5אש
 לכיון שנאםל התבשיל מלם הכבל בהדי נשי נשאר נשר!אין
ן י י מ ״ ^ ל ^ י ה י ־ ? כ ^ ר ס א » ? ל י ב נ ״ ח י ש  אז «

 נלמל קולא מזה בסעיף ו' ע״ש
. קשה הא לעיל ׳ ו ) וכן נוהגין כ ה ) 
 סעיף א' כתב המחבל וצולהו וע״ז
 כתב רמ״א ליני נקיבת הכבד
 וחיחוכה משמע לנס בצלי צריך
 מיחוךוא״ל רהחס מיירי שבא לבשלה
 אח״כ וכאן מיירי שאוכלה צלי וכן יש

 חילוק זה בלברי ב״י על מ״ש הטור נ
 ולצלותו כו׳ להא כתב רמ״א לעיל
 וכשבא לבשלה אמ״כ כו׳משמע לקולי
 לזה לא איירי מבישול אמל צלייה ומו
 לא״כ היה לו לרמ״א לכתוב כאן
 הכי נוהנין לכחחלס אס [אינו] רוצה
 לבשלה אמ״כ ולא לכתוב סתס
 וצ״ל ללעיל כתב אליבא ללעה

א י י ש ״ נ ל  ראשונה להכא לבעי חתיכה אף לצלי ועיין מה שכתבתי שס בשם רש״ל: משמנונית התבשיל ער כאן לשונו וכן כתב בסימנים בספרו פלק כ
ל וטו! שע׳ינ הריאה והלנ ו כ  אפילו הכשל סימן נ״ל ותימה להא קיימא לן בכל לוכתא לאין הנאסר י
* T p l s  לאסור אלא במקום שהאיסור עצמו יכול לילך שם ונס הוא בעצמו כ׳ בספרו שם בפנים לאין הכבלנאשל מהאי טעמא ע״ש: י ובדיעבד ממה? נ״חה ?
 םותר. אפי׳ להיש מי שאוסר שבסוף סעיף א׳ לשאני הכא כיון.שכבר נחלטה שוב אין לס יוצא ממנה כן משמע לעת המחבר וכן מבואר ברמב״ס פשימ מהתם אלא שבתוספות
ש (הי»סהלכהו!תלמיד" "פי  שם להליא ובבית יוסף ולפי זה אפי׳ נתבשל אחר החליטה טס בשר מוחרהבשל וכן מוכח להליא ברברי הפוסקים והלב בתורת חטאת ש
 ל״ה פשק לאף בליעבד לא מהני חליטה ותימה שלא הניה כאן כלום ונם דבריו בח״ח צריכין ביאור שכתב שם וז״ל כתב הטול שאין אנו בקיאין !ה ל״ל והא ויחינן צפשיפותס
כיהמאאינפמ-חל" י״ה ל לר1יהי ש ב ת נ ש י כ ב כ י ה י ש א  בחליטה הלכך אין להתירו בחליטה אבל אס נעשה בדיעבד שלי שפולטת ואינה בולעת ולפי מה שכתוב לעיל לנוהגין ל
 ה״ה הכא דנמלטה מעיקרא ונתבשלה אסרוה כן נראה לי עד כאן לשונו בקצת תוספת ביאור ודבריו לכאורה תמוהים דבשלמא מה שנוהניס ח$יע לי׳ מעיקרא ה״פ ווילמא

 לאסור הבישול היינו משום דאין אנו בקיאין איזהו שלוק ואיזהו מבושל ואולי כשנתבשלה בולעת אבל בהחלטה כיון שנחלטה שוב אין בה דם

 אין ששים נגו הכנו והננו
 עצמו נין אם נשלו לנון
 נקווה בין אס כשלו עפ נשר
 ואפילו בלא מליחה נלל העיקי

ט דחלינוה מהניא ומץ קצת ״ ה  לה״ק הר״ב ולפי מ״ש לעיל לנוהנים לאסור הכבל כשנתבשל משוס לאין אנו בקיאין איזהו שלוק ולכך אסלינן אפילו ליטבל ה״כ מ
ה V!fiV$1!1 שת׳ ז 1 ה 3 מ ו קיאין ° ג  לאין אנו בקיאין במליטה אפילו ליעבל אסור אלא שקשה לפי זה רהא כתב הר״ב לעיל סוף סימן ס״ז שאין א
 בחליטת בשר ונליעכר מותר ויש לומר לשאניכבל לנפיש למיה. עי״ללהל״ב משוה מלותיו וס״ל לטון לאין אנו בקיאין בחליטה אס ומרב ומליוי אם בשלו נקויה
ל עמוי אסור"ס  כן לענין ליעברמוקמינן לה אחזקתה קמא כאילו לא נחלטה כלל והלכך בס״ס ס״זנבי בשר לאי לא נמלט מוחל לקלרה ע״י מליחה כחכ "ל"״״1

 לבליעבל מותל(וליל ע״י מליחה לקללה) ונבי כבל לאפילו בלא חלימה אסול אפילו ליעבל לקלרה הלכך החליטה לא משר ליה לשבח להא י
תר. ב ובדיעבד מו א יקרענו אחר כך . ואי משום דם שבסמפונות כבולטו כך פולטו: י  אין אנו בקיאין בחליטה ותירק זה נכון: י
 הטעם איתא בשי׳ספכ״מ (דף קי״א ע״ב) דדם מישרק שריק בצלייה והקשו המוס׳ שם ד״ה דמאכו׳דאמאי לא שרינן אפיילכתחלה משוס

^ ^ ״ ^ י ש  דכבכ״ש ואי משום דפעמיס נצלה הבשר שלמטה מן הכבר תחלה והכבד טדיין פולטת ונופל על ־הבשל וכשמסירין(מן) הבשר הרי בלט מ
 ולא היה לו שהות לפלוט אס כן בישרא עלוי בישרא נמי ליתסר מה״ט כשהתחתון נצלה קודם ומסירין אותו מן השפוד וי״ל דכבד שיש בו שפע למעלע לא נלע ומפשס השוני׳

ב ל 0 ה ס 7 ע י פ ו ש  דם לאאמרינן כבולעו כך פולטו והא דאמרינן(לעיל ר״ס ע״ב) דלב קורעו אחר צלייתו משוס דכבכ״פ אע״פ שיש ב
 מתבשל ומתייבש נמקומו בחלל הלב עכ״ל והעתקתי דבריהם מפני העט״ז שכתב וז״ל אסור לצלות כבד על גשר שהכבד כולה דם ופולט סישג״א בתיה ואע״פ ששומן
1לעא^א^ני״ י ת לא מ ה י) י נ  כל זמן שהוא אצל האש והבשר לאחר שנצלה קצת פוסק מלפלוט ויזוב הדס י מן הכבד על הבשר ויבלע הבשר מדם הכבד ובדיעבד מוחי =י
 דכבכ״פ בצלייה ע״כ לשונו והרי בש״ס התירו להדיא מטעמא דמישרק שריק וגס מ״ש והבשר לאחר שנצלה קצת כו׳ לכאורה כגל דטריד למפלט וס נשפע
 אינו נולע אפילו שמנונית
 ע״נ מ״ש וננוא שיעא ל״נ
 מדאמרינן כשיש אי חלא
 אסיר איהו נמי אשיר כי הינ׳
 ופלט סור בלע ולא אמרינן
 ואע״ג ומלא אסיר אישו
 שרי משוס ושיט ועוו הרי
 דעמ הריין ישאי המפישיסאף
י לנ ושיע דשמנונימ נלט  מ
 וכמיש הנ״׳ נסי׳ «ינ ונראה
 שנן מסקנתו נע׳ נת״ה וף
 ע״ו ע״נ והלנוהעיקר כתימן
 שני וכ׳ינ נתוסש1מ ר״פ כ״צ
 ע״ש ומיהי הרא״ה והרין יש
 להם סנרא אמרש וסנויין
 שהכנו נאסר מתמת שמנונית
 ננלה ואפי' נבו של טיפת
 שוונ פליטתו היא וס ואין
 בו שמנונית אלא מועט אס״ס
י אחר משוס נ  אוסרת נ

 התוספות ועי׳ [סי׳ ע״ו] ס״ק ייע וכ״ב: ע ובש&ודיס שצולין אצל האש כו׳ . שפעמים מנביהין השפוד ונהפך העליון לתחתון
 אפילו

 חידושי רע״ק
. אינ מוכרו דדם שנפטפונות יוצא  *לי א״ע דורויכד! נלל ונטו שפסק נינ הוט״א פ״נ
 עיי על״, נלא חתינה כיון דעלולחוא א״נ הא דלנשל אחר עלייה עריך לקורעו! ע״כ
 טשוס דם עצםו דאינו ייעא נעליי' כלא החינה א״נ טה טהני דנוטל הפטפונות אחד
 העליי' הא טיט דפ הננד לא יוצא וצע׳׳נ אחר זטן רנ נדעם ת' נודע ניהודא וראיו/י
 שנתקשה בזה נפי' ט' : (שיין סק״י) אלא שקשה לם״ז דהא נ' הרנ . ע' ננ״י ולקיט
 דבבשר ביון דלא טעינו הליפת רותחי' רק הליטת עלי ובוח לא שייך בקיאות משא״ב
 בנכד ושייך נ״נ תליםת רוההיס דבוה שייך א״א בקיאים דלפעטיפ לא יהיה רותח.כינ
 ולא חלקו בין חליפח לחליטה ואפרו הכל דיעבד אלא רובינו ירוהט נתב ניב בבשר דאיא

 פתחי תשובה
י שצלאוהו נ נ  מ״ה : (J) עלאו עס בשד . עיי תשובת הר הכרמל ח׳ יו״ד סימן ייי שכתב ג
 ע״נ נתלים על הניית וגנע בשעת הצליה נקצה א׳ נקוות נ״ח של חנשיל רותח העומו שס
 אצל האש ואין ס׳ בקורה ננו הכנו והכל אסיר הקויה והתכשיל שבתוכה אן אס הקויה
 היתה ריקנית י״ל אפילו נשל חרס שרי ואמרינן כבולעו כך פילטי ע״ש הרנה טעמיס לוה
 ויש נ״מ נין הטעמים שלו לענין אם הקורם היתה נלי מתנות ונן אס הקדרה צוננת ונס יש

 ביאור הגר״א
 שאין החליטה טועיל לדם הטכינס בתיכם , טור בשם הרשנ״א : [IB] טיחד לנשלו .
 כפש״ש א״נ פיהלט נוי והתם נקרירה הוה נטשייש ודלטא פי קני• ני' •י [טז] אלא
 שחנאונים . רי״ף: [ין] ובדיעבד מותר, דנאוניט לא נורו אלא לכתחלה , הרשב׳׳א ;
 [יןק] לעלי נוי . בפי׳ בהינ דהא דרבו״ר, לעלי לחורה נטי קאטר : [יט] וי״א חוט׳ שפ
 ד״ה והתוכיה דלבשלי אה״כ קאטר דלצל' לבדו א״א לוטי וטשופ טםפונות דא״כ טאי
 קאסר אבל סחלא בו׳ אי איבא פספונווז אטאי לא ואי ליבא םאי קט״ל ופשוט דט דידיח
 א״ע נט״ש בריש טי' עיו דנווא טישנ שייב וטה שלא פירש טוהר רדפ־ האינריפ

 שלא פירש טיהר :

 באר היטב
 לקדירה והודחה כדין קודם הבישול לפי שהיא מרובה גדמים ואין מועיל לה מליחה
 אפילו ע״י קריעה ש״ו וחחוכה לתחת וכתב בת״ח אס אירע שהורה המורה להחיר
 ע״י קריעה ש״ו וחתוכה לחחת ונמלחה ונתבשלה לא מהדרינן עובדא ישרי הכל בין
 הכבד בין הנשר שנתבשל ומונח טס דאם לא סימה חתוכה ש״ו וחשובה לתחת
. והטעם לנוהנין לאסור הכל  נשעת מליחה מהללינן עונדא ואסור אפילו הכבד

נ הטעס דלמ״א חייש לשנלת שהיני נראה לעין שהננו ח  משוס דאיכא מ״ד נש״ס דשלוקה נאסרה ואכן לא נקיאין מהו שלוק ומהו מבושל מיהו הקערה שאכלו בה הכבד כשרה עכ״ל ובס״ז כ
י חליטה בולע שמנונית נייתר אע״ט מ . כתנ הש״ך לפ״ז אפילו נתבשלה אחר החליטה טס בשר מותר הבשר והלב נח״ח פסק לאף בדיעבד לא מ ר ת ו  הרמג״ס לס״ל דהכבד בולעת ע״ש: (ז) ס
י לאשור משיפילאו־ לפי פשטא נ י & י " מ נ י ת ' ז ״ ע י י ה ל ו 5 י י נ ח מ ־ ה מ א נ " 0 א נ ז ה " ש 1 * נ י ג ה ו ) נ ט פ •י ( " 5 ג . ואי משום דם שנפמפייוי! נ ו נ ע ר ק  ותימה שלא הגיה כאן כלום: (ח) י
ע דשמעתתא ואוקימנא מתניתין מ £ !  נקיבת הכבד וחיתוכה משמע דגס בצלי צריך חיתוך ואייל דלעיל מיירי שמנשלה אח״כ וכאן מיירי שאוכלה צלי להא כתכ ימ״א לעיל וכשבא לבשלה אח״כ ייי' מ
ה . ותרומות נכגוא דאיסויא ט מ . לדם מישריק שריק בצליה: (יא) ל ר ת ו  לקודם לזה לא מיירי מנישול אחר צליה וצ״ל דלעיל כ׳ אליבא ללעה ראשונה להכא לבעי חחיכה אף לצלי עכ״ל: (י) מ
 י״צ דהיינו ני היני ללא מפשיט
 מינה דדם הכבד אוסר ואבהי אפשר ומיידי גננדא והיתירא ומשוס הכי אינה נאסרת ואה״נ דשמנונימ גולפמ ולא קאמר תלמודא p אוקימתא אלא משוס ומייה בעלמא ולאו דינא דקושטא הוי א״נ מםסקא לן מתניתין אי
 איידי נכנדא דהיתירא או נכנדא ואיסירא ולפיכן נקטינן בפשיעות לאשור כנד שנתבשל עס ננילס ומיהו כשנתנטל «ס הימר ואין נקודה ס' לא אמרינן שתבשיל נ״נ ונאסרה מכנו משמטנימ התבשיל ונמיש הר״ן גני לב

 יד אפרים
 נתי״מ ס״ין א׳ נדין כנד ששרה נמים מעל״ע. ועיי נשו״ת שעי אפייה שמתיר וכן דעת מו׳ מאיר שטעיין
 הניאו נח״י . ובמקום שמואל כמג שנן עיקר ודלא כמנ״י נשם מריש שפירא יכן נמעיל צוקה סי׳ ל״ה
 נתב שיש להתיר כשי״מ וולא נמ״ש נאר עשק וצ״צ ומו״י ויש לתיש נ״ש יומר מכ״ד שעות מצומצמומ הוא עטי
 ממבושל ונכנס בגדי שליין וו״א ע״ש ״אן אס לא הדיחו הנגד תחלה ואין גמיס ס׳ נגו הדס בעין שעליו
 יש לאוסרה. אבל אס הודחה תחלה או שיש סי נגד אומו הדס לבו יש לסמוך להקל והכלי שנמשה

 יש
 שלק אבל מבושל איני אפור אלא משוס דלא נקיאין ומותר נכבוש:

ק י ד צ י ל ב  צ

 מטה יהונתן
 משוט דאינא למ״ד נש״ס דשליקה נאסר לשי טעם !ה אס שסה נבו נמיפ נלא שאר גשר מעל״ע מותרת
 דהא בל טעם דאסרינן בנישול משוס דלא נקיאין נין שלוק למבושל וניו הוא ננמנשל אנל ננננש דאז וואי
 אינו רק כמבושל שרי והמעיין בג״י נסי׳ !ס נו״ה סכגי שנו ונוי דם יראה והרמנ״ם אוסר מבושל
 מדינא ולא משום דלא נקיאין ע״ש ומס שהנייח1 לומר דר״י נ״נ פליג נס אמנושל והא סשיטא לגריית׳
 «שמ« ופליני בשלוק הייוו משוס והל המטיפים מקשים הא איי נמה משניות נמס׳ תיוממ ושלוק טפי קיל
 ממנושל א״כ צ״צ סא ופליג גנו של ר״י ג״נ אשלוק כמו אמנושל ואוסר ולפ״ו סרמנ״ס דס״ל כר״י ב״נ

 א״כ י׳ל וס״ל דגם כבוש אסור אגל מ״מ אומ״ו אמר דנויעגו יש לסמיך אסגהת סמ״י! ושאר אחרונים דאינו אסור מדיגא אלא

 (סיק ע״ג ש״ך ס״ק 0׳) ןאהי׳ נוי אלא נטקום שהאיפור . נ״ל דל״ד דשם אין האיסור יכול לילך
 כלל יותר מכ״קונאן ינול לילך מלא שטווח! לשלוט מנע הוס וכיון שהולך השמנונימ סולו הדס עמו שאין

 הטרוא ימנע מחציתו ולא כולו א«ו יגחין הטרוא נין וס לשומן שעמו:

 : (שייך ש״ק י״ג) הטעש איתא כוי רדפ טישרק שריק בצלייה .
 לאפוקי

 גליון מהרש״א
 הבל וחיח ננכנשח טעליע כפ״ש ננליון לעיל טי׳ פ״פ ס״ק 0"ו: (ש״ע סעיף גי) לצלו צריך חתינת .
 עלאו בתנור נדוף כיון שטונח על חרפ התנור ואין להדפ פקיט ללוב חוור ובולע ואינו דוטח לגופא ראש
 משאב שאיב נפ יש טקופ לזוב על״ח ריש פ׳ כיצד עולין:(ש׳ץ סין״ני)ונאמרד,הכבדטשםנונית התבשיל.
 עיי נב״י ס' ע״ב בשם הר״ן ו״ל ואפשר שאס אין בקדירה ט' אפיי הלב אפור לפי שחנפלט טן החתיכות

 שנאפת אופר חלב ואין חלקות חלב טונע טלבלוע אלא רם רשריק אבל שמנונית לא ועיי נב״י פי׳ ע׳ נבי דנים ועיפית ט״ש בשם תרא״ש
 (ירד ח״א)
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ד אפי׳ על גגי בישרא . משמע רכ״ש תותי בישרא וכן משמע (ן) אפי׳ ע״ג בישרא.ולכאורה משמע וכ״ש המת הכשר *) וקשה הא  י
 בתוספות ר״פ כיצד צולין ד״ה כבכ״פ להדיא שכתבו ליישב הא דצולין תחח הבשר ודאי אסור כיון שמיירי כאן כבשר שלא נמלח כמו שסיים
 את הפסח עם הכבד מותן כרעיו ובני מעיו לתוכו אפילו לכתחלה והוי כבשר ע״נ בשר וא״כ יהיה אסור לצלות הכבד שנמלח חחת הבשר
 אליבא דמאן דאמר כבדא עלוי בישרא אפילו דיעבד אסור(אבל למאן שלא נמלח דהא לר״ח הוי הכבד שנמלח כמו בשר שנמלח כמ״ש בסעיף

ק י מ ס א י י ג ש י י ה ״ כ י ו ו ו ז צ  ו

ס י ש כ ו י מ ס י ו ו ו • ט ג . ן ״ י ה  ו

ס ו : י ש ט ל ו ך ס ו כ ע ל י נ כ  ו

 א' וכן עיקר להלכה אלא שאנו
 מחמירין דלא כוותיה וכאן אמאי
 יהיה מותר. ובדרישה כ׳ ע״ז דרמ״א
 מיירי שהכבד נמלח ולא הודח
 דעדיין פולט ציר ע״כ ולא נראה להקל
 נס בזה ולצלותו תחת הבשר שלא
 נמלח דלא מהני זה אלא במליחה
 משא״כ בצלייה שיבלע ע״י האפ מן
 האיסור לכתחילה ונראה פשוט
 לרמ״א לא התיר חמת הבשר אלא
 מעיקרא אמר שמותר לצלותו טס
 בשר בשיה ר״ל בשפודין שלנו שאצל
 האש וע״ז אמר אפי׳ ע״ג הבשר נמי
 אבל תחת הבשר פשיטא שאסור:
 (ז) שלא לטלוח כבד אפי׳ לכדה.
 בת״ח סטע׳ בשם מהל״י מוליןדהאור
 מוזר ומבליט הדם שפלט. *) ועוד
 יטעם משו׳היכירא דאינו דומה לשאר
 בשר שלא יבואו לנשלו עם בשר :

ה [כ] *) מיהו אם נמלחת הככל כנר מותר לצלותה עס נשר  הג
) *) אפילו ע״נ נשרא לכנר נתמעט למו והוי כנשר נ י ) ד  (ו) י
:  על גני כשר(נ״י נשם תוספות ר״פ נ״צ והגהות ש״ל ומרדכי ס׳ כ״ה)

0 גבי י  ה טו נכא] ״ לא ימלהנו לכתחילה על (
 הבשר אלא תהתיו ;

(יל) לכדה ל כלל אפילו ז [כב] ונהנו(ז) נד) שלא למלוח כנ ה ט ג  ה
 ואי! לשגול) רק יש למלחת קצת כשהיא תחובה נשפול או מונחת על
 האש לצלותה(הגהת ש״ל ואגוד נשס אגודה) [כט ומיהו אם איתא שמלח
. ל ח ו ) עס בשר אש־לו על גבי נשרא הכל מ ה ) ו  כנד נץ שמלחה לנדה א
י י; אס היא נ כ נ ה י נ  (טור וש״ד וארוך) יי״א שיש לקלוף מעט ס
 דבוקה (טו) נעוף ואינו אלא חומרא נעלמא (מרלכי פכ״ה ובארוך)
) צלייתה משוס דס הדבוק בה ז ט ) ר ח  יה [כד] נהגו להדיח כל כבד א

ט מיהו אס לא (יז) הליחה מוחרת:  (אנור בשם י״י מילין) י

ד בעוף עלי מוהר: ב א כ צ מ נ  ן 1כימ 6
א ואינו אלא(יט) חומרא י כ נ נ ה כ וי״א (יח) לקלוף מעט סביב ה  הג
ב י ואם הוא  בעלמא (מרדכי בשם רינ״ן יש״י יאי״ה) • כ

: ד ב כ  מבושל צריך ס׳ כנגד ה
ה ואין לך עוף שהוא ס׳ נגד הככד כשהיא שלימה (ש״ל ומרדכי נשם ג  ה
 ראני״ה ומהרא׳׳י ונאריך כלל י״ו) [כו] ולכן אס הכנד שלימה

 הנהות הט״ז
ך ו ת י א ח ק ו ן ד י י צ ר ד מ א ק  ד

( י ף ז י ע פ מ ש נ .־ ( ר ט י י ת  ש

ה ׳ ז י ף ס ו י ס ״ ג ס נ ע ד ט ו ע  ו

א : י כ י ס ה ו ש  מ

 נקודות הכסף
( . ד י נ ה ׳ ב ף ד י ע נ ס ״ ן ע ט י ט ) 

ס . א ׳ ו ה נ ת ל ט ם נ  מיהן א
ו ג כ ס ס ח ל מ צ י ו ש נ ח ה ל מ  נ

 ודבוקה בעוף (ו) נעשה העיף חתיכת נבלה ובעינן ס' משאר דברים
 שבקדלה נגד כל העוף והוא הדין אס לבוק מתיכת כבד בחתיכת עוף ואין ס' כנגדי(שם) יהא קיימא לן נכל
0 תתיכה נעשית נבילה כדלקמן סימן צ״ג ואס אין הכבד דבוקה מצטרף בל מה שבקדרה לבטל י ר ו ס י א  ה

 דאמר כבדא טלוי בישרא דלכתחלה
 הוא דאסור כתבו שם דנבי פסח
 לא החמירו ושרי לכתחלה) דהוא
 יעמיד כנוןשמלח הבני משיים מליחה
 גמורה דאפי׳ לקדרה התירו ר״ח על
 ידי מליחה גמורה ואפי׳ לפי מנהנינו
*״*'?נ שאין מנשלים כנד ט״י שום מליחה ° ?י״י 8 י א ״  ג

ח י ך 1 ל מ נ ד ש נ נ ם ה ח ע ל מ נ ר ש ש נ  ה

E מ״מ כיון דנמלמ במליחת קדידה ״ ) : ר י ת ה ה ל א ר י נ א ו ל  א

׳ • נתמעט דמו ולא אסר טפי משאר י ) וקשה י י ק י ״  ט״י ט
^ בשר שלא נמלח ובישראע״ג בישרא י ^ א ^ ״ ״ י ל י ל י ע א  י
י שרי לכתחלה לכ״ע עכ״ל(וכל זה כ׳ ט ל י פ ו י נ ״ ל י ״ ׳ י » « » * י ש  נ

״ י , « ״ * HI - , ״ f / ״ H S U י ־ י י י ־ י י • ^ 1 ׳ \ : ש ״ ד ע ״ ק י ״ ן ם ״ ש ש נ ״ מ כ  ו

י מ נ כ המרדכי פכ ה) וח כ חף שנמנח ( ״ר ״ק י ך מ ״ ש ) 

ה הכבד והיחה למטה שהרי היתה ת י כ ד ו ג נ ח ה ל מ נ ף ש נ א ״ א  ו

' מונחת בתוך הפסח שרי לכתחלה י ז ה ע < מ ת כ " ג B ה מ מ  ל

 פרי חדש ולפ״ז *)מוכח דגם לר״ת שרי בכה״ג
י אפילו לכתחלה והדרישה כתב בסי״א » נ ש ״ ׳ ע י ש י נ ״ נ ו ה א י נ  ה

׳ - . - , - , mm V/< V1 ״׳ י 1 נ סנ ״ ! ע מ י ס ל נ י ע ׳ ל ת נ ת  כ

ץ וז ל נ״נ דמ״ש התוס' שמותר היינו ו ר, ה נ P $ו ) P , j ׳ , J w 

ה יסיי״ל דוקא כשהכבד למטלה דהא קי״ל י ש י מ נ מ מ ת ה ט י ש  ל

י להלכתא כר״ת שכבד שנמלח אפילו £ 
ם לנשלו עם בשר מותר שדינה כבשר ו ש ל י ל ל י נ י י מ ל ר ע ו ס י א ה  ש

< מלוח רק שאין נוהגין כן ואם כ! הוא ^ r f l & 
ן יש לתמוה טל רמ א שכתב אפילו כ א י ר ש י י ג ת ו ש ת ״ נ ע ו מ ש  מ

נ בישראדמשמע כ״ש חוחי בישרא וז״א כמ״ש וצ״ע וצ״ל לרמ״א איירי בשכבר נמלח הכבד אבל לא הודח ופולט עדייןציר עכ״ל וגם הב״ח כתב כן ״ ע r "JJ4 ,^״'״?jM

es

fi״ 
ם קצת מזה והא ודאי ליחא כדפי׳ דאפי׳ לר״ת שרי לכתחלה והיינו מטעם כבכ״פ ובכבדא עלוי בישרא לא מהני הך טעמא דכבכ״פ אלא ת ע ס ט ת ה ! א י ל ו צ א י י ה  ה

; בדיעבד כיון שיש בה רבוי דס אלא דא״צ להך טעמא דגלא״ה אינו נבלע כלל דמישרק שריק כדמוכח להדיא כל זה בתוס׳ שס ט״ש (ובתום׳ פכ״ה י ™ ך י ע י ! ־ ״ ; » י נ ׳ ה
 ל

ל שהבאתי בם״ק י״ב מוכח דאפי׳ ליעבד לא הוי שרי בכבדא עילוי ׳בישרא מטעמא דכבכ״פ ודוק) ומ״ש הדרישה דרמ״א איירי הפולט עדיין ציר הוא ״ ד א נ ע  עליי-נישיא א4 י

ו דחוק ורחוק מכמה טעמים ואין להאריך ועוד דמטולם לא שמענו בצלי חילוק בין שהוא פולט ציר או לא וכן כתבהרא״ה בס׳ ב״םדף י » י י מ ע א י י ש ו י צ י י ה ת ו ל  ו

ף ^ ע״א ע״א דבצלי לא שייך לחלק בזה וגס הרשב״א במ״ה שם משמע דלא נחלק עליו בזה ע״ש אלא הברור כדפי׳ דמטעס כבכ״פ שלילכתחלה א ש ״ י ״ י  5מויהע״נ ה
ת אבל ק״ק להא כתב הר״ב לקמן ס״ס ע״זדלכתחלה אסור לצלות בשר שנמלח עס בשר שלא נמלח וי״לדהא ודאי דמדינאשרי אפי׳לכתמלה ת י י ס י ה ה ש ע מ א ל ו ו מ מ  ת

א ל ו ",,,^״,,^ מטעמא לכבכ״פ אלא להל״ב חשש שם להחמיל וכאן כיון להלבה פוסקים ס״ל לאפילו אחר מליחה יש הרבה לס בכבל אוקמא אלינא: ט  S "י,1
מ יטלחנו לכתחילה כוי. פי׳ כשמלח שניהם הוא דלכחחלה אסור ובדיעבד מותר אפי׳ הכבל למעלה וכלכחב נמי הר״ב אבל אם הבשר בבר נמלח ״ ג ה ל ה ! ט ג י ש ' ה נ ה ! י ו ו  ט

ת g והודח אסול אפי׳ ליעבל אם הכבל למעלה לודאי לא גרע משאר בשר שלא נמלח שנמלח ע״ג בשר שנמלח כבר והודח דנתבאר לעיל ס״ס ע׳
מ ״ ח ,  ל

. משוס היכירה לאינו לומה לשאר בשר שלא יבואו ׳ ו ז ונהנו שלא למלוח כ ק לאסור וכן מוכח להליא בתה״א שם רמיירי כשמולח שניהם : ט ה י י ת י י ל נ ״ י ק י י ח ל מ נ י ש ש  נ

^ לבשל עם בשראו״ה שם וא״נמשוס רהאורחוזר ומבליע הרס אנור בשסמהרי״ל ולפ״ז נראה לאס אירע שמלחה יליחנה קולם הצלייה S
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M » ) ' י % נ א ! 

ז אם היא דבוקה בעוף. מל׳ זה וגס מרנקט הר״ב עוף משמע לאחא ל וכדלעיל סי׳ ס״ט סס״כ ע״ש ועיין בתשובה מהלי׳׳ל סימן קל״ד : י ת ת נ ו ל צ ר ל י ס א י ש נ ן ל י נ  מ

י f״$ לאשמועינן דבבהמה שאין דרך להיות הכבל לגוקה בה בשעת מלימה פשיטאלליכאמ״ל לבעי קליפה אבל נמצא בתוכה כשאינה לבוקה " א ° ״ ל ״ ל ״ , ^ 
ה נהנו א לא וכ״כ באו״ה שם בהדיא ופסקו בת״ח שם סוף דין י׳ דלא כדמשמט בטט״ז דאפי׳ אינה דבוקה בו בעי קליפה ועיין בס״ק י״ט: י מ י א א , נ ן ט י ג ה ו י ל ־ ט  ו

ט מיהו אם לא הדיהה כוי ח להדיח כו׳,-כלומר אפי׳ רוצה לאכלה כך צלויה יק״ל: י י כ ו ה ש ל ! י י ל ו ו צ צ י ׳ נ ש ט י  י

א כך מותר וכ״כ בד״מ בשם או״ה כלל ט״ז וכן משמע בח״ח שם דין י׳ והטעם איתא שם דדם כבד דרבנן אבל אם לא הדיחה אמר הצלייה כבר ל ח ל ל ג ״ ח ל מ ״ י ש ש מ י ל ״  מ

 כלומל אס לא הליחה כלל אפי׳ קודם צלייה ובישלה
 c כבל דרבנן אבל אם לא הדיחה אמר הצל

ה כתבו הר״ב בסעיף א׳ מיהו מסיק בח״חישם ללכתחלה נהגו להדיח גם קולם צלייה ומשמע שס אפילו לאכלה כך צלויה וע״ש: כ וי״א לקלוף ל ח ח כ ׳ ל י ק ל י ר ש ח ו ל ! : 

א ואינו אלא חומרא בעלמא, . משמע אפילו אינו לבוק מצריכין קליפה בצלי וכ״כ בל׳׳מ ובת״ח ריש כלל כ״ו בשם או״ה: ב ׳ 5 כו , ^ ? , מ ל ל י ש י  ו

'  ם

ח ל מ א נ  ל

א ואינו אלא חומראבעלמא. וסיים . משמעחפינו אינו לבוק מנריכין קטפה במי וכ״כ בל״מ ובת״ח ריש כלל כ״ו בשס או״ה: ב ׳  «w׳m'^Wyfi כו
ן לחוש כלל טכ״ל ונ״ל לאפי׳ קליפה א״צ אחר הבישול משא״כ נבי לב לעיל סי׳ ע״ב וע״ש י ר בח״חשסולק אם לאקלפוה ונתבשל כך א ש ח נ ל מ ! נ ל י ש א א ת י י ל ו מ  נ

. המחבר סתס הלבריס לבכל נוונא לאיכא ס׳ ננל הכבל הבל שלי לס״ל לקמן ׳ ב ואם הוא מבושל צריך ס׳ כננד הכבד כו : ב ^ ס״ק ח׳ מ

י מ

י " ) מ ־

ה א <  ^ י
א סימן ר נ  T£t$^!™ ־ חידושי רע״ק ביאור ה

., L י, . . . ״ . 1 ! " י ה ה ״ נ ה נ ע ט ש ת ן ו ת ד כ  ע

י פ ו ל ל י פ א ו ו א נ ו נ ה ״ ו . א ע ל ו נ ה נ ״ ע ד ״ ט נ ״ ר ' נ ם ו י . ת ו ס נ ו א ה י א [כ] פ ״ ר ל ש נ ב ם ו י ק ס ו ד פ א ת ש פ י ת ל ט ן ע נ י נ פ ד ט נ ע י ל ד נ ה א ל י ח ת כ ח ל ז ם ב י ש ש ו ח ם ו י א י ק ן ב ל ח ת ב ל ו ו ״ ' ע י ף ס ו ם ן נ מ מ  ל

ל ע ח ד ת ו ר ח נ י ל ם ) ד י ו נ י צ . ל י י נ פ ש ב ״ ם ה כ י ל ע ו ב ט . נ ׳ ו ו נ נ ח ל ם א י : [כא] ל ׳ ו ע : כ ״ * ) ו נ ״ ק ו ס ״ ׳ ע י ט ן ( ט ק ך ל ״ ׳ ש ר . ע י ט ע ל ו א פ ו ה ) בין ש ד ״ י ק ״ ו ס ש ם : ( י א י ק א ב י ס א ח ע 1 מ ג , ש ש ר ל5\;ת ג ו ס  א

נ ת ר כ נ ח כ ל מ א נ ל ר ש ש  נ

ט ל ו פ ם ו ה ד נ ו ר ד ם ב כ ה ש ש ו ש . פ י ו א נ ) ל ט ו ק י ל ד : ( ״ ס י ר י ש ר א ד ש ש ך ח י י א ש ל ן " א נ ד ו  ע

ו נ ח נ ) •י [כב] ו י ״ ' ת ( י ל ו י ף ט י ד א ע ל ר ר ת ו ד ס ב ע י ד ט ב ״ ט י י ד א ש ח י י ל ו ו ט ל י פ א א ה ר ר ת ו ד פ ש ר ב א ש נ ל ״ ע ה א י ל ע ו ב ר ס ה א ם ז ע פ מ ם ו ע ו א ט ו ש ה ו ל פ ר ל ש ב ת ה ד ר ט ע ו פ ש  ב

א צ פ ' ! [בה] נ י א נ נ ש נ ה ו ״ ג ה א נ ״ ל פ ״ ; ע י ו ו נ ה י י פ ו ו כ נ ה י : [כד] נ ״ ט ש ב ״ ט ר נ ת י ה ט י ל ע ף ב ד א ב ע י א ר ה י . ד ו ו כ נ י א י ו ו פ כ ו א ה י פ ' •י [כג] ו י ב ה ב ״ נ ך ו ״ ש . ע י ו  נ

ר ו פ י א ו ה ב א ט ו ר ץ ל ו ה ת ל ו ה נ ת י א ה י א פ ט ן ש נ י ש י י ח . ר ? ו ה נ ״ ה י ו ו ן כ כ ל י ; [בן] ו ו ל כ ש ו ב א פ ו פ ה א ש ו ״ ז ט ו ״ ב כ ל כ ״ י ק פ ד ע פ ה י ו ו ו כ ה י פ ה ו י נ ח ה ב ״ ל פ ״ נ י . כ ו ו נ נ י א י ו ו  נ

ר א ש  נ
 באר היטב

׳ הסיז . נ י י פ  שלפעמים מגביהין השפוד ונהפך העליון לחחתון: (יב) א
 לכאורה משמע לכ״ש חחח הנשר שמותר וקשה הא חחת הבשר ולאי אסור
 כיון דמיירי כאן נבשר שלא נמלח וא״כ יהיה אסור לצלות הכבל שנמלח חחת
נ לרמ״א מיירי שהכנל נמלח ולא הודח יעדיין ח  הנשר שלא נמלח ונלרישה נ
 פולט ציר ולא נראה להקל גס בזה ללא מהני זה אלא במליחה לא כצלייה לכך נראה
 פשוט דרמ״א לא התיר חחת תבשר אלא מעיקרא אמר שמוחל לצלוחו עס בשר
 נשוה ר״ל נששולין שלנו אצל האש וע״ז אמר אפילו ע״ג בשר נמי אנל תחח הבשר
 סשיטא שאסור עכ״ל אנל השייך מביא לאיה סחוס׳ לאפי' לכחחלה שרי מטעס
 לבנכ״פ. ואע״ג דכתנ הר״נ נס״ס ע״ז דלכתחלה אסור לצלות נשר שנמלח עם נשר
 שלא נמלח שס חשש להחמיר להא מלינא ולאי שרי אפי׳ לכתחלה לננכ״פ אבל כאן
ל אוקמא אלינא נ כ  כיון להרבה פוסקים ס״ל לאפי' אחל מליחה יש הרנה לס נ
 (ולענין הלכה מנהג העולם שלא לצלוח כבד עם גשר לא תחח נישרא ולא עילוי
י . פי' כשמלח שניהם ב : (יג) ג (  נישרא לא בנמלח ולא נלאנמלח וכ״כ נה״ג
 הוא לנליעבל מוחר אבל אס הנשר •כנר נמלח ותולח אסור אפי׳ ליעבל אס
. הטעם משוםהינירא (דאינו לומה,לשאר נשר ה ר ב ל ( ל י  הכנל למעלה: (
 שלא ינואו לנשלו עם בשר) א״נ משום דהאור חוזר ומנליע הלס ולס״ז נראה לאם

 מלחה יליחנה קולם הצלייה;

 פתהי תשובה
: נ ט י פ ס ״ נ ע ״ מ ע א ג ס נ א ה ל ר ד ק ע נ ג ש נ א ל כ ו ע נ נ ! ה ח י נ ה ל ש י ה מ ן א י ק נ ו ל י  ח

ת ע ת ל ע ם מ י מ ה נ ר ש נ ו ש נ ! כ י נ ע ש ל ״ ל מ ״ ט ו י י ו ה ב מ ר ל ה ט ש ״ ה נ . ע ח ו ל ט א ל ל O ש ) 

ה ו ך נ י ר א ט ה ״ נ ל ס א ו מ ס ש ו ק מ מ נ ו ש ת ג ש ו ״ ר ע ו ש א ו ל ת ט ו ו ש ״ נ י ס ״ ו ת ח נ ו ש ת ן נ י י ע  ו

ה ל ע ה ם ו י ר ס ו א ס ה י נ ו ר ח א ל ס נ ע ״ ק ג ל ו ח ס ש ״ ן ל מ י ה ש ק ו ל צ י ע ת מ ב ו ש ת ׳ ב י ע ר ו י ת ה ה ל ל ע ה  ו

ו י ל ע ! פ י ע ס ג ד ד ה ג ׳ נ ם ס י מ ן נ י א ה ו ל ח ת ד מ מ ח ה י י א ס ה ל ה א נ מ ר א י ח מ ח ל ״ ר פ ת מ ע ד  כ

י ל כ ה ל ו ק ה ך ל ו מ ס ש ל ד י נ ס ל י ו ה מ ו ד א ג י נ ש ס י ו ש ה א ל ח ת ח מ ו י ס ה ל א נ ו א ר ס ו א ש ל  י

ת ״ ו ש ן נ י י ר . ע ש ם ב : (,ך!) ע ש ״ ו ע נ נ ל ה ד נ ג ם נ י מ ' נ ן ס י ס א ר א ו ס א ש ל ש י נ נ ו נ נ  ש

א ו א ח ת ו ע י ו י ל מ ר א ת כ י א ס ו י ע י מ נ ם נ ח ע ל מ נ ו ש נ נ נ ד ת כ ט ש ״ פ י ן ת מ י נ ס ״ ו ח ״ נ י ו  ה

: ש י ס ע י י ע י פ נ ג ר ס ו ש א ל ש ו ו ח ש ל ס י י י ע י מ נ נ ס נ ן ד י ק י ו ח ן מ י א ו ד ת ס ו י מ ו ה נ נ י ר ר מ ג נ  ו

ה ל ו ד ה ג ד ו ע ס ה ב ש ע מ נ נ ״ י ס י ג ם ״ י ח י ו ג ת ש נ ו ש ת ' נ » * ה . [ ל ב ת נ ב י ת ף ה י ע ה ה ש ע  (1) נ

ל ב נ ת ה ח ת א ל ו ג נ ר ך ת ו ו ת א צ מ ה ו נ ר ר ה ש נ ם ו י ל ו ג נ ר ם ת ת ע ו ר י ר ה ק נ ר ו ה ל ש נ ן ש י א ו ש י ל נ  ש

ר ש ג ס י י ל ו ג נ ר ת ר ה א ו ש ע ד א י ך ל ת א ל ו ג נ ר ת ת ה א ו ו ל ש נ ה ש ר ו ה מ ו י א ו ג ע ד י ר ו ב ו ח נ מ ל ה  ו

ש ם י י ל ו ג נ ר ת ה ר ו ש ב ל ה ד נ ח ף י ו ר י צ ם ב י א א ו ה ו ו ג ו י ש ה ש ו ח ת ו ל ו נ נ ו ם ת ל ע ש ג ת ה נ ו י  א

ק פ ס ס ג נ כ נ ס ש ל מ כ ן ו ו י ו כ ס פ ם ה י ק מ ר נ ת ו ל מ כ ה א ד ט י ש ת ט ל ו ג נ ר ת ת ה א ל ז ג ס נ י ש  ש

ו נ כ ה נ ו ל ה ת ש ל ו ג נ ר ת ו ה נ ׳ נ א ס נ י ו ל ל י פ א א ל ו א ״ א ס ״ י ׳ ק י ט פ ״ ש א נ ת י א ד ל ; ט נ ף ל ר ט צ  מ

ה נ י ס ח א ו ה ן ר ו י ה נ ו צ ת מ ו ו ע ש מ י ״ ס ם ה י ק מ ת נ ל ו ג נ ר ו ת ת ו ק א ר ר ו פ א ן ל י ו א ק ג ו נ  ו

ם י ן נ נ נ ר ו ק מ א ר ו ו ה ל ש נ ב ש ל ה ו ו נ נ ס ה ר ד ו ס י ם א ן ג נ נ ר ו ק מ א ד ו ם ה י ר ו ש י ר א א ש נ נ י  נ

ת א ו ז ק ל י ס א ש כ י ם ה נ מ ה א ו ע נ ״ צ ו ו ״ נ ל ע ל ר כ י מ ח ה ן ל י ת . א ו ר ד ק י כ ר ת ד ב ל ח ט נ ת  נ

ש י מ ] ע ל ק ה ך ל ו מ ס ש ל ע י ד ו נ ס ש ו ו ה ק ר ו ק ן ה נ ס צ צ ו ד ע א ד ו נ ה ש ו ו ה ק ר ו ק ה ת מ ל ו ג נ ר ת  ה

: ד ג י א א ב י ק ו ע נ י ג ם ר ש ו נ ״ ק ט ס ״ ׳ צ י ן ס מ ק  ל

א מ ל ע א ב ר מ ו א מ ל ! א נ י א ד ן ״ ש  ה

ם י ק ו ל ם ח י ק ס ו ת ש צ ק ! ש א כ נ  ו

ן נ י ו מ מ א מ ם ל ו ת נ י נ ל י  ע

ט י ש ן ט י ד ך ה כ י פ ל י ו א י ס ל ו  נ

א : י ש י י נ ת ו ו ת ל י פ ר א י ת ה  ל

 מטה יהונתן
) א5 ה ״ נ ח ' ב ף ד י ע ט ס ש ) 

ל ׳ ע י פ ו א נ י י . ה י ו ה כ ח ל פ  נ

ו ״ ק י " ך & ״ י ש ו ר נ ש י נ נ  ג

א ה ׳ ו ו ס כ ״ ר ה ל ח ג כ ו ז מ ״ פ  ל

י י ח כ י ש י ר ט ו א כ ח י י ל א ו י  ו

' ס ו י ת כ א ד ה ח י ר כ ו ה מ ו ן י א  ו

י ת ו ל נ י י ה מ ל מ ת כ י ל ר ש  ד

ל ״ ת י ׳ ׳ ׳ ר י פ ל ל נ ו א נ ג ה נ  מ

ה ש י ר ו ש ה י מ נ ר ו י ס " א ל ח ת נ צ  ד

ף א ׳ ו י א ן ר י ח א מ ן ס נ ו ק מ  ו

א י ש י נ י ל א ע ו ב ד כ י מ  ל

ג ״ ר ע ש מ נ ״ ד מ ב ע י ד ר ב ו מ  א

ח ל מ ר נ ג ד נ מ ׳ א י פ ר א ש  נ

ף א ד ו ג ע י ד י נ ר ח ש ד ו ה  ו

ח ה י פ נ מ ג ״ ר מ ו ס ה א ל מ מ כ ל  ד

 יד אפרים
ש ס י ק א פ י ס ל ר ב ו מ א ש ל  י

ש : ״ ד ע ג נ ו ה נ ' נ ס ס י מ  נ

י ל י פ ) א י ״ נ ת ׳ ב ׳ ד י ע ם ס ש ) 

. כחב הש״ך משמע לנהמה שאין ף ו ע  (טו) ב
. כלומר ה ת י י ל ה :(re) צ פ י ל צ ק ״ ף בעוף א ת א ק ו ב ה ל נ י א ש ה כ כ ו ת ה אנל נמצא ב פ י ל ל דנעי ק ״ א דליכא ס ס י ש ה פ ח י ל ה גה בשעת מ ק ו נ ח הכבל ל ו י ה  לרך ל
ק אם לא) הדיחה בלל אפיי קודם צליה ונישלה ״ א ה ל ׳ א ה שזה כבל כתב בםעי׳ א י ל צ א (מיידי נהלמה שאחר ה ל . ישי׳ הש״ך ל ה ח י ד ) ה ז י ) : ה י י ו ל ה כך צ ל פ א ו אפי׳ רוצה ל ה ב י כ » ו נ ' . ע א ו ש ב ״ נ ״  ע

א . ר ט ו ה נצלי : (יט) ה פ י ל ן ק י כ י ר צ ק מ ו ב ו ל נ י . משמע אפי׳ א ף ו ל ק ) ל ח י ה : ( י י ו ל ו לאכלה כך צ ל י פ א ה ו י ל ח נם קולס צ י ר ה נ כך מוחר מיהו לכחחלה נהנו ל ״ ו ע א ל צ ׳ בגו ש ל סי׳ י מ ר כ  ס

ה ש ג י ה ש ר י ד ק ע ב ג נ ם ו י ל ח  ג

ו נ י י ה ו פ ( ״ נ נ ד ט כ י ! מ ג א ו ש ש א ל ה כ א מ ך נ ר ת ש ו מ נ י א ן ש י י י כ ת ו מ ל ד ש פ מ א י נ ק ה 1בקייוה ל ג א ש ש ל א ה מ ל ן כ י ל א כ א מ ה ב י י ו ק ך ה י ע ד ל נ נ ס ש י מ ו ר ו ו ש א ש ל ו י נ כ ו ס ג ה נ ר י ד ק ' ב ן ס י א ש ו א ל ה צ ד א מ ע ח ו ת ו ל ר י ש ב  ת

( ן נ ל ת י ד ש ר ע ו א ל ה ה ע ה ש י ם ש י כ י ר צ א מ מ ל ע ה נ ע י ג נ ף ב א א ת א ו ק ו ן י ו ג י ך ל י ר צ ן ש ^ ׳ ת ו ו כ ת ׳ מ ל כ ה ג ג פ ו ׳ כ ג ל נ ״ מ א ״ ת כ ע י ל ג ה נ ג ה ד ז ו אה1ר נ י ג ע ס ל ה ו ע י ג ו מ ח ז א י ה מ ו ק צ י א פ צ ש ו א ל ה צ ת א י נ ק ה ו ו י ד ק ה ש  כ

 נליון טהרש״א
פ ל כ א ס י י נ ן ש ת ו א ו ו כ י ל ש ד י נ נ ה ם ו י ע ט ה ד ש ״ ן ע ט י י ט י ו י י ח ת , ב ו ל ש ח י ר ת ו ט ך ר ו ת ו ל ו ל ו נ ח ת פ ת נ ו י ל נ נ ב ״ א ש . ט ר ש ב נ ה ״ , ע ) לכתחלד י ף ה י ע ע ה ״ ש ) : נ ״ ק י ״ ה ט ״ ע ך פ ״ י ש י ה ע ת י ל ט י נ ק ו פ ו ^ 
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 באר תגולח

 נעור (•) ומהוש״לנ׳נםפוו
 שנם המילוי מנשה ננילה
 משני שהלג נמנא יכנום נתון
 המילוי הוי נחמינה שהלב
 דנוק נה והא ומממע גמהיי״ל
 שאין הטציס מועילים לנמל
 אנל מ״מ אין נעשית ננילם
 ולא נאסר היינו נמלאו נ׳(
 עור לנשר ונמכ«!עס שאי!
 מועיציימפני שמיציה נקרשים:
 א מסקנת הגמרא חולי! יף
 קי״א מפרש שה לשמנ*

 נעלמא הוא:

ף ס כ  נקודות ה
 היתה מונמת נתין הפםמ
 ולמ״ו 1:1׳ : (עם ס״ו פקיח)
 אלא שר׳ ייוחס נוי . לא
 הרגיש ככל מ״ש נשיו ס״ק
 נ״ג ואינו כן נר׳ ירוחם

 עיין שם:

 חידושי הגרשוני
י  (םיםן עיר ס״ו פק״א) ע״
 אין כאן חיפרא רק איפור
 גמור םן הדין עד שיהא
 שיפים נגדו ונו׳ . וכתנ גדיל
 אחו נשפר! ראיתי נתונ
 נת״ת של הגאי! מוסויר
 מתתיהו סג״ל וצ״ל מקיין
 פרנקפורט ומיין גזה הלשון
 פעם אחת אירע מעשה נקיק
 פרנקפורט שנמלמה סמול נלי
 ניקור עפ הכרס והמירו הכרס
 יהא ואמרי;! מתינה נעשה
 ננילה נמלימה מזמוא יסיוה
 היא כדלקמן נלל סימן ליח
 ולכן גני טחול ולא נדור לן

 סטה יהונתן
 מיתר להתחלה נמ״ש השיו
 עצמו : (שט נהגיי•) מיהו
 הנבד עעסה אסורה . י׳ל
 הא ותק הנגד אוסרת ואינה
 נאסרת היינו משום וטויוי!
 למשלט לא נלע אמאי לא יסיס
 אטווה משוה שפירש ממקום
 למקום וצריו לומר דננד כיון
 שהוא כילה דה ל״ש לומר
 פירש ממקוט למקום [ונ״ה
 הפמ'ג]אועלהר«'אדאוסר
 כנו עצמה והטעם משוס שפי׳
 ממקום למקום ק׳ מהא ממני׳
 ועשיו ס״ק נ״ו וע״ז םק״ח :
״׳ף ״')הטחול 1 ׳"י 0 ט י ס ) 
 אעיפ שיש נו טראיאדטיפות
 דינו כשאר כשד . והא
 דאמרינן נתולי! ס״מ כנוא

 יד אפרים
 ועיש דנוהגיפ היתר לצלות
 נגו גתון תנור האופה נשעס
 שנוער וחוק מן האש ואין
 מוששין מממת הגנו סתנשל
 גום הזג תחתיו ולא להכשיר
 מקום הזה נתנור וההל מטעם
 לפי שהאש שואנו ואינו מניתו
 להנליט ומנלהו ומיינשו ע״ש:
 (שם סעיף ו' נהניה) מיהו
 הנגד עעםד. אםורה . ענהיט
 וכ׳ נמשנת וריע ואן להפריח
 לעיל םיי ס״ט גני נשי שנתנשל
 נלא טלימ׳ מצטרף הנשועצמס
 נ״כ לסי נא! אינו מצטרף
 סננו והא מוינא וגמו׳
 פולטת ואינה נולטת א״כ הוה
 היוצא מהננו איני מווו

 יד אברהם
)ואם יש ט' 1 ט °״י"״*1 ־ 0 
 בכל הכל שרי פיהו הנכר
 עעפה אפורה . ונלע״ו ואס
 נפלתה הננד תתילה שנתמעט
 ומה והוי ננשר שלא נמלח
 כמיש הג״ה סעיף ו׳ . וא״כ
 ה״ל וין גשר שנמנשל נלא
 מליחה שנתגאו גשייס״ט סי״א
 ולצורך שרי אף החתיכה עצמה
 כשיש ש׳ ע״ש. והיה הנא
 שוי אף הננו נשיש ס׳ ומ״ש
 הגיה סעיף א׳ ונוהגי! לאסיר
 סנל אפי׳ נמלתס סהגו קווס
 נישולה. ממס איירי נשאין
 פ׳ נגד הכנו מדנתנ לנאסר
 וכל. ולא ומי ללנ ואהוד
 הלנ אפ״ נואינא ס׳ ואפילו
 נמלח מקודם והתם אינא דם
 נעי! שנמיינש נחללו נמ״ש
 הגהת ש״ו וי״« יט״ו וש״פ.
 וא׳׳נ נשהכגו וגוק נעוף
 ומסתמא נמלמה . יש להתיר
 לצורך אף העוף 6ם יש ש׳
 ננל הקדירה נגד העוף.
 ומ״ש לאסור העוף היינו
 נשלא לצורך : ונ״ל יהמונוין
 אסורים עש נדי קליפה סנינם
 נמ״ש נס" נ״נ וס״ה וט״נ.
 והפריח מולק לגמרי על הג״ס
 וו ומתיר סננו נשיש סי נכל

 ענין. ולפע״ו כמ״ש :

ן קס ה י כ ת פ ע יורה דעה עג עד הלכות מליחה ש י י ז ר ו  ט

 (לן) מיהו הכבד עצמה אסורה. בת״ח כחב לנראה לו להחיר נם סי׳ צ״ב דלא אמדי׳ חנ״נ רק בבשר בחלב ולא כשאר איסורי! וע״צ סי׳
ג מיהו הכבד עצמה אסורה. מפשט דברי הר״ב  הכבל ואע״נ לקי״ל בסי׳ ס״ט בבשר שלא נמלח ונתבשל עם שאר בשר ט״ב ס״ק ט״ו ׳. כ
 אע״נ דאיכא ס׳ ננד אותה חתיכה אסורה מ״מ בכה״נ הכבד שרי דהרי משמע דאפי׳ נמלחה קודם אסורה רהא ארישא קאי לאיירי ממלחה
 רוב הפוסקים הסכימו לאין הכבד בולעת אלא שאנו מחמירין ותו דאף שהרי היא דבוקה בעוף וכן משמע להדיא בסימני ח״ח כלל כ״ד ד״ג
 וכ״כ הב״חאמנס צ״עבעיקל לין זה
 לפי שהרב בת״ח שם שכתב שנ״ל
 להחי' הכבל אפי׳ לאנמלחה מקורם
 כשיש ס׳ מטעם לבשר שנתבשל
 בלא מלימה לאסו׳ אפי׳ יש ס׳ נופי׳
 חומלא בעלמא הוא 'וכללעיל סי׳
 ס״ט סי״א והלכך גבי כבל לבלא״ה
 רוב הפוסקים הסכימו לאין הכבל
 נאסר אין להחמיל עכ״ל אלא שכתב
 אח״כ אכל מצאתי פכ׳ ר' ירומס
 נט״ו דאפילו איכא ס׳ ננד הכבל
 מ״מ הכבר אסור כמו נבי לב עכ״ל
 ואין לזוז מלבריו כי בטלה לעתי
 נגל רבריו עכ״ל הרב וברבי׳ ירוחם
 נתיב ט״ו (אות חי) לא נמצא
 דגר ואדרבה כתב לשם שמשעלינן בכל הכבל כיון שא״א יולטיס
 כמה דם יצא ממנו אע״פ שהכבד מותר כמ״ש שאינו נאסר דומיא
 דלב(שבשלו) [שמלחו] בלא קריעה שמשערינן בכל הלבאע״פ שהלב
 מותר כמ״ש בדיני הלב עכ״ל אלא שכתב לשם בסוף האוח דתרנגולח
 שנצלה עס הכבד שלה הכבד אסור ותרננולת מותרת כי יש
 בה יותר מס׳ עכ״ל וא״אלומר שהרב כוון לזה שהרי העתיק לשונו כמו
 נבי לב ועול דע״כ אין ראייה מזה דבלא״ה קשה דהא ס״ל לרי״ו דהכבד
 מותרת שפולטת ואינו בולעת אלא צ״ל לס״ל לרי״ו לבצלי שאני שפולטת
 לס הרבה וכנוס תחתיה בחלל התרנגולת וחוזל ונבלט בכבל ונם ס״ל
 כתום׳ לפרק כ״ס שהבאתי בס״ק י״ב ללא אמלינן כבולעו כך פולטו
 בלס כבל(מיהו אנן לא קי״ל כרי׳יו בהא אלא כמ״ש הפוסקים והטול
 בס״ו לנמצא כבל בעוף צלי מותל מטעם לכבכ״פ וכ״כ הב״י בס׳ ב״ה
 נס במה שמשמע מלבלי לי״ו לתלנגולת יש בה ס׳ נגד כבלה לא קי״ל
 כוותיה) וגס ס״ל לרי״ו דלא אמרינן דם מישרק שריק אלא בכבלאע״ג
 בישרא משא״כ בחלל התרנגולת דלא שריק דלא עדיף מאלו יש גומות
 בבשר ללא אמרינן מישרק שריק וכמ״ש בס״ס ע״ה בפס הגה״מ ושאר
. לכאורה כ ד ונמצא בו ל  פוסקים וא״כ אין לאיה ללין להכא וצ״ע: כ
 היה נראה מלכתב הר״ב ונמצא בו וכן מדהוצלך לכתוב ובעינן ס׳ מן
 העוף בלא המלוי לאיילי אפילו כשאינו לבוק הלב או הכבר בטוף ואפ״ה
 אינו מצטלף המלוי לבטל בששים וכלעת מהלש״ל יכך הבין העט״ז אבל
 פשטא דלישנא ללינו כמבושל שכ׳ הל״ב לא משמע הכי אלא משמע
 להוי כנתבשל הכל ביחל וכן משמע באו״ה כלל ט״ז ל״מ ובת״מ כלל כ׳׳ו
 ד״ב שלא הזכירו שם לבטינן ס׳ מן הטוף בלא המלוי וכן משמע מלבדי
 הר״ב לקמן סי׳ ט״ז וכמו שיתבאר שם בס״ד וכןבכבל הנמצא בפשטיד״א
 כתב הר״ב בת״ח כלל כ״מ ד״ב ובהנ״ה ס״ס ע״מ דיש לה דין בישול

ג [כז] מיהו הכנר(כ) עצמה  הכבד ואם יש ששיס נכל הנל מימי(ר1) כ
) [נח] עוף ט  אסורה כמו בלב(מא״ו נמ״ו) כמו שנתבאר לעיל סימן ע״נ• (
ד ונמצא בו לב או כבד דינו כמבושל כרי, ובעינן ס׳  שמצאוהו בביצים כ
ן ואס מלאוהו  מן העוף בלא לנא) המילוי(o) ואס לאו הכל אסיר כ
0 ומעכבים הדם דינו כצלי(ארוך בשם י ש ר ק  בנשר ואין שס (כב) ניציס מ

 אגודה ובנימין זאב סימן של״ו) :

: ד ח ר ״ ובו סעיף א ש ר ב א ש ו כ נ י ל ד ו ח ט  עד ה

ל אע״פ שיש בו מראה אדמומית ו ה ט ה א ( א  א (
ם א נא] דינו >א) כשאר(א) בשר:  ונראה כרבוי ר

:  1ט [וצריך מליחה]
ה י״א שנהגי ב שלא לנשל הכליות J או ביצי זכר אפילו לאחר שניקר  הג
 אותן משוס לאית בהו רוב לס ונדיענל אין לחוש (אגור וארוך
 כלל א' בשס רוקח) ד [ג] ומושר למלוח כל אלו עם שאר בשר אע״פ

 שיש בהם רוב לם ד, ובלב־ שיסירו הקרומים והחלב מהס ;

 בשאר מתיבת בשר שלא נמלח
 ונתבשל חומרא בעלמא הוא לאסור
 אותה בדאיכא ס׳ ע״כ בכה״נ יש
 להתיר גס הכבר כיוןדאיכ׳ ס׳ *)אלא
 שרביט ירוחם אוסל גס הכבד ע״כ
 מבטל דעתו נגר רבינו ירומם ע״כ
 וכיוןשכתבתי בסעיף א׳ שרש״ל מתיר
 להלכה למעשה הכבל שנתבשלה
 לבלה יש לסמוך עליו בזה לכל,הפחו׳
 דאין הכבד חוזרת ואוסרת אח״כ
 דברים אחרים בנתינת טעם דהיא
 עצמה אינה אסורה כלל מן הדין
 אלא מצד מומרא והיינו בנחבשלה
 בלא בשר אבל עם בשר סשיטא
 שאין לסמוך להקל בזה כנלע״ל :

) עוף שמלאוהו כו׳ . מיין מ״ש מדין זה בסוף סימן ע״ב : ט ) 
) ב׳ הטור הטהול דינו כשאר כשר לכל לבל וא״צ אלא א ) ך ז ; 
 מליחה בין לצלי בין לקדירה. ראיתי בדרישה ופרישה שטרמ
 (חרז האי לצלי א״צ מליחה ובחנם טרח דהאי בין לצלי לא קאי אדסמיך
 ליה אלא אדלעיל מיניה וה״ק הטחול אע״פ שיש בו אדמומית כו׳ דינו
 כשאר בשר דא״צ אלא מליחה והוה דינו ככל הדברים כבשר בין לצלי
 בין לקדרה בכל דבר שבעולם כגון לענין הדחה ושאר דברים ־. כתוב
 בהנהת ש״ד מעשה היה בטחול שנצלה בלא ניקור והתיר ה״ר משולם
 וחבריו דבטל חלב הטחול בטחול עצמה ובחלב הכשר שבו דשיערוהו
 דהטחול והחלב הכשר שבו הוה ס׳ ננד חלב האיסור ראבי״ה טכ״ל
 וכתוב בת״מ כלל ל״א ומשמט הלשון ראסחם טחול קאמר להוא כך
 לאל״כ מאי קמ״ל ומ״מ צ״עלאמאי לא כתבוהו הפוסקים כמו שכתבוהו
 נבי לב ואפשר ללוקא החם שיערו כך וקמ״ל לשומן הטחול מפעפע
 ולינו בס׳ אפילו בצלייה ע״כ אין לסמוך להקל בסתם טחול מכח זה
 אא״כ ברור שיש ס׳ בהיתר נגלו הואיל ואפשר לדחוק וליישב הלשון
 ולער״נ רהאי לא קאי על סתם טחול רגבי לב מציגו שהיה קבלה בידם
 ע״ז כמ״ש הטור בשם הרא״ש ולמה הוצרך לקבלה ולא שיערו בעצמו
 אלא דמידי דתלוי בשיטור אין לתת בו כלל כי לפעמים לא יהיה כך והא
 ראיה שכתבו האחרונים דלפעמיס יש אף בחתיכה של עוף ס׳ ננד הלב
 או הכבד אע״פ שכתבו שאם אין העוף שלס אין שם ס׳ אלא ט״כ
 להקבלה היא באס העוף שלם בודאי יש בריוח ס׳ ואס אינו שלם תלוי
 בראיית עין וא״כ היאך נאמר בטחול כיון שהם שיערו באמת יהיה כן
 לעולם והלא לפעמים יש חלב הרבה ולפעמים מעט שהוא כחוש *)ע״כ
 אין כאן חומרא רק איסור גמור מן הדין עד שיהא ששים ננדי :

 כגון
 לקדרה בין לקולא בין לחומרא והיינו דאס יש ס׳ בפשטיד״א הכל שרי מלבד החתיכה שהאיסור דבוק בה וכמו שנתבאר שם ופשטיד״א דומה
 למילוי ביצים ואדרבה הסמ״ג לאוין קל״ז דף מ״ח ע״ג מחמיר טפי בפשטיד״א מבמלוי ביצים דס״ל החם דבפשעיד״א לא אמריגן כבולעו כך
 פולטו ובביצים אמרינן כבכ״פ וכן מהרש״ל באו״ש ובספרו רימה דין קמח לביצים(וכן מביא הב״ח על שמו בר״ם ע״ו)וא"כ ה״ה בביצים ראם
 אין האיסור לבוק מצטרף המלוי נ״כ לבטל וכן בלין לכיון דאמרינן דהביציס כיון שהם נקרשים גורמין דהוי כבישול למה לא יצטרפו גס
 כן לבטל וכן משמט דעח הב״מ בס״ס ע״ב בזה אלא הר״ב מיירי כאן שנמצא הלב או הכבד דבוק בעוף(וכן נ״ל מוכמ מדברי האגודה פכ״ה
 סי' קכ״א ומדברי המרדכי שם ע״ש חשובח רש״י ומא״ו של מהרי״ל דמיירי בדבוק ולא כממ־ש״ל באו״ש ובספרו ע״ש) ולכן בעינן ס׳ מן
 העוף בלא המלוי ולא בא הל״ב אלא לאשמועינן דל״ת דבכל צלייה אמרינן כבכ״פ אפילי במלוי ביצים (וכדעת הרמב״ם פ״ו מהמ״א וסמ״ג
 שם) אלא כיון למלאוהו בביצים שהם נקרשים לא שייך כבולעו כך פולטו והוי כאלו נתבשל הכל יחל ואנב זה נקט נמי לבעינן ס׳ מן
 העוף בלא המצוי כלומר כשהאיסור דבוק בו כדין שאל בישול א״נ אתא לאשמועינן לל״ת כיון להמלוי גולם להוי כבישול אם ק נבלעאלרבה
. אע״ג דאין עוף שהואס׳ננד ׳ ו ףכ ה ובעינן ששים סן העו  מתחלה במלוי ואם כן אף שהאיסור דבוק בעוף יצטרף המלוי קמ״ל: כ
 הכבל שלו י״לדמיירי כשהכבד אינה שלימה וכן מ״ש ואס לאו הכל אסור ר״ל ראם אין העוף שלם דאז אפשר דאין בו ס׳ נגד לבו דאל״כ
ק משמע לעתו  הא כבר נתבאר בס״ס ע״ב דאין לך עיף שלא יהא בו ס׳ נגר לבו וק״ל. ונראה מלבלי סל״ב דבדאיכא ס׳ נס המלוי מותל ו
 בת״מ שםלהדיאוכןמשמע פשטא דמילתא באנודה שם וקבמהרי״ל ובאו״ה שם ואע״פ שדעת מהרש״ל והב״ח אינו כן מ״מ הא בלא״ה
. משמע. דעת הר״ב דאס יש ׳ ו ואם מלאוהו בבשר ואין שם ביצים הגקדשים ט  הרמב״ס והסמ״ג ס״ל דבביציס נמי אמרינן בבכ״פ : כ

 שם ביצים אע״פ שיש שם כשר שלא נמלח לא אמרינן כבכ״פ וכן יתבאל עול רעת הר״ב בזה בסי׳ ע״ו :
. כלומר בקדרה ול׳ הב״י ואנו ׳  M" א דינו כשאר כשר ומותר לבשלו. אפילו עם שאר בשר. ת״ח ריש כלל ל״א: ב שלא לבשל הכליות כו
 י נהננו היתר לבשלם ולא שמענו פוצה פה ע״כ ובמדינות אלו אין מהנין כן: ג או ביצי זכר. עי׳ בסי׳ ס״ה ס״ד ומ״ש שם: ד ומותר
. כלומר אע״נ דכבדא עלוי בישרא לכתחלה אסור וכמו שנתבאר בסי׳ הקודם סעיף ה׳ באלו מותר אפילו לכתחלה ע״נ שאר בשר: ו  למלוח כל אל
. לין קרוס הטחול נתבאר בסי׳ ס״ד ס״י ודין קרוס הכוליא שס סעיף י״ב ע״ש וע׳ לקמן בסי׳ ק״ה ס״ח: י  ה ובלבד שיסירו כו

 ביאור הגר״א חידושי רע״ק כגון
 נשאו לבדו בקדירה. ד״ט פי׳ ע״נ ט״ק א' נשם או״ה [וז״ש נפנ״ה (צ״ו ני) ירך שנתנשל (סיי ע״ו ס״ו ספק״א) עד שיהא ששים עדי. אס נפלח הפתיל והנרט יחדיו יש להתיר

 נוי אפ יש נה נוי דוקא נה ואין מעטוף י״א עטה . ש״י] : [3ז] טיהו נוי . עטי' הכרפ
. נפיש בפי ב״ע (ע״ו) דטולייתא שרי פטעם בבב״פ ועםי' עיי ובהנ״ה שם : ן$ד [א] דינו נשאר בשר . ר״ל דםותר אפילו לנשלו עם י ו  ע״ב שס י 1כח] עוף שטלאוהו כ
 נשר דלא נחנפ״ר. ד״ס : [ב] יעריך טליחה . דהא דט הטחול נלאו נט״ש ננויתות. טיט : [ג] ופותר לטלוח כוי. ? ריל דל״ד לבכר דאטוי לבתחלה ע״ג הבשל בנ״ל!

 באר היטב פתהי תשובה
ד (א) כשאר בשר . עגה״ט מ״ש לענין טחול שנצצה בלא (יקוו. ועי׳ מ״ש נוה  נהג הש״ך נשם ח״ח ולכן אם לא קלסוה ונתבשל כך אין לחוש כלל ונ״ל אפי׳ ע

ך י לעיל סי׳ מ״ג ס״ק ו׳ נשם .תשוגת הלק״ט ושנו״׳: ״ 0 ה . ,׳ ה מ צ ) ע נ כ . ( ״ ן ע מ י ס ב ־ , ל נ כ ג ״ א ש > מ י מ ר ה ח ה N א ש , ל  ק

 משמע לאפי׳ נמלחה מקולס אפייה אסורה אבל צ״ע נעיקל לין זה שהרנ נח״ח מניא לין זה נשם רני׳ ירוחם ולא נמצא שס כך ואלרבה משמע שם להיסך לבן צ״ע ללינא
 ע״ש באריכות והט״ז כחכ למעשה סמכינן טכ״ס בזה לאין הכבל חוזרת ואוסרח אח״כ דברים אמרים ננחינח סעסלהיא עצמה אינה אסורה אלא מצד חומלא והיינו
 מחנשלה נלא בשר אנל עס נשל סשיסא דאין לסמוך להקל נזהעכ״ל ושר״מ חולק ע״ש: (כא) הםילוי.נ׳ השייך ודוקא אס הלנ או הכנל דבוק נעוף אבל אם אינו לבוק
 אף המילוי מצטרף לנשלו ללא כמהרש״ל גס משמע מלברי הר״נ לאס יש ס׳ גס המילוי מיתר אע״פ שדעת מהרש״ל ונייח אינו כן מ״מ הא בלא״ה הרבה פוסקים
 ס״ל מביצים >«י אמריצן כנכ״ש: (כנ) ביצים. כ׳ השייך משמע לאס יש שם ביצים אע״פ שיש שם בשר שלא נמלח לא אמרינן כנכ״פ ונח: בט״ז ס״ס ע״ב נראה
 דהעיקל כדברי רמ״א לכל מילוי ביצים נחשב בנישול ממש וממי נמקוס ששאר בשר מהני לבשל אס אין לבוק נעוף אלא מונח בחופו ואס היה דבוק צריך בעוף
 עצמו ם׳ יאז הכל שרי ומי שלבו נוקפו להחמיר יחמיר דוקא במילוי ניצים נתיך החלל לאפור אותם לחוד אף נדאיכא ס׳ אנל לא העוף כי די לנו בחומרא זו ענ״ל:
ד (א) בשר. ומותר לנשלו עס שאר נשר (ת״ח ושייך) וכשכ נס״ז בשם הג״ה ש״ז-מטשה היה במחול שנצלה בלא ניקור והיחר ה״ל משולם ומכריו  ע
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) כגון ככרס. כהוב בדרישה לקורקבן של עוף הוה 3מקוס א ) , ף . כן הוא דעת הרא״ש וסור ושאר פוסקים ע ׳ ו , א כגון בכרם כ ך  ע
 דכרס הוי בכלל בני מעיים שהוזכר בש״ס שאין מחזיקי! בהם כרס ביהמה ולא מחזקינן ביה דם כדאשכחן לטכין משיכה
 דם ונ״ל דאף הרא״ש והמור מודים דבקורקבן ממזיקין דס שהרי שאינה ראויה להתכבד בסי׳ ק״י בשם רבינו יודא שנס הקורקבן בכלל
 עינינו רואות דיש דם הרבה בקורקבן ועוד רהא ס״ל בסי׳(מ״ט) [ני] מעיים שאמרו עליהם אוכליהון לאו בר איניש ט״כ ולא נהירא לע״ד

 ג׳ סעיפים
 דהא אמרינן בריש ביצה (דף וי)
 כמה פעמים בלשון זה קורהק ובני
 מעיים איכא אינשי דכא אכלי
 משמע דאינו בכלל מעיים ומזה למד
 ה״ר יידא בסי׳ ק״י דקורקבן הוה
 בזה כשאר מעיים וראיתי אמר זה
 בסמ״נ סי׳ קמ״א שמביא ג״כ דן של
 ה״ר יהודה שמביא הטור סי׳ ק״י
 דקורקבן לא מיקרי חתיכה הראויה
 להתכבד ומביא שס שני גמרות
 האמת ממס׳ נדרים(דףנ״ד) רשב״ג
 אומר קרביים פירוש מעיים לאו
 בשר ואוכליהון לאו בר איניש
 ואמ״כ מביא גמ׳ דריש ביצה שזכרתי
 דקירקבן ובני מעייס איכא אינשי
 דלא אכלי וקשה ודאי למה לו להביא
 כלל נמ׳ דנדריס דשם לא הוזכר
 כלל קורקבן ולא היה לו לאחויי
 אלא גמ׳ רביצה דמפזרש שם הקורקבן וזה עיקר כווני של הםמ״ג אלא
 פשוט דאי מנמרא דביצה לחוד ה״א כיון דאמר שס איכא אינשי דלא
 אכלי כו׳ מנלן דאזלינן בחרייהו דלמא אזלינן בתר האוכלים והוה חתיכי
 הראויה להתכבד ע״כ מביא גמ׳ דנדרים דאמרינן מעיים איכליהון לאו
 כר אינש פירוש שאכילתם היא אכילה גרועה כמו שפיש״י שם וא״כ גס
 גמרא דביצה שאמרה גבי מעיים איכא אינשי דלא אכלי אותן האנשים
 הס עיקר ממילא גס גבי קורקבן יתפרש כך דהא אמר חד לישנא
 לקורקבן עס בני מעיים בגמרא רביצה ומנמרא דנדריס פשיטא דלא
 מצי לאתויי לחוד ששם לא הוזכר רק מעיים ולא קורקבן ואין קורקבן
 בכלל בני מעיים ולא הביא נמרא זו רק לפרש נמרא רביצה לעניןמעייס
 ממילא נדע לפרש נס כמכין קורקבן כל זה נ״ל ברור ומתוקן יפה בפי׳
 דברי הסמ״ג גם בטור סי׳ ק״י אלא שלא הביא רק נמרא אחת דהיינו
 דנדרים שמשם אנו למדין דאנו הולכים אמר אותן שאינן אוכלין אוחו
 ממילא נס הקורקבן בכלל מעיים לענין זה דוקא כנלט״ד פשוט דדין
 בשר נמור יש לו ועוד נראה להביא ראייה דאע״פ דנקטו הפוסקים
 קיבה בזה הסי׳ מ״מ אין בכלל זה קורקבן של עוף דמצינו בפא״ט
 בטריפות לעוף ברף נ״ו דחושב שס הטרפות שלו שהם גם בבהמה
 ומפרש שם רש״י במתניחין אמאי הוצרך לפנות אוחס נבי טוף מאחר
 שכבר שנאם בבהמה־ועל מה ששנה גבי עוף ניקב הקורקבן לא הקשה
 רש״י כלל למה חזר להזכירו בעוף מאחר ששנה בבהמה ניקבה הקיבה
 וגם אין שום תירוץ על זה ודאי דאין בזה קושיא כלל דהקורקבן אינו
 דומה מצד הסברא להקיבה של בהמה ממילא גס כאן אע״פ שהוזכר
 בקיבה שאין מחזיקין בה דס אין קורקבן העוף בכלל זה. ועוד ראייה
 לאיסור כאן בקורקבן מדמצינו לר״ח שכתב הר״ן משמו שהכרס אינו
 בכלל מעיים ומסזיקין בו דם מדאמרינן במחט שנמצא בעובי בית
 הכוסות שאס יש עליה קורט דם כו׳ וכ״כ הרשב״א בתה״ה וכ״פ רמ״א
 כאן לאיסור בכרס וא״כ נס בקורקבן הוה כך דהא כתב הטור כסי׳ נ׳

י ב . ו ם י י ע מ ת ה ה י ל ן מ י  עה ד

) א מט *)כגון א ) ם י י ע ן מחזיקין רם בבני מ י א  א א
 בכרס ובקיבה ב ובדקין ובחלחולת(פירוש הנרכשא
 והוא המעי הדבוק גסי הטבעת) נב] בלא שומן שעליהם

 לפיכך אם בשלם בקדרה בלא מליחה מותר
) אסמיק : א ) ן א אם כ ל א  ג נ

) למוהלים (מרדכי פכ״ה) ג )  הגה וכ״ש אם במלחו בנלי שאינו מנוקב ד
) ה [ג] מיהו לכתחלה צריכים מליחה נכלי מנוקב והלמה ב ) 
 ממילה כשאר כשר(מרלכי וארוך)(א) [ד] ויש חולקים בכרס ואומרים
 למחזיקי! בה לס ן" ואפי׳ בליעכל אסור בכרס ובית הכוסות כשאר

ל שומן שעליהם דינו נשר ב א י ילין יאי״ה) : נ מ ר מ ) 

ת ושאר ל ת ל ה  כשאר בשר י לפיכך כשמולחים ה
 מעיים ז אין מולהים אותם בצד פנימי מעבר המאכל

ק:  (נ) אלא בצד החיצון ששם(0 השומן דבו
ן הוי כאילו לא נמלחת כצל  הגה ואם מלח החלחולת מצל פנים ולא מצד חו

 לקורקבן לא הוי בכלל בני מעיים
 שהוזכר בש״ס ט״ש ובבית יוסף שם
 והלליש׳ כתב לללעת הטור וסייעתו
 אין מחזיקין רם בקורקבן כמו
 בכרס וחלה עצמו במה שהביא הטור
 ר״ס ק״י נשם רבי יודא לקורקבן
 לא הוי חתיכה הראייה להתכבד
 כדאמרינן בני מעיים אוכליהון לאו
 בר אינש ולא טון יפה ללדבריו
 יהיו דברי הטור סותרים זא״ז וכן
 הקשה בהגהת דרישה ר״ס ק״י ס״ב
 ולדבריהם היקשי נמי אמאי לא
 מייתי הטור ראיה ממאי דאיתא
 להדיא בפי קמא רביצה(דף ז׳ ע״א)
 קורקבן ובני מעיים.לא אכלי להו
 אינשי וגם אדרבה מוכח מש״ס זו
 לקורקבן לא הוי בכלל בני מעיים
 וכן בסמ״נ לאוין קמ״א לף כ״ב

 ט״ג מביא לברי הר׳ יולא אלו שהביא גס כן לאיה מהך לביצה כלאמלי׳
 קורקבן ובני מעיים כו׳ אלא ולאי גס רעת הטור כן אלא שקיצר
 בלשון ועוד דהא הך ראיה דמייתי הטור כשם הר״י מדאמרינן בני
 מעיים אוכליהון לאו בר אינש הוא לישנא דרשב״ג בנדרים (דף
 נ״ד ט״ב) בברייתא ובלישנא דברייתא אף להרא״ש וטור קורקבן בכלל
 בני מעיים כדכתב הרא״ש להריא בפרק א״ט ומביאו ב״י בסי׳ נ׳
 ע״ש וזה ברור וגם הב״ח בקו' אחרון לא כוון יפה בזה במ״ש דכיון דאנן
 לא קי״ל כר״י וקורקבן הוי חתיכה הראויה להתכבד א״כ לא הוי בכלל

 בני מעיים ג״כ לעניןדסעכ״לדהאדאנן קי״ל דהוי חתיכה הראויה
 להתכבד היינו משים דכחבו הרמב״ס וססמ״ג ושאר פוסקים דדי!
 חתיכה הראייה להתכבד מכתנה לפי הזמן והמקום תדע שהרי בש״ס
 הנזכר מבואר להליא דקורקבן לא אכלי להו אינשי אלא צ״ל דהיינו
 לוקא בזמני אבל היה יכול להיות דקי״לדקורקבן הוי בכלל מי מעיים
 שהוזכל בש״ס אס לא כמו שהוכחתי ולוק: ב ובדקין. הס הסובבים
: j אא״כ אסמיק, כלומר ס  סביב הכנתא אבל מתא נופא יש בה ל
 ללוקא מסתמא לא מחזקינן בהו רם אבל אי אסמיק צריכין מליחה
 בשאר בשר: ד דמותרין. מן הסתם אי לא אשמיק: ה מיהו
, הטעם מפורש בסה״ת ובאו״ה כלל ל׳ ׳ ו  לכתהלה צריכה מליהה כ
 ל״ע לפי שא״א לנקר המי מעיים שלא ישאל בהן מעט שומן ע״ש
: ׳  ומה״ט סגי אפי׳ לכתחלה במליחה צל החיצון לבל וכללקמן ס״ק ז
. וכ״פ מהרש״ל באו״ש ובספלו פכ״ה סי׳ צ״ה ׳ ו  ן ואפי׳ בדיעבד כ
 וכ״כ הב״ח דלא כהעט״ז שלא הביא אלא דברי המחבר: ן אין מולחין
. אלא בצד החיצון כי׳ . משמע לאפי׳ לכהחלה א״צ למלחו רק ׳ ו  כ
 מצל החיצון ולא מצל הפנימי וכ״כ באו״ה כלל ל׳ ל״י ובת״ח כלל ט״ו
 לי״ב בהריא (ועיין בס״ק הי) ואע״ג שכ׳ המחבר לעיל סי׳ ס״ט ס״ל
 ללכתחלה צריך למלוח הבשל משני צלרין והלב שם אוסל אפי׳ ליעבל

 וא״כ

 א מימרא ירנ מפרשיא מילין
 דף קי״ג : נ הר״ן נשפ
 סרמנ״ן מדאמר אין מחזיקי!
 יני' הא אסמיק מייפינן:
 נ טור מדנרי הוא״ש ישיש:

 י שט נשם הרשנ״א :

 הדושי חגרשוני
 נולי האי דלימ נה p׳ נגד
 החלנשנו המירו הנרס יאשרו
 הטחול גני ישינה יצ״ו. ונשנה
 ממ״ז אירע מעשה ממש נוה
 נק״ק מיז ונאה ההוראה לפני
 מורי הגאי! מגדול מוהר״ר
 גרשו! אשכנזי והילה ג״כ
 ננ״ל מטעמיה הנ״ל אן צירף
 עוו לטעמיה הנ״ל שהיה נעח
 ההיא דוחק ננשר . יאמר
 הוראתו הראתי לו מה שמצאתי
 נמוג סנ״ל ודין הי׳ מסניין

 ליה מאו :

 פרי חדש
ף אי) כגון י ע ו *"יי פ מ י ש ) 
 בכרט ונקיבה נוי . וע

 שלפעמיש מזכיר נש״ס נני
 מעייה סתס יר״ל נל מה שיש

 מטה יהונתן
 אנל גטחיל שימנא נטלמא
 הוא והנה לפי שיטמ ר״ש
 ואמר ונס הכנו וילו נשאו
 נשר ומהני מלימה נה משמע
 דנטחול אפילו מליחה א״צ
 ואל״ג מה הפרש ני! ננו
 לטחול ואפשר י״ל וגס ל״ת
 ס״ל ונטחוצ צריך מליחה והא
 וקאמרה״מ ננוא היינו משוס
 וכנוא צריך החמינה שתי
 וערנ וחתיכה לחחת אנל טחול
 א״צ לכל זה רק מלימה למוו:

) אין '  (םיםן ע״ח סעיף א
 טחזיקין דט בבני טעייפ ננון

. עיין נאחווניס ׳  בכדפ כו
 מה שמקשיס על הורישה וייל
 ונס הורישה לא כ״כ רק
 לשיטת המחנר ועותר בכרס
 ונ״ה משאינ לשיטת י״ת שכ'
 הר״ן י״ל גס הדרישה מווה
 דגה נקורקנ! ממזיקין דס

 וק״ל :

 יד אפרים
 ומתפשט נכבו ואף שאנו
 אוסרים הננו עצמה טשיס
 דלא נקיאיס ני! שלוקה
 ימנושלת היינו למימרא אגל
 לקולא לא ע״ש ונמנגצימ סי׳
 פ״ט הניא זס נשס נדיל יני
 דמשוה הא לא איריא וי״ל
 יחלק אחד מסי נשאר נהגנו
 (עיין לעיל סי' ס״ט ס״ק גי
 מ״ש שס) אלא דנלא׳יה לא
 קי״ל כהפר״ח : (סי׳ ליה
 ס״א) אלא א״נ אטטיק .
 טנה״ט דקירקג! מחויקיפ גו
 וס ואפי׳ נספק אס נמלח יש
 האוסר ניכ נשמ״ג ימת״נ
 והגיא משעולי לקט נת״י שני
 להויא וקורקנ! מחזיקיס גו
 לס עיין שט . ועיין נשמ״ג

 וב״י בשס שאר פוסקים למחט בקורקבן כרין מחט שנמצא בהמסס ובית הכוסות ולא אמר כלין הקיבה וע״כ ע״כ צ״ל רבקורקגן יש לס דאל״כ
 חרושי בית מאיר לא שייכי בו ליניס של בית הכיסוח דהא עיקר דין של המםס ובית הכוסות תלוי בלס אס נמצא וזה נתחדש אצלם וא״כ הוה קולקבן
 ממש ככרס ובית הכוסות וא״ל ממתניחין דנחמרו בני מעיה דשם הוה קורקבן בכלל כלאיתא בסי׳ נ״ב אין ללמול משם להא התס גס
 לב וכבד בכלל כדאיתא שס ובסי׳ נ׳ מביא ב״י בשם רבינו יונה לחלק בין לשון מתני׳ דהכל בכלל מעיים ולא בלשון אמוראים והיינו
 לענין לב וכבד וקורקבן כולם הם נכללים בלשון מעיים אבל לא מצינו שוס סברא להכניס קורקבן יותר לכלל מעיים מלב וכבד. ומ״ה כאן
 ללב וככר אינס בכלל מעיים ה״ה קורקבן לליתיה. ועול נראה דכאן מצינו בפירוש משמר בנמרא לפרש לשון מעיים דאיתא שם א״ר
 משרשיא אין מחזיקין רם בבני מעיים תרנמא אכרכפא ומעיא והללא רכנת׳ ומדפירש בעל התלמוד ואמר מעיא היינו מה שהוא
 פשוט מעיים בפי כל ולא שוס לבר אחר ע״כ חין הקורקבן בכלל ומ״ש בללישה לקורקבן של עוף הוה במקום קיבה בבהמה אין זה נכון כלל
 דהא כתב בסי׳ נ׳ כל הטריפות בבהמה טרפות נם בעוף באברים הנמצאים בו אלא שאין לעוף לא כלס ולא המסס ובית הכוסות
 ויש מגדו זפק וקורקבן עכ״ל הרי שנקט הקורקבן במקום כרס יהמסס ובית הכוסות בבהמה והכא נמי ודאי כן הוא בלי ספק וחד
) מיהו לכתחלה צריכין כו׳ כמטס שמא יש קצת שומן נדבק בהם: (ג) אלא בצד החיצון. ואע״ג דבסי׳ ס״ט ב  דינא אית להו: (

א בכניכן ״ ר ג ד ה ו א י  ב
!  עה [א] עי
 י וכ״ש כאן

 בכוס ובקיבה י כ! פירש״י לטעיא ועתום' נ״ר א׳ ד״ה איליטא כוי
 כאן דגסוא פוט תרנוםא אנרכשא כו׳ דאינן נכלל! : [ב] בלא שוט! כוי
' . וכן . דהזינן דאית נהו שווייקי הדא״ש וש״פ ; [ג] םיהו' לכתחלה ט ׳ ו  אבל שוט; נ
. םמ״ש נפי א״ט ׳ ו  טשטע טפירש" דיה אין טחייק,( כוי . פדייה : [ד] ויש חולקים נ
 (נ׳ צ״א) במחט שנטעא בנית הנוטות נמצא ק״ד נו׳ : (ליקום) וי״ח בכדפ כו׳. וכ״פ

 נחיה
j טנ״י דלא נהלבוש והל״ח 

 חידושי רע״ק
 הברט בקליפה כיון דהרבה פוסקיפ פ״ל דל״א חענ״נ ונם במליחה יש להקל ביותר ע'
 שייך פי' ע״כ פקטייז א״כ יש לטטוך על הקולא דטסתטא יש בסחיל ם' חידושי הנרשונ׳
 ולענ״ד אפ ידוע שנטלתו,יהד ולא נטלה הפחול לבדה יש להתיר נפ הטחול בקליפה דנפ
 דבוק הוי הוטרא בעלטא ויש לטטוך על הטקיליפ דל״א דבות ויצטרף הכל לפי כיון

 דבלא״ח יש פברא דבטחולנופ' יש פ' ודו׳יק :
 (סי׳ עיט ס״א נהג״ס ני) ואפ טלח החלחולת. דוקא החלחולת אבל שארי בני פעי' אף

 דלנחהילה צריך לסלוח נ״נ עד החיצון ט״ט אט דיענד טלת עד הפניטי לחוד טוחר

 לנמל חלג
 פתתי תשובה

 עד! (א) ויש חולקים נניס . עי׳ גתשונת רדב״ז מ״א סי׳ קצ״ד שדעתו ניטה לועת
 r כממיליח

 באר היטב
 זלג הטחול בטחול עצמו ובחלב הכשר שבו וסייס הט״ז דמ״מ אין לסמוך

ס להקל מנח זו כסחס שחול אא״כ ברור שיש ס' נהיחר נגדו: ' ג '< י 1  מ

. כלו׳ דדוקא מסתמא לא מחזקינן נהו דם אבל אי אםמיק צריכים מליחה בשאר בשר וכי הס״ז ושייך לקורקבן לא הוי נכלל בני מעייס ק י מ ם ה (א) א  ע
. מן הםחס אי לא אסמיק.־ ם י ר ת ו ם ) ד נ ) : ס ה ל ס בניב הכנחא אנל כנחא גופא יש נ י נ נ  לענין זה ומחזיקין בו לס וגס נלקין עצמן דוקא הסי
׳ ־ס״ט ללכהחלה צליך למלוח הבשל משני צללים והר״ב שם אוסר אפי&ו בדיעבד ולו״כ כאן.כשאינו מולח אלא . כ׳ הש״ך ואע״ג שכסב המחבר נסי ן מ ו ש  (ג) ה

 יד אברהם
ן החלחולת אין םולחין אותן בצד פניטי מעבר הטאנל אלא יעיין שס . ואי ר׳׳ל נצריך לקלוף השימ! ולמלחי מכל צו . מרי וה רומה לחתיכה ענה  (פימ; ע״ה תעיף אי) כשמולהי
 סצד החיצון ששפ השומן דנוק . אף על גנ דנסימן היט נתנאר ולכתחילה בעינן שימלח שא״צ לחתנה לשניה . כמו שכתנ הרשנ״א גתשינס ומביאו הניח יוסף י״ס ס״ט . וכ״נ
 החתיכה עשני צווים הנא :אני ואין בשומן כצ כך דט נמו ננשר. ענ״ל נאה״ט. יל״נ דלק״מ נ״י סימן ק״ה שחתיכה . שנמלחה גמלנה נעני! דכשרה אין צריך למלוח שס נשקילף מלנה
ם פלח ועזלחולת סעד פנים א  דמה לי שימלח מענר המאכל שהרי אינו כלום כמ״ש הג״ס . וג״כ גמ״י כלל ט״י ס״ק כ״ג מעליה • ע״ש יכ״נ גספר סמשנ״ן ; (שפ בהנית) ו

 (טיטן ע״ד, פ״א בהנ״ה בי)
 ואם פלח ההלהולת . עיין
 נסער מ״י ניאר דווקא מלתולמ

 ולא מעיים ;

 גליון מהרש״א
 (סימן ע״ה סעיף אי) אין
 פהזיקין. ט״ש נטנהת יעקב

 בעוף שגפלח עפ הופק
 .ונתבשל אח״כ רבעי 6' ננר
 חםאכל דבלע דט ול״ל דט
 דיויה נבר השיגו בתי ננ״י
 טי' כ״ו דהא אף בכולי'
 שעלאו בחלבו אפוי' דהנךום
 פפטיק כש״כ הנא ואי טשים
 דפ שבקרופ עצמו הא א״ט
 דט בבני טעיין: (ש״ו סק״א)
 דבמודקנן פהזיקין דט .
 וטייפ אי א׳ בא עוד עד ספק
 םתירין טכה פ״ט : (גהג״ה
 ש;״ה) הוי כאלו לא נטלחה
 נלל , ואף דטועיל םליתת
 העעטות להטוח שבק ע״ל
 דפעיים שיע טגפנים אבל
 עעפ יש בו נקבים דקיפ
 שחטלוז נבלע ח' פהר״ש
 חלוי ׳ויד פי' כיב : (ט״ז
 סק׳׳א) גם חקורקבן בכלל
 טעים לענין זח דוקא . עיי
 פיו פי׳ ק״א פ״ק י״א :



א באר הגולד• ס  מורי זהב יורה דעה עה הלכות מליחה שפתי כהן ק

*wnm ל י י ו ם ל4*א־ ? ו ח מ מ ב ל מ א נ 1 ל מ י ש ה א ש 5 מ ! נ י ? י ח י ה 5 א מ ל ח א ל י ו מ נ י א ש 5 כא1 כ " א י בפשר : י מ ס כ כ י ״ מ1 נ ו ש 1 ב  בעינן שימלח שני צדדין הנא ש^י יאי
: י א ״ נ ש ר ס ישם ס ם בשומן ונס איח ביה חטי חטי סגי י ש  (ו*) יחזור וימלחנה םבחוץ. ולא מיישינן שיבלע הצד הפנימי מן שהוא דבוק י״ל דכיון דאין כ״כ י

ם נתבשלה בך טרפה. ל׳ הח״מ שם מיהו פרי חדש א ו  החיצון מאמר שאין מוחזק כ״כ בדם כ״כ או״ה וטמ״ש לעיל סי׳ ס״ט .בהכי אף לכתמלה: ת

3 ^ י י״א«fta"S5 י ש ב נ י * ע א ל ו " כ ע ר ז י י ל מ כ ה ה ב ן ש י ד י ג ה ן ו מ ו ש ה י ע ' ר ' ר ש ס ם י א
א  י ל 5 י ה ס " כ ל ה ״ ש • ר ר ש ס כ ן ע ח ל מ ר ל ת י ש ^ ' י  י (

׳ מעייט דק״ל ואף ליאה  שנתבשל בלא מליחה נהנינן לאסור ננ
נ ׳ ס ש ־ ל ׳ י ס נ ל - ע ל ל נ . » נ  אוחה חתיכה אף בדאיכא ששים נ
 בללעיל סי׳ ס״ט סי״א מ״מ הנא &
 השומן נמס בקדלה ואינו ניכר וכסל רני מעיים א«רו נקורקכן
S ע אלא ם ״ ע מ נ נ י ל מ ל  א״נ כיון דהתס נופא חומרא כטלמא מ

 סעיף ד׳
 פסק ק אלא'כתב וז״ל ולעני!
 מליחה יראה שאין להקל כלל ולמלוח
 אותה ביצה שנמצא בתרנגולת עם
 ההרננולח ראע״ס שאנו מחמירין

 ומולחין כל הביצים הלא מדינא לא ״,״ . ,
ה ייקי2 ,״! א ר ם ג ז י י א ! ל ו י ל כ ח ה ש ל א י י ״ Upm ניד«*אי1 ה » » א י י י ץ כמי ש ל ה היקשה מ פ ^ ר ה ״ י פ ן א מ ל ח  בעי ולא עוד אלא אפי׳ ננמר החלמון אף• ה
B O T W I K י נ £ א מ ש ה " הו לעין בשומן ובזה א ) [ה] מי ד ״ מ ע ה ג ה י נ ״ א ר ה מ ) ר ש ס ג  לבל רחשבינן כבשר מדינא ולא למלמה m אך יזהר שלא למלחה ע
י מעיים 1תי« 1 בששים נגד השומן והגידין ולא בעינן ו,לי ציה « י ' ע י ל ט י נ א ש ו נ נ ת די ו פ ו ד אין לחוש וכל שומן אפילו של ע ג ע י ד ) נ ז  כרש״י (בטור סי׳ פ״ו מכיאן) סוי! (
% ? 1 ף ^ ׳ נ ' י צ . , ששי׳ נגד כל החלחולת לפי שהאיסור י : ( י נ י י מ הדחה ( ס ^ מליחה ו י ד ן ב י א ח ש ן א ו ס ר , ע ף ע ו  ס

יימ ׳ אל!ע.ר לאמי• ״רי ,  אי! לה ציר שפולט ממנהוא״כאינה 3 ״בני מעיים בלא שומן שעליהם אף על פי דבוק בה ונעשית נבילה אלא ,
י אילי ה  טרודה לפלוש ותבלט דם התרנגולת שאין מדמיקין בהם דם (0 ע [פט מותר ודאי היון דעיכיכו יואוח ללית ב

י נ ג ף נ״א ו ו : דם למראית העין ובודאי הוא מעט נני״נפולם נ ר ש  ואסורה ועוד נ״ל דשפיר בלעה (י0למלהם עם ב
^ ד ^ נ י י ל י י י מ א י י י י אמיריא י י ס י א ' ר ו י ה כ ז ל י ו ר ה ף ל א ר ר ע ז ל נשי״א) (ft והכי «*r מ ו מ ם נשר ( [ למלחם ע סרי  ופלטה ע״י מלח אפי׳ נתקפה לנמרי הגה W ויש או
ת לבוק בלא״ה מומרא הוא וכן כתג עננד ב>י 'מעיים ומנלים ו ה ג ה ׳ יואל ו ס ר ש ד מיתר (מרדכי נ נ ע י ד נ ) לכתחלה (ד) ו ט  להא אפי׳ כלי מרס שמלחו בו (
ד נל ־מלל ג : , מהרש״ל סרק ליס סי׳ לו בה״נ ט״ש: מישיף אף ״ ( ז ״ ם א ש  בשר אפי׳ הוא מנוקב אסור לאכול אשל״י ואי״ת נ
S w , ״ f נ יא^ל ׳ ?• »ץ, הו י ט אם יש עליה שומן מנ ) שע ז ״ ע ׳ א נ ״ ל ״ ' י ט ? ' ס א ו י ל ש ™I ה י י י פ ) א ת נ כ  בו רותח כ״ש הכא כו׳ ואפיס נ״ל ג י שומן ה
ל ?;׳ לאי נכלל גט נ  שאינה אוסרת את התרנגולת הדקים מלאה הומים דקים מלאים דם ולפיכך יש פירוש אס יליט שהיה שם שומן כלי אצמא ו
י וכן ? המיספימ $' י ״״ש 6 ב ג נ י י  ממלחה עמה כמו גבי לגיס מנושיה אוסרים אוחה לקדירה אפי׳ על ידי חהיכה ומליהה לאסור אבל אין לאסוי 5
S « g ^ W • ^ ועכשיו נוהגין היתר ואותם הוטין של דם כשאדם ™ ^ ^ * S 
SSSSTrSR ר א ש י א ל י ש ע ב ט י  ^נח£ת*35״.*״״ בקי בהם מוההן-ונפשלים ה

י ל פ ו א ל 6 י ם נ מ ל לי ה י• י : ח ל מ י ה י ? ח י י ' י ו ו ; ח ב י ת י כ י ם ה י מ ח  נר&ין עיקל להלכה למעשה ועיין א
 סי׳ פ״ז לענין בשר בחלב: (ו) סותר למלחן עם בשר . הטעם ללם יא וסותרת. למאמר שאינו מוחזק כ״כ בדם אין לדמותו לבשר אחר אע״נ למימרא דאמורא היא
«w מ1ייה ממילא לגנינ אלאי

"ב  ר י ח א ' ל י פ א א כ ה ה יי"ל ד " ו ס א ש ס ב מ ש " ' עכ"י׳ ח ד א צ מ מ ל מ נ י ש י ש צ ו ל פ ם ל ' ר ו י  מישיר, שליק ועור שיש ציר בבני מעיים וע״כ הס ט
ן לריאה משום וא!לינ!  ולא בלעי לס מן הכשר כ״כ נ״י בשם התוספות והרשב״א ואע״ג דבבצי׳ שטוח כרי לחזור ולמלחו משא״כ גבי בשל לעיל סימן ס״ט ס״י הד

ל "£5 ל ו *אי מ ב ש ו י י ל יי ״ " ' י י ^ ^ י י ת צ ט י ל ס י ל א י07"0 " " י ה ל ל " ע י מ * " ל פ ' א 5 י י ה א ב כ י ל ! י י י י כ נ י י י ה י ס א ח י ל מ < א ל י ש ט י P כ ע ל ב י ד י 0 0 ל 3 " ש ' י  כ

מ ו  ציר ואע״ג דלעיל סי׳ ע׳ ס״ו כתבתי בשם רש״ל דרוקא בפליטת רם יב ומותר לטלחן עם בשר כו׳ על מיהו בדיעבל אין לחוש. ודעי *«'«i7 לסלש ומעתה ה
ן י ף מ מ ן י א ו והא ו ״ נ נ ו ו ו ל  אמרינן דלא בלע דס אכל לא מחמת פליטת ציר הא כבר הוזכר שס מהרש״ל באו״ש ובפכ״ה סי׳ ב׳ נראה לאסור אף בדיעבד בין(שנשאר) נ
^ ן ע מ נ ? מ מ ם ד י ו ו ע י ' ־ א ר ו » ש א ׳ ׳ ם ע כ  דבענין שי״ל כבולעו כך פולטו כגון בחתיכה שהונחה עס חתיכות שלא [שננמר] החלמון לבד או גס החלבון בין שהקליפה קשה או ר
 נמלחו מולה לש׳׳ל דמהני הך סבלא כיון לטרול לפלוט ציר לא בלע דס: שהאריך ודבריו נכונים וכ״כ הב״מ:יג מותר לפלחם עם כשר.משום אכרנשמא ועעיא יהייא
^ י ר ו ו ל ״ נ ל י ו ש ״ פ ל ) , ש ^ ״ א ר ם  (ז) והכי נוהנין לבתהלה. ורש״ל כתב פכ״ה סימן צ״ו דמותל אפילו לציר יש לה! וכל שהן פוצטין ציר אין בילעין לשב״א. והחוש' י
ל האי מעיא והא ל  לכתחלס ושכן המנהג : והר״ן כתבו הטעם דמישרק שריק ואף על גב לס״ל למך פוסקים ללא איח־מו מ
mV?f$ ׳ ""י 5חיי״ ״ ׳ ע י ס 3 י א 5 ת נ י ש מ כ י ה מ י ל מ ג ק י ש ק ר ש י מ ה י  כר״תדםבירא ל
יע מחזיין לנ  הא בבר כתבו התוה׳ פכ״ה לף יןי״ב ע״ב והגה״מ פ״ו והנהת ש״ר ושאר פוסקים לה״ט משום דמסתמא איכא גומות בבשר ולא שריין ומשמע ולא; ו

 והלכך בבני מעיים לחלקים הס שפיל אמלינן לשריקא״נ והוא עיקר להיכא לפליט. ציר אמלינן שפיר דשריק וכן כתב מהרש״ל שם וסברא
 זו מוכרחת בכמה לוכתי ודו״ק ;

 ביאור הגר״א חדושי רע״ק
. «׳ ת״ח ת י י נ ׳ (שה) לעניו פליחה והדחה. ני! לעני! הדחה ראשינו: ני! לענין תרתת ש י ים (1׳ וי) השיהט נ : [ף,] ניציס . נם״ש נפ״א די ( נ ״ ע ) ם ׳ והראיה ש  נת״ת «״א נ

ן וחלטון אנל אין לה אלא חלמון לבר 8דיי! (נלל א' ד״י ונלל ה' ל״ו) : ו  בתניט נטירוח ופי' הריםנ״א נטורוח נחלנ
 נשר וכגי!* העוף היא וה״ה לעני! טליחר, דלא נפירש״י שם .׳ [(] נוהנין לםלחה

תא ״נו׳ ויותיס' שם ד״ה אפילו נוי נ י ש !עירוני! ם״ב ב׳ ויפילו ג ״ ט ט נ ח נ ט  גשתרבנ ה
ו דדסא טשרק שריק נ ת « להס רשג״א . יתום׳ V נ  [0ט] טותד לשלהם . ד«יר י

 ניה דם ולאפווןי «הדריש»
ס  שנשנ שאין מחויק ו
ס ולא נראה י נ  נקירקנ! נמו נ
 ונגר הישג נע״ד.(שטנהנ'ה)
ך/ץף ויסלחנה מבחוץ  ו
 וםותרת . נין הדיחה או לא
 הדיחה וא*ילו לאחר ׳״נ או
י שעזפ שרי לחזור ולמלמה ״  נ
 וניאר נחירת חעאת הטעם
ן  ומאחר שאינו מוחזק כל נ
 נדם אין לדמותו לנשר אחד
 שנמלח מצו אחד ש־-תנאר
 נשימן ם״ם סעיף ד' ע״ש
 דהמס נילע מצד האחר שיש
י דפ הרנימשא״נ הנא ולפ״ו  נ
 ן״ל דמיש כאן יאס נחנשלם
ן טריפה הייני שצא לגירן  נ
 אנל לצורך שפיר דמי נמנ״ש
ן חתיכה שנמלחה מלל אחל י ו  נ
 ולאפוקי מהפר נוורי ז8נ
 גסימן ה״נו היק שי) ע״ש ווה
 מסכים עם מיש נסיק ת׳
 ועיקר ודלא נהגהמ ש״ל:
ס לא נגטר החלבון  (שם) א
 שלהם ביי ומיחד לטלחז *0
 גשר . נזה יפה נזין שהרי
 הריין ירניני יריחה והישנ״א
 נמייה דף ס״ט והעיד שה
יח שכן השכימו  נמשמרש הנ
נ ו נ ה י נ  רנומינו סלרפמים ו
׳ החרימה כל הגי רניואחי׳ ס  נ
 הסנימי דנל שהן משונין
 כנשר לענין נשר נחלנ ה״ה
ם פלריכין מליחה  לענין ו
 והעי ו הרג נ״י לקמן נםימן
נ״ח שאס אין לנס אלא חלמון אשור לנשלם נחלנ ומינה לעןין מליחה שמוסר למולחן עס גשר אנל מ״ש שאס נגמר אף  פיו שהעולה נוהגי! שנצ שאין להם חלנין מולחים אוחס אפי׳ עס נשר והכי קיל לקמן כסימן מיז לעני[ נ
ח המחנר שהשמיט ויניס אלו מפני ע ׳ פ״י שאס יש להם חלגין וחלמון אע״פ שמעורין נניוין מיתריה לאכלס נמלנ ומינה שאינן נשו לענין מליחה וזה ו ן יפה והא קי״ל לקמן נסי ו אין לחיש לזה לא טו יענ ו  החלנון שנ
 ששמן אמיש לקמן נסי׳ ס״ו לעני! נשר נמלנ ומינה ילפינן לעני! מליחה וכיון רנן משישי שנולעין דס ונאסרים ולינא למימר דאיח להר ציר מידי דהוי אנני מעיים דהא חדנן דלית להו ציר ואף שיש להם קליפה קשה אין
מ שלא ימלוזם י י הקליפה איכא פליטה ינליעה וכדלקמן נסי׳ פ״י סעיף ו׳ מ״ש. ומיהו לדיון ולא משערינן נמליחה נש׳ אס יש להם חליי! ציין להזהיר למי נ ו יוהו ומשעוין נמלימה נש׳ שאף «ל י  טעה להחילן לו

״ק י. ׳ . כיון דאי* טליחה נניל ! [ח] םיהו ני׳ . דטליחת אינו אומר אלא נ י ן נ  [ז] א
ו ט ת התיש׳ דםשרק שריק נט״>8 בריש טי' «׳ והוי נ ו נ פ ] ויש אוםרין , רלא קי״ל נ י ] 

 דנים ונשר ויתומי אולי לשעטייהו ועש״ן :
 פתחי תשובה

נ מניי נלל ח נ ו דה עיש: (ב) *דינים סליחת . ו  המקיליט דנרש אין ממויקין נ
. ע׳ ה ח ל ט ) נוהגי! ל נ  ע' נשס מהרי״ל ואו״ס דגל׳כיס ג״נ שליה כשאר נשר ע״ש : (
כה א״צ למלחה ה גוללה נדרנה אף שהקליפה ו צ י  נשאילת יענ״ן מ״א סי׳ ק״נ שכמנ ואם מ
 אף מלו המנהג דאס אימא ואינא למימש משזס דם מיתשר לגמוי משוס אנל מיה ולא
׳ מרס״ט  כמורה אחו שטעה נוה ע״ש ־. (ד) ובדיעבד מיחד . ע׳ נתשונת הרדנ״ו ח״נ סי
. ועי׳ נמנחת יעקנ נלל ע״י ס״ק ם׳ נשה ח״ו הגאי! מהר״ש ' ק ה  הנאתי י לעיל סי׳ ע"; סי
 ו״ל נעיף שגמלת עם זפק ונתנשל שטריפה עד שיהיה ס׳ נגד המאכל שנזעק משעה דהמאכל גלט
סח יחזקאל 0י' נ ס של עלמו ולא פלט דם שגלע ע״ש ועיי נתשונח נ  דם ומליחה ואין לו לפלוט ו
 נ״ח שמולק עליו ופשק ושרי ויסוד ההיתר שלו ואמרי;! קדמא מפסיק ונמו נכוליא שללאו
וה הא וקרמא  נחלנו ע״ש ואין דנייי מוהרמיס ומ״מ נראה גרור ואף להמניי ולא מהני נ
ל העוף  מפסיק מ״מ לא אמרינן נזה איסור לכוד, שאס לא היה נעיף גופיה ם׳ יצטדו ס׳ נגד נ
 אלא נל הקלילה מצטרף לנטל המאכל שנושק ולעני! 81 מהני פכ״ש הקרוס שאין העוף
נ סקיח גני ורידי! נ! עיש י וה וגמיש השf נסי׳ נ ה שנקו י ו ג  ממהר לבלוט טפי משאר ו

ו נמנ״י שה נענין קורקנן שנמלח עס הסירשא:  והוא פשוט וע׳ עז

 באד היטב
ק י״ל לניון לאין ב״כ ו  מצד החיצון נמצא שהשומן לא גמלמ נמקוס שהוא לנ
, ה פ י ר ס בשומן יגס אית ביה חטי חש׳ סגי נהכי אף לכתחלה: (ל) ט  ל
 כתב השייך בסם ת״ח מיהו אס יש ס׳ נגד השומן והגילין שבה הכל מותר ואע״ג
 לבשר שגתבשל בלא מליחה נהגיגן לאסור אותה חתיכה אף בדאיכא ם׳ כרלעיל
 סי' ס״ס סי״א מ״מ סכא השומן גמס בקדירה ועול כיון לאין לס נראה לעין
 בשומן יש להקל ולכך לא אמרי׳ ג״נ דלהוי איסור לבוק זג״ג אלא ולאי משום
 להדס הוא מעש מזעיר ראוי להקל בזת ובלא״ה איסור לבוק הוא רק חומרא:
. פי' הש״ך אס ילוע שהיה שם שומן כלי לאסור אבל אין לאסור ן מ ו  (ה) ש
. כ׳ הש״ך ה ג ח ל ט י ) ו  בליעבד משעם שא״א לנקלה שלא ישאל בה שומן: (ו
 לאפי׳ לאחר י״ב שעות או אפילו לאחר מעייל להי״א כסייס ע׳ לפליטת ציר היא
 מט״ל נמ׳ שלי למזור ולמלחו ולא מיישינן שיבלע צד הפנימי מן החיצון מאחר שאינו

ד ב ע י ד ) ב ז ד . כחג ( ב ע י ד ) ב ז  מוחזק כ״כ בלם ובת״ח כ׳ דיחזור וידיחנת וימלחגה: (
ס החלבון נין שהקליפה קשה או לכה מ״כ הס״ז משמו שנ׳׳ל לשפיר בלע אפילו גחקשה  הש״ך לדעח מהרש״ל לאסור אף בדיעבד נין שנשאר החלמון לנל או נ
ו רותח כ״ש הנא ואפייה נ״צ שאינה אוסרת את התרנגולת שנמלחה עמס כמו גבי דגים  לגמרי להא אפילו כלי מרס שמלחו בו נשר אפי׳ הוא מנוקב אסור לאכול נ
. וסיים הט״ז שלבריו נראין עיקר להלכת למעשה . ׳  ועופות עכ״ל ונא״י שלו כ׳ עוד לאס נתבשלה הניצה הזאת הנאסרת אוסרת מת שנתבשל עמה על ס
 (ואין לומר למה לא אמרינן כנכ״פ זה אינו ללא אמרינן כן אלא סיכא שפילס נלא״ה ציר לידיה משא״כ בניצה שאינה פולטת כלום שעינינו רואות שאין פולטת
, והטעם משוס שפולטין ציר ואין בולטין א״נ למישרק שריק : ם ח ל מ : (ח) ל פ)  לא לס ולא ציר וכן אמרינן בשסול כסי׳ ע״ו ס״ל ללא שייך ניה כבלי

: הג ה . ירש״ל כ' למותר אפי׳ לכתחלה ישכן המנ ל ח ת ב  (ט) ל

כה אז קשה ישיר הקליפס והשאר מותר  יש להם קליפה ו
 גליון מהרש״א

לו של עופות דינו ׳ . פי׳ פ״ט מ״ד . סוף ם״ק ט״ו לתטוח על הרס״א : (בהג״ה) אפי  פ״ק ו
יש  נשאר נשר . עי׳ ט״« ננליון לעיל פיט! ם״פ מעיף י״נ ושם ס״ל ננליו! ! (סעיף נ' נהג״ה) ו
ל* ו  אומרים למלהס «פ נשר . יטפתנרא דלדידהו נם ביש שוט! עליהם אטור דמ״ס הבשר ?ונהם נ
 נ״כ ואיני פולט רליח ליה רט רידית : (שיין ס״ק י״ג) רה״ט מעיוט דטפתטא איכא נוטות . בב״י
ת דדם פישרק י פ א ט נטולה על קערה נפויה איגוז נ ו 0 נ ש קנ נ ו ׳ שאינו םנ ל נ  םי' טיט בדין טולח ב

 שריק טיהו אפ יש נוטות נקערה וודאי נאסרת ;
 אברהם

 למ״ש הג״ה והמנהג לאסיר למוזילה והאיךמולמין המעי «ם שמנו לכתחילה. אלא מוכיח לומר והשומן אין
ך פריפה . גמ״י ס נתנשלה נ א ! (שם) ו ״נ ן י ס . וכן מצאתי להדיא נת״מ נלל נו״ו ד ו  מוחזק נ״נ נ
ו טוישה (וו״ל אפי׳ נסתמא ונומוכמ נק״א נלל י״א וין נ ע י ו יקא נחלחולת נ י ג ו ה  שס ס״ק כ״ו נ
ו אס לא נמלאו רק הפנימי עיי״ש ור״ל נסיזמא : (6>ויף ג ע י ו ן נשאר מעיי' מוסר נ  י״נ] מה שאין נ
אס ענר ולא הפשיל חוטי! שטל הוקין ) ואותש חוטי! בו׳ סותחן ממשלים היטב נוי . נואם ו י  נ
ו אם מלחן נלא מחינה נמ״ש ענ י ו דלא גרע מכצ נחיעין שאסורים מכיס דם ושרי בו ג ע י י  שוי נ

 הע״ו והש״ו גסי׳ ה״ה :

ו נאסרים הניציס כוי קליפה ילשינן אס עג י ו ג  טס גשי י
 יד אפרים

ו ה י פ ( ת ״ נ ת  סוף הסי׳ נמלח1ליו שיהפן לעגו המאכל ומלאוה! נקמח נלא מלימה ונמלנ אמתגשל ע'ש:(שם נ
י נשאילמ יענין תרנגולת שהטילה ניצה גמירה נחלנון וחלמו! וקליפה רנה עליו איצ מליחה נ ט ו ענה' ד,  בריענ
נ״ת נלא קליטה קשה סייגו כנמצא נעעי אמו אנל נכהטילה נמייה דינה מיצה גמורה דאל״כ  להא ומחמלינן נ
ה על ונגה והטילה מוחרמ נשאי! מעווה ננ-דיןאלא ודאי ויש לה נ ה  תיתשר משוס א«״ה וקייל נסי׳ ש״ו דאהי׳ נ
ו דם ע׳ נמשגצזת ונושק ממזיקין נ סו עגה' )מותרלסלחם.  דין גיצה גמורה וא״ל עליחה ג״נ ע״ש:(שםט"ג
: ו ״ כ איפור דנמלח מצ״אנמ״ש נמנ*׳ נצל ט׳ גופק שנשאר עם המאכל עיש וע׳ לקמן פי' ע י  ע״ש ולנן שיין ג

 יד
. ס ו « חיישינן שינלע הצו פנימי מן גיויצין אחי שאין מוחזק נל כן ב 1 B J . יחוור ויטלחנו טנחוץ ומותרת 
. אין לפרש שינלע הצד פנימי של שומן הדבוק למעי מן צו החילון של השומן. שהיי כאלי לא נמלח ו ״  אויה ש
ו אסור וגרע ממתינה נ ע י ו ך דם נצו פנימי של שומן נמו נצו החיצון שלו שמטעם וה אפילו נ  נלל ויש כל נ
י שס ס״ק ג ראיתי סגרא זו גנקה״נ שש • אנל נמי  שנמלחה מצו א' ושוי לצורן כמ״ש סי׳ סיגו נהנ^ה • יפו
ו פלט צירי יאיוו פריד לפליט מן החיצון פירוש נ . ונראה דייל שינלע צד פנימי של המעי׳ שנ נ ״  הנ״ל לא נ
. וטעם זה מוכרח למ״י ומעיי! שגמלחו ם ד ן נ  מן השומן שלא נמלח לא חיישיצן לזה פיו! שאין מוחוק נל נ
ו . וכן נ ע י ו נ האין מולחין המעי עם שמנו ויהא אשור נ א״ . יקשה ו נ ״ י נמיש ס ענ די  «& גשר אסווין נ



י ״גילה 322 שפתי כהן יורה דעה עו הלכות מליחה טורי זהב א  כ

. כן הוא ג״כ לשון הטור w (א) ואושר ממנו כדי נטילה. כתב רש״ל פכ״ה סי׳ ט׳ שזהו ׳  * ט>ר ««* מ»«י״ w א הצלי א״צ טליהה לפי שהאש כו
: * ומשמע רםבירא ליה חפי׳ הלחה נמי לא בעי לכתחלה משום לם י לפי סברת הטור לס״לבמם לצלי דיו בכלי נטילה אכל בש״ר פסק , . ) , ; ״ w f w  ״
 נ שם«לנלי הי»ס׳ ז«א״6 בטין שעליו לפי שהבל האש שואבי וכ״ב הרא״ש בסדיא ומביאו ב״י לאסור בצונן לתוך חם בכולו וכן יש לפסוק ואפי׳ לסברה הטול יש
. ל׳ הרא״ש ל״מ אם נצלה להחמיר כיון רבשומן מפעפע בכולו וא״א בקיאין איזה מיקרי כחוש ׳ S ועיין ס״ק ט׳: ב לפי שהאש שואב כו " K w < 
 ים ה־פלע י־ועף w >*י על יפה דאז נפלט כל הלס לל׳יז אלא , . ואיזה מיקלי שומן ע״כ והר לם אחר
. ובו ו׳ מעיפים : שזכר המחבר פי׳ לם בעין לאפוקי י ל צ  ר$1£ך££$$£' אפילו לא נצלה יפה ולא נפלט כל W דין בשר ל

^^vZ&gJS, א א!*״ - *)הצלי אין צריך מליחה ב לפי(א)שהאש S?frS**^SA"י6יית:י5"55: '^׳ 

״ נורא מישאב שאיב ליה ומישרק ץ > > י , דביה אמרי׳ מישרק שריק. ושיעור כ ״ ה ו ד ו ה  נ

־ אבל אם דם אחר כדי נטילה הוא כעובי אצבע : י שואב הדם שבו מעצמו נ ס ד י ן ו ה כ ו ת ר 3 א ש נ ה ש מ ן ר י ר  'v;™ ש

ק (ב) ולאכלו בלא הדחה. פי׳ בלא ר מ ׳ נטף על הצלי ד אפי׳ אותו רם הוא צונן לא א י ס ת י׳־> לי׳י־ן ״ףיי • האיברים שלא פירש ולא חשוב כ מ א ב  ו

) נטילה: הדחה י ואוסר ממנו כדי(נ ט ^ >J§ מה שהולך בחוט מצד זס לצד זה שהאש שואבו(א) ה נ ^ ? , 2 

 שישאל ־חיכי ני׳ אלא לעיל טפ׳׳ל(ודברי הטט״ז בזה מנומנמים ב נט י רצה למלוח צלי(ב) ו ולאבלו בלא W הרחה עושה ואין לחוש לדם שער
 מי־יהקאיני מ־שייגאלי׳יז ט״ש) וכתב הדרישה על דברי ׳ 1

 פרי חדש הרא״ש אלו וז״ל ול״ד למה שנתבאר לעיל סימן ס״ז דדם שנצרר בחתיכה או שפירש ממקומו ונתעורר לצאת ונבלט במקום אחר אסור דשאני
 נםיסן;י״י סעיף יי׳/ הצלי התס שמחיים נתעורר לצאח והיי דם שפירש מה שאין כן כאן שלא נתעורר לצאת רק מחמת האש הלכך אמרי׳ כל מה שבא אליו כח האש
 ל«פ^1«\מו£;״?י^ לזוזו ממקומו הוציאו לנמרי ונפל לאש עכ״ל ודבריו תמוהים דהא הרא״ש אפי׳ מה שנשאר בתוכו קאמר דלא הוי כשירש ובאמת יש לתרץ בקיצור
. י ו  נע׳ ל־חחלה ממיס לס יעי! דשאני הכא דלא חשיב(*) פירש כיון דלא פירש מחיים ממקום למקום ואילי יש ט״ס בדבריו: ג אבל אס דם אחר נטף על הצלי כ
 לשון הטור על הצלי שאצל האש ובת״ח כללט׳ד״בכתב בשםאו״ה דאם נפל דס צלול ובעין על הבשר וצלאו כך בלא הדחה טרפהדלאאמרינן
 מוכח ממרי«»״» בפיו י•! כבכ״סאואגבדפליטדסדידי׳כו׳ גבי דם בעין שנפל עליו ממקום אחר טכ״ל ואפשר שמטטם זה השמיט המחבר שאצל האש לומר דמ״ש
™ הטור שאצל האש הוא לאו דוקא לאה׳ינ לאס נפל עליו ואח״כ צלאו ק־: ד אפילו אותו דם הוא צוגן. רקי״ל תחאה גבר וכדלקמן ר״ס צ״א א״נ ^ i ' f זף יוצ׳ 
 תרנגולת על האיל שמעתי כיון שהוא על האש כחס להוך חם דמי כמ״שבת״ח כלל ב״נ ד״ד: ה ואוסר מטנו בדי נטילה־ זהו לדעת סטיו בסי׳ ק״ה ס״ה משא״כ
5 ללילן לנהגיגן לאסור אפילו במליחה בדם בס׳ כמו שנתבאר ברוכתי טובי כ״ש בצלייה וכ״כ הר״ב לקמן סי׳ ק״השםוכ״כמהרש״לבאי״ש א ? , ^ 3 ? ^ ״ ^ 
 שם לה «V ימם נשל שם ובסכ״ה סי׳ צ״ה וכ״כ האחרוני׳ והוא פשוט ומה שלא הניה הרב כאן מילי אדבלי המחבל היינו שסמך עצמו אמ״ש בבמה לוכחי לנהנינן לאסור
* «״t ״׳ במליחה וצלייה בס׳ וממילא נשמט רזה לא כתב המחבר אלא לשטחו אבל טל הטט״ז שהעתיק לשין המחבר כהווייתו יש לתמוה: ך ולאכלו  י
c ^ כלא הדחה. המחבר לא איירי כאן מדין הדחה שקידם המליחה אלא איירי בהדחה שאחר המליחה למימר כשמולמו וצולהו מיל ושאין ; א , ן ,  מ

ש ו מ M חידושי רע״ק ביאור הגי״א ל S 
I ע"י אי) ל־אוסר טמנו נדי נטילה . עי׳ לקט! פיט; )י״ר נש״ך םק״ר : W [א] הצלי נו׳ . טט״ש נפי נ״ה(י!י"נ אי) כני שתמך עליה נשי »' טשטע אף s *  צמית ליס ואשיי עי נא! (
 להביאו «נ"י סי׳ ס"« 1פן או י לפא! ואפה פתיר הצלי עצמו גלא טליחר. ונפי נ״ג טילייתא שרי ובלא פליחה
' עתים׳ דטנחות נ״א א׳ ; (ליקוט) הצלי ט׳ ועפ״נ כהג״ה וי״א רצריך ני ׳ י  אהא ואמרי'. נש״ק ימןלין איירי נט״ש תופ׳ שפ ליש ועבתוט' לחולין י״ד א' ל״ה ונסני! נוי ובפסחים ע״י א' ליה האי נ
 משומש נסכיןשל עונד נונניס ד״ה וכ! נוי והראב״ד נתנ דנני׳ ספרדית מצא נ״נ ונ! לצלי ונתנ שכן עיקר ולקריית פאי אתא לאשטועינ! האטד שטואל נפכ״ה(קי״ג אי) אי! הנשי נו׳ ועוד דאינו שות
 לנס נר נרחגה אמר מליח דור, א״צ שהיה דמעלהו טיד טשאינ לקרירה אנל לצלי ודאי א״צ שהית והרמב"! נתנ כדברי תוש' [ינ׳ דקם״ל דנעינ! טב׳ צדדים] ונ׳ דאפילו לני' ספרדי י״לדלהקלדטותר
. םם״ש ' י  נמנ סר״1 ומקשו סנא ומיפןק נמליהה בלא הדהח אח״נ ובלא ניפוץ דל״ת שהמלח נאשר (ע״נ): [3] ואושר בוי . נט״ע! גפ׳ נ״צ (ע״מ ני) נטף םרוטבו נו׳ ונם״ש בסי׳ ק״ה ס״ר: [i] רצה נ
 ליס ונלאו סכי נמי הדחה נפ״א (מ׳ ני) השוחט בפני! נו׳ םדיח והקשה הר"( תיפוק ליה רבלא״ח צריך הלחח נטיש גפ׳ נ״ח (קי״ג אי) טדיח וטולח נו׳ ותירץ דהתם לקדרה ובאן לצלי ועתים׳ ל״ג

״ א׳ . ״ ״ , ״ .  נעיישמישמירןהחםלקלרס .
 תיירי אכל לללי לא בעי הרחש באד היטב

) שהאש. כחג הש״ך משמע דאפי׳ הדחה לא געי להתחלה משוס דס הר״ג בסי׳ ק״ה (ומה שלא הגיה סר״נ כאן אמרי המחבר פלוס הייני שסמך א ) ן  אגל הרמנ״ן ו״ל נ׳דמסשנרא ע
ן לאסור בס׳ מליחה ובצליה ה״נ כאן) ואס ' fi™ יעי בעין שעליי לסי שהכל האש שואט (ל״מ אס נצלה יפה דאז נפלנו כל הדס עצמו אמ״ש בכמה דוכתי׳ מהעי מ י ג ל 5 ל . ' ' 6  ״
 איגי סילו לחת אלא אפי׳ לא נצלה יפה ולא נפלט כל הדס לחיז שרי כי מה שיוצא לחזן האש נפל לס צלול בעין על הגשר וצלאו אח״כ בלא הדחה שליפה ללא אמלינן כבכ״פ
ס בעין שנפל עליו ממקום אחל וכי הס״ז j שיאנו ומישרק שריק ומה שנשאר גחונו הוי לס האינריס שלא פי׳ ולא חשיב נסי׳ או אגנ לפליט לס דידיה ונו׳ גני ל s נקרש הוא ומתייבש 
׳ ס״ו לדם שנצרר נחחיכ׳ או שפי׳ ממקומו להאי דם שני המחבר פי' לס בעין לאפיקי •דם הנפלט ע״י מליחה או צליה לניה . וגפ׳ נ׳ מה שהולך מצל זה לצל זה ול״ל למ״ש נסי  הנשר עד כאן
ה . פי׳ הלחה שאחר המליחה(קולס הצליה): ח ד  וחולין אממניתין דהשייש ונתעורר לצאמ ונבלע נמקוס אחר דאסור לשאני הבא ללא חשינ סי׳ כיון ללא פי׳ אמרינן מישרק שריק: (ג) ה

׳ וכמ״ש צליה לה . יכ׳ השייך לללידן אוסר עד ס טי ) נ נ ^ מחיים ממקום למקום : ( ^ $ ' j ^ ״ ״ £ 

 כוי קליפס א0 נצלה נלא הומה . ולענין וינא פשיטא לכחחלה יש לסצרינו הומה ונוע' נל הני רנוותא ונתיננא אנל נויענו יש להמון על המכשירי! ונמו שני.נ נהג״ה ואע״ג ללעיל כסימן ס״מ וס״נו כתנ מור״ס
 גופיה ואס צא סייח נימ סשחיטס או שאו וס בעין שעליו צוין ליטול או לקלוף מקום הרם והשאר שרי המם מ״רי גמומנה מרעי נופי מצלי משום וליכא נורא שונא ינימא מישנ שיינ למא אהל על סממנר שמצוין

 שס להויח גית השמיטה גלאו הני לא קשיא מ יוי וולמא ניה״ש שאגי שיש גו ליבוי וס משא־״נ צלי ועלמא ועמ״ש נסי׳ ס״מ ס״ק י״ו ע״ש:

ד אפרים דגויר טרבכה  י
י הנא דלא השינ : ועיין לקמן פיק ייג מיש : נ א ש  (פי' ««ו העיף אי) לפי שהאש. עגהימ יעיין לעיל סי' ס״ח ומוחר למלוג גרמן שהוא אפו מם מגואר (סיפ! עיו ש״ך ס״ק בי) ר

 אע״פ שאינו אש ממש אלא מולוומ האש אמרינן ניה משאינ שאינ וס״ה נהסיק תגור וגרפו יצלה אצלו אנל
 מגמין דשפיד משאיג שאינ ואף שיש לחלק נין זה לדמן והרמז הוא נא ממה שדלקו האור נעלם ושלט האור נו געצמו נשאר חמימותו גחונו כמו בגחלים והוי מום האש ממש מה שאין נן נחום התנור שלא שלט האור
 נעצמותו אלא הוחם מחמת האש סמוך לו אששו ולא הוי כאש ממש ולא שאינ אן ו״א ואין לחלק גכך וכ! מוכח גשסחיס וף פיו תנור שהסיקו וגרסו וצלה נו את הפסח נו׳ ע״ש ומונח דויאי לענין להיות נקרא צלי
 שיהיה גימד מחמת דם שנתוני שפיר הוי צלי אש ולכן אס היה מונח נשר אצל תגור ניח החורף עו שיצלה יש להמיר לגמור ?צייתו אצל האש ואם היה מונח ממנו קצת אצל התנור ואותו מקצת היחס הונה עו שסיס״נ
 והחתיכה שממנו והלאה לא הוחם כלל נראה שמותר לחסון סחתינה עד המקום שהוחמס ויאכלנה צלי ושאר כל החסינה שלא הוחמה עדיין מוחרמ לנשל על יוי מליחה מינו א;ל אם לא חתן אותה ולקחה מן התנור
 נעווה ממה שהימ״נ יש לאהור בל החתיכה בנישול נמקוש שאין הע׳׳מ אנל אה יש הפ״מ כגון נאווזות שיש לפעמים הפ״מ מחמת ישומ! שע״י צלי ילן השומן לאיגוד או נייעמ שננו נתגשל יש להתיר וטעה נוגד
 משוס ואע״ג מעולה אצל התנור החס נוואמישאינ שאינ ואף שפירש נחוגו ממקום למקום ממש אין נו נמ להבליע אל שאר הנשר שלא היחס ולכן אס חתנו נעודו מונס אצל התנזר אי! נית מיחוש אל שאר.הנשר
 1מיתר ננישול מנל מקום אט לקחו משה נעיד סיז סולדת נו התם מנליע נשאר הנשר ישיג אינו יוצא ע״׳ מלימה לק על יד׳ צלייה נמ״ש הרשג״א ומה שנבלע על יוי חיש האש אינו נסלט ני אם על יוי אש ואס
 נ! אסור לגשל אלא שי״ל להו״ל כנוגעיה זה נזה שפסק הומ״א נסי׳ ק״ה דאינו אסור רק נוי קליפה והן דעת הש״ן מכל מקוס הט״ז הניא דעת רש״ל יאסור כילו יאי! להקל ני אס נהע״מ וכן דעת המ״י נהפימ
 ע״ש ונ״נ «ו״ו נסי׳ צ״נ אכן אפ לקחו מהתנור נענין שהמתינה שמרתיחה מחוה התנור היא למטלה י״ל כיי! ולמטה היא קוה חמאה נבר 1א"5 יותר מכדי קליפה ואס המתיכס הרתימה למטה ׳"ל תתאה גנר לאסור
 נולי ונאעת היא תמוה קצת שנאמר שחתיכה קטנה שבשולי מנשר מגלים חמימות למעלה נגל החתיכה שתנלע ממנה ואפילו היא גדולה כמה ועינינו הרואות שהוא קרה ממש ולא הניע צשס מחום אשר נקצה מזה
 כלום ואין נא! מקוס להלחינ הויגור רק ענ״פ נראה לפענ״ו שיש להקל גס אש היס החתיכה החמה למעה ניי! ונלאו הפי אין האיסור אלא משוס דם ודם אינו מפעפע למעלה נמליחה וס״ת נצלי ועיין ננ״י סי׳ ק״ה נשם
 סרשנ״א שיותר י״ל שמפעפע נמליחה מנצלייס משני המוהל היוצא מהגשר כז' !גס מס נחוש לגמרי ולא ומי לציר גנלה שיש סין שמנונית וכיו) שמא לרבנן ועיין נס״מ נלל ל״ז להקל לללי נכתוש נאיסור דרבנ! ואף
 ונסי׳ ע׳ אוסר הרנ נדגים עד ס׳ ועיי! נמ״מ כלל כ׳ ונכלל ל״מ ינמנ״י ס״ק י״ל ולדבריו צ״ל דנפ היכא לאיסור משים דם גורע! אעו שע! מכל מהוה נגידי! זה נראה שאין להחמיר כולי האי דננ( גוונא ד׳ נשחוחן
 ממנה החתיכה ששלט נס האור עו מעט למעלה ממני כ״ק ויאנלנו צלי והשאר מותר ננישול ונראה ואף אס אי! נא! רק הפסו מיעע או לצזין יש להתיר ננל גווני שהרי אין כאן משש רק שמא ע״י החוס נתעירו הדס
 לצאת ולא יצא עדין ופירש ממקום למקום יטממת 1מ אושר נאו״ה לאנול כל שלא נצלה חצי צליית! ושונ מוזר ונבלע נשאר נשר מחמת שהוא עדיין מס שהיס״ג ואינ אין כאן איסור רק לועס רמיא לעיל סי׳ ס״ט ומחמיר
 ננשאימ כספיסקים ופירש ממקום למקום אפילו אמר מיתה אשור מס שאין כ! להרא״ש דמה שהולך מצו זה לצו וה מותר וכן דעת כמס שיסקיס והמחגר א״נ אין כאן מקום למוש כלל ואפילו מאן ואוסר פירש
 ממליט אין כאן איסור על הכשר כלל שהרי היא עצמו מומר לצלי וליח גיס משוס חנ״נ ונגד הוס שנו ודאי יש 0׳ נשאר הנשר וננה״ג יש לסמוך על הראנ״ד דנמאי לנשיק מיניה משערינן ואס לא לוחם מ! הנשי דק חמינה
 קטנה שיש נשאר החתיכות ס׳ מגלו ונ! נעוף שלם שמונח אצל התנור והוחט נמקוס אחר חחינה קט;ה כשיעור הלנ יש להמיר כששיטות ואין עוף שלא יהיה ס׳ נגו לנו ועיין נשו״ח הר הנרמל סי׳ י״ג דאויזא שלאחי
 הסומ הנוצית הניחוה אצל חוור נית החורף ונגע נמוסיח התנור עד דאסמיק הנשר מנמון ונצור סוס טחוס התנור עו שכמעט נצלה מקום הזה נאווז וני שאין מועיל מליחה לאווז לגשל רק לצלי מותריומכ״ש יש לחוש
 שנתחמם לנ וכבו וום שנעין נתון הגוף וננלע נמקום אחר כיון ואפשר ששמה ומן רנ ע״ש ילשמ״ש אס לא חם נולו רק נמקים אחד לנו יש להתיר השאר בנישול ינענין שכ׳ לעיל ומ״ש שנתחמם לנ וכנד נו׳ נל
 שלא שלט החום נטלו רק נמקוס נגיעתו לני פשיטא שאין לחוש ששלט החום באברים הסנימיס עו שנשלטו והיא משיט לענ״ו ועיין בספר ח״ו תנתנ נ״נ שאס הונח אצל תגור מם מושר לצלי ואסור לקורס ונראה
 ומייד• שכל החתינה הוחממ והווחמה ממום התנור וענ״ש שמניחים נשר קרוש קרונ לתנור יש לסוהר שלא לקרנ אצל התנור ממש אף שאינו רוצה להשהות שם רק שעה מועטת וגס נזה איכא למיחש נמנואר נסי׳
 ל״ח נענין חירון והנהיג ומ״ש גחיו שט שאם היה מינח נמקוס שאס ישפן מיס לא יצאו מיו אסיר אסילו נצלי גמור אם צולהו ע״ג נירה נכהאי נוינא אסור כיון שהים מתכנס תחתיו הרי מתנשל' נדמה ונמו שהיה
 נאסר נמציחה נכשא״מ משוס והוי מננש נצירו ודעת הרא״ש שם מכוס דהציו מתנגש תחתיו ולכן גס נצלי גמור צריך לצליחו ע״ג נחליט דדינו נכ״מ או נמקוס שאם ישפך מיס יצאו מיו ע״ש ולענ״ו אין הגיוון וימה
י מליחה אעינ והמלח יש לו כח למשוך אליו הוס שנמתינה מכל מקום כשמתרנה נחו לפעול גתשיכ׳ מהמת הנגיש׳ בציר כשיעור שיתן על האור ויתחיל להרתיח פועל נו שמחנשל וסוג אינו פולט מה שאין נן נ  מ
 נאש ונורא מישאנ שאינ ואפילו ום נטי! שעליו אעוינן שאש שיאנו וכ״ו שכח האש שולט נו הוא שואב אליי הוה פליטה וטנע האש שלא יגיח לבלוע רק לשאוב אליו ומטוצס אין עליו תורת ננישה כלל שנאמר
 שיהיה המנושל שהוי אין כאן טי מלח עויס שיהיה לו וין הבוש גתין מטל״ע והן מנואר לעיל סי׳ ס״ה לענין חוטים שיש נה! דם ומליחה נלא חחינה לא מה:י ולצלי לא נטי חתיכה יק להושנ״א בעינן שיהיו מגולים
 אל האש אנל נל שהם מגולים האש שואנו הרם הכנוס מה שאלן נן במליחה והנה מציגו לעיל סי' ס״ח שמיתר להטמין נרמז שהוא אפר חם והוא מש״ם רישא נננשא נוי ומשמע אפילו(הניח העוף ע״ג כירה ולנסותי שנינ
 באפו מה שיי ולא ח״שינן לכינוס הדם ונן מוכח ואס לא כן למה ציה להתל׳׳י צומוקי נטעם שאין נוהגין נמליגה ני«ז שמא (א נפתח התרנגולת והניאו הש״ן טשי סול״ל שהוא מחשש שמא יציחגה ע״ג הנידה נלא
 אפר מיתוס למטה שיזגל לשאוב הוה אלא ע״נ ואין נזה חשש נצל 1ק מונח נחום׳ ג&סחים וף ע״נ ע״נ ו״ס טפל דנפשטיד״א אמוינן בננ״ש וחוינן ולא פלטו שמקום מושנס יבש נחגוו נוי והביאו הש״ן סי׳ ע״ח
 ונ״כ הג״א פ׳ כיא נשה א״ז ועיין במשכנות ס״ק נ׳ נסימן ע״מ סשטייא הוא נוי ונותנים נתין התלוו גרוף אי על המחנת נו׳ !מיש מחבת ז״א ווה נישול הוא ואפשר יאגנ שיטסא >קס יי״ל טס שצ ברזל רותח עיין
י סיום וא״נ אס תפלוט ותנגופ שס הדס אין איסור מיין למקום מושנס היא ו  נא״ח סי' קסיז משמע(הויא דאי הוי אמדינן נננ״פ הוי שיי אף שפשיטא שאין צליית פשטיוא נש»ד או ע״נ נחלים יק מושיניס אותה מנ
 ינש נתניו אין איסור שכח האש הוא ש!אנ הים ולכן בחנו דניזן ומקום מושבם יגש בחגור הא מזי!ן דלא סלטי מיד׳ ונן מונח נת״מ כלל ט' שכ׳ אם רוצה לצלות נקוירה כעין טיגו! כעי מלימה גמורה דהוי בנישול ט״ש
 !טפי ה!"ל לאשמועינן דנותא ואפילו לצלות נלא כלי נמקים שאין מלרון אשור אלא ידאי וליחא וניניתי נסשריס ומצאתי גכה״ג ס" ע״ו שנתנ משחילה דאות! סגוהגין לצלות נשר ע״ג התנזל ממש מנלי שש1ד נלל אחר
ט חוור הנשר ובולע סוס כיו! שאין נחמו אש שישרוף הוס ומיה! ממה דאמרינ! ס׳ נ״צ תנור  שגורפין מהתנור כל הגחלים ולא נשאר רק חוס החגור ואז צולי! הנשל ע״פ התנוו(א יפה הם עושים מאמר שנשלט מ
 שהסיקו וגרפי יצלה ני את הפסח נו׳ ישירש״י אאש קשיד רחמנא 1מוס התנזר תולדות האש הוא יאס חתן גו גגד חשרף ונעשה פמס!אש ע״נ ואף נרוף וקטום נלתי גחלים אלא סוס לגל שורף גגי וה״ס ושורף ו6
א מולייתא שרי ממס שהקשו התיש׳ על סיש״י ז״ל נלאה לשרי נוי ע״ש ושמחתי  ומצאתי נהגיס פת״י למוה״י עזריאל יהושע ו״ל שפתנ שעמד נספק המ וכתנ לו אמו מיוחל ממרי הסושי סרק כ״צ על ההיא יאמי מ
 שכוונתי לדעת הגלולים בראיות אלו ומיש מדברי ישיי דשורף בגו כן׳ סיה אפשר ללחות מ״מ מאן מודיע ל! וטבע תולווח האיר לשאוב לס ונראה דנוונתו וודאי מוכח ושיאנ הדס מהרי הפסח לא נמלת נלל לקורה
 ואפילו הפי מהגי ליה הצלייה להוציא דמו רק שיש לומר שהאש שורף הוה אנל מוליות אש יש לחוש שיחזור ויגלע ולוה מגיא ראיה מרש״י ששולף כמו אש עצמו וסנן• רואה שאף אס צולה על מתמר ממש (א ירן תלייה
 נאויר היא מתיר יאין מישש לדש המתכנס תחתיו אף שאין לזה ואיה ממנוי שגלש! דהתס עיי תלייה נשפוד הוא ע״מ מלנרי רש״י נראה שהאש שיאנו ושירפו ג״פ ואף שהמקום ההוא שהוא נצלה עליו מלוכלך אין
 a וה רק למלומית מוהל נעלעא ואף אס ממצא לומר שהוא לחלומיס דפ אין למוש לטבע האש למשוך אליו דם ולא להבליע ואפילו אם מבליע כנכיפ ומדברי התוס׳ סרק נ״צ גס נ! ראיה ואתילו ע״נ התמר ממש שלי

 צבי לצדיק נליון מהרש״א
יט נעי) או דט פליפה עי׳ 0׳ . יש לחמוס . לא אנין הממי׳ על העש״ז סא דנר שלא שיין (סימן ע״ו ש״ע ס:ני1 אי) אבל אס דט אחר נטף . ודם הלנ,אי דיגי נ ׳ ו  (מיפן ׳י״י שיך ס״י)"') יאופר טסנו נ
 ני ע״ב ס״נ נהנה , ונפל על ביטר הנפלה תוך שיעור סליחתו נהנה סון> מ״ע > ודפ"!!ל התחינה עצטה
 הזב טטקים למקום ׳נ״י היפוך השפוד תטיד אין לחוש נדיענר נטפוך נהג״ר, ־. (שיין ס״ק גי) ניןן דלא פירש מחיים טמקוס , עי׳ ט׳ פ״פ ס״ק ליד ועי׳ פ״ח סי׳ פ״ו טק״נ דלהרא״ש גס נפיוש מחיים שרי
י) עישד, ואי! לחו׳!!, ונמר, לקמן וש״ך ם״ק פ״ו וצריך לכתתלת הדחה אחר *ליי׳ ג״ג ;  ורוקא ננצרר דהוי דם רנ נמקים אחד ונסתום ננלי עי׳ פ״ק י״נ רפ״ט אין לאנלו קידם העי צלייתי : (ש״ע הנגיף 5



ר הגולה א ן קסב ב ה י כ ת פ ב יורה דעה ער הלכות מליחה ש ה י ז ר ו  ט

v ? ' h ? , c ) אבל אם שהה במלחו. פי׳ לחוש לדם שטל המלח שהאש שואב ומונע המלח מלבלוע הדס ולין י׳«מיי ? ג  הדחה שאחר המליחה קודם הצלייה: (
( i י ' ! , גי״״ 9 ׳* "׳ 9 ך ׳ כ י פ ) המלח בולע ונאסר . היינו הדמה שקורס המליחה כתבו הר״ב בסמוך ועיין בס״ק ט׳: ז ל ד  אפי׳ קצת לא שיעור מלימה : (

 המלח וע״כ ידיחנו קודם צלייה לכתחלה ואס לא עשה כן ידיחנו אמר מדיהו יפה קודם צלייה. ואס לא הדיחו קודס צלייה נכשר ע״י נקודות הכסף
ר < " m t e l י א W W B ' M • ה 1 ? ח ת ה ח ד ה י ע כ י > , צ י א " י י ^ : י " ^ > י " ס : 5 ! י י ג נ י ה י י ׳ * ר ח א ה ל מ י ' ה 1 ' 1 , י י ' ר י כ ז ה ו ^ ר ? י ^ ה ה י מ ח ה ס י י ' ר י מ ד ה ש י ר י י ה מ ז ל כ י ה י י ^  ה

 הדחה טון שזכר המליחה אבל בלא

 המלה י• .. _.
 אם לא הדיחו ולא מלחו כלל כו

. י ו ^ po ט) ימ ש או שטלחו נ ! 1, 1 ! 
» תקנסא והוי.  כלומר דכצ צלי בעי הדחה תחלה נמצא ולי" ל

^ ' י ש א י *די׳ י מ ה י י יזיי>: ?״ מ י ל נ ? > ש י ע ם ב ? ד ו ש ו מ ז י ל ו צ  ויש מי שאומר דהני מילי כשמילת ו
 הטעם בזה מורא מישאב שאיב ליה
 וכמ״ש הט״ו בס״א ואע״נ דאס דם
 אחר בעין נפל עליו לא אמרק שהאש
 שואט והאי נמי משיב דם בטין כיון
 שלא הודח ולא נמלח דהא מה״ט
 אסור אס נמלח בלא הדחה תחלה

) המלח בולע ד ) ו ח ל מ  מיד (ג) אבל אס שהה ב
 וגאםר ז לפיכך מדיהו יפה קודם(ל) צלייה:

ס ך ג י ר צ א ל ״ י ) [ ה ] ( ן ״ ב מ ר ה ( ל י מ ה ה ח ל י ה ע א דלל׳ נ י י ה ה [ד] ו ג  ה
ם למלחו נ ה ו ל י ח ו ה ח י ד ה ג ל ה נ מ ה ) ו ה (לש״י ל י ח ה ה ח י ל ת מ צ ן ק  כ
( ל ״ ת ס ה ג ה ) ם ח ד ל מ א ה ל מ ח י ם ש ד ו ד ק י ד וצולהו מ ו פ ש נ נ ח ח ר ג ש א ח כ צ  ק
ה ל י מ ת ה ח ד ) ה ה ו 3לא ( ח ל ו כלל או מ ח ל א מ ל ו ו ח י ד ם לא ה ו א ה י  JJJ מ

ר ו ע י ה ש ח ד א ה ל ) ב ה ) י ה ח י ל מ ך ב ) שהה כ י ד שלא ( ב ל ב ר ו ה ו ך מ  ונצלה כ

ר ושהה שיעור מליחה אפי׳ לצלי וכן ו ר א ע ב מ ש י מ י ) י י ס ס m ^ א ד י | י י ל כ ה כ ה ס ש ל א נ ] א י י נ ת ח י ל  מ

 לקדרה אפי׳לא כהה שיעור מליח' וכללעילסי׳ס״טס״ב והיינו מטעמא

 מליחה א״צ הדחה תחלה וע״ז קא
 ד״א של רמ״א דלצלי בעי הדחה
 תחלה וי״א דבעי נ״כ קצת מליחה ויש
 ט״ס בקצת דפוסי ש״ע שכתוב א״צ
 מליחה אבל אם לא הדיחו ומלחו
 יתבאר בסמוך : (ד,) בלא הדהד,
 שיעור מליחתו. *) בת״מ לא פסק
 כן הוא עצמו אלא אין שיעור לדבר
 וכ״פ רש״ל פרק השוחט סי׳ י״ח

 אפי׳ בלא שהה אסור כמו בבישול וכן יש לפסוק וכתב רש״ל מה שנהנו
 הנשים להדיחו אחר שנצלה קצת קודם שנגמר כל צרכו ושוב חוזרין
 וצולין אותו לאו משום איסור נהגו כן אלא שלא יתקלקל טעס הצלי אחר

 צלה או ימלווג! ואע״ג ולעיל
 סימן ס״מ ס״נ נמכ המחנר
 ויש אוסרין ונתב ומ״א וכן
 גוסגין סייגו דוקא לקורס אגל
 לא לצלי נמ״ש נשיך סימן
 מ״ל סקי/ ועיי! נעי׳ז סימן
 סלל ס״ק ז׳ יי״ל: (שס םיז
 םק״י׳) בת״ח לא ספק נן
. נמשן אמר ונרי הנ־מ ׳ י  נ
 אנל נססרי נתנתי ו ו״ל ומ״ש
 הרנ גהנ״ה ואס לא ש0ס
 שיעור מלימה ונצלה נן מומר
 • \ ן ! , ״ נ״כ נידח נלל ע׳ וין ג'
 דכיון דלא הודח המלח מבליע דם •בעין שעליו וה״נ נימא כיון להוי דם נשם סאו״ה!:תנ עליו ״״ל
יאסלא»רא״נר1 נ כ ו י ר  בעין ולא הלימו ולא מלמו כלל אין האש שואט י״ל דכיון ללא הוי לם דע
 בעין ממש אמרינן שפיר שהאש טאבו ומ׳ימ אס לא הודח ונמלח ושהה ואין שיעור לוגר עכ״ל ונכלל
א י *  שיעור מצימה אמרינן שהמלח מבליעו ושוב אינו יוצא אפי׳ ט״י צלייה דלגבי דם בעין שנבלע לאאמרינן כבולעו כך פולטו אבל אם לא הודח ה׳ ש»«»« יס״ל ג
rffoפני לעת 1׳ מ

 ונמלח ולא שהה שיעור מליחה אע״ג דהמלח הבליע דם בעין שעליו דמה״ט לא מהניא ליס מליחה שנית לקדרה מ״מ לא נבלע במחק וגס נישל' לעתי י
 לא נבלט הרבה ויוצא טל ידי צלייה אח״כ דכזוכא אשכחן כה״נ מה שיוצא ט״י צלייה ולא ט״י מליחה כנון בשר ששהה נ׳ ימים בלא מלימה בסי׳ ונוס נםמלקה שמימש הנ״ח

ם י ר פ ד א  ס״ט סי״ב ובשר שנשרה מעל״ע במים לדטת המחבר שס סט״ו ושאר פוסקים וכה״נ טובי מיהו ודאי בדם בעין ממש שנפל ע״ג בשר מליח י
 שחשוב כרוחח אסול אפי׳ לצלי כלמשמע מלבלי הלב ס״ס ע׳ וט״ש וע׳ בסי׳ ס״ט ס״ב ובמ״ש שם . *) ומ״ש אי שמלחו בלא הלחה תחלה ונצלה ונן נלענ״ל מונלי ־מרדני
 כך מותר לאו למימרא דאשור לכהחלה אפי׳ לצלי דהא בת״ח כלל ה׳ ל״ב נלשמע להליא למותר לצלותו ועול לאם אתה אוסרו לצלי נמצא רליח ליה נשם תשונת וסיי שהניאה
P V S W » » « » W \  חקנתאוהוי כדיעבדאלא משוס דכתב בריש ההג״ה דהמנהנ להדיחו תחלה ולמלחו קצת כאשר נתחב בשפוד משוס הכי כתב כאן לשון ליעכיד «
 אי נמי משום דלכתחלה בעי הדחה אחר המליחה לצלותו להכי נקט וצלמו כך בלא הדמה שאמר המליחה. ומ״ש אס שהה כ״כ קודם שצלאו עששיו״א נס׳ כו׳ !אס לאי
לל£3ן «ו ל מייורתא היא י כ ב כ ל ״ ה ג י י ל 5  אסור כבר נתבאר הטעם דהמלמ מבליע הדס בעין שעליו ולס״ז אפי׳ אס מדיחו אמר המליחה אסור ואפי' אס מדיחו אחי ה
 עניןאסול והכי מוכח להליא בת״חכללה׳ ל״בוכלל ט׳ לין נ׳ ובאו״ה כלל ל׳ ד״ד והוא סשיט. ומ״ש המחבר אבל אם שהה במלחו המלח ניצי ציליןישממזקתדס שנתוני
י נעיסר^רניצ״ענ״ך״יסלא כ פ י יי! מ ב ת כ י ל ת כ ר 5 ו מ ולא ה ס  בולט ונאסל ולפיכך מליחו יפה קולס צלייה מיילישהולח תחלה ואח׳יכ נמלח וכמ״ש בס״ק ו׳ וכל זה פ
 שהטט״ז השמיט כל ליניס אלו שכתב הר״ב וקיצר וכתב וז״ל אס לח הדיחו ולא מלחו כלל או מלחו בלא הדמה תחלה וצלאו כך מוהר לאכלו נמלת שנתנוה נטפילה א׳ ידע

 הגר״א זא״צ
י שם : [ה] וייא נו׳ , רש״י בר״פ פ ו H יפינ ל״נ א' י״ל כתי׳ חיצוני של ת W I וכן 
 ניצר *ולין וכני׳ השערים נטנחית נ״א וכן לצלי ינע׳׳א דיים ויעיין שטולחין כוי וו״זע
 רש״י פליחה פעם ו״ל לא נטו לקדירה נט״ש נפ״א דיייט שם ל״ש אלא לצלי נוי :
. •דהטלח טנליע הדם שנעץ על הנשר נו ונדם שבעין לא אטריגן ׳ ו  [\] אבל אפ שהה נ

* נ נ  היטב נ
: ה י ל י צ ״ ה ויוצא ע ב ר ע ה ל ב ז לא נ א ם ד ע ט ) שהה. ה ו ) : ד ב ע י  כאן לשין ל

ר ו ס ה א ה א ש ל ׳ כ י פ א א ל מ א ״ ת ק כן ב ס ר עצמו לא פ ב מ מ ה ׳ הש״ז ד ר . כ ו ם ) א ז ) 

ה ה א ש ס ל ׳ לצל׳ א י ח מ ק ע״ז ו ל ו ״ג ח ק י ״ מ ס ״ ׳ ס י ק ובש״ך ס ו ס פ ו בבישול יכן יש ל מ  כ

ל ר כ מ ג נ ם ש ל ו ת ק צ ר שנצלה ק ח ח א י ד ה ם ל י ש נ ו ה הג ה שנ ב מהרש״ל מ ז מ  ע״ש ו

ם ע ל ש ק ל ק ח א שלא י ל ו כן א ג ה ר נ ו ס י ט ח ו ש ו לאו מ ח ו ! וצולין א י ר ז ו ב ח  צרכי ושו

ל י פ ש ה ה ל ל ז ו פ ל ש ד ע ו ו שלא לצלוח ע ת ח ד ר ה ח א . ונ״ל ש ו ת ח ד ר ה ק  הצלי א

 ביאור
׳ ד״ה ונאנליןנו' . ואף שדרך לסלוח הצלי נט״שבפ״א רי״ט (י״א אי) ועוין עמולהין  א
 עליו נשר לצל׳ וכט״ש תופ׳ י״ר א' דיה ונסכין ובפםחיפ ע״ד א' דיה האי ני' י• [ד] וי״א
 דזלי בוי . הרין בשפ היטנ״ן וני נשם הו״י דליק ההיא דפ״ק דטשום דם פני נשפשיף
 «ד עיצאו הטיט בלא טואד. רפ טשא״נ עפ דצריך שפשוף נמל שיסיר שומן הנדבק

ר א  ב
: ה י ל ר צ ח א ה ל ח ל ם צליה נכשר ע״י ה ד ו ו ק ח י ד ס לא ה א ב הש״ך ו ת ה . כ י ל ) צ ד ) 
י שהאש י ר מ ו צא א י ל ל ע פ ן נ ר בעי ח ם א ם ד א נ ד ״ ע א ב השייך ו ת . כ ה ח ד ) ה ה ) 
ש מ ן מ ס בעי י ד א הו ל ן ד ו ט נ י״ל ד ״ ש ס ״ ׳ ס י ל ס ן לעי י ב בע י ש נ ח ״ ה ו ו ב א ו  ש
ה ל מ ה ח ח ל א ה ל ר לצלותו ב מ ו ה מ ל י ח ת כ ס ל נ ח ד מ א ב ו ו נ א י ר שהאש ש י פ ן ש נ י ר מ  א
ס דבליש ו ש א מ ל ל א נ ע י ד י כ הו א ו פ נ ק ה ח י ת ל י ל ו לצלי נמצא ד ר ס ו ה א ח ם א א  ל
' ד מש״ה כ י ס ש נ ג ח ח ח כאשר נ צ ו ק ח ל מ ל ה ו ל ח ו ה ח י ד ה ג ל ה נ מ ה ב ל ר ׳ ה  הגייה כ

 מקומו אסור ולא נקיאינן נולי
 האי נין זינ ללא זיג עד
 נאן לשונו וכן היא נהגהמ
 אשיו״י פרק נל הנשר
 זמנואימזהדמיירי שהפשעיויא
 בתנור ולפי מהקמס מהזיק
 הוס שנתינו משנינן ליה
 כאלו נתנשל נמוך העיסה
 ששנינ לה ולכן אס לא היה
 הקממ ממזיק הדס כנו! נקמח
 הילת ומפריו סיה מותר אף
 על גנ לוואי איןלרך פשסיוא
 לתתה על שסוד או על נגי
 גחלים הוא מומר ואם אימא
 ומנוקנ מתחתיו נעיניה אשי׳
 הוא דסמיוא שאי:י מעננו
 מלצאת מ״מ הרי הוא מתננש תחתי! בתנור אלא וראי ואין מוששי! (זה והאור דרנו לשאנ את מוס ואינו מניהו שיגלע בנשר נע״ש לע;ין סכין וג״נ הרא״ש שאני וואיס דה הפליטה מתגלגל סגיג הצלי ואינו ננלע נו
 ואס סיס מקום לומר שינלע נו מחמת מיס הצלי כיו; שהאור שולע נו אין מקיש לחלק נין זמן מרינה לזמן מיעט אלא ייאי דחוס האש שיואב ושורף ואינו מניח לנלעו נו כלל יגן מנואר נסה״ת וסמ״נ לעני! סנין
 שחומנין נו הצלי על האש נעוו שלא הניע לחצי צליימו ולעעמיס נעשה שט גומא והגומא מלאה דם ולא שייך מישיק שריק ונאסר הפני! עימ הא קמן יאע״ג דהפנין אסור שהאור מגליע נו מ״מ הנשר מוסר אע״פ
 סהנומא מליאה דם כיון שמגע האור למכון הדס מתון הגשר ואין מנליע נו ואם מנליע נגכ״ס ויש ממירין אפיי נסכין נדיעגו נמנואר גסי׳ ע״י וא״כ חוינן ולא חיישינ! לוס שגגומא וצולין כן לסנא ואין מוששין
 שינלע ני או שיהיה הנפל שאצלי מתבשל נדס ומס לי הוס שגאמצע חתיכה ומה לי סוס שתחתיו נמי לא אמרינן שננלע נגשר או נחנשל בי• עיין ננה״ג סימן פיח ובתשובותיו ננ׳ חיי׳ חלק יויל סי׳ ק*ו שכ׳
 לעני! מה שאמו1 גסמייא ננכ״פ אנל לא נמייורתא כוי לא אמרו נן אלא נפשטייא הצאעת ע״ג תנור שאי; שס רוטב אנל נסתטיוא הללי הנאנח נמרחשת נו׳ מניאו ואף שנאפית נתנזר גלי גמלים גהמידא שרי
 ולא מיישינ( מחמת שאין מקום לויג זעשיטא שאין להתעקש ולשרש דמ״רי מנור משיסע אמנם צ״ע ומה״ג סי׳ ס״מ בהגהות הטור אומ ה׳ כתג על מ״ש הרסנים אס תלוהו ובית שחיטתי למעה לאפיקי שלא יסיס
 גוגע בארן נומשמע ממקצת גרסאות שנויסין אותניה אנית השחיטה וא״נ אומה האון מעגנ הומ מללאח והויל נ«ול>ז מלי שאינו «>וקנ אלא צוין שיתלהו נאויר ולא יהיה נינע נארן נוי שיהיה הדס !ג ונופל לממס
 לאדן וניכ נדמס״א סי׳ ו״ל יראה שאין להקפיד נזה אלא להניוסיס רישא גנגשן שמתנין הראש בקרקע קשה אגל להגירהיס רישא נננשא יעיר!;! ממן אין קסיוא נוה והרמן הוא נעשר סיחומ ולא מקרי מולח ננלי
 שאינו מנוקב ענ״ל ומבואר מדבריו וגס נצלי יש קפיוא נכשא״מ כמו נמלימה ונגר כתנתי לעיל ראיה זי להתיר מרישא נננשא ויראי וימק לומר ומיידי דיקא שיש רמז גס למטה שני;נהינ שהוא נמו עפר תיחוח
 ופשיסא וגל נה״ג הייל (העושקים לפרש שצריך לזהר שיהיה אפר למטה ילא מיתנו ט״ג לירה ויטמנו גרמן גענין הטמנת הקדירה שאסרו ננגח ועול שגס גרמן חם פעמים אם הוא מושכנ מהווק טונא ואין
 הוס ונ אל תונו נינ רק מתכנס תחתיו ואפ״ה שרי יגס ננישרא אג1מרי נלוש חלקנו גין אס הגתלת גלולה ייי קלונה ואמ יצלה כנד על גחלת גלולה כשיעור ננו או ייתר תהיה אסירה הא ליחא ואף ששיאנ ומתכנס
 אין חוור ונבלע נלל רק כלה וסולן נחום האש וס׳׳ה במומו של תנור וכן משמע שהיה ורכס ללנן רעפים לצלות נהפ כדאיתא נניצס אף על סי שאין משם ראיה להתיר לצלות נשר שלא נמלח דייל ומלננין לצלות נשר *:נר
 הוכשר ע״י מלימס דסתס צלייס שנש״ס לא מולחין נלל נדמשמע נתיס׳ וווהק לומר שהיו מניתי! אותה נשעת צלייה דון מירי! שיווג סוס וההיא ורישא נכנשן להרמנ״ס שני אס מלוה היינו משוס דס״ל נפרש״י שם
 בפסחים ועיקר ההיתר היא לסי שמלוי נאויר מיונ ויינ אגל אגומרי שהוא מו;ח על האש ואינו תליי נאייר מצמת צמית ליס ואסור והיינו נראש ואינן שיש שם ום נעין נפנים הרנה ואז אפילו באנמיה אממלי
 פליני די״ל וצמית ליס אנל נשאי צלי שאין נו רק וס שליטתו נוה ודאי נח האור שואנו ואין חשש לניס סאיוו ונ כמים הונויס נמורו וגם מנואר גרשג״א שאי! מוהל של הצלי סרנה נינ נמו מוהל של מליחה
 ואין עליו תורת נישול דהא נל צלי יש לו מוהל ולחלוחית ולא אמיינ! שצחגשל נדם ולחלוחית שני ושס נישול עליי וויקא נטינו! גנלי בלא מיס נלל והוא צלי קור אסור שמתגשל גום שנו אף נלא מיש והא אין
 האור שולט גי לשאגו אנלנל שהיא מגולה אצל האש והאש שואנ איתי אין חשש גזה וההיא דתיס׳ גשסלדס גני סששיוא שנתנו שמקום מושנם ינש בתנור היא הונחה גמורה לשענ״ד ועיין נימש״א י' רי״ו שנ׳ על
 ונרי הסוס׳ בלומר בעין סשטיוא המושגת בתנור נלא קיירה ונגר נתגת׳ שכן מונח גינ ממשונמ רש', שהניא המרדני ויוקא משוס דקמחא וידן מיירתא הא היי סמידא ומפריד היה מותר אף שהושגה נתנור חס
 דפשיטא שאין לן לדחוק ולומר שהתנור היה משופע ודרך מורו! היה דה יכול לצאת 1לזונ מוצה וקדירה וממנת שאני שאין לרן האור לשאנ דון כלי שמגי! בעדו מן האור ונשאר הדס בתוכו ומתנשל נו ישיג לא יצא
 אף ט״י צלייס ועיין נרמ״א היס ע״ח ופשטידא יש לו דין קדירה כוי והיינו נלא נלי ואניכ פשיטא רסיא הנישול וקמ״ל ואף ט״י הנצק שסנינו הנשר שכתובו יש לו וין נישול נלא מלימה ואינ מונח יאס לא הים
 הנצק עושה דין נישול היה לו דין צלייה והיה מוסר אף שנמקוס מושגי בתנור הוא ננשא״מ לא איכפת לן',נהכי נלל ניי! דנורא שאינ וכן מנואר נאו״ה כלל י״מ שנתנ אע״פ באנו מחמירין נסשטירא להחזיק בנישול נוי הניא
 נח״י כלל נ״ח והמתיק אעיפ שאנו מממירין גפשטיוא אפילו נלא ממנת נו׳ והיא טשינו דווא׳ גצא ממגת מיירי וכמבואר שס נסי' ל״נ דמחמת טימת הבצק חשינ ליה ננישול:ויש לצמוד מוה דאה לקח מיונת וליבן א1תה המס
 טד שראוי לצלות עליה היה מותר לתת נתינה נשר לצלות כיון שמכל צד חים האש שולט נה שהרי מזמנת עצמה מוס האש נה ונוחה לשאנ את הדפ אצא שמנ״מ י״ל והתיצמ מה שהיא אצל ווענ׳ המתנת ובשולי' אנל הנשר
 שגאמצע מלל המחנמ שאין נח האש שילט שם ששיטא ולא שאינ מנל מקום נל טש של נוול מלובן הטינ יש הימר נמגואר לעיל ואף שאינו מינמ ורן שינועו(פי שנת האש מושן הדס הצלי ולפ״ו היה מקוס להמציא היתר
 לאווזות ששהו ג׳ ימים בלא מליחה פהיסנט עירס מעליהם ויש הס״מ אפשר נתקנה ליקח אנ;יס שעושים נהה מעשה אופה שאין לספ םנינ וק אוגניס קצרים וילנן אותס היטנ כדין ליגון האמור נסי' חנ״א וימן משימן
 בתוכי מפוזר על פני נל האינן געצין שכל חתיכה ישלוט גה כאור לכאג ולשרוף אמ הופ והוס ששאג למוך האנן חינו חוור ומבליע נשומן שניו! כתולדות האור נו אינו מנליע רק מושן הדס אצלו ומכל שנן שאינו חו!ר
 ומנליע בשומן ואפילו מנליע ננכיש לחון האנן על ייי מחמימות שנו ומה לי גחליס ומה ל׳ נוזל המלובן גה נ! וין גמלת של ממנות יש לו.וכאילו צלויה על גחלמ של ממכות גדולה שמה שהגשר פולט מה שהוא זב
ן איצו נננש נגשר וגס אין מנשל הנשר כלל לומר בנתנשל נרם שתחתיו ששונ הוס שנתון הנשר אינו יוצא אפי׳ ע״י צלייה פשיטא דז״א כמי שהוכחתי לעיל מדין חתיכת סניןנתחלמ  משם זנ והשאר אש אכלו ומכלימ ונין נ
 הצלי אף שנעשה גומא והגומא מתמלאת נלס אי! נכן נלוט ולא אמריו! והנשר מתנכל גרס שננימא וכן מגאר גינ מצליית עועות שלימות שנחנו ישרי ולא ח״שינן מחמת וס חללים שנפנים על יוי פרישתו מדוע! לרוסן נאמר
 שנתבשל נומו והנס נסמ״ג נ׳ גוף מיו על ורן טעם שצלי אין צרין מליחת שום מאגריה מיתר בל זמן שלא פירש ואותי שפירש נופל לאין יאי! עני! טעה זה נאות או בתרנגולת חלוצים ועירש נוש מלמעלה למטה נחון
 החלל והרי הוא בהירש מחתיכה לחתיכה ופעמים שהאויזיס והתרנגולים נצלים יסה מצו אחו ושלטו דם נל אותה צד ואין נצלים יפס מצד אחר ולא פלטו כל וה שלו ונמו נן איוו ־׳ולכו נל דס שגא לו מלמעלה ולכך איןלצלומ
 עוף שלם את לא c׳מלתנו נוי !המרוני נתנ להתיר מידי להוי אני מתיכות 1הנ"י נתנ ללא חשינ נירש ו;ל זה היא נשאנו ונין ממסמ נליעת הדס נופיה איל אס היינו ונין עליו מצו והוי נמתנשל הנשר נוס
 המתכנס נחלל אין מקום לטעמים אלו ואיל וכיו! שהדס שפירש מלמעלה למעה הוא מעט אין למת עליו שם נישול אם לא נרוטנ הרנה ו״א ומניאו שם בריש כ״צ שהיי צ1צין בשפוד של רמו! ופריו ונימי של וקל אי של
 תאינהנו׳ ומשני ומפקי מיא!ה!*ל כמנושלע״ש אלמאדנמעטמיס הן״לנמגושל ואפשר דהתה למימרא נעלמא ענוי הכי ונויעגד לא היי מ״ש׳ למי-תא אכן (פענ״ו דאף שנאמר ונס נמעט מים שיין נישול מיינו
 גענין שהמיט מקיפים אח הנשר אגל גשניל שיש קצת משקה טישמ תמת המתינה יאימ מקיף את המתינה כלל אין ע״ז תורת בישול נמו שנית המשיחים בשומן שנשגיל מעט משומן פנתמתיהס אין להוציאו מכלל
 אפייה להנניסו נכלל נישול וכ! נמתינה שחון לרונונ אף ומשנחת לה שאינה נוגעת בשוליה נלל נרוטנ שהוא מונחת על תחינה שמקצתה חון לרוטב נמ״ש הפוסקים מנל מקום אף אס מגיע לתמתית המתינה ולא סביבה
 כלל נוצסחון לרוטנ מיקרי אצא שא״א לצמצם לנו נתנו גה״ג שמונחת על חתיכה אחרת וכאן נמי אף שע״י• תופ האיר הוא זנ תחתיו מ״מ סשיטא שא״א להתכנס שס כרנה יחד לפי שמחמת האור פולט מכל הצווים
 ואורגה למטה המקום וחוק לצאת ואף מה שיוצא הוא מתפשט צהל! וייצא י׳יז לגניל מקים הנשר שמה ואינו מצטרף למה שתמת הנשר נמ״ש הט״ו סימן צ״נ נשם אייה שאומוי! מת שיש נעין חלנ תחת הקרירה ע״ש
 דמשמע מוה דמה שהיא זנ חין לקדירה אין צריך אומד שאינו מצטרף אל ממלנ שתחת םקוירה וכ״כ נחווס ועפ שם ואס נ! פשיטא שאין לתת עליו תורת נישול על ידי מעט ציר שנשאר מחתית הנשר המונח טל ננ הכירם
 ומכ״ש נמ״ש לענין שומן הניתן נאנן מלובן נאש היטנ שאי! נאן חשש נישול נלנ מחמת וטינת הוס מעט שבתוך השומן שאיני מתאסף נלל יחד לימי שעושה כביכול ונם מצי ש;יתן לתון נלי לטגן אין עליו תורת נישול
 וזה ווקא נכלי קר שהועמד על האש כיון שאין האש שילש נבשר ממש בלא הספק לא אמרי:! נימ ישאינ מה שאין כן כשהכלי מלובן והרי הוא נגתל׳ אש גוערית והוא ג1שו שיאנ הדס לתיכו פשיטא שאין מקים לומר
 שיש עליז תורת נישול רק תזות צלי ונדם שנתינו הכלי מסכות המלובן שואט ושורפו ומכלסו ונשאר השומן גצגד ושרי ואין גזה מסוס מנטל איסור רק מ1ציא הדס מ! השומן ומנקה! מ! האיסור ונמו כגעלמ נלים ושוי'
 רחמנא בנלע״ד ומ״מ נענין סשימן ששהה ג׳ ימיה נלא מלימה שנתג היתר להמציא לא מצאני לני כי אס על ידי צירוף היתרים ה״נו שידיחנו וימלחנו תחילה כיינו לקדירה ן;ונ יתין נאנ! מלובן שדסגותיו קצרים
 נטנץ שיהיה החתיכות של השומן משוורים ומפוררים ע״פ נולו ואחר כ! יערנ השומן כשומן אחר נמר נתרי ואע״ג ואין מנטלי! כו׳ מימ נאמת אין כאן בשומן זה איסור כלל לודאי נלה כל הוס שנו ולא חור ונלע
 ואה נלע מעט הלי חזל 1נתנטל אלא ולוווחא רמלתא טנוינן הכי לערבו חי נתרי ולא נרע מתרומח חו״ל למעונו ברוב ונא! שדה שמלחו !שנישלו איני אלא מדרבנן ולדעת קצת פוסקים לאחר מלימה מותר בנישול

 וועת סשגו״י שאין להחזיק דה נשומן מכל הלין טעמי נראה ומותר לערג נשאר כומן מר נחרי והכל מותר ואי! נאן נית מימוש:

 גליון מהרש״א
 (נהלה) ובלבד שלא שהה נך נטליתהו. יננםלח רק טעפ נטליהת צלי ניון לא״א נקיאין אפער נ״ב נצלי אפיי . שפתי ס׳ פייט 0״ק יינ ו

 יו׳׳ד חיא מא
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. ולא אמרי׳ דחשיב באילו פירש מחתיכה ׳ ו  וא״צ להדיחו מן הדם שיצא עליו בפעח צלייה ונשאר עליו ועל המלח הרמתו: ((•)בין אווזות כ
 שדרך שמולחין אותו בשפוד והוא שואב ומונע את המלח מלבלוע דם לחתיכ׳אלא חשוב ממש כמשיכה אחח ולא עוד אלאאפי׳בב׳ חתיכוח לא
 כד״א כשמלחו וצלאו-מיר אבל אס שהה במלחו כבר בלע המלח ונאסר חיישינןלמה שפי׳ מזו לזו בצלי שאצל האפ כ״כ רש״לפ׳׳קדחוליןםי׳כ״ז ולי
 לפיכן צריך הלמה אמר צלייה קולס שיאכלנו עכ״ל נראה מדכייי לאף משמע מדברי המרלכי פ׳ כ״ה דבדבר מלול לא הוה כחתיכה אחת אלא
 למ״מ מותר במליח׳ וצלי לכבולעו כך
 פולעו:(ז)בביצים או בשאר בשר.
 תמוה הוא להא בסי׳ ע״ ז מתיר
 בבשר בכל נווני בצלי *)וצ״ל בלומר,
 דה״ק כאן בביצים לחול או בבשר
 עם בצים ויותר נראה דהך מלימה
 החלה צ״ל מליחה לכתחלה ור״ל דבזה
 לא סגי לכתמל׳ במליחה מועט שזכר
) אלא לאחר חתיכת ה  בסמוך (
 הורידין. בטור כתוב בסיום לברי
 ישב״א אלו ושחיטת ב׳ הסימנים
 עכ׳יל וכי בפרישה משוס בהמה נקט
 לה וליחא לכת״ס הארוך ר׳ ס״ס כ׳
 בהליא אפי׳ בעוף אלא לא מיירי
 כאן רק מדין חתיכת אבר אבר שכ״כ
 פס הרשב״א בשם •הראב״ד שאס
 לא שמט כל הסימנים דצריך לחתכס
 בשעה שהדס חם כמו בורידין
 ואס לא עשה כן אפי׳ בטון?.צריך
 חתיכת אבר א:ר כו׳ ובב״י סי׳ כ״ג
 הביא כן בשם הריין וכ׳ דאין אחד
 מהפוסקים מזכיר זה ובד״מ שם
 כת׳ ע״ז ולדידן דאסור שהייה אפי׳
 במיטוע בשרא נם בזה יהיה נראה
) לאחר שפסק ט ׳ שחיטות : (  מ
 הבשר טלזוב כו׳ . משמע ראם
 הוהר מהאש בעול שהכפר זב אין
 איסור ברבר מאחר שפולט חינו בולע

 בשלא הולמ מתחלה ונמלח שרי
 אס״כ ע״י הלמה שאחל הצלייה לאין
 כאן איסול אלא משוס המלח שעליו
 שנאסר •י והבין דהל״ב והמחבר
 איירי במלא מלהא ולא דק נם מ״ש
 מותר לאכלו וא״צ להדיחו מן הדס
 שיצא בשעת צלייה כו׳ ליתא וכמ״ש
 הר״ב לקמן דכצ צלי צריך הדחה
 אחר צלייהו משום דם הדבוק צו:
 י ואץ חלוק בבל זה בין אווזות
. כלומר לאין אילוק בכל זה בין ׳  כו
 בשר ובין אווזות ועופות החלולים
 שאע״פ שהדם בהן פירש מדופן
 לדופן מ״מ כבולעו כך פולטו :
א ובלבד שלא יהיו טלואים  י
 בביצים או בשאר בשר כו׳ .
 לצללים קתכי בביצים אפילי דיעצל
 אסיר ויבשל לכהמלה אסול וכמו
ב בלא  שיתבאר בסי׳ שאח״ז : י
 מליחה . או שנמלח ולא שהה שיעור
 מליחה ובדיעבר אין לחוש אפי׳
 הפכו כל שעת הצליית״ח כלל ט׳ ל״ה
 בשם או״ה: ע רק שיצלנו תחלה
 כו׳ . לכאורה משמע דאאם רוצה
 לבשלו אח״כ לחול קאי ראז אם לא
 יצלנו כרי שיהא ראוי לאכילה נשאר
 לס בתוכו ויוצא אח״כ ע״י בישול
 אבל אס רוצה להכלה כך צלוי אן!

) נין אווזות ישאל עופות(לן) החלולים ו ה(  כלל הי) י [י] ואין חלוק כפל ז
] ובלבל שלא יהיו מלואיס ח א [  (מרדני וש״ל וב״י ועח״מ כ״ע ל״ו) י
ם בכפול וצריכים נ  (ן) בביצים או בשאר(ט) בשל אבל אס הם מלואים ד
ב בלא  מליחת תחילה כמו לקללה (ש״ל) ונהגו להחמיר כשצולי! גשי י
 (י) מליחה שלא להפך השפוד חמיד כלי שיזו; הדם (ארוך כלל טי) ובדיעבד
 אין לחוש ואין מלוק בכל ot בין אם יוצה לאכלו כך צלי או רוצה לבשלו
ט] רק שיצלמ החלה כדי שיהא ראוי (יא) (א) לאכילה ג [  אחר ק י
ו דכל צל־ צריך הדחה אחר . '"א ט ד דהיינו כחצי צלייחו (שם)  י
 (יב) צלייחו משוס לס הדבוק בו(אגודה ואגוד) וכן נוהגין לבהחלה מיהו
 אם לא הדיחו ואפילו בשלו כך מוהר (ע״ל סימן ע״ג) ואפילו נמלח תחלה
 קודם צלייסו ולא הולח אמל המליחה אפיל! הכי מזמר !לא חיישיגן לדם

 ומלח שעליו מירא משאב שאיב (או״ה):

ז ני] י לא נקב הורידים [בעוף] בשעה שחיטה  ג ט
 אמור לאבלו ואפילו צלי עד שיחתוך אבר אבר
 ויצלח יז רצה לאכול ממנו בשר חי אםור ניא£ ער
) וימלח ניט י ואם נקר הבשר מחוטי דם ג י ך(  שיחתו
ה או (יל) צלי ואפי׳  אובל *) אפילו בלא מליחה חי י
ט ניג] ויש שהחמירו שלא לאבלו כולו  כולו כאחד י
) כ אלא לאחר חתיכת ה ) י ל צ  (שי) כאחד אפילו ב

 הורידין [ייז ורוב שני הסימנים 0 :
ש מי שאוסר לחתוך בסכין צלי שאצל האש י  ד ח
 שלא נמלח כל זמן שאינו גצלה בל צרבו מפני
ש מי שאוסר י ו א נט0 6  דם שנבלע בסכין כ
 (סי) השפוד שצלו בו בשר בלא מליחח י ויש מי
5 לאחר  שהורה שאסור להשהות הצלי על השפוד כ
) מלזוב י ) לאחר שפסק הבשר(י ט ) ש א  שחוסר מן ה

 שנצלה מעט שרי למה שנשאר בתוכו הוי לס האברים שלא פי׳ ומותר ומה שבולע פולט אלא שהשפיל נאסר שאין שייך לומר כבולעו כך פולטו
 *)אבל האו׳יה כתב לאן! לאנלו כךאהור אם לא נצלה כל צרכו־וא״כ י״ל 'ולפ״ז להיש מתירים שמביא אח״כ שהוא הרא״ש וכ׳יכ הר״ן מביאו ב״י
 לקאי אתרווייהו ומשמע באו״ה סוף כלל ח׳ למוחר אפילו להוזלה וז״ל ולי אפשר לבשפול נמי אמרינן כבולעו כ״פ ואין להחמיר בזה כ״כ
 לצלותו מצי צלייחו כדי לבשלו אמ״כ ולא חיישי׳ שמא לא יצלה כל צרכי ללס מבישל אינו עובר עליו עכ״ל ממילא כ״ש למותר הכל כל זמ; שיש
ד דהיינו כחצי צלייתו. כ״כ באו״ה לו מה לפליט והוסר נון האש והטעם לכל זמן שחום האש על הבשל אז  כי יסמוך על הבישול ע״ש: י
 שס וטעמא דאז יצא כנל כל דמו והכי איתא בהליא בטול ה״ס ס״ט מפליט הבשל י דם פבהוכו לחיץ וכשנתקרל החוס ההוא אין מפליט כלל
 במקוס שאין מלח מצוי יצלה הבשר טד חצי צלייתו ואח״כ יבשלהו עכ״ל והוי דם הלויבריס שלח פירש ושרי ומו״ח ז״ל כתב שהרא״ש מודה שאס
 משמע דבחצי צלייתו זב כל דמו כ״כ הב״ י והב״ח והדרישה שס ועוד לא נצלה חצי צלייתו והוסר מן האש דאסור השפוד והסכיןוהצלי ותמוה
 ביאר הב״ח דעת שאר מחברים כן ט״ש והיינו דלא כמהרש״ל-באו״ש הוא אלא הכל שרי וכן מעשים בכל יום כשצולין בשר שלא נמלח שאין

ו דבל צלי צריך נזהרין  ובפי כ״ס סי׳ ט״ב דאוסר בחצי צלייהו ט״ש : ט
. וכתוב בח״ח כלל ט׳ לי״ב בשם האנולה לאם נצלה כלא מלימה צריך להלימו אחר הצליה ג״פ והוא באנודה ר״פ כ״צ וכ׳ שם ׳  הדחה כו
 שכן משמע מהגדולים וכ״כ באו״ה כלל ח׳ ל״ח וכ׳ דהכי נהוג עלמא ומשמע כס באגודה ובארה דה״ה אם נמלח ולא שהה או אפי׳ שהה
 ולא הודח אחר המליחה דצריר הלמה ג״פ אמר הצלייה ע״ש ומהרש״ל באו״שחלקע״זוכ׳ ללעולס א״צ אלא הדחה אחה אחר הצלייה ולא ילעהי
. ז לא גקב הורידים בשעת שחיטה כו׳  איך מלאו לבו לחלוק על הגדולים הקדמונים בסברא בעלמא בלי ראיה ברורה בפרט להקל: ט
 כבר נתבאר כל דיני ורידין בסי׳ כ״ב ע״ש : יז רצה לאכול ממנו בשר חי אסור . כלומר אע״נ דמותר לאכול בשר חי בהדחה בלא
. וכן" לקדרה מוחל י ל ה או צ  מליחה וכמבואר בסימן ס״ו דדם האברים שלא פי׳ מוהר הכא כיון שהדם שבורידין מום הוא אסור : י
. כלו׳ דלא מהני ניקור: כ אלא לאחר התיכת ׳ ט ויש שהחמירו בו  ע״י מלימה כשאר .בשר כיין שנקרו ממוטי הדם וק״ל : י
 הורידים. הטור סיים ושחיטת שני הסימנים •והמחבר השמיטו בכוונה משום דס״ל דשמיעח שני הסימנים לאו בהכי תליא וכמ״ש בספרי בסי׳
ב לאחד שהומר מעל האש לאחר שפסק א ויש מי שאוסר השפוד. משוס דלנבי שפוד לא אנגלי׳ כבולעו כך פולטו : ב  כ״ב: כ
 הבשר מלזוב. משמע דבעודו עדיין על האש אפי׳ פסק כבר מלזוב דם של עצמו מותר וכן הוכקתי בספרי מדברי הר״ן: וכן מבואר בשלטי
 הגבוריםד׳ הש״ןט״א והיינו מטמא דכ״ז שהוא אצל האש אמלינן בלמה שבולע הבשל מן השפוד חוזל ופולט רכבולטו כך פולטו דלא כהעט״ז

. שכתכ ר — ו א י  ב

. ר״ל אע״ג דהיתר הצלי ׳ ו  ננכ״פ נמש״ל נפ״א ועייל פי' פ״& פ״נ: [J] ואין חילוק נ
 משום דרפ הושאר הוי דפ שלא פירש כט״ש תוס' הנ״ל וכאן פירש טדופן לדופן פ״ט
 מיהר דבנני׳׳מ דהא אף נ׳ תחינות שרי לצלותן יע״ו מפייש קי״א א׳ כגדא עילוי נישרא
 נו׳ י• [ח] ונלנד כיי. בניציס אסיר אף בדיעיד יננשר להתחלה כט״ש נפי׳ ע״י נהנ״ה.
'  שייך ; [ט] רק שיצלנו נוי , נט״ש נפ״מ פ״פ ועס״ה : [י] לא נקכ כוי . נם׳ נ״ח נ
 והטעם פשוט דהוי דם שפירש נט״ש הרא״ש שט וו״ש רזיה לאניל נו׳ נ״כ מה״ט
: [יא] (ליקוט) עד שיחתוך ויפלח . נפש״ש כיון ׳ ו  ועתוש' י״ד א׳ ד״ת ונסני! נ
 דמנתחהנו' ודוקא׳נ״י סליחהנ״כ נט׳פ״שצינ א' נחיטין (ע״צ) •'[יב] ואם נקר כוי י
 דם״ל רלא הצריכו חתיכת וורידי( או אבר אנר אלא פשיפ דפ החיטין וסנרא האחרונה
 ס״ל דטשוט דט שבבשר עצמו דהוי נדם שפירש ננ״ל וז״ש ויש נוי וכ״ח לשון המור
 ויש נוי אע״נ מנקרו בו׳ ז (ליקיט) יאס ניקר נו׳ . טם״ש בפ״א (נ1״ו ני) השוחט לחולה
 נו׳ לנריא נאוםצא ובשנת fa יםולחי. דאפור משום מענר וצ״ל נכה"{ . ה״ה ש״ב
 (ע״כ): (ליקוט) ואס ניקר נוי , שהראב״ד הקשר. על םש״ש צ״נ א' ותרי משום דטא
 ט״ש אלו חחוםימ טשאר תופי דם וכתב דאין ה״נ לשאר חוטין אנל הרשכיא ושייפ הלקו
 עליו טדקתני פניינא דוקא הוא ונ׳ ושחיטת הווידין פהני לנל התופין שנשפכין.דרך

 פתחי תשובה
 ןןן (א) לאכילה . ענה״נו «"s ואס רוצה נו׳ , ועי׳ נתשינת משואות חן סי׳ נ״נ מ״ש

 שערי דודי: ו שם «ו׳ הושניא
 נת״ה : י שט נשם הרשניא
 נ' הרעות (°) ונתבארו ויניס
 אלי לעיל בסימן כ״נ.־ ה סם
 נשם סמ״ג : a שם
 נשס הרשנ״א נת״ה הקצר
 נסוף שער ו׳.־ י שס נשפ
 אחו מןסנדוליס והוא סראנ״ד
 (יר״ן נשם הראייה!למבין):

 נקודות הכסף

 על הרג בוס נס א״צ לומר
 בהרג חזר נהנהותיו ממ״ש
 נת״מ כמ״ש הנייח ע״ש ע״כ:
 (שם פ»"0 תמוה ני׳ • עי׳
 נש״ך סקי״א נתישג: (שם
 העיף גי) אפו׳ בלא מליחה
. ונ״ל וצריו להייח כל  חי
 חתיכה שחתן בסכין משוס דם
 נעין שעליו מחמת הסכין
 ומלעיל סימן ש״נו ס״ס כ׳

 עיין שם :

 דגול מרבבה

 (שם ס״ק י״ג) אבל האו״ת
. עיין לעיל ס״ק א׳ ׳ י נ  נ׳ י
 מ״ש נשססראיש וצ״צ דמרא״ש
 לשימת! דאינו ס״ל גם בנמלח
 בכלי שאינו מנוקנ שאינו
 נאסר לק טה שנהיו הציר ע׳
 לעיל סי׳ ס״ט סעיף י״ח אנל
 לייו! דקיי״ל שס נהג״ס
 דאסור נולו א״כ לדידן מה
 שפירש ממקיס למקום אפילו
 אחר שחוטה ג״נ הוה פירש

 ואשור:

 הדושי בית מאיר

 (הימן ע״ויסעיף ני) ואם
 נקר הנשר טהיפ׳ דמ . נ״כ
 הייני הווויויס הכוללים
 מוטים שגשורה . יכן מניאר
 נתה״ק נית ג׳ שער ג׳ שנתנ
 ולא הצריכו חפינת ורידי! או
 חיא אלא מפני דם החוטים
 שבשדרה וכן הכוונה נהאריך
 וללא נמו שכני! שפתי דעת
 סי' כ״נ אות ג׳ שהישנ״א
 מצרין ניקר כל מוטי הגיף
 ימה שהש״ן שס מגיא הרא״ש
 היינו שני נזכר החזמרא של
 חתיכת הנשר כנינ וק״ל.
 אנל א״י א״כ הוא נוכתג
 כתה״נ כנ״ל שוט האנריפיוצא
 דרך הסימנים אסילו שלא חקך
 הוורידי! ולא הצריכו כו׳ כגיל
 למה אסור(אכול נאומצא מנל
 הגוף . ודנרי הש״ן ההא
 סקי"! אינס מספיקים להנ״ל

 וצריו עיון :

 גליון מהרש״א

 (פ״ו ס״ק י״י) כיכ הנ״י
 והנ״ח. והדרישה . עי׳ ש״ך
 סיף טיטן : (ש״ע סעיף די)
 יש פי שאוסר לחתוך
 כטנין. ולחתוך בנשר קודפ
 ששהה שיעור פליחה םייס״ם

 הגר״א
 שפ חוץ סאלו ושחיטת הודידין אינו אלא" משום ההוטין לכן אם ניקר כוי רדפ הבשר כיון
 שלא פירש טיפי• אלא משום דם החוטין שבנום ועופר ,רלא אפרו אלא דם האיברים
 שפיכלע כנשר (ע״כ): [יג](ליקוט) ויש שהחפירו גוי . כ״כ בת״ה ם״ח א' בשם הדייר
 משולפ והראכ״ד דלא פג׳ כשחיטת הווידין להיד עד שישהוט ג״כ רוב שני חסיפנים
 וכטש״ש נ״ט א' ואי אשטעינן קדשים םשוס נוי אלפא דכל שלדם צריך רונ נ' סיטניט ,
 ואינו פוכרח דחא חטאת העוף פני ברוב םיי א' אע״ג דלדס הוא צריך ועוד הביאו
 ראיה פשיכר מפרקת זג״נ אינו טיכרח וק הקשה בת״ה שט עליהם דהא ר״י ל״ק אלא
 «ד נוי ואת״ק קא׳ דקאטר א' נעיף כוי (ע״נ): [יד] ודיב שני כו׳ . נם״ש נ״ח א' לד
 שישתום את הוושט ואת הוורירין וכמש״ש פשים דוושמ סטיך לוורידין ואף דם״ר פשופ
 שחיטה וישט לכד למי הםפקנא םיטופ דוושט כוי צריך שניהם אף בעוף ופשוט דפ
 ונקט וישט משיש דסטיך ני' דאלינ לפה הוכיר ר' יהיירת לוישט כלל •י [טי] ויש סי
 נוי . מביא שניה ושלישית טעמם כט״ש בר״פ נ״צ דםתבת שהם פקצחו הש כילו ובולע
 מהדש.וחוזר הנשר ובולע טפנו אלא רב״ז שהוא על האור אפרינן-כגליפ נפשי• נני
 פולייתא פשאינ אחייב . וסברא ראשונה ס״ל דבשפור נטי אפרינן כבכ״פ פשא״נ בםנ־ן
 וער"( נפי נ״ה קי״נ אי! טניחין נל• תחת הכשר כוי. ומביא אחרונה פ״ל נם״ש הרא״׳ע

 יאור
 באר היטב

: ן י והג  הוא מדיפה ונוח! טעם בגשר אלא יצלה .כלא שפול וכן לאיחי נ
ר . ש ם . שאע׳׳פ שהדם בהן סי מדופן לדופן מ״מ כבכ״ס: (ט) ב י ל ו ל ח  (מ) ה
ר בכל גווני בצלי וצ״ל בדוחק דה״ק כאן בביציס לחוד או בבשל עם ביציס והש״ך כ׳ כל צדליס קחני בביצים אפיי דיענד ש  הקשה לט״ז דהא בסי׳ ט״ז מתיר מ
 אסור ובבשר לכתחלה אסור (ובשם הרב משעברשין שמעתי דכך יש לגרוס נרמ״א ואין חילוק נין אוחוח החלולים לשאר בשר ובלבד שלא יהיו ממולאים
. כ׳ השייך וטעמא דאז יצא ה ל י כ א ה . או שנמלח ולא שהה שיעול מליחה ובדיעבד אין לחוש אפי׳ הפכי כל שעת הצלית: (יא) ל ח י ל : (י) מ ( ׳  נניציס אנל זכו
 כבר כל דמו ומוהר אעי׳ לכחחלה לצלוהו חצי צלייחו כדי לבשלו אח״כ ואס ריצה לאכלו כך צלוי אפייה צריך לצלותו חצי צלייתו ועיין בש״ס ס״ט מ״ש גשס הט״ז
. כ׳ הש״ך בשם ח״ח לאס נצלה כלא מליחה צריך להרימו אמר הצלית ג״ס ומשמע דה״ה אס נמלח ולא שהה או אפי׳ ו ת י י ל  היאך יש לנהוג לכתמלה: (יב) ע
 שהה ילא הודח אמל המליחה לצריך הדחי ג״פ אחר הצליה ומהלש״ל כ׳ דלעולס איצ אלא הדחה א' אחר הצליה יתמה עליו השייך היאך מלאו לגו לחלוק על הגדולים
. כ׳ הש״ך אע״ג דבסי׳ ס״ז מהיר לאכול בשר• חי בהדחה בלא מליחה ! י ל ט י רא בעלמא בלי ראיה גרורה נשרט להקל (וכ״כ הפר״ח): (יג) ו כנ  הקדמונים נ
י . כ׳ השייך וה״ה לקדרה מותר ע״י מליחה כיון שנקרו מחוטי הדם:  דדם האיברים שלא טי׳ הוא הכא כיון שהדס שבורידץ כנוס הוא אסור.־ (יד) צל
.כתבו הט״ז ושייך דמשמע דוקא אס שביהם הס ב . ו ז . משום דלגבי שפוד לא אמרינן כגכ״ס: (יז) מל ר י פ ש י ניקור: (טז) ה מ מ א ל ל ל ״ ס . ל ר ח א  (טו) כ

 נוה

 צבי לצדיק

 נו שמנונית נלל נמו דפ לא
 מחמיר רמ״א רק באישור
 דאורייתא אנל נוס של ללי
 דרבנן לא מחמיר יכמ״ש
 הש״ן נעצמו גסי' ק״ה ס״ק
 מ״ו מיהו הש״ן מיידי שהדס
 נשונ עליו הי׳ דאורייתא
 ואוסלו וסוס (צלה והעט״ו
 ס״ל ומ׳׳מ נצלה אמי׳נ

 והוי דוננן :



ה ל ו ר ת א ן jQp כ ה י כ ת פ ב יורה דעה עו עז הלכות מליחה ש ה י ז ר ו  ט

ש " ־ י 9 י י י נ ם V א ו ש ו מ נ י י י ה ז ן ל י ש ש ו ו ח י ש א א ל י צ א א י ה ן מ מ ל ז ה ג ש " צ "ל א ' ״ כ כ
ן  י ר י ת מ ) י י ) : ש א ריז ה ת ש ל א ו ה י־ י!5ת מ ש ב ס ה ד ע ו ס ש ר ה י ס ה יי! ל ה ז  נ

?'J.*P y א

ו £י,ר ג י ט א ד לפלו י ר ט ל ו י א ו ה ט ו ל ו פ כ ו ר ז ש ג ש ה א א אצל ה ו ה מן ש ס שכל ז ט ט ד מ ב ט י י ר י ד אפ ו פ ש ר ה ס ו ן ל״ג א מ י ה ס ׳ ׳ כי ק רש״ל פ . א ד ב ע י ד  ב
י י ד ס : י מ ש ו ו י ס א נ ״ נ ש י נ ־ ת י ע ד ׳ . ו ו ה כ ל ה ת כ ן ל י ר ה ז ו נ נ א ג ו ׳ ־• כ י פ ד א כ ל א א ת י ל ל ד ט טכ״ ל ו ה יש ב ב ו ר ל מ ס פ ן ה ם שאי ו ק מ ב ו ו ט ל ו ך פ לעו כ ד כבו ו פ ש ר ב מ ו ן ל  שאי
ר י א ר » נ ^ א י מ ש " ' » א ע י מ ש ל מ ו בשפו ה י ש מ ״ ז ע ט ס״ר, ה״ ״ ' ס י ס י ב ת ב ת ה כ ז ב ן י כ ס ל ב ״ ש ל ה ׳ מ ק ו ל ל ל ב ע י ׳ ל י פ ר א ו ס א ד י ה א ר ר נ ו ס י ס ללאו בו בשר א א ו ו י  לחוש ללבר
ו ם ל י ח ס א פ ת א ל ר מ י ח « מ ע ל ׳ י״ז כ י ל באו״ש ס ״ ש ל ה ת מ ט  ל
ש י א ו ה ף י י י ו י ס נ י נ ת כ ו ו ״ ע מ י פ ע ״ ע ך א ש . « ״ ב ע ״ ר  ה

י י פ ר כ י » : ב ה ש נ ו ס י ׳ נ ה * י w w ב , ״ - ׳ J ״ Y י ^ 

א נ ק ס » : נ ם ש ש ״ א ר ו ם >י ר 6 ו ט ס . לשון ה ד ו ה א א ד ר מ כ ב  ב
ה ל י ע א מ ו ה ה י יגע׳ K י, ל מ כ ס ו ר נ ע ל ר ב ע ר מ כ כ ר בכל ה ב ע  ו

ף ס כ ת ה ו ד ו ק ) נ א ״ ב ע ״ י ׳ ק ד ה ( ״ כ ס פ ״ ש א ב ת י  א
ב ת כ ) ו א י ק > «״י ה ״ » ׳ י ס ב ( ל ע ה ו מ ' ה י פ א ס ל ן הש״ ה מ א ל נ  ו

C ש ׳ ״ ־ ע ך ד ס י ק* י י י מ י ה מ ו א מ ״ ב ש ל ב ה ת כן כ ר ו ת ו  מ

ע ר י ח ף י פ כ ב״ כ״ א ו י ד ה ה ב ״ ת ב ב ו ״ ר ט ״ כ  ק
ל כ ! ב י ו י ^ ש י ו ^ ף י ע ס ה ( ״ ת כ ו ו א ״ ט נ ס ח ו ר ׳ י ב ר ת ן כ  מ
׳ . כ ד ־ ״ י ג ל ה נ ה 1 ״ נ י . ד מ « ״ י ד ס ת ע ח שכן ד כ ו א ונ״ל מ י ל ה  צ
ו נ י ר א י ע ש ה ל ו ״ ז ל י ״ ש ז ״ א ר , י H ה » ״ , 

ס ו ל ה נ נ ״ נ ש מ י מ ׳ ו י נ י ו ש א ד נ י ג מ ב ה ל ה ב ס ו מ ל ה ן ו ר ה  ו
נ ״ ד ע ו ע ש פ נ ל נ י י ל מ י נ ו מ נ י א ן ו ״ ראב הלא״ש ו א י ״ מ ה י מ י פ״ י ״ מ ה ג ה  ו

י י ד « י ו ה ( ד ו ג א ת ו ״ ה ס נ י ״ מ ס  ו
׳ ׳ ש י י מ א ל ס ד ס ע י ל נ ל ו ׳ י נ נ ו ם נ י ק ס ו פ ר • א ש ) ו מ ״ ש מ ״ מ כ  ו
! י א א ו י ה ה ש ! ק י נ ש ה י ש פ ן ל מ « 3 ^ ע ״ , ע י ה ס » ל מ ״ ש ר ה מ  ז

ס ו י מ נ ג ו ל נ י י ו ה ע נ ל ב ה נ * , V ״ ל , ^ "  י

ל : ש ס ע ו י ע י ה ה י ע י מ ש מ ה י ר נ ק לאשו ס פ ז ו ״ ק קלוש מא ו ד ק ד  L ״ L L ב

• ח ל מ א נ ל ר ש ש ו ב א ל מ נ ת ש ו פ ו ן ע י ז ד  ע
 ובו סעיף אהד :

 א ׳* עופות או גדיים שממלאים אותם בשר
ו ל י פ א « אם לצלי מותר נ א נמלח נ ל ש  נא] נ
ט י ואפילו אם (א) נמלח ) א נ א  פיהם למעלה (
: ך פולטו  החיצון (ב) רכמו שבולע דם המילואים כ

ש י ו א  שמא יחזור הבשר ההם ויבלע ממנו י
ו מהרץ נ א ו ) ג  *) מהירין בכל זה וכן המנהג להתיר: כ
) ומתירין (ימ) בדיעבד) (מהרא״י והגהת ש״ל ואו״יז י )  לכתחילה 1

 כלל ל״ז) :

ד אף על  ה צלי שלא נמלח וחתכו על גבי בכר כ
ר אם ת ו מ ב  פי שיש בככר מראה אודם נטה י
נ לרוב בני אדם  נצלה עד כדי שהוא ראוי לאכילה י
 (להיינו אלי 5לייחו IM] וה״ה (ימ^ שהמוהל בלא ככר נמי שלי) (כ״י•

 בשס הרשב״א) :

ה ניח1 יי בשר שצולין בלא מליהה אין ) כ א י )  ן
 נותנין כלי תחתיו לקבל שמנונית הנוטף ממנו
) לאכילה על ידי כ ) י  עף (ט שיצלה עד שיהא ראו

 צליה זו:

* 1 ' : י ד " » ל ו כ נ מ ם מ ל ע נ ב ו ל ע ה ו מ ס ה  א
ה ש ו ק נ י ף נ ה ת ע י נ מ נ כ י מ  , י ד

ש ״ א י ד ה * י מ פ ״ נ ר ה פ ס נ נ ס כ ק י פ ס ן ד ו ר כי י מ ח ה ש ל ״ ס מ ם נ י ק ס ו  פוסקים נס פ
ד «ם ו פ ש ר ה י ס ס ה א ה ש ו ו ס מ ל ך ״ , א ר ה א ך ח י א ל ו  ךאולויסא ה

» f ו מ כ ן ו נ ב ר ד א מ ל ו א נ י  שבישלו א
נ ״ ׳ ע ל צ ר י ס ו א ל ו י ! מ י כ ס ה ״5 ו מ א ןכ כ ו י ע ת כ ו ל ר ב א ב ת נ  ש

י ״ א ל י י י א ־ י ל י י ל ־ $ ־ י ר י ש ה ב : כ ה ס ז ״ ס א ב ״ ב ש ר ה ר ו ו ט  ה
• ע ע » ו י י מ ל ל ר כ ש א א י ל ר שצוליל ש ש ר ב ו ט ' . ל׳ ה ן ט י ל ו צ  ש
ע ל ו ו נ נ י ו א נ ל ו 9 ! ש מ ל ז ~ -י-- •׳ י מ ~ • • 

א מ י ל ל ״ א ס ל ן ו ס ) ומא! ל ״ ש ר ב מ א ק ו ו ה ז י י י צל ר ר כ ׳ ע  ט
' ו ״ נ א ר ה ' ת ע י ס נ ״ ' ' פ ׳ א י ־ ה ך ל ש ו ח מ ל מ ה י ש פ ר ל ת ו ח מ ל ם מ י ר ג ר ו שלשה ג ם א י נ י ש ל ן בכ ת ם נ א  ש

י י ל י ת י א * ל 6 ? ת ח נ 1 ב פ ו ה ש י י ^ , * א ה י ל ע מ ז $ ל מ י ש ס י י ל 5 ם לשילי ה ד ו כל ה ע ב ט  ב
ף א ן ו ״ י ל ת ה ע י י נ ' » ש נ ״ א ר ס ר ל א ו ב מ ר ו ו ט ל ה ״ כ י ע ל כ ר בשולי ה א ש נ ס ה ד ך ה ה ומשלי ל ע מ ל ן מ מ ו ש  ה
* ^ ^ ^ ־ 1 ״ ״ ״ , ״ ד א ' לו בל ו אפי י ח ח י ת ר לישן כל ת ו לה מ י י לאכ ו א א ר ו ה ד ש ה ע ל צ נ ם א  ד
ן י ח ה ש י נ י ת מ פ י ו נ ע ת נ נ ו ה  , < , . , , י 5

א ר ו ם נ ע ז ד מ ו נ ש ה נ ע י ל ר ב ב ח מ ת ה ע ו ל ה ז ה ו ״ ת א ברשב״א ב י ל ה ל ל א ו נ ; מ כ י ו ח בכל ל ת מ נ י ת  נ
י ג י י « ג * ' א « י ״ ש «ף« " ״ מ כ חו ו י ו חצי צלי נ י י ה ה ל ל י כ א י ל ו א ר ר ה ו ע י ן שנצלה ש ו ו שכי נ י י ה  ו
ו ח א ג ל ״ פ ה ״ כ נ ם כ ע ו נ ן מ י ר א ה מ ל ע ל ב ה ו א מ ל ו א נ י כ א ״ ח ה שזב א מ ו ו מ ר זב כל ד ב ס כ ״ ם ב ו ״ ב ס ״ ר  ה
׳ י ן נ נ י ל מ ר א י א ! ה , מ י ל ת פ נ י ש ל ל ו ג ״ א ע ל ה א ל י כ א י ל ו א א ר ו ה ש ר tfi כ י ת א מ ר ל ו ט ה ׳ ר י ח פ ״ ב ה  ו
י י ו ל י כ ע ״ ? פ ל ע owS נ

י  ת ו א י י צרך ללח ך הו ך כ ו ת ס מ ר ג ב ח מ ל ה ה ע ל ו ד ה ג מ י ה ת מ א ולכך ה ח ל מ  ד
! י נ ל ו ש כ ! נ י נ ס י ו י ח ת ו ס א ו ש ו מ נ י י ר לבשלו ה ת ו יתו מ ר צלי ח א ט ל ״ ס ס ״ ד ס ו ע ש ה ״ מ ישב ל לי  ו

ל t צ״ת1 כ י י ט י ע י מ ה נ י ד 1 י ל ^ ב ט כ ת ס נ ת י צ 1 ה ר י ח ב י א ״ל ז ת י א ל י פ א  ר

ו י * כ ו ע ל ו ב ! כ • ! י ר מ ו א ; ל : ס נ ה ל י ה ב י ן א י י ל יתו ט י צלי ה חצ ל צ ם נ א י שחשב ל נ פ ו מ ס ל ר ה ג  ז
;S , J p,»r»!™ , f t J מ 6 ״ ק ל ל י א ד ו ו מ ד ל כ ב ל ז ב תו כ י י ד לבחצי צל ״ י ק ׳ ם ש ב ״ ל לפי מ ב  א
ל י י ע ה ל פ ו ע י . י ל ק ס א ל י נ י ס ט דבמצ ״ ס ס ״ ס ב ב ח ו כ מ צ א ע ו ה ו ש י ל ה ע מ י ת ט ו ו ש פ ל ו ו ל ל ב כ ה  ו
? א S ש S K P T O ' ' ? ל ו ל ש ו נ מ ל י ש כ " י מ ל ו א ל ו ״ כ ז ־C £07 ע י א א ד ע י ש פ י ו מ ל י ב כ ר ז ב ו כ ת י י ל  צ

ם י ע ו פ ש ר ה י ש ה ן ל י ר ה י ו נ ט ו ע י מ ל ב ט ט ב ט ו מ ת ו א ט ו ט א מ ל ו א ר ב א ש א נ ל א ול״ל ל ק ו א לאו ל ו  ה
ש א ן ה ק ת ש ל א ן ה מ מ ל ר ק ש ג ׳ ה ל ח ל ן כ ״ ה ס ״ ן א ח 3 כ ו , מ כ י ו ח ב ה כ ו ש מ ט כ ו ש ר פ ב ד מ ה ״ ל מ ן ש י ב  ב

ל ? ע « ף א י ה ^ ל ^ א ר ש ט י ל צלה כל צ א נ ם ל י א ל ה ש ל ל כ ס ד ו ן ב י א ב ו ש ו ת י י ל י צ צ ח ב ל א י ל ה  ל
: א נ נ ׳ ״ א ״ ״ ס ״ ל ק ז ל פ ס ׳ ם ל י ש ך צלי מ ו כ ל ר לאכלו אפי ו ס א ם ל ק ש ס תו פ י ו חצי צלי נ י י ה  ל

ל י ע ר ל י מ מ ג ה ת : דלג ש י י מו צ מ כ מ ל ״ ל לאכלו כךצלוי ש י ת ס ובחצי צלייחו ה ו ק מ ם ל ו ק מ  שבו שפירש מ
ו ע ר א ק ל י ו א ל : ם א נ ש י ׳ נ י ס : נ ך ״ ק י ם וכמ״ש בש״ י נ ו ר ח א ת ה ט ט ל מ ש ן מ כ ס כלל ו ו ל ן ב י ב א  צלייתו שו
ר ת ו מ ו ו ת י י ל ר כ ח א ו ל מ י י ק • ש י י י י י  • י

י א מ א ו - ו ו נ ל ו פ ן ו כ ע ל ו ב ס כ ע מ  מ

! ו מ ר י ש ה ר ש ח א ל ן ש מ ר מ א א  ל

ת ר א ש י א א ו ו ר ה ז י ר ח י א  ה

ה פ י ל ׳ ק י ו נ ך ל ו מ ס ר ה ש ג  ה

ה י ת נ א י נ ש ר ה י ל ת י א ר פ ש ״ ע א  ו

נ ״ ה א נ ו ת נ נ ש ״ ף נ״מ ע  ד

א ״ י א ו ט ס ל ם ה ו ק ל מ ס ו נ  ד

פ ״ ש י ו נ מ מ ת ה ע ו ן ג ר נ מ ו  ל

ע ל א נ ל ע ו י ש א ו מ ע ל מ י ס  ל

ש ״ ' ע ק ג ״ נ ס ״ ׳ ע י ס ש נ ״ מ כ  ו

ו ס י י נ ד מ ן ח נ י מ ת ש ל א ד ״ א  ו

י ת י א ב ד י ש א י ש י י ן ח נ ה ת כ מ  ל

׳ כ ' ש ק י ״ נ ס ״ ׳ נ י ס ך נ ״ ש ה  ל

ד ו א ן ה ק מ ל ת ס נ ר ש ח א ף ל א  ד

י ת י א ג ר ו ש ו . ס ״ כ נ י ג י ר מ י א מ  נ

ו נ י י ה נ ד ת ב ס ש י י נ פ א נ ״ ג ה  נ

י נ ה ג פ י ל ן ק נ י כ ר ל א מ ל א ר ס ע  מ

ת ל מ ל ת ו מ נ י ס א ו ס י ש ע נ ל  ל

ר ש ג ו ב נ ״ ן נ י א ש ו ב י י ת א מ ל  א

ם ע ה ט א ו ו ר נ י א נ ו ״ ל ע ל  נ

ס ק ו ר ס ן נ נ א ת ה ו ו י ר נ ד  ל

ן י י ק ו ע נ ג נ ק ש י ק ת ר א ע  מ

ם י ד א ה ו ו מ ו ק ה מ ף א ו ל ק  י

ם ט מ ט כ ל מ ק ה ס יש ל ל ל ו ס י א  ב
ל ו ס י ת א ע י ל ן ב י נ ע ל ל ב ל א י ע ל  ל
ל ק ה יך ל א שי ך ל י ל ך ס י ר ס מ  ד
׳ .: ף ו י ע א ס ״ כ ׳ ק י ס ש ב ״ מ ע  ו
ה ה י ל א מ ל ן ב י ל ו צ ר ש ש ) ב א י ) 
ה שיתן ז ן ב נ י ע ללא בע מ ש . מ ׳ ו  כ
א ר מ ג ר ב כ ז ו ה א ש מ ל  לשם נללי מ
' פ מ א ב״י ד י ב מ ו לרשב״א ש ל י אפ  ו
א ח ל ך גללי מ ה ב אשי ב ר א ד ת נ ק  ח
ו ח ו ר מ י ה ת ל ע ת א לאחר ש ק ו  ד
א ן ל י י ל מ ע ״ ן מ נ י ו בע ה י י ו ו תל  ו
ו מצי צלייתו נ י י ה ל׳ ל י לאכי י א י ל ל ק  מ
׳ למ״ש י פ א ט ו ״ ס ס ״ ר ס ו ט ת ה ע ל  ל
א ר מ נ י ר ג ו י ל ב ן ל י בשם ל״  ב״
י א ס ו ל ל בן ל כ א מ ל שנצלה כ ח ו א נ י י  ה
ק ״ א ל ח ל ן נללי מ נ י ה בע ״ פ א  ו
ל בשליש ל ב״ כ א מ י ל ל ן ק ״ ל ה י ל ל י  מ
ל י ג מ ב ה ר ם ה ש י ב ש ב״ ״ מ ל כ  בישו
ה אבל ׳ ז י ס ל ב א לעי ״ ב ש ר ם ה ש  ב
י לאכיל׳ ו א י ר ר ק י י מ א ד  בחצי בישולו ו
׳ י אפ א כלל ו ח ל מ א ד ת נ ק ן ת נ י ע לא ב  ו
ן כאן משש ן אי י ת ע י א ר ס מ ו ש  מ
מכ״ש ש ו מ צלה כל צרכו מ א נ ו ו ה  כאל
ר מ משך א ר שנ ו י ת הג ר ב י ס  לפ

י ו ל ברא ב ו א ח ו ר מ י ה ת ל ע א ה ל ה ב ח י ל מ י ב ו י ה ש כ א ל א ד ת נ ק ת ש ד ״ א ל  ה
ן ם שאי ו ק מ ו ב נ י ב ב ל ת ט כ ״ ס ס ״ ס א ב ה ך ל י בכ ד א ד ט י ש ה פ ל י כ א  ל
י נ ו י ד ב י ל ל כ ר ה ו ס א ל ש מ א ך נ א י ר לבשלו ה ת ו מ ן ש ו ׳ כי ו י כ ח מצו ל  מ
ה ״ פ א ה ו ל י כ א י ל ו ר שרא מ ו א נ י י י ה ג ו י ד ב ר ב ו ט י ה ר ב ר ב ל ת ח ז״ל כ ״ ו מ  ו
ל חצי ח ר לבשלו א ת ו מ א ל ה ר בלשונו ו ו ט ק ה לא ר א ו ח ל ך גללי מ  צרי
א ן ל ן כלל שהר״ ו כ ו נ נ י א ל ו ט ב ת ט שפירש נ ו ע י מ ה ם ד ע ט ו מ נ י י תו ה י  צלי
ח ח ה א פ י ו ט ל י א כל שפורש אפ ט י ש ש כלל אבל פ ר ו ו פ נ א שאי ל ם א כ ש ״  כ
א ל ה א ל ח ת כ ר ל ו ס י ן א י ל ט ב ן מ י א ה ד ל ו ד ה ג ר ו י ו ב ל י ר לבשל אפ ו ש  א
ח ז״ל ״ ו מ לא כ ם ו ל ו ע ה ב נ ק ם ת ו ך ש ן צרי י לה א י י לאכ ר שראו ח א ט ל  פשו
ו י ר ב א ל ל א א ח ל ר גללי מ י כ ז ל השייט שלא ה ה ע ל ו ל ה ג מ י ב שיש ת ת כ  ש

ם : י ר ר ו ב מ ק ו ו ל ק ל ס ב ר ה ו ט י ה ר ב ס ל ג ק ו פ ם בלי ס י ט ו ש  פ
׳ ב״י כ ) ו ו * מ ל ל ט כ ל פ ׳ ו י . פ ן ו צ י ח ח ה ל מ ס נ ׳ א י פ א ) ו א ) W 
ם ו ש י מ מ י נ לא פ ן ו צו ח החי ל מ נ ל ב ס ו א י ש נ ו מ י י ח מ ו ה ג ה  ושלא כ
כ ״ כ י ו נ ו מ י י ח מ ו ה ג ה כ ק ס ׳ פ ח כלל ט ״ ת ב ט ו ו ל פ ל ל ו ל ן ט צו ן החי י א  ל
ם ו ש י מ ל ש ם ד י ד ו ט מ ״ ן כ צו א החי ל י ו מ י נ פ ח ה ל מ נ י אבל ש כ ל ל מ  ס
ם ה י נ ש ב ט ל ״ ׳ כ י ן ס לי ק לחו ״ פ ב ב ת . ולש״ל כ ם ד ב ל י א א ש ל ו  מ
ח ל מ א נ ן ל צו החי ה ו ה לא ש י ו מ י נ פ ח ה ל מ ו נ ו א לו לא שה אפי ם ו י ח ו ל  מ
ח ל מ א נ י נ מ י נ פ ה ה ו ה לא ש ח ו ל מ ן נ צו א בשהחי ל ר א ו ס י ן א י א י ו ל שר כ  ה
ר פ כ י ל מ לא ר . ו ׳ ו ע כ ל ו ב ו ש מ כ ) ד ב ) : ל ו ח י ל מ י נ פ ל ה ס א  אז נ
ה : ט י ל ב ן ה מ ר ז מ ה א ט י ל פ ס ה ת ה ל , ר ו ס א פל לציר ל נ ח ו ל מ נ  ש

ן ו צ י  ח

ר מליחה ו ע י ה ש ה ו ש ל י פ ל א ח לל״ כ ו מ ט ו ו ל לפל ו ל ו ט נ י ה א ת ע ה ש ח י ל י מ ל ה כ ה ש ל ו ו ט ש ו ״ א ל ן בו׳ ׳ לשון ה ו צ י ח ח ה ל מ ן א ואפי׳ אם נ  מ
א ז ו ו ר א ח ב ל י פ ט י מ כ ל ר מ ה ש ו ״ א ר ה ׳ ו ס ו ת ו ה א י ב ה ה ש י א ל ה ח מ כ ו ן מ כ ו ו ק כ״ ״ ׳ ס ׳ ע י ל ס י ע ל ל כ ו ציר ו ל י ט אפ ל ו ו פ נ י ז א א ח ל ד ו ה  ' ו

א ט ש ״ ר נ  ה
wo » ״ 0 ס נ נ ״ ה נ ף נ ד א ו ה ו א נ ל ה ו ״ פ ל נ ״ נ ׳ נ ו י נ י א א ו ה י ש א נ י ה א ו י א ה ר ו ל י ר ש ה  ד

ן on י1 יי נ י ע ד א ׳ ל א ד נ י ו ה נ י י ׳ ה ו ו נ ג ן א י א י ו ו ה ת ״ ם ד ' ש ס ו ת ע י ו ו א נ פ ל ד ׳ ו ו ! נ י נ ע ד  י

ל פ י ; ׳ י ו א נ ^ ו ד ך ו י ר ז פ ״ ע ה ו י ל ד * ו ע י ה ש ל צ נ ן ד נ י ע ד י י ת ר ם ז ת י ל ו י ת ש ם ה י י ל ר ג ו ע י ה ע ל צ  נ

ר מ ה נ י ל ך ע ת ח ד ע ב כ ש נ ״ פ י נ ת ר פ ה ת ל נ ז ת * ש " ה א י ל ד צ ו ע י ה ש ל ג ן מ נ י ע ד ס י ל א נ  א

פ : ״ י ע פ צ ק > ח ד י ש י נ ע א ו י נ ו ט 1 ה ! מ פ ה ל א ר ! נ ר נ ת ו פ  ש

י ל ג ל ד י ם ו ד ת ם י ש ל ל י ז י א י ש ר ׳ י י א נ ת י י ל י י ט א ה ה ״ ט ד ' ש ט ו ז • ת ו ל ם א נ ל ] ש א ן [ ז  ן

. י ו ה נ ר י ד ק ל ' ו י י נ ל ג ם ל : [ב] א ו י ' ע י ס ש נ ״ ט ן נ ל כ י י א ק ן ל נ א ת ו נ ז ח ק ה 4 י מ ע  י נ

ו ל י פ א ף •י ו ״ י ח . ר פ פ ת ה י י ל י ל ז ג ז י א ה נ ו ב ה ו ע נ י ק נ ה ל פ ו ״ נ נ ך כ י י א ש ה ל ר י ד ק ל  ד

ה ב ו ש י ת ח ת  פ
ל ס׳ י א ת ש ע נ ת ג ג ו כ ת י ג י  ע

 אפ

 :״ו וכן
 ביאור
ט י ש ' ש ר ע . ׳ ו ט נ ר א ת ו ] פ ז ט ] י ' ״ נ ע ד ו ו פ ש ! ו י נ ש ע ב ו ל נ ת ל י נ ו ט נ י א ו ו י ל ם א ד ך ה ש ו ר ט ו א  ד

ר ״ נ א ר ה י . ש ו ה נ ל ג פ נ ) א ט ו ק י ל ) : י י ש ט נ ת ו י ל י ר ז ו ע י ל ש ״ ר י ו ו ל כ א ו מ ר ש מ א ה ה ו ״ ׳ ד  כ

י ר ב ד ' כ ׳ ק ס ו פ ה ף ו ״ י ו פ ה ״ כ ר ו י ט ה י ט ש ב א י ר ל ה נ ! י י ל י ק ה ם ״ ר א ו נ ר ר ג ב ג ה ד ש ק  ה

י ל כ ב ה ו ל י כ א י ל ו א א ר ו ה ד ש ה ע ל ג נ י ב ר י י ר ט נ נ » ד . ר א ד ״ נ ש ר ' ה י ה י ו ש ב א ר » ו ב  ר

י י פ ! א י נ ס נ י ו נ ו ס ת ו פ ה ת ל ע ת י ש ל כ ב ך ד פ י ה ל ל ״ . פ ל א ו ט ש נ ו ״ ה כ ל צ א נ ל י ש ר י י  ט

ז ״ ה ע ״ ת נ ע ' ו ט נ ש ב ״ ש ט » כ ט ט ד י ל א פ נ י כ פ א ד ק ח ו נ ד נ ס א ו ש ר ט ו ש ה א ל י כ א י ל ו א  ר

ר ש : (יך)] נ ר ש ר נ פ ה ה י י ל ר ק ש ו ״ ש ט י . נ י ל כ ה ו ם ה ה ש י ה ] ו ן י ] : ( כ ״ ע ך ( י ר א ה ' ש  נ

ע ט ש ר ס ש ה נ י ל ך ע ת ח ר ש כ נ ' פ י . נ ד א ר ל ט ה נ ל נ י ש פ א ד ל ה ך ע י ר ' פ ם נ ג ד ״ ע . א ׳ ו  ב

ה ה ש ר ש ש נ ב ד ת נ ׳ ש ׳ נ י ל ס י א ת ש ע ג ת ג ג ו כ ת ׳ ג י . ע א ה י ד « ה ע ל צ י • (ב) ש י ס ו  נ

ף א א ה י ד ר ד ש נ ע י ו ו נ ס י ו מ ת י י ל ׳ ל ל ר ח ת ף א ן א מ ו ש ל ה נ ק ר ל ו ס ה א ח י ל א מ ל ם נ י מ ׳ י  ג

מ י ׳ י י ז ס י פ נ ו ת א נ ו ש ת ׳ נ י ע ש ו ״ נ ע ״ ׳ י י ע ע ס ״ ׳ ס י ס ש נ ״ מ ו כ נ ע י ו י נ ר ר ש ו מ ל ג ו ש י נ  ב

 באר היטב
 יחל שהופר מעל האש ונס פסק מלזיב אנל אס מדיין הוא על האש אע״פ שפסק
ד , ב ע י ד ג אין לחוש: (ימ) ב  מלזוכ או שהוסר מעל האש ועדיין הבשר ז
 כ׳ הע״ז למהרש״ל אוסר השפול חף בליעגל ובמקום שאין הפסד מרובה יש

ס יש להקל אגל לעני! גליעח איסור למיסרך סריך •לא שייך להקל והש״ך כ׳  למוש ללגריו ואם צלאו בו נשר איסור נראה לאפי׳ דיעבד אסור דדוקא באישור ל
נ ה5״ך לנראה מהש״ס לאעילו המוהל עב מוהר : (כ) לאכילה . כחכ הש״ך ת ל . נ ה ו מ ה  לכשפוד דעמ מהרש״ל כאו״ש סי׳ י״ז כדעח ו^ר״ב: (יש) ש

 ואס נצלה כחלי ללייתו מותר ליחן כלי חחתיו אפי׳ בלא נתינח מלח ככלי וללא «"ח :
ז (א) נמלה . פי׳ ששהה שיעור מליחה והודח דאז אינו פולש אפי׳ ניר אס״ה מוהר וכ׳ הט״ז ול״ד לגשר שנמלח ונשל לניר דאסור דהמס השלישה  ע

ם ה ר ב  בליון מהרש״א יד א
ו ת ו ם ט ד ו ח א א ר ש נננר ט י * • " ע ־ א ט נ נ ״ ו ע נ ת ה ת ו ל ם א ג ל ) צלי ש י ף ה י ע ו ס ״ ! ע ט י ס ת ( נ ק ו ת ! ל י א א ו ן ה י ל ע פ ש א ! ו י נ י ך ל י ר י ז . ו ן י ר י ת ט ה י ל ה ת נ ט ל י ר ת ז ן נ ג א ) ל ו ״ ס ) 1 . ר י נ . ש ר ג ח  פ״נ נ

ק י מ ס א א ו ל מ י י א מ . נ ה כ ת מ מ ת ה מ ו ר מ ר ל נ ר ש ש ל נ ) ע נ י י ף ק ד ) ר ש נ ל ה ק נ ר ס ע ״ פ ק ד י מ ס י א א י ק ״ ש ר פ ל ך ו ״ ׳ ש י ש . ע א ל ה ג א א ו ה ן ש מ ) דכל ז ג י ק נ ״ נ : (שיו ס ״ ה נ ה נ ל ק י ת ד י א ל נ א ל ל ש ש א ו ל נ י ל ש פ  ו

א ״ ו ע י ק ; ק ש י מ : א א ד ל מ ו י א נ ש ג ״ מ י כ נ י י ה א . ו ״ ר ע י ק נ ס ש י ר ר א ש נ ה ק ש י מ ש א ׳ ו י כ ר ה ) ש ג ״ ף צ ר ה ( ״ נ פ ן «'י : נ פ י מ ס י  ו

ש י מ ס נ ו ר ה ר צ נ ה ש נ ת מ מ ח ו מ נ י י ה א ו ״ ר י נ ו ק נ י ש ״ ש ר ׳ פ מ י ו א ה ה ש א י י ר נ ; ( ו ״ ף מ ד ש ( ״ א פ ן נ כ ש . ו ״  ע

ו נ מ א מ צ ו י ל כ ס ו ר מ ו ס א ם • ל ד י ה ר צ נ ת ש מ ח ם מ ו ל א ר ה ש ו נ נ י י מ י ו ״ ש ר ש ר . ו ו ס ׳ א י ל י י ק ח י מ ש א א ו צ מ ו ה יאי א ת ר ה מ א א ו י ס נ ) ג ו ״ ף מ ד ס ( י ח ס ש ס ד ״ ש ש נ ר י פ ל ד י ז ׳ א י מ ע ט י ל ״ ש י ה ל א ר נ ו ל״פ : ו נ י ׳ ל י ס  נ

נ י פ פ ו ת ו ה י ל ו מ ש ק ה . ו ו כ ת ו ח ש  כ

ר מ ח י ל ר ! פ י נ ל ע ב נ ה ו ר ש ש נ  ה

, . א שליש . , , . ו ה י ש א ס ו ר ן ו ל ג כ א מ  כ

ל כ כ ג ה ״ ע ע ״ פ ו נ מ ו ס ע ד ה ן ש י י כ ה י ן ונמ״ש ש י ע ת ה י א ר ם מ ו ש ו מ ר ר ג ך נ י ר ־ צ . נ כ נ ה * ס ע א ו צ י ו ו י נ ש ר ב נ ס כ ו ך א ש ה נ א מ ר ״ ס ס ״ ו ס ״ י ג ה י י ק ס פ ) ו א ״ ף נ י ת ( ו ת י ר כ פ ד ״ ן נש נ י ר מ א א ד ס א « נ י ש א מ י י ר ר ש מ י ס א מ  א

ע ״ נ ר ד ש פ ה א ז נ . ו ו ת י י ל י צ צ ח ה כ ל צ נ ש א כ ק י ו ו ה י מ ו . י ר ן ש י ע ל ב ה ו מ ף ה ס א ש ה י ל צ ם נ א ס ו ״ ש ה ו ״ ג ה ז ו ״ ס ש ״ ׳ ס ״ נ ר ו ו ו נ א ו י נ ש ר ה ש ו ״ א ר ה ׳ ו ש ו ה ס ה י ק ס ו פ ב פ ו ס ר ע ו ר כ ק י ה ע א ר ת מין . ולטגן נ י א ר א מ נ י  א

: ס ל ז כ פ יייק ב ״ ש ש י ״ א ר ס ת ו ו פ ס ו ת ש ה ״ מ . כ ס ת ד ר י ר ת צ מ ח ם מ ו ד א ר ש ש ו נ . א ר ג נ 1 ה צ י » ר א ו ס א א נ י י ן מ ל כ ה נ ל צ א ע ל ש כ פ . ו י ד ו  ע

 (ירד ח״א) ושר

ד ״ נ ע ל  נ

ו נ מ א מ צ ו י ל כ ס ו ר מ ו ס א ם • ל ד י ה ר צ נ ת ש מ ח ס מ ו ל מ ר ס ש ו נ נ י י מ י ו ״ ש ר ש ר . ו ו ס ׳ מ י נ י י ק מ י מ ש ח ח ו צ מ ו י ח ח ם י ת ר ה מ ח מ ו י ס נ ) ג ו ״ ף מ ד ס ( י ח ס & ס ד ״ ש ש נ ו י פ צ ד י ז ׳ ח י מ ע ט י נ ׳ ׳  ש

ל ' נ ' ס מ נ ( נ ; י ק ש מ ו ו ש י י ל י צ צ ח ו כ נ י י ה ה ד פ ה י ל צ נ ש י כ ו ן ש י ע ל ב ה ו מ ו כ ל י ש א ן ו ו מ ס ה נ ״ ; ש ה ״ מ ו נ נ י י ה ר ו ו ס ל א ה ו מ ה ה מ ה ל פ ה י ל צ י נ א ז ו ״ ס ס ״ י ס ״ ם נ א י ב מ ס ו ״ ג ש פ ״ א י ה ' פ0 ו : 

מ ס ר ל צ נ ש י כ ־ . י י ' א י ג נ נ , ו י י נ ם ס א י נ מ ! ו " ר ה ו ו י נ א ר ה ה ע ו נ ר ו י ש ל א ה ו מ מ ה י . מ ר כ נ י ה ר ! ש י נ ל ע ג ג ס ו ״ נ & ז ו ו נ ק פ מ י ה פ ף ל י א ר י י י א צ ס מ י , ר ס 5 ן ד מ ל ו א ו י נ ״ ש ו ב פ ש י י ל א . ו ו ר ה ש ר נ מ ח  ד

ר כ נ ל ה ע ל ש כ י מ ן ב י ע ת ה י א ר מ ש ל ו ח ש ל י י א ן י ״ ר ה ד ו י נ א ר ל ה ת ע ו ש ק ה ש ל א י ר נ י : א ל ־ י י ז ״ ש ר ב ס ש י י ן ל ו כ ה נ ז . י ן י ע ת ה י ת ר ם מ י ש ר מ י ש ע א ״ ע ל נ ה ו מ מ ה ״ . מ י ר ר ש מ ה . ו ל ו ש י  וליש נ
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. למת הר״ב (:)חיצון לבדו״פי׳ רדיחו:(ד)אינו מפליט דם שבפגימי,פי׳ רש״ל וז״ל ׳ ז ן ב י ולא החיצו ה י נ ם נמלה הפ  ע״ש ולו״ק •י ב וב״ש א
ח חינו מפליט לדם שנפנים ל״ל של צל פנימי של חיצון מלמו ואט״פ שנמלח ל ו  לאפילו נמלח הפנימי ושהה שיעור מלימה אינו בולע מן החיצון מ
' מהאי׳יה הפנימי סליל ואףשהלשוןאינו משמע קמ״מ יש לחוש לדבריו להלל ואינו ׳ לין נ  מישב שייב מן החיצון והוציא כן בל״מ ובת״מ כלל ט
 ובספרי הארכתי בזה והוכחתי בראיות ברורות דכל הפוסקים מודים דומה למה שפסק בסי׳ס״ט למותל בליטבד כשנמלח מצל א׳להכא נרט
 דהיכא דנמלח הפנימי ושהה כדי טפי כיון דהמילוי שבפני׳ סתמו מכל
ם לא נמלחו שניהם פי׳ ה) א ) הפנימי ולא החיצון דשרי(י״ט לדעה אריך 5ה( 5 ) ח ל מ  מליחה והחיצון תפל או לא שהה הגה ב *) וליש אס נ
: מלימה נמורה כ״א בפני טצמו עד ( ע " ל ) י מ י 5 ש ע נ ל נ י נ ג י א ־ P f י־"'5'! י י ב י א ע ב א ע א מ ר , נ ) ל ' ט ל ל  שיטור מליחה דנאסר הפנימי משוס כ
 ללנבי פנימי לא אמרינן כבכ״פ כיון ולקדרה אסור ג עד שימלח(ג) היצון 0) לבדו ופנימי שיהיה לאיי לקליר׳בכל דיניו אס הי׳
ח בשרעםביצי׳במילוי;(זסשייךלטור) ! אכל אם לאחר שמילאו מל י ) נ °  (ה) לבדו (
. ט״ש בטור כתוב כתיב להבדיל בין י מ י נ פ י ) ש י י ן (ד) ד אינו (י) מפליט דם( ו צ י ח  ה
ס הבהמה כו׳ כ׳ ב״י תימה דלא אשכחן ק א א ר ת ״ ל , ם מ ו ח ש ו ש ע י ל ה א, ל ח ה כ ה [ה1 ובל זה בדיעבד אגל ל ג  ה
אין קרא בהאי לישנא כוי ועור הקשה י ש ר י י  במלחו שניהם (אגור ומרדכי פכ״ה ורש״י) ה וכל זה מ
 נמוליימא זו רק(י) בשר אי עשבים אבל אס יש שם ביצים מקרשים דינו אח״כ למה הניח רביני מה שדרשו
, י לי מז״ל על פסוח זה ft״5 \\\\\• ו י ס א  כאילו נתבשל בקדירה (הגהת ש״ל בשם מהרי״ש יאייר ינ״') ל י
) אס לא נמלחו(ז) שניהם. M בשר שלא נמלח י י יי׳ •י ה  בדיעבד יש לאסור (

 ולא הידק שנצלה עס בשר שנמלח והודח מותר בדיעבד(שם) [T] אבל
 לכחחלה אסור לצלוח בשר שנמלח עם הנשר שלא נמלח ואפילו הודח :

 ללית ביה לס של טצמו לפלוט ובולט
 הפנימי ולא אמרי׳בכה״ג מישב שייב
 ליה אבל אם לא נמלח הפנימי אינו
 אסור אצא כשהחיצון נמלח ולא
 שהה כלכחב המלרכי בשם ר״י ור״ח
 פכ״ה שא! בולע הפנימי קולם הצליי׳
 ואט״ג לקי״ל בס״ס,ט׳ לבשר שנמלח
 ע״נ בשל שלא נמלח למהני לי׳ מליח׳
 אח״כוכ״ש צלייה דאיידי שיפלוט לס

 פרה לחמור אלא בין נשחט חציו של
 קנה לנשחט רובו ואי יליף רבינו
 דרשה זו מקרא מהבדלתם בין
ה יפלוט דם דאחריניהכא שאני כיון שהוא בפנים וכהבתי שם הבהמה כו/דסוף קדושים קשהדה״ל לרבינו ללמוד דין שלו מן קרא ד י  ד
, ועוד הקשה הא לא נמית לבינו למנין המצות ׳ ו נ  רבהכי מיירי הסמ״ק ס״ס ל״ה והגהת מיימוני בשם התו׳ והב״י והלב לבין המיה הנאכלת ו
. וכ״ז נ״ל לתרץ בהירון אחד ונדקדק טור לשון הטור שכתב כאן ׳ ו  בת״מ שם הבינו דהגהח מיימוני איירי היכא דנמלח החיצון ושהה וזה כ
 אינו ועוד דהא בתו׳ כתבו דבכה״ג שרי וכן משמע בש׳׳ס ממאי דפריך כתיב להבדיל כו׳ והלא בהרבה מקומות מתחיל הטור בפסוקים ולא
ם הבשר ובסי׳ ס״ו  מטפילת בר אווזא ע״ש ודו״ק.ועוד הוכחתי שסשדעת הסמ״ק והגהמ״י אמר לשון כתיב כגון בסי׳ ס״ב לא תאכל הנפש ע
 כן וכ״כ שם רבכה״ג מיירי האו״ס ריש כלל ט' (נם כתבתי שם רמהר״י כל דם לא תאכלו וכאן אמר כתיב ואף שאין זה דקדוק נדול מ״מ אנב
. אלא נראה דרכינו ראה דרשת חז״ל ו נ  טרוש; מודה בכל הדינים האלו ע״ש) והרב בת״מ יבד״מ הבין דברי גררא נחרץ אותו בתוך דברי
 האו״ה בענין אחר לחוק מאל אבל כשהפנימי היא שוה לחיצון להיינו שזכרהב״י אלא שדרשה זו מצינו אותה בב׳ מקומות דהיינו כסוף
 ששניהם מלוחים ושהו או שניהם תכלים או אפילו פניהם נמלמו ולא שמיני ובסוף קרישים וגם רש״י פירש אותה ב״פ בפסוקים אלו אלא
 שהו שלי בכל טנין כלאיהא במרלכי להליא אבל כשהפנימי תפל והחיצון ע״כ צ״ל לעיקר ררשה זו נלרשה מפסוק שבסוף קלושים לכתיב
ה שזכר לש״י  נמלח ישהה והודח פשיטא דטרי וכמ״ש הט״ו דגבי מיצון אמרי׳ כבכ׳יפ והבדלתם וגו׳ וקרא דשמיני בא ללמד ענין אחר דהיינו מ
 אע״פ שאינו פולט לס של עצמו ואע״ג לבשר שנמלח ע״ג בשד שכבר שם וז״ל להבדיל לא בלבד השונה אלא שיהא יודט ומכיר ובקי בהן
 נמלח והודח קי״לבס״ס ע׳ דלא מהני ליה מלימה וצלייה אח״כשאני ונראה שלמד לש״י זה ממה שנאמר לפני פסוק זה זאת תולת הבהמה
 הכא שנפלט מיד בשטח הבליטה והלכך אם הפנימי נמלח ולא שהה וגו׳ ואח״כ אמר להבדיל בלמ״ל להולוח לקאי אדסמיך ליה וה״ק זאת
 והחיצון נמלח ושהה והודח או פלט כבר כל צירו נאשר החיצון דבולע התורה של בהמה תהיה לכם להבדיל בבירור ובקיאות מה טמא ומה
ס שם אצ״ל בין  ג״כמהפנימי קודם הצלייה כל זה העליחי שס להשוות דברי הפוסקים טהור ולזה לחוד אתי סאי קרא ואע״ג ררש״י זכר נ
 יחד והוא ברור וכן הוא דעת מהרש״ל בכל זה באו״ש סוף שפר ד׳ פרה כו׳ מ״מ טיקר לימוד זה הוא מקדושים כמו שזכרנו אלא אגב התם
ד בין החיה הנאכלת וזה אתא ס כאן כן כי בהאי קרא כתיב עו  ובספרו פ״ק לחולין סי׳ כ״ט ע״ש וכ״מ שתמצא שס בלבלי מהרש״ל פירש נ
ן שנולדו בה סימני טרפה'כשרה  שכתב דהיכא דהפנימי נמלח ולא שהה והחיצון שהה שהחיצוןמותר ע״כ לדרשה כיוצא בזה כמו שפרש״י ני
 צריך לפרש לבריו להיינו שהמיצון לא הורמ ולא פלט כל צירו אע״פ בין שנולרו בה סימני טרפה פסולה ומ״ה מתורצים דברי רבינו דלא בא
 שדוחק קצת בדבריו דודאי לא עדיף החיצון משאר בשל שנמלח ע״נ להביא לשון הפסוק אלא להשמיענו הלין שפרש״י שצריך שיהא יורט
 בשר שכבר נמלח ושהה והודח או סצט כל צירו דנתבאר לעיל סי׳ ע׳ ובקי בהן וע״כ אמר כתיב בתורה שצריך להבדיל בין הבהמה הטמאה
 ראהור אפילו לצלי ואפילו אס נפל רק בשר שכבר פלט בל צירו אצל בשר לטהורה דע״ז קאי קרא דלהבדיל ופי׳ הפסוק הוא בין מותרת לאכילה
׳ לאלו לדרשת אצ״ל בין פרה כו׳ הא ילפינן ליה מקרא דסוד קדושים ס ט נ  שלא שהה עדיין שיעור מליחה קי״ל דאשור וכמ״ש הרב שם ו
: : עד שימלח החיצון לבדו והפנימי אלא להכי הוא דאתא ומחורץ מה שהקשה ב״י למה לא הביא קרא  מהרש״ל כ׳ כן בכמה דוכתי
. פי׳ וידיחס אחר המליחה כל אחד בפני טצמו דאל״כ הוי בשר דבין החיה הנאכלת שזה אתא לנופיה כמו שזכרנו ובד״מ כתב נ״כ ו ד ב  ל

׳ וכן שאין זה אלא לשון לבינו ולא לשון הפסוקים :  שנחבשל בלא הדחה אחרונה שאסור וכדלטיל סי׳ ס״ט סטיף ט

, דל״ד לחתיכה עבה י מ י נ פ ב ו מפליט דם ש נ ' האחרונים: ד אי  פי
ה שנתבאר בסי׳ ס״ט ס״ד דאף דיעבד אסור ס החיצון וק״ל ולפי מ  שנתנאל בסי׳ ס״ט •ס״ק י״ט למותל להבא אין הפנימי נחשב בחתיכה א׳ ט
 אם לא מלח אווזים ועופות מבפנים ומבחוץ ונתבשלו ה״נ צריך למלוח לכתמלה החיצון מבפנים ומבחוץ והפנימי מכל צלליו ולהליחם היטב
. משמע ׳ ו יתא זו רק בשד לבדו כ ן כטולי ה מיידי שאי  ולמלאותם ונלא״ה אסור לקדרה אפילו ליטבד וכן כתבו האחרונים : ה ובל ז
ס בשל שלא נמלח לינו כביצים לבלם וכן משמע מדברי האו״ה ס בשר אפי׳ ט  מרברי הל״בדדוקא בשר לבדומותלאבלאם יש ביצים ט
ס בשר שלא נמלח הוי הכל כמילוי בשר לאין  ואחרונים דאין חילוק בזה וכן מסיק בס׳ ל״ח בפירוש ודלא כמהרש״ל דס״ל דבמלוי ביצים ט

ס דדינו כאילו נתבשל ת  לזה טטם כלל ונראה טור מדברי הר״ב דאס יש ס׳ במולייתא ננד האיסור שבמולייתא הכל מותר שהרי כתב ס
. כלומר במלוי ביצים יש לאסור בדיעבד ם ח י נ ס לא נטלהו ש  בקדרה וכבר נתבאר כל זה בס״ס ט״ג ע״ש: ו ואפילו בדיעבד יש לאסור א

 אס לא נמלח הבשר החיצון יגס הפנימי שעם הביצים וכמ״ש בס״ק שלפני זה :

 חידושי רע״ק ביאור הגר״א
. תופ׳ שם ד״ה כבולעו . ו״פ ללמיד ני׳! [ד] אבל אם כוי. הרא״ש נש׳ נ״ה ו מלט נבר בל צירו. ע׳ לעיל פימ! ע״נ בשיר םקי״ר תנ״ע: אפ כו׳  (סיי!( ע״ז ש״ן סק״נ) א
ה] ונ״ו נדיענד כוי. נשיפתי  דאל״נ אצ״ל דאשור לקדירה כיון שלא נמלת ע״ש : [

: [ז] אנל כי׳ ננ״ל : ' י  מנתב נפי' ע״ו פ״נ לנוהגי! לכחהלה כרש״י דאף לצלי צריך מליחה ! [ו] נ׳מר שלא נוי . ננ״ל ואפי' אם נמלה נ

 באר
. כ׳ הש״ך דעח הר״ג לאפי׳ נמלח הפנימי מי י  אחר זמן הבליעה: (ב) הפנ
 ישהה שיעיר מליחה אינו בולע מן החיצון מורא מישב שייב והשייך חולק על זה
 דכשהפנימי שהה שיעור מלימה והחיצון תפל או צא שללה שיעור מליחה נאסר
 הפנימי ללגבי פנימי לא אמרי׳ כגכ״פ כיון דלית ביה דם של עצמו ולא אמלינן
 בכה״נ מישג שייג ליה אבל אס לא נמלח הפנימי אינו אסור אלא כשהחיצון
 נמלח ולא שהה שאז בולע הפנימי קידס צליה ולא יצא שוב אף על ידי צליה
 וכיין שהיא נפנים לא שייך לומר איידי דיסלוש ונו׳ אבל כשהפנימי שיה למילין
 דהיינו ששניהם מלוחים ושהו או שניהם תפלים או אשילו ששניהם נמלחו ולא
 שהו שלי בכל ענין וכשהפנימי חפל והחיצון נמלה ישהה והודח פשיטא דשרי מפני
 שנסלפ מיד נשעת הבליעה והלכך אם הפנימי נמלת ולא שהה והחיצון בבל פלש כל
 צירו או נמלח ישהה והודח נאסר החיצון דנולע גם כן מהפנימי קודם צליה ושוב
 אין לו תקנה לצלי כדלעיל ס״ס ע׳(ופר"ח מולק על השייך וכהב בכולהו נקטינן
. פי׳ וידימם אמל המליחה כ״א בפני עצמו(דאל״כ ו ) לבד נ  להקל ע״ש): (
 הוי נשר שנהבשל בלא היחס אחרונת . שייך): (ד) ט^ליט , ול״ד להילנה עבה
 דמוחר דהכא אין הפנימי נחשב כחתיכה א׳ עס החיצון ולפי מה שנתנאל בסי׳
 ס״ס סייד דאף בדיעבד אסור אס לא מלח עיסות מבפנים ומנחי; ונתבשלו
 ה״נ צריך למלוח לכתחילה החיצון מנפניס ומנחיז והפנימי מכל צדדיו י להדיחם
׳ במ״י בפס הגאון כ ד( ענ די נ . ו ל  הישב (למלאותם ונלא״ה אסור לקדרה אפי
 מוהר״ש שהיה אוסר בזפק שנשאר עם המאכל חיך העוף ומלחו כך ואחר פנשלו
 נמצא הזפק עס המאכל,תוך העוף מטעס לבלע המאכל הדס מעוף בשעת מליחה

ב ט י  ה
 וכן בקורקבן שנמלח עם השירשא' שבחוקו ונחגשל כך דאסור ולא אמרי׳ לזה הוי
 נמו פירשא בעלמא שבלע לס בעין דהיינו ממשי של איסור ילא שעם לחוד ע״ש
י . סי׳ רש״ל אינו מפליט לדם שבפנים ר״ל ט י ג פ ב : (ה) ש ( י  כלל ט׳ ס״ק ט
. ואינו דומה למ״ש  של צד פנימי של חיצון עצמו ואע״פ שנמלח הפנימי עכ״ל
 סי׳ ס״מ דמוחר בדיעבד כשנמלח מצד א' דהכא גרע שפי כיון דהמילוי שבפנים
 סחמו מכל צד. פ״ז. בחשו׳ הרשד״ם סי׳ מ״ו נשאל אם מוחר לצלות בשר שלא
ם נצל נשפוד מעורנ זו אצל זו מתיכש נשל וחחיכח בצל והשיב דאשי׳ דיעבד  נמלח ע
ספר  אסור ופר״ח כ׳ ויש להחמיר לכתחילה ובמקום שנהגו היחר אין למחוח וכן נ
 מקור ברוך סי׳ ל״ו מורה להשיר בפשיטוח ע״ש ונהיוח שהרשד״ם הורה לאיסור
ר . כ' השייך משמע מדברי הרב ש : (ו) ב ( ם ח , (ועיין מרך ל  המחמיר חע״ב
 דדוקא נשר לבדו מוחר אנל אם יש ניציס עס בשר אפי׳ עם בשר שלא נמלח
 דינו כניצים לבדם ודלא במהרש״ל דם״ל דבמלוי ביצים עס בשי שלא נמלח הוי
 הכל כמלוי בשר דאין לזה טעם בלל ונראה עוד מדברי הרב דאס יש ס׳
 נמלליימא נגל האיסור שנמוליימא הכל מומר שהרי כ׳ סתס לדינו כאילו מנשל
. ודבריו תמוהים בעיני ל  בקדרה וכבר נחבאר כל זה כש״ס ע״נ ע״ש עלי
 דאדרבה מאחר שכ׳ רמ״א דדינו כאילו נחנשלה בקדרה משמע כאילו נחבשלה
׳ אוהה חתיכה אסורה ול״ד ׳ ס״ט סי״א דאף אס יש נו ס  נלא מליחה דקי״ל נסי
 ללב בסי' ע״ג דהחס אין האיסור אלא מחמת דס הפלישה אבל כאן שהאיסור מחמת
. כלומר במלזי ביצים יש לאסור ש ה י נ  עצמו יש לאשור אוחה החתיכה ודו״ק: (ז) ש

 נדיענד אס לא נמלח הנשל החיצון ונס הפנימי שעם הביצים:

 באר הגולה

 דגי אוווא שמניא ראיס פט
 וכ״כ התיפעוח שפ והראיש
 פג״פ ומרדכי סניה ונייר
 (°)פי' שלא גמלתו שניהס נשל
 הפנימי והמיצו! סראיש שס :

 פרי חדש
 משמע וואי ולא עדיף מרקיק
 ולקוראה לי עיקר כוכסיגנא:
 (סי׳ ע״ו סעיף א׳ נהג״ה אי)
 יע״ש אס נטלה הפניטי נוי •
 נש״ן משי; ננמה דנדיס על
 הרנז״לאנל קלח! אינס ;ראיס
 לי ראשו! נמה שמלק על סג״ה
 היני דנמלמ הפנימי ולא נמלח
 החיצין ולנני פנימי לא אמריי
 נננ״פ נוה אין דנריי מחוירי!
 וני היני דאמרי׳ גני סני!
 ישסוד שאין נאשרין משיה
 ונירא מישנ ש״נ והנע האור
 למשוך הוס אליי כמכין שאינו
 ננלע נשום דגר הסמוך לו
 ונמו שנהנ הרנ ננ״י נסימ!
 ע״ו א״כ אמאי לא אמרינן
 הנא נכה״נ שהפנימי «נליע
 נחיצז! ואין החיצי! מנליע
 נענימי ימוע שהרי יש״י
 ירפנ״א נת״ה פי' ננכ״פ
 המוזכר גר״ס כיצד !ולין שר״ל
 שהפנימי מנליע נחיצון
 והמיצין סילנוי למיז ואמאי
 לא פי׳ כששניהם לא גמלהו

 יד אפרים
 (סיפן ע״ו סעיף אי) אינן
 מפליט. עגה״נו ונהנ״ה הניא
 וגרי המ״י נעיין ושק או
 קילקנן ונשאר עם המאגל ע״ש
 ועיין נננ״י סימן נ״ז שמולק
 על היואת מיהר״ש נזה והעלה
 להתיר ועיין נמשנצוח סימ!
 סיני ס״ק י*1 שציוו ג״נ
 להתיר ינ׳ דלזיצא צ״ע ונראה
 שאי! להסיר רק נהש״מ ועיי!
 לעיל סי׳ עיה ם״ק מ׳ ואם
 תסינת עור נהמה נפל לחנשיל
 נתנ גלנזשי שרד שאוסר עו
 ס׳ משים דט נדי! מתינת
 נשר שנתגשל נלא מלית?
 ושעמו לפי שגסולת למנחה
 ונת״ש סימן כ״ג חולקים על
 הנו״ז שס ונחנו ויש דם נעור
 נוי ע״ש ולפענ״ו אין לאסור
 וס העור נלל מנים דס
 דמקרא מלא דינר הנתינ אן•
 נשר דמו ננפשו נו׳ ונפרק דס
 שמיעה ממעעינן דם ניציט
 שאינם מין נשר ועי׳ נתוסעית
 וחולין דף ס״ו ונורו מדרננן
 אטו ום סעוף וכ״כ נל הפופ׳
 אנל סשינוא שאי! לנו לנוות
 מעצמנו לגזור איסור נוס
 העיר אפי דה גשי והוא נדור
 לפע״ד ותא דאשרינן עור
 אוווות או שאר עופות משום
 וס שנהם פשיטא ועור העוף
 דרכיו והוא נאכל המו הנשר
 מי! נשר חשונ ודם שנו שדם
 שנשאר נשר סוא משא״נ דם
 שנעור הנהמה שאין עליו שס
 נשר ולא משיב מין נשר נלל:

 הדושי בית מאיר
 (סימן לין שיך סק״נ) נחנ
 להשיג על סרמ״א נשם ועת
 כל• הפוסקים ונשג שגיאר אף
 דעמ סאו״ה נהכי. והאו״ס
 אי! נילי אך ננראה מהד״מ
 «ה שמניא גשס הערוך שנ״ו
 לא מיידי אלא נממולאנעשני׳
 ועפ״ז נמנ הני נשו״ע נראה
 דלא סנר סכי האו״ס ואל״כ
 הא עכ״ס העשנים אסורים
 ואף דיש לוחות דנאמח
 העשנים אסורים אף דקיי״ל
 דלא סוי כמטולא ניציס דהוי
 ננישול והכל אסור דו״א
 נמשמע הלשון יצריו עיון

 נגיף הספר:

 גליון מהרש״א
 (סימן ע״ז סעיף א׳ נהג״ה
 ני) אבS אם יש שס ניציס
 הנקרשיס.לתתוב שום נבשר
 שלא נפלה ילצלותו בשפיר
 ת' רשדיט אופו־ ופיה פוזיר
 דיענד : (ע״ו ם״ק ני)(לא
 דפי, עי' י שיך ט״ע םק״ל
 וננליון ש״ך פי' פ״ט ס״ק
 ע״ד: (ש״ןס״קא׳) דאז
 אינו פולס אפילו ציר. עי׳
 שיך סי' ע״נ ט״ק י״ד יעוד
 דטעולם ני' עי׳ ש״ך סי׳ ע״י
 ם״ק כ״נ : (שס ס״ק ני)
 בבמה דונתי. נפיח כ׳
 להקל ננל ענין; (סימן ע״ן
 נהג״ס) אבל לנתהלה אסור
 לצלו״. עי׳ ש״ך סימן ע״נ

 פו!) ם״ק י״ו :
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 והרא״ש
 פרי הדש

 ומאי לעריו עלה אניי והא
 קנלעי למא היינו שהמילון
 מנליע ;ה כן נע;ימי ואהא
 משנינ! ננכ״פ אלא משמע
 לאף אניי מולה שאה נמלח
 הפנימי נדינו והמילון לא
 נמלח דשרי השאר ללי יפלמא
 ילא קיל אלא כשלא נמלח
 הפנימי מפני שמנליע נמיצון
י לחלק נ י  ועוו מה טעה יש נ
 נפנימ׳ נין אימ ליה י0 מל

 והמללכי
 פוסקים

 שמא מתחלה נאסרו ב׳ או נ׳ חתיכו׳
 ע״י שומן שמטפטף שס מתחלה
 ויצטרך ששים ננר אותן ב׳ או ג'

 חתיכות לא אמרינן הכי :

 מפליט דם הנא מנחון ואף
 יגני מליחה מסלנינן נהנ׳
 הנא שאני וניין שננלע עיי
 האש אמרינן כגניפ אף שאין
 לו נלל דה נחילי! ינועונמ
 נההוא ונר ניולא וכיון ינ!
 אין טעה למלין נין ע;ימי
 למיצי! לענין זה שהאור שולט
 מנעניס נמו מנמין וכ! נראה
 לדקדק לייו׳ ־הרשנ״א נת״ה
 שהקשה דמאי מ״מי' ראייה
 נש״כ מפסח ש:ותןמעיו לחונו
 ולמא התה נשמלח נרעיי ונני
 מעיו משמע דנל שצמלמ
 כרעיו ו«י מעיי אף ששאר
̂יר ומי  הפסח לא נמלח ש
 אף ולא ס״צ השתא טעמא
 וננילעי כו פולטו והיינו
 נונתיננא ינן ועת הרמנימ

 בשר שלא נמלח והך ציר הוא ציר בשר ובארה כתב
) בין לקולא בין לחומרא. פי׳ להא מזיק ללא פלטי שמקים מושבם יבש בתנור אלא הוא מה שהיו ב  מתובלות ולא הוזכר שם בציר: (
 משערינן בששים וזורק אותה חתיכה והשאר מותר ולא אמרי׳ לחיישי׳ רנילין למוח בעיסה שבלילתה רכה והיו מילין לעשות סביב קורקבניס

ה . ל ט א נ ל ר ש ש ב ק ב צ ק ב ב ד א ל ל  עדן ש

: ׳ ף א בו םעי  ו

׳ מ דבג  א א הטופל בצק בעוף שלא נמלח אע״ג א
ן השתא לא בקיאינן נ א  מפליג בין םמידא לשאר קימהי ובין אסמיק ללא אסמיק נ
א) גוונא יש לאסור WJ אבל אם נמלה ושהה בדי מליהה ואח״כ ) בכל א ו ת ל מ  ב

ל גונא:  הודח מותר בכ
) בציר בשר שלא נמלח דאין זה מעכב ב ) י ) א א  הגה ודוקא לשפל בבצק אסור [ב] אבל מוחל למשוח בשמן (
) [ד] בין (ד) לקולא בין ב  הפלישה (ארוך כלל מי) ב [ג] (נ) ופששיד״א יש לו כל דין בישול בקדירה (

 לחומרא(מרדכי פכ״ה בשס רש״י ומהרא״י וארוך כלל מ״ו) :

 בששים בין לקולא בין לחומרא לאם יש ששים הכל שרי מלבר אותה חתיכה שהאיסור רבוק בה ואי ליכא ששים הכלי אסור ע״כ

 ביאור הגר״א
 ייךן [א] אבל אט נו'.נשיטת נל המפרשים דבל חפוניא בלא נמלח דלא נהרטנ״ם ועייל
 * םיי פ״ט םי"ט![ב] אנל טיתר ניי-נש״ש שש ע״ר. ב' סכו נשם! נו׳:[ג]ופשטיד"א
. וזים' שם ע״ד ב׳ ד״ה טפל ועור כו׳: [ד] בין כו׳ . או״ח דלא כרי ברוך וער״ט : ׳  כו

 באר
נא . כ׳ הש״ך אפילו במפילח עיסה שבלילמה רכה יש לה כל דין ו ו  עךן (א) נ

ר י צ ) ב נ  בישול לקדרה בין לקולא בין לחומרא: (

 ובני מעיים שמשימים אותם בשפור
 וטחיס סביבותס בעיסה רכה כן
 כתבו התוספות והאנולה ר״פ כ״צ
 פלק כ״ס והסמ״נ ושאר
 ואם כן ללילן ללא
 בקיאיינן במלתא אפילו בטפילת טיס׳
 שבלילתה לכה יש לה כל לין

 בישול לקללה בין לקולא בין למומלא «nV«j ליהכייןישהפנימי
־ 1 * י " ״ י ,  וכן כתוב בעט״ז: ב ופשטיד״א "יי1

 כו׳ . לשון הת״ח כלל כ״ח ל״ב
 ופשטיל״א יש לה לין בישול ומשעלי׳

 חידושי רע״ק
 (סי׳ עיח סעיף א' נהנ״ה) או נזייר נשר שלא נפלת . «' בט׳יו לעיל רפ״י ט״ח ובנאד

 היטב שם בשם הנאון אה״ע זצ״ל :

 היטב
. פי׳ דאם א ל ו ק  שהאיסור דנוק ואי ליכא ס׳ הכל אפור(ועיין פר״ח): (ד) ל
 יש בו ם' הכל שרי מלבד אוחה חחיכה שהאיסור דבוק בה ואי ליכא ס' הכל
 אסור וכי הפ״ז ולא אמרינן דחיישינן שמא מהחלה נאסרו ב׳ או ג' חחיכוח ע״י
' חסינות לא אמרינן  שומן שמססטף שס חחילה ויצשרך ס׳ ננד אוחן ב׳ או נ

. : ל ״ כ  הכי ע

 פי' בציר מוחר למשוח
 גשר שלא נמלח והן• ציר הוא יציר בשיר ובאו״ה כ׳ ביציה מחונלו׳ ולא הוזכר שס ציר:
ד״א . פי׳ אס צלו פששיד״א על נמליס או במחנח ונמצא בו לב או פשטי  (נ) ו
 שכתב נפ״ו עושות שהניחן כבל לינו כמו בנישול אס יש ס׳ הכל מוחל מלנל הלב או הכבד או החתיכה

 שלמין ומלא חללן נשר או
 ניצים ונשל( אסורות שהרי וס יוצא לתוכן ואעפ״י שמלחן יפה יפה ואפי׳ היה גנשר שנתונ! שלוק או צלוי ואה צלאן הרי אלו מותרות אע״פ שהנשר שבתוכן חי ואפי' פיהן למעלה ע״כ הרי לו נהליא שסונר הרנ
 כדעתנו םהרי ברישא נתנ שעופות שמלא תללן נשר אשי׳ היס הנשר שנתונן צלוי שאסורות וטעמא והוי ע״י נישול אנל אס צלאן מיתרות אף שהנשר שנתונן אין נו וס נלל ולא אמרינן שהעופות ענליעין ום בנשר
 ונאסר מפני שאינו מעליטו למין וכן נסיפא נתנ אעיס שהנשר שנתונן ח׳ נלומר לא מנעי כשהנשר שנתוכן צלוי דאי פשיטא שמיתר הכל ני! כשגמלמו העופות ונין שלא נמלחו ואפי' סימא ומיילי הרנ נסיפ׳ נשנמלחו
 ה«זסוח לייויס אי! המלח מוציא נל הדס ואנתי היה לנו לאסור סנשר שנפנים מפני הרם שמנליעי! העופות ני יאלו היה רואה הש״ו לשו! וה של הרמנ״ס לא היה משינ טל ההנהה שלא נות ולא היה כומנ ש־ל הפוסקים
 חלוקים עליו ואף אס הי׳ מנין ממקצת אחרונים ניעת! הוה ליה לדמותם ניגרי הרמנ״ם שהוא קומו! ופישק מסורס׳ ומיצתא יפשיטא שאי! להשגי' נאמרוני זמננו כשחולקים על הרנ ז״ל נסנרא נעלמא נלא ראייה . גס מ״ש
 דנשהחיצין נמלח ולא שהה שנולע הפנימי קוים צליי׳ שאין האו׳ מפליטי למין ניין שהיא נענים גס נזה לא דנו נכונה יננר נתנת׳ סאין(חלק נין פנימי לחיצון וכל שסחיצין מפליט הפנימי מעלינו ג״נ ותימה על פצמי
 שיהא המלמ מפליט יוח׳ מסאו' מעני שהוא נסניס והא ודאיילא מסהנר נלל ואפשר דהמרדני לא פליג אהך סברא ומ״ש תיל אגל אס נמלח החיצון ולא שהה כדי מלימה והפנימי לא נמלח שמא הפנימי אסור ניי! ולא סריי לפלונו
 &ה p סוא נולט וס של החיצון ואינו פולט עו כאן משמע והכי שירוצו דכשנמלמ החיצון ולא שהה נוי מלימה שעדיין לא סלט נל דמו ולא הודו! והפנימי לא נמלח כדינו והיא מפל ספוימי אסור משוס-וניון ולא
 ptoi top מפני שהוא ספל נולפ דם של חיצון מקמיה צלייה וס״ל דים הנא ממקום אחר אף שיש נו דט לא אמריצן דאיידי דפליט דס דיויה פליט דם ואחרינ׳ וכסנרא קמיית׳ שכחנסי נסי' ט' ס״ק ניג עיש והיה נמי

 שאין האור שואגו אגל מה שהמלח מוציא נל שנן האור אף שהיא מננניס באופן שאין דנרי הש״ו נראין לדינא ונל גווני נקטינן להקל ודו״ק:

 הגהות אמרי ברוך
ק י נ פ י י ק ל י ר ב ל א ״ צ ה ברוך תאומים פרענקיל ז ׳ ו מ ה ׳ ב כ ש י ר ת מ ן א ו א ג ה  מ

 להוליך הבהטה לחשוחט ולהביא אח״ב הנשר לגיתי ; (׳<Y פיק יית) יאפשר דאעינ שתמיד
 כוי • ניב יעוין נט״ז: (טחבר סעיף וי) ולהרטנ״ט צריך כיי • נ״ב יעוין סימן קי׳׳ט ונשיך מס טיק

: (שייך פייק לי) ונ״כ הנ״ה • ניב צ*ע כתום' תולין דף ייד ע״א דיה השוהפ בשבת ז '  א
 סימל ד (שיך טיק אי) עי׳ ניז״ח שפסק נרבינו ירוהם • גינ דלא אטרינן חוניה «פו רק נזרק
 י לע«ז ולא נחשב לבד ולא ורק : (שט טיק די) וה לטר הרשניא נתהיא םפאי דקשיא
ל נוי • נ״ב בתולין דף ל״ט השוחט אח הנתטת לותק דטח לעבודת טנביס נוי ר' יוחנן אטד י  ליה ת
m את תבהטח לזרוק רפת לעבודת כיבניט n פסולת אטד רשביל טותרת ני' תניא נוותיה רריי 
 כו׳ תרי אלו זנהי טווים : (שט טיק הי) ומכן טוכת בשיפ דלא כהרי( יאיכ לא תור. טריך טידי
 טהך ברייתא דהשוחפ בשנת נוי • נינ הכוונה דאי כדברי הרין טאי טקשה תגטרא םהשותס נשכת.
פ לא הוי י  וכי' על הטיד שפיבר אאיא דשא״ש הא טאותה ברייתא קשה לכויע דאף שאיא או0- ט
 ננשחטח ובן טקשה הרשביא נמה״כ אטנם קישיית חרשנ״א שם אינו רק על הנדהינ שכוזב לחדיא
 דהיל כנותו• דלא הוי שחיפה נלל • אבל בדברי וזו*( לא נתבאר נהריא שהוא כנווזר וטשנועות
 דבריו נטיש שכל שיש כו םרך לעיז מתמר באכילה כוי נראה שזהו טחוטרא דרטן שיהיה אטור

 באכילת נא* לא שתטה דק טתה :
 סימל ף, (שייך סיק יי) ששוחט דבר שאיש לשפ דני• פםול קלא אית ליה וכן נתב הטיז כי׳ •
 י נ״ב והכל יודעי! שאי! יכול לאיפרה ולא להקדישה שאין אדפ מקדיש ואוסר דבר שאינו

 שלו כיה לשו! חעטיז : (שם) אין לו נח שותפות אפור • נ״ב משום פראית העי! :
 סימן י (שיך פיק חי) אבל פורח חדא״ש וחרשביא דהכא ביי 1 נ״ב הפעיי! ברברי הראיס יראת
 1 להדיא שכתב סברת הראיש דדוקא גבי פת ובנד שתיקונ! ועשיית! נעער. וננםר באיסור

 הנאת אמרו הכטיט י אבל בטסוכנת שאסירי הנאת לא עשר. .נה רק הנשר לאכילה • אע״פ
 שנחנח הרבה בשחיטח לא אסרו חכפים הנאת בדיעבד • כ! תורף דבריו; (שם ט״ק חי) אבל השחזת
 טשטע מדבריו כוי • ג״ב לקםן איתי נפשאות של נפחים היטנ על מי כולה ענ״ל : (שם מיק י״ד)
 נם הפני! בלע דבר טועט ט' • ניב ודפי למיש בפי' ציד ס״ק כיפ: (שם סיק פ״י) וזיס דא״כ
נ נ״ל דייל ררק בליתא דפרסי לא בעי להנך דאטרו דלא בעי י  ל״ל לתראיש לפיטר דלא בעי • נ
 חדחת אנל קנית אחר געי וכטיש הרי! והובא שם בישיש דאי! לשלול רק נליתא דפרםי שהוי כהדוזח
 אבל קנוח נעי עניפ אף לחנך איכא דאטרי משוס שנשאר על הסכין ושייכים שפיו דנריס אלו כאן

 שהפרש הראיש דאסנין קא• וימוין בספר ל״ח דף קליז:

 סימן א (שיל ס״ק ני) ונינ לקםן ס״ס סיה ולכך לא הוצרך כו׳ • נ״ב שם טבואר דהיינו בשוחט
 לעצטו וטונר לאחרים ויעוין ריש טיט! קייש ובש״ך שט : (שם סיק הי) אלא כשישנו לפנינו
 וטצינן לםנדקיד, נוי • נ״נ אבל אם אינו לפנינו ולא סצינו לטרדף נתריה ולטנדקיה נוי בן לשון
 חנית : (שם ם״ק חי) וכחכי ניחא דלא תקשי טטקיה • ניב דבנטל קנלח שכיון שדרך חשוחט
 לחיות רגיל תטיד נהלנות שחיטה אי! לגו להחזיק דיעותא רק טשעת מציאות תריעותא ולא לטפרע:
 (שם ם״ק חניל) וניכ נפיטן קי״ס fo לפיד נשט הגיח • ניב יעויש בניח ובפיו שם ס״ק ס״ו :
 (שפ טיק ס״ו) וכן טשטע נש״פ ט׳ • ניג כיו! דלרניגא דל״ל דוג סציי! ט' • י״ל לא חיתר באחרים
 רואיט רק בדיעבד נדקתגי וטלט ששחפו קיו לדידן היכא שידוע שאינו יורע : (שט טעיף קם! כ״ג)
׳ • נ״נ וטסיים שם הנ״י נוהיל וזהו שנתב הרטבים ונמצאת דעהו טשינשת  אלא כשדרכו בנך ט
 תטידכו' מ״ל: (שםט״קניז) פשוט דאין נאטנות לקםןכו'• נ״נ יעוי! בסי' קניז בש״ך פיק ל״א :(בם״ט
 הג״ל) דהוא תיטא דבסיטן נ' כוי • ניב יעוין שו״ת טהרי״ל םיטן דגיג ובשנהדרין דף נ״ה ע״ב ־
 ובת״ש העיר ע״ז: (ס״ו ס״ק ו' נעוז״נ) על דברי חט״ו יש תשובה ארוכת שהשיב הבית על דבריו
 וחוא בשי״ת ביה פיט! י״א ותשובה על דנריו טהט״ו הוא בשו״ת נאוני נתראי שיט! סיו ויעוץ
 נם' ראש אפריש בשו״ת טהנאון טו״ה יושע זצ״ל על דברי הטיז נאן: (שיך ס״ק ל״ד) אבל ודאי
ב יעוי! מליט '  טריט• טי י נ״ב יעוץ בט״ו ם״ק י״ח : (טחכר סעיף ייב) דתא שוויה אנפשיה • ;

 פ״ט טהלטת אישות הלכה טיו ופרק ו' טה' יטם די״נ:

 נ״ב יעוץ םהדי״ק שורש ק״פ ובשו״ת טתרייי סיפ!
 גאוני בתראי פי' ייד : (שיך סיק י״א) ונ! טשמע
' רטנה שנמצא טריפה ט׳ ־ ניב יעוץ שו״ת הדא״ם ה״ב שים! נ״ר : (שם סיק הניל) ועיין  טהפוד ט
 לנקטן טיט! ייח טי ־ גיכ םלקטן מיפן י״ח סעיף י״ז נהניהר. אין ראיה רשם הרנה לפשוע בטה
 שלא הראה הסכין א-זכם • ויעוץ שם סעיף י״ט שםנואד שאף בפ״א שלא בדק היטב המיץ מעבירי!
 אותו ותדטיא לא חנית שט עיז • וראיתי שעפר ע״ז הת״ש סיק ל״ד וםתר׳ן דהינא שהדבר שקול
 םיל לתו־טיא דחשביגן לית לשוג! עד שיתחזק ולדידי צ״ע יהא כאן םבשיר הרמ״א במתם שוחט •
 ילקט! טנואר בשי״ע דלא דיינינן ליה לשוננ דק אם נראץ. הדבדיט שהיה כעין שעה ושהוא אדם
 בשר יע״ש : (שם סעיף נ׳ בטהנר) אפילו נשבע ששוזט נסני! יםת ־ נ״נ יעוי! שו״ת ריביש םיטן
. נ״ב כיון דאינא טירחא נדולה י  רם״ו: (ש״ך ם״ק י״ד) ולכך פשק דבבחטות לא טחני מוטחת ט

 VflU ב (ברטיא סעיף ני) מחרייק שורש ל״ג •
 י ציו וישיש פ׳ נ״ח פי' א ובשוית נ

י רי״ב ק ו מ  נ
י אשר נמצאו בכתובים בכי״ק על הגליון דייר שלו י נ י י ך זיל אב״ד דקיק ס ר כ ה ב ד ו ה י סוחרר י  מאת הרב הגאון המפורסם כ

. ג ר ע ב ס ג י ג ע  ובאלה נכללו גם הגהותיו שכבר נדפםו בירד דפוס ק

 ולאי מותר יאזלינן נתר רונא כמיש הפוסקים וקיייל לבדלנגן סמנינן אטונוי כוננים מסל״ת ואף שבסימן
 ט״ו ס״ג פסק נש״ע דאין סומכין ע״ש ונשיו ס״ק ד׳ לאף נמסל״מ אין סימני! י זה מיירי דווקא דלשי
 לאות העין נראה שאינם נני ח׳ ימים ונמו שדייק סרשנ״א נמשונה נממנו מקור דין זה וויל נל מקום
 שאנו חוששים לו שאינו בן מ׳ ימים מחמת קטנותו נוי • !הניאו בשית הרי מוחזק בקטנותו סוא ומוחזק
 במקומו נמעי אמו סוס וכמיש נכתו״א עיש לזה אין סומנין משאיכ אס לפי גולוסס נראה שהם נני מ'
 ימים נויואי יש לסמין על עוגד כוכבים מסלית ולא למנס העתיק הנ״ נשו״ע גדיים קטנים יתינת קטנים
 לכאורה מיותר אנל לשי מ״ש ניחא ואף ואמרינן במנחות דאינא נן פצה דממוי נששיס מימ לא הוי כאן
 אלא דרבנן ומהימן שפיר נמסל״ת רק הינא דגיכר לעין שנולד לימים מועטים מחמת קטנותו נוס אין לסמוך
 אעונו׳ כוכבים משל״ת יע״ש נשנ״ש נרו ס״ק "ז שנתב ושלא בדן טושים הקונים עגלים בלא סימני
 נדלות ואעיש שנראה גדול כו׳ ע״ש • דנריו נכונים סיכא שאינו משלית אנל כעובדי כוננים מסלית אס נראה
 גדול כוודאי ים לסמוך להתיר• נן נראם לי נדור בסיד: (שם נשיו סיק י״ז) סימה נמ הצניססואס
 נו׳ הוא משום דסיל כר׳ יוואדש^קי מססקא לן אי יווששין לזרע סאב מבהמה וחיה • נ״ב ועוד סימא
 ונפייג מהיש וין י״ו כתג הלמג״ס הנא וכו׳ כצ״ל: (שס) ומוששין ואתן לו 9(גא וכדאמרינן נס׳ט

: ׳  מהלכות כלאים י נ״נ צ״ל בשיש ועוג• כו

 סימן א (נעיז ס״ק אי) אכילו נשיס כוי א״כ ק׳ דילמא • נ״נ ציל ״דלימא' : (כס ס״ק ני) וייא
 י שאין לסמוך כו׳ כגון טמא נמוקדשין • נ״ב עי׳ בגמרא שם : (שס) יגדיעני אס אומר לא
 נגעתי מהני אפילו נקצר • נ״נ נגמרא לא משמע הכי ואפשר נישת אחר היה כתיב נגמרא שלי וו״נ :
 (נש״ו שקיו) אאיכ נו׳ נתרננוליס י נינ נראה והמנהג נחרנגוליט הוא ממ״ש ננ״ק צ״ט ב׳ זיל איימי ראיה

 רממחית לתרנגולים כוי וע״ש בת״ח :
ק ח(למיא נהגיה) ושחטתם נ1ס . נינ מיד סוף סדר קלושים וסדר נשא שרשה י' : י  ס

 סימן יא (ס״א נממנר) ואס שמנו נו׳ • נינ אפילו נלא נר כלל:

 סימן יג (נשיו סיק מי) טעון שחיטה מדאורייתא כוי ועיין נשיש פרק נל הנשר דף ס״ח • נ״ג ציל
 י סרן כסוי סוס דף פיח .־

 סימן טו (גמחגר סעיף ד׳) אין סומכין על העובד כוכבים ג!׳ • נ״ב נלע״ו בעובדי כוהניה המביאים
 1 ענציס למכור זמסיחיןלפי חימן שהם גני ח' ימים זמגוולסנראה שהם גגי מ׳ ימים ושעיר

 יש לסמוך בוס על עובדי כוכבים מסל״ת כגון דהא דכסקינן נזה כרשג״ג הוא רק מדרננן ומדאורייתא

t ויתר הנהית מאפרי ברוך וטנמוקי הדייג תמצא להלן נדף וייז 



 פדי פתיחה להלכות מליחה מגדים
ה עיקרים הןיריכיס לענינים אלו ואה״כ אתחיל בפירוש סיד בעז״ה צ תב טרס אהל לדבר בדיני מליהה אקרים נ  אמרהבו

ואל דאגי פינריס דאין נשאר כליל דם . ויש  לפעמים תוך הציר לאחר הדחה אחרונה יום שלם מנ
 לראות בסיט הביא תמחבר ב׳ דעות לסי שרוצה להחמיר כתיש השיך ולמה כסיה לא כתכ כלוט
מ ולא לסנרת הראיה אנתי להרימ נסי אסור לחתוך כל נתת לבי י י  ובית דהמחבר חשש לסברת ה
 ראליכ מליחה וו למח וטורח זח למאי יחלוט אלא ראיא בקיאי[ או שאר תירוצים ותליטה לאחר
ל נתח לב׳ לאחר שיעור מליחה  מליהה שפועלת להוציא משטח שיד אם כן אסור לחתוך נ

 ובפנים אבאר :
 רע דיש לחקור עני[ המליחה הא הדס םירש ממקום למקום ואנן סוכרים טי׳ ממקום לטקוט
נ בשאר איסורי! מה מהני שיוצא י ם או נתבשל ברמה ויש סי) וקי״ל חנ  אסור (מולח בנשאי
נ נטליחד. יג״ש י ת נזרו הא ליתא דאנן קיייל חנ י נ דנזשיס לתא רבנ י ת במליחה לא נ י נ  אתיכ ו
 דקשיא חתיכח חיח שמונתת אצל חתיכה נטליחה דאיזרינן עיי שיפלוט דם דידה היה דאחריני
׳ חוס׳ חולין ק׳ א׳ דית נשקדט) י ע ) נ י נ . ל דרך הילונו לא נ ונחי נמליתה יש לומר נ י  קשיא והא נ
נ עסי׳ ציח היו י  טחתינח אצל חתיכח קשיא חריץ חני נל שאפשר להפריד האיסור ממנו לא נ
נ היינו בנשאר משתו בתוכו י ה מ קי נ גם למת שיתבאר נ  בהגיה דכ״מ שאפשר בהגעלח לא ני
ך אות ייז) פשיטא דלקימ ולפיו הרימ וראיה לדידהו עשי ) נ י ל ו;ל אף כבית לא נ  הא ביוצא מנ

 חתינת אצל תתיכר. לית לה תקנה ויש לומר דם מעלמא מודים דפולט מכל וכל :
 גם להמחבר דמליחח אין אופרת יותר מנייק בנחוש עהי' קיר. ל״ק מתורת מליתוז לפועלת מכל
ע הדם לגרור אחר חמלח ומשיר, המליחה פועלת להפליט מכל . ודע דכשר תוך נ י ט  ובל נ
 שיעור מליחת(;;יל או כדי צלית אותה חתינה) אפור לאנול חי דחמלח מרתיח ושי' מםקופ למקים
י חפליטה ובלע כזית  ולא יצא לחיין ואשור לדידן ומינה גשר שפלט דמו וצירו או חודח דגפתמין נקנ
לה וכדאמרן(°) הנה זאת תורת המליחה לדעתינו כפי מה שהתבאר כאן : ו  רפ נינ וצריך ט׳ נגד :
ה פיט ו הדעות טעס א׳ דעת הראיה כבי וא לפרש טעפ חדחה א׳ . הנה רנו נ  ועתה אנ
׳ וזיל מפני הרפ שנתייבש עיט ויש לחוש לאחר שיגוח מלפלוט חרם וציר יהא ניתך  נ
ח ה הביאו בתום׳ כיאור שאין תסלח מפליט אלא דפ לת לא ט ׳  הדס ונבלע בבשר . והדין פכ
. והמשמרת הכית חשיג עליו דאין לחוש שישחת זמן ארוך ייב שעות י ו  שנתיבש ויש לחוש נ
פ עכיל ולקושיא א׳ נליע דם פליטה שעי  כיום תמים יעיד מכו'; א׳ ישנח וישהה יביש א״כ י
 י׳ל לא פלוג משוס נשר דבעי לאורחא וישנת וישתה יותר מיום תמיפ תקנו נבל כשר יקישיא
 שניה חוקה היא וכית דחראיח סובר טעם הדחח אחרונה משום דם שבמלת שלא יתמח' כתבשיל
ש הראיש ואיש . דזיא דהא הראית כתכ מי ע המלח למשוך דפ אליו ולא להפליט ממנו נ טנ  ו
 בפי׳ דטעפ הרחה ב' משום דם פליטח שעליו וזיש חמיח לפי דבריו יעיש . גס דוחק לומר
 דשובר דם שנחיבש ד,וח קצת דם בעין ויש כח לבלוע לאחר שינוח מלפלוט בשפע ולא רם
 פליטה . אמנם אפשר ליישב דפובר דיש ט׳ בחתיכח נגד רם פליטה שע״פ ולא נגד המלח ומיחו
. וחרתה כ׳ צריך ולא סגי בניפוץ דאין מבטלי! איטור ומשיה אם לא ; י  אין חמלח מפליט לתו
פ מפליטה ויש לחוש שישכח א׳ אי! ס׳ גגד היבוש ומגיש בהצטרפם יחד עם דם שעי  הריחה ג
ח ע׳ רבשר לאחר שיעור מליחח אין נרוחח סותר י ג ׳ (עטיש ב  אהר שינוח לפלוט דם וציר נו
 קצת למיש למעלה . גש מיש דמיגקין אין שייך בחס מליח כרותת ולדבריו צריך לחלק בין ההיא
 דמנחוח דם שמלחו אין עובר לשאר משקין ועור אפשר סונר דם שמלחו ספיג ומבטל טעמו לא
ר יונה ה מההיא נ  משים מליח כרותח אמנם אנן קיייל במשקי! נמי מליח כרותח כמיש הטי
פ לא יהיר. . חטעם חב' הוא דעת הרין וי״ל כדי לרכך חבשר שאם יתית נתיבש עי  לכמכא)
ח במלח לחוציא רמו יעיש . חנה דעת נולן משמע דייא שבמרדכי הס אחדים עם הרין וכן  נ
 הביא חשיך באיח א׳ ואיי איך יתכן זח דלהרין חטעמ מחמת שנחיבש ע״פ וצריך לרבך מבחוץ
צ לשרית חצי  ילי׳א שבמרדכי הטעם לרכך גוף החתיכה שיצא כל הדם וגימ טובא דלהרין אי
 שעה ולייא צריך שריית במים ימשיה היקשה למרדכי דאררבח םיא מטרשי לח . ח0עם חג׳ הוא
ח לחוציא הדס . הרביעי י״א שבמרדכי (יכמיש  דעת המרדני שהמלח יתמלא מדם ולא יהא נ
. החמישי משום דם שעיש הבשר מחמת דוחק חקופיץ חשיב דם בעין ( ן  בסמוך דםליגי על הרי
 ייבליע אף תוך שיעיר מליחה דלגבי דט בעין לא שייך טרוד ולא ככיפ כמבואר . הששי הוא
ח במלח להשליט כיכ בשפע יפירש מקצת לתוץ  טעם הראיש כיון שלא הודח בראשונה אי; נ
 ויבליע תוך חתתינה דלא שייך טרוד ביון שאין מפליט בשפע . ועכהיג בהגהות הטור וביי הביא
ק. וגם אני אכתוב קצת ן הטעמים גם טעם חמישי שכתבנו הוא דעח הגמי״י בשפ םמי י מ נענ י  נ
. כין טעם הראיה להרין יש לכיא קולא וחומדא . להרא״ה אם הגיתי לאתר ׳ מ מה שנראה ל י  נ
 שיעור פ״יטת צירו נבלע הדם בתוכה ולא מחני מליחה שגית כיון דאין לה אלא דם דעלמא
 (דזהו הוה רם מעלמא כיון שפלטה ובלעה וכיש רם שעיש) ולא אמרינן כביש במליתת כמו
ט נח אםורח בחי  שיתבאר (באין לה מגופה) וכן אם נתבשלה ויש ס' גגר החתיכח אפיח התתי
חא פירש הוא הרי חומרא ולהר״ן י סעיף ייא) ו  ועיש ובדומה ולא שייך לומר דם שלא פירש(עי
ט או  שר־ במלחו כמהימהני הדחה ומליחה שנית דטעם הוא לרכך וגם בבישול אי יש ס׳ כהי
 ע״ש שרי אותה חתיכד,. קולא לחראיה אש נתבשלה איצ ס׳ כיא נגד דם שעיש לא נגד כולה
ה ולהרי^צריךס׳ גגד כולה ומיחו לדידן דניג אף לחראיה צריך ס׳ נ תו  דהמלח הוציא ממה שנ
ע עיי מליחה) ל נ ו ; (שככר ט נ גי י  גגד בולה אף לפ״ד כהיס במליחה לא נ״נ מ״מ בבישול אח
 ובין טעם דר"! לטעם המרדני קולא וחומרא לרין אפ ריכך הנשר ותתך את״נ גתה לכי איצ הדחה
ח להפליט.חו0רא אם נאמר  שנית ואלו למרדכי צריך להדיה שש שהגןלח יתמלא שם מדם ולא יהא נ
טנ סגי ואם נאמר דרי! הפעם  דדי! וייא שבמרדכי א׳ ד,ם צריך שריה לרנך ולמרדכי שפשוף הי
נ גתנולא י  דם שעיפ די ג״כ בשפשוף חיטב ומיחו למרדכי בלא חורח ומלח אף מלת שגית ג
: המרדני לייא נבר החכאר . ולטעם החמישי יש יותר חומרא ע ה להוציא . ובין ט  מדם ואץ בו נ
 מכל הטעמים רלא מתני חדחה ומליחה שנית ולכל המעמיס אף להראיה עכיט תוך שיעור מליחה
 מהני הדחה ומליחה שנית . ואס שחט ולא יצא רם אפיח עיי רוחקא רסכינא נשלט דם חאיגרים
ש הטי ז . ומ״ט הנך רואה רלכולהו טעמי אם נתבשל כלא הדחה  ובעי הדחה לכל הטעמים כס׳
מ נמו שיתבאר יאלי למעש הראיה דעצת סוכה שמא ישכח ויניח  ומליחה שנית אפוד אף בה'
ם  לאתר פליטת צירו איכ תוך שיעור יביש או בהימ כיד שעות יש חיחר ואגן קייל לאסור כהי
ש ופבי חתתיכה ח חי ט אם גשי י נן למימר לקמן . גש יש עוד נ  בלי הרהה ומליתת שנית נדבעי
 למעלה ממיס ולא הורת אם לרכך שרי דבחתיבה עבה טאד נבנסץ המים כיש כא1 ואם שלא
 יתמלא או משום דם בעין אף דיעבד צריך להדיח מכל צרדיט יפה . ושומן אווזא שהופשט בחוץ
׳ דכדי שיהא הםלח גדבק יפוז ים. ואלי לט״ש המיה ע ו רס כלל ולרכך צריך כמיש בפנ  אין נ
. ובשאר משקין אס לרבך אפשר מטרשי ולשאר טעמים אפשר דשרי ן ל הצרדי  צריך להדיח מג

 ומיט אפשר רסטרשי ליה :
נה 0׳ גגד דם ומלח שעליד ך הגד. ייי׳א דחתי א מציא זנתבשלח נ ז דאס חדיח החתיכה כי ן ך  ן
דח מציא יש ס׳  ואנן קיי״ל דשלשים יש ואש יש עוד בקרירה כסו התתיכח שרי א״כ נהו
 מאחר רגגד כל הצדדים •ש שלשיש ומיהו לטעם המררכי דחםלח יתמלא מדם אסור בחודח מצ״א
, נ ד ר 0 ^ ף א . אמנם הדחח אחרונח שחודח מציא יש להתיך א  אס לא בהימ דהיה כגמלח מצי

ך נ ד 1 ש , י ל דהיו שורין ח ׳ ) . ומ״ש בגמרא חלליה בי טבהי מהגי י 0 ) ן א  דיש ס׳ וכראמרן כ
ו לעני; צליח בלא הרחה א׳ !  ועט״ש בסי׳ עי

 ולעני? הלכתא הנה המתבר לכאורה פוכר כטעם המרדני שמלת יתמלא מרפ ומשיה לא תזכיר
 חיש ומחג׳ חדחח ומליחה שנית ואשיגיר דסובר ברין לרכך ושפשוף היטב מלכך . ואנ!
 סינריט כטעם חמישי הגמי״י נשם סמיק דמבליע דם בעין ואין תקנה נהרתה וניליחח שנית .

 ומיהו לכתחלח נכון לחוש לבל הפירושים וכדכתיכנא ועיין כהיג :
 ויש לחקור מליחה זו מה טיגה אס רוצת לבשל בלי מליתה ולהרבות עד ס' לישתרי לכחחלח
 בשלסא לדידן איתה תתיכה אסורה דפירש ממקום למקים משאיכ להמחבר סייא וכיח איי
י . שוב ג לא מיקרי מבטל איסי נהי  מבטלין איפור לנחחלוז הא לעיע כיז שלא פירש שרי י
ן לכתחלח אסור ואף בחמץ קודם הפסח לערב לכתחלה אפור וכיח  ראיתי שאץ זח כלום רלעשות נ
. ומחיט נראת לי אס נשתתה  שאין כוונתינו לבטל חרם אלא לאכול חגשר אפיה מבטל מיקרי
 שומן אוווא וביש מבחמה ג״י כלא חרחר, דלבשר יש תק:ה נצליח ושומן נפסד בצליה אין
ט , לערבו עד ס׳ ובהימ שרי ואד• כלא ה״מ דשומן גימוח ולא שי-ך סי׳ ממקום למקום 0י ד  תק;

 םבטל מיקרי ביון דאין ראוי לאבול חי כלל ודאי מבטל מיקרי ועטיש נפנים :
א סולת למנחה בלל טיו די״ג בעור מחזיקין רם דלא כמיש הטיז סוף סי׳ ר ק  כתב המיי גקויא מ

ע : ג וראיה מיומא מדמו ולא סדש העור ובסי׳.כ״ג כתבגו ישוב לזה ולדינא צי  כי
 דהשר׳ח בהלכות מליחה ותערובות היקל בבמה דכרים ואזיל לשיטתיה ששוסק כהמחכר
י וכהינ י ; בשאר איסורי! פוסק כרמיא כסי׳ ציב אות י ' :  רלא אמרי:! איסור דביק . ומיהי ת
נ שסרו כתמחבר ואגן קייל נהריב לאמרי׳ איסור דבוק וחגיג ולכי צריך ׳  ופית שט אות ייא בתנ

 הטירה לי והר בזת (0) ו

ד הא׳ אחקיר כו אם מליתד, זי שאגי מולחין בשד לקדירה מן התורה תיא או מדרבג ל/ י  הע
 ומד. שהניאנו לזח חוא לשי שראיתי מחלוקת בדם שבשלו אי הוה ד״ת אי
נ א' דיה הקשה כתכ באלו נ ודף קי ; רשיי חולין קיט א׳ דיה הל ר. ע״ צו  דרבנן ואכתוב כקי
י בסי׳ שיו כתב דהר״מ סוגר כרש*׳ דש שנישלו י ש והנ עי ב י  המקומות דם שכייפלי אשי׳ כרת ת״
ו כתב המ״ט רלא נתבאר ברברי דנינו דם שבשלו אי חייב עליו . ועיין בהט״א שיו הי י  עוכר עלי
 או לאו ועיין לח״מ שם . וייל דהיק לא נתבאר לענין נדת אבל מלקות הייב . או אפשר אשי׳
ד בישל בחלב מתח או דם פטור ואיןלוקין על אכילתו משוש בביח מיש כשיט חי ו  מלקות אין בו
 משמע דהיה לוקה משום דם לא קאי כ״א אחלב מתה דלוקה משוש נבילה במיש הביח. בקו״א סימן
י א ק נ ׳ לה ילדידיח ע י נ טי ביצת ג ו דרבנן נ מ י א א י  שיו ועיש פרישה רסיבר דלית נד,לב מתה נ
ה והא ציר נבילה דית הוא במבואר  אדם . ואני תמה על עצמי איך יאמר חלב מתר. מוהר טי
; וטוכח בבכורות ו׳ ב־ רחלב הוה כמו ציר דפריך למה ל׳ גמל ועיין שש  0ימן שיא מהטמא׳
 תום׳ ר״ה לאסור והיה ציר נבילה והלב שלה הוה וודאי דית . וגם מלקות אין בו ודעו כחיש
מ שם דלאו מבזזרס קא סמעט להו אלא כיו; דמריגו״ א היו ועיין מי ג ממי י פ ש הרימ זיל נ מי  ג
 אתא אי! לוקין עליו עיין בשרשי הרימ ז״ל. ונסשר שושנת העמקים אבאר בזה . ותדע בעוף
ז א׳ ד״ה הואיל ׳ ס . ועיין תוס׳ פסחים כיב א׳ דיה והרי ושבת ע  לא נאמר מבמרם כמיש המי
ח ו  דם לאו בכלל נבילה מדלא משני כשהותרה נבילה הותרה דמה . ר,ןיין בפ״א מהל׳ אנ
ד דם נבילות אין מטמא אדש יכלים אלא כמשקי; טמאים ואס כן האם אמד יאמר  הטומאה הי
ל נבילה וודאי אין בו כ״א איסור תורה כמו ח״ש  דחלב שעיקרו מדם יהיה בנלל לא תאנלו נ
כ בשכתכ הרימ יאי| לוקין על אכילה משום כביה על הרש לחודיה קאי דלוקח משוש  ואיכ עי
 דם וכדאמר! . אבל התוס' חולי; ק״ט א׳ דיה הלב וקיכ א׳ דיה הקפה כתבו ההיא דיריתות
 קודם בישול מ״רי הא לאתר בישיל אין עובר עליו יאנת• י״ל אישור הורה איכא אלא שבקי־א
ו בפי׳ דם שבישלו דרכנן והוא דעת הראיה בב״ה עיה ב' ומשמרת הבית  א׳ דיה דש כחנ
כל ספקותיו ג׳קילין כיון שקרוב מאד לאיכיד הודה . יבדףקביז  הפכים עמי וסיס כתב דלאי נ
א) אמא׳ הברה ״יעביד הגעלה כדרבנן . ועסי׳ ' : ג קשיא סשיגנא (אבהיע הביא הטור ק ת ׳ ג  ג
א וכ״כ האחדינים ו בבי דוגי הביא הפור דברי הרשכ״א דפ שבשלו דרבנן מסיגיא דמגחית כי  עי
 ועשר״ת אות א׳ ואמנם אי; להקל בםשיקן כ״א היבא דאיתמר גשי׳ כמיש במיה או שיש צדדים
 בלאיה ולשיז בשי הנראה דסליחה לקדירה מדרבנן הוא ולקמן אבאר עוד . ועיין שפחיש ג״ב ב׳
 ־,־0׳ ד״ד. ומה דלא קא;;ר קיו:;רש דלא הוה גנלל נבילה . והנר, הא דשו״ך [א] וריש עיכ הק״ו
א הותר י ה בנ״ט ילאו ככלל נבילה וקשיא אמאי לא אמר קיו מרט ד  כששוטי דלדידיה אי! בג׳
r ואש נאמר דם שבשלו דדבגן יש שירבא מה לדם שכן יש היתר לאיסור ועיין קידושין בערלה ' - . 
; ( ד ו  ; ש יאיכ קשיא קצת תתוס׳ לשיטתם בחולין מה הוקשה להס קיו מדם ובשבתיש אבאר ע
 הנה לשי זה בל• שני גרע מכיר דאלו בכיר פשק נשל ר5 געי! שרי דפשק דרבנן להקל וכיש
 אף מ״ד מפליט ומבליע ולא מבשל כומובח סשגה לתאלפפ שדק כירה וברברירנא לעיל
נ הוד. ספיקא דאורייתא . ועיי עירוי נס• סשיקא חוה לעירוי אין מבשל כולו י  כסימן פית א
 ועוד דעירוי מספיקא מבשל וחכא לחימרא והנא לחומרא ומיהו בעירוי י׳ל דהוה ס״פ ובסימן
) . וראוי שתדע למיד דש שבשלו ררבנ; היה מלחו הוח דרננן כדאמר במנחות כ ) ה  קייא אבאר ו
 שם ומיהו היינו מליח שאין נאכל מחמת מלהו הא :ז־ייחה ;!וע-.-. הוה דית שהרי אמר שם מיד
 בעינן גרגיר א׳ למצוה עיין תופ׳ שם ד״ה אלנ;א מליח- מועמת לא יצא מתורת דש עיין הל׳
 איסורי nifa שיה ה״ר . ויראה' דוה דווקא דם צלול שנשל גרגיר א׳ מלח הוה ד״ת (ומליחה
נ דיה הקשה) הא ח־.יבח  מרובה הוה דרב:! אף דם בעין כדנזוכח ממנחות ותום׳ חולין קי
 שנמלחח מעט וסשק נגע בה ד״א או לאו מט": מותר אותו דבר שאצלה אי מליחה מועטת לא
 משליט סירי ואי שאיא בקיאין ושמא הוה אינו נאבל מחמר. מלחו תו הוה פפק ררגנן ולקולא

: ( נ  ומיהו מס״ס אי; להחילו דהוה חברון ידיעה אלא רדאמרן (
 וראיתי להביח •עקב בפימ; קע״א האריך ומסיק דש בתחלת בשילו ותחלת מליחה הוה דית
ג גמליגה רהוא תהלת בישול לא מהני משלית דהוה דית י  ומשיה גהימן ס*ת סי
 ללא כשיך אית ליר יראיה מתים' חולין דס דאורייתא שכתבו דבשנשלט עד שלא ;תבשל הוה
ר או עיי מליחה מיד היה י  דאורייתא עכיל . יל•;ראה כמיש הרימ ישיך רכל שליטה עיי נ
א למעט דש ממלח והא מליח כרותח כו׳ ואי נ מה פריך במנתו,־. למה ל׳ קי  דרבנן ותדע דאלי
 כעינן שיחא שיעור סליחח אין קושיא דהא אפשר למלוח ולהערהו מיד ואף שייל דש צלול
מ מתום׳ אין ראיה דהיק תחלה כשנפלט ריל אש  סיד הויה רותח משאיכ לפלוט מחתיכה מי
 היה נפלט תתלה ע״י סחיטה קידם הבישול הוה דאורייתא הא ע״י בישול או מליחי גבל ענין
. ושוב ראיתי בן בשי׳ בחהיר עלה רהך וזיל דפ אם היה נסחט קודש הבישול הוה ן נ ג ר  הוה ד
' ה ג ׳ ; בתהיא ע . אמנב : מי הכי סוברים וכדאמרן  דית והביא כן בשם התוס׳ אלמא דהתוס׳ ;
ה אסור כי שמא בהחלת י  במיה בהלהמו עפ הראיה זיל השיב דמשיה אותביה אצדדים ורץ נ
 חומו קורס בישול הוה ד״ת כבי דוגי ובהא דדם דאורייתא אלמא דברי הבית יעקב •ש להם מקוש
 ואין לדחותן כלאחר יד (ומיש הרשכיא קידש בישול גמור הוה דית איל ר.א אחיכ שגצלח ב״צ
. והגר, דעת המחבר ממה שהשמיט עובד כוכבים ( י י  הוה דרבגן •יל רעיי גלגול הוה דרבנן עסי׳ ק
 טסלית אין ראיה דאיתחזק איכודא ולא םיל עיבד כוכביס אנקיותא קפדי וממיש בסי׳ ש״ז סיו דאץ
 לוקי! על אכילתו משוש בבית הא משים דפ הי׳ לוקין •ש ראיה ונטיש השיך שש ואנן לא קייל

ח יבד״מ וישי ז במעשי. ראשה ששבחה א• הדיחה היקל טנזעס ״ נ ו י נ  כן אלא דס שבישלו דרבנן ו
 רם שמלחו דרכ;ן ואף כל רם שנשלט ע״י מליחה ובישול מיד הוה דרבנן במיש השיך בסי׳ סיה

. גם לא בבל סשיקותיו הולכי; להקל כאמור : ד  איח ליד ועדיין חדבר צריך תלמי
י כבישה מעליע בצונן אי הוה דיח או דרבנן ומה שהגיאני לזה  ואיכא לעיוני דם היוצא עי
ש רש״י במנחות כיא וא״כ כיש י מ  דרס שמלתו דרבנן לא למדו אלא ממלית כרותח נ
 כבוש לחור, כמבושל לגמרי א״ד דוידאי כבוש אין מבשל דק מפליט ומבליע לחוד ודמי לכיש
:  דהוה דאורייתא זנדבהיבנא ואייה נסי׳ קיד, אבאד זד, ושש העליתי דחוה ד״ח ול״ד לדם שמלחו
 1אכתי יש לברר דפ הכבד קירפ שפשלי אי הוה דית א• לאו וניט להקל בםפיקו . הנה
 מרשיי קיי ב׳ אין הכרע ומיש התוס׳ קייא ד״ה רם פי׳ הקינטי כפי הנראה ציל ר״ת
 רהוא כיכ בק״י ב׳ דיה כנדא רלא מנו בריפ י״ש יש הבבד אלמא דרבנן הוה ובן משמע מהא
 יאמיר. ילתא לדיג אסר לן דמא שרי כבדא אלמא כפירש חשוב רכולו דם ואפיה שרי מיה
ג אות ח״י דס חכבד דרבנן אמנם הרימ ׳ ז דייב וש״ך סי׳ ע ד דיי ואוית נלל טי ח הלל כי  ועיין תי
מ ו חשיב דם הכבד כדש תאיברים שעיבר בלית אלמא היה ד״ת יעיין כטי י א ה  זיל בשיו מטי
אה יגורפ בהתיא דבריתית רם הכבד שוב ראיתי בשי״ת שער אפריש סימן שית י  שפ ינפי הנ
ח בה דהיה דרבנן יתמה עליהש מנ י יישיל נחשי א סגרת הוי! והזד. דית וחגשי י הנ ך ו י  האי
 קושית התוס׳ דם דאורייתא דהיא קושית אליגוחא . והגח לשי מד, שצידד שש יש הםמשוגית
י איברים בא ואיכ יש ליישב דהיק דם דאורייתא הבנוס בסמשוני א ש ם ת י י י הכגוס הוה י נ כ ב  ש
י השק בכבש במשקה וביומה אי יש ם׳ כמשקה רק כ ת . ולפיז כ י  הכבד שתט מרובים הות י
י רט תסמפונות לחור תו הוה ליה ספיקא דרבנן ולהקל כמו כגוש בבית דמקילין היה כאן ואלו ג  ג

: ( ־ ) ן ר מ א ד כ  נשאר בשר כה״ג הוה סשיקא דאורייתא ו
 העיקר הב׳ הוא להבין שעולת חסליחח מח היא עושה . אש מיציאה כל הדם ער שלא
י שים משהי תיך התתיכה ימה שייצא אחיכ מוהל ולא דם הוא או דאין א ש  נ
 כומיא כל הדפ ונשאו קצת בחיכי! ימיט בשנותנו בטיפ קיים בתבשיל קייס שתרגיש החתיכי.
ם יאין ייצא ינתי דאגן לא קיייל כתריס זיל ימצריך חליטח בריתת־ן נ הי  חוס הטיס נתקשה שי
ם בתוכח^ וחמליתח פועלת להוציא משטה שני החתיכה ט חא אגרינן דנשאר י  אחר המליחה טי
י חוש הסיס נתקשה שוב הדס בתוכה . וניט נ י ח  וכשמגימין במים קרים כשתרגיש התחיכח א
 דלאחר חטליחח אי נכבש נקרים טעליע שניהם אהודיש . הנה הראיח זיל בביח סיי ב׳ וטיט
ן המליתה כשיעור צליה פועלת להוציא כל הדס דק מה שבשטה העליון ואחיכ כשיגיע אי בי ו  סו
. ואסור לחתיך לנתחים יקים אא״כ שהה יום שלש ו ב י ת  למים חטים קודם שישליט לתוץ יתקשה נ
ח גבי יגיש ועושות חביא י ן פנ י בעי לאויחא כן מתבאר מדבריו ועיין בי  במלחו או כעיןמליחח י
 ב' הסברזח י0״0 דם שמלתי מדרבנן לא יקדקז כיכ משמע דיש קצח דם לאחי מליחה ולא
עיש. ובמשמרת הבית בב׳ מקומות הגיל הרגה להשיג עליו דא״כ צלי  חששו כיון דהוה ירבגן י
 קרי היאך אונלין ויאסי לחתוך כל נתת לב׳ אלא שמליחה מוציא הבל ימיהל נשאר לא דם וחית
י אי; ראיה כ״כ ו . והנה במעשה ירש׳ ו אות טי  צלי בחצי צליה יוצא כל הדם עשיך בסי׳ עי
י בה״י! מי;יז באי; היט  שמא לאחר שיעור מליחה לא מיחשב רותח ומה יקיייל גסלת מצ״א שי
י לית; ב:!ים ק־יש ת ו  אפשר לאסור כטעם הראיח זיל . וממיש חמחבר לקמן היט אחר שנמלח ג
 הראיח מודה לזה כי קודם שירתיהו המים ;תקשה הדם ואיצ חליטה . אגעמ ממיש דבחבי ש״ה
ל גחח לכ׳ אחר שיעור מליחה איצ מליחה שגית וב! ממיש גוהגין בצלי קדר גס מונח  חתך נ

ק [יי] בפתיחה להל׳ מליחה ד״ה העיקר א׳ . והגה הא דס־ץ ו,־״ש עיינ הקיו נ:;י;•! יכו׳ . נ״נ וו: תמוה להא ק״ו-נששהו ליני) וי׳יל כור הנשקל יוכיח נקישית מוה׳ שם ׳ ל  חרושי ר



 קםה משבצות זהב יורה דעה פט חלמת פליחה שפחי דעת
ן ובט״ז ובפתיחה נתגלו ווזמעיי! ייאי׳ ו נ י ן וי״א שנטורני סשופ ו י ן י ך . עשי י י ר ו ט א *  ה
פנ ולייא  I דחלוקיפ ה0 להו״ן להעביד היובש שע׳׳פ החתיכה ודי נשפשוף הי
 שבמרדכי *דיך שריה ח״ש לדכך החתינח גפנים להוציא דט והטודני טובר שהמלח •יתפלא טד0 ולא
ן י  יפעיל פעולתו. והי״א שבפינ בטלה ולא הדיח תוזלר, דאםוד הם המט״ק דם שע״פ הנשי הוה בדפ מ
ק בעליה . ואנו מה1יק>ן עינך הטעם נטרדני שהמלח יתמלא י י י  דלא שייך ביה פרוד ולא ככ״ם ולא פ
 סרט ופש״ו. שדי בה*ס ונס הדהח מועטת 0נ׳ להעביר הרס שלא יתפלא ר,ט*ז . ופיהו הפעיץ נסשםרת
 הבית ע' »׳ יראה דלנתחלד, הצריגו הדחה א׳ שיהא נוח לפלוט יותר או שהפלת יהא נדבק בנער
. וירצה נוה דלבתוזאת טז״חין י ו י ש נ ע י  ובתשובה סי׳ תת״« כתב דחוה במו כבדא עילויה נשרא ו
 דהוי. כמו דם בעין ודיענד אנו אומרים דחוה כדם •ליפת , אםנט לדינא אנו סוברים דהדוזה מעננ אף
 דיענד ועט״ש בש״ף אות ייב •י ב ואס . עשיך והטנהנ הנבון לשדות חיש במיפ ולשפשף בידיט
ן דווקא י . מ ך ת  ח־טנ להעניר דט בעין ואז לנולהו טעמו שיד רינון איכא ולהעביר אימא: ג ח

ץ י ז מחוש ולא שייף תי׳ ח מ ו  מיוחד לשחיפח שלא יחתוך נסכין רפ שע״פ נשר והא בלא״ח צריך ה
ול תינה הלנ מנין של שחיפה משוט דפ קשיא ווויי דחם פינוים תדחה פשוט י  ולחלב נעי שפשוף נ
יגוך וטש״ת חתך איצ חדחה פשא״ב לויי! םשופ דט נעין נחתך אף דיענד טעבב תרוזת . וע«־"וז  י
 אות ד׳ הקשח ד.א דווקא לא מפלים אלא עפ חיפ tap יאיל׳ דפ ננרר אחר וזחתן וחיה גקףנ ביד צריך
ן לא והקשה למאן י נ ׳ נתב דוקא להפליט טפכין נעימ חוס קצת הא גשר דד  הדחח ובכריו אות נ
 דםובר חתך נל נתח לנ׳ בעי הדחה קשיא קישיח הרין וחי׳ לצל• א״צ הדוזז ענ״ל . הנה טיש נשר
 דרניך מפליט וטנליע ע״י דוחקא בלא חוס לא ידענא דהתופ׳ חולין ח׳ דית אגב ובחולין קי״א ולקטן
 פי' צ״ו ס״ח ונשיך אות כ״א דםתט סכין שסנונית קרוש ע״פ יאש״ה ילישחא שרי בחדחח וסילקא שאיא
. וטיש יץשיח הרין ו  נחי־וזת צריך גרידא ונכטה רינתי פנואר דיחקא לחוד אף נאוכל אין מפליט מטנ

 לחלב צריך שפשוף נוול אי לצלי נט״ש הוא :
• י פ ענ י ה י נ ענ י די ה לי »0 חתך אחר הדחה לב׳ או חתינח שלא הודחה נ״א טצ״א שו א ל  י
 רלטאי ניתש לה אי משום דם בעין חיה ראוי לחוזיר אף בלא ה״ט רםתטחתיבח יש •לשיט
 ננד נל דם נעין ומסתמא יש ס' ננד צד אהד ומיהו נלא ה״ט אין להתיר דעיקד הםעפ נפרדני דהטלוז
 יתפלא סרס ואין פועל פעולתו ילעיניבא ועא כמ״ש באות י״ב וא״ב ועת ננמלחה פצ״א ואץ להתיר
פ ונאסור , וטיהו חתך רק קצת יש להתיר אף נאין ה״פ דיש פ׳ ואי טשופ דלא נמלח י ה  נ״א נ
יט אץ העולם טדקדקיפ בנך נפ״ש הש״ך אות כ' . יהיינו גלא תודח כלל רק טציא אפיח יש נ  נ

 להתיר דיעבד נה״מ ונדאטון :
 בתל הט״י נלל ר' אות ה׳ בשם חטיו זקנו הגאון מהר״ש שפירא 51 אוווות שנשחטו והווזזו נחוץ
ה ק״ה טשטע דעוד איח ניה נ ש נ נ ת  תיך נ״י הווה להפשיט העוד ולבשל והנשר יצלה והט"׳ נ
 נקבים ועולה נ״ג לנשר יע״ש וידאה טדנדיו רטש״ה אומד הגשר לנישול דהדחת העור לא שיינא לנשר
ה נם שפא תוך נ״י וטחני הדחה היינו י  והפ״י סונר דאית גיה גקניפ הודח ניב הנשר ויש לעיין נ
חה ע״נ שלפיפ תי ׳ צדדי( לא פצ״א (°) ־• ד או . עש״ך דאפ לא חפיר די נ  לרכך בעינן שיודח פנ
ו י ז ך המקים ו נ תי  ודאי דם בעין ליבא ב״ו שלא הפיר הםלפים ולרכך איפשר ניק ושורד! נל הרנל נ
 נ״נ וט״ש דאז אפילו טח שחוץ לקליפה אפור יש לעיין ניח ועסי׳ ט״ח אס עיטדין על פלפיהן או
או ובת״ח כלל ט״ו ד״א בתב הרתח טועטת פייוי לאחר י  פינחים «ל צי! •י ה דק . עש״ך וכוונתו מנ
 שנמלח הוה דיענד וכאן סיירי קודם פליהח אס חייוצ חיטנ א״צ לםיוח אף שלא נמלח יבהדוזי. מוששיו
נ דוזודנאן מםישנת״ת וליחא ת  נ״ז שלא נטלת צריך לחזוי ולשרותו דלא כל״ח ול״חב' אות רי״ז נ
חח מועטת סגי אלא שפ מיידי לאחד פליחה יגחני ו זאיז ינס״ב גחנ״ה כתב חי י ו נ  דא״נ סותריט י
 סיירי בתיח וכ״נ הס״י ש0 אוח א׳ דאין כאן חזרה וט״ט השינ עליו דוקא נתנשל חוה דיענד הא קודט
 נישול יחזור וי ריחנו ייפלחנו שנית םמ״נ ש׳׳ר אי םשיס דפ רעין הא חעניד ואי פשוט ריכוך חיזר
ו השיך חרוזה מועטת סני רק דיענד ולנתחלה בעינן חדתח נ ו פ  וםדיתו ע״ש נלל ח׳ אות נ' וייל ו
 היטב חיינו להעניר הדט שע״ט וםש״ה נל שנטלת ע״כ סגי בחדחח מועטת דאי חיישינן לחט שע״פ אין
 תקנה באין ה״פ ימש״ה פיפנין עליי אי יאפי• דייא באין ה״פ הטעם דפי' חוט טפקוט לםקוט וחוח
 נ&ולח נבשא״מ ונט״ש נסיו וםש״ה נל שנמלח סוטנין על הדחת טועטת והמעיין נת״וז בלל פיו יש
 לפוש הדחה מועטת קורא נלא שליד. ונל שלא שור, חוד. הדחה טועסת יע״ש לילי שחפ ז״ל *ירשי
ן. עשייך והנה חטחגר גפי פוגר טעפ הדחה משום דפ בעין לא דחשינ דם נעין אלא  נע״א: ן יטתי
 כהמרדני שיתפלא המלח : ז ונהנו . עש״ך דםדינא שוי ואץ שורץ הנשר טעליע ולא נלע חנלי
 ודיעבד אם שימש רותח שרי דאין הבלי נלוע מדם דצינ! יייא s ח הבשר , עש״ך ועמיש בסימן ק״ה
 פדיני כנוש ננלי דאוטר נכולו והיינו ע״י נבישה טעל״ע ובשיעור שיתנו על חאש עט״ש כפי׳ ק״ה :
 ט ועיין לקטן. נתב הש״ן דנתנאר שט ואין פ' בטיט אפור הנשר לצלי וניש ט' דעת דם״א לקדירה
ו דיוצא ע״י מליחה ומיהו כי אין נ  שדי וחיינו ע״י טליחה ולהרבות עד ם׳ ואפשר אף נפתית מסי פו
 ט' כיון דיצא וחור וננלע שוב אין יוצא ע״י פליחה ובטי אין השש כ״א פי׳ טםקום לטקוט טחני םליו״
שו נשר מעייע מותו  ולדינא העלה שט לצלי טותר ועם׳יש נפ״ו שם ! י טותר . fwt~ דאט שרה ג
א פוף טעל״ע והיינו קודפ  ונט״ל הוא ולנתחלה אמוד . והשד״ח n׳p קיר, אות א',_אוטר ונבישה נ
 שהומר האיסור הניחו ההיתר הא נשתהה קצת תו הוה נס״ל. נתב עוד השד״ח שט דהט״ז נק״ה פותר
 לט״ש הט״ז בטי' ס״ט אות טיא וכוונתו וכאן נאות פיא כתב הט״ז סולח נכשאיט ואת״כ פניה נשר
ו שמולחין אח״כ וציו זב טטנח חוח ריח ש נ  מעליע נאסר והא נט״ל והטיי כלל י״ב איח י״ו תיי י
. ועיין נאורח טישור כאן תמה על ט״ש נ ״ ק  ומהליא לשבח יע״ש וטשטע דאופר הגשר נ״ג ועפ״ש נ
 הס״ז שם מה שהתיר באפ נכבש דבר איסור ואח״נ נשלו היתר ושרי הא הט״ז כחנ בסימן צ״ג חלב
' ו נשרה בשר נ נ ע י  שנשתהה פעל״ע ככלי אומד אס בישל אחייב נפ ט״ש ראיה פריט כאן לאפוד י
ו ורבנן לא נזרינן נ ו נ נ לנתחלח ׳ע״ש יעט״ז טי־ קל"! אות ז' משמע לכאורה ד ת  טעליע נד״מ נ
 נטייל יחיד. גוירה לנוירה ופיהו דפ בבוש היד. ד״ת כפו שאוכיח שט . וקושיא שניח י׳ל דט״רי
 טאיסוד ררננן אלא דטםתיטת לשונו לא טשטע נן ונמי׳ ק״ה יבואר בעזח״י : יא דין כשר. עש״ן
 נשם ׳ש״ש נשר שמלא קרח אין מועיל מליחה ואפ נקרש תוך שיעור מליחה סוב לטו^ו פ״ש ואם לאו
ו נתבטל רתיחוו נ ׳ כ  אם שהה אהר ההפשו שיעור מליחה נשר דיענד. [ב] יפשפע דציווף לא מהנ׳ נ

 ראשונה וצריך לשהות אח״נ ניחר שיעיד פליתה :
pre ב הננפת הנרולד, נהנהות הנ״י איח ע' בשפ משאת מימין בתשובה פיםן ^"ה לאם הית ת  ב
 אס היה נקדש וע״א מעיד שלא היה נקרש נאמן ונתב הנהיג ימיתו דגל לפי הזמן אפ •בול
 לקיוש אסור טםפק ואפ לאו שרי והיינו כשאין העד אופר כלוט אנל כשע״א איטר רלא היד. נקרש אף
 לפי ה!טן היד. אפשר שיקדש נאמן במו שאבאר ודע דע״א נאט! באיסורים הינא דליגא הו קד. נפניאר
 בריכת׳ טובא ופיהו שחיפה־מיקיר ומליחה בידו הוא ולש״זע״א אופר שלא חיה נקרש ¥1 דל* מיקרי
 איתח׳ק איסורא אף שאין נידו ניון שליי מליאה היד. עימד חדט לצאת והרי אנו עושין הטליחד. אלא
נ דלא מיקרי איתחזק ת נ אות א' הניאיחיו במיז נ  שטש־שקין אט היה נקרש פש״ד. נאמן יעמ״י נלל לי
ה . ודע ו נ . ומיהו משוס ספק ררננ) לא םקילי! כיון שנולד הפסק 5ץדם הנישול ויש לעיין נ הי נ  נ
ך ואחר ההמשר צריך להדיח לפי הטעם לדנך ונשהוא נקרש הוא קשה  דנשר שמלא קרח והדיחוהו נ
: י5 אם . עש״ך ודנרים ששוטים הפח דלית דחמחנר ( י  נאנ; טיהי דיענר •ש להקל ווה פשוט (
 סופך דיעבד אטעם הראיה דהיחה א׳ עצי. םיבד, שמא ישכח ויניח לאחר פליטת צירי ייבלע אי נטשםרת
 חנית ובתשינח תת״ע דלנחחלי. געינן הדחה נפי נגדא; עילוי בשרא ידיענד שרי לכן כתב דפדכתב
נ הטעם רעיי פליחח שנית •פליט נטו חתיכה ת  הנ״י בראי הראיש לפטיך עליו נדיענד והרא״ש נ
 תפילה שהווחח אצל מליח: אלטא פליחה שנית נעינן ונן בשיע ידיחנו ויטליועו משמע דאין תקנח נ״א
פ שעליה גטי נה״נ מיידי, ליי  הדחה שנית וטליהי,. ופינה הר״נ נטי נה׳׳ג טייוי ונן ביש 0' ננד הו
» י  טליחד. שנית שרי וננר החנאר זה בם״ז דלא עדיף ם׳ טה״ט ואפיה בעינן םליחח שנית וח״יז ג
ט . ויראת לי דב״ש לא  ששיט : יג ואפילו. השיך העלה דנלא שהח שיעור מליחה שרי לצלי נלא הי
ח כלל ה׳ דיג הפנים לאסור לגתחלוו גלא שחח  נפלח רק טעם בעין מליחת צלי שרי לצל• דהמעיין נתי
 שיעיר טליחד, לצלי דלא נאויה ונתב שאין ראיח לאסור וטשפע נפ לא להתיר ואח״ב נתב ואם נפלח
ייח מליחת צלי מלא שחי. בטלוזו י  פעט נטו טליתת צלי אפור לקדירה משפע לצל׳ שדי אלטא וטיל לי
 ונן ספתנר דהא לא שהה עניפ תוך שיעוד מליחה רותח ומבליע דם בעין אפ״ח שרי לצל• נ״ש מליחת
ג הד״נ נשיע פי׳ עיו פ״נ דפשק אי ׳ עניפ לצלי י  צל׳ דטדינא לא הוד. רותח אלא שאיא נקיא') דשו
. ינ״ת דס״ש נת״ח לקרירה אפור הא י ל  לא שהה בפולחו פותר לצלי נ״ש בלא פולח נ״א מליחת ג
 לצל• שרי הייני חרתי לטעלייתא לא שהה וטליחת צלי נסייש המ״י שם אות הי ומפרש דברי הריב
I f וםנזך *או rfra בש״ע םיטןע״ו בתרח׳ לטעליותא דהא ננהיך נפיפןע״ו כתב דהייב חוד כאן 
 יאלו לט״י לא סמך על אי״ה אלא ע״ב מפרש השיך דהדא טהני ח״ת טליחת צלי אטנט יש לעיין ניץ
 שא״א בקיאי! אפשר לצלי אסיר ושאני לא שהה דביח אנו נקיאץ ועי׳ בספר מקום שטואל ודבריו
 צ״ע . ולעני! רינא יש לפפק נמ״ש (°) ועם״ז איח ז׳ שהניא דנד• ת״ח דאף לצלי אפיד דהיינו נטו
. ונל״י  שפסק לקסן מים! ע״ו אות ה' יאף לא שהה נמולחו אסיד דלא נט״ש חד״ב גחניח שם דשדי
י לו זה הא נעיו עי  איח •״ר צירף דעת הט״ז להתיר לצלי נלא שהה שיעיר פליחה ולא ידענא מי ו
 *ית ד.' מבואר ההיפוך . ואץ אני זיוטד ד\חר מאחר דנה״ג בתנהות ג״י אות פ״ר, חגיא כפה פושקים
 לאמיר לצלי וליח ננ״ה אות רי״ט אומר נס איסור אין אומר נגל הברעת דם״א סימן ע״ו . וטיהו לא
' שט : יד מיתר . עש״ך עשת נלוטר יקשיא  שהה ולא נפלח כ״א לצלי •ש לצדד להתיר נפ״ש חטי
 ליה בלת וה״ה איך תלו• » נוח ליד. אפר דוידאי יש שיינית להדדי . ולכאורה נראה ריש סי א״ג
 פליחה שנית יםש״ה ביוב שפיר ופשפע נהרחה טועפת אף שלא נשלו עדיין א״צ מליחת שנית והיינו
־ לתתיר »  פדכלל עט יש 0' ועסי•'• בלי1 הי אית נ' תטה עליו ולטיש א״ש אפנס כבר כתבנו בם״י יא״א *
 בל• פליחה שנית ביש ס' דא״נ היה תרתי דטתון אהדדי ועור ט״ש פלא הודח ואץ ט' דנעי דווקא
נא דאיינ יוצא נסליחר, ראשונה אלא נט״ש שם ראי הפעם שיתרנך הות פירש םטקים ו ו  שנלע הא נ

ק ״ ע  ר
ת שירשא מיעיל להקליג הטעם יהיינו נקינה להוא מותר הוי נמו נ״ט נ:"ט להיתרו) נע"; י נ ס  לחלק ו

ם דאיסורא גלמ לא ממני ונקלס : ו  הנ״י פימ! פיו משא״ג נ

׳ טעמים א׳ סעס הרא״הומיש דס במין הוא לאי ווקא דלהלא״ה £ M צליל* . עט״ז הניא p נ & 
 I דה שע״פ לא הוה וס נעין דאל״נ אף תיו שיעור מלימה ינליע דלא פייו טרוד ולא
 כנניפ ננעץ וטעם ב׳ הוא סי"! אמנם ס״ש דנהא פליג׳ הי״א וי״מ לא יוענא דאלו להדא״ה הוא רק עצה
 טונה שמא ישנמ לאחר פליטת כל לידו(ינ״ש או נ״י) ואף אס נאמר ולויון מדאי אוסרי! משום יסונריס
 כסמ״ק נמ״ש הט״ו נאות ז' נעלמו דהוה דס נעין ונאן נתנ להמחנר וייא פונויה לאחר פליטת דמו אן
פ ומש״ס אוסרי! דא״א לשער מיד לאחר פליטת ומו להדיח מיד מ״מ אמאי י נ נ  פיס ציר לא אמוינן טרוד ולא נ
 לא סי׳ כפשוטו מטעה הסמ״ק (עיין נהפי מקומ שמואל הקשה קושיא אמרת ולק״מ ומה שהקשינו קשיא)
 והמחני וודאי חור מםשרו הארון שנתנ להתיר נה״מ וכאן סתם נוטה א׳ אף נלא ה״מ שרי ניווע דרנו
) ואס . סטי! והוא קופית הפרישה על הטור וסי׳ וקמ״ל וא״צ שריה ולרמיא ב  וכדאמרן. ועמיש לקמן: (
 (א יתכן זס דסא נתנ לנתחלה צריו שריה תיש לרבן כו׳ ומיהו למ״ש הש״ך אות ה' דאף לא נמלח א״צ לשרותו
 אין קושיא אלא דמ״מ קשיא סא אשמטינן אח״נ ונית דאשמטינ! ננטנרה נעלמא סגי דזיא נמו שיתנאר ע״כ
) טלפי. עט״ז ומימי נהדמה סגי J ) : ש נ ״ ת  שי' כתי׳ א׳ ש( פרישפ דליח זנעיק סמזן להדחה מלימה שלא ׳
ן ונ״ת נסקופ הםלפיס לא נתונן אס נן יהא אשור להדיח עו שיסיר הטלפיס לדידן נ ר  וא״צ שריה דננד מ
ו יענ ) ימתין . עסי! יעיין מ״ה ט' כי אס לא יתלחלח המצח לא יוציא דס ויראה ו ד ) : פו  דטיקר הטעה לי
 אס נסינש מאד אמר הומה יש להמיר כ״ש א:ן קייל פיקד הטעם משים ייכון או דס נעין ינה״ממתירץ
. עטיו דהיינו לח צונן או רותח עש ודיענד שרי ואס שכח ו נהנ  נס״נ יש להתיר כאן נלא ס״ס: (ך,) ו
 וסדיח גכלי נשר נ״פ רוחן ומויח הכלי ואין קפיוא אנל לנתחלס לשרות נכלי כפו אשור וראוי לנעור >מי
ו אי נ ) ואס . הס״ז הניא ממליקה מ״יו וישיש ונאות ל״ז אנאר. נס לענין נ ו  שעושה כן וכ״נ הנ״מ ־. (
: (ft וימלחנו. עט״ז הנס לעס א׳ הוא ' ׳ ונלל כ״ד אומ נ  נשוה מעל״ע מהו וינה ועמיי נלל ג׳ אות ו
 דעת הרא״ש סנ״ס ליש אוסרין שאין סמלמ מפליט נשסט ולא סווח וישליט קצח ויבליט ללא שיין טלוו ניון
 דאין פולס נשפע והוא״ש התיר דהא נתנ םה״ת נשר חי שנחנזמו טס נשר שנמלח דלא שיין כלל טרוד
״פ) ה״ס נאן ושרי ומיהו מיה מקום לאסור מטעם פירש ממקום למקום יימיא נ נ נ  (כפנואר סי' ט׳ ס״ו ו
ע ואכור לדידן ול״ו לחתינה טפילה שנגעה כציר ואין חומה מחמת עצמה משא״ נ כאן אלא י פ א  למולח מ
. ואפשר סרא״ס סונר כמלח מנל־ע לדס שעליו גס כן או מחמת רתימת הנשר ה ו  דראיש לא סונר למלן נ
 ננלפ מעצמו והא ולח חייש לוס כטליו וסונר ג״ו מיקרי ום פליסה ולענין צליה אס לא הוומ בראשונה שרי
. וסנ״מ ן  דיטנד עס״י ט״ו נשיך אומ מ׳ ולא הוה רם בטין ממש ה״ה ומצי םנר הרא״ש לגני מלימה הכי
 ואחריו נמשך המ״י כלל ה׳ אומ א' פירשו דאין המלח מנליע לדם נטי! שעליו יעיש. וטטסהאוסרץ נאין
 ה״מ לסונרין דסוה דה נעץ ולא מהנ׳ טרוד וכנ״ש ולצלי ג״נ אסיר ונסי׳ ע״ו ושרי ויטנד צלי נלא הדחה
 א׳ חילק שס הש״ו נין מה שננלע ע״י מלימה מו אין הצליה מוציא דם בעין נוס משא״נ צלי בלא סוחה נורא
 מישנ שיינ לדם כזה ולא היה במין ממש ואין מנליע נלל ועמ״ש שט ונשיו נאן אנאר עוד : (ח) נמלח .
י ויפליט וינליע יע״ש ולדידן ״  עסיז ומ״ש לא״ו משוס דט פליסה ו״ל הוא הי״א שהניא מוא״ש והניאו מ
 אין זה משש עילי והיה אחתינה טפילה המונחת אצל מלוחה המנואר סימן ע׳ אלא דמנ״פ נמלימה מוטטת
 יזיישינן לא״ז ה״ה לדיון חיישינן שמא ינליע דס נמין וחילק אנ״ח ומתיר. והנה הנ״ח איסר אף נהימ דלא
 ההיינ אלא נלא שהה נמלח! או מליחה מועטת היקל נה״מ יא״כ לנאווה אין נימ אלא והנ״ח סיקל אה תרתי
 לםעליומא לא שהה ומליחה מועטש נאין ה״מ ע״ז חולק הט״ו ונן נראה מהר״נ ומ״ש לא שהה ואפילו נוי
' למעליותא נמי אסור נאי! ס״מ ועמ״י ע״ו ונן נתנ המיי נלל ה׳ אית ה׳ דלהר״נ אףנ׳ למעליותא אסור  משמע נ
 נאי! ה״מ לקויוה . אמנם לא סנינותי מ״ש דא״נ בקיאי! א״א שמליממ מוטטת לא יפלוט פורתא נא נםימן
ו גוזלא יע״ש. ויש לחלק נין וס  צ״א טנואר כמעפ ואיא נקיאין הא אי הוה נקיאין אין אוסר מההיא נ
 דמימשנ רןממ אן< נמליחס מועטת ונין שאר איסור וז״ש הר״נ שם ס״ה דציר חשינ כרותח והיינו דה ומיהו
) מיהי. עט״ז תי׳ אף שהה ונמלח נמליחה להדירה ט ) : א ״ ' ת ו  שם אנאר ונ4 ציר יזשינ רותח ועש f שם א
. הנה נמנ ״ו : (י) יאס. עט״ו ראיתי לבאר לענ י ״ נ נ  אע״ה שרי נה״מ וה״ה ע״ש זנ״כ ס״ח נלל ה׳ ד״א ו
 דעיקר הממם משוה דם שע״פ הנשר משמט נהגמ״יי והמ״ק דהוה דה נעץ וגה מדנתנ דאלו לרנן לא מהני
 סדחה מועטת דיענד אלא שריה ק5ת כמי מ״ש או פחות 1נן ס׳ נגד הוה(א היה מועיל אלמא משמט לכאורה
 ומפרש ונרי םו״נ ואי יש ם׳ א״צ מלימה שנימ דאל״כ אף לרנן ממ״נ מותר נין לטעס דה בעין או לרנן
 אלא מפרש נלא מליחה שנית ולפ״ו אנן לנאורס מוכין שטרא לני תרי ומכשירין נלא הוומ נה״מ היינו מטעם
 לרנן יט״י הוחה שניח נמ*ש הש״ן אות י״נ ומקילין נהוחה מוטטת 6י ניש ס' נלא הומה שניר. מטעם ועיקר
מ מקילין מש״ס ני יש דעות ויש ס׳ נגר דם ״  הדחה מוס שע״פ הנשי יהותרין זא״ז. וסגור הייתי לומר מ
 שט״ס החחיהה ונהי ונגד דם ומלח לא יש אנל נגד דה למוד יש ואף דאנן לא קיייל נן מ״מ הוה ש״ס שמא
 לרנן ושמא יש ס׳ אנל מימ לדידן עיקר הטעם משום דם שע״פ הנשר. ולסיז אס לא הודח ונמלח ואת״ג
 סולח מעט ונמלמ יש לאסור נה״מ מטינ אי לרנן מעט לא מה:י ואי משוס עיפ הנשר אין תקנה ושפא יש
 ס׳ מ״ו למוד ודאי אי! אנו סומנין . אמנם נן אנהילינו לעיי:׳! ממ״ש נת״מ כלל ה' ונמ״י אות ו׳ טל
 מ״ש או״ס ואפילו יש 0׳ אסיר דאין כמלת מפליט מיפניס התג הר״נ נראה מדנריו טעם הומה לרנן
 ווזיישינן שמא פירש הדס ממקום למקום נמו שפי׳ סרח״ש טעה האושרין ואין נראה אלא הטעם משוס דה
 שעיש הנשר. וכתנ המיי למה ליה דמ״שינן שמא פירש תיפיק ליה ואין המלח מוציא דס וי״ל ע״י מליחה
 שנית מס״נ מותר אנל לטעם לפייש לא מהנ׳ מליחה שנית ענ״ל ויראה לפרש דאנתי קשיא הא לדידן לא
 שיין טעה היא״ש ופסקינן נסי' ע׳ מתינה טפילה אצל מליחה שרי וא״נ למה נתנ הי״נ דטעס משום דם שע״ש
א (יתא נמ״ש אלא דהו״נ חושש לטעס י״א שהגיא הרא״ש וליד  נסר 1:"ח לומר אף נלא מלימה שנית נ
 לחחינס טפילה שאין מרותחת נ״כ ממא״נ נמלחה נלא הומה פי' ממקום (מקים ודמי לנשא״מ דאין יוצא
ן אלא משוס וס שע״פ הנשר וירצה נטעס המרדני שהניא הש״ן ו נ י  ט״ו נתנ ועיקר הטעם לדידן לא משום י
 אות א׳ דהמלח יתמלא מדם ולא יעסה שים פעולה נלל. ומש״ה אתיא פיסקא והר״נ נהינן באין ה״מ אנו
 חיששין(דס שט״ע הנשר להןמ כעין ונה״פ סומני) אמלדט וממי יוקא הדמה ומליחה שנית ומש״ה הדחה
 מועטת פני להעביר הדס וגם אי יש 0׳ מותי באין ה״מ ע״י הדחה ומליחה שנית דוקא ולס"! נשר שלא
 הוות ונמלח והודח מעט ונמלח שנית מותי נה״מ ולא הוה וס כעין אצא טעם המרדני שלא יתמלא המלח
 מדם ולא יעשה פעולתו ומש״ה בהדחה מועטת סגי • וז״ש מו״ז דלרבן היינו י״א שנרא״ש לא מהני ס׳ נמ״ש
 נת״ח שפירש ממקום למקום ודמי(מולח ננשא״מ אלא הטעם משוס דה שעיש הנשר שממלת יתמלא לא דם
) שאר . עט״ו וכוונתו נמ״ש סש״ן ולגני אחרוש לא מוס א י ) : י  נפי! ווה שהשמיט "ליז'«י1(°) ונאמו
ס ו ס נואי לאמרות אמיינן מיערקליל לגוריי לא נ:ע או ננ״ס נ י ס נעין כיין בנמלמלמ ונעשה גלול ק  ו
 מלימה ורבנן לא סחמירי! עיין ח״ח וד״מ וש״ו: (יב) וקה . עט"! גשם רש״ל יאסור להניח נשר על וף
 שאין מיוחד לנו ני שמח יש מלמ והומ נמולח בלא הדחה ומינה יש ללמוו ואסור לימן מלח על דף מיוחד
 לנשר והת״ח כלל ה׳ ד״ו הניא וי! זה והקפה גלא״ה אסור ליתן משוס דפ נעין נרנק נכל׳ כשי ותמ״י אות ח׳
 מיי דאטילו רוצם לייחד לנשר אסור נתנו האחרונים אי! להניח נשר נסליס שנותני! ירקות נהם יפשיט הוא
 אפילו נשר שנמלת כ׳ הירקות מנשלים עם תלג ונראה אס נת! נשר ונמצא קצת מלמ אפילו נלא הימ שרי
ו מטט מלמ כמנליע קצת לס נעץ נעליי יש ס׳ נתתינה: (יו.) !עופות. עטיו וענה״ג נהגהות סנ״י »  ו
 אות ק״ט נסמשק אי מצח תחלה מננ צו ואח״נ נקע לנ׳ אי צריך למלות מצו הנ׳ א״ו ווקא שנקע קודס
 מליחה ׳ע״ש ולדעתי נל שבקע חון כיעור מלימה צריך למלוח מצל הנ׳ דווקא כשהוא נמלח מכל צו הוס
 ננרר אמר ממלח משא״כ ככהוא מנוצה לא1יר . וממ״י נלל טין אות מ״מ הקשה על הטיז דקנוקנומ שאי!
 מגולין לאויר העולם א״צ מליחה נשנים יראימ מלנ קורטו לאחר מליחה וא״צ מלימה נשנים ואולי מני קאמל
 ומנהג נעלמא הוא אטו סינא ומגולין ומיהו נרינ״ש הנועם ויש קצת וס בעין בקנוקנות. והעולה מוה
 ועופות שציין לסותמן ולהוציא ננ׳ מע״ה צוין מלימה נפנים ומגילה היא וכל שאין מגולה אף שיש חלל

 נפנים איצ לפתוח ועש״ן סימן ע״נ אות ה׳ נ״נ :
ב הפר״יו אוח ניא עוף שלא נמלח אלא מצ״א אפיל1 דיענד אסור. והוא פשוט והיינו שלא נמלח ת  כ
. ונקו״א סימן ה נ  רק צלט אחד של טוף דאין צד הנ׳ פולש כלום דתלצ מפסיק וליד לתחינה ע
 ע״ז הניא נשם נה״י נשיה שמסייוין עוו העיף מנשר יניפחין והעור נשאר מיסוד מנשר ומולחי! ע״ג

ו תסור והסכים על ידו ופשוט היא : ענ י  העור י
״נ הניא  אפליה סי׳ ניט תרנגולת שלא נסתחה ינמלמה עם נלי מעיים תירס לצלית ונל״י אות נ
 י נשם נ״ש מעשה נטיו תרנניליס יע״ש. וונריו מעורנניס. ולמזין וינא יראה לי נחו תרנגולת
ן שלא נסתמה אדרנה היה נמתינה ענה ואי דשמא הלנ יננד סלטי עס״י ט״נ וע״ג ואין כ5ך נלוס  מה מ
' ונהנו בכלי והיה ציר עולה ע״ג ושהה כשיעור על האש יירתיח לא מינעיא  אמנם אי גמלחו לאחר הדחה נ
ו הנני מעיים גס ה! ונ״ש נגד הקורקבן נ ו וננוש כמנושל אלא ולנאורה צריך ס׳ נ ג נ ו הלנ ו ג  וצריו ס׳ נ
 דמחויקין ניס דם נמו שיתנאר לקמן ולא נמלח אף מצ״א ואנר אמר הוא והוקין קיבלו ום מעוף אף
נ ופולט ציר לא נלט כמבואר סימן ע״ד אמנם יש לחקור נוה נמו שאומר  ומולחין וקין מם שומן היינו אנ
ס ואפ הונחו גני ו שרי כמנואר שם סיג דטריוי לא נלעי ו ענ י  והוא וקי! שמילחין טס שאר נסו ענ״פ ו
 מעייה פלא נטלחואצל ממיכה במלחה נלא ה״מ אסיר כמניאר סימ! ע׳ ס״ו יאגנ ויפלוט ציר ישלוט וס לא
 מחייין אלא נה״מ ואפשר ע״כ (א סחיר הר״נ שה נס״מ אלא ואיכא נמי צירוף ולא בלע נציר יטריוי אנל
 גהינ פודה לרש״ל ולא אמריק אגנ ויפלוט ציר ישלוט דה וניו! שכן הדקי! נ״נ נעלימה לגיד! (דלא טרידי
 דאנר אחר הוא) וצריו ס׳ נגד נל גני מעיים אס ציר עולה ע״ג ננלי נשי . ומיהו אס היינו אימריס
 ומהני מליחה לוקין נה״ג נהימ לא נ״נ ואפשר להפריד האישור ישו: יאיתי דאשילו אי היה מהנ׳ מלימה
. ( נ ) ן י ק ד ה ל ן ס׳ נגד נ ן תתלה וצריך אמר נ  צדקין נהאי גוונא נה״מ מנל מקוה נין! מננש נאסרו מקי
 וכסימן ע׳ אגאר עוו ונאם לא נננש לצורך ע״ש ואורחים וה״מ יש להתיר בפשיטות גוף התרנגולת :
ב נמ״י נלל ט׳ אות ט׳ נשה ח״ז הגאון מהר״ט שפירא ז״ל עוף שנמלח עם הזפק או נקורקנן מתנשל ת  כ
 דאהור והמאנל נתוני נילט וס יטולבו נגישול ואף ומאכל נקורקנן הומ סירשא לא אמומ[ ום
 סננלע נו הוה סירשא נמו נקיבה נסי׳ ס״ו דטעם נשר הננלע נו הוה סירשא דהנא נלע דם צלול ועוד דנמלח
 מצ״א . הנה נגמלת מצ״א ענ״פ נה״מ שרי הקורקבן יעיד ונר מלול כאין מגולה א״צ למלוח נסניס [נ] ומאכל
) אס. ד י ) : ( °  שרלע וס מנלן למלק בין סני ונין קינה ועוד מטייל דכנר נפגם נפרש הקורקבן ילייגא ג״ט (
 עטיז מפרש ונרי הו״נ ממלח מצ״א אבל נצא נמלח נכ״מ מותר אף בלא ה״מ ועש״ן אות כ' נשנים לדנא

 עש
 מליתד, שנית לפעם המרדני וניש ט׳ לא בעי. ונ״ת דנאץ ס' אטרינן ע״י מליחה שנית יוצא נל הדס

י ש ו ר  ח
. נ״נ יש:"ח ני להויא ומצרפא ישהי' :ידה שנקרש . י מ ״א. ומשמע וצירוף לא מ ט [ב] בש״ד ס״ק י י  םיי ס
ה נתנ נמ"׳ ומאג( שנלע ומ ונו׳ . נ״נ אגל מטעה אחר יש ״ ם [נ] נטשנצות זהב ם״ק י״נ. מ  ע



 שפתי דעת יורה דעה חלמת מליחה משבצות זהב

 לפקוט וכטולח יכשא״ט דאפור ול״י לחתיכה חפילח שדיטח הוא״ש ואלו לטעם דט שע״פ למרדכי טהני עט : (טו) מון. מנוייו ומולק מם השיך אומ ל״א וממוש וגרי הר״נ אהימ וה״ק והא ושרי הש3ישל
י לא הוה ה״מ והלשון מוכיח כך ל 5  נ;ש ס׳ ונאטוי וענ״פ מליחה שנית בעינן , ופיוז להטחבר טליחה שנית אפשד נטי משופ שיתינן־ אגל אט לא גישל אין לנשלו אצא יש תקנה גללי וסוגר כיין ויש תקנה נ
 וכם״ש כדאי הרא״.ש לסמיך עליי ילהו״כ הטעם משוס שהפלח יתטלא פרפ נמיש הטרדכי ואיך שיהיה ואי אהיתרא קמהדר כלא ה״מ מה לא ינשלנו כן הט היל״ל אנל אט לא נישלו יש תקנה לחוור ולמלוח .
 עכ ש פליחה שנית בעי אף בה״פ(°) ו טו ואם. עש״ך יהנה הר״נ כאן הכריע דפעסים יש ם׳ בחתיכה ועיין אורח מישור האריך והוכיח כש״ף מד״מ וממ״ח כלל נו״ו ו״ו . אמנם אין ראיה ונהג״ה חור וסידר
 ואלו לקמן מ״ט נשר שנתבשל בלי הדחה אחרונה לא כתב דאם חי׳ ם׳ בחתיכה ולכאורה דננד דם שע״פ גע״א וההר״ח אות כ״ג והמ״י שם אות י״נ כנו״ז וכל שראוי לצלי לא הוה ה״מ ואשור לאחר ינ״ש ולא נש״ן

 יש לפעטיט ס' ונגד דט פליטה ופלח שעליה ליכא ם' ולכן נעינן כ״כ נמו החתיכה ועת״ח ילל א׳ ימיני לצלי שרי אף ונסימן ע״ו נתנ לנתחלה אין לצלות נשר שהוומ עם נשר תפל וה הוה כויענו :
ך הניא גשם הנ״ח דנסחמין נקני השלימה נהווח ואין תק;האלא נצליה והוא ו״ל נתנ דנאן נ״ע ן  ונפ״י אות נ' ובהנש״ד ש״א טר, שטהלק נין חתינה ענה לקלישתא ואףשהילוק ההיא שייך נם לט״ד «
 חנ״נ נפו שיראה הרואה שפ ומ״ש ויש להלק ה״נו רט טישרק שריק אלא שהר״ב לא היקל לקםן כ״א י מוויס והודח אף כלא ה״מ שרי כיון דיש דעות בגמלת מצ״א שרי ונה״מ מתירין אס נ! נלא
 שיש כיכ נטו החתיכה : טז שאר. עש״ך דלנבי אחרות םקרי דט פליטה פיון שנפש תחלח ואח״נ נשנשל דלא הומ ה״מ לט״ז דיש תקנה נצלייה אפ״ה שרי דהןס נס״ס שלוגתא דגנוותא שמא מלא פולש נל
. ויש לראות כיון' דהוימ מו לא סולם ׳  נפל עי אחרות תי לא הוה דם נעין טשאיכ אותר. חתיכה טיד סנליע שעדיין נוש ועב. יעש״ך םיי ע׳ הוס ישמא לא נםחמין נקגי הפליטה כאיתן ועות שמניא בסימן ע
 אית כ ט יכשר תפל שלא חודח ונשל לציר או אצל חתיכה טלוחה לא הוה כדין בשר שלא הודח ונפלח ציר כעש ינשמולח אח״כ הצו השני לגו נולע הצו שנמלח מקיום ולא שרי אלא מטעם ננ״פ והא הו״נ
 ושפ ינואר : ין במלח . עש״ך הניא •דברי חת״ח ור״ל רל״ת דווקא כשאין לו אלא פלח דק ישאי גסי׳ ע׳ ס״ו נהנ״ה לא סמך ע״ז כ״א לצורך גדול עש״ך שם אוחיל"! וחשש נסגרת תרשיל וננ״ס לא שיין
 דא א בע״א טשא״כ בשיש לו מלח בינוני אף שםלח בדק יחוור וישלחנו והוה לכתחלה קט״ל יאי! אלא ניס ויייה וערוד מסני נציר לא ננ״פ א״נ כאן אין טרוד וראיתי להפר״ח אות נ״נ הסניס לג׳׳ח יש׳׳ך
 מטריחין ודיעכר ש״ר: יח רק -. עש״ך ואם א״א להדקו שהוא קשר׳ נאנ! ונרומד, פולח בי • עיין .מטעם יפולט ציר לא גלע דט יעיש א״נ יורה נונר׳ וצ״ע על הט") דלוידיה לינא ה״מ נ") שלא ;תנשל אמנה
 אחרונים : יט וא״צ . עשיך דבא לומר ךא״צ לעשותו• כבנין ולפזר מלח שיהא עב אלא שימלח שלא כן יראה לומר דשנרשו ומה גנך שהודח ימלחנו אמ״כ מנ׳ צדדי! וישליט ציר יטריד אמרינן ולא ינלע מדם
 יחיח טקוט שנוי מבלי טלח; כ וי״א . עש״ך דקאי נפי ארישא אפ מקום פנוי טבלי פלח וט״ש ראיה נלל ולא מיישינ! שמא יתחיל לבלוע דט מקורס שיתחיל לפלוט ציר וכאמור. והמעיין כסימן ע׳ נט״ז אות
י י״ו לשיטתיה א״ש נלא״ת והנן . ודע דסנור הייתי לומר דחתינה שנמלחה מצ״א יש חתנה מוך ינ״ש למולחה י נ  טתיח כללט״י דיו לא ידענא משמעות ואי פשיפ שנתב תחלה יטלחנו טנ׳ צדדיפ וא״נ הניא י
 הרא״ש שלא יהא מקום פנוי הא הביא אח״נ דאויו צריך למלוח טנפניש וי״א דיעבד . ועיין ננה״כ נשם שנית הייני נמי טנ׳ צווי! כיו! ד״א מצ״א אין מפליט כל הוס א״נ אפשר קיס לחז״ל נל שאין החתינה
 בנו וגבר השיגו הט׳׳י שפ אות י״א דהטעםפשוט דצריך למלוח מנ׳ צדדי!. דאין המלח טפלים כל שאי! מנוסת כמלח מכל צו אין פועל נ״א כ״נ או כ״ק כיין ואין מחלקי! ני! חתיכה וקה לענה יאמנס ננל
7 השני ואילי לאו דווקא.הוא ומיהו נהודח ומתיר הט׳׳ז הוא נמליחת ח ׳»פ המקומות לא הזכירו נ״א ימלמ״ 5 " ת  מנ צדדיו.ילדינא נתכ ך,ש״ך דפקום פנוי אין העולם מדקדקיפולגחחלח נכו! ליוחר. אםנפ ב
» נ׳ צדדי! יכלכמיינא • וכתב עזל דקשיא (יה אהר״נ מסימ! ע״ה ועיין נה״כ תי׳ דשם החלחולת משסיק ״ 0 s « י ז י י ־ ׳ ו י ט ח

 1 י ו ש ע י ט ״ ׳ 0 יא 6 א ח ט ע י ט ׳ י ט ' י  כתה ונ ל ח״ה בנמלה מצ״א שיה לטקיס ״
 נה ט דייקא ה״ה במקום פנוי! כא ודווקא. עש״ך עשה כלוטר דלישנא דכנר ונם לא ינשל" °««« ומש״ה אי! מוציא וס בלל משומן. ולא הכינותי אורגה נזה נתמוקה קושייתו וה״ק ומה ממס ואין המלח
י י׳*־, ייי" פיעל נלל לשימן שנתת ואפילו דיעגד וה״מ אסור ואסיה נל שלא נישל אף לאתר זמן מרינה יש. תקנה למלוח ב ו ש ° " ב י לא״י ' ל ' פ  וקאי אהימ כפירוש הט״ז . יהש־ך לא ניחא ליה ננך דנה״ט א
ח צו החיצון וא״צ ליטול השומן מחלחולת ולא חי־שינן שהמלח ינליע דם משומן לחלחולת יזה היה כלכתמלה כ י ׳ ט ) י ״ ח ילל פ " ״ ג י אי,׳"** י  שאפשר נצלי ט״ט מקי׳ ה״מ וורוצח לנשלו וטש״ה נדייק ל*־׳" י?א
6 אלמא ועיקר נועה ומהני מצ״א פשיצןא ומהני אפילו לאחר זמ| מרובה ע״ן " 5 ׳ כ״ש כאן ונה״מ שוי מ * ' יי׳» ר י׳ ח " י נ  נ! שנתנידווקא נתנשל אנל לא נישל יש הקנה וקאי שם אאין היט יע׳ש ולשי י
י «״' יי-יי׳" הימר אפילו לאחר ומן מדונה למלוח אף בלא ה״מ כ* וקושיא חזקה היא על הר״נ עיי! ת״ח כלל ט״י נמצינו ל ש ב : ל י י ש ד ל ' י ° ל י אפיה'5ל«יי« " ל * י ל ״ ו ט י י ד ח י ל ר ט י ע י ט א יייי׳י' ״ ייי! "יייי׳ ׳ ל  ב

עו אותה׳ ואף לצלי אטור וא״כלכ״ע נלא שהה •שייך ה״מ למילין נשומן ואי! מוחזק כ״כ ניס עס"י עיה נש״ן אות ז׳ יידא׳ לנמחלמ ראוי למלוח מנ׳ צדדי! וייענל  ומליחח שנית ילט״י נ״כ הא איהו סונר נ
י אף לאחר זמ! מיונה יח׳ול ןימלחנו וש״י וכאמור. ואין לחלק •נין שימן חלחולת לשאר שומן כמו שמנואר ב ק ח '™?Vj נ י י ה ק ״« י ב ל ו א . עש׳׳ל ח ל א ב  וניאמין ונלא ה׳מ נא! תיך •נ״ש שדי לט״ז נ״נ ־ כ
?י גח״ח ובלונתי טונא ומיהו תרנגולת שנמלחה מציא היינו צלע א׳ אפילו ויטני ומ״מ אסור המ״ש הסייח אות ל ה י

 1 י ט ת ם נ

י  ו ח ח ?'י ל ש ג י  חפליםה ואף דםנואר בפי׳ ע׳ נל שיש דם לא אמרינו נסחט ייייקא נ
א כ״א א״נ אס נזכר קודם הנישול תוך ינ״ש שרי ולאחר י״נ או הווח אסור דליתנהו להגי קילי - ויש תקנה ל כ ?!איב י א ש ™* ט T צ  שנמלח אין נו דם ושפיר נפתטץ ולא שייך ניה ננ״ש ומשית אץ תקנת : כ
י שינתו כמוך עו מקום שנמלח ומצי השני ימלח מחוש ומיהו אי! להמון ע״ז ני א״א לצמצם . •שוב ראיתי י י ףי ׳ ׳ י / י 0  נבלע יא״נ ננלע כנ״פ איז שאץ״לו ציר של עצטו בצליה קיל טמליהה . יאף נשי ^
י *< ד *׳ פ להגיש לחם יהוי׳ אוח כ״ו הניא ונרי סר״מ נאות נ״א ונתב ולפי מ״ש גסימ! ע׳ צ״ע וגפימן ע׳ אות ח א ; ) י ' א • •נ י 0 י ל 6 ״ בל'״רי י י• ר״ ' ל י ׳־1ביל« ״ י * י ט ט ? ' ־ ^ " 1 " 1 י ° א 5 י ׳ "  י
י ! נ״ל נחנ על ספר גית ישראל יעוף אין שולט ציר נ״א שעה או נ׳ ויחס וגו״מ כאן כתג בעוף אס נמלח י ( ע י יטי י ב ) ׳ י י י ייי' נ י י ׳ י V 1 י־ייי״י ד 0  ״ י 3
 JCtJfft לי אטאי לאחר יבייש אין תקנה וחא קייל דט אי! טפעפע לטעלח כמו שפוכה בההיא מצ״א מהני מון ינ״ש עכ״ל. מ״ש על סשר נית ישראל שסיר ותוך ינ״ש שכתג הר״נכאןקאי נמי אעושית
 ) דנ שא״ט ולקטן בדנים ועופות ודוכתי טובא אם כן ימלחנו ויניהנו על אותו צר שנטלה ענשיו כמש״ל אמנס מ״ש על שי״ח לא ירענא ולמה לו להניא מד״מ. והלא נממגר מניאר דיענל עוף ונתמה שווין
 ושדי טט״נ ונדאםרן ויכיל לעשות וח בדווחא שלא יהא מונח אשילו רנע על אותו צד שנמלח כבר וכ״ת ושיי אלא הפר״ח מיירי ננמלח צלע א' סל עוף ותלל מפסיק.לעני הגי ול״ו לחתיכה ענה וו״מ והמחגר

: ( 0  ואי שרית ליח בך אתי למיעבד להיפך נטו בבדא תותי נשוא שאין צולץ^לנתהלה והואיל דיש תקנה מייר׳ ננמלח העוף יתיז אי גפנים נילי וזה ששוט וכוכתינגא (
* עוד הנל״יאות כ״ודראוי לנקוע העופות לשנים דלא כנה״י והטעסמשוס ריאההנחנאח נין הצלעות "א לחי י' ט^יט! יא ד ח ינ י י ל י י ״ א ר י ל א ט א

 ( ט " י נ י ״ ה "'3 נ ט (לש"ו יי, " , י נ ל" י ׳ י ו י ל י ח ן א י ה ל י ל ; '  ג

 נעליה לק״מ דנאטת שומן שנמלח טצ״א אפילי לאתר יב״ש והודח יש תקנה נמניאר שימן ע״ה דאי! עכ״צ ויפה"כתב וכן הנהגתי אני מדא ולנממלס א״א למלוח נפנים ננ״מ ועוד ריאה וטחול וכליות
 חילוק בין שומן חולולת לשאר שוט! הואיל ואין מוחזק כ״נ בדם ט״ט נבשר נםי בה״ט אפאי אפוי. של טיף סמונחס נתוני אף ויענו.אסורים אי לא נמלמו רק מצ״א נחון והה לא נמלחו כלל דהוה אנר אחר
) י• (־טז) אחר. °  וראיתי לבל״י אות כ״ח הביא בשפ פ״י ננטלח מצ״א והונח על אותו צד שטלחוח אף לעת הצורך אסור ול״ו לחתיכה עיגה ואף ננקע יש להוציא הריאה נו׳ ילנתחלה בעיי מלימה מנ׳ צדדיפ (
 נ״א לצלי ולא ידענא מנא ליה הא ולומד שאין הטלת מפליט אלא מרתיח ,והדם •יורד ופולט נם דמ עט״ו ור״ל לאפוקי מוטח סרא״ס ננ״ס והר״מ ו״ל שאומרים דש דם אחר שיעור מליחה־ומיהו מוך שיעור
 אחר ואיך שיהיה קשיא וטיהו למה שאנתוב בשי׳ ע׳ בש״ך אות יו״ד א״ש דכ״ק מפעפע לפעלה אין מליחה נעי הדחה ומליחה נמקוס שמתן. ויש לראות מפני תה לא הניא כאן המחגר דראוי ליזהר לכמחלה
 תקנח דאין ידוע עד היכן חוא לקלוף ולנך נל החתינה אין תקנה [ד] טשא״כ להט״י שם דנ״ק יק כמ״ש סי״ט וגש׳ץ אותע״ח דמש״ה הניא םנרת ר״ע ליוסי לחלוט להתחלה ואולי קוצר דהר״מ יודה דמוחר
 טטעפ א״א לצפצפ ונאן לא שייך זה ושם יניאי(*) י כד אחר . עש״ך ייוקא לאחר שיעיד טליחח לחתון לחתיכות דקות ויחליט ילא נהואיס ועמיש נפתיחה: (יז) ע״נ. עט״ז הקשה נ׳ קושיות. א' דומ״א
0 ומסעיף א׳ אין ואיה לא הוסיף על המחנר לסוגר ג״כ ניסין או שנויפה נאויר הוה נהוחה א' ונ״ס ככלי סגי ועוי «״ש או  חא קולט שיעוד טליהה טנואר בהג״ד, ם״פ ב׳ דצויך להדיח החדש ולטלחו ש
 נ״כ ישים ג״פ נכלי ותא גלא ניפיז ושטישהניו אשור אף שנותן תתלה מיה הרנה גכלי ולנתחלה אין היתר
 אלא שוטף ניד או ניפוץ נמלח נס ייתן מיס בכלי ייויחנו נ״ש ע״כ ממק או קמא 1א״ש ככל והמחנר סוגר נ״ס די יניסיך הוא שלא יהיו המיה שוברים שליטה ויהיה נבלע הדה נגשי ורמ״א סוני וג״ש בעינן דוגמא
 מ״ ששנינו נמסכת ממיד הקרניה מדיחין ג״פ אלמא אין מטניר הלכלוך אלא נג״ט ומיהו אמר ע״כ ינסן וי־טשנו ג״כ והוס כרחיצה ס״א יאחר כן ישיס מיס .תחלה וירחן נ״ש או ינפן לחול וירחן נ״ס :

 «זןך תניא תשיגת הר״נ וכאן נמי משמע והניא וין ומי פייות אהדתה אחרונה משמע הדמה א׳ לא. יהקשהיממ״נ אי כתי׳ סתוס׳ דהודמ כמי פירות א״ה היה ראשונה ואל״ה הורא קושיאלדיכתא דהוכשרו
 ״ , נראשינה יאי לצלי אין ראיה כלל ינן הקשה הש״ן . ומ״ש י״ר לימר משים וס בעין ודמה ומיהי הא• ל״ק אי משים וה נעי! פשיטא ושיי נמי פייות הא ל״ק ונהי לרנן לא נטינן מ״מ מטרשי ליה אלא
 שראיתי 5סכה״ג נהגהופ נ״י איס ק״מ נתב ולטעם דט נעץ שרי נמי שירית וצפי מיש אינו ־. - (יד!) ואין . עטיז נשם יס״ל (הקל אפילו נשאר שירווץ נמאנל כל שאין מלנ נעץ ולשעה מועטת מה לא מיישינן שישליט
 ממאכל וינליע לנל׳ זנ״ש מהלי לנשר ואץ מליחס לכלים להפליט ואפילו נ"׳ שרי • ויענד ־-(יט) ניי .עט״ז מ״פ• מנינ ה״ה דלא ידעינן •המה נפיק מיניה יאיו שיהיה היס ורגנן ומ״ש נשם רש״ל ודחה ולא הוס
 איסור דייק יאף א1תה חתיכה מצטרשה לנטל ני׳ . ומ״ש ראיה מסימן ק״ה דנאי! שמנונית די נקליפה לא יוענא.מה ענין מלימה לכאן והוה איסור וגוק לסברת רש״ל. (שונ ראיתי נמ״י כלל א׳ אית ה׳ תמס עליי)
 והנס אין לומר דה״ק דגאויש דחה הג״ח סגרמו אמנם בספרו סג״ה יושש שמא לא נמס המלמ ירצה מל אישור וגוק שמאי ׳הימה המתינה בבואה. לקדירה מקצתן מון לרוטב וצנלע ט״י רתימת מליחה ולז״א דכ״ק סוא
ן ליוטנמיישינן שמא עיי הלוטג נתנשלה נדמה ועוד בדרבנן לא חיישינן שמא היס חון לרוטב עס״י ע״ג. יוע שמ״שלטעמא עניוא אין הנאסר יישר מן האושר לכאורה נראה דנוחנין לנאסר מומר א  יז״א למקצתה מ
 נאוסר ומלח שבלע וס יואץ אותו באלו כולו וס ולש״ו בשמים של הימי נלעו מנשמיט של ענוות ניכניה ואין לומו כן והא אלו היו גשמיס של ענוות מכגיס אוסרי! ג״נ יוסי מס׳ דלטטמאענידי אמנם נהגש״ד
 שער א״נ כתנ שם ומשמע מונריו ואפילו תבלין עבודת כוכבים הנבלעים בבשמים •הישר ככוילין גס׳ ייראה לי הקמס וחנ״נ משיס לתא וננ״ח היא ונל למעלה מש׳ לא שיין למגור וננ״ח גופא אין אוסר למעלה מס׳ וא״כ
 לא נ״נ וממממ נלע נשמיס של ענודס נונניס סא מבואר גצ״ח שקולנו א' ביורה גדילה נטל הוא עש״ן שס . ימה״ט דגל תנאשר נמשתו לא אמריגן גיה מנ״נ דל״י לגנ״ח וכואמרן(״) ונשעי התערובת אגאר זמ:
) וכל. עטיז לכל מה מנקיירה קאמי אנל אין גוף החרס מצטרף אף שעצמות מצטרשין עמ״ש נצ״ט ־• (כא) להחתינה . עע״ז נשם או״ה ונ״ה ננ״י גשם מהר״מ . ונאו״ס נלל י״א ד״א דאין נחחיכמ ס' ינאומ ל׳ i ) 

 א״ו וקצת גאונים סגרי דיש נחתינה ס' ונת״מ כלל א׳ וכללה' ומסתמא אין גו ששים אנל אי ידעינן לשער יכול להיות דיש ס׳ יע״ש ועש״ן אות ט״ו :
י א נא לידי נאמו שחתך נסכין חולנ מלח קשה שקורי! טאלשין ימלח נמלח זה גשר ולא היה ס׳ נגד הלהג של שני! והיה ה״מ וע״ש והחיתי מטעמים שאגאר . הנה מגואי נסי׳ צ״ו דנד״ח לא שייך נ״ט נ ד ב 1  ע
 י ניט נדמהמ מצנין (מילין קי״א לפי' ני) גס לא נע"( מקירט של חלתית ומלח סיס ו״ח עשיו שס אות מ״י נמי תבלין שנדוכו ויחקא וו״ח מבליע ה״ה חותן מלח קשס ווואי מפליט ומנליע וא״נ היה ראוי לאסור
.  הנשי אפילו נהנאס וע״י מליחה נבלע חלנ בנשי וכשנתנשל כו׳ מ״מ כיון די״א ד״ח לא הוס כ״א קורט וכתב הט״ז שם אות ת׳ דהיכא דיש עוו צו ניהגין להקל והפר״מ שם היקל בנ״נו נר נ״ט אף דאון לא קיייל נ
j מ״מ כאן יש דיעות דיש ס׳ גחשיכה נגד כל המלח שעליו והיה נ״נו בר נ״ט ואנ״י מש״ה התרתי נה״מ וע״ש הא לא״ה נראה ואין להתיר גס נסנין איסור ולא הוה נ״ט גר נ״ט אין להתיר. וראיתי נוהגין קלות שתיתני 
 נסכין נשר אותן טאלפין והנשאר ;ותנין למאהל חלב והמדקוקין שגסס משימין הנשאר גאש ללבן ומנהג גורית מוא ני ליבון מה יסעל נאוכלץ אלא נכלי ועוד שיהא ניצוצות נתוץ הימנו ונהיתרא נלע עניפ בעינן שיהא'
 קש נשיף והס מניחים צהתממס מעט לכן יאןי לגעור נהם ינניין השאלה העיקר הסיתי וסיס כעין ס״ש שמא הלכת ויש ס׳ נמתיכה עת״ת כלל א' ישמא ננט״ל עס ;״ט נר נ״ט עכ״ש שיי יעמיס נסימן צ״ו (°) ־.
 (בב) רק. עט״ז דהגשר נאסר ננ״ש ויש לעיין מהו הדי[ של הקדירה דנהי יבשר נאסר לרמ״א יכ״ש עם נתיחת סמלת מנשל אותי משא״כ לימי שבשר ינליע בכלי וה אין נראה. ועמ״ש באות כ״ג ונש״ך אנאל :
 (5ג) ומאחי. עטיו הניא סנית יש״( דאף שיש מלמ אין מנשל ולא משליט ומנליע. ויש לראות והא רש״ל«רא ושמעמין ואיהו םובר נפכ״מ סימן ע״א דכ״ש מפליט ומנליעיונ״כ הט״< בסימן ק״ה אות ד׳ ואין כתכ
 נא( ושוי ועיינתי ניש״ש פכ״ה סימן 5״ג וכתנ ואין נ״ש מפליט זמנליע נאמד כמ״ש סימן ע״א ולא הגינותי דהתס אץ משליט מגוש לד״א אגל כאן המלח נמס נמים וכיון שאין נמים המו מחתיכה מנליע ים נעי! (ממינה
 וגם וה שע״ש החחיכה ולא מהני מליחה שנית ליש״ש וסובר ולא אמיינן אגב לשולט ציר שולט וס (עס״י עי) זגס לויי! ט״מ נסממץ נקני הפליטה עח״מ כלל א' ונמ״י אות ח׳ ונס הסו״ח אות ל״ח היקל כן ואו״ס ג״כ
 סונר בשימן ס״מ דנ״ש מפליט ומנליע אלא שי״ל דהסר״ח נמשך אחר ועמ המחבר סימ! ע׳ ס״ו ומתיר דיענד גבל גווני עיי הומה ומליחה שנית מה שא״כ לדידן וווחק לומר והיש״ש מיירי גמלת נט שאין נמס ויש

 ס׳ נגו וט שע״ש הגשר ווה יוחק גוול. ונמלח שלנו לא יוענא הישר באין ה״מ ונה״מ צ״ע ונשיו אבאר עוד (°) -.
ך מביא הט׳׳ז בשפ רי״ו נשר שוי נוי ותוכן דבריו יהת״מ כלל נ׳ ו״ד הוכית מלהשמיע השיר נא״ח נמלח משמע אן< שאין נמלח נהי ונשר אין מתנשל מ״מ הלחלומימ מתבשל ואסור נשנמ וא״כ היה לעני( דם ן » 
 ״ והלחלוחית מתבשל ולא יצא ע״י מלימה. והט״ו נחג והטור שם מיירי לעני! שגח וודאי אסיר דלחלוחימ מתגשל היינו שע״פ החתיכה ואפשר אף מה שנפנים משא״כ תרא״ש מיירי ג״כ אגב נררא מאיסור דה ומש״ה
 הזכיר גרגריו מלוח מחדש ואי נלא מלמ מם נבן שמתבשל נפנים הלחלוחית הוה וס שלא פירש ושרי לדעת תרא״ש נשיש ס׳ בקדירה ומיייי התה שיש ס׳ נקוירה והמששא הוא משום ים שנחין דפי' ומש״ה דווקא ננמלח
 דיש כמ להבליע נשניס הא לא נמלח כיון שאין הנשר מתבשל אין גו כח להבליע !א״כ גשי שוי שלא נמלת ««י מליחה אמ״נ ניעת ו>״1 זצא הבינותי ואיו שיהיה הא כמב סיא״ש ונשר אין מחגשל א״נ אין יכנום הוס
 לתוכו ועוד אי ביש ס׳ נקדירה פשינוא דיש ס׳ ננל לס שנתון ואי להוה איסור לבוק(1 נאמר כן הא הרא״ש לימ ליה נל( איסור ובוק במבואר. אלא וודאי דלינא ס׳ ואפ״ס הנשר שרי דאין לו נח לצאת למון ויה דנר
 חשה לומר שיט נח נריסנ לכנוס נחחינה לגשל הלחלוחית- נתוכו ואין לו נח להוציא וסגור הייתי לומר ויש לי לרוטנ נת לבשל הוס שנתיז ולא שנתוני אלא והרא״ש כתג שבתוכו מגשל ג׳יכ ונראה ואיהו נמי מ״ק
 והיא״ש כתנ ומנשל בתוהו והיינו לאסור כצ הנשי וע״כ נמלוח דאי לת״מ היון שאין נח בנ״ר שסוסו מאש לבשל הנשר אין יהיה לו כח לנשל הדס נפנים ומה שבתון אנתי איןכח להבליע אלא ננמצח יש נח לנשל מה
 שנפנים עיי רתימת מליחה • ימש״ס הטור נתנ לחלוחית נתין בלא מל/ ורא״ש לעני( איסור וס נתנ הלחלוחית שנתוני יאף שיש ם' נגו וס שגתין אפ״ה אסור והיינו גנמלח, ומימ קשה מ״ש ניי( שאין הגשר
. אלא מדלא  מתבשל אף ע״י רתיחת מלימה איו יצוייר והלחלוחית מתבשל בתינו או להנליע נתוני ואס נאמר אף שאין מנשר מתגשל מ״מ יש כח ע״י רתיחת מלימה להתבשל למלוחית א״כ אימא אף נצא נמלת הוין כן
 הניא הטור מלוח יש פמו קצת לחלק נין איסור שגת לוס . עוד אני תמה נמ״ש הרא״ש נהי דהגישר אין מתנשל מה גנך הא ענ״פ משליט ומנליע ולוה י״ל דעיי מליחה שנית ישליט לחיץ אלא וקשיא ולמא הרא״ש מיידי
 נשהה שיעור מליחה וצא הודח וזה ויואי אטור לדיון ולא שיין כנ״ש כיון שפלט כ״י וכ״ת אה״נ ולא שוי לייו! אלא נלא נמ(ח •כלצ מ״מ היא״ש שנתב דאין מנשל מ״מ מפליט ומבליע וי״ל ומיידי בלא שהה שיעור
 0(ימפ יי״ל עוד נע״א. זעמ״י נל( נ׳ אית ח' נה״מ ממיקל הט״ז לא הפסיד וננר״ז נמג אין (נעול נמיפה מי שהורה נט״ז אנל להזיות ק לא. וענס״ג נהנתית נ״י אות קצ״ג דווקא יבש הא היס יוטב אף שהוסר
 מאש מנשל ונאות קציס הקשה אין ישכן מ״ש נת״ח אט יש ש' ואיתה חתיכה.מותרת כיון ומיירי גיבש והגיא מ״ש הר״נ נתשיגה יאה״נ קאמר ולינא ס׳ ואסור . והנה סמ״י שם הניא ונרי הר״נ נמשונה סימן קל״נ
. אמנם הרא״ש  נאות >׳ וה״ק ומיידי שיש דנריס אחרים.ג״פ יע״ש והיינו שיש רוטג דאל״כ לא שייך צירוף ומש״ה כת: ואותה מתיכה מיתרת אלא והכהיג לשיטתיה ומפרש וווקא נלא חטב א״כ לא שיין נימ שיעוי ס׳
 זנן לייו דלמח «מא ואמויצן צרינאמלמא נישולא ננשרא דחורא משמע אף ברוטב אין מבשל כמו מלמא . ירי״ו מעשה שהיה ניגש היה וה״ס טס יוטנ כמ״ש . אמנם אף להרינ אפיה פשק נכלל נ' יאי יש ם׳ אישה
. והיינו לאנלו כן או ט״י מלימה שנית כמ״ש תמ״י אות ט׳ ולא הבינות• איו יינזר ע״י מליחה כיון ופשק ללא נוי״ו ומיהו לצלי יש לתחיר וצ״ע . ועיין א״חישי״ח נט״ו אות י״ג וסי׳ ״ו ו  תתינה גינ מותרת יע״ש נ
 נרמ״א וקאי אסרא״ש ינקיט מלוח צנלול איסור וס ור״ל אף לאחר שנח אסור מסוס איסור דש. והיש דנלא״ה ו״ל נלאו איסור שנס יש איהיר דס ואם״נ בלא.נמלח כלל יש איסור משוס וט שבתוכו אלא דרנותא קמ״ל
 אף שנמלח וליכא כיא דם שע״פ הנשר אס״ה אסיר. והמעיין נח״מ נלל ב׳ מנואר ורנותא קאמר ילא קאי שם נא״ח אהממנר ולא זכל כלל מאיסוי וס . וגזס נתב שם הט"! דמש״ס לא נשנ י״א ואפשר המחבר מיירי
 ניגש לגמי׳ זלינא לחלוחית ואין איסור אלא משוס מלח . ונרא״ס א״א לשרש כן ינתנ לאלומית ומש״ה. פי׳ למ״א ירצה הרא״ש לכלול איסוי דס. אנל המיא שם פי' וסי״נ אתמחננ קאי לריל מליח הוכשר לקדירה יהידת
 ואפשר מסתמא יש שאי וברים גקוירה נמו מחמיכה והוס ט׳ וגרא״ש א״א לשרש נן שהוי נחי ומבליע דם ומלח אלמא דיש איסיו וס גלא הוומ וא״כ למה ליה להיא״ש להזכיר נמלח כיין דעכ״ס יש איסיי ים ולט״ז
 א״ש . וע״ש נט״ו מויני זוו״ג ולטעמיה עגילי ויבואר לקמן נצ״יו וק״נ •־ ומ*ש הר״נ ונחו מינייסו סגי סי׳ הט״ז וביודע טינ יהיויס בעינן מסל״ת עס קישור וגרים כמו נערות אשה יאל״נ איערומיה קמעריס ובאין
 יודע סינ יסוויס מודה הנ1״ז דא״צ קישור דניים אס אמר מעצמי גמסל״ת נאמןועש״ו: (כד) או. עטיו ויש גו קצת מקושי ההננה. סנה הקדיס דברי הניי וו״מ וכאן ומ שמלמו ורבנן מהני מסל״מ וה׳׳ס נמלינס
 תרנגולים כ״כ נד״מ -לא נש״ן סימן ס״מ אות ל״ד שמפרש גמה שהראה שס סר״נ מקום לכא! שכוונתו דנאן מסני בצירוף טעם עובדי כוכבים אנקייתאקפוי נמ״ש כאן נאומ מינ משא״נ שס והנך רואה שנד״ח השוה
 מצינה להומה ועיין סימן קצ״ו בשין אות י״נו ולט״ז צ״ל דפמן שס מר״נ אמ״ש כאן דנאמן גמסל״ת אף דאיתחוק איסורא. ומש״ה באשה ששכחה אי מלחה דמותר מטעס דסירכא גקינו ואתאי גס לינא חזקה אדרנה איכא
 רונ ומולח*! מקורס וכיו! שכן תו הוה ספק ורבנן ולקולא ווס אממ ויציג, אמנם מ״ש מקווס דא״ל ואינא מוקה דא״נ אמאי מהימן כאן לא ידענא כוונתו איי רוצה לומר וספק דרננן אף דאיתחיק'איסורא (קולא למה לי
 כאן פשי״ת ועוד מאי קושיא אמאי מהימן נא! י״צ משוס משל״מ ואי יקשיא מס״ס קל"! איך יתיז זה וראייתי בנה״כ הרגיש נזה. שונ לאיתי שיש ליישב דניי! כשוב מודאי נצא מסל״ח א״א להתיר דאי! זה סשק שקול דמה״ין
 !ימן יגמסל״ת ידיח העונד כוננים ולעשות נטוומ וכן לטיל נסי׳ ס״ח מסממא מלג ננ״ר ויותר נומ לו למרוט הנוצות גס נשר נוח לו למליג בכיר שמעניר היטב הפסולות ועינוי כוננים אנקיותא קשרי ומשיה אי צאו מסל״ת לא מהימן וגמסל״ת
. _ _ . , . . . -ה לא מיולי . . ... 
 איתחזק אישירא כיון להיה מומי לצאת עיי מליחה ועכשיו אט •מולחין לא מיקרי אימחזק משא״כ בהכשר כליס מו הדמה אחרונה ואנו אומרים שעובד כוננים עשה כן נזה לא מהי כ״א טעס אנקיוחא קסדי - יאח״כ כתב
̂הא דכתנ גל״מ גמלינה להתיר, ועמ״י נלל א׳ וכלל ל״נ כתב במליגה לא מיקוי ̂תא קסדי מסיה •הניא   מהימן ככל איסור דרבנן היה נאשהששכחה א; מלמה מקילין. אילא דאנחי אין וימס לעוניי כוכבים ואנקיי

 1 נסתפק אי מלח איתי ששצס לו הנשר אסור לאכול בלי שאלה לחנירודלא כסימ שהתיר עכ״ל, ועיינתי נש»ח?א סימן י״א ואורנה שה גמגס לאיסיר מסימן שי״ו ס״ו דהר״נ הג״ס יי״א שהוא ספק בכור יע״ש .
 ולנה מטעם ספק דיני.ן אין (סקל דלאיהחיר'הט״ז אלא מטעה יינ מזלחין קולה הנישול וזה צ״ש כאן אמנס ר*א נהי׳! (א הכריע לאסול ללא כתג והכי נהוג(עיין בכללי השזסקיס) וצו דהתס לחומרא דסזה ד״ת משא״ב

ק ״ ע י ר ש ו ד  ח
. נ״נ אין זה מספיק כיון דא״י מקום הקליפה יתגטל הקליפה גאתוות אס יש במתיכם ס׳ נגו ןןלי«־ ואפשר אינו נכלל אין פגנולין ׳ . בסוסו משא״כ להמ״י שם ונו ג ״  [ד] נשפתי לעת ס״ק נ

 איסור לכתמלה כיון לכוונתו רק לה*שיר חי.י;ה ואין רוונסו למול נ!יין הימן פ״ל ונפדית סימן ס״ו :



J מליחה שפחי דעח הסו T C f c n משבצות זהב יורה דעה 
. עש׳ין עדיים נל שעה יש נה ששים חלקים שקורץ פינוטי״ן חלוק נל שעה לנ' חלקיס 3 י ד  נינ : Jt נ
 תמצא ניני,!* ל״ו שלישים קח ט:ל הלק שליש נ' פניטץ יהיו ע״נ מניטץ חלוק איתן לד׳ חלקים יחיו
 נירך ט׳ חלקים כ״א ח״י מנוטין וזהו חילון םיל לפי חשבון בינ״ש הולך עשר פוסאיח שהן ט' טילי!,
 ועיין פרישה והכל עולה לחשבון א'! כן ועל. עש״ך אבל לא נתבשל אף שהודח יחויור ויטלחגו שגית
 טט״נ א' פלט כ״ד ש״ד ואי לא חדי לא נפתטו נקני הפליטה נ״ו שיש דט נתובו כטנואר פי׳ ע׳ ובטיב
 פי' נ״ב כ״כ בהדיא וכט״ש הטחנר ס״נ ידיחנו ויטלוזני שניח . וטיחו אין לםלחו עם בשד אחר דהלנה
 ושיעור טיל פולט ב״ד ונבלע ואין יוצא ניק דהודח ואין לעשות ם״ם דלטא חלבה תוך שיעור אין פולפ
 ושטא לא נפתםין נקני הפליטה דרבר זה בטחלוקח שנויה אי נםתמי( ט״פ זח לא חוה ששק רתיד
 שיעור טיל פילפ כ״ד דאנו חופסין וה לעיקר ועפר״ח אות i״> ולא הביגיתי נט נבר״ו אות ג' חפה
) י כז ינפץ . עש״ך העתיק לשון הרשב״א ויש לעיין דאי לית נכלי כלל טיט ולא שייך י  עליו יע״׳ט (
 שוכרים נח פליטה אפיח מנרע נרע דננל׳ לא שייך טילי.! כח וי״א . עש״ך ובוונתו לחמחבד הניפוץ

 שלא יהא ,
 הדחה ן

 טפל מיו
. - , , ״  ועיקר חג• ־, ••— •

 ופיהו ניפוץ להוד לא טהגי אלא הדחה ; ל טוהר . עש״ך הקשה כסו הט״ז וט״ש "ועוד ונים םוזקו דחיא
 קושיא ואשוגח ועי׳ נה״ו. נהנהות נ״י איה ק״ט הרגיש נזה ובספרי ראש יוסף כתבתי מדנתנו לגלי
 בלט״ד ולא כתבי מלי איירי ש״ט דעסיק נהדחח ראשונח ועיר דהורא קושיא לדונתיח הוחח ראשונה
 איך היתה . ולזה יש ליטר דהיה ם' ננד הדס ודיעני איירי ונאכלין בידים טטואנות ולא הוקשח להם
 אלא מהדחת אחרונה דאין 0׳ ננד רם ומלח כפ״ש לעיל וסוברים ברש״ל דמו. איפור דבוק עט״ש בש״ך
 אות ל״ה . ומשיה .קשיא רא״ל שאר חקרירת ואף בשלן בטי •סירות קשיא יתי׳ דחידחח בטי פירות «
 לא ני הטיט . עש״ן דאי לא טיט ולא טיהל ענ״פ אסיר כ״ק נט״ש בם״כ בטעשד. דדש״י עט״ז שם .
 נצ״צ פי' לט״ד הניא תיעובה לענין פטח באחד שנטל כלי והיה טעט שכר ונתן נו טיפ להדיח בשד
 נאהרונת !האריך לאפור ותוכן דבריו שם דאף דפים מנפלין ןח הפלח והגיד פ״פ אדטחליש ליה בלע
פ נטשהו. ועיי םיי צ״א בטה שכתב בשר וחלב שננעו זר. נזה והוא טלוה שניהן אטיריפ ^ ה  קצת ו
 ולא אמתי!( דהחלב טחליש כח הפלח ואין ינול שד להבליע חולק הצ״צ שהחלנ אפור ומנליע מיד
 טשאיכ מים םחלישין נח הפלח ומים היתר הוא וטעט 1ם שנבלע יש ס׳פשא״נ בחמנ״ם והפר״ח באיח
 חולק עליו ואי״ח בה״ט תמ״ז ותס״ו אבאר . ועם״ש נסי׳ צ״א : לב דנשעח . עש״ך ציר ממש בבלי
 נאטר פיר והיינו כ״ק ובפ״ש באיו! חקרוט וכמעשר. דרש״׳ בם״נ לאתר שיעיר םליחח אץ נאפי נ״א
 ליק י• לג ואין. עש״ך דבאץ הכלי מלוכלך אץ חילוק גין היה מים םועםיט או לאו אפילו היה ביי
 דאין פליתי. לכלים להפליפ אנל כשיש לכלוך חלנ או אפ אין טיס בנל׳ נאסר הבשר וחיינו נולו כט״ש
 נאות פ״ג אט לא נמקים ה״מ דיש חילוק נין איפור דם, דפקילין ניה ניק ינץ איפיד אחר יעת״ח נלל י'
 וי״ד ונפ״י שפ . (ופ״ש ע״ו ט״ט וצ״ל פ׳ינ): לד נד• הטלח שבו דלא ידעינן נסה נפיק פנית
 ולדידן נלא״ח הנ״נ והפי! והר״נ שנתנו כדי הפלח ה״ה דצרין נפי ננד דפ פליפר. שע״פ הנשר עש״ך :
 לה וכל. עש״ך ופ״ש דחטחבר לית ליה חנ״נ נשאר איסורי! לכאורח יש לראות דלפא איפור דנוק אית
 ליה עכ״פ דסטחר לבלוע יותר משאר ואותה חתינה ענ״פ אסורה בט״ש נפי׳ קיו ור1א חעיקר דלהםחנד
 נטי אותה חתיכח 'אסירה אלא שא״צ ס׳ ננדה . אמנם ז״א דע״כ הפחנר איפיד דביק נפי לית ליד,
 פטיש נסי׳ ק״י חתינח שיש בה חלנ לא יוציאה לנדר. וע״נ דאין נה ששיט דאי יש נה אטאי לא
 יוציאה לנדה ואי אין בה אנתי החתינד. אסורה [ה] וליה יש לופר רםיירי נחלנ נחוש ראפ יוציא יאסיר
 כ״נ לחפחבר אלא מדכתב נן וכן לא יקחו שאר דנריט שלא יהא פחות טפי והא ע״נ יש נחתיכד, ם' אלא
 ׳ע״נ דחפחנר איסור דבוק נטי ליתליח וכן טובח נדונתי טונא ונטו שיתבאר כהלכות תערובות .
 ודע־דהםחבר •אפשר הבותא קאפו ראם יש בו ששיםדלפעפים פנשלה לבדה בקדירה יקפ״ל דלפעםים
 יש נה לנדה פ' וכ״וו דטלח צריך קשיא חיל״ל אם יש בי ששים ולמאי דטפרש דקאי אקדירח שיהא

 נו כקרירח ששיפ קשר. קצת . ום״ש דהר״ט סובר דיש. בחתיכה ם' פשום דח״ק דיש״ש פניה םיםן.
 לם״ד חיניח טרנתב הר״פ דאט 'ש נהחינה ששיפ אלפא נעינן בחתיכה ניפא 0׳ יאיהי קאפו דאדרנד,
 רביתא קאפו דאם יש נח לבדח ששים דל״ח אין חתינח שיש נד. 0' : לן ואפ . השייך העחיק לשון
 התית דוידאי אין חתיכה שיחא ט' אפילו חתיכה עבה עב״ל הנה בת״ח כלל א' ד״ב לא נתב וודאי אלא
 אין לך וותיכח ואפשר בפתפ ומיהו לעיל. פ״נ כתב הר״ב דאפ יש בחתיכה ס' וכאן לא כוזב נראה
 דננד דם לחוד יש אנל לא נגד דם ומלח . אסנם ננלל ח' ד״ג נתנ הר״נ דאליג דאז״ה נתנ י דאץ
 לך חתיכה ט״ט לפעטיט יש ואו״ח כלל י״א ד״א נתנ נלא הודח נאהרונח ראץ נחוזינה ס׳ משפע
 לפעמים אף ננד דט וטלה שעליה ופ״ש אפילו חתיכה ענד, נח״ח נתנ לחישין אפילי חחיכה קלישתא
 יעיש נפ״י ודוחק ליטר לדידן. דאין שוכרי! כר״א אלא הנ״נ נשאר איסורי! יש סברא להיפך דקלישתא
 חםלח גינ נטו נענה וציע וענייה כאן וייש לוטר רדפ שנשלט נופל לארץ יטה שנשאר נפלה שוד. הוא
 ועדיין יש לפקפק נזה : לז אפילי, עש״ך דווקא •ש״נ יט״ש דפרשנ״א תתט״ד לא טינח נ! ונט
 פטאיח הנה הרשב״א כתנ דנשר שנפלח יגפל לנ״ש לא ׳דענא פה אידי! ניד, דשפא כיון ששלט נ״ר
 ונבלע אין פולפ וליד לטלינח בכ״ש שיש לו רש״ע ולא קאםר דכא! מלח נורפ להתבשל אלא שים דאין
 מנשל יהישנ״א לשיפתיה דכ״ש משליט ומבליע ואיכ לחריכ דכ״ש אין פפליפ ומבליע שרי ונן מפיר
 א״ח שייח כשר שור פלוח נב״ר אסיר נשכת פשפע חא ננ״ש שרי דאין המלח נירש להוזנשל ומיהו
 אששר הר״נ רנקיפ גורס בישול הוא לאו דווקא אלא נירפ להפליט ולהבליע וביון דאין לו רפ של עצפו
 אף ריש לו ציו נםחטין גקכי הפליטה דל״ד לפי׳ש נשיטן ע' דנהעכדד. נעלטא שרוחצין לא נשחטו
 טשא״ב כשנפל לניש וודאי נסחטו ואסור . ולש"! חוח םפיקא אי ניש עם מלח וציר וחוטץ אי מבשל
 או-רק משלים ומבליע להר״ב ונ״פ כב״ח אי מנשל היה ד״ת ואסור בהנאה ואי טשליט חוח רק דרבנן
 ושרי כהנאה עפ״י פ״ו ובדפ נהפוך זתיא אי טבשל היה דיננן ואי משלים ומבליע חוה ד״ח עדיפ בשר
 חשל נפל לכ״ש חוט׳ן בלא מליחה ובבי יברנו טוה במקום אחר ועל ישיש שהתיר בכ״ש כבר הקשינו
 בט״י אות כ״נ דקשיא דאיהו פשק כיש מפלימ אי טנליע יפשק ראנב רשילט ציר לא ישליט ימ עש״ף
 נסי' «' א״נ פשיפא ואשור אף נלא טעטא רנפוזטין נקני הפליטה ומיש נכ״ה שיי פ״נ דאין םשליפ
 ומנליע נאי היינו ממלח לנשר ט״ט דם פליטה שעליו ונם חטאז נמס בפיפ ואין כאן יק נליער. לחוד .
 וראוי שתדע דרש״ל צירף שפ עוד טעפ יפלח לאחר ששפק נחו לא מיחשב נרותח והיינו טעם רוש״י
 ו^פ״ו הינא שאי! הטלח עושה פעולה כמו פריפה בי! הכשירות כפ״נ או חומץ ננ״ש אפשד גם רש׳׳ל
 יודגו דטשליט וטבליע כאי או מנשל . ועיין בא״וז שייח דחר״ב לא הגיח שט על חפחנר משפע
 דטונד דנ״ש אין מנשל אלא פפליפ וםנליע ואס כן אם ספק אי נפל לשם בדפ הוה פפיקא

 ד״ת ובנ״ח הוה סטיקא דרבנן :
̂ בא לידי נשר שנפל לקערת רוחתת והיה נה נארש״ט פוצטן טאד עס הלנ והים״ב ואשרתי *̂ 11? 
 י הבשר וחבארש״ט טסעפ רעיי nh טשלימ וטבליע פיחת נב״ש ואף בשד שור תי י״ל נה•

 נאן ררננ( נששק פלוגתא להקל לא שייו חוקה נגד פלוגתא דרכוותא נמ״ש נסימן ס״י וניס [י] ומ״מ(עני!
נ לאי דווקא יורע אלא ראוי ח ׳ העיז נירישה נ נ )(כד,) ומרסס.  יינא אי! אומר לא אישור ולא היתר יצ״ע:(0
נ לאו ת ע הומה ע״ז נ ט ״נ שנחנ ואם יש נער או נערה שיוועץ נ  להיות יולע. ושמוה דהדרישס על סטור נ
נניס פשיטא דייקא ו כי נ  דוו׳ןא דא״נ ראוי להיות יודע מרתת העונד כוננים אנל נש״ע דמלת יודע קאי אעו
 יודע ואל״ה לא מיתת ניוןשאין יווע מנהגי ישראל ושונ ראיתי ננה״נ תפס עליו נוה ולא העתיק כראוי יע״ש.
. עס״1 ו ג נ וע נש״ע קאי: (כו) נ י  ואולי כוונתו לעני! וינא דא״צ הנער להיות יווע ולאו לפרושי מלת י
 רלמווזגרלו* אגוריין מנייר ועור wifn תתיגס נמי מותרת וע״נ הטעם ולא יועינן נמה נפיק •־(כז) ואז.
ם שפירש ממקום למקום שרי ואס יפרש ונרי ׳ ולרא״ש ו . הנה מה שתי׳ לרא״ש עם״י ע״ו נש״ן אות נ  עע״ו
נ ת ׳ סימ! י״ו וגתשונת הרשנ״א סימן תש״! נ  השרישה. כפשוטו דמה שפירש י5א לחו! עניו נתשינה כלל נ
נר דם. שפייש ממקום למקום לאחר מיתה אין איסור ושאני תוגר מסרקת דמחייס עמ״ש  כפירוש דרא״ש סו
י או״ה וקשיא י נ ס נתירוצו נמו טאנאו בסמול: (כד!) וי״א. עט״ו הגיא ו ו  נסימ! ס״ח ומ״מ הרווחנו נ
ס נוא ו ל הקדירה לנטל ואומה חתיכה טותרח ולא״אמוינ! קו  ליה והאנחתיכה מקצתה תוך הרוטנ מצטרף נ
 הטסה עו מקוש סרוטנ נאסרה החתיכה אפ״ה אמרינן שממלק לנל הקלייה ה״ה נא! ותי׳ ול״ו התם קינלה
ר כתלנו ג , ומיהו נ נ ט י י ו שמא היתה ש״א חון ל מ ממקיס למקום ועו י  מעלמא משא״נ כאן חיישיק שמא פ
 נ״ס ונאיסיר ררננ! לא חיישינן שמא היס ס״א חין לריטג וטעס א' עיקר ועמ״ש גשימ! ע״ג יעש״ך סימן
׳ ו״א ה חתינה יט״ש•' לכט) לכבול שנת. עט״ו נשם ת״ר, כלל נ ס  צ״נ אות י״א דאו״ה ממיר נכל איםוויס א
 דנעושות מלילי! אן שאין נני מעיים שס אשירה אותה התרנגולת דשי׳ מדופן לדושן יעמ״י שס אות ג' דעת
נתנ המ״י מ״מ יש שם הריאה ולפי  הת״ת אף שאין נני מעיים נמוכן וננה״כ מתיר נאי( בני מעייס כתוכן ו
 מה ש:והגי! לבקוע התרנגולת לשנים ולוקתין הריאה יש להתיר התרנגולת נה״מ ולא הוה סי' ני מיד ש:שלט
ו צו אם נשפך וא״י אס היה ס' יש להתיר נ אם יש עו ת  מדופן א׳ נחלק לכל הקדירה ונל״י אות ל״ו נ

 לא יוענא מה עיין וס לחרננולת ואיסיין אותה אף ביש ס׳ ף׳׳׳(' :
ס ששירש ממקום למקום ראוי להקל נה״מ  J?VJ} לחקור נמה מקירות.א׳ משני מה מתירי! כאן גה״מ אלמא ו
 ומולח נכשא״מ אוסרי! אף לצלי אף נה״מ ולוה י״ל וכאן הטעס דמה שזו ממקומו נפלט לחון ונטל
י יש לחקור אס נשלה אח״נ יאותה מתינה לקדירה ו ומש״ה מקילין נאן נה״מ . עו י  גס׳ כמ״ת הט״ז נאות נ
ד שלא נשאר דם נחתינה ונמצא אח״נ סי׳ ואוסרת הקדירה ו י  אחרת נשמות מסי מהו הוין ויראה לאסור דאין נ

ק יממהרלבליע ז נ  שניה.עוו יש לחקור אס לא הודח בראשונה ונפלה לקרירה שיש ס׳ מי תשגי;! לה לאיסור ו
 !ע״כ שלינן משוס ואינא תרי טעמי . א׳ ופירש ממקום למקום דעת הרא״ש למתיר גס מה שפי׳ מסתמא
ן נתתיכה ם שפירש וננלט אחר נ ו ק ו ו נ ס נתיגש סוס ו הו ן בלא הווח הומה א׳ ו  נפלט לחון מה שאין נ
ח ו . הנה הג״ח נםעיף י״א נתב גסייש ילועת המחירין אף גלא סו ׳  יש לאסור אומה חתיכה או< גואינא ס
ק מה שאין י נ  כראשונה שרי יעמ״י נצל ל״ג אות א' ומיהי אין ראיה מג״מ דמתירי! סס ללא חיישי לאיסור ו
 כן לדידן ומ״מ המיקל לנבור עיש לא הפשיל הי דומה למלח שנמס ולא הוה דנוק ה״ה ים שע״פ ולא ממשב
) ועדיי! ־"« •י כתב הסי״ח אוס מ״נ ויראה לו אס יש ס׳ עם החתיכה והכל שרי כמי כחל וימה ״ ק( ו  לב
א לנחל והניא ראיה מצ״ט ס״ג וחתיכה ו נ  נחל דרננן משא״נ דס קוישישנשלו הוה ו״ת נומחלק בפכ״ה נין נ
 הנליעה מאיסור דמלטרסת• יזה לשיטתיה יפשק כהמחנר ואי! חנ״נ נשאר איסורין משא״כ לדידן ומיהו אין
 זה נרזר ונשי הנראה שסק פר״מ מנ״ג נשאר איסורי; עמ״ש נשתימס אלא דמ״מ הניא שפיר ראיה לאי לאו
ו אס יש . ולעני! דינאילשון הממנ ל ו מ א נ נ כאן לא שיין נינ לנולו היתר ו  לנינ סיס מצהורף אף ללילן ואי
. ג עכה״ ו חתינהצטינן ס׳ וכ״כ נל״י אות נ״א ואין אותה חתיכה מצטיף ו א ל י מ ש ו אותה מתיבה מ ג  ס׳ נ
ו מצטרפת •ופולטת ואינה נולעח נ כ ו שנתבשלה עם נשר אפילו להפר״ח אין ס נ כ  [י] שמעתי נשם גיול.א׳ ו
ר נתכנו דיש ׳להחמיר ללא כשר״ח . ועוד ואנו ס״ק דאוסה חתיכה מצערטת והטעם נחלק . וסנה כנ ״ל  ענ
ו ולא יצא יצמצא יש ככולן ס׳ ולא שיין נלצ שולטת ואינה בולעת ואי נ נ  נשות ונ״ט יוצא ומלק ס׳ נשאר נ
׳ ויתיס  אשכוחי משכחת סתרי להאי דינא נימא הכי דקי״ל אישורי! •מנטלי! זא״ז ואס נשלו נ
א דאיסירא ומשים שמנונית ישירש״י ו נ נ ו ואי מלנ אץ מנטלין זא״ו להא בחולין ק״י וחי ליס נ נ נ י  א
ס ואין נולעת אף שאר א־סווין(ואף שיש שא.־ פירושים ס למפלט ו ו  ינן הרא״ש יהר״מ נשיי ממשניות וטרו
ל נ ס יש לעיין נ  מ״מ מיוי סטיקא לא נפקא) וא״נ לנוית חלנ לינא נ״א נ״ט ויתי הימר ואשיר משים חלנ נ
: (ל) ולא . ) יע״״ש נשי׳ ע״ג ° י כילה לס א״ו ווקא ונהמה וכדומה ( מ ו מ ו י נ אי שיין ניה מ  של ו
נא! לצורך מתירי! איתה ממיכה ננמלח מצ״א אין  עט״ו ונמלח מצ״א שיי יאף וממס נכ״מ ווקא מ״מ כיון ו
.ץ ויש נמה ספיקות דפלוגסא לקולא : (לא) זאחר. עע״ז ינצל׳ מיתר דם נ ו ם י  להחמיר כלל ונשרט ד
ניח ולא כרש׳׳ל ושרי  שלא שירש ועלו״ש נש״ך אות נ״א וניב ונסי' ע״י : (לב) יאס . הט״ו שסק נהר״נ י
מ י נ  דיענד ואנו אומרים ע״י צליה מסתמא יצא כל הדס שנתוני והניא דנרי יש״ש סכ״ה ואס מלחוהו נ
. ומיהו אס היה כשיעור שיתנו על האש ננוש נציר לינא ן ו ג ר הצריך לי ת  ואח״נ נכשא״מ שרי ממ״נ ול״ו ל
מ ינץ . סדין הא׳ נפר ששהה נ״י ומלחו משאי נ ג׳ ו ת ו נ נוש פועל ייתר ממליחה ונמנואר . טו נ  ממינ ו
 אסור לצלי כמי שאר נשר נמניאר לקמן. הנ׳ אס מלמו נכ״מ עס עא: נשי אסיר הנשי ששהה ג״י דלא שיין
ואר סימ! ע׳ ס״ו ונשיו אות למ״ד. הג׳ אס מלחו גכשאימ עם נשר נשי דבשי ס ואסור לצלי נמנ ״  ניה מ
 כשר. נאסר ששולט גשר ששהה ג״י וננלע לנשר ע״י מליחה אף שאי! }ם ציי והיינו נצא נמלח חחלה דלינא
. והנה על סגרת רש״ל גמגם הש׳׳ן גנה״כ ימ״ט מעש מעש יוצא אפילו נמלח החלה זאמ״כ שמוהו נ י פ  מ
נ דטנ הורה המורה למחיר וחומרת כגאונים ת נ , ׳ נ ץ מולח ננשא״מ. ועל דין ה ד  נכפא״מ אסור הנשר לצלי י
ם וידיה וכניש דם של חניוי יהמ״י כצל י״ו אות ט׳ כתנ ולפי הנרעת רמ״א יאס  היא ומ״מ פולט קצת י
ד םמנינן לומר ליוצא כל היס ע״י{ליס א״כ אמוינן ננ״ט ׳ע״ש . זי״ל ענ י  נשלה אמר צלימ שרי אלמאו
ני עפר״ח אות מ"!  ומש״ה שיי לנשל אמי{ליה ומה שלא יצא ע״י צליה שוב לא יצא ע״י נישול שגיד,שה נתו
י יר״ל לויוהי וסוסקץ לקמן סיס! ע׳ ס״ו יפלט, ן וקיייל נפסק סמחנרשי ו ד נתנ ל . . ומיהו  שהסכים לט״ז
ס מעלמא מסנ׳ מליחה שנית ה״ס כאןדמהני. צליהאנל לדיו! דשיפקיין נרמ״א שסאין ו וצירו ובלע ו ״  נ
ם ציי לכן אי! להקל נגד  תקצה ואי! לומר דפולטת ציר ולהתיר טכ״ס נה״מ ושמא ןחקשהואי! שולט נששע נ
 לעת סטיו וכע״ש. ומ״ש הש״ז בדין השלישי אס מלח גשר שהודח הדחה אחרונה ננשא״מ עם נשר ששהה
' אות ת׳ ממ״צ אי הויח נשתמי! נקני הפליטה אפילו ננ״מ אסור  גיי אסוי הנשי כשי תמה המ״י נכלל ו
ס נה״וו י וה טנ יוצהנ  כמבואר סימן ע׳ ואיליז נסתם נקני השליטהאשילו נשא״מ שרי ע״י מליחה שניש ו
. ודוחק לומר וט״ז איירי ניש ציר נכשא״מ נ ק ו נ  שרי איירי רישלונו ציר נמנואר סי' ע׳ נין נמנוקגיאו אינו מ
. ויכאה ולא המעיר בנ״מ ואיכא נמי טעמא ומישיר! שריק אף ן  ושהה שיעור כנישה דאין משמעות לשונו כ
: ו ו  דאגן צא קיימא לן כן מכל מקום איכא סשיקי טונא ומש״מ לא מחמיר אלא ננשא״מ ונשיו אנאו ע
 מןץ שהניא סקובן יפן נשם מהר״ר טוור ע״י מליחה כשיעור וצליס מותר לנשל לכתחלה אחיה כתב מט״י
׳ ואינו כן ומהר״ר עוור הוא ועת או״ה וציון למלוח שיטור הראוי אף לצליה ואחר ׳ אות נ  נלל ו
 הצליה מותר לנשל הא לדידן בכל מנין אסור לנשל ואף מלחוהו תחלה יע״ש וכל כוונתו לשי מה שהסכים
 המחבל והר״נ בדברי הטור־שנתנ אין לאוכלו מנושל משמע אשילוע״י צליסתחלהדאל״נ סיה לשרש ההיא
נ ״נ מ ׳ ו  הונחה איכא נמי ואפילו ע״י מליחה וצליה אין לו הקנה לנשל ואל״נ היה לשרש.והנה נס״ת גלל נ
נ ישרי אחר הצליה וא״נ לכאורה וחולק על או״האףנ«ליחה.וצליה ת  ואשור לנשל אחר מצליס אנלאן״י; נ

׳ אות א׳ וו״צ נשר ששהה גיי מותו לצלי והא צלי אף ע״י.מליחה וצלית אסור לנשלו אח״נ ועיינתי נאו״ה כלל נ ב אלא ש״מ. וחילק עליי ו ת נ  אוסר ואי״ה לא המיר אלא ט״י מליחה וצליה נמ״ש שס ו״א וא״נ מה ״אגל ו
ו גנון למלמו שיעור מלימהולצלות! שיהא נוח בצליה למוציא לגמרי שהרי ראני״ס וריב׳׳ן אניו אוםריס אף לצל! כ מ  >f? מליחה ואף דקיי״ל נרש״י צלי צרין מליחה מועטת !ה הוה כדיטנד ומותר לנשלו אמר הצליה . ו
. ויראה צי למרשי כוונתו ומ״ק צליה מותר והא לצלי א״צ מליחה ואי: י״ל שהה ג״י נהי;ומלח אין פיעל צליה שועל וע״ז נתב י ו ו נוהגי! היתר אף בצליה לנדה וכ״ש דת הכבד מלרכנן לאס שהה כ נ ע י  לאין יוצא אמנם ו
ו הגאונים ומלח אין פועל ע״ז השיב ויעבד אף צליס בלא מליחה שרי וא״כ הוה כאן כדיענד ונח׳ דמותי לנשל אחר הצליי.  4־ש'י בעינן מלימה מועטת וצלים בלא מליחה אין פועל וגשהה. ג״י. כהנ
נרי התימ נ לשרי. לנשלו אחר.צליה ומ׳1# אין לשון. סת״ח- מורה •כן'ועול דאו״ה לכתחלה נע׳ מלימה אף לצלי למוד נמ״ש הח״ח . ואולי ו ת  מיינו אף. נלא מליתה או מוטטת . וע״ו נתג. הת״ת אנל אייה נ
ל דרבנן עפ״ש נפתיחי. מ ויה מ״ש ויאגי״ה וריג״ן אוהדים אף לצציה ומה ״אף דהא בצליה קעסיק אלא לנשל אמר הצליה קאמו." (ומ״ש לס ה  הייתי משרש מ״ש אויה ולכתחלה נכון לשהותו במלחו היינו לנשל אחר הצליה וכן ׳
ר שנת או ו מ ל ״י אות ר׳יאנשם מהר״שהלוי לנעיש ולחיקא ליה שמתא מומר להתחלה לנשל אמרסצליס ו נ ת. ינא הנה״נ נפגשו ו היקל יותר ואף לכשחלה א״צ מליחה ושרי לנשל אתר הצליה) ולעני! ו נ נ  וכשי מגואה י
. נהססו מועט אין להקל אף ע״י מליחה וצלייה שאין לנשלו אח״כ ו ו מ ל ו ע׳ נמס מטטמיס וראי סוס מ״מ אס אשור בנישול. ויראה ויש למלוח תחלה שיעור מליחה ולצלותו ענ״ש נמצי צליימו שאו ונ נ נ  בסעודה גוולס ו
ה ג״י נשר ולא רציתי להחיר ע״י מלי חה ילצלי לנשלו להתחלה ולא ננל״י שהעסיק להסיר דהמעיין נטור ה ש ; ׳ א ל שנשתהה ג״י אין להתיר ע״י צליה לנשלו לנתתלה ונן הסכים הצ״צ סי׳ קכ״א וסמ״י שה ומעשה נא ליוי נ »  ו
׳ נ״ח הורס בשומן איוו נשהה ג״י סי ס והש״י נ ץ ראוי לצלותו דיפשיד השומן ואסרתי דאין לתלק בין שומן לגשר דנשומ( יש ו א ו עוגוא גא ליו׳ נקצנ ששנח להדיח שימ! חון ג״י והיה ה״מ ו י ע . א נ נ י ת נ ו נ  ות״ח יראה לאסור י

׳ טעמ נ וכתנ נ ו ר  רחל או״ה כלל ו׳ ו״ג חתיכה שלא נמלחה שנתבשלה עם אחרות ולא ניכר אח״כ שנטל נ
א לקדירה ואז לא ניכר והוה כתחלת ביאה לעולה על יוי תערובות נואיתא לממן י נ  מתחיל מאישור מנ

נ ונלא״ה לא היה ושיל״מ כיון ואין נא ממילא אלא ת ו נ . עו פ ״ . ומ״ש נשה וש״לסנם שם נתב ואין לו מלח כיכ או שאין רוצה לפגום שא־ החתיכות שיהיו נמלמוח נ נ  לשילימ אשילו נלוט אוסר וינואר לקמן סי׳ ק״
 נל״י מעשה לא הוה לשיצימ (עס״י ק״נ) ומ״ש והיה לש״ע לכתיב זה עש״ן אות נ׳׳ז וכפ״ז אין קושיא על המחבר דווקא נשר ששהה ג״י ורק חומרת הגאונים אלא אהר״נ הוא וקשיא . ועצס״כ כתנ לפי מ״ש,בק״נ אות ח׳
א ממילא סוה דשיל״מ ולא התיר הכלים אלא לאחר טעל״ט ואיה כאן אין להתיר לנשלם יחד דלסיי דה שבשלו דרבנן דאין לגרום לעשות מן ד״ת לרבנן אף דענשיו נולז היתל  ו״א ווו״ק ט5״ל כוונתו דשה כ50 ואף דאין נ

 t הוא שלא שירש ומיסו הא ולאי ואס סוא נמקוס _ שאין מלח מצוי ואס ימתין יהא נשסו לא סוה דשיל״מ ולא חהר״ל ונטל ופשונו הוא .־

ס שלא פירש(אימתי ו וה נישול היה היתר ו  י ״ יי י י טעמים • א' דלא הוה מהר״ל־דלא הוה אסורה מחמת עצמה. סני וקו
! ו י נ ת נ ש ״נ גיגית מלאה יין אף שיין יוצא מהעננים נ . לקמן ובריס שאין ממבטלי!«כ"צ ינוונחו לקמן כלל כ״ה ו . . . . . 
ה ד״ח והר״נ לקמן סימן ק״ג ס״ו נהג״ה הניא נושיל״מ . (ועמ״ש . וסוגר ה״ה חמ־״ל ושאר ד״ח כל שלא ניכר ה״א נס״ט באיסורו לא « ה ז  שאין נינל ותתלת ביאתו לעולה ט״י תערוכת לא הוה דשיל״מ וכן כל כיוצא נ
ו מחלה נעולה נפ׳׳ע ולאחר שנא האיסור גתערנו ולא ניכר קילס האיסור שפיר נטל י ת והתם נולו נתחלת מעורב משא״כ נעצבים לז נ ו א ע״י תעו י סוף חולין נהא דאין דם מנטל רוק כיון רנ נ ׳ ג״ו ול״ו למ״ש המרו ס  נ
נ כ״ס ולקמן נק״א וק״נ אנאר • והל״נ הניא יותר רבותא אפילו גתבשלמ בלי מליחה והוכרה ואמ״נ גמערנה ולא שיין ל  וי״( נע׳׳א) והוא לכאורה חידוש דין דלאו ייקא ושיל״מ אלא ה״ה חהר״ל יכוומס שינ מצאתי ש
נ מד . ואס נמעו ז י מ ה חמן נשסח ינש נינש שוו הששח אין נטל וימשש עד הצילה ־גט( ואס הוא חהר״( אין נטל עיין א״ת ת נ ה ׳ אש״ה נטיצס מטעם האי ואין איסורא מגופה וזה שציין או״ה היינו טעם א׳ •י ו  מעט הנ
ד לתת לתבשיל בשל מ מ ̂ הוא נמ! מיס נחצב ו נית נלא״ם אית להתיר דהיתר נהיחר נט . ו ל ו מ מ נ ו הלילס כטעם אויה ולכי מטי זמן האיסוי לא היה ניכי ולא חשוב ו  בתרי נד׳ שעדין היתר הוא או שרי אמינ משש ע
וריה פ׳ אין נין המוור ושיצ״מ נ נ תרנגולת בנוצתה נטל ואף שהסיט מנוצות אין חוור וניעור. מ״מ עדיי! אינא (עייונא לשי מ״ש הו״! נ י ק ' מול הוא וסוג אץ חוור וניעור ודומה למ״ש נ  (טסיי 5״מ ול״נו) וא״כ נשעה ו
י ושעיי ומצות אין מנטלי( .וא״ו י״ל ששניהן סיתי משא״כ כאיסור והיתר סמתנגויס הוס נאינו מינו ומש״ה דתיל״מ דצאמר זמן מותר דומה (היתר והיתר ועש״י ( השעם דרבנן דשליגי על ו״׳ ולא ׳לשי מדם פ מ  לא נ

: ( ° ׳ של אן״ה וכואמרן ( ׳ אלא מטעם נ ו . ולפ״ז מי! כמיני היתר נהיחר מיה לא נטל לרבנן המ״ש סר״ן ומש״ה אין להתיר נחמן נמסר"( שנמערנ נ קר  ון׳נ שסש״ו. הניא זה השטה לעי
! י• תשובה לטי מ״ש י י ש נ״א כ״נ או לדידן חסי(צונן ושתאה גנר ואוסר נ״ק ואמ״נ נתערבה זאת הממינה «ה שאר בבישול ייהי 0 ו ח  JT")MW חתינמ נשר שנפלס עצ גניגס ממה להמחגר דאין אוסר נלא רוטנ מ
׳ ר לקמן xm״( היא א״כ לכאורה בנייח יש לאסור סכל ואמנם יראה להתיר כשי שטס הנ מ י מ ) ן נ י ע נ מ ה הש״ו י ו  w מהר״מ מצונלין ז״ל הניאו ההין שימן צ״ו ואמרינן איסור דנו f נה״ג ואפשר גה״ג כאן מו

ל גגי המתינה האסורה אף נמהר״ל וכראמרן(יו. ו בתרי כל שיש מ נין הנ  מל או״ה דנ( שחח(ת ביאתו לעולם ע״י תערונות לא אמיינן חהי״ל!כאן קוום הנישול הקליטה לא היחס ו״ל ולאחיה לא היתה ניכר נטילה שפיר ת
ן , ) אא״כ. עשי! דהכריע נימ״א כיון דגנישול גופא מקילין גה״מ יש להחיו כאן אותה תתיכס נ א . «נ1"ז למ(1כ(ן(או דווקא וא״נ הודת דין א׳ להס ונהיכ כתג דווקא מלוכלך ובש״ו אות ס' יגואר: ( ו ש  (לו) נ

י רע״ק ש ו ד י  ח
. ולזה י׳ל ומ״ר׳ נחלנ נחוש . פלא׳*ה אף בחלב שמן הא להמחני סי׳ נשי״ח שנית יעקב ח״נ שימן סיגו חושש לאסור : ה י  &0 [ח] בשפתי יעיז ס״ק ל

. שמעתי נשס גדול א׳ וכזי . נ״נ ומנו י׳ עקיבא סוא ניהו ט י ת וחב באטצע ס״ק ב י צ נ ש ט  ק״ס לנצלי נעי ס׳ ונדי נטילה : שם יז] נ
ס אא־׳ז הגאון המפורסם מו״ס עקיבא איגר זצוק״ל: . ג״נ נ ר ת י . בסוסו ומ״מ לענין דינא אין אומר לא אישור ולא ה ד ״  שם [ו] כטשנצוח זהג ס״ק כ
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 ואין טנשל ט״ט טפליפ ומנליע ואף יש״ש פודה לזר. וע״נ לא תיקל אלא בטלתשפםק כמו משא״כ כאן. ס׳ ילא היט . ייראה לי-יהא ימתיוין מיינו לצלי או למלוח ולנשלו אמר נן־ בקרירה שיהא סי םא למה אין
 וכיש להכרעתו (עש״י ק״ה בשיו) דכ״ש טפליט או טנליע טבעי! ואף לחש״ך וחולק שט יראה דטוור. לבשלה ושמא לא יצא הוס ע״י מליחה וכנוש המבושל וננישול יוצא. ומנטל איסור לא הוה עיון ישרי
 כאן אסילו בה״ט םטעמא דנתיבנא ונחנאד, יש להתיר הנשר ורק מעלים וטנליע ולא מנשל והקערה לאונלו צלי לא הוה מנטל איסור ועמ״ש השייך גני נשר ששהה ג״י(°): (לח) ונויעגו . עט"! ווה קאי
ח שיש . עשיך ובנר כתבנו ואדדנח שאר ו״ח גריעי טעי שלא שמק נהן וחיה פלח לימן הנלי ע״ג קרקע אי נאי! קסמים שרי אנל אס המיט ממכנסי! שם הוה נמולח נכשא״מ ואסור ויענו :  *'ע לדיניי(0) •י ל
 תוך שיעור פליחה אפשר ואוטו אף ליש"« : לט ובשו. עש״ך פי׳ ויש עושי! בשר ינש שטולח־ז יאין (לט) אשור. עט"! ועמ״ש נש״ן: (מ) אנל. עט״! ונ״ל להפליט אין נח נמלח. להסל־ט מכלי אף איסור
) או . עט״ז א מ  מדיחי! הרחה אחרונה ומניחין נך להתייבש ולז״א דטטחפא יש ששים אנל אנו נותגין שטריחין באחרונח שמן אי[ מפליט אנל להנליע יש כמ אף איסור וס כומוכח מפיננא ועמ״ש נסימ| צ״א •י (
: מ אטור . עש״ך ויעבד שרי היינו בנתבשל ססכיפ לש״ך אות ס״מ דכנוש נשיעוי שיתנו על האש וירתימ אין.מפליט מכלי דלא נויישה אוח ח״י ויראה  ימולחין סחדש ואין שט דם כלל ועיין ם״ם כ' ונסי'«'
 אנל קודפ הנישול ידיחנו ומולחו שנית והאי. תדהר, זהירות יתירא . וטט״נ טותר אי יש עדיין דם לא לע״ז אף חומן קשס אין מפליט מפלי נלנמנ דווקא כנ!ש מעל״ע ולסש״ו משמע ציר ומלח לא עדיף ממלח
 :סתמו נקבי חפליטח ואי יזוא נל הומ אין לחוש ומיהו עס נשר אחר אסור למולחו שנית דשטא יצא־ סא חומן מפליט ונסי׳ ק״ה אבאר •י (מג) אנל. עט״ו היינו לנני כלי אמרינן שריק ולא לנני אופל נמנואר
א ונ״ש. הש״ך השיג על ספר א״ר דפתיר ננתיונש סימן ע׳ נשר שפלט נ״ד וצירו עם גשר מלוח אסיי •י (מג) ובדיעבד. הט״ז פשק כרש״ל ונ״ח דה״ח אסור  בל חום ונטיש לעיל בחודח אחר שיעור פיל! מ
 לנטרי לאכול המלח דדם שבו כ$ה והלך לו דא״ב למה לי פעפא ונשי ינש יש נו ם' ת־פוק ליה יאי1 ושאר כלים שרי ויענד וכינ הש״ו אות ע' •־ (מד) וי״א . עט״ו הטעם דיס אינו מפעפע למעלה ולא לצווין
ב עונד נונבים . נתב השיך בשם א״ר דווקא ענדו ושפחתו שייך מיתת ונ״ה לשון אלא יורד לשולייםיוש0 המקום דחוק ומונח גפשא״מ והייש ממקום למקום ואסוי אף לצלי ואנן קי״ל היי  נו נלל דם י מ
 זזטחבר עונד נוככיפ פשטש טשפע פשרת שלו מהני מרתת הא טסל״ת מהנ• בכולן והיא פשום . עוד ממקום למקוק הוס פירש . ועיין ניש״ש טכ״ס סימן צ״ו והיינו אף אם נתערנ ננישול והוס לח ומדרבנן
 גתנ חש״ך דטש״ח חשטיט הטחנד מםל״ת דריב״א וטט״נ אוסרי; בטפל״ת לנד הםם״ק דםהיר ופסק צריו ס׳ מכל מקום נא! יש להתיר מאחר דמ״ה חד נתרי נטל ומיהו נ*א יונ לא התיר אף וס שמלחו דרבנן

 כרבים ובפדחת הטט״נ וסט״ק מתירי! וריב״א אופר פסק נ״כ כרבים זח תונ! דנריו להסעיין נב״י • לא סמן ע״ו לחוד ונש״ן הניח דין זה נצ״ע :
ת עוו מעשה שהניחה אשה אווז שהודחה הומה אחרונה על אווז שלא נמלחה ותחתונה מה שחון י ש י | ו ייו1"'" י נ ק ד נ , 1 ־ 1 ״"6 ׳ י נ ת ו  ולי נראה דהטחנר ישיטתיה דפסק נסיט! א' ננאוניט דלבתחלר׳ ג
 הוא״ש דלוקי טתג" דה״ש כתני וצ״ל נתידיצי דהכל שוחפי! טשטע נלי שום תיקי! וא״כ רנא ומיקי לציר שרי ולא כוס גמולח נכשא״מ כיו! ותפילה היא ונחון ציר אסור . והניא מ״ש למ״א נק״ה
 נכותי יוצא ונכנס והא טחוסר תיקון דחותך כזית נשר ולא שייך הכל שוחטי! נו׳ ונהי מהמניח לק״ט י״מ מה שחון לציר וא״י אמאי לא הגיא מ״ש רמ״א גסי' ע׳ ס״ו נהג״ה ומס שמון לציר שרי בוס דאין
 רשאני יי״נ דלא ננע או דקיל או דא״א לתקן נו׳ ונא! נפי אפשר לתקן ע״י קש־לא טייפ תקשי מה״ש מפעפע למעלה . ובנה״נ תמה עליו נמה שאסר תוך הציר ולא ידענא וכשיעור שיתנו על האש ואסור לדעתו
א לא בסימן ע׳ אות י״ו ונונעינן למימר לקמן מש״ה אוסר מה שבתוך הציר ואפשנ אף נלא שהה שיעור כנישה י י ט י  אלא מרתת טהני וכאמור. עוד נתב הש״ך דחטחנר מש״ד, השפיפ מםל״ת דמוני א־תיייק א
 טהיפן אף נדרננן נפו לקפן נכליפ האסוריפ מדרבנן אין עוכר בוכניפ מסל״ת נאמן ליטר שהוכשרו מ״מ מה שנתון הציר הוה נמוצמ נבשא״מ ועמ״ש נשימן ע' נשייך אות מי דיש חילוק נין נפל לציר נכ״מ
ב הנה״ג נהנהות בי׳י אות רע״א גשם הלמש״א עמ״ש רש״ל דמו ת  יה״ה באן איתחוק יחיה נעי הדחה והר״ב שלא הניר, שט פודה לחמחנרונא! הניד. דטובד טעם אנקיותא ייש תקנה למלות יניו כשא״יי: כ
 קפדי הוה פפק השקול ופהימ! נדרננן כ״ה תוכן כוונתו. ופ״ש שנ״ט בתיה בלל א׳ ד״ו תמה עליו גתרי נטל וצ״ל ואותה חתיכה לא היתה י״ל ולא בליה ולבר שנמנין יאליכ לא נטיל עכ״ל והעתיקו הנל״י
 הכה׳׳נ אות קע״ג דהא כתב שט וכ״כ הנ״י בטלינת תרננולת ושפ לא הזכיר נלל מםל״ת יק יוצא אות ס' ולא יוענא מהי מיא דמ״ה נל אלו נטילי! ייש״ש נתנ כיו! ומ״ה נטל ועוד מס וה שכתג מהר״ל
 ונכנס אלא אםרתת נתב ינ״נ הניי יע״ש . ועש״ך מ" ט״ח צ״ל דסונר התט נטי א־תחוק פיקי־ או ומנין והא אי! איסורו מממת-עצמו ובריס אין ענינו לכאן ולא יוענא פי׳ דנריס אלי נלל • (מה) אגל
 דפובד כתי' האי נאן וזנ״׳ג. (עפ״י שיז נשייך אות פ״ו) .. ידע קטן שאוטר שהדיח הבשר ושם כקדירה גו׳ , ואין המקום ומיק כ״נ שתהא עליונה דחוקה לפלוט הדס שעליה ומש״ה העליונה שרי ואס מגיע הציר
 אי! להתיר עט״י קכיו פ״נ בהנ״ה דהינא דאיתחוק איפורא אף בפה שבידו ובדרבנן אין נאמן ואשי• לעליונה יש לעיי! ועט"!: (מ!,) ילפ״ז. עט״ז האריך ליישנ קושית הנ״ח על הטור ולרווחא דמלתא נתנ
 נאמנת נפה שבירה יע״ש נ״ל(°): מג או. עש״ך ואין הכרע בדבריו אי בעינן קישור דנרים ייםיא שמיס מבטלי! והרנה טעמיש יש ועמ״ש נט״ו נאות מ״ז: (מן) אחר. עט״ז ותוכן כוונתו ויש חילוק נין
 דעדות אשה וראיה שהניא טטוםר או אף נאי! קישור ויראה אף באין קישור נל שלא שאלוהו יופיא כשהמלח עושה שעילה להוציא ום יאז אמיינן לאחר שיעור מליחה סשק כח המלח לא נשאי! עושס שוס
 דשי׳ צ״ח יע״ש ועט"! ונה״ג כאן . ומה שלא מתיוין לדידן משוט ששק דוכנן דש שמלחו ואיתחזק אי פעייה יעש״ן נסימ! צ״א אות ׳״א כ״כ ומש״ה התיר נא! נה״מ מטעם ונמלמ להוציא ים הא נעלמא לא
 דגוח לו לסלוב בנ״ר וגמ מחית יטריח להדיח ולא היה םשק שקול: ילפ׳יז מ״ש רמ״א לקמן וי״א לצורן ה״מ שרי היינו נמ׳ נסייג ושס יגואר ומה שלא התיר אף נאי! ה״מ משוס
 הצ״צ סי׳ פ״נ בעלת חבית שהביאה שומן וחלב ובשר וצוחח לפגות ביתה לםליח וםצאח דסמ״ק חולק ואמר דנמעשה דרש״י מש״ה התיר דלענין דס אמרינן פסק נח המלח ולא לעני! שאר אישור
 אחיכ טונחים נכלי חנל ביחד ואשחאמרה שאין יודעת אם נטלחו ביחד והעולה מדבריו בך מש״ה לא התיר אלא נה״מ טשא״כ כשלא עשה שעולה להוציא ום אף שהפליט ציר לא שסק כח המלמ ואף
 הוא דבשוטן הוה טליחח נט׳ ד״ת וכאן נמצא באן היה לא שייך נא! דהתס בא״ח חמ״ו ננמכ שמצאו ומנר יונה אי! ראיה ששם לא עשס המלח שוס פעולה משא״ג הנא שהפליט ציר מ״מ אין לחלק נל שלא הוציא
 חפה דתולין כאן נפל כפ״ש טיו״ס ליבלין ז״ל התש טעצטי נפל טשא״נ דליי אדם נא הנל ניחר אין דם יעיין לק«| : (מח< כ״ק . עע״ז נשם רש״ל ומה שחון לציי שיי ובחון הציר יש לאסור נולו :
 חולין וחיישינן שפא אשה לא ידעה וטלהה הכל ביהד וטיהו שוםן וחלב טין בפינו שפיקי לקילא אנל (מט) והכלי. נ^״ו ולא יוענא דמה איריא והמקום דחוק שאין לו מקופ לצאת אפילו נפל נחון על ספלי
 חלב ונשר ב' סיני! הט . והפר״ח אות י״ד חולק עליו דהוה נ׳ שפיקוח לאיסורא שמא לא חניחהנלום אוסר נ״ק ואה״נ נכלי ען קולף. ונ״מ אין מקנה ועם״ך אות פ״ג ולקמן סימן צ״א וציר נכלי יה״ה מליחה
 מלמלוח ושפא שומן חניחה . ולא הבינותי דספק השקול הוא שטא טלחח חלנ עטו או לאו ועכר״ו ולכן נכלי אי| אוסר לכלי כ״א כ״ק : (נ) (יש . עט"! וגנה״נ השיג עליו יאי! מליתס לכלים להפליט . ונאממ
 המי^ל נה״פ לא הפשיר. אמנם מ״ש עוד דל״ש רואין את שאינו מינו באלו אינו אלא בנשפך לא ידענא צ״ע והא איהו נופא פסק לעיל אתילו נשי עור רתיחה לא מפליט מכלי יעת״ת נלל י״ו י״מ נתנ נפירוש
 כוונתו נ־ין דהיה נא! חלג ושוט! א״כ לםנרת הישנ״א דטלק את שאינו טינו היה מ״ה היתר ומדרבנן ןאס אין מלוכלך אי! מליחה לכליה להשליט ומ״ש הנ״י בשפ הגש״ד לאסור דסינר יש מליתה לכליה להשליט
 תו שפיקי לקולא דלא'חיח הפוין חנפה שא״א •ידעי! אי נטלת יחד ול״ד לצ״ח כשהוא לפנינו וא״א ואכן לא קיי״ל פן . ועמ״י שט אות נ׳ נתג דהא ופסק רש״ל תוך הציר אסור היינו נשתה שיעור כנישה
. ויתר דברי כשיעור שירתיח ונשמות רק נ״ק יע״ש ועי׳ גסי׳ ע׳ יצ״ע להתיר שתות משיעור נכ״ק : (נא) יש להקל. ן  לשער יע״ש ינ״ח דששק שפא החלנ ונשר נגעו זח בזח ושומן מרחוק טה״ת לומר נ
(°) י מד נשר. עש״ך והיינו נכ״ר אבל כ״ש נהי נגר נסנאר ט״ז ור״ל העעט לכנר שסק כח המלח להוציא יס • (נב) ולשי . עט״ז דתי׳ דה״ק לרש״י מיתר ה י  התשובה אבאר בק״ה וקי״א ובאן אין להאריך נ
 ומשליט יש תקנה ע״י מליחה ינ״ש להש״ך נק״ה דאין פפליט . ידע דט״י נלל נ׳ אות ח׳ נתנ דנד להניחו במלחו ויש לעיין ולש״׳ וווקא ויעני התיר ולא לכתחילה להגיח תוך נשא״מ יעמ״ש נשיך :
 חידיש שי״ל הר״ב שם יאט שטיה בקדירה שמקצתה חם ויפ״נ אשירה פי׳ דיטינ אחתינה קאי יכל (נג) אין. עט״ו הקשה מ״ש סכין ישרי ומ״ש כלי ואסיר יננה״נ תי׳ יסנין ורך עראי.שיי משא״נ הכלי
ח עד. עע״ז דראוי לצלות עד שנתייבש נתון ייייאי נ  שאין יש״ב אף שי״ש בקרירה פותרת והוא פלא בעיני . ולדבריו בתוחב נף חולבת ליורה רותחת ואין שנמלח נו בולט יותר אשילו מנוקנ יש לאשור.־ (

 י״ט בנף לישתרי ופיהו זח פעות דט״ט טפליט וטבליע פשא״ב בנשר טהני פליחה שנית ונשיש״ב זנ פ״ר ולא כמנ״ד והיינו ח״צ וראוי הוא לעשות כ! לפתחלה :
 בחתיכה טנליע יטנשל . ולפי זה חתיכת בשד שנפלה ליידה נדילה וםלקוח ואין יש״נ בחתיכה פותרת ששולטת

 נהנאה ענ״פ . יהאפת שהפר״ח בפי' פ״ז כתב כל שאי( נמב״ד מיתר כהנאה ישם אבאר וטייפ אין להקל כאן . ומה שהביא ראיה דא״כ היינו ד״ד י׳ל רשם בבשר שור מיידי ובאן בשאר בשר ולכ״ע
 אף לרי״י אשיר . יט״ש בהנש״ר שער ב׳ משפע דיש״ב קא׳ אחתיבה המעיין יראה דייל אקדירה ומלת "בי תשיב לקדירה כטי שטציני במהבר פעמים דבית יהש״ך אפשר בכיין כתב "בה להפב הטלה על
י נ"ל(°C : מה ס׳ . עש״ך דלא ידעינן כפה נפיק טיניח זה להטהבר ולדידן כלא״ה חנ״נ וטיהי אף לדידן עכיפ בה״ט היה לשער בדש אלא דלא ידעינן כמה נשיק יאפילי נה״ט צריך פ' ש נ א א  תקיייר׳ ל
 ננד כולה : מן וי״א . עש״ך הטעפ דשירש פטקום לפקופ 1*שייך בשישן ע״ו אות י״ג דבשר שלא נצלה נל צרכו אשיר לאוכלו כך והיינו פעטא דפירש טטקום לטקופ ומיהו מולח בכשא״ט דאוטרין אף
 נה״פ לצלי ילא מתירי! נפי נאן דטתירין־ נה״ט טםעט דם שפירש טטקים לפקופ לאהד שחיטה לא חשיב פי' וי״ל נט״ש בט״ז דמה שפי' אטרינן םםתטא יצא לחוק . ומה דלא ניהא לש״ך לפוש טטעפ איפור

 דבוק י״ל דטםהר לבלוע ל״ש כאן ושפא היד, ש״א לחיץ ובדם שנשלו ררננ! מחיית להחזיק דיעותא עם״י ע״נ ושפ אנאד :
ז טה שנפחשקנו בפ״ז אי הירחה דיקא ד.א לא הודח הדחה •א' אפשר לדידן אותה החתיכה אף נהיים אשורה דנ״נ טהטת אישור דבוק דטטהר לבלוע דל״ד למלח שנפש ונושל טשא״כ דפ יבש על חחתיבה ל ך  ן
 י עתה ראיחי שאין לאמור בחייט אף לא הודח בראשונה ואין חילוק אלא שצריך ם׳ נפ ננד דט שע״פ ונן מצאתי נוג״ש שער נ' ד״א בשר שהודח ולא נמלח ונתבשל י״א וי״ט אותק חתינח כתב
 רובינו נקיט יהווה לרביתא יע״ש יאטא' לא אטד דנקיט והודח דאי לא הודח ב״ע מודים דאשורה אותה חתיכה |ח] אלא כדאטון דלא הוד. דביק נ״ל(°): מז או. עש״ך וא״י פה פלטדינו דאפ ל^וד אורחים
ח ואפ. עש״ך ועת״ח כלל ב' ד״ב ועט"׳ שט על הש״ו נאות לט״ד יע״ש: מט ואי! לאוכלו טבושל. ואף ליתן טיט פושרין כתב ב״י די״א דטהנ'  שרי כ״ש נה״פ ועיין כא״ט נא! ועטיייש ככלליפ • מ
: נ אלא לצלי ופולחן קצת דליית מליחה לא מהני ליה וצולה בלי מליחה קפ״ל רכל פה ואפשר לפיענד ענדינ! ומיהו מליחה  שיתעורר הדס לצאת ולעני! חלנח לא טהני שייך בשם rfn בלל ד׳ ד״י
 ננזורר, א״צ. שייך : נא לא . עש״ך ותרתי קאמר דתולין שיצא וא״נ שלא יצא לא יצא ג״כ על ידי בישול דנתקשה בצלי . ויש לראות לקט! שיט! ע״ו אות י״ג נתב השייך דצלי שלא נצלה כל צרכו
 אי! לאוכלו בך לדיר! דפירש ממקום לטקיפ אשור א״כ ה״ה כאן וביית הבא הוה דיעכד ישרינן דא״כ לפה ליה לאהוורי אטעטא דלכתחלה אין לשהות בשד ג״י בלי מליחה שפא ינשלו תיפוק ליה דלצלי
 שלא יצא כל חלפ לנתחלה אסיר ינדאטון יעיין באו״ד. נלל ח׳ דין יו״ד נתב בפיווש הטעם לצלי שלא נצלה כ״צ היה פירש פמקים למקים ורותק ליטר רהנא כיון שנתקשה נ״י שוב לא פירש ומה

 שיפרש יצא לחיץ דוה דוחק יצ״ע :
 כש״י פי׳ נ״ח שומן אווזות שלא הריתי תוך נ״י הווה להתיר ע״י מליחה דרכיך ולא נתקשה הביאו הבל״י בשיי ע״ה אות ז' רק ינדוד היטב הנשר שדנוק בעור ובכאן אית נ״ז הביא הפעם דשוטן
 אין מוחזק כ״כ בדם והקשה עליו טמ״ש הת״ח כלל א׳ ד״וי רשום! אות שלא הודה באחרונה ונתבשל אסור דאין לחלק בין בשר לשומן . הנה חבל״י היקל בטי' ע״ר, לענין נ״י וכאן החמיר בלא הודח
 בראשונה דאין להתיר אלא נה״פ ולדידי נהפוך הוא דבלא הדחה א' אנו רואין דכחוץ על העור אין נו דם בעין דפאין יכוא ובפניפ חיכא שטופשט טנשר אי; פוחזק כ״כ בדם לוטו ע״י דיחקא דשכינא פולס
 דט ועוד לו יהי כן היח בחתיכה שלא הודהה ב״א מצ״א דיש ש׳ נגד צ״א שלה דהא אפ לא הודחה כלל יש שלשיפ עכ״פ תדע רהא בש״ט נתנ הר״ב דיש שלשיפ בחתיכה ננד דפ וטלה שעליה כ״ש שיש
 שלשיפ ננד דם בעין• שעליה כמי שיראה הריאה באחוינים דיש דעית ליטר דנגד דט יש ש' וננר דם יפלח ליכא וכיון שכן מצ״א ודאי יש ם׳ בחתיכה נגד הדם ויש להתיר באין ה״מ ובתנאי שידיחנו ויםלחנו
 שנית יענה״גנהנהות הטור אות ב״נ ונשהה נ״י בלא טליחח לא ידענא היתר וטנלן דרכיך ולא נתקשח הדס איטא כל ששחח נ״י שוב אין נתעורר הדש לצאת ע״י טליחח . ודע דאי! תקנה ליטיל טשי אוויית
 שומן ולחתיכט יחד ולא הות מנפל אישור ביו! דלליע שרי דם שלא שירש כמו בםיפן ק״ט פ״ב. יבש כיבש מותר להרנית עד ס׳ כיון שכ״א נפ״ע.היתד דל״ד דהתט נ״א מותר לנשל טשא״כ נא! שופן
 אווזות חי אץ ראוי כלל ואשילו נשר דואוי לנוט חי אין לעשות כ! . ואפי' שהה נ״י דשרי לצלי אין לבטלו אח״כ כשי ולבשלו כיון דלבישול לא ראוי תי היה מבטל אישיר ול״ד ליבש ביבש דכ״א גפ״ע חיהר
 לנשלו והוא לא טכוץ נלל להתירו פשר. שהיה אשור אלא רוצה לנשלט נאחד טשא״ב כאן טכוין להתיר ובחטץ קודש ה' אטור לערב עד ם׳ לאכול בפסח אף ועכשיו כולו חיתו־ ועפ״ש בפ״ז וט״ש באן נ״ל
ב ואין . עש״ך והוא מפורש ברט״א ועט״י וא״מ שהאריכו דפ״ש מעיף דשוהין ב״א יופ בשפק טריפה ולא היישינן לתקלה נוטן מועפ דהתט נדיל מיניה טשא״כ כאן דשרי  יותר ולקטן יבואר ניי (°) •י נ
נ ואט . עש״ך וכוונתו דכאן השטיט חר״נ דמשגע דאף לנתחלה יוכל לשרותו ולשחות פחוח ג״י ופיהו אז צריך לשרותו היטב כמבואר נת״ח נלל ד' ד״נ שעה או כ' ודיעבד  לצלי ולא נדיל ונ״נ ני״י : נ
 שוי אפילו 0עפ שריה או נחענוח נעלטא נדחללי ני טנהא ע״ט שיהיה מנוקר מגידי הדפ הא לא היה מנוקר צריך שריה היטב ענ״פ ח״ש במ״ש הט״ז אות ל״נ אמנם בתשובת ט״ב שימן ק״ח חתיר
 בהעברה בעלמא אף שאץ טנוקר טחוטי ד.דט נטו פלי״צא [ט] ופיהו בלא פנוקר פחוטי החלב תוך ג״י עי״ל שי׳ ם״ד םח״י ובש״ך נאן אות נ' . ועבל״י שאם הל י״ט בט״ש שאז יש נ״י או ביום ה״ו ואם ישרה
 קורט י״ט לא ימצא קונים לאחר י״ט אוי ישרת קודת שנת או קודם י״ט קודם הלילה ויניתנו בטיפ עד שעה נלילה ויטלנו ולפ״ש או י״פ בלילה פיד ישרנו קורט כלות נ"׳ ועיי א״ה שכ״א ות״ק בם"! ומיא פיה

 ולעני! נשר אחורייט נטי הינא שהשעה דחוקה וא״א נע״א יש לחתיר ע״י שדיה היטנ :
! לי ראם היה חבשר מלא קרח ושראו תוך. ג״י ישי לאפור אףדיעכד כי ידוע שהשריד. תוך נ״י הוא לרכך וודאי לא להעניד הדם שע״פ ונוטן שהוא נקרש נאנן קש־ היא ואץ פועל השריה כלום ך א ר  י
: גה ונתערבה • עשיך הנה  יכן במי פימת אפשר להחמיר(°) : נד פחות . עש״ך וא״י כיון דשיעור שדיה היא יו׳ש אס נ! כלי! הג״י קודט הריכוך והפ״ו אוח ל״ד פושק דנעינן ח*ש יי״ל
 חתנאי דנעינן שנמלחו כולן או שיטלחנו הכל הא לא״ה לא ד״ל אט חתיכה ששחה ג״י בלא פליחה שנתערבה בלא מליהה עט אחרות םלוחית מור. לא דיבר המחבר דהשפיט נפ הדין חר״נ דפטעם אמ
 יבשלט יתן טעט והר״ב דכתב רוב לאו דווקא אלא רבייה בם' קאםר נט״ש נאות נ"( אם ב; הפהנר ביוביפטש קאפו־ ומטעם דבשר ששהה נ״י רק חומרת הנאוניט ובטל חד בחיי משאיב בלי םליחח יעמיש
 נט״ו . והנה מטיש שימלחנו כולן לכאורה משמע שפולח כולן כאי טמ״נ אי יפלוט דש״ע לא בלע ואי לא יפלוט שנתקשה ייבלע דם אחר טה בנך הא יש בה דש״ע ואש״ר, בפילה אט כ! אין אישור למלוח
 ניל! נא׳ אטנט למ״ש נאות נ״ח דטותר לנשל נול! כאי שירכה עליהן עד ט׳ אם כן אין ראוי למלוח כאי דשמא בולעת טאחרים ודשיע אין קשילא דמה שלא יגא לחוץ לא פירש ואלו דם הבא פעלפא
 אופר והוא איטור נדור . ומיהי כשרוצה לבשל נל א' נפ״ע היה נראה דמותר מט״נ ענה״ב טה שהשינ על הט״ו נאות ל״נ נאם גטלח עם בשר אחר היינו דיענד לא להתיר לנחהלה (°) •י נו נטילה . עש״ך
 ד״ל המתנר תרתי קאטר נטילה ״ואפילו בוי״ו ואלו חרא קאפר היל״ל אפילו בלא וי״ו אלא תחלה קפ״ל דלא הוה דשיל״מ ועוד דלא הוד. חהר״ל ניון שאי! איסורה מחטת עצמח : נז נדוכ . עש״ך הקשה
̂לנזירה א״נ דט שמלחו דרננן. ועמ״י נלל  יע״ש ועפר״ה אות מ״ח ובנו של הש״ך ננהיכ הקשה עליו לפי מ״ש השייך בשיי ק״פ אות ט' דאיטור דרבנן בטל הוא נרוב נינש באימ דא״נ יבשלש הוה נזירה 
 ב׳ אות ו׳ דם עיקרו ד״ת החמיר חש״ך ולא פקילין ביר, אא״כ יש עוד צדדים. ונתב ע״ש דמה שתטה השייך על הד״ב נט״ש נתנשלה בלא מליחה כטל באחיות היינו בנתנטלה בם׳ דמותר במקופ
 ה״ט ולהכי אמר נאין ה״מ נטילה נאחרות דחומרא נעלמא היא בפו בשי ששהח ג״׳'יע״ש . ואמת בת״ח כלל ב' ד״נ כתנ דינא אנתנטלה בפי ונ״נ או״ה כלל ו׳ כה״נ יע״ש ומ״ט שתיפח לשון הר״נ
 נא! שנתבשלה לבדה קשיא . וקושית חש״ך על חר״ב חזקה היא דבשי' ק״ט טשמע דםובר הר״כ דאף נאיסוד דדננן בא״ט בעינן ש׳ וטיהו ט״ש אהטתבר וטהוא״י ל״ק היה לו לתרץ דשברי בדרננן נטל ז״א
 והטחנר שובר דפ שכשלו ד״ת עפ״י פ״ו שהעתיק לשון הר״מ איגו ליקה משוט בנייח עש״ך שט איח ט״ו &ש"ה כתנ דהוה.חומרת הגאוניפ • וחן אמת לא ידענא פה שנתלנפ השייך נאות ט״ב במה שהשטיט
 הםתבד טפל״ת דאויל לשיטתיה לקמן דם שכשלו דית . אםנם לא ידענא כל החרדח היאת למה דכיו! דאיכא לטגזד אם אפשר לבוא בשום פעפ לירי אישור תורה גזרינן א״כ לפעמים יבוא לידי איסור הורד.
 דניהנין לעריה מים רותחיפ על הנשר מקודם נישול לנקיות ועירוי ס6ק אי מבשל ולחיפרא א״כ שפא דק מבליע ושפלים ויאשרו הכלים טיה וכדוטה יעל הר״ב דכתכ חתיכה שנתבשלה הקשה שפיר דאיהו
 :שי׳ ק״ט משמע מדבריו נא״פ״אף בדרבנן ביבש בעי ם׳ וא״ש . ועתיח כלל ד' ד״ח ובמ״י אות י״א כתב דחומדת חנאוניפ יש לחתיר ברוב יא״כ משמע בדין של פ״ז אית ל״ח חתינה שלא נשלחה אין
 בטילה ברוב ועפ״ש שש : נה ומותר . עשיך כ״א בש״ע או *־.דנית עד ש' כפביאר נשי׳ ק״ט בדין יבש ביבש אטור לבשלן כולן בכיא ׳ע״ש ואף דכאן א״צ להשליך א' מהן הוא משום דחומרת הנאונים
 היא לא ניחא ליה ליטר דמותר לנשל כאי ופ״ש הר״ב ״וכן הוא לאו דווקא דבאן צריך להשליך א׳ מהן להיש מחפירין כפי הבנת השייך ז נט ואפילו. עש״ך דלא הוה חהר״ל דאין איפורח מחפת עצטה
 ועיין אויה שנתן עוד פעפ ינאן טיירי שהוכר האיפיר טתחלי• י• ס נשר . עש״ך האריך . ייש לדאוח המחבר דפוםק בם״ב נמולח נלא הדחה א' יש תקנח לחזור להדיח ולמולחו אלפא טיבר הפעפ לרבך
 או במרדכי ולא חוח דס בעין א״כ טח קשיא ליה דטש״ה בתב רבותא אפילו טלונלך יוצא ע״י צליה ואולי קשיא ליה דשאני נמלח בלא הדחה לכבוש והטחנד לא טצא פי שיאפר רעיי צליה פותר אפילו
 לא הודח דלטא חוח דט בעין לענין בבוש ואפור ז ודע כבד שנכבש במים אפור נ״נ עי׳ שיי׳ייצ סי׳ •קב״א וט״י נלל כ״ד אות ב׳ ואף דפולטת ואין בולעת ט״ט כבוש אפשר דעדיף משלוק . ובכביש כשיעור
 על האש כוי נפי התמיד שס ועפ״ש בפי' ע' בט״ז . וםיש ע״ש בדין כבוש אס ששבו הפיס תוך םעל״ע ונתנו טיט אחד אף שע״י צירוף שהה טעל״ע נל שלא שהה ביחד טעל״ע הניא בשם ח״ו הגאון פחר״ש

'  שפירא להתיר. ועט״ש נשיי ק״ה באורך . ע״ש כנר שנטלה ננשאיט אטור וחוא פשוט דאסיר אף לצלי כפו נשר ננשא״פ ;
 רח ד הט״י כשוף השפר בשו״ת פי' י״ד נשר שהדיחו בטיט ונקיש יהיה מונח ג״י מט״נ אשור אי הקרישה הוה נניש אשור ואי לא תור, כביש הוה שחח ג״י בלי מליחה ולנשוף העלח וננוש לא שייך אלא
 כדבר צלול וא״כ לא הוה רק שחה נ״י בלי מליחה ולפי דבריו טהנ׳ לצלי כפו נל בשר ששהה ודיעבד אם בשלו שרי יע״ש . והנל״י אות י״ב כתב דנעלם מטנו פ״ש באלי׳ ווטא כא״ח- שי׳ ש״ך דנשר
 שנקרש ד,וה כנוש יע״ש ונשי״ת בל"׳ נ״כ דל״ד לשיטן נקיש דמניאד טי׳ ק״ד דטיט קרישים יש נהם לחלוחית . ועכשיו נדפש ש' אליהו ובא בא״ח שי' שייך בתב באות י״נ דצ״׳! דדט״א טדטה שומן לקרח
 הרי דלא ברירא ליה ופה שמביא ראיה דלכל דבר חוח כמים דמובלין בקרח ואפ חישב הוה משקה לטוטאה ולא שייך כיח נולד ולא משקין שזכו י״ל כיון דשט משקץ עליהפ טשא״כ למין נבוש כל שאי!
 צלול לא ועת נמש זאינ אם נקדש ג״י יידאי אין להתירו לבישול ואם טעל״ע יש להתירו לנישול ים״ט למעשה אין להתירו כ״א לצלי יש להחיד דנלאיח יש מתירי! כבוש לצלי ונאן יש נ״כ ועית לוטר

 דכביש לא הוה כנקוש ומש״ה שרי לצלי ענ״פ (°):
 ןיךןץ יטנאן אין יאיר. דדם נעץ לא חוה איטור דנוק דשאני הנא כיון שנשרה טעל״ע בטים קודש שנלע נימיה . ולא כט״י כלל ב׳ שדימה לא הורת ונתבשל לכאן וט״מ כבר כתבנו דה״ח לא הודח

ו עזי ר ע״ ק ד  ח
 שם [ח] נשפתי דעת פ״ק מ״ו. נסיסו אלא כואערן ונו׳ . עי׳ לקמן נשפתי דעת סק״ם :' שם [ט] בשפתי דעת ט״ק נ״ג. ומיהו נלא מנוקר מחוטי . החלנ חון ג״י ונוי . נ״נ ואם תין ג״י הודח רק

 מצו א׳ עמ״ש הגאון ו״ל גסי' זה נש״ד סק״ג ;



 משבצות זהב יורה דעה סט ע הלכות מליחה שפתי רעת קסז

ת . עמיו. משני שיש קושי ההבנה נוכרי! לכן אגאל וגני ניאמן נסתימה ממניני ונתבשל אי יש 0׳ נה״ט להתיר יע״ש ! סא אא״נ . עש״ן יטסקגתו להקל לצלי ולא לקדירה ע״י ט ל 1 &  U (א) ש
" מלימה אמנם פדיי! לא נפלט ממאמר וצריך למוספת ביאור : מליחה נהרינ ובל שאין ס׳ אשור ריוצא ונבלע וקשח להוציא עיי מליחה טשא״נ נשיש ם׳ טח ׳ , ׳ " *  ¥ י
 W*I רמה שאנו מולחין הרנה חתיכות ופ"! לנסחלה הונה מעמיס נאמר! מיו והס נתונים נמים׳ חולי! שיצא נתבטל וטה שלא יצא ענ״פ יצא ע״י סליחה והשיך לא רצת לםטיך ע״« ביא בצלי יש להתיר .
 י קי״נ נ׳ ו״ה תגים סניא1 ו' סטמיס . א׳ הוא שנרמ ר״ס וס מישרק נמלי(*; נמו נצלית . נ׳ הוא ואף לקטן שי׳ ע״ו אוסר בצלי שלא נצלה נ״צ נאות י״נ ט״ט נאן יש נטה צדדי! להקל. ומיהו לקרירה
 שימס יש מפרשים דנ״ז פסולפס ציר פולשת דם חנירו ג״כ. הג׳ סוא סנרת הריי יאווליינ״ש שניו! שתחתונה שירבה ער ס' אפ״ה אמור חרא דהוח מבטל איסור כיון דאין ראוי לקדירה בלא ט׳ ועור ע״י הבישול
 פתיחה לפלוש דה של עצמה שולשה מה שנלעה מעליונה אף לאחר שכלה פליטת התחתונה שאין נה וס של חיישינן שטא יפרש בתובה מטקוטלטקיט וטש״ה אשור. וט״ש השייך באוח ט׳ דאם יש ם׳ מותר לקרירה
 עצמת ניו! ללא נסתמו רגע א׳ נקני הפליטה . סו׳ כל זק שטרווה לשלוש ציר לא נלעה כלל מעליונה . • היינו להטחנר ודט׳יא וטש״ה כתנ שס וע״ל דיל דםטקנוזו לאמור לקרירת יD3 וי״א . עש״ך ודיל
 ואבאר הנ״מ מסני טעמים. הנה לכ״א יש קולא וחומרא . לר״ת וס שריק נמליחה כמו נצליה ואן־ לאחר דל״ת מלוכלך הוה דם בעין םשא״נ הודח רו״א דטאן ראוסר אשילו תודח טטעס בכוש ראי! יוצא עיי
 שליטת צירה יוס שלם אפ״ה אס נמלחה פס חתינס שיש נה דה שרי למישרק הרי קולא ווגיס עפ עופות צלית: סגיאטור. עש״ך מפעם חם לצונן דנע׳ זנ״פ קליפה דקערה נאפרח נטליחד, דיש פליחה לכלים
 ואשולין הוגיה לרפי קרמייסו נסרך נהם ולא שייו שריק משא״נ נשר ואפילו נשר עוף שריק . עוו קולא להבליע• סד ואם • עש״ך ותוכן כוונתו דאי סיירי שהקערה נעת חטה •חוח חט לתוך חס ננלי ניכש
 דא״צ להשהות התחתונה כשיעור עליונה ישריק ולא נלע נלל • ומומרא אס נפל חתיכה תפילה לציר לנשא״מ לנטרי אין אוסר נ״א כ״ק אף נ׳ דברים יבשים לדידן קיי״ל דאומר בטלו דא״א נקיאין בין כחוש לשפ!
 ואפשר אף נמנוקנ אסור נמו שהקשו הת1סי לשם ואס נתחתונה יש;ומות ונהם ציר ולא שיין שריק אס1ר אבל כלי נתי רטפליט מטנו רבד הבלוע בלא רוםב היינו ביק ולא יותר עס׳י ק״ה נש״ך ודווקא ינש
 לריח. ןלמ״ש י״מ יש חומרא אס לאחר פליטת כצ צירי;מלמה עם תפילה אשירה ילא שיין כנ״פ שאין לה ציר שאין לו רטיבות כלל אבל יש לו רטינות קצת אף טנלי אוסר נטלו נט״ש נין השיך שם אות נ״נ
 מנושה לפלוש. עוד חומיא שצריך להשהות תחתונה כשיעור עליונה. וקולא אפילי נשל לכשא״מ חתיכה תפילה וא״כ לפ״ז ע״כ כאן מיידי ביבש לגמרי וטש״ה סגי נ״ק טטאכל יאס תיא דבר רטינית קצת צריך ס׳
 אמרינן אגנ ופליט נו׳ וכ״ש ציר ננומ1ת דשרי. ומ״ש התיש׳ וציר ולא רפ היא לתריצי נין לר״ת יבין צאן ננד כל קליפת הקערה אף כמקום שלא נגע שט הפאבל כיון דהקערה חטה פולטת טלטעלח ג״כ . וט ש
ן י״מ חש״ך יאם היא דבר לח לאי דיוקא אלא רטינית קצת לדידן דאיסר נמלי ילא פנ• בקליפת טטאנל י נ  אפילו נשהה יותר מזמן פליטת צירו הא לא״ה אף דם פליטת מותר ופילט א;נ ציר וכאמור . ו
 (סר״י מאויליינ״ש . לי״מ קולא אף (אמר פליטת הדם שרי כנ״פ אגג ציר דידיה וחימרא אס הניחו הרגה אלא צריך ס׳ כ״ק הקערח ילא נאסרה ע״י פליחה כיא כ״ק עם״י *'א. וכתב דג׳ דוחקים יש כאן. א׳
p לפרש ביבש לגמרי. ב׳ אטאי לא כתב ב״ק נל הקערה כמ״ש בתיח . ועוד דדוחק לופד דמייו׳ בקערה p , j s מתינות זע״ז עד לאחר פליטת ציר הממתינה אשירה . וצר״י דאורליינ״ש נהפוך היא מימיא לא״כ 
. ואעתיק לך לשון ת״ח נלל י״א ד״חV't, ולי נראה דקערה זו נדין תתאח ן חפה נפ נת״ח לא משמע כן י נ . י , ו  ומו וקולא כצ סצא נסתמו וגע נקני הפליטה אף ששוהה זמן ארוך לאחר פליטת ציר 9wanB ש
 אלו הטעמים לטעם ושריו לפלוט ציר לא נלע יש קילא ומומרא - לטעמים הראשונים צריך להשהות התחמיץ נכר ואט הקערה קר ושטו רותה פני בקליפה ואפ רוטב צריך ם׳ נגר הקליפה ואי הקערה חפה אשור
״ j,״n א׳ ליבא ט׳ נגד קליפת כל הקערה. וטדכתנ ואי תטה בו׳ ייש דיטב ילא ביאר בקערה חטה ייבש טח י  כשיעור עליונה הרי מימרא . וקולא אס הויחה תוך שיעור מליחה ואף אמי שיעור קולס פליטת צ
8 דיני אם מיידי כיבש לגמרי א״כ אף בחטה א״צ כ״א נ״ק מקערה כטביאר בפי ק״ה דדוקא ב׳ טאכלים ״ ג ,ק א, ג י ם ש י מ ע 1 נ ל אלן ה 5 ע 7 ל מ  ענ״פ שיי 1לשעס י׳ טריו אמרינן ככ״פ לא אמרינן . אמנס ראוי ש
י ינשים א״א נקיאי! ני! נחיש לשטף,- אלא יידאי דפיירי כחלוקה א׳ בקערה קר יטיירי ביש רטינות ו ס ,ן אי־יל, א. ל 1  נין למ״ש י״מ ונין להי״י. ואירלייצ״ש אי טעם דשרוו וס לא שייך אלא נוס ולא נשאר א-ס
ה . קצת ולהב' לא עשה נ״א כ׳ הלוקות . בקערה קר ברטיבות קצת שני ביק פטאנל כדין תחאה גנר אף ׳ ש נ ו ן א ״ ש  דרבנן ואפילו ציי וגיס אפ״ה לא שיין נהו נל סני טעמי6 ואסורים ועמ״ש נס-״ן ן״א ג
פ ״ ,״, בשמן יריטב דא״א לקלוף טשערין באומר יפה נ״ק הרוטב והשתא בקערה חטה לא ניאר נ״א חלוקה ר ״,י,״ ע ש ם נ  ווע דאי! להקשות דאיכ נטלנו תורת מלימה דנה׳ דוס שריק מ״מ ציי היוצא ע
ס אחת דבין ביבש שיש רטיבות קצת או רוטב נטור בעינן ס׳ גגד נל קליפת הקערה אף נטקיט שלא נגע ׳< ג ש י ,אף ר ס , א י י מ מ י ר י ש א נ ר ,״( א,ן ה ש ג ר ה י פ א , ר י ש ג ע ג ל נ 5 0 ,״!, ו י ו י ש , , א א ש , נ » [ מ r , < 
6 דקערה הסה וטילטת ח״ש שם 'נל הקערה וח״ח יבש ביון דטייו׳ ברטיבות קצת וא״א נקיאין בין מ ו י ש ו ע . נ ע ל נ ־ ר ו י ט m ן״ר, ־ ע ס מ ־ ו 7 ״ מ , 0 < 0 1 ש ת אף 9cw1,t מ 1 פ ע, כ נוג01 ן ס ו א 7 

, כחוש לשמן אף מכלי אוסר כולו עש״ך פי׳ קיה אית נ״ג. וא״ב הנ״ה זו שלקוחח מט׳ ת ה וטיירי נטי א ד ו ן . ו א ; מ ו ה ו , ע . נ ס  וציר היוצא מנשר וס הרנה ומעש ציר אין נח באותו ציר להתגלע ונונתיננא י
) נרטינית קצת אמא' נתנ ביבש דהייגו רטינות קצת שגי כקליפה . יע״כ נקעוה קרח נוין תתאר, ננו > B ל ״ א ״ ל י ו ו ר ו ן נ ״ ־ ג1ש״,ן לא ־ '  (אחר נמה ימיה פולסי! ציר אלא שאי! פולטי! נשפע 5
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ש די נ־״פידיאט " ד לאי ™ היא אלא דיו לה ^  שא״צ צהשהוססתתונהכשיעור שליטת העליונה וסכל טעמא ל־ןרול לפליט ציר לא בלע ואשילי נמצא ציר ננוטיי׳ אמר יי׳׳אס^ר-ם מעו

̂ש יש לה נ ירק ״ קד״לנפרי שיייך חן ת״א״?נר אי נ 7 ק  סיי מה״ש ושיוו הוא ובלא מליחה שנית שרי ינן פ;׳ ה־״ת נשיר ולא משעם ימה שנמצא גגימית ציי ־יא יטיב ״ יט לד ה »
 ולאדס ולקמן ס״י אגאל ועת ימ״א נזה נמ״ש אס נשלה ל יי יחוור ו-ייח־י יימלתני ™ ־ קצת אשור כילי דלא שייך תתאר. גנר נשתחתו! הפדנ״ש . אטנפ נשי׳ צ״נ נתנ רפיא ?אם נשפך
, אגוא לגאר דנד׳ מו ו הנה היא ז״ל כתג והמחני «fi מחילקין המס ולהמתגר ־«>״ י«?יי היה כ״ש ודין ת״אה יש ילה עט״י כלל נ״א איתא׳ ולא כ״כ ונבר יש לחלק נין עידיי לנ״ש ילקט, סי׳ ף ת ע  ו
 בציר לא נלב וה וא״צ להשהות תחתונה נשיעוי עליונה ולסלע נ״י ששולט ציר נולע שפיי ^ צ״נ אנאר י^״ט נת״ח א״א לשרש נ! ־ סה נעינן . עש״ך דקערד. שהיא והנר, אין ש׳ נגד לקליפת
 ככיפ ימש״ס כתנ היינ לקמן ויחוור וימלמני שנית ואלי היה סי־י י«ייי k צ ״לי« «:״ יאי! הקערה וקדירה או קנקן שיש רק מעט על שיליי יש לעיין ^י רומר, לקערה ־ ID יי״א . עש״ך בשס
ו נהי דחדחה לא בעי חא ק-ניח נע׳ יע״ש ־ כ» אנל. עש״ך אנל להבליע ננ׳ק לבלי יש , 4  המי זק שנתני^ך אומ ל״נ וןל״ז וחתיכה אצל חתיכה נמליחה אין נולעת נששינטת ציר הא נשלה לציי בולעת הת״ח ו
 ומש״ה נעי מליחה שנית• אלא סונר דאף נמליתה נולעת דם ומשוס ככ״פ אתינ! עליה וכ״נ נפי׳ נאיי• ־י״י עש״׳ צ״א יצ״ה . יהקשה השייך אטאי כתב הך דינא אחר י״א ד״ל דבתנ דסי״ר לחויר ול£לוח נשר
̂ם להשליט דאלו בשר לה!ציא רפי נלא״ה כיו! דםרור ואי! הנאטי יותר מהאוטו•  וויל דג״ו ופליט ציר שליט מס שנלע וסיים ויש עוד תי׳ נתוס׳ וככיפ הרי יתושש עיקי נשיטת הד״««'" כשר דאין םל-הה לכל
 ישרוד נא אמוי־ן אלאנשפולע וה ש״ע וולא כשתול־ו ציר ש״ע רק ככ״פ יוה ועת י״מ שהניאו התיס׳ יכמ״ש ני׳ יטשמע דקאי אי״א דצינ! אשיר אם לא שהדיח הקערה דחסה קצת כטיש ר.ט״י ואס לאו נחיתת
 לעיל נ״י נאויך . וייש יניי התיח כלל ו׳ ו״ה מורי! p דהשעם אס נפלה לציר תוך ינ״ש או הי־חה אצל צינ! פני יע״ז נתב דטיתד למלוח נשר נשו אף נלא הדהת הקעור, יה״ה נלא הדחת חטליח ואטאי ניין
iren מלוחה הכל ע״י מציחס אגנ ישליט ציי יפלוש וס שבלע וס1ף דבריו מ״ש וכ! משמע נרא״ש יאי! דצונ! אשור בלא הדחה נ״ש מליח . ואס חולק הית לנתיב האי דינא קודם יי״» יחי׳ ראיינה 
ע אנל כיי דאורחיה בהרהה ולא מישתלי. ונ״ת מה קט״ל דעינן הרנותא דאין טליהח לכלים להפליט . 1 ו  ג

 [י] ודפוסי הגבינות אסור אף שידיח הדפיס ט״ט לאחד שימלח הננינות טפליט קצת וצייני! חנבינות הדחה ודי בנך וט״מ חיישינן דלמא םישתלי : 0ך) או . עש״ך ומשםע חטעם רעיקר רתיחת הציר
 טחטת טלח ואין נח במלח לחשליס מכלי ולפ״ז אפשר בחוטץ חזק אושר לכלי כשיעור שיתנו על האש ועפ״ש נט״ז אות ט״א ועש״ך שיי ק״ה אות ב' חולק וסובר. דחוטץ אין אוסר בפחות פעל״ע וא״כ בין
 לט״ז ולשייך בכלי אין איסור בחומ׳ן שהות טעל״ע י• JJD מותר . דטשרק שריק ולא בלע והיינו בנלי שייך פשרק ולא נאונל עש״ך : V ויש ליזהר . חש״ך חנריע דנשאר כלים סנוקניס אסור לנתחלה
 ודיעבד אט נשתמש ברותח שרי ונייח אף דיעבד אפור אם נשתמש רותח דכ״ח נולע אף נפנוקנ כפו אונל; ןןא שנמלח נכשא״ט , להםחבר דווקא אינו נאכל מחטת מלחו טיחשנ רותח ולריק אף מעט
 דא״א נקיא׳;: ״עב ישהה . עש׳יך דלהםחבר והוא דעת הוא״ש אט לא שהד, נשיעור שיתנו על האש אוסר מר, שנחוך הציר נ״ק כדין מליח ברותח לדעת חרא״ש דאין אוסר יותר טב״ק ופת שנפלט נבלע
 נ״ק ואט שהה נשיעור שיתנו על האש אושר נולו ואף לצלי והפור נבוש זד, פנביש בטיפ טעל״ע דפהני להסחבר לצל׳ יאל תתטד, ע״ז שהרי יש רעית דכניש מעל״ע אין איפר כלל ינביש בציר אוסר יחיא
 שיטת רש״י עפ״׳ ק״ח. ועשר״ח אוח נ״א הקשת דבר• המחבר אהדדי ילפיש השייך אין קישיא דציר גרע ממיפ ינאטיר : עג אלא נ״ק . עש״ך דאפילי יש שומן דאין פפטם לרפ ולא אופר נ״א ניק ועפ״ש
 נק״ת: עד וי״א , עש״ך הטעם דפי׳ מטקיט לטקיס ע״י רתיחת טליחח ואי! יוצא לא ע״י טליחה ולא ע״י צליה. יט״ש א״נ דהור, כביש לא ידענא טה היא דטה שחוץ לציר אי! בביש ואף מת שבתוך
 הציר לא שהה כשיעיד כיי ואילי ד״ל דנכוש ושהד, קצה ויש דעות אף לפעלה מציר'ואף דדם אינו מפעפע לפעלה אפשר ע״י רתיחת מליחה וכבוש בציר מפעפע לםעלד. ימש״ה אסיר . ידע דאף בה״ט
 וצורך אין לחתיר ואף דטוזירץ חתיכה שנתבשלה נדטת אם יש ס' בקדירה נה״ט אלפא לעת צורך מטנינן אט״ש הרא״ש בתשובה כלל ב' שיט! ייז דם שפי' ממקום לטקיפ אין איפור יש לופר דהתט טעמא
 אחריגא נט״ש הט״ז אות כ״נ דמה ששירש יוצא על ידי נישול פשא״נ נאן דאשור אף נה״מ ופטעפ ציר נפי ונאמור ועמ״ש נש" «*ו: עף, ואפילו. עש״ך אש ששק אם שהה שעור מליחה ונפל לכשא״מ דיש
 להתיר טה שחוץ לציר דחוח נעץ ש״ט דיש טתירין טר, שחוץ לציר ונשהה שיעוד פליחה ודאי טותר טה שחוץ לציר עם״י ע' . וכאו״ה נלל ו' די״ד פסק דתות ספק דדננן דט שפלחו ועוד רהתפ נושא חוטרא
 נעלפא הוא יע״ש . ועמ״י כלל ז' אות כ' בשד שפלט נל דמו עם בשר שלא פלט דאשור דוקא בטונח בשר שפלט לטפה ועיין או״ה בלל יו״ד דט״ו ולקטן מיי ע' בדניט ועופות יבואר עוד: עו ונן , עש״ך
 הניא דנרי רש״ל ונ״נ הפ״ז אות מ״ד ורופנ נ״כ שרי׳ברשנ״א דפלק את שא״פ ועס״י צייה ולעיל אות נ״ח והניח דין זה נצ״ע ; עז אנל . נתנ השיך היינו פה שאין גוגעין בציר רכל פח שהוא בתוך חציר
 חטקוט דחוק ואף שאין טונח לםמי׳: עח שצריך . עשיך להטהנו־ לנחחלה יש להוש להד״ט ז״ל כפו שנילה רעתו בספרו ב״י ורט״א בתב שאין לחוש כלל דלאחר שיעיר טליהה יצא נל דטו. ופ״ש הטוזנר
 ט״ד, דלאחר שיעור מליחה פותר לחתוך ולא בתב ב' דעות עמ״ש שם יי עט ונתמלא. «ש"ך ולכאורה הוא דעת הב״ח דהפעט דבטל בציר ויש לופר דטונר לאחר שיעור טליחה לא טיחשנ כרותח אלא
 הציר חשוכ נרוחח אף אחר שיעור מליחה יטש״ת נתכ טט״נ אי יש ציר כטל היא בציר וט״ט א״י היאך בטל הוא הדפ ומלה שעל החתיכה במעט ציר וצ״ע : B וי״א . עש״ך ואנן קייל רמוחל לאוזר
 שיעוי טליחה לאו דט הוא ואפ״ד. נאשר כ״ק טרפ וטלה שעליה ואם הודח פ״א אין אושר אח״כ : פא כ״ק. עש״ך יבכשא״ט לא שייך טרוד ולא כנ״פ אף דאנן פםקינן לקטן ככ״ש בציר וטיחו החט בה״ט
. ׳  יעיש . והשיג על הת״ח כלל י״ד שנתב על או״ח כו׳ ראו״ה נמי טה שחוץ לציר אין פצטרף ועמ״י כלל ז' אות ג׳ כתנ דאו״ה שהיה לפני יט״א נ״פ היה כתוב גוםחא אחייגא . ועי׳ כלל ׳*י שם אות ח
 ועט״ש הת״ח דהכלי נאשר טלו ולא טהגי קליפה והקשה הט״י הא מבואר בלל י״נ דהכלי אי! אפור כ״א כ״ק . ואפשר דכאן פייר' שיעוד כבישה וכמעשה דרש״י וטש״ח אושר בכלי נולו ועי״ל בפ״ו אות ם״א
 ונש״ך אות ש״ח . ועמ״י כלל.י״ד דרש״ל דאושר נולי הייני בשהה יוקא שיעור כבישה וטינה רט״א דטתיר אף בשיעור כבישה טתיר ואין אוסר רק כ״ק ועט״ש נאות ש״נ •י 5ב והכלי. עשיך חיינו כ״ק שע״י
 רתיהת פליחה אין אושר בנלי כ״א'כ״ק ובכלי עץ קולף ונ״ח לא טהני קליפה והראה םקום לתיח בלל יינ. הנה מדבריו נראח בפירוש דנ״ח ע״י ציר או מליחה אוסר כולו וטיש הר״ב סיס צ״א רכלי עץ קולף הא
 כ״ח לא מחגי ולפ״ז כנית אפ נשתמש רותח צריך לשער נגד כולו כמו באוכל דרך הוא. והש״ך לשיטתיח לעיל אוח ש״ח דכבישה כשיעור על האש אין פועל יותר משיעור טליחד, ולקפן •תנאר דאפשד עיי כבישה
 בשיעור שיתגי על האש טנליע «נ״ט בנלי אף נעץ נכולו. יעם״י נלל י״ג אית ג׳ נתב מדברי הר״ב שס פביאר דאף ב״ח אין •אופר כ״א כ״ק ולקמן כלל ם״ה אית י״א כתב חמ״י דפיש חר״ב דב״ח בולע ע״י מליחה
 כנילי לא קיי׳יל נן אלא נ״ק יעת״ח נלל י״ד ובט״י אית ד' הניח דבריי נצ״ע שנתב דנל הנלי נאסר וע״ש כלל י״א ריח נתנ חרינ דאף כייח אין אוסר אלא כ״ק יע״ש , אמנם ט״ש חטיי נלל ייג אות ג׳ דבאו״ד,
 טשםע דקולף בכ״ח אפ נפל ציר עליי, עיינתי באי״ח כלל יי״ד די״א יי״כ יכתבשם דקילף טקוטי אפשר אכלי עין קאי ולא אנ״ח . תדע דנכלל ביר ד״ט כתב בפירוש דנ״ח צריך לשער ננד נולי »ף עיי מליחה
 אלפא סונר נ״ת בולע ע״י מליחת ננולו . וכתב עוד שם אפ חיח שוהה הבשר והציר טעל״ע בכלי אופר בל הכלי טטעפ בכוש במבושל. הרי בחדיא טדבריו דכשיעוי שיתנו על האש וידתיח לא חוח בכוש נבי

 כלי לאפור טלו כיא כיק כמו טליחח ובייש ןשאין פועל להפליט מכלי לחוץ בט״ש הט״ו אוח מ״א ושייך אוח טיח דננוש נציר אין פועל ננלי יותר טח שהמליחה פועלת נו ועמיש לעיל נזר.:
 ft{^WJ<2 שטלוזו נשר ונטף ציר על הכלי בחון לא בפנים והיה ע״ש שא״א היח לחפץ כלי אחד אפרתי שיש לעיין בזד. ני השיך כאות ע׳ אושר כשל חרט אף דיעבי וחר״ב התיר דיעבד וטימ נראד, רכיק
 י אסור ולא כולו ואף חש״ך דסובר באן ונסי' צ״א דנ״ח אוסר טלו חיינו בנפל לתוכו אנל בחוץ הוה כבלי מנוקב ישריק ונופל פיי שהרי או״ח נלל יויד אות י״א בתב דנפל על בלי שיש לו בית
 קיבול אטור טשטע חא אין לו נית קיבול חוח ככלי טגיקכ יא״כ אפשר אף הש״ך מודח בכ״ט דאין אופר יותר טנ״ק ואטרתי לגרור היטב הכ״ח ולהפטין תכשיל בתוכה לכבוד שבת ורוקא לכבוד שבת ולא

 . בל׳א ואף שהט״י בכלל פיח אות י״א בחב דעיקר לדינא דכיח נטי אין בולע יותי טכ״ק ט״ש לא רציתי להקל ני אס לננוד ע״ש וכסימן ציא אבאר עוד («) :
 pHMttt הא דקי״ל דאין ציר מלוח אושר כלי כ״א נ״ק כפבואר סי׳ צ״א פ״ה בהנ״ח ואף אי נמלה טפש נבשא״ט אין מבליע לתובו כ״א כ״ק כמבואר סי' צ״ח שיד בהג״ה ונתיח נלל י*א ד״ח וכלל י״ג ד״א
 ינלל י״ד ד״נ תמה חפ״י שפ על מר, דאישר כילי. וכלל פ״ח ד״א בסופו דאין םנליע בנלי ב״א ב׳יק בין ע״י פליחה או ציד . וכאן פט״ז ראם מאבל רוחח צריך פ׳ ננד קליפת הקערה אלמא דאין

 בולע יותר טניק יש לחקור חקירות חרבח. א' אי אין חילוק בין!״ח לעץ יאפ יש חילוק בין עץ לאבן או פתכות . ב' אי ייקא נדבר שאי! כי שטניגית כסי דפ יגוז׳ דא״א בקיאי! ני! נחיש לשמן באוכל אבל
 בבלי מחלקי! או ל״ש יאף שומן אי! מבליע גנלי כ״א ב״ק. נ' אפ שהה כשיעור שיתנו על האש וירתיח אי אוסר בנולו נטו גבוש םעל״ע איי בית דוזפיז אוח טיא והשיך אות פית כתבו דבבוש בשיעור שיתנו

 על האש אין טפלים טבלי ה״ה יאין טנליע ייתר מנייק א״י שאני להפליט טלהבליע יהא לעני[ מליחה אין םליחח לכלים להפליט כלל ולהבליע יש וכאטור . יעה נל אלו *דיכא עיונא ודקדוקא רבה :
 flSl^H יראה דככיש נבלי נדי שיעיר שיתני על האש אין איפר אלא כ״ק בנלי לרעת הט״ו אות טיא ישיך אות טיח דכניש אין פיעל נ״א נטי טליחח ינטליחח נתנאר דאין פיעל נ״א ניק יה״ח חוטץ
 דהש״ך נפי׳ קית חולק אחוטץ דלא מבליע כלל וא״כ נחי לטבליע אין אוסר יותר מנ״ק בטשטעות הט״ו אות ט״א ונ! םשטעות רמיא בשפ״ז דמלח בנשא״ט בעי פ' נגד קליפת הקערה ילא חילק
 אס שתה בקערה כדי כנישה אי לאו ש״פ דט״ט אין אוסר יותר טנ״ק. וכן משמע קצת בחולין קי״א ב׳ התיא ררנץ ליתא טפינבא יריא דתנרח ודלטא טשוס ננישה דשהח נשיעור על האש וירתיח ש״ט
 נל שטליחח אין פיעלת ח״ת כשיעיד על האש וירתיח אין אוסר יותר . הטפק הבי בדבר שיש שטנינית א' איטר ע״י פליחח בבלי כולו הטעיין באו״ח V>s נ״ד ד״ט ובתיח נלל י״ג יראה דאין לחלק נץ נחוש
י בקליפה יע״ש . ולעני! אי יש לחלק בין כ״ח לעץ ואבן הבר כתננו בכ״ח יש דעות לוטי דאוסר בנולו וי״מ ובטגוקב יראת שאין איפר יק י  לשפן ואין אופר בכלי כ״א כ״ק בפליחה וציי יוטה לחפ בצונן י
 כ״ק ועץ ואבן עת״ח נלל ג׳ ד״ה חניא דברי או״ח נלל ב׳ ובלל לט״ד ד״ט ובאבן ומתכות.אץ שייך כבישח מעל״ע והט״ז בטי׳ ק״ה חולק ואושר וחוט השני נסי' ט"! טתיד בטתכית . עיין ת״ח כלל פ״ח ונט״י
 אית י״ב בונוניח לניע אין אישר ינחםץ חחטידי. ילפי שהדנריט ארינים אפרתי לנתיב פה ראשי הדנריט יבמי׳ ק״ה אבאר באידך נזיי׳יי י• פג ונן . עש״ך דוקא טליכלך הא-אין מלוכלך אץ אופר דאין
 מליחת לבליט להפליט דלא כט״י אוח נ' וכן היא הלנה דאפילו באיסור שטן אין מליחח לכלים עסייק״ה סי״ב וי״נ ובט״ושםראץ מליחת לנליס אזפליט אף באישור שטן. ועט״ש בט״ולעני! אי שהה כשיעור
 על האש אי טפליט •י 6ד אנל. עש״ך ועש״י צ״א נחנ״ח א' ונש״ך שם י• פה ולפי. עש״ן ילייא צויד לחדיח קורט פליטת נל צירו לחיינו י״ב שעות דאל״נ יחוור וינליע לבשר ולי״ט תו לא טיחשנ רותח .
 עוד חי׳ דלי״א שוברים תטוחל היוצא אול׳^חשיב דם וצריך לחדיח לסתום נקני השליטה ואם חתך טנל צד עדיין אסור ני דם יוצא. יט״ם לדידן שאף דסי״ל לאחר שיעוי טליתה אם גתטלא טציד אפור אין
 חטעפ משום דטוחל היוצא דפ חוא אלא משוס והדם וחםלח שעליו נותנים טעם בנשר לחבליע ! פו ואס חתך . זה ג״ב לסברה הפחטיר ולא למאן דטיקל יאחר שיעיד מליחה . ש״ך ; פז ייש' םתייין. אפילו
 איכא גומות בפני! ולא שייך שריק אפ״ח על ידי הולכה וחכאח נופל והוח כב״ט ושרי אפילו תוך שיעור מליחת יעש״ך: 6ה דאין טליחח לכלים. דיל דשריפ ביו! דדטי לנלי טניקנ יל׳יד לכלי סניקב דלעיל
 יאסור לכתהלה נט״ש ד,0"ו תיי' ננה״כ דהתס נמלח נבלי ושחת שם פשא״כ כסכין דחותך לפי שער, ואין פלח כלל על חפכין אין הפכי! בולע כלום דשריק וי״ל מ״פ חון שיעור מליחה אין שרי והא מיד
 כשחותך יוצא רפ בעין ונאפו טיו בי אי! שיעוד ליבי וכ״פ בת״ח ואולי חטעפ בטל חוא ולא חוח מבטל אישור כיון דאין כוונתו לבפל ופייט קמיא י• וכן. עש״ך דדם נראה בעי! לא היישינן ילטא
 טישתלי ומ״ש לאחר שיעור פליחה יש לעיין להא רט״א כתנ תוך שיעור אין איסור אלא פשופ דפ ז ןי או נעיצה . עש״י קנ״א ועט״ש באורך בטי׳ יו״ו טויני נעיצה ! צא טויחי! ישח . כתב השיך זד,

 לסברא אחרונה שי״א לאחר שיעיר פליחח חשיב רותח פש״ר, קודס שליפת צירו צריך לחדיח יח״ח לחטחבר לכתחלה : צב אם . הש״ך הראה סקופ לפי' ע״ו ועט״ש שם לענין «לי שלא נצלח כל צרט:
M"kt̂ . עש״ך תראוז מקים לאות ב*ד.חנה תראה שדבר נדול דיבר חאדון ז״ל וחיא שלשון זח בתב באריך ע״א יהט״י והטחבו ופשטע והכין הוא שעו שיפלוט כשד שור רפו שוחח חעוף לפלוט דפי  מ א 
 ״ וצירו עד״מ שיעור שעד, או טיל עכ״פ וא״י קשח איך מולחין לכתחלה עופות עם בשד שיר דהא לאחר שיעור שעה לית בעופות כלל דט וציר ואיך שרינן למלוח יחד ולהשהות יותר

י רע״ק ש ו ד י  ח
 ש» [י] נשפתי ועת ס״ק ס״ז. וופושי הגבינות אסור יכו׳. אמנם גש״ך סי״ע ס״ק י״ג במ״ש שס לפמ״ש רס״י צ״א מעיקרא(ק״מ . מבואר דבמדיח הכלי מחלה אף נמולמ א״ל המאכל הלמה וצ״ל וצענין ום קיצ יוהד

 ואינו מפציש כ(( ולא בעי הומה:



 שפתי דעת יורה דעי• V הלםת מליחה משבצות זהב

 בולע מציל מויה כמ״ש הסין וגש •ן אומ ל״ו אנאר וה . וצפ״ו לנו״ו oft מוצחי! מינה ממיכוה אסור ליניול
 סמחמינה קווס שיעור פליטת עליונה (אסילו הניח העליונה מאומל מצי שעה לתחתונה וסילקה מיו צריכה
 לתחת!;? לשהות מחוש שיעול שעה אלא דנוה י׳ל דאגנ דסייו לפליט דס לא נלע נלל ודווקא גציר סיגל אגנ
ו נ׳ ״ ס ) •י(2) ולא. עט״ו ודבריו צוינין ניאור. הנס נעשק׳ מסנאי׳ " 0 I  ונוליו נלע ונגייס משא״נ גדס 0
 נ׳ שעמים א' לאי! טבע סמלת להבליע אלא להפליט והוא מהוא״ש עליה ואף שמוצאי! ציי בגומות אי) למוש
 להמלמ מונע טלהנליע להיינ אי( המלח השלי פועל שיבליע מעט לחלוחית שעליו ונ״5 שלא ישלש ופ ומוללו
 האי שאין «נ« סמלחיהא' (ספלי?! ומלת הנ׳ ג״נ אי! מפליט מהמלמ האי . עוי נתנ טעס דטווד לפליט
 ציר והט״ז לא ניחא ליס נעעס היא״ש דאי! טנט המלח להבליע יס והא אנו איסריס נסי׳ ס״ע נעל שלא
 הווח נראשונה אלמא מלח מנליע דם ולא ס״ל כמ״ש הש״!־ אית ג׳ ד׳ דיש חילוק נין דש כעין יע״נ ההיתר
 מחמס טרוד. ואף שבאות א׳ ו«"( כמנ לסי״נ נ״ו שטיוו לפלונו ציר בולע יס אלא הניס ואינ היה ציין
H »להמתין נמלח כני שיעור שעה כדי פליעמ דמו י״ל בצייוף עס טעם היא״ש יאי! נוגע המלח לה4(י 
 לשהות שיעור שעה אמ״נ . rtwi העלה ואי ןמלח לאחר פליטת{ידו ה״מ לאחר מעל״ע אוסר גמצמ סשנ׳
 ומשמע הא קויס מעל״ע לאחר ינ״ש אי! אוסר נלא ה״מ ואף וסר״נ נס״ו נ׳ ובאין ה״מ אשור נא! יש נמ׳
 טעס יאי! .המלח מבליע . אמנס מ״ש ים נעין שנפל על החתיכה וחילק נין נשי יותח משא״נ כאן דאין
 משש אלא מממת מלח מנ׳ לשין הר״נ אין משמע נ! אלא ויש חילוק נין יסבעין ולא שייך ניה לא אגב וערוו
. ומיה! מנשי ששהה נמלחי נמס ימיס אין קושיא וגמ״ג שרי  ולא בכ״פ כמ״ש השץ נסי' ס״ע אות א׳
 מגר תשש נח המלח ומעט שעיש בטל הוא בס׳ ודס שבתון המלח אין טבע המלח להפליען. אמנה ללינא
 כפי הנראה משין אוח ג׳ שוי אף לאחר עלישס צירו וסמ״י נלל ט״ו אומ מ״י הסכים להתיר אף (אחר מעל״ע
t״ss ונ״נ נכלל י״ו אופ ט׳ ול״ו למזינס שפלטה נל צירה נס״ו שהניא הס״ו ראיה לאסור מאן הלהלוהית 
 מעט הוא ואין נח נמלחהנ' להבליע ׳ע״ש. יגל״י גאות א׳ הניא. נשסע״ז!שיין לאהור ומש״ן אין יאיה
 ונסי׳ האי סוני ושרי כונתיגנא: (5) 65 . עטי) וכוונתו מניאו ובטור כתג ואין אסור אלא כ״ק(*כן
 אס לא ניטל קשקשים מותרים ומלח לפיכן יורה הואיל ואין מליחה אוסר אלא ל״ק הקשקשים הס נמןוס
 קליעה וו״א ורא״ש נמנ דקמישייותר מעושות אם סס בקשקשים ונ״נ רמ״א ראן״ לזיין שרי ומ״ש ינ״מ
 מרמ״א למותליס לגמרי קצת קפה והא נסי׳ נתנ רמיא נן ומלת לגמרי מיוחד הוא ואי לומר אף סקעקשיט
 שרינן יא״צ לשער נגדן כלוס יצא נלעו זזה נמ׳ שפיטא דשיען והס כעצם ואין נולעין נלוס. (לע די\ת
 נראה למר דמ״# דגיסממהוי! לפלוט דמן קודם דפ העושות דמועט הוא אלא דהצירשלהס משזן קצת ניון
 יהס נקשקשיס וא״כ לשיטת הט״ו אומ י״ו ונציל אמרינן הניע ולא טרוד ואין חילוק גי! נפלה לציר או
 הונחה אצל חתיככ במלחה אינ ה״א יהלגיס צלינין לשסות שיעור שעה נמו עושות ומלש אם נאמר ופ
 דגים לא הוס אלא נמו ציר עיין אות מ' א״נ צרינין לשהות הוגיסנמו העופות קמ״ל וליתא ומותרים לגמרי
 נצי שהייה ומליחה ־• (ד) אנל. עש״ז הניא נשה הרשנ״א יהמל׳ת מנליע נתסל לא שיהא משליט WK ואין
 הטיפוח פולטי! כלום ושרי הוגים. והנה הרשג״א נאריך 5׳׳נ נ׳ נתנ 5׳ פירוטים א׳ שהמליו7&סמת שתעצ

 ומפליט ממנו אלא שאין נח באותו המועע להתגלע גמלימ דטויו לפליט . מנ׳ יאי! מחמם נלל לפששל ואין
 פזלט כלוה והנ״י נא! הניא שני השלושים ונקצר נש״א נ״ר ל״ז נ׳ יטוס קרימוני הניא להללה
 פירוש א׳ וז״צ טהור מליח ושמא תפל מותר צש׳ שאין מוס המלח גדול שישליט החתיכה שלא מגלמה אף
 שציגעיס וה נזה . החתיכה המלוחה מפלטת ומבליע נחנרתה ואינה משלמת ממנה אצא מעגן ואןמז מעט אין
 גו נח להנליע נמליחה שפולטת הרנס ואינה נולעס אוחו המעט. הלי ננירור נשיריש הא׳ יאס כן כיי!
 שנקצר הניא ק מסתמא הלכה הוא . זצת׳ זה גשר יחלג נוגעין וה נזה והמלנ מלוח הכל אסור הנ6ר א&ור
 כמבואר סימן צ״א נהג״ה ס״ה אלא אתילן החלנ אסור מהאי טעמא כיון עהמלומ מפליט מינש תפל קצת אלא
 איירי ונירוד המלוח אי! נולע אותו המעט אף ציר ושומן ונוח להתגלע בנותר כמבואר נרנ מר׳ ני רחל
 אפ״ס נה״ג אין ני נח וא״כ גמלי שהוא לח לא עיוו ומתענג המעט שנפלט עס החלנ ונאסרו שניהן ונדעם
 הסמ״ג לאווין קל״ו ועס״מ כלל כ״כ לין נ״י נתנ דאין סלח נאשר כשהינ״מ תעל ולא נסמ״ג ותמהני שלא
 מגיא לנרי סרשנ״א באלון יקצי דלדנייז אסור הוא נס סש״ן בסימן צ״א אות ט״ו לא הניא ונרי סיפביא
 ולענין וינא ראוי להממיי וידא׳ מאמר שהפמ״נ אושי וכן המרדני וישניא באיון ונקצר דעתו נן זכאות
 י״ז אגאר לענין מי מעיים(°).־ (ה) וכן, עט״ו ולא אסרינן ספק דרבנן לקולא יקיוב לוודאי שנאהשנו
 נ״ש ואסורים (°) -. (0 לאחר . ענר! אפילו מאן ומחמיר נמעשה ורש״י נאי! ס״מ והיה לאפור נאן לל
 הלג׳ס דהתם נקליפה סגי ונלניס אפשל נולן נאסרין אפיס שיי והמס היה ציר בכלי מה שאין כן כאן
 וה״ה צקמ! אזת י״נ מה״ט שיי ׳ע״ש ונלאה אפילו הדנים תין שיעוי שליטתן דמשינ׳ רותחים כל נמעזשןת
 לאחר שיעיר שרי ופשוט: (f) דאין. עטי! הניא נפה ישנ״א ד!1קא ים סא איסור אמר נאסר׳! סדגיה
 ונ! מורס דקדוק לשון ימ״א והניא נשס יש״ל וממיר דאין מליחה לכלים להפליט אף איסור חזיה שאין ום
 ואן• לגסימן ק״ה נתנ רמיא ואין מלימה לכלים אף נשאי אישיר אי! ראיס יאששר דגים רשי קומייהו ויםתיגי
 נהם יותר צנ! הניא נשס יש״ש דאף נדגים p ועס״י ק״ה נט"' איח נ״ח י• (ח) אנל. עט״ז וסרנ מולק
 עם הנ״י אלא ואששר לימוק מיש השיט דג ששל היינו שנמלח והודח משיה לא נתנ רמ״א יי״א . זמש״ה
 נתנ והודח לומר יניינח המחבר נמ״ש וג תפל היינו היומ יהוה נ״ש עש״ן אות ט״ו. והנה מ״ש הט״ז דהדמ
 לא סלגיש מ״ש או״סנלל ה' תמהני שנר״מ הנופס עם א״מ וגופוס פורים עם דימ ו״ה שחוזר גאות ת׳
 הניא דניי או׳׳ה נלל ה׳ ואוסר תפיליס . !אין נראה ונאות ו' ל״ס אלא הניא לנרי או״ה כלל י״ג ר1%
 ועיין או״ה נלל ׳״ג ו״ג כ' ומה״ט מתיר נסמ״ק דגים תפיליס ע0 נשי מלזח ונכלל ס' ו״ב אישר דגים
 תפיליס והס דניים סיתוים ונש״ן אות ו׳ אנאר נוה. ורע דנד״מ אות ו׳ הניא ראיה ממתינה שלא גמלח
 עס נשל שנמלח אמנם נאות י״א הניא ראיס מאו״ה נלל ה׳ ד״ה שכתב דלאו דווקא חתיכה תפילה שישלם
 לציר ה״ה משיכה שלא שהה שיעור מליחה ונפלה(ציר דשרי ונן כאן נ«"ה נתנ ראיה מחתיכה שנשלה לציר
 ולא נתב מהתחינה שהונחה אצל מלוחה אלא כוונתו ואף דיש לחלק נמ״ש כט״ז דגים דפ שלהן רנר עזעגן
 ולא שיין נכ״פ לגנייהו שוס העושות צריך שיעור פעה ולאחי מעט פציעה אין להם יס של עצמן והדים ב״כ
 נשירוש דיש (מלק נן ואח״כ סניא יאיה מאו״ה דמתיכה שוך שיעור מליחה שנשלה (ציר והיינו נמו התם
 דאין (0 דע״ע אלא שיעור חצי שעת וגפלה לציר אף ששהתה הרנה כל שאין יום שלם מומו לדעתו טיין נויו
 נה;*ה זאמאי הא נציר וווא׳ נלעה החתיכה ואין מפליט אח״כ לס המדונה עס לס המועט שיש לה מגופה
 וכ*ס ויש ציר הרנה ומש״ה אגנ דיפ!יש ציו יפלוט וס המרינה הא הי״ג חשש לקמן (ונרי מהישיל גאין
 ה״מ ולא אמיינן אגב וישלוט ציר פולטת וס ואחייני ועיין נהגהות שבסוף ספד או״ה שער ה׳ נ״נ ימשוש
 ונרי או״ם ויוקא תוך שיעור מליחה הוא דמותי ולא נתפלטה ומה(ומ׳/: ציר י״ל ומה) א״נ קשיא אין תפלוט
 נשיעזל מזעט אלא וודאי כיו! ויש דשיע שולטת וס המיונמ עם וש״ע ואף ולא קי״ל נסנרס הר״י ראורלייליש
 דהתםלאחר פליטת התחתונה בולעת מעליונה יאין להדש״ע נללמשא״נכאן. ימכת׳ננא ועש״ן אות וי״ז ־.
 ןרןוך! הט״ז ססניפ לאפור נהממנר מר׳ טעמים, א׳ דאין יחורו להיפר; והוא טעס הפרושה ור״ל דגים
 אין ציון נהם סמלימה >כיי! שנאשרו אף ילא שיין חנ״נ נדני שאפשר להפריד האיסור(עק״י
 צ״ח) מ״מ אין ראיה ממתינה תפילה שצריך (ווולהס מחמת דשיע(א הל שה איסור טליה. עעס סני נחג
 וש״ל ום דגים הוה כציי וצא שיין נגייס ולפי ג' טעמים האלו היה ראוי להתיר סוגים מ״מ ענ״פ והא
מ « י ל x 6 א  נס״י נסג״ה מחיי חתיכה ששלטה נל ימה שנשלה לציי נס״מ וכן הלכה והא שש הימר עליה ל
 דמה וגס אגנ ציי דידה פולטת דפ יאמרינ׳ !כ״ש לט״ז שם נמו שיראה תיואס שם ס״ס כאן י£ להסול
 נה״מ. אמנם(טעם דמן מועט אין כמ להפליט דם המרובה ולטעם סד׳ ורפי ןרמייהו וזהו לשי דעת מזמין
 של הרשנ״א לחתיכה ששלשה כיל וצירה שגפלס לציר שיי שישליט ד0 שבצע ממקום אמר ושאני דגים ורפי
מ ג״כ. ולפ״ז אם לא ניטלו י  קרמייהו נסרך ניותר ס״ס לדיון אין ראיה מחתיכה נטי ני׳ יש לאסור מ
 הקשקשיס והס משילים והונחו אצ( ס««« שרינן(סו ענ״ע בס״מ אף לטעם הש״ז ולא נימא דם שלהט הזה
 נמו ציר מ״מ קמישי ניזתי מעופות נמ״ש היאיש ואגג וטייי לאבל* או שולט ונן לא שיין ישי קרמ״הו
 ניש קשקשים ובאמור. וייאס להתיר אף באין ס״מ יהא נשניהס מלוחים וצא נטלו קשקשים שרינן אף(וירן
 נלא ה״מ יע״כ דם שלהן לאו נציר חשינ[יא] ואל״? נאי! ה״מ לתסור לט״ז דסינר. נאות ט״ז כל שאין לס
 יש״ע אלא ציר(א שייך שמד ולא ככ״ש(°) אלא וודאי דאגן סוגרים דם דגים הוס דס לעני! וה וקמיטי
 ניש קזקשיס ועמיש לקמן העליתי ללי׳ יש חילוק נין נשלה לציר וגי! הונחת אצל מלוחה א״ג טןיטא רמי!
 הוא : (2!) גשר. עט״ז דציר ;ניצה ד״ח וציר לגיס דרבנן!היינו נא׳ן שמנונית כמגואר פי׳ ש״ג. זלע
 וכל מה שנאמייכא! לאחד שיעור מליחה אין להם ציר כמו דגיס ייפי ןומייהו או נשי לאחר יגיש או
 מעל״ע לאו דאין שילטין כלל שהחוש ינסיש וה אלא שאין פילשין נשסע ולא שייך שיוו ולא ננ״פ - ימ!^
 דג מליח זעופות תשיליס שרי היגיס אף לשעס א׳ של הרשנ״א לעיל יע״ש. ומינה נשי שחיטה עם נשל
 ננ׳לה לאחר ממל״ע אפייה נאסר ושולט מעט מעט : (י) ויש. עט״! וזהו סברס הרין ונוגעים מחמת
 המלח שעל הטכוו מרתיח לטמא ומשליט ומבליט נשמור ונשק רמיקיה אז שרי ומינה נטמא מלוח אף וחוקים
 אפור דציר זנ על שהיו ולעוין וינא עיקר נסנ־א א׳ מ״מ עה״פ להתיר וטש״ן אות נ' ולקמן נקיה :
 (יא) הא . עטיו ועס״י ק״ה וא״א גקיאין נין נמוש לשמן ואוסר נמלימפ עד ס׳ ונמ״ש הר׳׳נ כאן«ג'*ז:
 (יב) ויש . עט"! ווס משרק שריק אז ופולט ציו לעולם אף דאי׳ן לא קי,"( משיק שריק נמלימס כמו
 שיתבאר מ״מ הלחלוחית מעט פליק יוס שגמלה אין שגעו להפליט אלא למשוך אליו עי' נרא״ש.־ (ל!י) ונויענד.
 טש״ו גשס סו״מ דאף מא! ואוסר נמטשס דרש״י ענ״ש כ״ק מ״מ נאן שרי והתם נמחה סוס כציר יושא״כ
יט •י ליד) ויש . עט״ז ש י יפ ג ע י , ויעני ואפילו שהה לאמר מעל״ע נמלח! זלא הודק אין לאשור י x !נא 
 ז׳יצה זמ״ש הממנו ׳״מ א׳ סזא ספר התרומות ואגנ ויפלוש וס וידיה ישליט יאחייני והסכים הישנ״א
 לוה {ארון. ויש מתירי! הג׳ הוא דעת מקצת רנותיו של הושגיא לאף נשלש כל ומו וצירו. ומשרש *׳ש
 המחבר ושלש נלימס היינו טס ציוה או הוות ונ&חמין נקני הפלישה אש״ה מהר מליחה שנית דמלמ מפליט
 ים הנא ממקזס אסר אף שאין לה דם וציר עיע ויניס ישי קרמייהו נסרך ביותר עמי שיסנאר נאורךאא:
 נאות ׳"י • יי״א ייישא סזנריס שאי] מש(יש נלל דפ הנא ממקוה אחי אף דיש(ה יש״ע ולהלכה עיין גאזת

 ס״ו

ך למזחלת נלוו הרחה ה״ה עופות נל  פשעה א' דחא נשר לאהד פליטת *ירו לאתר ינ״ש אטור להניחו נ
 מת שיפולין ל&הו לאחד שיעור הראוי להם להדיח ששיר טשי ועיכ אמר ראין קשידא דעופות נטי שולפי!
״נ נפ״י בוע״ה לא נ הרשב״א דסקונל פרנותיו «י!וור שליטת ציד יבייש וכן הו ת  ציי ינ״ש דסתטא נ
' ד&ולטין ציד והנית  חילק ומשיח שדי לטלית ניחר נשר שור ועוטית ולהניח להתחלה יותר משער, או נ
' שעות ול״נ והנל״י אות נ״ר נ״נ השינו םהא נ רעישית לגל היותר אין פולטי! ציר רק נ ח  ישראל נ
׳ אלפא ' פ״ט דחתינה שנפלחת םצ״א או עוף פצ״א »ס ליו נבר ייס שלפ ימלחנו ני  דבתנ תר״מ נפי
י י• 2 חתיכה . עש״ך דייל נלא הדחה ננתיים לא חיישינן י י " י י נ  עיף גפי «ל« ייס שלם ויפה השיגי י
' שהוא בנתו םנליע טעט דט שע״פ לחונו ופיהו לנתחלה אין לעשות ק : J ולא . עש״ך נ  שהפלח ה
 ב' חירוצים. א' ריש חילוקנין דם בעין ובין דם שע״ש הנשר דפ פליטה ולפ״י ויף לאחר שליפת צירו
 אס פלחו נטי שרי ולתירוץ הבי רוקא תוך ופן שליפת צירו ועס״ש נם״ו דהטיקל כתי׳ א' לא הפסיד !
 ד ואס . עש״ן וכיונתי מבואר דהטחבר לשיטתיד. יפשק רס אין אי©־ כסליחה אלא ב״ק ואף אפ ההיתר
 שטן אין םפ08 לדפ ולשאר איסיר היא ד00טם נטו שיתנאד נפי' ק״ד. נעזד,"׳ א״נ אין חילוק אף דגים
 למעלה אשור נ״ל! אף דדם אין מפעפע לפעלה חיינו לאשור כילו לדידן משא״כ ניק משעשע והניא ואיה
 מט״ש הפוער פי' פ״ח סעיף ח׳ דמה שלמעלח צריך קליפה והטיי נלל ב׳ ויוח כ״כ וג״נ חניח נצ״ע
 דאפשר בתדא חתיכה בעיי קליפה לא בכי חתיכית ופיהו אפ הדנים מונחים ;נוהים בפקצת דחוה
ן דאשיר טד״פ יע״ש ואפ /  חדא חתיכה «שיטא מה שלמעלה נעי קליפה אי דא״א לצמצם כפו פקיס מ
 נתנשל בלא קלישה יש להקל לצורך ע״ש ונדוטה אף שאין ם' . יעט״ש נסיט) ש״ט 0ח דקשיא ננפלח
 טצ״א אטאי אין תקנה יניח מלח מתחת החתיכה ויניחוה כך דאין דט טפ«6ע לפעלה ולש״ך א״ש דטקוט
ה דט נלל  כ״ק לא ידעינן היכן הוא פשא״נ לחט"׳ משום פקיפ חתך לא שייך שם דודו* עכשיו לית נ
 ורפ אין פפעפע לפעלה אף נ״ק (°) והר״נ שחילק בין מונחיפ למעלה דשונד מליחה נשי . וט״ש השייך
די ולא נלע• האי לעולם 6זו ווקא דלאחד ינ״ש יזנכיפ אחר• טעל״ע אין י מי  יעיפית מותדים לעולם ו
 טרוד . ונראה ובאין ה״פ יש לאסור נטו לעיל בפעשח דרש״י ואשור נ״ק ככלי זזגלנת כולו אשור באין
 ה״ט ח״ה נא! אלא דטחםת פליטת ציר של דניפ אין לחוש לאחר שיעור טליחח נםבואר שי׳ ש"1 דלאחר
 מליחה צירו מועט ׳ע״ש א״כ אין אישיר ס0ע0 דציר נ״נ ומיחו פשוס מ שלוט שפילטין אף לאחר
 שיעיד פליחה וליד לטעשח דרש״י ופד, ש׳ש נמלח אין המלח מפליטי וטי. שיש עיש סשריק שריק
 טשא״נ נדגיפ וכ״ש אם י* שומן נדנים ואף לאחר עויזור מליחה יש לאטוי יצ"״ •י ה ואם. עש״ך
 דרט״א נטי טורח והקשקשים הפ נטקוס קליפה כם״ש הטוד דל״ת דאיסור ננום לרגיש כי! הדבקים ונ״ט
 באיפור נחוש דדנגן דשג• בקליפה , וה״ר, דה״ט לומר דג״ם במליחה בעי פ' וקליפה לחיטרא כמבואר
 גפיי ק״ה דדי בקליפת קשקשים שוב ראיתי שהנה״נ נחגהות הטור אות וי תפש עליו נזה - וה״ה דג״מ

 גח0 לצונן רתתאד. גנד די בקליפת הקשקשים זנדיטד. ־.
» דאם שניהט מלוחים יחקשקשים עליהם טדנרי חפור משפע דחקשקשיס הס במקום קלישח והס ך  ן
 * אסורים ואפ נשלו עם הקשקשים צריך ט' נגדן אםנ0 הט״י נלל כ׳ אות ג״ד גונב לטעם הרא״ש
 רקפיטי נייתר א״כ גם חקשסשיט מותריפ וענר״ו אות ג' ולדידי משתכר נסור והקשקשים אסורים ופאן
 גימא דהדג פזלפ לוך ש0 לומר בהו איידי דטרידי לא בלעי. ואפ הלנ תפל ונפלח עט העופות יש
 לאפוד הקשקשים ביין דנלגי תו לא שייך לומר ככ״פ דלית לתי דפ וציו ש״ע דחס עצמות יכישות ואין
 גהפ לחלוחית והחוש והעין תעיד ע״י ומ״ש הרשג״א בארוך דכתב דשי קרפייהו ונשיך כהפ ניותד וה
 לפי שיפת מקצת רבותיי דפובריפ דפ מעלמא נפי פילפ םשא״ב לדידן וווף בשניהם טלוחיפ נפי יש
פה לכלי עצפ טנוקב עפיי י ן שפ וט*פ יש לעיין אפ לא נ י  לאמוד נפ״ש דד.דג פולט בין הדבקיפ לא י
 ם״ם סי״ז. יעט״ש בטי! אפ הדנים תשילים וקשקשיפ עליחפ דשרי הרניפ דל״ש נהו הטעמים הםניאיים
. עש״ך וכוונתו טנואו דטתיטת לשון הפחנר הדג תטל אץ סיגל גטי שפי׳ הריב ג ד : \ ו ( ״  שם (
ן אלא אשילו לא נסלח כלל אפוד יחשנים לפ״ז אות ח' ללא טהני מליחת  נהגח״ח היינו הודח אחד כ
 שנית ופ״ש לניט נטור מדכתנ ונ״ז בשגיר׳ן מליחים אנל דג פליח ופטא תפל שוי ולא כתכ רבותא
י דנשר ששלפ נל צירו  להישך ש״פ דג חשל אשור ורעת רבותיו של הדשב״א םינריט נך להא an נתנ
 ינלע דפ מחני מליחה וצ״ל דגים שאני לרפי קרטייהו וא״כ ח״ה כשלא שלם הדם נסי רפי לדידהו דאין
י »י״וז פתורים דננלל ה׳ י  חילוק ואף לדידן יש ליטר נו לאשור נדנים , ומ״ש פאו״ה הנה נאמת דג
נ ר״נ בתב ונים "  ר״ב כתג דניס תפיליפ שנפלו לציר אין לחפ תקגד. ולא נרע מנטלחו יחד ובכלל '
 םליחיפ והעיף חשל דטיתר דהור. נמהוו מליח זטפא תפל ומה״ט מחיר כסט״ק נינים חפיליפ הרי בהדיא
. ילישנא לאי״ד, דמה״ט מתיו־ יש לפרש  דטתיר והם דבריס פתורים ובנר עמדו בזר, הדיט יהש״ן כאן
 ניון רהמליח מבליע בתפל לא שמפליט ממני טש״ח יגיפ תפילים לא פלמי נלוש וככ״פ כוי , ואט באגו
 לוטו וגנלל ח׳ נגיפלו קשקשים מיידי ורפי קרמייהו ונפיך ביותר ובכלל י״נ פיירי רלא ניפלו קשקשים
 ולא רעי כ״כ זפדג׳ טליחח וחוזרי! להיות פותרים יח״ק דטח״ט דאי! הטליח טשליפ ממפל א״כ יש לחם
 דש״ע זנכ״ש משא״נ אי הוה מפליפ אופר דאין פולט נשפע לוטו ביר, אנב ופרוד נוי וט״ש וכ״ז
 בשנטלחו יחד אבל דג טלוח ולא עוף שוי מיירי בנטלו קשקשיפ ואי לא נפלו פשק שם גדין א' דשוי
 נרא״ש . וט״ט וה דוחק לומר ט״ש יטה״פ מתיר בדג תפל טייוי נלא נטלו קשקשים . נט אין לומר דהחיא
 דבלל ה' ננפלי לציו חשינ כפלוחיפ שגיתם גפ הדנים ונכלל י״נ נפונחים חרניט אצל העופות המלוחים
 להטעיין נכלל ד,' דיב טשוד, שם ציד לפינה א*ל מליח שאין חציר עושה פעזלד. נלל להשליט או להבליע

 (ד״א) ונ״ת דנים דרשי קרמייהו חציר עושה נהם פעולה פנלן הא באוש! שדברי אויה צ״ע:
ז דיש לחקור חקירה אחת ונדולח היא אלי דאלו אםרינן וט״ם הוא בכלל י*1 ר״נ יצ״ל ואוסר ן ך  ן
 י טה״מ דנים תשיליס עם עופות פלוחים דעכ״פ המליח יבליע נתפל אנת׳ טעטא רטלתא לא ירענא
 אפאי דהנד, ד׳ טעטיפ יש לאפור דגיפ תפיליפ עם עופות טליחים הביאפ ר׳פ״ז אית ח' . א' טעם
׳ ד0 שלחם חוח רק כציד ולא ג  הפרישה ונים שש היתר עליהן ואיך יחזרו לתיחרן אחו שנאסרו. ה
 אפוינן בציר ננ״פ כט״ש רש״ל . הג׳ כס״ש הט״ו דפ שלהט מיעט ולאחד פליטת דם וציר שלהט עדיין
 נשאר רט עופות ולא קיי״ל כהריי דאורליינ״ש. הד׳ כמקצת רבותיו של חרשב״א רדפי קרטייהו ונסיך נחם
 כיותר ול״ו לכשו תפל , ינוחזינן לאו״ה זייל ליתגהו לתני פעטיט רהא נכלל ו׳ ד״ט שוסק נשכרת הר״י
 דאידליינ״ש םםש דלאתר שיעוד פליחה אף ששולט ציר אשיר ליתן עליה התיכד. שהיא תיך שיעיר פליחה
 ובתוך שיעור טליתח מותר וצריך לשהות תחתונה נטו עליינח ווהו סנרח הר״׳ פאורלייג״שוגת״חנלל
״נ דאו״ה פפש כסברת הריי דאירליינ״ש ונדולח מיו פונד דוקא כל שפתוח לשלוט דם ולא  ו׳ דיה נ
 בל שפתוח לשלים ציו נס אין שובר דאנב דטרוי לא נלע אשילו נדם דודא טזודיך לשהות תחתונה
 נשיעיו עליינר, זננלל ח׳ ו״ב ששק נספר התייפות בשד תפל שהונח אצל מליחה יש תקנה בפליהה אף
 שהפליטה לאחר !מן הבליעה. א״ב פ״ט אוסר לדגים תשיליט שאין להס חקנד, נטליחד, הא סיבר כפ״ד.
 ואין לומר בסברת הט״ו חא סונר נהו״י טאורליינ״ש וצ״ל ושובר דם דנים הוה כמי ציר «י רפי קדפייהו
 ונשרך כיותר או איך יח1דו להיחדן הראשון איב קשת לפח אטריגן בגמרא דנים רפי נךטייהו קיטו לו
 דטושן זמן שליפתן נמ! עופות אשורי! בשלמא לפרישה ולאינך ל״ק ראס תיי מושבי; פליפתן לא חוח
י נדם נפי לא אטרינן טרוד לא נלע פלטצייך לשהות תחתונה נ  אשור דטדיד׳ לא בלעי משא״כ או״ה פי
 נשיעיר עליונח א״ב במים דכלעי ורפי קרטייהו ונסרך ביותר לא פלטי או דם דירהו לא הוה אלא כציד
 ולא פלטי או איך יחזרו להיחרן הראשון. ולסברת הד״י דאורליינ״ש ע״נ קדפי ופלגוי קורט התחלת
נ דנים תפיליט היד• ראוי להתיר ע״י מליחה ונספר התרופה כאופן שלכאורה או״ה  פליטת העופית, אי
׳ . אפ לא דנפל לציו טייוי ונשתהה שם קצת והוד׳ בפליחיש ודפי קדמי ופלטי  ז״ל מזנה שפדא לני תו
 ול״ו כבשר לציר ובראטוץ באן. ואין לימד דאו״ה נויט נר״מ פיו טט״א דגים י11' נולעץ דלדיייה גלאו
 הכי כולעין ועיקר ראי( פילפין חשו יהר״פ ז״ל לשיטתיה חלאחר פליחה פולטין איכ כיון יבולע חו אין

 פולט כל הדפ פשא״ב או״ה אי! שובר זח והבן ;
ו נט״ש הרשב״א בארוך ע״א א' נשפ מווו הרב יבשר שנמלח והזית עש כשר מלוח נ » אד ך ד ן ז  י
' הביא נשם פודו  י מחני מליחה ימית והרשב״א הקשח מדנים וחיי וישי קרטייהי ולעיל זז' נ
י לעיל HTO ובינו נ  חרב נשר ששחח גמלתו לאחר שליפת ציוו אפור ואט באני להשוות ולימד שוה הת
כר נע״א א' יש לופר נב' פניש.הפן האי דמיני לעיל  יונה כמ״ש כמשפרת חנית לחויא הוא מורו הרב תו
 דאשור בלא טליתו. שנית כ״ק אפ נתבשל כך לנהי דטלח מבליע לאחר שיעיד מלימוז ולא.כמעשה דרש״י
ו נח לחשליט. חשן חני דלעיל אין גו עיר ובאן בהודו! תוך יב״ש יש בי ציר ואגנ דיפלום  ט״פ אין נ
 ציר דידיח יפלוט דפ דאחייני והרשב״א פוכר בהווח נטתטי נקני השליפה ע״כ הוקשה לו מדנים עד
ך . וטות תנין שהפ״ו גאות ט״ו הוצרך לחוכיה  שהוצרך לשנויי, ורפי קרטייהו וטורוהרב אין סובר נ
 שפירו הרב הנזכר ג׳נ״א א' אינו רגינו יונה מפ״ש חריין אליגיח דרכינו יונה דנשר ששלט יטו והודח
! ד אין . עש״ך חילק ני! הך  אשוי ואין לי חקנד. דפשטע דאליביר, רובינו יוני. אמרר, וכאפור והבן
 דד,נא לדלקמן וחי׳ ב׳ תירוציפ תיי א' דיש חילוק נד0 אין איטרים שהטלית טהט0 התפל לחשליפ ציד
 ולא דם(ויש לוטי רם תנפלפ פעס היא ושריק) ולפ״י יש נןלא כחתיכה ששהה נטלחה והודחה דנפתטין
 נקני השליפה אי לאחו ינ״ש ופלחה והניחו, חתיכי. תפלח עליי. שרי ואי( ט6לי& רם והיית דגיפ נה״ג
. ולחי׳ ד,נ' אס נפלחי. נה״נ ינ! נדגים w• יפלתן לאחי שליפת צירן והגית עליי עיפית תפילים י ו  ש
ו בטליחה ראשונה ויש איסור עכ״פ באין ה״ט נ  אסיריפ דמשליט דם מהם ייא שיד טרוד הא •לפו ב
׳ ופ״ש שם , עשיך הניא ג״כ ט״ש ו%ז בזוגפ ח ן נ ׳ •י ח ו ך באן אות נ נשי  עשיי ק״ה ס״י בהג״ה ו

' אות נ״ו •  הפ״ז דפ ואורייתא קשו. הא איהו גופא נתב נ׳יש רם שפלחי מקילין שוב ראיתי נם״י כלל נ
 תפח עליו בור, יעםיש לעיל ננ׳ פשק אט נמלח תתלו׳! ט טוגוזים . עש״ך ומיהו צשגניהיש קצת ענ״פ
 קלישד, נע׳ לב״ע אף להמ״י ועמ״ש באות שאחיז : י מותרים, עש״ך דטש״ו, השמיט המחבר זר.
 דלרידיה אץ אופר ב״א כ״ק א״כ אין נ״ט וכ״ב באות ד׳ וחט״י בלל נ״ב אות כיב כתב דל״ר חתיכה א'
א אלא . עשיך  חציר, בציר צריך ג^יפד, דא״א לצפצפ פשא״כ בי' חתיכות א״צ כ״א חדחח ועםט״ל.• י
 חילק נין כאן לסימן ש״פ דיש ציר בנלי ומשמע נלא ציד שוי אף לדידן יעיין לקשן כנשר ששהה

 נטלתו לאחר 'יביש. ודע רחא ואסוויו הדנים ננפלחו זום העופות נשחו קצת ידאינו שפלטו קצת הא לא״י, הדגיט מיתייפ יזה לשי שיפת פ״ל דגיפ תפילים סותרים הא לתפחנר ופ״ו יש״ך מפיג המיפ
נו דמטהרין לפלופ יאטוריס בל שואינו שעופות ענ״פ שלפי קצת י• יב העופות , עש״ך ודיל ילינא  אסורים א׳ לא פלטי הדניפ בלל נלעי ולא שייך ננ״ס ירשי קרטייהי יאי התחילו נטלתי לשלוט.ווי! שיעור לו
ג ואם . עשיך חילק נין רוציפ לבשל מיל אשור לסלוח להתחלה בנלי איסור דלאו אורחיה גהרחה וכתשובת תרשביא  טעפא דטדול ואשיר. שרי ייראה להתיר אפילי נם^זו מחדש שניהם אח״נ וצ״ע (°)! י
 דטתיר לכתחילה פ״ו׳ שווציפ למלוח לקיוט דאורחית נהדתר, דלאו פישתלי ילקני! שיי ע״א אות ג׳ חילק נאנ1 קינח הקעור, יפה א״צ לחדיח את״כ וזנט״ש שם •י יד והא . עש״ך דהא ילא נתנ תר״ב וי״א

ק ״ ע י ר ש ו ד י  ח
 חי׳ ע [יא] נמשבצזת זהב שקית . נסושי לאל״כ נאי! הימ לימסר לט״ו דפוגר לאמ ני״ו כל שאין לה לקמן נאות ט״ז ענ״פ והיה מאיזה שעם שיהיה ני מיני ישלינן נהניח חתיכה תיו שליש״ צירי אצל חתיכה
י אחרת תוך מליחת! ה״נ מומר צסנמ! דגים עס קמקשיסס מלוחים עם גשי מל ומ אנל נלגיס מפיליש י"( אף נ נ . נ״נ זה אינו להא מ״מ a (הטי! מותר אס הודחה אצל סמיכה אמית אף ו  דש״ע זנו׳
 סלט 5( ומו וט״נ כיון וגולע רק ««ש ע״י מןווו לשלוש א.זרי׳ איידי יישלוש ציי זנמ״ש סמחנו געצמו גקשקשיהס אשוו שלא במקום הפ״מ כיון דלא שליד׳!נ(ע׳ סרנה לא אמר" איידי דיפגונן ציר והוי כמו נקל לציר



 משבצות זהב יורה דעח ע הלכות מליחה שפתי רעת הסח

 ני״ו: (טו) ואפילו. ענו"! היינ מולק עם הממנו וממיר ויענו נפלנו כל ומו וציר! והוא איסו ומפני ש(א
 נמנ הממנו נפיווש נ״ו וציוו לא נמנ הו״נ !י״א . ומ״ש הר״נ!י״א לאו מתלוקמ אמומ הוא אלא לפרושי
 אימת נקרא ומן שציטס צירו ינ״ש או מעל״ע : (טז) ואס. טט״ז ויראה לפרש ונרי! ישונר והו״נ משוה
 מוותיו נין שמונחה אצל חתיכה שלא נמלמה ונין שנפלה לציר ממש ולא נשיו נאות ל״נ ול״ו ול״ו שממלק
 נין ה ונחה אצל ממינה שלא נמלחה אז א״צ־ מלימה שנית וטרור לפלוט ציר לא נלע כלל ומש״ה מותר נאי!
 ה״מ תון ינ״ש ולאמו ינ״ש נהימ . וננעלה לציר דאז וודאי בולטת ולא שייו טר!ד כיון שנפלה לציר ממש אלא
 ע״י מליחה שנימהוא ומומר מון יב״ש!במימ דווקא ולאחר ינ״ש אף נה״מ אהור נמו שאנאר נש״ו נאורן.
 אמנס סט״י אין דעתו כן אלא ושוין המס ונ״« נת״ח כלל ו׳ וין ה׳ שכמנ נפלה לציר מון ינ״ש שרי והיה
 הונחה אצל ממיכה שלא נמלחס משמע דחד «עמא הוא וב״כ שס נהירוש אלא וחור נאן ממ״ש נת״ח נתרתי
 א' דשה כתנ הודח נשממין נקני השליטה ולא מהני נציר אגנ ויפצונן דנסחמין נקני הציר סרי מימרא 1נלא
 הוומ מייול דא״צ מלימה.שנית אלא אמרינן ככ״פ נמליחמ ראשונה אף שהוא לאמר שיעיר מליחה וחשש נח
 ממלח צמ״ש כסימן סינן כמעשה ורש״י אט״ה אמרינן ככ״פ כיון והוא מטע נליעהויש נמי טעה דטווד קצת
 ואלו כאן החמיר וצריך מליחת שנית נין נשלה לציר או הונחה אצל חתיכה נמלמה(וליט״ו אין חילוק) והיקל
 דאס סודמ לא נסממין נקני הפליטה ממש והרי נתנ ידיחנו כו׳ זהי תיכן נימתו. אמנס השייך אות ל״ט
 יישנ זה דנהווח נססמין ולסטניר סלנלוך אין יסממין. וצריך להבין לט״ז ניון ואין חילוק נין נפלה לציר או
 הינחה נמצחה אצל חמינס שלא סלטה דמה א״נ אמאי נמליחה היקל נהימ לאחר ינ״ש ותוך יניש נאין ה״מ
 !ננסלה לציר לא היקל אלא נה״מ כיון דמו עעס הוא י״ל דמ״מ החמיר ייתר בנפלה לציר ׳״ל ונלע טונא

 משא״כ נמליחה יש צירוף ואננ ועמד לא נלע כ״כ ועמ״מ נש״ן:
 אנא לצאר מ״ש הט״ו ונן משמט מהי״ן שהניא ונרי רנינו יונה והוות נסממין. הנה מרין
 י נשמעתמא ודניה ועופות הניא סנרת רנינו יונה ונשר תסצ אצל חמינה שנמלחה מ!תר וליו
 (וגיס שאין >סס וש״ט משא״כ כאן דישלוט אננ דס דידימ . ומ״מ אפילו לש״ז נשר טפלע נ״ד והיימ אין
 להניח אצל נשר נמלימה ינן נשר שפלט ניד וצירו וכן נשר שנולני ציר אין להניח נשר אחר עליו שאחר
 שיניח לפלוט ציר ינלע עכ״ל!לכאורה הונחת הטין מלאוסר נהזומ אלמא נכחמין נקני הפליטה ואל״נ נישא
 איילי דיפציט ציר ויויה. וזה וחס הציצ בסינון מ׳ ורנינו יונס סונר ולא אמרינן איידי נציר ימש״ההווח
 אסור ונלא הוומ שרי סטעס יטווו לא נלע נלל יע״ש נאורן. גס אין לומר מונתנ רנינ! יונה יצ״ד לוגי״פ
 ואין להם רש״ע משמע הא אי הוה להו טרי נמו סדקיק הו״מ גאמת דנוגיס תפיליס שרי אלמא סונר כנ״פ
 שייך נציר דוס ונים הוה נציר נמ״ש מהרש״ל ואפיה אוסר נהויח אלמא נסתמין נקני הפליטה ומנא ליה
 ואמ אימא וס וגיס דס טעציא לענין ננ״פ. גס הלשון שנמנ הט״ז ומשוה צוין שפצט נצ צירו קשה קצמ .
 ויראה וננא אמצעית מי1סרת היא ולא הוה ליה להזכיר אלא גנא א׳ הוומ ואוסר ולא אמרינן אייוי נציר
 וננא ג' ואס יש למוש שמא ינימ מלפלוט הציר ועליוגה עדיין תפלוע וס אסור לאפוקי מסגרת הר״י
 ואורלייניש ונבא נ' ניש ופלט נל ציוו ואסור אלא משיה נקטיה לומר והויח מטעמא דנסתמין נקני הפליטה

 היס וכן נפלט צל ציר! אן שסולט קצת ציר פיון שאין פולט נשפע:
QJ מיש הטי! ראיה מרנו של הרשנ״א והרתה אין סותמת נקני הפליטה ימטיר ג״כ לאיה לא הנינומי t J^ 
 נלל ומשמע ומשרש מ״ש הרשג״א גארון ע״א א׳ למורו הרג אמר שנשר שפלט דמו וסודמ ונסלח
 עה נשר אמר שרי עיי מלימה היינו דלא ס״ל דנסשמין נקני הפליעס ע״י הימה וכנ״ס כציר נמי אמרינן
 וו״א דטעמס דאף וס מעלמא אמוינן נכיש ווגיס שאני דרסי קרמייה1 נסרך נהם ניוחר נמ״ש מרסנ״א
 שס, ונקצר ש״ג נ״ג נאממ ומה דנריהם מדגים ועופומ ודוחק לומר שמווו הרצ ורשנ״א מהולקין נהא אי
 סדמס ס1תממ נקני הפליטה. גט מיש ואיה מה שלא הזניר הטול אפילו הודח ממירין מקצת רנותיו שימ
 פסונר שאין הדחה סותמת נקני הפציעה אש״ה היה לטור לומר רנותא אפילו הוומ ללא טירוו אפ״ה ממירין
 ואיידי דיפלוט ציר ואין לומר יסונר הטור נציל לא אמרינן נלל טרוד שהרי סברת הרנה פוסקים והרא״ש
 מכללן ונציר אסרינן טריו אשר ע״נ דנריו צ״ע ננא!. ולענין וינא הציצ נשימן ח' היקל גה״מ ומינ נסימן
 נ״ג ומ״י נלל י' אוס י״ו נשם ס׳ תמים ועיס היקל ג״כ והיינו נה״מ ענ״ס. עוו הניא הט״ו מסקנת רש״ל

 ומולק עליו באס נשתהה שיעור שיתנו עצהאשדאשיר והיה כבוש וכמי שהגיה נרמ״א יא״צ יום שלסוסמיש
 נשייך .־ (ין) אם • סט״ו חמה והגיה נשיעור ננישס מל האש הוס ננוש ואסור ואף לא נמלח נלל והירח
 מאשונה לרעתו אסור. והש״ן נאות ל״ו יננה״נ תולק עליו ןעמ״י נלל ו׳ אות ה׳ ונשיעור ננישה על האש
 יוצא מוא ע״י מלימה ולא הוה נמנושל ממש ועפר״ח אומ נימ תפס כתי' הנ' של השייך נכאן דמיירי ננ״מ
 1לא שיין שיעור כנישה ועמיש נש״ן אות ל״1:(יף|)מיהו.עט״ו דאין כוחה מעננת ואף לכממלס נהענרה נעלמא
 סגי והטעם דלא מה דס בעין ולרכך לא שייך כאן ובנר מודח בראשונה ולשפשף ניד ג״נ לא צריך רק
 להעניר הלכלוך. ומיהו מלימה שנית ודאי מענג ל״מ לאחר שיעיר מליחה ותשש כח המלמ ובלעה מציר אלא
 אשילו מון שיעור מלימה אש״ה היון שנפלה לציר נ«ס המלח ואין נח עוד להפליט ומשיה צריך מליחה שנית
 משא״נ נשננטה עם חתינה *מלחה עמה וה להט״ו ג״כ שרי ועמ״ש נשיך. וכתנ עוד ראם הודחה נראשונה
 ונשלה לציר כתנ או׳׳ה ריש נלל ס׳ להתיר וכ״נ הש״ך נאות נ״ט והיינו נמ״ש או״ה כס נאות ג׳ וציר אין נחו
 להתגלע אלא מוא עצמו ולא להשליט ולהנליע ונר אחר כתוכו כמו טהור מלימ וטמא תפל. ונאות א׳ כתג
 הטעם נכ״פ 1ו"א והא ממזקינן לוס שעלי! לוס נעין אלא מעם הנ׳ עיקר ועיין נהג״ס שם שנסוף הספר
 רוצה לאסור מעעט הא׳ ומש״ה הניא הס״ך נאות ניט טעם הנ׳ ותט״ז וראי ועתו ג״ב אטעה כני. אמנם
 נן נראה דוקא שלא שהה שיעור ננישה הא שהה השיעור על האש להט״ז אף נה״מ אשור ולא עדיף
 מתתינה שהודחה בראשונה ונפצת תוך שיעור מצימה לציר ושהה כשיעור על האש ולהשיך והמ״י ענ״פ נאין
 הימ יש לאפור ונהי ומפליט ומבליט מ״מ גום בעין צ״ש נניס נמגואר וא״נ נשהה כשיעור על האש להש״ך
 וסמ״י נאין ה״מ אסור ולט״ו נסימ נמי עס״י ס״ט(°): (יט) והא. עט"! ומדבריו לכאורה יראה ונתון
 מעל״ע נמי שרי נס״מ מוכתב יוס שלם משמע מעצ״ע וחולק עם השיך אות ל״ח וכתב דוקא תוך ינ״מ ולפיו
 צריך לדחוק מיש הר״נ תוך יניש רנותא קאמר אפיי תוך יניש יוקא נהימ ואין זה נלוס ומשמעית לשון הר״נ
 דלאחר יבייש נהי׳מ אסור נציר ויש לדחוק ולומר מ״ש הט״ז יוס שלם היינו יניש ואין חולק. עש״ן :
 (כ) ומה. עט״ז היינו נמקומ וצא מהני מלימה שגית ונשהה כשיעיד על האש לדידיה הו לא מסנ׳ מליחס
 שנית אף תוך שיעור מליחה ואף נצלי מנוקב והא לעיל איירי ננימ ואל״כ אסור נצא״ה משום מולח נכשא״מ .
 ומיהי חתינה תפילה ונפלה לנשא״מ יש דעות לומר דמהני מליחה אח״נ ונמ״ש לעיל ונש״ך אות ל״ו אנאר מוו:
ז ימליחח הוקי! המנזאו נסי׳ ע״ס ונוס ונוומה וי! חוש יש נהו כמו שאומר . ואס הסירו השומן ן  ך
 0 מעליהם ונמלח עם שאל נשר אף ומותר עיין נט״ו סימן ע״מ אומ ו׳ ונן המנהג ס״מ אס נפלס

 לציר תוך שיעור.מצימס אפ״ס יש לאסור אס צא נה״מ 1צורן גדול ניון דאי! להס דש״ע אלא ציר א״נ לא
 אמריון נניס אגנ ציר וידיה צנפלה לציר וכאמור. ולט״ו אות א׳ למשמע אף נמילמ ננימ כל שאי! לו ושיע
 אמרינן ונולע אצא צצ״ס א״צ אס נמלחו כרס ולקין עם נשר ולאחר מצי שעה הסירו היקין או קורס שיעור
 מיל ותוומו ונתבשלו יש לאסור עכ״פ באין ה״מ ובצעו מנשר 1צריך שיעור מיצ וכן סולתו חון שיעור מיל
 ונעלמו עם נשי אשויין למיד נסתמין נקני הפליטה ודוקא נשי תיו שיעור מצימס שהוומ אין נסחמין ויש
 לו עוד דם משא״צ נקני מציר נמ״ש בם״ח והשייך והט״ז לא ההריע להתיר ומיהו י״ל ושאני ציר לאחר שיעוי

ן(0) :  מליחה מתיך שיעוי מציתה דטולנו ציי נשפע ואין נסתמין ומ״מ יש להחמיר ומאמי
 תותכו

 ועור דפ פליטה תחאז הווייתו ה* דרבנן עיי טליחה יכדיטה םשא״כ דם בעין תהלתי ד״ת אף שבשלו אה״ב . יטיחו דם פליטה ע״י כיניש חוח ד״ת נטי שאני עתיר לבאי נסיםן'ק״ח ואפ״ח שייך כיח בכיפ
 אלא עיקר החילוק בין דם שע״פ הבשר עב ונין דט פליסה קליש וצלול, ועיין עוד בכלל ה' ד״ב כחב או״ד. ראם נכבש תוך הציר שיעיר כבישה אמיר דלא נרע משריית טיפ אבל פחית מוח שרו אף להבליע
 רם בעין לחיכי אין בו נח . יהס״י כלל ת' איח ח' נחנ יארה טיירי טעל״ע דיטיא דשריית סיס הא נשיעיר על האש (ירתיח ייצא ע״י מליהה דאי״יר, כלל לם״ד לית ליה כבישה בדברים חדישים כשיעור שיחנו
 כוי דלא נהרא״ש . וחר״נ נסיטן ק״ל. דסונר כשיעור על האש הוה נניש מ״ט ייצא ע״י מליחה יהםניפ לשייך איח ל״י יוה חינן דבריי . הנה אי״ה השויה נלא הודח בראשונה נפי לאם לא שהה יים שלפ דשרי
 והיינו דטובר כנישח דווקא פעל״ע אף ברנריס חריפיט וא״ב לדידן עכ״פ באין הים בלא חודח נראשונה יש לאסור נשיעור על האש דניון דטנליע דט נעיז אין יוצא עיי טליחח . אטנט השייך טיט! ק״ה אות
 ב' כחב דאי״ה כלל למיד שיבר דחימץ אין כבישה שחוח טעל״ע טשטע הא ציר חזק יש כבישה ואיכ ע״כ אי״ה טיירי בכבישה כשיעיד על האש דאל״ב בלא הודה עכ״פ אפור דטבליע דפ בעין ופשיה נאות

 ל״ו לא הביא דברי אויה אלא דברי רב• שמשין ביא ושם אבאר :
 Jlffll יש לעיין כ' חתיכות אחת מליחה ואחת תפילח וחלג צינן נפל על התפילה אי יש לימד נהי דהטפא פליח טנליע צירו בטהור חשל אבל לא רנדים אחריט כפו חתיכה שלא הודחח ינפלה ליזתינות
 טלוחות ולא נשתהה או להט״י אף נשהה אין אישור ה״ח נאן א״ד בדם דקיל דפשדק שריק אטרינן רשרו לא בשאר איסורי! והיינו באם החתיכה המלוחה כנר הוכשרה טדט ונטלח שנית וכעת לא
 מצאתי גילוי לדין זח אי ציר מלוח יש נח להבליע חלנ צונן נחתינד. תפילל. או אין נו כח אלא לההנלע.הוא עצמו(°): ל ואפילו . עש״ך הטעט נל שאין ציד לפלוט פנופח (נשפע) לא שייך פרוד ולא ככ״ש
 אנל נל שיש לח ציר אפרינן נכיפ נח״פ לחר״נ נפו שיחנאד. ונחנ דישיש בשכ״ה דאין אוטו החינה שפלטה דפר. ינפלה לציד אלא נשהה שיעיד כנישה על חאש וירתיח כמבואר אות מיו(סיפ מית) ט״פ
 הבא מידה והתם הציר נתקרר קצת שנפל על הבלי או על חקרקע ואח״כ נשל לשם בשר שפלט דמו םשאיכ כאן דטשח ציר נופל פיד על הודזיכח פורח ואוסר טיד יעוד דכאן אינא תדחי רתיויז חציר
 וחמלח , ואף דישיש טיקל אם נשלח עם פלחה לאחר שיעור מליחה י״ל דפלח דידח לאחד שיעור פליחה לא טיחשב רותח טשאיכ בתוך שיעוו עסיי ס״ט ו לא שכבו. עשיך וה״ה פלט וטו והודח והייני לשיטתי'
 ולא חזר נא! ממ׳יש בתיה דנטתמי! נקני הפליטה עיין אית ל״ט ינט״ז ו לב ואם. עש״ך דגמ היש״ש מודה לכאן והילוק יש נין נשלה לציר או הוגחה אצל חתיכה דנגיר ליש טריד ונביש אגב ציד ויויד.
 לא אמרען ל*ש׳׳ש (ולחר״ב אמרינן כפי שיתבאר) יבחונחח אצל חחיבה אמרינ! בציר טרוד ולא נלע לכ״ע ימשיה א״צ נא! פליהה.שניח אף להר״כ, ולטיז נינ צריך מליחה שניח אלא ננ״פ נמליחח אמוינן
 ונציר חפור יותר ולא חתיר הר״נ אף חיך יביש אלא בה״ם ועפ״ש באורך בפוף הפיט!! לג בטקופ . עש״ך והעיקר במחבר עד יביש נפי קנלח רשנ״א פר״י חלכך לאוצ־ יביש אין חיתר כאן כיא בה״פ
 דווקא : לד דאמרינן. עש״ך דאמרינן ע״י הדהה ומליחה שנית נט״ש הר״ב אגב דפליפ דטדוד ל״ש דתפל ועיר כציר אף תוך שיעור פליחה ל״ש טרוד כפ״ש חד״כ שיחזוו ויויחנו ונאן א״ג ליזחד לחדיח
 בהעברה בעלמא אלא שששוף היטנ ואפילו לא הודה כראשונה ינעי הדחה נטורה לא נםתטין נקני הפליטה ביון דיש לה דם שיע ובאין לה אלא ציר ש״ע נפתטין נטבואר בט״ז ושיך ומ״נ ל״ט וניג ז לה יש.
 עש״ך דוומא ע״י הדחה ומליחה שנית כפיש הר״נ לקפן וכן אם לא שהה שיעור פליחה ונפלה לציר ידיחנו. והאי הדהה ל״ד להוזזה בנפלו־. לאחר שיעור פליחה והחס צריך ליוהר כחעברה בעלמא וכאן טצוה
 נפי אינא לשפשף היטב וכפ״ש באות הקדום . וכתב דאף רש״ל מודה ותיך שיעיר מליחה שוי וכ״ז שיש וש״ע פולט יאחריגי אנב דם רידיה ויש לראית אם שהח נגיי נפה נל שלא שהה יוס שלפ פעל״ע
 שוי נט״ש באיח ל״ו דלרשיל וודאי הכין הוא.ואטאי אם שהה היש ונפלה לציו ושהה שעה הר• בח״ש פולס דשיע ובציר דידיה ל״א נכ״פ ליש״ש איב אמאי שוי וצ״ל דבומן מועט נל שיש דש״ע פונט פולט
 דם דאחריני חרבה ודגיט שאגי דרשי קוםייהו או וס ונים הוה כציר ורשלל לשיטחיה נמיש חט״ז אות ח' אבל כאן שדי ולא ד׳קי״ל בהריי ראורליינ״ש אלא נדנתיבנא ועט״ש כפ״ז: לן אט . עש״ך נתי' חא'
 בחב דיש הילוק כין כגישה טעל״ע דאיםר דלא יצא ע״י מליחה ונין כשיעור על האש דיוצא עיי פליחה ולש"! ח״ה בסימן ש״ט בכבוש דאםור היינו טעל״ע ולא כשיעור על חאש בדבדיט חריפים ועוד תיי דכאן
 טיירי ננלי םנוקנ וביש לציר מקיס לוונ דאי אין לציר טקום לזוב אף תוך שיעור מליחה אין תקנה פח שבתוך הציד כמבואר אות ט׳.ומ״ש נכ״מ ד״ל דע״כ בכ״ט ויש טקוס ליונ דככשא״ט חוה טולה נכשא״ט ביו!
 ותוך שיעור טליחה וככ״ט ואין םקיפ לווב עכ״פ פה שבתוך הציר אשור וע״כ בכים יש לציר מקים לזוב טש״ה לא הוה בבוש ממש דראיש נתנ בבשא״מ הוד, כשיעור על חאש בכוש. וכי דרש״ל ע״כ ננשיעור על
 האש אין אופר וזוך שיעור מליחח דלאחר. שיעור מליחח אי! אוסר אא״כ כשיעור על האש במבואר באות מ״ו ומינח תוך שיעור מליחה אפילו כה״נ-יעטיי כלל ח' אות ח' תטו! עליו נחותי חרא ט״ש והוא חוין
 חטווכר בת״ח כלל ה׳ ד״ט שננה היא דשט מיידי בפלט נל דמה וכתב הר״ב דנאשר פיו וכפ״ש בש״ע ט״ט ע׳ ומיהו מה שבתוך הציר נאמר סיד וטח שהוכיח טרש״ל דתוך שיעיד פליחה אין אוסר בשיעור שיתנו
 על חאש געלט ממגי דברי חיש״ש (בנ״ה) טיטן «״ז דבפי׳ ב״כ דבתון שיעיד מליחה אף אס נכבש כשיעור על חאש דשרי דטפליט ע״• טליחה עב"ל.וכן הט״ז אוח י״ז הביא הא דרש״ל. והנה לחציל אדוגיגו חש״ך
 טקישיא א' יש לומר דפש״ה לא הניא הא דח״ח ד״נ דמשפ משפע שיעור ננישה כשיעור על האש וכמשמעות חטיז טדלא כתכ שיעור טעל״ע אבל פטיש נתיח ל״ט ע״ש דבי שפעו! ב״א וחוא בחגחות ש״ד דטתיר
ל שלא גשרה  אם לא נננש יום שלט אף שהה נשיעור על האש והרב חולק עליו משום דלאחר שפלט כל ציוו או כל דמו נאי; ה״מ נאשר מיד לדידן וטליחה נס׳ ולא חולק עליו תיך שיעוד פליטה מ
 יום שלם מותר אלטאדטורח כה״נ. ועיש בתיח ט״ש ובן יראח דעת הרא״ש היינו דלא אוסר אלא כשיעור ענ״פ והר״ב חולק ואוסר טיד בפלט כיד באין ח״מ או לאחר יג״ש בה״מ ולא השינ עליו לוטר נשהה
 שיעור כבישה w תיך ומן פליטת רמי אסיר ש״מ דאידי ליה נהינ. וט״ש ורש״ל מחיר טראישר לאחר שליטת ני׳ נןשטא נףזפר יאה״נ ח־ש״ל נ״כ בפירוש ועפ״ש לקטן : p אך, עש״ך ילשיטתיח אזילוטפרש
 דב״ע חישיש והריב מודים בתזיכוז אגל וצ!יכה במליחה כיו שפולטת גיר אין בולעת ואיצ התזה ומליחה שנית ובנמלה לציו אף להו*׳ב ל״ש פרוו ובהא טליני דליש״ש לא אמוינן כב״פ אגב ציר דידיה ולחר״ב
 אמרינן יעכ״פ אף להר״ב צויך מליחה שנית ודווקא נה״פ ותוך ינ״ש דהשש לדעת ישיש. וחקשח דנת״ח משמע מראיה שהביא טתרא״ש שטוצאי! בין החתיכות ציר דנ״ז דטדוד לא נלע אף בציר אלפא
 דא״צ הוחה ומליהה שנית (וע״ש מן״ח נלל י' דיה אין הנוע דטתהלה נתנ ננ״פ) והעלה חש״ך דט״ש חר״ב ע״י הדחה וסליחה היינו בלא נתבשל דיש תקנח אבל לאחו הנישול אה״נ ובתים אף בלא טליחח

 משום דאין מפירש לחיפיך נהמחני־ לא נ״נ •י פו פלט . עש״ך דסש״ח נקיט הוות האלישניה דהפחבר
 קאי (אף שאין טפרש דברי חטחנר) דקורהו תפל היינו הודח. ום״ט לשון תש״ך קשה דפשימא דלא
 הודח אשור דנהני איירינן דנים ועופות שמלחו זע״ז וטד. בא ללטדינו ועט״ש נאוח שאח״ז! טז ועיין .
 עש״ך עשה כלומר ולא הבינותי אמאי לא נפשוטו רעיי! לקמן נח״ם רשדי נל שלא נטלח מליחה הראוי־
 היה כאןיאה״נ רציר אף מבשר שנמלח לצלי חשיב נריתח כט״ש שט נהגיה יאף נח״ם אשיר ונטיש המיי
 נלל ו' אית פ״י יעיש , יאולי שכרתו הוא וווקא נשו ונביגה יש חילוק בי! נאכל מחטת פלחו נח״פ
 שרי וציר כחינ נפי אשור טשא״כ לענין איטור דם אף בגאכל מחטת טלחו חרט טרוחח הוא ואף בלא
 נטיפת ציר וכ״ט בת״ח בלל כ' ד״א ונתב ולשי פה שנוזבאר לעיל אין חילוק והיינו בט״ש ורם היח
 נציר יאף גינעיס בלא נטיפת דם אסיר. עור הביא בשם אויה בוי וטלת וחודחי לאו דויקא רלאחר שיעוד
 םליחח אין לאסור במבואר לעיל ידיחק לימד נאן טתיר לנחחלח למלוח יחד דאין נראח וטייפ יש לעיין
 אי לאוכל! כך קאפר או שינשלם אחיכ יג״ע אי ׳בשלם יתן טעט דרך בישול והרי נלועיט תחלה ע״י
 פליחח ואולי יש לחלק ועט״י כלל כ' חניח בצ״ע בכבוש אי שייך טכנה נדגיט עפ בשר יע״ש (°) :
' אלא וליע טוויט כשר&רישה  יז והם . עש״ך ופשוט הוא דל״ח דעח -א' טליני נתותי עפ דעח נ
 מלוחה אשור אף באין נונעים והו״ב לאו לרעד. שנייה כ״כ וביט בניי יעיש ־• יה שאעפ״י. עש״ך.
 ובלל חיא בדיני פליחה אגב רטרוד לפלוט דם לא בלע דם ובן אפרינן ביה כניפ דכיע וציד נבילה ד״ת
 וציר דניפ כחושיפ ררננ[ רויעה כעלםא הוא ובשטניט חודי י״ת יע״י כבישה ובישול אי הוה ציר דגיפ
 ד״ח או דרננן אנאר נסי' פ״נ וק׳יז . ודם שבשלו או מלחו תוח דרבנן לריח «יק סוף חםיםן פשק ציר
 או מים לקולא ופיהו דפ חנפלט עיי כנישח מעייל או חופ׳ן כשיעור על האש הוה ד״ח דלאו םנישל
 ממש הוא אלא שמפליט ומבליע ועט״ש בשיי ק״ה : יט ושובו .- חש״ך צידד לחקל כשברא א' אף
 בנינע״ן כל שהפהיר מאה יטמא תפל שרי יעס״י ק״ה דכתב הריב במקיט הפטר וטי' חשיך ח״ט יעיש:
 כ יעיין לקסן דשם היקל במקום חפפד יבתיח כלל כיא חיקל לנפרי . ש״ן : כא אשילי, עש״ך יהייני
 להטחנר דאי! אושר כ״א כ״ק ובדם לכ״ע אין טפםס ולדידן בכיע טשערים בפ׳ אף בדפ כטביאר :
 כב אפ. עיפ״ך דלהפחנר יש חילוק בשומן דאושר עד ש' בין תתאר, לעלאה כמו נחום ע*׳ האש דאי
 הפליה לטפח ־אישר נחשל עד ם' ון!י חמליח למעלה אין אוסר אלא ביק . ופיהו כ״ו רייקא כטמא פליח
 הא טהור סליח אף שהוא למטה אין טחטט לתפל הפפא לחיות טפליט ומבליע בפהור וכהדחח פני
 ובכחיש לדידיה אץ היליק בין הטפא המליח לפטה אי למעלת ג״ק טיהא נאסר נטו חס לצונן . ומיהו
 אט פחמח חתאח נבר הקליפה ט״ה הוא בטליהה ואי פחטת אדפיקי־ בלע הקליפה רק חוםרא טדרבנן
 כמ״ש הפיא נא״ח חש"! יע״ש יעט״ש נפי׳ צ״נ . ילדידן אין חיליק נכ״ז כפי שיחנאו י• כג ועיין
 לקמן דלדידן אין חילוק נין עליון לתחתון אוסר עד ם' נסליחח ואף בנחוש דא״א בקיאין יבם׳' ק״ר.
 יניאי איי1־׳« לד י״א. עש״ך דטש״ח לא הניח חר״כ כאן בלום אף שאוסר במעשה דרשיי כ״ק יא״כ
 לאחר ששהה ינ״ש נם נא! היה לאשור דיש לחלק בכסה אנהי: כה שלא . עש״ך וסוברים דלא אפרינן
 נכ״פ נטליחה אלא אננ רטייד אין נולע וטש״ח אשור לירון נשר תפל שבולע ולא יפלוט •י כ! או .
 עש״ך ולפי דבריו לית כאן אלא ב׳ דינץ.חדין חא׳ הוא בשר תפל שיש אוסדין דלא אטרינן בכ״פ וייט
 והוא ספר התווטות ואטרינן בכ״פ והיש אוםרין הנ' בשלט ב״ד וחודדו דנטתטין נקני חשלוטד. ואין
 טרוד ונולע והוד, זו ואצ״ל וו אלא נקים לד. משוס סיפא ואפ״ה יש םתיוין נכליוה. והס טקצח רנוחיו
 של הרשנ״א נתח״א ע״א א' דננ״פ אף שאין לד, דם וציר מנופה ושאני דניט דרשי קרטייהו וט״ש
 דנשתפין נקבי הפליטה ירצה נזה דםש״ה י״ט האי אין טתירין בדין תשני דהודח דנשתפין נקני הפליטה
 ופיהו אנחי אימא דטש״ה אוטרין דלא אםרינן ככ״פ נציר וטנא ליח דחודוז נפזםין נקב• השליפה והא
 וודאי טרוד לא חוח אן טנא ליה שאין פולט עוד גיד לאחר טליחה שנית אלא דםברתו טדקשיא ליח
 להרשב״א פדניט ופאי קושיא הנא אינא ציר ורניחיו סוברים איידי דיפליט ציר יפליט דפ אלא דנסחטין
 ועט״ש בט״ז. וכחנ דיש לפרש נטי ופלט נ״ד היינו עם גירו לאחר ינ״ש ואפיה היתר דיענד נה״נ אף
. ילפ״ז חיח לחייב לכתוב וייא דיעבד ' נ  דפ פעלטא ע״י מליחה והר״נ הודח לו כדין הא׳ ילא נדין ה
 דחדנר מפורש שחולק עליו אלא דאפשר לפרש נפוזנר ופלט ניד חיינו ולא גירו ולכן לא נתנ נלשק
 טחלוקת . ולפ״ו קשה לטה לי היש מחירי! האי ולם״ש מחריי כק מקראקא הביאו הש״ך איש דנדץ
 האי שובר חטחנו דיעבד שיד ובדי! הכי לא טהררינן עוביא הא לאיה יש לאסור אף ויעבד ועיין
 בנאד הנולד, יו״ל י״א ליתן בשר תפל אי פלט נ״ד וי״פ אבל לא בשר שפלט והודח ייימ בכ״ז יעיש
 וכפי הנראה נפ לפי דבריו לית כאן כ״א ב׳ דינין , אמנפ ד.יח נראח דני דיני! יש כאן , א' ייא נשר
 חשל דל״א נשליחה כנ״ש . הרין הנ' בשד שפלט כל ופו ולא הודח אפ״ה אפור ווה דעת הר״י
 ואווליינ״ש יאי״ה כלל י׳ דנציר לא אטרינן פריד ילא כנ״פ ייימ אנל לא בחודח דנסתטין נקבי הפליטה
. ואפ נאטר דחורה יש '  יי״ם נם בדין השלישי יחיא פודו חרב בארוך עיא א' והר״ב חולק כדין הנ
̂ח כפ״ש הפ״ז הודח לו נכל חני דינים להתיר. וויש אפילו דיזנד נוחנץ לאושרי עניש אפ  באן מת׳
 פלט כל גירו לאחר יבייש או כ״ד באין ח״ט ומש״ה לא כתב יייא •י בז וי״ם עיי מליחה. עש״ך ראה
 והנן דנריו הקדושיט דלפי שידושו הוצרך לנל וה די״ט האי אבשר שלא נטלח בלל קשח הלשון ע״י
 טליחה וששיטא וטליחה בעי ותשל הוא וכך היל״ל וי״ט ומשיה עשה כלוטו טשא״נ לשי טה דפ־רשחי
 וני וינין יש א״ש וי״ט נין תפל ונין פלט ביה ע״י פליחה שנית וווקא בניפ נציו אנל לא נהוהח
 ונטתטין נקבי הפליטה וי״א בכיו וכ״ש אט נגיה וי״ט אבל לא נפלט בל ציוו איש טשי אלא שהוא
 ו״ל לא רוצה לפרש כן דטשטעיח הב״י שטמנו פקוד, הדין יורה ולית כאן אלא ב' ויניס טש״ו. שיי בן ז
 בה וי״ט. עשיך הלשון קצת דחיק דחיל״ל אפילי ונםחסין נקבי חפליטח אטיח שוי ע״י טליחה אפילו
 ום םעלטא ונראטי! • לט ולנתחלה . ע׳ ש״ך דקשיא ליח דהיל״ל ולכתחלח יש ליוהר טשיה עשת
 כלוטר דלא כםהריי כחן שמשום זח נתנ דחטחנר נטי שוגר דלכתחלה יש לפסוק נאופרין וחיינו נשישא .
 ומ״ש דהר״כ הבין כן היינו מרכתב ואפילו דיעבד נוהנין לאושרו ולחלק על המחבר בא משמע דהםחבר

 מתיר לכתחלח בריעבי עכ״פ וחי״כ חניה דיש לאשור :
 >יךך• כתב הש״ך דט״ש הטחבר והר״כ בשר שלא נטלח שהונח אצל חתיכה בפלחה או נפל לציר
 י לכאורה מיידי בהודה בראשונה דאל״ה אף דיעבד אפור באין הימ להריכ . יחטחכר אעפיי
 שטתם לעיל במי׳ שיט בדעה א׳ דטותר מ״ט חביא י״א ובאן הכריע לקולא . אטנפ באויח כלל ה' התיר.
 ותביא פ״ש או״ה כלל ה' בשם המיובי ומהתם אין ראיה דהטרדכי טדטח לחתיכח ע״נ חתינח כציפ
 יבאטח לדידן היד, דפ בעין ילא םהני ביה ככ״פ יחפרוכ• לשיטתיה בטעם הדחה א' שלא •חפלאיהטלח
 םדפ עש״ך סיפ! ש״ט איח א' יטש״ה הניא ט״ש או״ה סעט בוין ב׳ ואין הציר עושה שעילה כ״א
 להחבלע היא.עצטי ילא להבליע דפ שעליי ופש״ה שרי לריק נ״נ ואויה נ״ה אופר בודזיבח שלא תייתת
 ונמלחר. כמבואר כלל ח' אוח ח׳ וכלל ד׳ אות א' ואפייה התיר בנפל לגיד קודם הדחה א' פטעס האסור .
 יהש״ך חשייח חא דאייח עפ מחרי״ל דחילוק יש בין נפל לציר אעשיי ששחח קגת בלא חדוזח א'
 אין איסור ובין נפלה להינח חתינות שלוחות ונשתהה הטלה עושה פעילה שטבליע דפ בעין שעליי

 ואוסר באין ה״ט וחט״י כלל ח׳ אוח ד׳ חולק על השיך בזי. ואיא לחלק בהכי יעיש ;
מ דט״ש אי״ר. כלל ד׳ ד״ב וכלל ח' ד״ח דט פליטה דרבנן טשאיכ דפ נעין שהוא דאורייתא לא ך  ו
 0 אפרינן נכ״פ לאו דווקא אלא דם כעין אין יוצא עיי מליחה יצליה םשא״ב דט פליטה נןליש ירק .

 שגית
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״ י ע ה ג מ ל ה נ ו ש א ) ^OTf" . עט״ו הגה סושג״א בארון ט״ה א׳ מקשה על י״מ מלימה י א ) א ל ע ב ש א ״ ב ך דייקי•"יד י ״ ש ע ' . י ג י י ח ח ד : ל י י צ פלה ל ף שנ א בלע א ל ח י ״ ת ך עט׳יש ב ת שרי ולסמו י נ  ש
״מ הגרי ורישא נבנשא מיינו צליה הא להעביר השיער י ר יישנו הס ו״ל וה ו ג נ ש ״ ו י ב ת הרשב״א שאץ פילט לאחר י ע א לאפור ד ת ו ו נ ר א ד ת נ ו ל י פ ת ר א ת נ י א ט איטר ר י ח ף ב ש א ״ נ  לאחר י
י י ו מש״ה מולחי[ על השיער להעג ו ח האש יפריש ממקום למקום ולא יצא ע״י מליחה ע רע טפי ושמא נ ה על האש ג ש י נ ר הר״ב כלא שהד, שיעוד כ ת אהאי החפי . ויש לדאו ה י ד י  •דעת דאין אוטריט כנ״ש בציר ו
נ כלל נ ע ן השיער מ . אנל אנן קיי״ל כרשנ״א ואי ק מ ו ע ב ' נ ״ ח האש פועל כ ס מעל פגי השטח ושונ אין נ ד ד ה עו םת צירי אלא נשי ך פלי ו צ וכ״ש ת ״ ל נושא אין אופר לאחר פל־םת נ ״ ש א ו ה ת דש ל ו ר ב ס ש ל ש ח  ו

ג נלל נ ע ן נרגלי הנהמה שמולחין על השיער לחור ואח״כ חורגי! אלמא אין השיער מ י מ ו מו שאנו ( נ ר אלא כשיעור היה ו ת דאח״נ דלא החטי ״ נ ר חר״ב ו נ אטא׳ חחםי ת ם ו א״ ו ר א א ו נ ט ש וירתית כ א י ה  ע
א א״צ אלא למצוס מן המובחר והיינו משוט המוח שנשונ״ו נ י י מ י משמע י תנ ס ריצה חו נ א ת ת והרשנ״א נקצר נ ש כט״ש באו א ו על ה תנ ך שיעור טליחה אפור בשי ו ד ולס"! אפילו ת י ר ם ש א ב אח כ מ ת כ א ד נ ר ו  הא ב
. ויראה דמש״ה ׳ ח ה נח הקרוס נעינן כמ״ש הש״ו אי ס נקי ת העצם לחול ממני , ומיהו ג נ קי ס נ גאמח ג א דלא ו נ י ש ה א בר דלא בעינן כשיעור על ה א סו הו ת רש״ל ו ר ב ס ה ל י ש פ נ ה י י נ י ל ש א ש נ ח ״ ר ה  י ז יי״ל ו
לא נמ״ש רמ״א ן להתהפך ו ו ס במליחה ד נ ה כשיעור על איכא מצוהמן המוגחר ושמא יתהפך הנקג לצדדי! כמ״ש היש״ש ו ה ך שיעור טליהה •אפילו ש י א ליש״ש ח ו ! ה ו חכי ׳ ט ל ע ו ו ת . ו י חח שנ טלי , י ר ה ו י ה נ ה  ט
! שיטה אחרת ולהרשג״א טל א נ א . ועיין פרישה יש לו נ נ י ה אץ הילוק) אם נפל כאן ועיי! סימן ס״ח ומש״ה מצוה איכא ולא מו י ד י י ל צ י ״ י נ ח א ו ל א י טליהה ( עו לאחר שי ם רידיח ו נ ר נ פ א ״ כ  האש אמרינ! נ
ס ומש״ה הגיא ק״ו ממוח שנעצמות ו נ נ ״ ך שיעור השיער לא הוה מליחה גמורה מש״ה צריך לנקוט לשנים ואין מוחזק נ י ״ק ולהר״ב ת א נ ״ ר נ ך הצי ו ת ב ה ש ה אין אוטר ט ת טז פהו נ ו ו ל ו ש אוסר נ א  לציר כשיעור על ה
ן ה״ה כאן פיון שמלחו מצו הפנים נ ר ב ש מ ס ולחומרא נעלמא מולמין על העצס ו ו כ נ ״ ח נ ת נט׳יש באות '״< ואין מוחזק המו י נ י טליחה ש ש לא טהנ א ש שדי ונשיעור על ה א ה בשיעור על ה ה פ לא ש ה א ח י ל  פ
! ומש״ה ד׳ על השיער יע״ש ולפי דגריו בשיער הרגלים י ו ׳ צו ן ולנתמלה צריך מנ ו ו מצו ח נ ע י ש חו א״צ ו א ה בשיעור על ה ח ש נ ם ו ״ ח ר נ ת יש לחחי נ שעו ״ ך י ו ש ת א ה שיעור על ח ה חה בלא ש  ולאחר שיעור טלי
רה לשון התהיא ט״ו א׳ שאין השיער ג וגן מו נ ע ן אלא השיער אין מ ר למלוח על השיער ואנן לא קי״ל נ י אסו ש נ א טיקל אף טלחו ה ה ם ב נ ם חד טיש״ל א ו ך שיעור טליחח וא״נ חר״ב החט־ר י ו ר ואף ת ה ט אסו  אף נ
ת ט׳ אבאר והעיקר ס ונש״ך או ו מ עגעצמות אין מוחזק נ ו מ . ומ״ש דמומ שנעצמות למומרא בעלמא י ב כ ע ח לט״ר ולהר״ב שרי מ ו ד דלרש״ל אוסר ט־ד בט״ש א ו נוטף עליו טי צי ה ו ח י ל ת פ ח י ת ש ר ש די ר ח ה מ ז  ה
׳ : י צ״ע ועמ״ש נש״ך אות ת ס מ״ש הפרישה שט גאות ו ם כמו שאר נשר ג ו ח מוחזק ג ל מו נא נ י ה ומליחה שנית לו ח ר ש שרי ע״י ה א ף כשהר, כשיעור על ה ך שיעור מליחח א ו ת א ד  רככ״פ . ולש״ך חכי! חו
ונתו כיו! ומחתך הטלפיפ י לחרוך השיער ואח״כ למלות וכו ח נ ו מ . עט״ו גשסרש״ל ומציה מ! ה ס י פ ל ט י (כ) ס י ט " ״ י י ח ב ח י ל י ט ו ע י י ש ׳ י א ל ב ו ו , מ ל י ק י ט י ! ׳ ש ל י כ מ ו ו ב נ " ח ° י ל 1 ם ו ? י כ א נ ל י נ נ ג י* ש , ה  ל

! דא״א ג אינו נ ה נ מ . ומ״מ חזינ! ו י ו י ה מ י ן נ ס אותגיה אגיה״ש או ו ו ברא: א מ א נ מ ח אסור מיד דלא נרש״ל וכט״ש למטה א״כ דאיג ו ש י נ ח שיעור כ ח ו לאחר יב״ש אף בלא ש  יב״ש שרי בכ״פ ובאין ח״ט א
ו ומיהי ע״נ קש כמו שמויכץ העופות ולאי ראוי לחיוך תחלה השיער ואח״נ פ נ ו . ע׳»״ך נקיאין למריו שלא יבלע ה י ״ ף הסימן : לט ע י פ ל יעט״ש נ ״ ש ו יחד מ א י ה ד ב ר יטחטי י ר פ ר אפו ך הצי ו ת ב ה ש  יטיחו ט
ר חלול נ : (0 ושאר. עט״ז ועמ״ש גסימ! ס״ט ו ג נ ע ך שיעור למלוח !מ״מ לא ראיתי נוהגי! כ! כיי! שאין השיער מ ו ה . אבל ת ט י ל פ ה בעלטא להעביר הלכלוך אין נםתטין נקבי ה ר ב ע ה ב ח ד ״ ת ה פ ר ו  דאין כאן ת
׳ תוך שיעור מליחה צריו מליחה ע לנ ק פ נ ל א נ נ סימן ע״נ א ל יאיה מ ס ו י נ פ קע לב׳ א״צ מליחה ג ס לא נ א א ה . עש״ך והעיקר ד ן ב ע לא נסתםי1 ־ מ ו ״ ש ח היטב דנ״י שיש ו י ו ח ה א״צ זהירות יטצוה ל ח י ל  מ
ה ינשנמלמה ו לחתיכה עג ״ ל . והעעס ביארנו לעיל סימן ס״ט ו מ ״ ו אסור נאי! ה נ ע י ן מצד סב׳ ולדיון אף ו י י ל י ל ו ט , שלמעלה מציר א נ אפילו טו ק ו נ י אין ט א ו ע״כ בב״ט ו פל לצי ה בנ ח י ל ך שיעור פ י ! ח רי  רמתי
ס ומעורר לצאת אבל כשהוא מגולם לאויר העולם מצ״א אין עושה פעולה וראיתי ו ת ה י ת ו ' השתינה מכל צד מ י ך הציר « ו ת ב ח ש ג או ט ו ח בכשא״ט אלא בכ״ט ואפ״ח יש חילוק אי יש לציר מקום לז ל ו מ ם ו ׳ ט ׳  בסי
׳ נ ר אחקנתא דרבנן והצריכו לכתחלה למלות מ נ ע קע היאש לשנים אשוי לדידן י נ נשנ ת ׳ ב ת ג י להסי״ח או ש נ ה ב״ט ביון ש ו ח ח כגיגית ע״נ עצים ד ל י ו פ ט פ לווב נ ו ק ה ומליחה שגית ובי! אין לציר פ ח ד  ע״י ח
י אתשנתא ואף שיש נ ע ם לינא אלא י י נ לאחו ינ״ש או מעליע יכולתנו שנית כיו! ו ״ א י! לא הבינומי נלל י ו ך הציר אסיר • ובל צו י ת ב ק לויב ימה ש י ק ה היה אין ט ב ר ה כיין שיש ציר ה ״ פ א גית ו ח על שולי הגי נ ו  לא פ

ה : נ ם וצ״ו לחתיכה ע ו ד ! יש נ י ציי' נ ל שלא נמלח מ ם נ ע ט ח ליישנ מ״מ איננ כן דודאי לדידן כ ל ו ה מ ו חה דלא ה מלי ה ו ח ר ט שרי ע״י ה ״ א ש נ ה לציר נ ל פ נ ה ש ל י פ ה ת כ י ת ה אבל ה ח י ל ך שיעור מ ו  •זה ת
, חי־יר ל ן אי י היא ו ח י א ב ח א י מ ה א ה ה , ״ ג ה ם למלימה פמ״ש נ י הקי י בנקיבה עצם ו ן סג $ ליאות אי ׳ י י £ י ^ ו ־ י י א י ״ שדניח״בצ׳?! מ י D T * ? ״ K ־ o " 

״• לריאה וטחול ושאר אברים הש־ימים אס מלח י ״ בלל י ; W לבשר הראש כלל והוה כלא נמלח המי ו פ

ב

א

י ד א ׳ פ י ש נ פ י ״ ס ק S ט ^ Z . ^ ^ " ך - י ת ה מ ט כל ר ל פ ש ^ א ל  י
. ול״י ט ״ ואד סימן ס עבד והפ״מ לא עלתה להם המליחה שלא נמלחו אף מצ״א כמנ י ן שאף ו גולת במו ? י התרנ " ־ ™ י " £ ״ \ ״ " . ״ ך ! J . י ~ J K ״ ל ״ « ל י חה יאמ ש י שיעור מלי י  טב״ש ח
ס k שהמלח אין ו כ י ״ ״ למוח שנעצמות שננשי ע״י מליחת העצם ועצם חל״ילי מתלחל או שאין מוחוק נ ״ ״ ר «ל'״ZP,^E״ י י ו ע י ש ל ר ח ש ב ^ ™ T ח פילט ™ י ו י ט ד  ד

: ( ״ י־ייםינ״״ש־ש״ך קשיא ( ס ייתר משאר אי ו ל־ נ״א למוח משא"־ המיח ביאש מי״וק ב ^ עושה פעו י ש ־ ך י י ת ח י ה £ ח י ל ״ מ ״ E V ״ ״ ״ ^ ־ ? ״ ף ה א ה ׳ ש ™ £ v ־ ״ י  ה
ש י ך לייחד י צרי ח דיעבד ו ב ב ע ח וו אין ט ח ד ה . עש״ך ד ו ה י ט ( ! 0ב ו ך שיעוד לא נטתה׳ י ת נ ה י ח י ל  פ

ד : ו ר ם ולא ט י נ א עב ל״ש כ ד ודם בעין שהו ו ך אלא דם פליטה קליש וככ״פ אי טר ר ו א . ואין צ נ י נ ט חקא י ם בעי! ע״י דו ייתו דרבנן טשא״כ ד ו  להעביר כיי •י מג שרי . עש״ך לכאורה דר״ל הטעם דעיקר הו
ה . עש״ך דט אי! מפעפע לטעלה ״ה יע״ש • מה מ ה לסיפן ס״ט מ״כ בהנ א ר ח לא ה ט ם לצ״א ולא ידענא ל ה מקו א ר י שרינן ושייך ה רת מציה בהדד פעו י אבל לאחר שיעור מליחה לצורך ה״ט ו ו א נ  מד שהי
ך הציר אפוד ו ת כ ה ש ל ט ת נ י א טהני טליחה שנ ל ה שיעיר טליחד, יאין ח״ט או לאחר יבייש אף בה״ט• ר ה ש ל ש כ ם לחרייב י י כ פ ה . עש״ך ו י ה י ף להמ״י יב״ח להט״י א״צ•י מו ט כה א' א  יקליפה בעי בחתי
ח . נ י ! : מז ד ו י י נ ל ק כ״ק משא״ י ר פ ו ה אין א ח י ל מ ת אלא רס״ל ו י נ י מליחה ש א טהנ ל ד בכל טקוט ד ק כ״ק וז״א דהרא״ש נמי אומר מי ה ר ת מו ו ח פ ב ש ו א יש״ש דאין איפר כולו כ״א בשיעור על ה א נ ל ד ד  מי
לה בכשא״מ לו״א רציר בקרקע יש להסתפק ה טו ו ה קב , ובכשא״מ אף למעלה מציר אטור ר ו ח ט' ובכלי מנ ו ך הציר אפור כמבואר א י ת ב ה ש ן לציר טקום לזוב מ חה דבאי ך שיעור טלי ו ונתו רטיירי ת  עש״ך וכו
ך שיעוד מליחה ו ק ת פ ה כיא״ש כמו ס נ ל א ה פ ש ה נ״ט ו ו א קרקע ה מ ה נעין ס״ס ש הו ר ו ה שלמעלה והרא״ש מתי ה הוטרא לאסור מ ו פא ה ו מ נ ״ א ש נ ח שלמעלה ד ר מ ת ו וקב וטספיקא פ ו איני טנ ח כ״מ א ו  א' ח
גית ע״ג עציס וכדאמרן י א בכלי כמו כנ ם לזוב כיון דהו מ אלא דמיקרי אין מקו ״ כ י היינו נ ל נ ח ב ת י ה כאלו ח נ י . ד וכ ומ״ש הר״ב פ לו ו ק ה כאין צ ו ה ך הציר אסור ר ו ח ב ח ש ה מחייט טשא אבל מ ח י ל ו אחר שיעיר ט  א
הו חילוק יש בכ״ט באין ! מקום לזוב . ומי אי ט ואסור נ ״ ה ב ק אי מיקרי כ״מ״אבל הר״ב כאן אפשר דטיירי לאחר שיעור טליחח ו פ ת ס ה ץ ל א ר שיעור פליחה דאפילו כ״ט אמור היינו ד ח א . ומ״ש דאי! לפרש ל ! א  כ
ב ו ו ע ע וציר ט ק ר ק ם יש מים על ה א ם לו ר די ת כ׳ בשם מ״ב וכ״ע פו ו קדק לפ״ו ועט״י שט א לי אין מדו ה בנ ת י ה כאלו ה נ י ב ד ״ ו . ולשון ה ר ו ס ק כ״ק א ד ובקרקע ר י ך חציר אסיר כילו מ י ת ב ה ש ס לזיב מ  טקי
י ל ד טטעס טי י ך שיעור מליחה שנפל לכשא״ט נאסר מ ו חת ודוקא בשר ת י י מל ר דטהנ ד ה מ ה , עש״ך עשה כלימר דאהיתדא ק נ י ה ד : ט ל ל ם מים ב ב אחייב אלא מיירי באין ש י ר א כט״ש ה ל הי ט ב ה ד כ י ח  ב
ה הי י עכ״פ י ל ץ נ ר . עש״ך דלעיל אזיל מםשיקא לחימרא היינו דנתן לד, ד ת • מט דצי י נ חה ש י פלי ר מהנ י אן מיידי שםלקיהו פ נ ח י ל ו ט ח נ י ה ת כ״ט ד ו א ם עיין נ ה ש ה ת ש אפ נ ל ו פ ר ח ש ט ילא נ ״ א ש כ  נ
ה ספק י פ ה ח ה ראה ו ל . וכפ• הנ ל נ כאי השסק אי יש בא! דש נ ״ א ש א הטפק ט ע הי ק ר ם יש ציד אלא ק ת ה ' ד ו אין מקיש ליוב יעכ״פ קלישה בעי ילא ניטא ששק דרבנן לקילא ילא יצטרך קלישה יחי פ  כ
פ ו הטי ט הי ק א פ פ ס א ב ר ת ל ציר ובאו״ח כ ש ק מרובין ט ל ר פ ח הציר ואף דאין נ ל נ ט נ ט ט בעינן ש ב פי ק דרבנן לקילא עס״י ק״י •י נ אפילו . עש״ך דעכ״פ רו פ ה וטש״ה לא אטרינ! ס פ כ  חשרץ ה

ר : א ב ת ר ת נ ב ן ו ם שפק דרבנ ע פ ר היינו מ ה ו ב ט  רו
ה נ י ת ה אצל ח נ י ח ם ר״ל ו ח דרבי ש ל ן נחלק לששה דיני! וע״פ ש ם : הנה הדי ה ך ליזהר ב ה צרי ר ו ה היא יכל ט ב נים העולים טשעיף ו' טהר״ב בחג״ה כי ר ם הדי ב פרטי הדברי ב ראיתי לכתו ת ו כ  ^2}ך* ה

קב ו ו ופלת לציר בבלי שאינו מנ פלת לציר בכ״פ או נ ו כה הנ  או חתי
ת הוד. צ ם ק ה ש ח ח ש נ ת ו ו כ י ת ח ח נ ר ן ה י ה יטיחו נ ח ד א ה ל ה נ ל י ט ה נ י א ח ל ח שרי באין ה״פ ו ח י ל ך שיעור ט ו ה ת נ י ח ה אצל ח ח נ ו ת כ״ט דאס ה ו ך א י ש יחר, בראשונה העלה ה ת שלא הו כ י ת א ח ל ^ הי י ך  ה
ה . נ י ש א י ה ב ח ד י ף ש^א ת ע א פ ש ר יהר״ב מ ב ח מ ם וזח שטתטי ה ו ל ך כ נ ת אין כ צ ה ק ח ש ף ש א נשלח לציר א ה עצמי ה ל פ בלה מעם ט א שקי ק י . יטשטע ר ם ״ ן ה אי א ואשיר נ ת י י ט ת ק ח ד א ה ל ה נ ח ל פ נ  I כ
טח אף שאין ח״ט בדו י ולהקל לכבוד אורחים ו פ ם ליוב יש לצדד נ , בכ״ט ביש מקי ת ל״ו דל״ש כבישי ו א ירחיח לט״ש השייך ב ה כשיעור על האש ו ה ת ש ף נ נ א ו ו ס לציר ל ט ויש טקי י נ ה ל ל פ ס נ הו יש חילוק א  ומי
ר וי״ל לאישור דע״כ ר להתי ש פ א ה ד ט יש לעיין בי ״ ה נ ט בעין אין יוצא ע״י מליחה במבואר ו ש ט״מ ר א ע ומשליט כשיעור על ה ש אין להתיר בלא ה״ם דלו דטגלי א ה כשיעור על ה ה ת ש ב] טשא״כ בכשא״ט אי נ י ] 

ם שליטת : ר ן דהוי כ נ י ד אטי נ ע י נ אין לנעור בו ד ״ ד ל נ ק י ט ה ו ט וםעידת טצו ״ ע יע״ש ולצורך ה י ל ח להנ ל פ ך ה י ם הרא״ש דאין ד ע ש צירוף ה  טתירין בסי׳ ש״ס די
ם ליוב יש . ולהש״ך בכ״ט ויש לציר מקו י ר ש ילרש״ל ש י ב ח נ ו ה ח ד נ ק ש לט״ו להר״ב אין ת א ר על ה ננשלה לציר נשיעו ה בםלהה אין אושר כב״פ כפ״ה ו כ י ת ח אצל ח נ הו ה ולא נטלה ו נ ח בראשו ד ו ה י בשד ש ^ ^ ^ 
ם . ונשחות י כילו ד נ ה ׳ כמי בטיס ד ם יך ביטיל נ ר סי׳ ק״ה ולא שי א ו ב ט ש כ א ה כשיעור על ה ש י ב ר דלרידן שיעור כ ב ת ט ׳ והכין ט ' הב ד ולחקל בח״ט ענ״ש ובכשא״ט אף לחש״ך אסור בחייט בתי ד צ  ל

ו אין גשתטין במבואר : נ ו ת ש דכ״ו ררטו ב ש טב ואי! ח ח אחייב הי ב דם־דידיה ובבל אלד, מרי  . ששיעור זה אין איסור לכ״ע ככ״ש אנ
ף שלא ע א ל ב ה לציר ו ל פ ה ובלעה או נ ח ד ו ד ולא בלעה כלל אלא אפילו ה ו ר ט ה ד ח ד ו א ה ל י ול״ט נ ו דין השנ פ ת מליחה נטי הדין כ ל ח ת ת ב ח ת אצל א ח נ ו ה ה ו ח ל מ ה הצי שעה נ ת ח ש ה ש כ י ת י ח ן ^ י ל ^ ^ 
כ נ פ א ״ כ ר ולרש״ל נ ש כיי אסו א ה בשיעור על ה ה ש נ נ ״ ו ה ל ׳ יניםחתי ד י ת ד אלא שטיקל םהר״ב לשי שברת חפ״ז ב ת ולא עו י ח וטליחח שנ ח ד ם לרש״ל שרי ע״י ח ר אפ״ח נ א ב ת ה ו ש ט ה נ ח ד ו  ה
ה מ ח שבלע בשער, דאנן לא קייטא לן כר״י מאורליינ״ש ו ר ט ח ם א לט דש״ע שולט י ה וחוא בלע שיעור שעה וככ״פ בציר לא אמרינן ליש״ש אש״ה שרי דבוטן טועט שפו די ש יפליט דם די י ח ב אף ד ה ו די ם די  ד
' ת מ ו ד להר״ב בטבואר א לו טי ו ך הציר אשור נ ה שבתו ם לווב ט א אין מקו ם לזוב ה ו ק ם ונ״ז בציר בה״ט ויש פ ר ש י ת ז פ ו ט א נ נ ״ ר ה יהו ונשרך י י קרטי ו רדפ ר א ה כצי ו ם שלחם ה סר רש״ל לדנים חפילים ד  שאו

נדאטרן : א ו ה הי ח י ל , פ ד נ ק דהחתי י ט נ ״ א ש נ לח נ , מו י ו ח ד ד ה שחוץ לציר נאסר טי ף מ פ־ א בנשאי  וחוץ לציר שרי . ו
ת א״ב ולש״ך איצ ו ד עיין א ו ת דבלע וככ״פ ולא טר י נ ה ומליחה ש ח ד קא ע״י ח ת מ״ו שרי דו ו ך שיעור מליחה להם״ו א ו ה ת ח ל מ ח ב כ י ח ה אצל ח ח נ ו ה ש ו ״ נ ך י ו ח שיעור טליחח ת ח ש ר ש ש י ב מ י ^ ר  ה
ש ובזה טהרש״ל טיקל ״ נ ך י ו נ שרי נהיים ת ״ ד ח ש ל א ה כשיעור על ה ה נ ולא ש ו נ . יאם נשלה לציר בכ״ט ויש טקיט לי י ח ל ר אי א י נ ט ן להר״ב ילדש״ל נ י ר נ י צ ן נ נ ד נטי אפרי ו ר ט חה שניר, ד  י פלי
ל יטעידת ט לם״ו אסור ילש״ך אששר לצירך גדו ״ נ ש נ א ה על ה ש י נ ח שיעור כ ה ר יבייש או יוטיס ואם ש ח א אף ל ך יב״ש ו י א כ״ק אף באין ה״ט ח ״ ך חציר נ ו ח כ ה ש ש אין אוסר ט א ה נשיעיר על ה ה א ש ל נ ותר ו  י
קבי ן נ ד דנסחטי מ מי ״ ה רה ואשור להר״ב נ ח ובה״ט שרי ולש״ך אין כאן הו ״ ת ר כאן מט״ש נ ז ח ח לט״ז נאמר ד ד ו ל ה נ ה א נ ו ר ח א דח נ ב ציר דיריר, ובדאמרן ונ״ז שלא חי נ״ש אג ה מטעם נ ז ט ב ר נ י ת  מציה ט
ט ע ט ר טעם רלהר״ב מטעם כבוש וליש״ש ם ה ר ילאו ט טי אסי י ולרש״ל נ ׳ הב ף לש״ך בתי ש להר״ב אטור א א ה כשיעור על ה ה הה אלא אי ש י ר עבר שיעור טל ב כ ת טולה בכשא״ט ד ט ח טה ובנשא״ט אין אישור ט  הפלי

ו בך פולטו בציר י. ע ל ו נ  דלא אמרינן נ
נ ינאשד מיד ״ ר ד ה י ה ף בד,"ם לא ה ם לזיב אפייה אשור א פ ויש מקי ״ נ ף ב ו א ת ל״ג . ואם נשל לצי ט טעל״ע בטביאד באו ״ ד יב״ש להר״ב אשור באץ ה״ט ודש״ל טיקל באין ה ח א א בשר ל  ה1"1מישי הו
וס ו ג״כ י ת נ ו ו כ ק ולומר ר ר יש לרחו י ח ה ה ל א ר ת י׳יט נ ו ר חר״ב ואף טט״ו א י מ ח א לאשור אפייה ה ת ו ו ב ר א ד ת נ ו ל י פ ר ר וא״כ ליכא ת י ת ה ט ש י ב ה שיעור כ ה ת ל״ח ואף דרש״ל בלא ש ו  כט״ש א

דיט דאשוד : ף בכ״ט הר״ב ורש״ל נ״ע טו ה א ש י נ ה שיעור ב ה . ואש ש ו א י הפליטה או ל נ ק קת אי נפיזפין נ ו ר יש מחל א ב ת ח בבר נ ד ו  שלפ יב״ש ולא מעל״ע ואט ת
יש״ל חח א״א ו ה ואף בפלי א ת ת (אט אטרינן בכלי ת צ ר ק ר ק ת נ ח ובעי לדעתי שיעיר ר ה כאן ול״ד לציר דקיל לענין ו ד ו ף רש״ל פ א ר ו י ו פ פ א ה במלחח נ כ י ת ח אצל ח נ ו ה ר לאחר טעל״ע ש ש א נ ו י ה ^ ^  ה
ר ו פ ד א י ט ת לט״ד ד ך באו י ש ה רש״ל דאשור בה״ט כמ״ש ה ד ו ה פ ב י ת ה ח «צטו שעל ה ל ט ת ח פ ח גפ ט ד ו טף עליו מי ו ר קצת) טשא״כ בציר הנ ר ק ת ה עש״י ק״ה מ״ט נ א ת י לא אמרינן ת כל ו נ נ ו  פ
א ד לפלוט ציר ל ו נ דטר נ א ם ד די ה כ״ע הרש״ל והר״ב מו נ י ת ה אצל ח נ י ת ה לה ד ה הכלל חעו ש י ב ר בעינן שיעור נ נ ו פ א דטחולק היש״ש ו ח לציד חי ל פ נ נ ר ו י ח י״ל לרש״ל דאםיר פ נ י ת ח ה ציר על ה ל פ נ  יה״ה נ
פ ״ כ ר דלא אפרינ! נ נ י ד ייש״ש ס נ צי נ פ א ״ נ ר כ נ י ב ס ״ ר ה ד אלא ו י ר ע בציר ל״ש פ ק ו ש א פ נ כיין שהו ל׳ נ ייש״ש מידים דנ ״ ר נ כ״ע ה ו ף בכ״ט ייש מקים לו ת יבנשלה לציר א י נ ה ש ח י ל ך יא״צ ט ״ ש ה  בלע אליביה ר
וא , י ו ״ ש ל פלה לציר . י ה כנ רי ב ציר די נ פשי יאושר ילא אטרינן ככ״ש אג ״ ר ר ח י מ ח ד ואפייה ננשלה לציר ה י ר ה נמי בכ״פ אטרינן ולא פ כ י ת ח אצל ח נ ת . ולפ״ז כהי כו ת הארי י ל ב ת ד זד, נ א נ ח  בציד יכבד ח
ש א ר כשיעיד על ח י צ ש נ נ כ נ נ ׳ ו ס דאחרינ ה יפלוט ד רי נ דיפלוט ציר די נ ה רש״ל א ד ו ה פ כ י ת ח אצל ח ח נ ו ה ה נ ט י ל פ א נשתטין נקבי ה ל ד ו ו ר א דלא ט ט ל ע ה נ ר ב ע ה ח ב ד ו ס ח ו א י ט ו . ולדש״ל אליבי' ד ט ו ש פ  כ
ר ד אטרינ! ולא בכ״ש בצי ו ד ט ט אגב ד ן ה ת רותחי פ י ט ת לט״ד ר ו א ד ולא בעי שיעוד כבישה בם״ש ב ח נטי אשור מי ב י ת ה אצל ח כ י ת ח ת ח נ ו ה ל ב ד לרשי ו ר ו לא ט ח ח בהעברה ד ד ו ה ל ש ו ולש״ך כ י ט ח ח א י ו  ה

ה : ת האשף פ ע ה ועיין דש״ל שכ״ה שימן ׳ליו ע״ר, ע״ו ויש בור, מקום עמוק אי! ה די  די
א ו ך ה ר ו ד עיש ושער, באין צ ו בטיט! ס״ט שיעיר טיל לכבו א י ב ך שיעיר מליחה מ ו א ת ה הו ט ל!וב . ט ש מקרי מקו ט ה ובב״ט ט ו ט לזוב ח ט אלא דאין טקו ״ ה בגיגית על עצים טיקרי ג ל ו ט א כ״ט נ ו J ה ! h 
ק ש«ר, או ב׳ דליתא . וע״( ט״ב ת ישראל הביאו הבל״י כאן דעופות אין שולפי! י י ב ר לעופות רלא כ ו שו ש ) יב״ש וטעל״ע אין חילוק בין נ ד יש ליטר רשרי נ ע י ך (יט״ט ד ש לחלק ב  הדין באן די

ר ! א ב ת ר ת ג נ ך ו ה נ א ר כ שיפן נ״ג אלא טפתישת חפושקיס אין נ ״ ף בה״ט ועיין פ ה טקוט לאפור א י נח לאחר יב״ש לכאורה ה פלח והו נ ח ו נ ו ש א ר ח נ ר ו ר שלא ח ש ח ב נ ח ך . ו י ר א נ ח י נ  ל״ט ו
ר •ששרה ג״י ש ב הבל"׳ כ ת ד כ י ענ״ל עו ו ל ש י ש נ ח ר ח ש נ ח ה ד ו ה ואט ה כ י ת ח ל ה ד נ ג ך ס' נ ל צרי התבשי תר שאין כ״ש משליט ו ר מי ש נ ה ינשל לכ״ש שאץ יש״ב ה נ ח כראשו ד ו ם ש״י בשר שלא ה ש י נ ״ ל נ ד ח  ר ח
ט נתערב ד ר לח ו ב ד ה יס״ב או דטיירי נ י ג ש אששר לנ״ע שדי . ואם נ א ר ואף כייר ואין יש״ב בחוטר ט ל אסו י ש ב ת ח ה ט ץ הא׳ באין יס״ב ל ר ה ח ר לצלי עכ״ל , הג ת ו חה ונשלח לציר ט י סל ח ו ח ר  בלי ה
י צליה זה ששוט דשרי לצליה היינו נפלח לציר דטהנ ה וטליהה ו ח ד ה נ״י בלי ה ה , והדי! השני ש ( י ת ד ו ה (עס״י ק״ה בט״ז א כ י ת ח ד רט שע״פ ה נ ד יפה נ מ ו א ה ב כ י ת ח ך ם׳ נגד בל ה ל מ״מ אטאי צרי  •עין שע״ש לתבשי
: ר ת י פל לציר דאין ה ם א״ב כ״ש בנ ד ל ה א לא יצא כ ט ש ר לצליה ד ת י חה שנמלח עם שאר בשר ואין ה מלי ה ו ח ר ה ג״י בלא ה ה ש ר בשר ש ה וחתי ז ה ב ע ה א׳ ט ר ו פ ב ש ת נ נ ד ״ ת ל י פ א ל להט"! ש כ כ שיי •פ״ט א ״ ה נ ך נ ״ ש ה  ל
ח ל חטו ט הקרוט ש א דודאי נ ה הו ה כלומד לא ידענא ט ש ע ה ש פ ד שנים ו צ ה ט פ ח נ״כ חותכו לשנים ומולח י צח לטלוח הטו ד שרו ח נ ו ט ה מן ה א אלא מצו נ ו דלאו טדי ״ ט ש נ ד פ ט M א . עש״ך ו M 
ט י נ פ ח נ ו ט חח על ח אח״נ על השיער טשטע עיקר הטלי ד פנים ו צ ח ם פ ב טולחו י ת כ ר ש ב ח מ ה ר טי׳ ש״ח ו א ו נ ט ה ומליחה נ כ י ת ם שבקריט דאין יוצא כ״א ע״י ח ך לשנים טשים ד ו ת ח ך ל י ר " י צ *  ׳
ה נ ר ד א ג על הלבוש ד כ על השיער עש״י ש״ט : J ד&לפים . עש״ך השי ״ ח נ ל עבד אסור באי! ה״ט אם לא ט ף די ינו להטחבר ולדידן א לגולת י• ב וחוזר . עש״ך הי ך בעצט הגו ח אלא פונדו כ ו ס א ח צי  וא״צ לחו

ת . ו י ל י ק נ ח ש י פ י ייתר דש מ ח שבראש יש נ י דטי ו א מ ד ח נ י ט ל ה ש ב ת ך ט ה וע״י כ ב ר ט ה ו ד ם דקרום יש ב ' למיטר ש ך ע״ו א' וכדבעי ם הרשב״א בארו ש ת יו״ד כ ו ת בפ״ש הש״ך א ו לי ח בעצט הקו ו פ  ול״ד ל
ת י א ר ד ם עכ״ש אסו אר שי׳ ש״ח . וביית דהקדו ד ומיינו אף לצליח כפבו י ה אנהיריה ש הבי א או ש נ נ א נ ש י נן ר ת בצליה כדאמדי מ א י נ ך שט וזה מהנ ר ש יייצא ד ״ ה י נ ח שיניחנו על נחיריו או א נ ק י ת לזה טחנ ת ו י א ר ד ט עכ~ט אסי ו ר ק ח ת ד ־ נ ה KUUJ!־ ם׳ ט״ח . י י מ ו אף ד נ ״ ה ח אנחיריד. s ד ן י נ ת ו א א ש נ נ א נ ש י ן ר נ ת כצריח נדאמדי מ א י נ ך שט וזח מהנ ר ח שיניחנו על נחיריו או אביה״ש יייצא ד נ ס י ח לזח טחנ  ו
ץ ק יש נ י ל י ח ' ו תי ך ש״פ א׳ ו ו ד א ה קושיא זו נ ש ק ו ה מ צ ע א נ ״ נ ש ר ה ה נ ה . ו א ״ ח הר״כ טי׳ ש״ה ש ע ה וכ״ח ד כ י ת פ ח י א י אף לצליה נ ם לא טהנ ם ד ק דחוטץ האסורים משו ס א והרשב״א פ ט ד ח שורייקי ד י  ב
ה אף בקרום וז״ש הר״כ כטליחה ינקיב כ י ת ה ולסליחה בעינן ח כ י ת ע מורים דלצליח לא בעינן ח א כי ק הו ד ך ו ר ח ד ו ט ש וקרום ח א ה לצליח כיון שאין מופשטין ע״פ ח נ י ח נן ת ט דכעי ם ו ו ש  חוטין האמורי; פ
ת חש״ך נ י ב חקרים יש״ד זר. ט ב וא״צ לנקו ק נ נ חעצם וטניח על ה ק ו ו נ ' א י ו חי ׳ אנ י תכ קב טשא״כ לצלי או ו ו מנ נ לח בכלי שאי קב דלא ליהוי טו ס ויניח ע״ש הנ ו ר ק קב ה י ה כיון דנ כ י ת ה ס ותור. כ  העצם והקרו
א ואף לצלי כטבואר טיטן ש ב כ א רישא כ ר ם ג א פ הו ת הקרום ו ב י ק ף כלא נ ותי רבצלי שרי א נ לא הבי ך ו נ א הרין לטליהה סני ב ט וצולה וי״א הו קב העצם יהקרו י ב לצלי נ ת ש ש״ג כ ו ^ ר תי ל  ניבא! אלא שראי
ם ו ו ק ת הקרוט אף ה נ י ק נ ר כט״ש כאן ב ת ו א ט נ א ; ן ועיין לעיל . עש״ך ומיהו טדי ו נ ש״ד וששיט ה ק י ג ח ו ו מ ם ה י ריה ורץ בקי ה אנהי י נ ת ו ס יענר״י אי א ת הקרו נ י ק ח ולטליחה ודאי שרי על ידי נ ״  פ

 שרי : ז
ח והקדוש י ט  ה

ק ר ר ח ו ש בעוף ט א ר ו ונטליחד, ה ד המרום טמנ ש גפי אשיר דא״א להפרי א ר ם יש חילוק כין צליה לאותביר, אנהיריד, דבעוף ה ח נ ו ט ר בשל עוף ח י דטתי א כםרדכ ל ב ו ת ך ר״ל דבת״ח כ י ש ם . ע ו ו ק  ח
ב ועס״י י ׳ חב בת חקרום עב׳׳י טיטן ס״ח דלא כםהד״י ן קי תר וקרום אטור בלא נ ח מו ו מ ח עצס ה נ י ק נ פ אסור הא נ ח וקרו ו מ פ ה צ ע בת ה קי ת כ' וט״ש הד״ב בלא נ ו ך א ״ ש ס אסור עם״י ם״ה ב  קרו
ש ויש לספק א ר ר ה ש נ ם מ בל ד ק וט״ש הושר הבשר דאל״ה אסור הבשר שקי ש שרי דלא בלע רעצם טפטי א ר נמלח עם ה ו ו י ל צי ט נ ל פ ר ש ח ר א ש ק ונ״ט נ קי רעצם טפסי י עי א . עש״ך טעם ה ר א ש | ו  טי׳׳ה: ד
ב ת ת וצ״ע ועיי! בדא״ש בנ״ה סינון ו׳ דקרוט טפשיק ובר"! נ ד ונשלחו עם בשר שפלט צירו אי שרי או דיש לחלק בין גולגולת דמשםיק לשאר עצמו חם שליטים מכל צ ח ו ו ן מ ח ר עצמות שיש נ א ש ת ו ו לי  בעצמ קו
. עש״ך ! י נ י ו ) עט״ש בשי׳ ש״ח! ט צ ° ק ולדינא צ״ע ( י פ פ ב קרוט ט ת ק וב״י בשי׳ ס״ח כ י פ פ ח קדירה פ י נ ה ׳ ש ט צירו עיין בטע״ט קצ״ו נ ל פ ר ש ש יח אצל ב הנ ם ו פ הקרו ח ע ו מ א ח י ג ו ם ח בא א ה טשפיס ונ״ט טו ר י ר  מ
ת י פ צ ע נ ח ש ו מ טרא בעלמא מולחין ה ם חו ו ש ט ו לעיל ד ה הכיאותי ש י ר פ א בדם לא כ ו ק ה ו ח ו פ ו אלפא ד ב ת לטוח שבחו ו טליהה ע״נ עצמו ט י נ א ע״ו א׳ יטליהד, ע״נ שיער טהנ ״ ב ש י ש ח ״ ט י נ ו ר ח כ ח, ו  דטחויקין דם בטו
ח שלהט ו ט ט ב ת דטחזיקין ד ה מעצמו י א ר ש לשנים וע״כ ה א ר י בלא בקע ה ד טהנ ם דלהרשב״א ע״נ שיער להו י נ י ת אחי ם נ ט נ״ה ה ה ו טתי ק לנתחלד, יע״ש . והיש״ך לשי י ר פ ת נ ו ת ה לע״ג שיער ד י א א ר י ב  והרשבי׳א מ

ק ״ ע . ר י ש ו ד י  ח
ח ד ו לא ה דמ אשי׳ בהש״מ אסור זמב׳יש נ סו ל ע״י מליחה וא״כ ממילא אף נ ו יחיח איני ייצא ע י י ו . ד״ה הדין א׳ משא״כ גכשא״מ אי נשתהה כשיעור על האש אי! להתיר . נ״ג לענ״ו שיח! על האו נ ״ ס ד ם ״ ש 1 נ נ י r m 1 
ח: רתי י ר גנכנש גכשא״מ כשיעור שיתן על האור ו דח אסו כ אח״נ גדין השני דאפילו גהו ״ נשא״מ כשיעור והמחבר געצמו נ ס אמרי׳ וכבישה נ מ א ׳ דהשיך ס״ק ל״ו דנראמ שנן ס״ל להש״ן לעיקר ג נ  לחייוצא ה



 משבשת מ יורה דעה עא עב עג הלכות מליחה ש&תי דעת קסט

ד (א) . עט"! גשם הו״מ הנועם ושמא יבשלנו נלי קריעה שיפרו! ימיהו אהרצליה אף:מקום  מ
 ״ שנהנו אישור לנשל עי׳ מלימה ע״י (ליה הרי ונ״נ היו״מ נצל נ״ו י״א והש״ו אות ג׳
 ונולי האי שישנמ לקרוע אמר 5לימ לא מיישמן ומיהו המנהג הפשוט נינינו לנשצו אמר מלימה וצא נווינן

 שמא לא יקרענו וינשלנו ;
ז וננייתות נ״ג א' יש מיצוף גייסאות הניאם הנה״ג נהנהות סנוור אות א׳ לרש״י וישג״א בארוך ? ך  ן
 י עיו נ׳ אין ללנ אלא נ׳ מיני ימים א׳ המונצע בבשרו והוה נשאי וס האינייס ואי המתנגש לצג
 נשעת שמימה ועליו מיינ נית וגי׳ הרייף ויא״ש (נשנ״ה) איפנא הוא ום הנא מעלמא הוס יה האינריס
 ונצ״ת ולס שעומו חמיו ננוס בחללו רם הנפש וחייג נימ, ולס״! ג׳ מיני ימים יש ללנ. א׳ ממונלע בבשרו
 ואי ים הכנוס נתוך לגו והוא גנות ולס הנמשך אליו נשעת שמינוה'מעלמא נל״ת וכתב הנהיג ונינו הוא
 שדם הלנ הוא ללול ומעלמא קרוש יעיפ . וא״כ על העור והממיר קשיא ושנקי לגי׳ הרא״ש אגיו ולגי׳ סר״מ
 נ0״ו ממ״א הים לס מעלמא נל״ת זום מנוס תמיו נתון חללו נכרת וא״נ למה נסנו הלנ מתקנן בשעת
 שחיטה סוס שגי׳ יש״י הוא 1הישנ״א ולמרי״ף והר״מ ורא״ש יש ים כנוס נתון חללו וראיתי להמ״י כלל נ״ו
 אות א׳ ים שליל א״צ צקיוע הלנ אלא שהיימ נתג נפ״ו ממ״א ינשליל נמי מתכנס ללנ כו׳. הנה מ״ש יאיס
 מר״מ אינו ולהר״מ יש וס ש״ע ננוס נתיך לנו והיה שליל משא״כ(יש״י ומושך אליו נשעת שתיטה ו!ה ל״ש
 נשליל. ומ״ש הי״מ נתנ המתננם לימא אלא נחנ נשליל ים הכנוס ומ״מ צוינא אף נשליל צריך לקרוע (°):
 (ב) קורעו. עטיו אף וס נעין לא שיין נניס ניון ומחיינש ע״י צליה !מליחה והוה נוה פליטה ואף שאר
 נשי שנמלח עמו שיי מטעם«ה ומשמע שוה השעם עיקר ועמ״ש תש״ך אות ג׳ •־ (1.) אנל. ירם נעין אין
: (ד) כננל . ׳  מצא ע״י מלימה ונתבשל נומו ולנ שיע לא קאי נמסקנא ילא כהדימ ו״צ עט״ו יעש״ך אות ג
 עט״ז הסכים להלנה ואף ונמלח הלנ מחלה אש״ה נעינ; ננישול ס' ננו כל מלנ ונחללו גמי א״א לשטר נמה
 היה והא ולא קאטו משוס והלנ נ״נ לליין ו״א ישיע מהני ולא נ״נ והא יאסור הלנ עש״ך א!ח 1׳ נשס
 הגהת פ״ו ומתיינש הוה ונונק נתונו , ועמ״ש נש״ך אות ס׳ וגאות 1' 1מ"ש נשס יש״ל נאווו שהופשט
 מורה ואין ס׳ נגד דם הלב ולא עיטר עליו ונאות ט' היקל נאוו! שהופשט עורה וננהיג בהגהות נ״י אות
 ל״ו נתנ נפי' שהט״ו נאות ט׳ מולק על יש״ש וסנור הייתי לומר נאות ט' מיירי שיש בקרירה שאי וגייה יק
 מטעם איסור יבוק מצויכין בחמינה גופא ס׳ לנן ניקל נהופשט העור אכן ינריו שס לא משמע נן זשס
 אבאר: (ה) הלנ. ענן״! סעעס ומחיינש לא משוס נ״נ ולעצי! זה ממני שיע ואין ממהר לנלוע יומר משאר
. ויראה לפרש ואף שפולט היס ורך גשר הלנ וע״ל הלנ נולע תחלה י״ל ולנ שיע ׳  נשי נמ״ש השייך אות ז
 ונפעס ראשו! ששולט לא נמעננ נלנ אלא אמ״נ ע״י נישול נינה נכנס ג״נ נלנ ומש״ה לא שייך אישור ונוק
 אלא מטעם ונחיינש וצא יצא ומש״ס הלנ אסור ולא מהנ׳ קריעה אח״כ ואם נתנשל הלנ נלי מליחה אף שקרעו
 מחלה יראה לאפור הלנ אף ואינאס׳ נמ״ש נסימ! ס״ט נאי! ה״מ ולא אמרינ! לנ שיע לא מיישינן שפירש
 ממקום למקוס אלא נפלט לחון ננ״ל(«) ; ;ן) -סות . עט״ו ור״ל לי״מ אי! סוברים תי׳ מהרא״י נאות נ׳
 ימתייגש הוה ים סליטה וא״נ תאר נשר נמ׳ מותר ולי״א צ״ל ולנ שיע מהר לליהוי גניה ום פליטה ולא
: (ז) והמנהג. עטיו ומ״ש הר״ג הכל מותר קאי אעוף ומשאר שנקדיות כוונתו '  לשאר נשר ועש״ך אות ג
 למ״ש הי״ג ס״נ יעוף שלם הכל מותר היינו גס נעוף לא הלנ ימתיינש הוס בתוכו ומלח,הכל" אשישא קאי
 דאי! שלם החתיכה נשארה באיסורה אמנם מיש ילא ננ״מ שהקשה דגי׳ רמ״א אסרו׳ לא ׳וענא מהו ועיינתי
 ננ״ח ולא הקשה אלא אמ״ש ואי! מיליק ני! נשי הנמלמ עמי ללנ [יכני! דמ״ש הר״נ לעיל ואפילו ניאיכא
 ס׳ הלנ אסור היינו אתילו נמליחה] ע״ו ממה הנייח ואין נחנ נא! יאי! חילוק ני! נשי שנמלח ללנ והא
 יש חילוק ילנ אסוי ונשי מ1תי נמליחה אף נאי! ס' ינמ״ש השייך נאות י״ג ומ״ס מר״נ נא! הנל מותר נס
 על הלנ קאי י״ל גמליחה לא נאסי ולא עמלתי על כוונתו נא! יעמ״ש גש״ך: נח) ני!. עט״ו דלא כאו״ס
 ינתנ אה הלב סגור למעלה אסיר אף במליחה וצליה הרי מימרא יאי פתוח למעלה ייצא הדס שבתוכו ע״י מלימה
 הרי קולא ואכן לא קי״ל נ! אלא נל שאין קרוע ממש אין דם נעין יוצא ע״י מליחה ומסור אס נהנשל ואי
 (א (מנשל קורע לאחר מלימה וצליה אף שכילו סגור ומ״ש דתנן קורעו לאחר מליחתו הוא לשו! הפוסקים והא
 יצ״ק ליה ממשנה קורעו (אמר בישולו היינן צליה במאי א״יי עמי׳ נלל ט״י איי• ט׳ «ה שמיישנ כה :
 (ט) אשילי. עט״ז נשם מהי״י מינן לאפילו ניטלו הננפיס ונייישה אית יייי נמנ אשילי ניטל הגיגית
 (היינו סמסרקת) ושאר ונייס ולא נשאי כ״א הנוף שלם יש להקל בשיש עוי צו והייני אס מלאיהו נבשר ווה
 נושא מומרא שאין המליי מצטרף יע״שהרי משמע לכאורה יווקא במילוי ומ״מ נראה ואי! לחלק אף שאר
 וגייס שנקיירה מקילי! ואיסור ונוק חומיא הוא והבו ולא לושיף עליה ומ״מ יראה יאס נטלו העצם הקוליות
 ונשר טליהס ולא נשאר נ״א הנוף לבלו יאי! להקל יולי האי ועמ״י נלל נ״ו אות ט״ו נשם אייו ימהר״י
 מינן היקל מטעס ומנר נמרוכי ואיצ לשעי אלא נגד וס הלנ לחול [סיינו ננמלח] ואגן קי״ל יאף ננמלח
 נעיגן ננונל לגו א״נ אי! להקל כשנטלו סכנפיס !;יגיח ולייבא העלה ויש להקל כמהר״י מינן. ווע אף
 שאין נ;י מעייס בתוך התונגולת יש ס׳ והלבוש שכתנ ונהמה אין דרך לצלות עס הקרניים הוא לאו דווקא

 וכ״כ נע"׳ פה אות ט״ו והוא פשוט:
ב סמ״י נלל נ״ו אות ייו נשס מ״ו הגאון מהר״ש שפירא ו״ל אווזות שצולין נאגניס שקורי! ברא״ט ת  כ
 נעקי*! ו;טצא שם הלנ דש להחמיר מטעם ומקצת העוף מין הרוטב ומקצתו מו! לריטנ ויש לחוש
 לועת רש״י המניאר נסימן צ״נ ס״י נהגיה ואין השאר מצטרף ה״ה נא! אין מה שחון לרונונ מצטרף ושוב אמי
 שאין להחמיר להלנה ני״י לנל הקדירה מצטרף נמ״ש השייך שם ואף רש״י מולה• למשעשע בנל המתינה
 כשמקצחה חיך הלוטנ ומש״ה אוסר שס נטיפת חצנ כל החתיכה ה״ה ומצטרף לנטל ונקו״א בסולת למנחה
 כתג ואף שיש לחלק ני! להקל ונין להממיי(י״ל למשעיין סכל גס׳ סיינו להחמיר אף ננחיש משאינ מקצתה
 תון הרוטנ אפ1ר ומה שיזין לרוטב אי! מצטרף) ענ״ו יש הרנה צלוי! לקולא ׳עיש . ונאמר, לא יוענא
 מה הס הצוייס רק ועת ר״י ורש״י ולפי «ה שפסק הט״ו נצינ ניש״י יש לאסור האווז. נשו״ת פער אפריט
 סימן נ״ט.הניח וין זס נצ״ע ילפ״ז יש להממיי גס גחלק שמון לרושנ שאסוי ולא הומ ממ״נ. ומיהו אס
 הניחו נכלי ויוועין נויאי שהלב היה מ1ן ליוטנ ממ״נ הכל מותי ואי סשק אשור ני ורן להתהפך נמו יניס
 על העושות המגואי סימן ע׳ והנה להטיו סי׳ צ״נ שפסק כיש״י אם מינמ הלנ נמוך הכלי חין לאווז ויש
 שאר גשו שט ואה לא.נצרף מלק האווז שמון לרוטב אין ם׳ יראה דאווו ממ״נ מותר דמה שנחלק לאוו!
 מתפשט נכל החתיכה אף ליש״י כמ״ש סמ״י ושאי נשי יש לאסוי אלא כיון ישאר נשר אסור נינ יאושר

 האווו ג״ג. ואם מונח הלנ חון סאות ויש שאר נשר יראה להתיר אף שאר נשי ליש״י ג״כ(0) :
. נתנ נעה״ג למיידי שיש עוי צי להקל ע״ש נסי' שיט.  ןזוך נהג המ״ו יאווז שהופשט עורה יש נה ס׳
 * וסינר צמו מענינו שכתנ נשם הפיישה והיגא ויש עוד •צל להקל נו׳ ה״ה נאן ולא כותר למ״ש
 נאות נ׳ נשם רש״ל. ולע ויש צו להקל היינו איסור רגוק אנל חנינ עד״מ שהסירו הננפים ונרגיש ונאסר
 העוף!אח״נ הוסיפו עוו נקוייה אין מקילין לומי וחנ״נ הוה חומרא כי רונ הפוסקים ש״ל חצ״נ בשאר
 איסורי( וששיט הוא : (י) ׳"א . עש״ו הנה הטוי כתג ׳״א שאס הלב ינוק נעוף ונ״נ וציין ס׳ נבל כולו
 יל״נ וי״א ואסור שמא נשאיה לברה נייטנ ולמה נחוש לוה ופי׳ הט"! דה״י, י״א הראשון דחנ״נ יממהו
 לנלופ יומר א״כ צריך• ס׳ נגר כל החתיכה והטור לטעמי' נסי׳ צ״נ וסוגר דאין חנ״נ נשאר איסוייס
 וג״ת מ״מ תיקשי יאותה. מסינה נימסר יממהי לנלוע יותר ונ״ת והטור אין סונר וה א״נ אין נתנ ואין
 סונר מנ״נ מה ננן . ולוה י״ל והטור לשיטתיה בסימן ק״ו שנתג שאינו מנין ונרי הישנ״א ומתיי אף
 אוחס ממינה יע״ש . אלא שי״א שמא נשארה לגוה נרוטנ ע״ז השיג העוו ולמה ניחוש נוס שבשלו והיה ספק
 דרננן משא״נ נדנים סימן ק״ז וסוה ואורייתא. ויש לראות הא נסימן ק״ו נתנ ממינה שיש נה מלנ לא
 יוציאנס ני׳ אלא אסוו לה מספק וי״צ. ודע לדידן יאנו סוגייס איסור דבוק יש נו נ׳ מעמיס. א׳ לחתיכה
 11 ממהרת לגליע יותר. הנ׳ שמא היתה ע״א חון לרוטב ונאסרה עמ״מ נלל נ״ה ו״א באיסור דגיק יש
' טעמים. א׳ ממסר לנלוע ואף באיסור לרבנן יש לאשור מסיט ולטעם השני שמא היה ש״א חין ליושב  י
 א״כ כאיסור דיננן יש להתיר משעם סשק ירננן להקל אלא שגח״ח נלין נגד ודמו דרגנ! ונ״ש נבלו אפייה'
 נתנ הטעם שמא כיס ש״א,מין ליוטנ ובסימן צ״נ נט״ו אות ׳״נ אנאי נעז״ה . ועמ״ש נאות ט״ו :
 ןדןךן שנתנ נדי! מלוי כתרנגולת כעלה כרמ״א כסיס ע״ג ולא כיש״ש . ומערש נך ומלוי ניציס סוה
 ננישול יאס הלנ דנוק נעוף אין המלוי מצטרף ואס אין דנוק מצטרף כמלוי ונין הכל ט' שרי
 ומי שרוצה להחמיר יאסור המלוי ולא העוף ונמלוי גשר הוה נצלי אצל כאש ואף דביק ואי! ס׳ נלל שיי

 ננ״פ נצלי ועמ״ש לקמן נש״ן שס :
 W (א) ןץדרף . עטיו הגיא פירש״י ור״ת והמעיין נונייו יראה ומפרש ישיטת יש״י יוא ומבעיא
 ״ נין קודם מליחה או אח׳׳כ וז״ש אפי׳ אחר מליחה והיינו ומסופק הואיל ונולה וס
 והשירה התורה שמא אף פירש שרי ור״ת סובר לאחר מלימה וודאי שרי ומנעיא קודם מלימה. ומיפו י״ל
 לרש״י מינעיא אי פי׳ מ״ס אסור אי לאו ולר״ת מ״מ מותר . והרא״ש כתב ויש״י נתו׳ נתי׳ ינ׳ דאינעיא
 לאחר מלימה והמעיין נרש״י ייאה ימינעיא נמ״ש וכני כתבנו מזה נס׳ ואש יוסף באורן עתם ראיתי בפריח
 אוח א׳ הרגיש נזה ׳ע״ש . ומ״ט ושמנונית ואיסורא נוצע הוא דעת עצמו ושאי אחרונים כמו באנאר
 ומרש״י נמיש ולמא ננוא ואיסירא שירוש ואינה נאסרת אם נישלה עס טריפה הרי אורנה לפי מת ודמה
 אף שמנונית אין בולעת ילקמן אבאר וצרין להגיה געי מיניינו ולא "מרנ"ספרא . ומ״ש ופשקי נר״מ
 היינו הטור פסק נרית ולאמר מלימה דיעגד שרי ונ״נ נמ״ת נלל נ״ד ד״ג ומ״ש דאי הזרה המורה נר״ת לא
 מהדוינן עונוא עש״ך אות ס׳ ונ״ה נה״ח שס דווקא ע״י קריעה שיו וחתינס לתחמ על יוי מלימה הוא
 דלא מהדרינן טונוא הא נצא קריעה מהויינן ויראה לפרש הא ללא מהורינן היינו נגתנשלה כך' אגל לא
 נתבשלה אף שכורה מהדרינן עונדא. והקשה הש״ו על השוד מ״ש תחלה וויענו מוסר ולא הזכיר עם נפר

 אחר
 אות ד׳ עוד טעט שמא חיתח פ״א חוץ לרוטב ונתשונת הריב סי׳ ע״ד. הניא הטעם שפא ס״א' חוץ לרוטנ וננר נתננו ובאיסור דרננן לא חיישינן אשנס בתיה נלל נ״ה נדט הננד דרבנן וטליתו! דרגנו
 אפ״ח טשפע הטעט שטא ש״א חוץ לווםג ועטיש בט״ו פי׳ צ״ב אוח י״ב יבק״ה: יט ואין . «ש״ך יכס״י כלל ב״ו אות ט״ו דה״ק אין לך בחטה שיהא וודאי ט׳ נני לבה הא אס יבולה לשער שיש פ׳
 ננד לבר. יידאי שרי יכן בחחיכח עוף אס •כילי! לשער שיש ס׳ ננד הלב שר• יעכדיו בנטאז לב תעיף דיש לשער בכז־ת כדאיתא בכריחות ויש שרק דפ שחיטה דאין ברם לב עוף כזית! כ אבל נהנו כו׳
 אבל דיעבד טיתר אפ נשלי בלי קריעה . שייך י כתב הפו״ח אית י״א כשט הר״ש הלוי ב׳ עיפות שהיו םנוריפ ולא ניטלו פהפ הכבד ובני טעייש והורה להשליך טח שבחוכט ולצלות העופות והפריית
 נתב דאין מראה טבוונת אלא העופות טותריט בנישול והלב יקרע יהנבד יצלה עב״ל . אמת ננין הרבו דאין העיפית אפיריט בבישול ולא הוח נטלחו טצ״א כיון דלא נקרעו חיח כחתיכה עבה יהלב יפרע ויטלי
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 ננ״פ אגב ציר דיריה ונבר הוחיו

 נתנ חש'

 IflSfM טות לא נרע טשוטן דאין הרנח דט נחינו יטש״ח אי אינא פ' אף הטוח שנעצטיח שוי דלא
 נרע משיטן הפנואר לקטן נשיך שי׳ ע״ר, אות ח' . וטוח שנראש יש נו דש נסו בבשר
 ואפור . וראיתי להס״י נלל ט״ו הרבה להשיב אשו על השייך ונ׳ דנהחלף לו נין טיח שנעצפית לטיח
 שבראש יע״ש ולא יחננא לטח חרה אפו כ״נ עליו דהםעיין נפי' ע' ננ״י שונר דחרשנ״א חולק עליי דיש
 דט בטוח שבעצמות עיין כה״ג שפ וב״כ הט״י נושא וא״כ ניטא דתר״ב חשש חני והבי לחיטרא שלא
 לטילח; עט שאר בשר שטא אין בו דפ ואם נפל לתבשיל שמא יש בו דט כרשביא ועיר אפילו לישב״א
 נונל ליטר דטעט דט שפילט ילנתחלה לא.אפרינן א״יי דפולט ציר להחיר כח״נ ואף דבשי' ע' סת־רין
 הרנה חתיכות יש צירוף פעט הר״י דאירליינ״ש. ינן הלנחא דטוה •שנעצמות יש נהם דט ואסיר דיענד
 בלא מליחה: י יטליחה. עש״ך מה שיש לחלק נין פיח שנעצפית לשיח הראש נשט הרשניא . הדי
 נניריר כפ״ש נאות הקדיפ יטיח שנעצמית יש נהם דפ וטיהו הא קשיא למה ליה לשיך לימד דיענד
 מותר דיש נו דפ ולא משופ דפולפ ציר ועט״ש נאות שאח"!: יא פיהו. עש״ך יש לו לראות איך
 מולחין עצמות יבשות עש בשר דלא שייך טריו ולא ככ״פ ולוה י״ל דדפיא לכיט דמשרק שריק ואף
 דפחטיוין נפי׳ פ״ט הכא ניהנין להתיר . אלא בפיח שבקיליית וע״כ פליטתו דרך שש לתפור העצפ דדוטר,
 לנשא״ט לענין וה וא״ל דפוח שנעצפית ויש כעצפות ציר יאנכ דפילט ציר פילפ יקשה ליע״ש פי׳ ע׳
 ועיי! נג״ט עגפות האישור מצשופין להיתר נאץ בהפ פוח •י הב״ח הביא ראיה פנייצ שיד נ' דאטרינן
 וליפעטיך ניתי נישרתא ופאי קושיא והא נאשר טו*טת דפ ודוחק לומר ראי קאפו דצולץ פנע'׳ אלפא

 דטהני צליד, לטיח שנקיליות והיה פליחה וי״ל נע״א יע״ש :
 שכתב הנריי נאיח ג׳ דעצט משטיק ילבן מיתר שאר הראש דאי כנ״פ הא נינ הציר.יבלע הראש
 ולא שייך אין הנאסו ביו! שהולך לשם נם הדם אלא דעצפ מפסיק לדפ ואין מאסר נוי וה
 תוכן כוונתו ואני לא הבנתי התיכה תפילת שהינחד, אצל טלוחח שחוורח להכשירה עיי מליחת והא
 נבלע ציר נבילה עם הדם שיוצא בשעת פליחה אלא כיון שנפרד אח״כ שיד עם״׳ ק״ה בב״ח ואפילו מאן
 דחילק שם בשאר אישורי! במליחה מודח דשרי . הבל׳יי אות א' עצם לחוד יעיש היא לאו דוקא אלא

 קרום כט״ש נפ״ו ובמיש רפ״א בהנ״ח יחיא פשימ :
 ?זד א ן*«י . עש״ך דקמ״ל אפילו עם שאר בשר ול״ת לחיו הוא דמיחר טפעפ שיע הא עם שאר
 י בשר לא קט״ל ביון שקרעו ופלחו אין ני משיט דם. יעכחיג כתכ בקצת דפוסי ש״ע
 לא היד, נחיב בפחנר יאח״כ מבשלי ועיין אורח מישור : ב ויש. עש״ך ואנו אין ניחרין ימולחין וץרעין
 קידפ המליחה יטבשלין אף לנ התרנניל דדנר פועט הוא ונ״ש לב בהמה יכתנ עיר דאין לאכול שום
 לב וכן ניהגין: ג דככ״פ. עש״ך הביא ג׳ טעפיפ להתיר נטליחח יצליח לקריע אח״נ אף נדם נעץ
 לא אםרינן ככ״פ כמבואר סימן ע׳ מ״ט לב דשיע טהנ׳ עכ״פ דליהיי חשיב נניח נדפ פליטה . הנ' דחרפ
 מתייבש נתיבו ע״י מליחה וצליה והוח כדם פליפר, , הנ׳ נהי דלטטקנא לא קייטא ל! שיע היינו לבישול
 אבל לגליה וסליחה טהני שיע ולא בלע נלל וזה דעת הרפנ״ן . והנה למעט א' קולא אף דם בעי!
 שנפל עליו נחוץ נמליחה או בצליה מהני שיעתו דאין בולע רק מעש ונכ״פ וחופרא דשאו• נשר שעפו
 אסור . ולטעם הבי קילא לשאר נשר יחוטרא רם כעין שנשל על הלנ דאין פתיינש אשיר ולטעפ הנ'
 קילא ל׳ג־אר נשר יה״ה קולא לדם בעין שנשל עליו או נפל לציר לאחר פליטת כ״ד וגירו ואסור בשאר
 נשו ילנ דשיע לא נלע כלל יאלי לתי׳ ראי יבלע קצת א״כ אשיי ננפל לציי דל״ש נניפ ביין דאין ני
 דם וציד ש״ע , ידע דלענין דינא עיקר הטעם דטתיינש ולפ״ז רם בעין אחר אופר . ווז״ה אפ נננש
 כשיעור על האש יירתיח בדם כעין דנלע וורא׳ לםעש שיע ולא הוד, רק דט שליטה ושרי ולמעש דשיע
 ולא נלע נלל נצליה וטליחה הא ננביש דכלע אשור ויש להחפיר בנל השידושיט ונל זה נאיפיד רפ הא
 בשאר אישירין ויראי אף לב בילע יכן טשטעות הטיר נם״ש' יי״א לב דנילע פשאר בשד ועיין פרישה
 דלא בפ״ש ישיש נםכ״ח שימן ט״ח •י ד אנל. עש״ך דבבישיל ל״ש בנ״פ גפ שיע לא אטרינן . הא
 בט־ייחה וצליח כתבנו לעיל באות נ' יע״ש • יאש נטלח הלב בלא חדחח א׳ ידאה להתיר באין ה״ט
 דכש־פן ש״פ םתירין בה״פ וכאן יש רעות דשיע ונהי נדפ מרן שנשל על הלנ אין לתקל ט״פ נהדחה א'
 יש להקל יה״ני שלא הירח בפניפ דבחיץ בלא״ד. אין עליי דש בעין יכן חרננילת נחוץ אין נו דט
 ועט״ש נסי׳ ס״ט (°) ! ד, עד . עש״ך וטפיו טשםע שנמלח ואליה אף בנקרע צריך ש' נגד הלב והמחבר
 ע״נ טיירי דלא נמלח ודפ חכנוט בחללו יכולין לשער לדעתו בסיסן כ״כ . ולשיז קשה אהטיזנר איך
ו כל הלב ונ״ת  נתנ ואפ נישל נלי קריעה מאי איריא נל׳ כךער. אפילו קרע ובלי פליחה גויך ט' ע
 דאי נקינ א״ג ם׳ לבד הלב דעצטו גשי פצפרף דכולו היחד כט״ש הפר״ח נםיפן פ״ם(בתתיבר, שנתבשלה
 בדמה) םשא״כ הדם הכנוס חוא דהמחבר שפ טשטע דאי! החחינר. עצטר. פגפרפת לסי ועיר דא״נ
 אנתי ננד דפ הננוס ירעינן לשער להמחנר ודט שבבשר הלנ טגטוף בלב עצפו לסי . ום״ש ונפלח
 מצ״א נשלם נל הדם שבבשר כבר התבאר נל שלא נבקע לשניפ אף שיש לו חלל ונפלח פצ״א שרי יפש״ה
 קורעי לאחו טליחתו ושרי. וטח שהניח בג״ע קשח הא בםיפן כ״כ אות ט' נתנ דהר״נ נד״מ שובר
 ננד כל החוטץ בעינן ילא מני ננו רס חכנוט ואילי אין ראיה ואפשר כנוף התופי( יש דם פשאיכ

 כאן רט שבנשר חלנ יצא ע״י טליחה ופש״ר, הניה בג״ע !
 Jjrfl'^ כלל ב״ו אית י״ב העלה לרינא דאט אין הלכ דבוק כחתיכה צריך ט' נני נל הלנ אף שנשלח
 דנינ ולא טהגי שיעתי דטטהד לנלוע כיין שהוא נפ״ע יהגש״ד דאטר פ״ש בשערים דש׳ ננר
 הלנ פני ילא אםרינן דלנ נ״נ רשיע טיירי שרניק בחתיכה שיש ט׳ נגד דם הלנ נוח לא אפרינן דלנ בילע
 קורם משא״נ נשהיא נפ״ע ועוד דשטא ש״א היה חיץ לריטנ ענ״ל ט״ש שמא ש״א חיץ לריפב כנר
 כתבנו דםששע םפ״י סימן צ״ב אות י״ב ונס כאן ובש״ך טיטן כ״כ אות ה' ובאיסור דרבנן לא ח־ישינן
 שמא היה פ״א חוץ לרוטב דסשק דרבנן להקל אלא הטעט שטמתר לבלוע וט״ש כשהוא בפ״ע מסהר לנליע
 חיליק וה יש לי מקים ילפ״ו אף שדבוק נל שאין בחתיכה ט׳ אז בעינן ס' ננד נל החתינח ונשיש בחתינר.
 ס׳ ננד דמי ננמלח יש להקל נה״ט : ך יאפילי. עש״ך דלהטחנר בדאיכא ט' הלב עצמי נטי שרי כמבואר
 בב״י יאטאי לא בתב הר״ב יי״א שהלב אסיר יטשים דלא היזכר כמחבר כפיריש להיפוך פש״ח לא כ״נ:
 (ז) הלב . עש״ך הטעם דטתייבש לא מטעם דנ״נ דש־ע פהני שאין טמהי־ לנליע יהשינ על העפ״ו דנתב
 טפעט דנ״נ יהש״י נלל נ״ו אית י״נ נתב דהלניש מיידי באין בהתיכה פ׳ גגד הלב דיידאי נ״נ. יאני
 איטר דהשנת השייך עליו דמה א־ריא באין נתחינר. ט׳ אפילו יש בחתיכה ט' ונמלח הלנ אש״ר. אשור
 חלב נה״ט פשעה רנתייבש הדס בחוני ואין ייצא עיר יאשור ננישול ולא טועי ליה קריעה . ואפ נקרע
 הלב ילא נסלח או דיני כשאר בשר נהיט אי לצירך ע״ש להתיר איתי, חתינה יטיהי בניד אירחיפ ליש
 דםעפעית אויחיס בעלי תירה יא״ אינלים לנ נחפה ועט״ש נכלליפ מחו ד.*מ ינבוד אירחיט: ף| ויקלוף.
 עש״ך נדים הת״ה נלל כ״י ר״ו דהפעפ רנאסר בפליחה כ״ק והוכיח דעת חו״נ אפילי ננפלח בעינן ש׳
 נגד כל הלב . הנה הר״נ נת״ח שם דייו נתנ דנבר נאשר במליחה ניק והיינו לרעת יש פחמירץ שהביא
 ר,ד״נ בחנייה וטיב לחיש לקליף שאר נשר במליחה יא! יוצאין לרונ דעית נםליחה נ״ק וא״ב היה הקליפה
 שכתב כאן הוא רק לחוטרא נעלטא ונ״כ בת״ח נהדיא לא טדינא • ילפיז אס לא נטלה כלל הלנ עט העיף
 קיל טפי שאם נתנשל עטו א״צ קלישד, דננישול הרוטב חולק הטעפ נשוה וליש קלישח וננםלח תחלה אז
 צריך קליטה טטעש מליחת . ימ״ש דטיכח דעת הרינ אפילי נמלח בעינן ננד נל הלנ דחא אהטחנר קאי
 דכתכ צריך לשער ננד נל לנו יכחנ דיקלוף וע״נ ננטלח דאי לא נמלח א״צ קלישה ש״ט דאף נמלח
 בעינן ננד נל הלב . והאי נטלת בפנים ראי נמלח החרננואת נחוץ הלנ לא נטאז כלל ופשוט ;
 ט יאסור . עש״ך דה״ה בנצלה עם הלב וצריך נטילה ויוצאי! לרוב דעות דקי״ל צלי נ״נ ילפ״ו חית
 אין דבוק בעוף כפו במליחה לדעת השייך אוח י״א: י והמנהג. עש״ך וכן עיקר ומיהו לנתחלה אין
 לטלוח כיו! רבעי קליפה והיינו לשיטתו באית י״א אף באין דבוק צריך קליפה אלא דלא ׳דענא טאי
 איריא משום קליפח בלא״ר, אין למלוח אפילו נפיע ולשטיך אקריעה שלאחר טליחה ונהי דיעבד
: יא וטיב • '  אפרינן דחוי, דט פליטה ולא לכתחלה יעיד שטא ישכח ויבשלנו בך עפיי שט אות ז
 עש״ך דאפילו אין דנוק צריך קליפה נטליחד. יעט״י נלל כ״ו אות י' חילק עליי ינתכ דיוקא דביק
 יע״ש •י יב ואין. עש״ך וגאפת דברי הב״ח תטוחץ שהקשח וברי חויב אהדדי דלעיל נתכ אשילו
 באינא ש' חלב אטור ובשר שעטו מותר אפילו באין פ׳ ובאן בתב שאין חילוק בין לב לנשי ותירץ
 דלעיל לחיפרא בעלפא וכאן אשר לפי דין חתלפוד חבץ דבטליחד. אשור חלב עגםו יויא דלעיל בבישול

 טיידי דחלב עצמי אסיר ונסליחה שובר הריב רהלב פותר נחפחנר קורעו לאחר פליחה יצליה
 ושרי . ייש ליישב קצת כיץ דטתיר שאר בשר הייני שנתייבש יהיח דט שליטה פח״ט יש לאשיד הלב
 כמו בבישול ונחייבש וה״ח כאן ומ״ט צ״ע כדאפדן: יג ואין, עשיר דכתכ חד״ב זה לאפוקי טאו״ח
 שחילק נאט שגור אף במליחה אסור ופתוח אף בבישול שרי דליתא ועט ש נט״ז ועפ״י שט •י יד ואינו ,
 וחש״ך נשם דסנט״י ויש לחתוך ע״ש : טו אין . עש״ך ותרתי קשיא ליה חרא רטאי איריא שאין
 עוף שלא יד.א ט׳ חישוק ליה דלא אטרינן חנ״נ לדידית ופאי האי יקאטי ואפילו יבוק וחא הטחנר לית
 ליה איפור דבוק אף לאסור אותה חתיבח ליח ליח כמבואר פי' קיו דאין סובר כלל דטסחר לבלוע או
 שמא חיח פ״א חיץ לרוטב . ע״כ פירש דטילי טילי קאפר דבל עוף יש b׳ אפילו הוא לבדו כקדירה והוו
לל •י טז ששיט . עש״ך אשילו לא נמלח הלנ  אטד אפילו דביק ואין י בו פ' אט״ה שדי דלית אה דניק נ
 בלל או לב פריפה שבישלו עט תרנגולת בשיוח כיוצא פטחטא יש פ׳ ננד כל חלב ובאווו שהיששט עורה
 אין ט' נגד חלב כפ״ש טחוש״ל ולא בחב אי דווקא בנטלח ולשי ועתו א'| יויליק : יז יליכא . עש״ך
 חולק על טהוש״ל באס נדבק הלב כחתיכח ע״י ציפוק כבישול לא טיקוי איפור דבוק וט״ט אין מטהו
 לבלוע יותר בשביל וח יאפשר אף למעט שטא היתד• ש״א חוץ לרוטנ לא חיישינן כל שאינו מחובו
 בתולות דהיא נושא חוטיא • יח וי״א. עש״ך הפעם דמטהר לבלוע וטיחו בת״ח כלל ל״ח ובמ״י שס

״ ק  י ע
 ציר לא נלע עי״ש א״נ גם להט״! הנא ולא טרי וי לפליט וכלעי אסירי. יעי׳ לעיל סי׳ ס״ש במשבצות והנ פ״ק

 י״ד נ׳ וייל ואפי׳ נהש״מ אסור רהרמ״א לא היקל משלה לציר נהפ״מ אלא נצירוף ולא נלע ע״ש !

 עג א לפיכך
י ש ו ד  ח

 סי' ע״ב [ינ] בש״ו פק״כ. נסישו אנל להש״ו לסי«מ וניימא וכוי. נ״נ לפמ״ש שש מיק י״י ולהט״! ע״נ
 החילוק נין הונחה במלחה אצל חתיכה אחרת ובין נפל בציר ונמליחה יש צירוף ואגב יפליש



ח יורה דעה עג עד עה הלכות סליחה משבצות זהב ע 3 שפתי י 3 8 

 אמו שנן נתנ 1ר*ה ממיר לנשלו נו׳ «יין סיישה אומ נ׳ וא״כ מם איייא ע״י מליחה אפילו נלא «ליממ שרי
ננו אינה נאסרת והעיקר חסר דאפילו מם נשר אחר. ומי׳ דכא! וימנו היינו כתורה המורה אף  כמחני׳ ו
ננו אינה נאסוס ווקא ננתנשלה מ׳ ולדידן ווקא נתנשלס  שנודיין לא(תנשל שרי כרית ולסמוך על מחוי׳ ו
 ע״י קריעה״ומליחה והורה המורה לא מהורינן. ומ״ש ננחנשלה עס גשר אחר נלי מליחה לנ״ע מסור פשוט
 ונלא נשר יש ויעות והיא מותרת דאי! גולעת אגל גשר אחר אסור וגת״מ שם ו״נ יש שה חסרו! סנינר

 וצ״ל לר״ס שרי ע״י מליחה יע״ש :
ך» דכגד אי בולעת שמנונית או לאו יש לעוס עיין פירש״י וו"! ומה״א ושאר מושקים. אמנסהכי״ו אות  ן
 * נ' הניא ירושלמי ר' וירא נעי שלקו נחלנ מהו ולא איפשטא ולחומרא אלמא ססיקא הוס. ולס"! שסיר
 כתיננא נסי' ס״ט נ״ט ויתים של היתר וגויס גנו תי וכוית חלנ(פלו לחונ!סתנשיל אסור מספיקא ני שמא הננו
 אין נולעת אף שמנונית ולינא ס׳ ויתים וכאמור ומיהו אי ספק אי נטל דני איסור על כנו מי אצל האש אין
 להתיר מס״ס נוס ודע אס (פל נגד לאחו מלימה והיות ונסתמין נקני הפליטה לכלי ציר ווס י״ל ואסור ולא
 מהני צליה דהעיקר נר״ת ומליחה ממי כמבואר וא״נ אולי([ לחומרא. וכן קודם מליחה אס >פל יס נעיו עליו
 בעודו על האש י״ל נהי ואי! נולעת דם פליטה מ״מ וסנעין נולעת ומצינו חילוק נזה וראיתי להמ״י כלל נ״ד
 אות נ' נתב ממלחה הננל וופלה לציר פולטת ואינה נולעת ואפילו רם נעין ולא יוענא מנא ליה הא ונר״ת
 קיי״ל לחומרא ונמלח ע״י קריעה הוהי נשאר נשי ובלא נמלחה וווא׳ כנ״פ ולא ניע משאי נשי והוא ששיט
 ועמ״ש נשייך אומ ט׳ וכסימן ס״ט (°) : (£) יאס . עט״ו ומ״מ המנהג כרמ״א ואף לנשלו אתר צליה וי
 בנשילת המרה משם משא״נ כנד של נהמה וודאי אין וי בנטילת המרה ומיהו אס צולי! חתיכת כנו א״צ כלום
 ודווקא ננד שלימה כמ״ש הריב: (S) ונדיעגד. עט") דא״א נקיאי! נין נבוש לשלוק. ואמנם הפוסקים
 נתנו טעם אחר או דמתני' אינה נאשרת היינו דיענד ולא לנתחלה או הטעם משים סגלי אי נמ״ש המ״י
 שט אות א' ייוטנ נאסי וגעי הנני היחס ודילמא מישמלי יאף אי יש ס׳ נמיס נגד הכבד אע״ה הרוטב
 אסור יאי! מנטלי! איסיי לכתחלה וא״כ הכנו נע׳ הוחה יעג״ינאוין מוה •י (ד) ויש . עט״ו הוא סי״מ
 ז״ל וכפי הניאה נמ״ש הי״; וכמיש הי״מ נפי׳ המשניות פ״י דתרומומ יריב"( סונר כן ורבנן פליגי וכנו
 נאסרת אגל לוב כפוסקים סוברין כפי׳ הנ״י ור״י גנו של יינ״נ סני שלוקה (אשית וא״א בקיאי! ונ״מ נצכנשת
: (ה) ונ! נישס נטעומ נס״א ומקומו סיג עמיש  במיה מעל״ע אז גציי ני׳ שירתיח זנמיש נפ״ן אות ח'
 רמ״א וכן נוהגי! הקשה סנן״ז דלעיל ס״א נהליה נתנ הי״נ ואס נא לבשלה אמי צליה יויחנו משמע עד
 ענשיו מיידי לצלי בלא נישול ואפילו הני נתנ לעיל ובעי חיתון או מנקבה וכאן נתנ וא״צ ועוו דאי כאן
 איירי לצלי בלא לבשל אח״כ היל״ל ולצלי אנל לבשלה נו׳ וע״כ העלה ולעיל נתנ לוי! א׳ שבכאן. והפי״ח
 אות י״א נתנ ועת המחבר לצלי בלא בישול א״צ קריעה נ״א משום וס שבסמשונוש יי נשחי או נעינ ולגישול
 אח״נ יש חששא ושמא ושאר וס גננו גופא ע״נ צריך שיו יע״ש ומיהו אנן קיי״ל ולצלי א״צ נלל קריעה ולנשלו
 אח״נ צייך ונעוף וי גנטילח המרה .־ (ל) אפילו. הט״ו החמיר נצמלח הכגו לצלות חוחי נשוא אפילו בלא
 הודח עדיין ילאנשרישה ועמ״שנס״׳ ע״זס״א נהג״ה . ומלסאשיצו פי׳ דה״ק(אמגעיאנשוה אלא אסיצו
 למעלה מותי ותותי נשיא אסור ונשיה מותי יא״נ נתהפך הוה ייעגד ישרי ואף לנתחלה אינו אלא מימיא
 נעלמא ועש״ך אוח י״ד וסר״מ : (ן) שלא. עט״ו הטעם דשמא ינליע לתוכו ועוד משוה היכרא שלא ינואי
 לסתיי על ייי מליחה לקדירה ועל השפוד מילחי! קצת כשהיא תחונם כמ״ש הר״נ: (ך!) מיסו. עט״ז נתיח
 ד״ג שם ציוד להתיר סכנו כשיש ס׳ אף באין ה״מ מתיי טעמי אחד ורונ הפוסקים סונריס יכני אינה
 נאהיח דאינה בולעת ועוד ונשר גופא חומרא הוא(ושם מתירי! נסית כמ״ש נסימן ס*ט) אלא שביטל דעתו
 משני שמהרי״ל אוסר(כן הגיס שם המ״י אות ו׳) ויש לראית טעם גשי שאסור מפני שפירש ממקום למקים
 האי טעמא שיין נ״נ בכנר ונהי שאינה בולעת ממוצה לה מימ סי׳ ממקוס למקום ילוה י״ל דא״כ מתני׳ הננו
 אינה נאסרת לפי הסייד משוס וס איך מתורצת אלא ע״כ דס הכבד עיקרו ורבנן לא נזרו סי׳ ממקום למקוט
 אי פיון שמריגס נדמים מה ששירש נופל לחון. ואמנם מ״ש הע״ו להתיר שאין אוסרת דנריס אמרים יראס
 וה״ק ונשר שנתבשל גלי מליחה ויש נגדו ס׳ ואסורה אותה החתיכה ואס נפלה לקוירה אחות נשאי[ ס'
 אגל כנד אין!התמיר נולי האי ונהי שהיא אשורה מ״מ אינה אוסרת אחרים ווה אינו וווואי עצמה יותר
 משחנר להיות מותר דאין נילעת משא״נ אחרים ומה זה ששיים ואס נתבשלה טס נשר יש לאסור ולא ׳דענא
. ט״ס הוא יצ״ל אות ח׳ '  ניונתו נא!. ונמ״י אות מ״ל נתנ והט״ז אות ה' מתיר ננתישלס נמים ויש ס

 ומשרש דמיקל כת״מ ולא ייענא יהא נתנ שאין אוסרת ינייה אחייס וצ״ע ־.
ל. עט"! דמ״ש סטוי הטחול יינו כשאי נשי וא״צ אלא מליחה היינו לקדירה ומ״ש נין  עד(א) הטחו
 י לצלי וגי! לקרירה חוזר למ״ש דינו כשאר נשי לעני! הדחה ושאר יגייס , ונאממ
 נס הורישה אומ א' פי׳ כן וחזור אלמעלה ולעני! לצלוח ע״ג נישרא שרי ול״ד לנכד כי אין נו ריבוי ד6
 אלא נשאר נשל הוא לנל מילי: כתב הגהות ש״ר הניאו הח״ח כלל ל״א ו״ג דיש נטחול ש׳ נגד הקיום
 ומ״מ החמיי ונמנ שמא שיעדוהו יהוה ס׳ וקמ״ל חלנ הטחול שמן יאושר כולו(1א>ן קיי״ל אף נחוש אוסר
. וי! בנו ואי! נו ס' היינו מסתמא הא אס שיעיוהו ׳  נולו עס״י ק״ה) וכן כסכיס הט״ז ומסתמא אין נו ס

 ויש ס' יש להתיי אף נננו שלימה :
 רף{ ד סג״ח וו״ל ומיהו אי סשק אי יש בטחול ס׳ הטחול יש לאסור וגשר שנמלח טמו מותר ולא אמרינן
 חנ״נ אלא נוואי ולא נספק ועוו חנ״נ במליחה הוא חומרא ולא נסנו חומרא וו אלא נוואי ולא
 יספק עכ״ל. הנה תחלה סתיו וחנ״נ נשאר איסורי! היה ורבנן משים לתא דננ״ח יכל שיש ספי. מתירי( שאר
 הנשי דהוה דרבנן וע״ז יש קצת לפקפק כיון ינטחול גופא הוה ספק איסור תירה אששר נס״ג לא אמרינ!
 ספק ייננן אחייב להקל לנן כתנ עוו טעסינמליחה סוה חומרא זנ״כ הר״נ נחשונס יע״ש . ולפיז איסור
 שנפל לאינו מינו ושפק אי היס ס' ונאסר ואח״נ נפל לתבשיל אחר ויש ס' נגד איסוי הראשון אין אומדים
 נה״ג ספק דרגנן לסקל כיון דאין הספק גירננ! אלא תחלה נד״ת ואח״נ וודאי נפל לתנשיל אחי נה״ג לא
 מקילין כמי שיתבאר בקונטרס הספיקות ושאני נא! ונמליחה סוה חימרא בעלמא כמ״ש הריין •שפנ״ה רמשים
 לתא דגנ״ח לא שיין למגור במליחה (°). ועמ״י נהג לט״ו הוה וואי איכור ועוד הוה סשק מסרו! ידיעה
 כ״כ נכלל ל״א איש ג׳ מ״ש דלנז״ז וודאי הוס ו״א דצא הול אלא ששק אמנם מ״ש חסרי! ידיעה וודאי סכין
 גיא עס״י צ״ח ומיהו נליתא סטחול לשגינ! שא״א לשער מקילין כמ״ש הנייח ועש״י ק״י ומ״מ קשה מ״ש הניח
 לאסור הטחיל כיון דחנ״נ דרבנן ויש נין הנל פ' לישתיי הטחול וייל אסיר יניק כטעם וממהר לבלוע

 הוה סשק חווה בטחול ואין הגעלה נאינלין עס״י ק״ו ונאמוי .־
 (\\T (א) רודן • טט״ז ותוכן כוונתו ומגמרא ניצה מוכח להיפך ימני גני מעיים וקורקבן אלמא קורקבן
 י I לאו נכלל בני מעיים ומסמ״ג נמי יש להוכיח כ; ואל״כ למס לו להניא נמיא וניצה
 מנורים לחיו סגי אלא וודאי קורקבן אין נכלל נני מעיים יהיצרן להניא תרויייסו. אמנם מ״ש נתחלה
 במקום כרס ולסוף סייס קינה צ״ע ובדרישה אית נ׳ נתנ בפירוש וקירקנן נמקוט כרס נםימן מ״ט נטוו
 ומת״ס מתיי ואה״נ לסנימ הי״נ נסג״ה וכמ״ש האחרונים והעיקר נאומייס יש דס בנדם מודה הדרישה דגם

 טישתרי נםליחח אה״כ כנ״ש ונהידח כאחרונה משתפי! נקכי הפליטה אסיר ול״ת ככד קיל טשאר נשר בקורקבן
 דהוח דרבנן או כט״ש הראכ״ן הביאו הט״י נלל כ״ז אות נ׳ דפליחר, אין פועלת נכבד קט״ל דלא אלא נאשר הבשר . ויש לחמתפק היכא תפלח הננד ישהה נשיעור ואח״נ פלחו םחדש ס״ש וחניחו אצל
 נשר שנפלח וחידת אי אפור דננד לעולט פילטת דם א״ו רלר״ת לאחר שיעור טליחה הוה נשאר בשר ובהודח דנמתפין הוא פלינחא יש להקל ולמעשה זנ״ע ופיהו אם לא מלחו םחדש כיון דבםי׳ ס״ט פסק

 לאחר שיעיר טליחח לא פחשנ כרותח יש לחקל כצירוף ילא נשחטין ואף נאין ה״מ דטלינתא היא ויש. טאחרוניש סונרים דאין נטוזפ׳! (°) נראה לי :
: ין אפ . ׳  רף[ ר הט״׳ שט אות כ׳ דאס לא תודח תכבד בראשונה ונמלח ושהה כשיעור יש להתיר לצלי נצירון8 הטעם דאין נילעת ילטעשה הניח נציע יע״ש : ט f ינחני . עש״ך ועט״ש נט״ז אות ו
ח ונהגו. עש״ך והיינו דלעיל ס״א  עש״ך דנככד טיל מלב דאלו חתם אפילו אין דנוק כתב נסי׳ ע״ב אות י״א דנעינן קליפה משום דט הלב דחוה בעין טשא״כ כנד כשאין דבוק א״צ קליפ״ • י
 נהנ״ה כתב רמדינא יש לכתחלח לחדיח אחד חצליח אם רוצח לבשלו מפני פ״ע שלא יתאדם התכשיל ודיעבי שוי ינאן אשםעינן דפנהנ הא אפילו נלא בישול נוהגי! להדיח ונט״ש פי׳ ׳ג״ו נשאר גשר ונוח
 'ל״ק טה שהקשינו נש״ו אות ח׳ יע״ש ו יט טיחו, עש״ך דקאי אהדחה א׳ ראי אחרונה הא אשילו נשרוצה לנשלו אי! טעננ דיענד בט״ש ס״א ב״ש לאבלו צלוי. אמנם פ״ש חטעפ ופ חבבו ורבנן לא
 חבינות׳ דחא שאר בשר נטי טבואד הימן «"ז ט״נ גחג״ח דמותר ובאו״ח נלל מ״ו נתנ רלא נרע משאר נשר ינח״ח כלל נ״ד ד״י דנ״ש משאר בשר דהוה ד״ת נ״ש נכד ררננ! ואט נ! חלשי! פנופנם

 דכתב הטעם דט הכנר דרבנן ולדינא נין ננד ושאר נשר נוהגין לנתחלח להדיח קידם:
W*f שטט״ש או״ה נלל טיז ראם לא תודת נראשוגה שרי דלא נרע פשאר כשר דאורייתא יש לפשוט הספק של הט״י כלל נ״ד אות נ׳ ואם לא חוות ונפלח ושהר. שיעור מליחה דאשור רהא יליף לה l 
 * בקיו טשאר בשר טשטע דדי! שאר נשר יש לח דנלא הודה כראשונה אשור דאל״כ אטאי לא נתנ הטעם ופולטת ואינה בולעת והיה נם• הפעם לנטלח נלא הדחה א׳ עיין אוח ט״ו (°) י• כ וי״א .

 הםקנת רש״ל : 3 שיהא . עש״ף דבחצי צלייתו אף נבר רטוונח בדפים אפיח שרי וכיה נאו״ה סוף
 כלל ח׳ דם חנבד דרבנן שרי בחצי צלייתו. דע דכבד כולח דט כטבואר . ובלבוש ס״א נחג דםש״ה
 כבדא מיתר רעל הארץ תשפכני דם הנשפך כטיט אטרח תירו. לא דט הכבד שקדוש וןוטד יט״ט טח
 ששיוש הוה דפ חאינריפ ששידש ואפוד. הנה נת! 0עט פה שבנר מיתר ייראה סדבריי שטה שפי' פן
 התירה אשור ולקטן אבאר ום תכנו אף טה ששי׳ לרוב הפיפקיפ חוח דרבנן. ונהצי צלייתו וודאי אין
 גל הדס יוצא פפנח דכולח דט ובלבוש ם״א כחב הטעם דנתקשה ולא יצא עוד . וסיים שם שיהא ראוי
 לאכילת ועט״ש בפי' סיפ כס״ז אות ג״ד דאף בשאר בשד ראוי ליוחר כן . כתב חלבוש אפילו כבד
 מלובנת של איתא יש בה ויניי וס ילא טהני טליחת יפשיט היא : ג ואש . עש״ך ומשמע דנן הלנת
: '  דלכתחלה לבישול אחר צליח לא מתני נקינת השכין אלא צריך לקורעה ש״ו ועט״י יעם״ש באות ו
 ד ובן . עש״ך דבעי לחתוך קצת מכשר חבבר עטו ואו אפילי לכתחלה שרי לכשל אחר צליד. ועדיף
 פנקינת השכין דאין שרי לכחחלח: ה יויחנד.. עש״ך ועפ"' שם אזה פ״ז דצריך הדחה נ״ש. אמנם
 יש להקשות דכא! נתב הר״ב אם רוצה לבשלו אח״כ משמע חא לאכול צל• א״צ הדחה והטעם דננישול
 יתאדפ התבשיל. ויש ם״ע משא׳כ בלא בישול ולקסן פיט! ע״ו ש״ב נהניה נתנ שתם בשר אחר צליח
 צריך חרחה סשופ דפ הדבוק עליו משמע אף שאין רוצה לנשלי אח״נ וניכ בה״ח בהדיא כלל ס׳ רי״נ
 ועט״י שט דבאו״ח כלל ח' ד״פ מבואר ואפ אינו רוצה לבשלו א״צ חדחה יע׳יש ונס באו״ח כלל ט״י
 טנואו נן ולוינא לכחחלח יש ליותו להדיח ניפ נטי* החיח כלל ט׳! ן ובדיעבד. עש״ך עשה כלופר
 דלישנא דהטהבר טשטע דיענד מותר ע״י מליחה ואינו ולנדר. אף נלא מליחה שוי להםחנר ופולטת
 ואיגד, נולעת נסתפ פתני׳ בתרומות ועיי מליחה יתנאר לקטן ! ן נלא . כתנ ודע״ך ה״ר. נלא מליחה
 ננר נתבאר נאות הקודם ופיחו לדיון אף נטלחד. ולנדח אפורה אף ריענד אפ לא שהורה הפורה נט״ש
 נאות ם' : ח ונ! . כתב חש״ך טעט לוה וא״א בקיאי! נין פבושל לשלוק ולא הוה ס״ש דהוה חסרון
 ידיעה . נתנ עוד דאט אכלו נקערח אין לאשור חקערוז יעפ״י שם אוח ג' תטי• ע"! יעירו׳ מבשל כ״ק
 א״נ אמאי אין הקערח אשורח אם לא ממלח תחלו! יש להתיר ניון דר״ת מתיר ע״ש . ואששר השייך
 טיירי נלא עירוי דבשי׳ ק״ה אות ו׳ צידד לחחטיר בנ״ש נדבר נוש וכאן מחיר נה״נ: ט אשילו. עשיך
 ואפילו נטלהה לכדח אטורח אט לא שחורה הפורה לאחר שנתבשלה להתיר והיינו שקרעו חחלה ש״ו לא
 טהדרינן עובדא . ומה שתטה על יש״ש דאין הנאשר כו׳ י״ל דדטי לדנים ועושות שי״א העושות דע״י
 רוב שםניניח נבלע קצת דם ה״ה כאן ושוב מצאתי בכר״ו אית א' כ״כ ופיהו במים אי! שייך דנ"נ,ויבלע
 בכבד דטעם כבד בטיט אין נבלע נכבד טשא״כ שמנונית דאי&ורא עם טעם דם הוא נבלע נראה לי(«):
 י ונדיעבד . עש״ך תטה על הר״כ נת״ה לכתב דנרי הטור שפולטת (אינח נילער, ומשמע דקאי אחליטר,
 ח״א ילא קא׳ נ״א אלניח נלא חליטה וחיי דח״ק דהטור נחב שא״א בקיאין בחליטת ודיענד שרי
 שפולטת כו׳ העתיק דברי הטור וקאי אלבדה ונתב הת״וו דלפי מה שהתבאר ולבית אשורה איף דיענד
 הטעם שא״א בקיאי! בין שלוק ח״ח בחליטת יאסוי ייעני דא״א בקיאי! בחליטר.. ום״מ באן לא הגיה
 על חטחנר דיעבד אשור . והשייך הקשח דבשי׳ ט״ז נתנ נשיי דיענד גיוחר ודוחק ליטר שחור כאן טט״ש
 נת״ח יע״ז תי׳ ב׳חיריציט . א' בבד נפיש דטיה אסיר ע״י חליטה אף דיענד ולעיל בבשר מותר טשטע
 אף לנשלו אח״נ נלא פליחח יחליפח פהני אט נישלו דיענד הרי קולא וחופרא בכבד ראם חלפי איששר
 אף לצלי אסור דא״א בקיאי! ושפא פירש וננלע ואין יוצא ע״י צלייה ולתירוץ הנ' ננשר אין שרי אלא

 ע״י פליחה וכבד לקדירה אפור הא לצלי שרי כפי קודם חליפה יכ״ב הט"' תי' הבי ־.
 המ״י כלל כ״ד אות כיב כבד שנכבש טעל״ע או כשיעור על האש יש לאסיר כפייש הצ״צ םיי
 קכ״א ופר״ח ונר״ו מתירי! לעת הצורך יע״ש . ומ״ש ע״ש נפלה לציר כתבנו בם״ו מזה ומיהו
 לאכול הכבד חי נטי יש לאפור דלא שייך פולסת היי : יא יקרענו. עש״ך וטבואר הוא דאפילו דם
 שבשטפונית טיתשב לענין זה דם שליפת וכיש לנבי בנד דיש לומר דפולטת ואינה בולעת : יב וריענד .
 עש״ך בשם התופי וכשאר גשר שייך בב״פ ולא נכבד אלא פשים טישרק שריק ונ״ט שא״צ לשהות
 התחתון שנצלה בבד כמו העליון שעדיין לא נצלה ואלו לםעם הלבוש דכנ״פ חיח צריך לשהות התהתין
 נמו העליק עם"' 7' *) : יג ונשפודין , «ש״ך ונתב הל״ח הביאו האחרונים דבריו דשפודין שטתנלגלין
 פעצטפ אף האיינא שיי דטונחץ הט גשוח ואין טתהפנין ואפילו נמלח יש להתיר לכ״ע כה״ג עט״ו:
 יד אפילו . עשיך האריך להוכיח דאפילו נטלחח חכני אפייה שרי חוחי נשרא מתו׳ דבקושייתם הקשו
 לסייד דיעבר אשור כבדא עליי נישדא היאך !גולי! חפסח אנל לט״ד לנתחלה אשיר יש לוטי נפשז לא
 חחמיוו יתיוצי יטייוי ונטלתי, תכבי ושרי לר״ת וח״ח לדידן הוח כבישרא על כישרא ושרי לכתחלה
 אלמא לכתחלח שרי ונ״ת דלדידן כתבו חתום' בן אבל לר״ת לכתחלה אשור נמ״ש הי״ב לקמן סי׳ ע״ז
נשי שנמלח אמי לצלות לכתחלח עם בשר שלא נטלו! ובפסת התירו כטו בקישייתש וא״כ אכתי לדידן  י
 דעיקר נר״ת קשיא לוה יש לוטי דאס נן אטאי בתנו ונשיא ע״נ כוי שרי לכתחלי. כיון רלר״ת ע״נ
 םונרחץ ליטר רנששח לא חהטירו ע״כ טשט« אף לר״ת שיי לנתחלה . ולנשוף פשיק אף דלקםן איסר
 חר״נ לכתחלה ט״ט כאן איכא כפח דעות דלא בריית שרי לכתחלח . ופיהו מחושי טונח אף לר״ת שרי
 לנתחלה ואין סוכריפ חופרא זו שכתנ חד״ב גפי׳ ע״ז יאס נטלחו חננד ונשר נטי טתירין לצלוחו לנתחלה
 כיון דר״ת םתיי בנמלחה חננד ונטי׳ עיו דאין צולין נשר מלוח עם נשר שלא נטלה הוה נושא חוטרא

 הש״ח מתירי! נאן לנתחלח נ״כ בנו של חש״ך ננח״כ חניאו הט״* כלל ב״ד יע״ש :
 \^$\ך דם הננד שפי׳ חי אי חוה ד״ת או דדננן במחלוקת שנויח עפר״ח אות ט״ז נשפ התושפות
 ושנ״א וי״ן דהוה דאירייחא מחא לחולין קי״א דם ואורייתא ועיין ל״ח שם פי' דם עיקרו
' ינלל 0׳ וי״א ונלל פ״ו וי״נ ום י  דאורייחא משא״נ שם חלנ שחוטח ורבנו. ועיין או״ח נלל ח׳ ו
 הכבד דרננן וניב התית נלל נ״ד ד״י ונ׳ינ השיך אות ח״י ושם יבואר וב״ד רש״ל בתשובה ועי' נשער
 אשריפ פי׳ ג״פ דס״פ דם שבטטפוגות חוח ד״ת ונן משמע מרא״ש נפנ״ה שם נננדא עילוי כשרא .
 ועוד דעיקר בריית דאי הורה לא טחוריגן עינדא לחתיר ע״י מליחה וע״נ אינעיא קורט טליתה וע״נ דפ
 הננד דרבנן ונאטור . והטרייה באות א' צידד לוטר דלא כר״ת טשיה דחה וה טהלכה טשא״כ לויון
 ואף א• ניטא דבעל אינעיא םטופק אי דם הכבד ט״ח ואשור שי׳ או סדרבנן ולא אשיר כ״ז שאין כעיניה
 ט״ט ביין דכעיין לא נפשפא פירי פפיקא לא נפקא . ולש"! ככד שנפצאת במים או כמשקה וא״י אס
 שהה מעל״ע אף כבשר כח״נ יתבאר בפיטן ק״ח ואפור דרפ היוצא ע״י ככישה הוה ד״ת ול״ד לדש
 שמלחו דנשתנח טכטות שחיח חוח דרבנן . ט״ט דפ הכבד בח״נ חוה ספק דרבנן ולהקל ועוד דהוה
 ס״ט שמא דם חכנד פית מיתר ושפא לא שחד, שיעוו גנישח ובדרבנן חדא טשיקא טהני כטו שיתבאר
 נקונטיש הספיקות . וגפ חכבו יש לחתיר נששיטית שפא חלנח נשוםקיס דאין לאסור ככד בכניש
 שאין נילעת ושמא לא שהתה סעל״ע ומיהו נגד •דפ שנספפונוח צריך ס׳ ונשי׳ ק״ה ינואר עוד עש״ש
 נאן נשתיחח (״): טו לא. עש״ך דבטו+ו שניחם לכתחלח אטור וריענד פותר וחייה הנשר תפל

ם י א ו ל  ט
 וים! ע״נ שיך ס״מ ייב) העז״ד דחה את דגרי הלבוש דמתיר בדיעבד משוס נבכ״פ דננמ׳ מפורש הנועם מטעמא ד«שריק שריק ונאמת מן מגמ׳ אין ראיה נגי הלבוש ני הגמרא כמג הטעה דיס משריק שריק

 לי, למאן למחלק נין כנואיצנמיא . אגל למרימר דאין מחלק נין נניא לנמצא 1נו(ת" פשקי;! ע״כ לא משוש דדם משריק שריק דא": מאי עעמא מתיר נכחלא וע״כ משוס כננ״ס וע׳ היענ:
 *) (ס



 טשנציח ייע יורה דעה עה עו חלמת מליחה שפתי יעת קע
 תנאים חוד! ,חבל בכלל בני מעיים ולא נלשק אטיראים נפנואר . ועי' ט־״ו שהיקל בקורקבן שספק
 אי נםלח או לאו ועם״ט בט״ו דאין להקל ולדבריו הוא הדין ודאי לא נטאמ ביון תתבשל תות ספק
 דרבנן מאחר שחושב זה לספק פלונתא דרבוותא ואין נראה דפפק פלוגתא בשהן שקולים לא יחיד נגד
ן. אבל כנתא נופא יש בח דט שיך בשם ראשוניפ ועיי פ״נ בזה •י ג אאיכ . עש״ך  רביפ ! כ ונדקי
 ו**ין בריין שכתב טעפ דפ יש בהט אלא דאין יוצא |ןו דבטל בטיעופו ובן טורה קצת לשון הטחבר אי;
 טחויקין בחפ דם לענין דיעבד : ד דפוחריט • וחיינו אי לא אסטיק ובאפטיק בעי טליחח כשאר נשר
. חש״ך כתב הטעפ דאיא שלא ישאר קצת שומן ומשי׳ח פני טצ״א ביון דחטעט משום הו  "fa־ •י ד, מי
 שוטן ולטעט הרין דטעט דם יש בחן ואין טחזיקין לאפור דיעבד כפידש״י חולין קי״נ היה ראף לבחחלה
. וט״ט לא הבינותי דבאות ז׳ כתב דשוטן א״ג ליטול טהדקין כיון שאין ן י דד  לפולחן לדקין נופא מבי ג
 פוחזק כיכ בדפ איכ ח״ח לטעם הריין א״ש דפעט דם יש בחן משייר, סני לכחוולח למולחן פג״א עט״ש
 בט״ז ; ו ואפילו. עש״ן ומיהו למלוח ברפ עט שאר בשר פו^זין לכתחלה טכ״ש דדקין שכתב הט״ו
 אות וי שהמנהג כן אפילו בלא שוטן וענח״נ בהנחות ב״י אות טי דאף טאן דאופר בדקין ננרפ מיתר
 לפילחן עפ שאר גשר ויואח לי דחולנין לחופדא בכרס ואט פלחו אוחו והודח תוך שיעור פליחה וחונח
 אגל מלוחה אפור אף נח״מ שפא אין בו דט כסברת הפחנד ורוב הפוםקיס ונפתטין נקבי הפליטה ולא
. עש״ך והעיכך דשופן אין פוחוק כ״כ בדפ איג לטרוח ליפול חשופן מן ן : T אי ( ° ) »" צ פ ו ! נב* נ ' י ט  א
: ה ואפ • עש״ך י  הכרכשא אבל שומן בשר לכתחלח וודאי ראוי למלוח מבי צדדי! עפ״ש באות ט
 דכטח קולות נשוט! כיון דאי! נ״כ טוחזק בדט אי אינא ם׳ אותה החתיכח מותרת וטחיט לא אפרינן
 איפור דבוק ולא טגריכין ם׳ ננד כל הכרכשא ז ט אט . עש״ך ונאורה טישור אות נ' הוכח לחשיכ
 על השיך דטיירי באי! ידוע יע״ש וחטע״ן נת״ח בלל ט״ו די״ב מבואר אפילו ביש שוטן אפייה יחוור.

ה ועיין אייה כלל ד' ד״י :  וימלחנו וכל הקולות חאלו נ
 ףע דשיטן יש בו ב׳ קולות. א' דאף לא גטלח אלא טצ״א אף באין ה״ט ואף לאחר כמה ימיפ והודח
 0 יש חיתו־ ואט נתבשל כך.נטי יש היתר באין ח״ט דאין טוחוק ניב בדם . חני דאףדקין שעטו

 ונטלחו יחד לא א^רינן דבולעין טמנו ניון שאץ מוחזק נ״כ ברט וטיהו יש לעיין דאטשר בשאר בשר
 לא דנולע ושאני דקין דאינא טעטא נטי דקשי קרטייחו וחלקיט חם נטיש השיך ועיין נרא״ש פכיח
p נופא וצ״ע ו ש ג דיש ס׳ נ  ושייך נחו שריק . ואפ נחנשל שוטן בלא חדחח אחרונה עם״י פ״ט ננהי
 לדינא וכנתבשל נלי טליחח בשיש ם' אף אוחד, חחיכח טותרת ועס״י ס״ט עוד טדיני שוט! אווז בלא
 חדחח ושחח נ״י! י יחזור . עשיך וכוונתו בת״ח כלל ט״ו די״ב יחזור וידיחנו ויטליחנו ובטיטניט כחוב
 יחזור ויטלחנו נחוץ והדחח שנית א״י לטח ואולי לרכך כשנתייבש : יא וטותרת . עשיך ואפילו חודח
 ולאחר בטח יטיפ אפ״ח מותרת נטליחה מצד השני ועב״ח: יב וטותר. חש״ך הביא דברי יש״ש
 דאפילו דיעבד אטור כל שננפר החלפון והעולפ אין נזהרין ויש לנעור בהט ועמ״ש בם״ז: יג מותר .
 עש״ך דנפי הנראה חשווח חרשב״א לשאר פופקיט דהכל הטעפ דםרוד לפלוט גיר לא בלע וי״ל דחטיליט

 נפי דפישדק וככ״פ בציר רבד פועט :
 fltiffity* אוטריפ שרב אחד חורח בולחולת שנחפך לעבר המאכל ומלאו בקמח ושאר דבריפ בלי
 י מליחה ומלנו במים רותחין ע״י עירוי וחחיר חרנ חמורה באומרו שעירוי כ״ק טבשל ואץ
 טחזיקץ דפ כבני מעיים וחס כ״ק ויטלח מגד חשוטן וטב חוור! דאטילו לפי פח דפפק הט״ז בפי' ק״ח
' דכ״ש איטר נילי באין ה״ם אט כן כ״ש עירוי באין היט אפיית נ״ש רק טפלים ומבליע יהא  אות י
 קיי״ל בסי' פ״ח םי״א בחניה דניש פותר לטלונ לצורך אורחיט אפילו לכחחלח כיון דאין טבשל . ופיהו
 עדיין חסר תנאי א' נפי טה שסיפרו לי שחורה למלוח צר הבי בלי נטילת חשיטן מעל חכרכשא וביה
 לא יפח חורח ופעם דטוחד דשריק או טרוד לפלוט גיר ונטכושל ל״ש חני םעפיס ועיכ צריך ליטול

. ( ° ט״ש( נ  חשוטן טעל הני־בשא כיון שהכרכשא נתבשלה ע״י עירוי וכדאטרן ואולי השופע טעה ו
 טו א ך״צלי . עש״ך ועת חטחבו דאיג חדחה א' םדלא חיכיר באן ובבי׳ חביא דברי חדאיש
' חשוחם בשבח וי״ה וצל׳ א״צ חוחו, וטיהו  י וזיל חרא״ש פ״ק וחולין עלח וטחני
 צריך שפשוף חיפנ טשוס חלב שאין לחט טכין טיוחד הביאו חב״י והיח גראח דח״ק דא״ג הוחה לטליחח
 שריה חגי שעה לונך אנל שפשוף בעינן יותו טטח ובעינן רחיצה לחעביו חרט שע״פ טשום חלב הנדנק
נעי הדחח ' פכיניט וא״כ אדרנח לכאורה ו ו כ׳ אין להט סכין פיוחר וכסיש חר״ן עלח דחטנח צריך נ  נ
ט שחאש שורפו ג חרוזה כלל ואף לחעניר חלנלוך ו ״ א פ פפושיט ו ה  עכ״ט לחעניר לכלוך דפ אלא ו
ג חדוזח וטיחו ט״מ זריך שפשוף חיטב מטעם אחר דאין לחפ מנץ טיוחר ונייפ חיבא  וםענירו והייק שאי
נ תו  ריש להט פכין טיוחד איצ חרחר. נלל לרפ שעליו . וטיש הש״ך שנן חוא לשון חטור . נטור נ
 שהאור שואנ חדט והטהנר הופיף טלת ישני ״טעצטו וטשטע רט ישבו הנלוע לא טה שע״פ ופ״ם
ג וביכ חפר״ח בדעת הטחנר ולדינא יתנאר נאות ט׳ ;  טרלא חיכיר חםחבד חוחח ש״ט וטובו וא״
 ב לפי . עשיך תמח על הדרישה דברא״ש מביאר לוזריא דלא חשיב פי' מי, שהולך פצר זח לצד זח
' םיי ייז פילח בכשא״ט פר, שפי' פטקום  אלפא אף שנשאר בתוכו שדי דרא״ש לשיטתיה בחשיבה כלל נ
נה תס״ו כ' לרא״ש ׳אמנםרא דשובר טפרקת דקאי בתיקו אלפא פי'  לפקופ לאו נלום וד,רשנ״א נתשו
 מטקוט למקום ספיקא חוח ולרא״ש צ״ל דשאנ׳ שונד דפתיים כט״ש הש״ך ואימגא דאםפיק שיש הרנה
' . ימ״ש השיך דנרי חלניש םגופנטיפ חם הנח  דם במקום א׳ חוח כבעין יעיין כחיג פי' ם״ז אית נ
ג בפרישה רמה שפירש חאש שיאנו ופח שלא פי' מותר נזר. אין קושיא עליו דלנוש ח  הלבוש ט״א נ
 סברא דנפשיה קאפר לא לפרש דברי הרא״ש וטייפ הקשח עליו מגא ליד. לחרש זאת. ונפי טח שיתבאר
 אות יינ דכשר שלא נצלח כ״ג א«ד לאכול חי לדידן דפי' מטקוט לטקוט בטולוז בנשא״ס דאסור אפילו
. ועל ו י  חי וחחיכח שנתבשלה בוטה אפילו יש פ' אותה חתיכה אפורח כפבואר טי' טיט בשיך אות ט
יח . ולהליץ בעו חפוישה י י  חפדישח נאפת יש לתטוח דטראיש טבואר ואפילו נשאו בתוכה שוי לו
ד זה לגד זח ח״ק דהנה נפתיחה חקרנו  יש ליישב קגח דטיש הרא״ש ולא חשיב פי' טח שחולך טג
 איך טילחין טיד שפירש טטקוט לטקיט נ״נ למיד כן נשאר איטוריט ונ״ת אין הנאסר ייתר טהאוטר כיון
 שלא נשאו מאוטו. אחיכ אף בביח שוי עפ״י ק״ח חיינו אוטריט דודא׳ טליחח אין פועלת שיצא כל

ן הייגו שאותו חםעם  הדפ לחוץ ונשאר פעם בתונח שהרי הר״ט זיל מצריך חליפה ואף ולא קייל נ
ח לצאת ולא חוה מבטל כיין דאין בוונתינו לכך וט^ט ט^יחה בעינן בל פה  בטל הוא או דאין בו נ
 ואפשר ועוד דבדליכא ם' אסור . וא״כ קשיא יאפשר לפוחטו אםור כיון דנשאר טעם דס בתוכו. וע״כ
 דנטליוגז אץ איטרים חנינ וטשים לתא דבב״ח ל״ש לטינזר כפיש הו"! בספכיה epo ואנן טחטיוים
ח בטיש חר״ן י נ  נטליחה טיט נעיקד טליחה לא חחטירו חז״ל נדט שבישלו וא״נ נצליח דחוד. ד״ת נ
טח  כטפנ״ח דצלי נכלל נישול נטו וינשלו את הפסח ועפר״וז טיטן פיז קשיא דלינעי םליחח חחלח ו
 שפירש םסקום למקום נינ ואף שיוצא אחיכ סעס נשאר וצ״ל דטח שפי' האור שואנו לגמר• ולא נ״נ
 ודטיא לנל׳ טתהית שאפשר להפריד נחגעלד. ח״ח נא! ואף ררא״ש סונר אין חנ״נ נשאר איםורין ט״ט
 הא בפ״ק דוזולי! כ״כ לרית ואיחו סובר חנ״נ נשאר איסורי! עסיי ג״ב ושטיו נתב ולא חשיב כפיווש
׳ הואיש פווין כפשוטן ינ״ם לדיק וודאי אפוד בלא ו נ  טד. שהולך טצו זה לגד זה דליהוי נינ ופ״פ ד
ג בט״ש נאות י״נ דלא כפרית שם (°) עם״ש בפתיחה.׳ ג אבל. עשיך הביא דברי ח״ח יננ״פ ״  נצלח נ
. דנגליח אף ולית לה דשיע ולא ציר אפיה אפרינן ביה ככ״פ כל שחפליטח ובליעה באין כאי י ו  אגב נ
. יט״ש הפיר על האש אפשר רבותא קאטר דלית דטרוד ולא נלע ונ״ש אפ  כטו שיתבאר בפיטן ע״ז
ט בעין וחכלל דבדט בעין אפי* בצליה לא אטרי׳ ח יבליע ו י ו י  נפל תחלת לצונן וטוט שיתחטט ויפלוט ו
ו ליה שאש : ד אפילו. כתכ חשיך דכשהוא אגל האש ל״ש דין תתאד. טקו או ו ולא ככ״פ נטבי ו ו  ט
נ •י ה ואוסו . עשיך זה להטוובו וסובר י ן ויבואו בפי' ג י  טחטטו וב״ח בת״ח כלל כ״נ דיו בשפ הו
 דט כחוש אין אופר כ״א כ״ג בגליה ונטליחח ניק םשא״כ לדיק דאין פוז6קץ בין כו«ש לשטן בפי
 ופיט קליפה נטי בעי ונפילה בגליה ופמך על מח שביאר נקיה : ו ולאנלו . עש״ך דחמחנר איירי
 טחוחה אחרונת ופיהו הדחה א' כפי הנדאח אף במעלתו ופולחו על האש אפיה למאן דאופר בלא שהה
 בי אין שיעור לדבי אפילו כה״ג אופי וליד למלח שאין מפליט מבשר ומבליע חוך חמלח ניו! שר>א על
: ן לפיכך . עשיך ' ם שעליו פיר טבליע קורט חיטוט האש ועיין אות ט' וט״ז אות נ  האש טשא״ב י
 דאט לא הויוו קורט צלי טדיחו אהר כך ואף שהד, שיעיד טליחח אין נאפו• חבשי יאש אין פניח לבלוע
 חרם שנפלח לבשר . וצריך חדחה נ״ט נין שהה נטלחו או לאו ועט״ש אוח ס״ו בזח •י ה וי״א .
חה א׳ ע״ז חיח להניח ו הי  עש״ך עשה כלוטו רקשיא ליה וחו״ב חוח ליח להניד, אם״א ולא זכר הטחנ

 טשא יכ

 נקורקגן יש וס • שונ ראיתי לסאויח מיסוי אות א׳ סיגיש נמ״ש סטיו תחלה ניס יאחינ קינה ולעני!
 וינא וויאי אין לסמוך מ״ו ולעשות ממנו פיס גססו• אי נמלח וכווממ ונילהו סבו׳ ומחויקי! וס ננרס וכ״ש
 קורקגן והויישה יחיו סוא נדגי זס ואין להקל נלל. ווע ס״ס ושק של עוף ממויקין גו וס והא כמג סנוור
 נסימן מ״ט שאין לעוף ניס יהמםס ונ״ה ויש לו כנגדן ופק וקורקבן וכיון ואנו ממזיקין ום נכיסוה״ה
' וניה״כ ממזיקין ים ה״ה נופק נמי  נמזסש וניה״כ קי י״צ כן כמבואר נמימ נלל נ׳ ויה נשם או״ס נלל ו
׳  והס כנגו אומן אינויס וכדאמרן(°): (ב) מיהו. עט״ו סעעה וא״א לנקי השומן והיא מאו״ה נלל ו
 וין ט׳ הניאו השייך אות ס׳ אמ(ס לנוש ס״נ נתןיניעס ומעט יס יש נו והוא מהר״ן ונטל הוא ולכתחלס יש
 למולתס ואין מנטלי! אישור לנתמלה או ושמא יצא יעמיי כלצ ט״י אות י״ט, ויראה ואס צא מלמו המעיים
 נמויו והוס כמנעל איסור ויננן עסי׳ ל״ט נלין יויקת הייאה ויש לאסור, ועיין ושיי חולין קי״; ו״מ
 אין לאסור אס צא (מצחה הניאו הסייח אות נ׳ משמע לכתחילה נעי מלימה והמ״מ ס״ו ממיא הט״ו כתנ
 «י' יאי! צוין מליחה משמע אף להתחלה אלא ממנהנא וצ״ט אם צא נגזלחו במזיד מסו. נתנ סנל״י אות ו׳
 נשם פ״י אט (לא) נמלח! בלא הומה א׳ יש למקל לצלי ונמליממ מועטת יש למקל לנישול וצא ׳וענא יאפיל!
 נמלחו נכשא״מ נשוננ מוחיים נמ״ש הי״ג גהג״ה ואיוה רם געי! שיש על הוקי! ולינך הא ייענו פותיין
 ואין ליגיים אלו שורש ואף ננמלחו ממש ושהה נשיעוי מליחה נלא הומה אי שיי לנישול(°): (צ) אלא •
 טע״ו ונ״נ השיך אות וי •ישוט! שאין מוחזק נ״נ נוס וי נכו למחלה ומיינו שן1ין לטרוח !ליטול השומן
 מעל הכיכשא אנל שומן לחוד ווואי לכחחצה יש למלוח מנ׳ לווין וויענו וווא׳ שיי מצ״א אף נאין ה״מ
 ניון ואין מותזק נ״כ נוס ועמ״ש נש״ן אות ט׳ נזה ונא״מ מאייו שה ולפעו״( נמ״ש: (ד) יחויי. עט״ו
 סטעס דאי! מוחזק כ״נ נדה ואפילו לאחי נמה ימיט ואפילו הוומ שרי למלות צו הנ׳ ניי! שאין מומוק
 נ״נ נוס אין למוש שצו השני בלע ואטייק נה״נ מיםיק טריק במליחה. עס״י ס״ט אות ט״ז הקשה שם
 נוונמו דנאן החטיי אפילו נה״מ וכן מווה לשו! הי״נ דהוה כלא נמלח "כלל והטעם כתנ בהגהות ש״ו
 ונאו״ה כלל ו׳ ו״י נגליין כיין שאין וס נגני מעיים אי! דס שנשומ! נגרר אחר סמלת משא״נ נשאר נשי
 נמולח מצ״א נגדי הוס כיון ויש נצו ההיא וס . ומונריו אתם רואה שאף נה״מ אוסו הט״ו נמלמ צו
 הפנימי. 1הש״ך ננה״נ בסימן ס״ט נהי הנראה אווי ליה נהא. ןהפי״מ אות ח׳ ויו״ו נתנ ומ״ש ימ״א
 ואהוד היינו שלא לצורך מנ״ש יםימ! ס״ט והיי אתה יואה שלשו! ימ״א יע״ז וש״ך מסנימיט לאסור אפילו
 גה״מ . יענ״ח אות א׳ משמע ונה״מ שוי כאן ונתנ ונ״ש הוא מנשי מצ״א יאסור והמה לצוון מתירי!

 וננה״ג בהגהות ניי אות נ״ו ממיו נה״מ וסעוומ מצוה ננמלת נפנימי לחיי לא נמ״מ למוד :
 רף) ר סמ״י נלל טין אות כ״ס דווקא חלחולת אסוי ננמלמ צל הפנימי לא נשאר יקי! ילא נליוש ול״ת
 אות ונ״ו נפכ״ה שהשוו חלחולת ליקי! והביא ראיס מאו״ה כלל ד׳ אות ט' יע״ש ואני לא יוענא
 טופ חילון נין זס לזה ושומן היכא ואישים יש גיה וס ושייך טעם הנה' שיד ומ״ש מאו״ה אני שמה וו״ל
 אויה נלל ד אות יו״ד נמנ הישנ״א הדקי! טולחין מצו מון ששם איממ!ק יותר נום מטא״נ נפנימי ודיענו
 מותי וכ״ז נוקין אגל חלחולת שיש שומן וגיוין אף ויעגו אסור. ומיינו וקין מהתמא נוטלין השומן ומש״ה
 ייענו שרי• והיינו אפילו לא נמלמו כלל משא״כ חלחולת שורך להמנשל עם השומן כי אין יאוי כן נלא
 שומן וודאי אף ויעני אשור !ה״ס שאי וקין אס יש שומ! וראיה שכתב ינינשא יש שומן עציה וודאי אין
 חילוק נין וקין לחלחולת אס גמלתו מצו פנימי וכאמור(°): (ה) ומ!תי . עט״ז נשס רש״צ ואף ויענד
 אסוי ואף ננגמי יק החלמון לגו אסור ויעגו יגלט ולא סלט שאין לסם ציי יכן הסכים סש״ן נאוח י״נ
 ומיהו ילאה בקליפה קשס יש להתיי גה״מ יגנ״ח גושא יעת סי״נ לעיל ס" ס״ט דמותי כמ״ש נתיח ומהיס״צ
 לשיטתי ה ופוסק ננ״מ ויענו אס!ו והקליפה קשה למי לכ״ח יאינ אץ למחמיי נולי סאי: (ו) מומי. עט״!
 הטטם ושייק אף ולא קיי״ל כו״ס ושריק מימ וקץ קשי קימייהו ניוהר וחלקי! הם ול״ר לנשר ושיין נהו
 שויק טוו תי׳ ושולט׳; ציי ועווויס ולא בלעי(אף לרש״ל ושאני נפל לציר כמו שמילק הש״ן נסי׳ ע' אות
 ל״נ ונהונחה אצל מליחה מווה רש״ל)!מ״ש הט״! נהונחה חתיכה אצל חתיכס ויחוור !ימלמנו וככיס היינו
 לרמ״א ינמ״ש שס נאות י״ו וקצת צ״ט שס וראיס שהניא מיחווו ויויחנו וה בציר צא נמציחה. ולרשילמוומ
 הט״ו וסטעם מוווו לא בלע ועמ״ש בסימ! ע׳ ושם נתננו נני מעיים שנפלו לציר גלא שס1 נמלח; או תפיצי;
 וסונחה אצל מלימה יש לאסיר יכניס נציר לא אמרינ; אצא נמימ וגני מעייה ל״ש ה״ס ואונליסן לאו נו

 אינש נו׳ וצחי' וקין מצקין וקשו קרמייסויש לעיין כהוכחה אצל מל1חה ומ״מ יש לאסור :
 W (א) ןאו^ל. עטיו דוה לססק סממנר אנל לייו; בעינן ס׳ במליחה וצליה. ומ״מ מ״ש סט"! נשה
 י השערים אכן קי״ל בצליה ומליחה וה״ה אפיה מיינא אין אוסר נולו ננחוש אלא
 שאיא נקיאץ גץ נחוש לשמן נעיין סי ונינונאיםור ודמן ואין נו כלל שמנונית נמו חמנ״פ לדידן כ״י סני
 נצלייה ומליחה נ״ק ולשערים חוס דצליס נס׳ ומ!קי הסיא דמולין דקולף נמלנ של ג״ס יע״ש.ועסי" ק״ה ס״ה
 וס״ט ומיהו אף גשמן לגמרי ויש ס׳ צריך נצליהנ״נ ומליחה ס״ק הטעם דא״א נקיאיךומטעס הישנ״א וא״א
 פלא ישאר רושם במקום האיסור בצליה ונ״מ גת״ח כלל ל״ו ומ״י שס אות א' ובק״ה יע״ש וטובי אצגע היינו
 יוחנ אגוול. ומ״ש וס געי( הוא פשוט ווס פליטה אמרינן שריק וככ״ס זעס״י ע׳ ועמ״ש גאומ ו׳ :
 (כ) ולאנצו. עטיו 1ל״נ השיך אומ ו' דהממנר צא מיירי נאן מהומה א' אצא היק רצה למלוח וצולה! מיו
 עושה ומותר צאנצו אח״נ נלי הדחה אחרונה שאין ממלמ נולע מוס דנורא מישנ שייב אנל אט שמה קצת
 נמלח! אף לא שיעןר מליחס אפיס ממלח נולע מיד זצכסחצס מדיח קודם הצציה ואם צא הוימ קורס צליה מוימו
ן מוחי ומיה! לאתר  אמינ ושרי נמיש גניי נהדיא ונמיש ימיא נהניה ואפילו שהה שיעוי מלימה ונצלה נ
 לליה בטי פרוזה *מלוז סנא«• ואם נישלו כן נלא הרחה נשההקצמ אנאר נאומ יי.־ (() אנל. נתבהט״ז
 אפילו לא שהה שיעול מליחה כל שלא נמלמ גשפוי אצל האש ממלח נולע ואין שיעור לוני וצוין מומה
 לכתמצה קודס צציה וויעבי שיי נהויח אחי צליה אפילו שהה שיעוי מליחה : (ד) המלח. עטיו ודגייס
 ששוטים המה והמחני הוני דצלי איצ מליחה ולא הוחה א' כמיש הש״ןאות א׳ מילא הזכיר כאן הימה א׳ וננ״י
 נתנ ועת סואיש וא״צ הוחמ תחלה לצלי ומיהו נ״ו שאיןמולחו אנל מולחו וויאי נע• הימה ממלה אף נמעלהו
 מיד כי יש לחוש שהמלח ינליע וס נעין ועין קאי רמיא דייא ונל צלי אף נלא מולחו תתלה ציין הדחה
 ממלה ויש לראות כיון ומממני אין זכר למו אי צוין הוחה תחלה או לאו אין נחנ הוינ וי״א כיו! שאין
 הפלוגחא נא מפורש נאן וכיח והיק וייא ונעי הומה מש!ס ונעי מציתה קצת תחצה ונמ״ש נו״מ נשה
 הגת!ת ש״ו דתוס׳ ואשר״י לשיטתה וצצי איצ מליחה מש״ה לא נעי הומה משא״נ צויון וקי״ל הרש״י ונעי
 מליחה קצת משיה נ«י הוחה וא״כ שפיל קאמו וי״א ולהממני א״צ מלימה והיה ואיל הומה א׳ משא״כ לדידן
 ז״א דהא נתנ מרי וייא הראשון הוא סרמנ״ן משום דס בעין שעליו ואף נלא מליחה נלל צוין הדחה א׳
 וי״א נ׳ הוא דעת רש״י א״נ קשה קצת . ומ״ש רמ״א גןהנין למלוח כשהוא נששוו היינו אף שהודח מקודם
 מ״מ אין למלוח קווס נתינתו בששוו שהמלח יתמלא מוס ושמא ישכמ להוימ אמ״כ כי מה שמדיחין הוא
 יק מומלא נעלמא משא״נ נשמולח! על השפוי האש אץ מניח לנציע נמלח ונויא מישנ שיינ ואף אי

 אוכל אח״נ נלא הוחה לאו אשויי אכיל :
 ןיךן* ולפי מה שהתנאי כאן ולהמחני לית ליה היתה א׳ לצלי כלל נל שלא מלחו תחלה נזה יש לישנ מה
 י שהקשינו בסימן ס״ט אות א׳ על מ״ש הט״ו יייא שנס״נ שס הה מיימ שמניא היא״ש או היא״ת 1״ל
 שאמר שינימ מלשלוט דה יבליע סיה שעליו ני אין טגט המלח להפליט מת שנתייבש ענייה ומש״ה שה סניא
 ממתנד נ׳ דעות וכאן לא זנר מהדחה אי ינצלי על האש אין חשש הרא״ה ני מאש אין מניח לבלוע הדס
 שנתייבש ןעןד ישיינ ליס לגמרי נס לטעם יימ שהניא הרא״ש יפי׳ מנלע נו ל״ש נצליה ואלו היה טעם
 סאוסי שהביא שם הממני משוס דם בעין א״כ היה צלי דלדס בעין ל״ש מישנ שיינ אלא בדאמרן. ומיהו
 אנן אוסרים שם מטעם סמ״ק ואפ״ס מתירין נאן ויטנד בלא הדחה א' דנצליה נכ״ש ומדיין אין מיושב ששיר .־
 (ה) נצא. עט״ז ופסק אפילו לא שהה שיעור מלימה נל שלא הווח בראשונה אסור אף לצלי נלא סימ ונהימ
 שוי אף לבישול עס״י ס״ט. והוא ממ״ש נת״ח כלל ה׳ ו״נ על א1״ה שנלא שהם שיעור מליחה שרי צצלי כתב
 שנזס אין ראיה לאסור וננצל ט׳ ו״ג נתנ ראטילו לא שהה אסור לצלי וכונו הט״ו ונכלל ס׳ ה״ק שאין
נ לא הסניס עמו אלא נמ״ש בכלל ט' ובלא שהה אסור לצל׳ נאי! ה״מ וא״נ יש נאן  ראיס לאסור ומ״מ מ״
 מזרה ההגהותיו מט״ש נת״מ וע״כ שסק הט״ו לחומוא נח״ח וחולק עם סש״ן נסימן סיס אות ייג דנלא שהה
 פ!סק שם ושיי לצלי יע״ש והמיי כלל ה׳ אומ ה׳ נמנ ומי״נ כאן מיייי גתרתי למעליותא גלא שהה ולא
 נמלח אלא מעט הוא ומתיי היינ כאן לצלי ולקייוה אף חיתי למעציותא אסור נאי! ה״מ והניאומיו כסימן
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̂ךן אנו נוהגי! להויח קווה צלימ ולמלחו על הששוו אצל האש ולהויח אחר הצציה גיפ נמ״ש הש״ו אות  ךן
ן מותר נמ״ש ומ״א לקמן ולא עוו אלא אפילו לא  ט״ו ומיהו אפ לא מוימ נאחרונה ונישלו נ
 הוומ בראשונה ולא נאמיונה ונשצו נן מומי נמיש סר״נ ועיל סימן ע״ג ס״ס ונש״ו אות ייט אס לא

 הדמה בראשונה זנשלה כן מותר והוא מנואו נח״ח נלל נ״ו ו״י ומ״ש השיך שס וט הננד ירננן הקשינו שם ינאו״ה ות״ח כתב דקיל משאר נשר ביש ננד ורננן הוי אפילו שאר נשר שלא הדיחו בראשונה ובאחרונה
 ובשלו מותר דסאש שורף דם בעין שע״פ הנשר ואין נו כוי לאסור יאה נמלח ושהה קצת והודח בראשונה מ״מ לכתחלה ידיחנו קוים צליה כמ״ש סמחבי 1אס לא הודח מקודם ידיחנו אמר הצליה ואי! בכן כלום ואפילו
 שהה שיעור מליחה ונצלס נן נמיש הר״נ סוף הגיה ואפילו נמלמ ולא הוומ מותר והוא מא!"ה כלל ם׳ ד״ד !שם נאמר הווח כראשונה ונמלח ושסס !לא הודח קודם צליה מוסר דאש שורפו ואפ ינליע כנ״פ וכיב נס״ין

 כלל ס׳ די״א ומכאן אתה למד דהר״נ שכתנ והיה נמלח 1לא הודמ ושרי היינ! שנצלה כן ולאחר הצליה ווואי וצריו להדיח ממלח ששהה קצת ונאסר כו׳ :
 נםתמרןחי אי הודח!נמלמ ושהה קצמ א! שיעור מליחה ולא ה1דמ ונצלה ונשצו כן מהו דהא המצח נאסר וע״כ צא שרינן אצא בצליה דככ״פ נמ״ש או״ס אנל לא ננישול א״ו כיון די״א דכל חתיכס יש ס׳ נגד דם
* ו ומלח ובסימן ס״ט גהג״ה נשר יבש יש ה׳ נגד המלח וה״ה כאן שאש שורפו ומיינשו. אמנם ממ״ש הנ״י נשם ס׳ צפנת פענח אמ לא הוומ אמר המליחה ועשו ממנו מוצייחא נסטיוא שרי משמע דא״א ת1 להדיח  י
: ׳  אח״נ כיין יעשו ממנו מולייתא ואפייה אין חוששין לוס ומלח כי מאש שורשו ומיינשו ועיין תרומת הדשן סי׳ קש׳׳ט סניא וין ומולייסא וכעס לא מצאתי גילוי לוין זס וצ״ע(°) וטע״ש נסי׳ ע״ח נש״ו אות ג
ו אס נמלח ושהה שיעור מליחה אף שלא הווח ונצלה מותר לתת נלי סתתיו ואף ולכתמלה אהוד נדיענד מותר ענ״ל ויש לתמוה סלא הוא יין וס״ה שהניא סנ״י ות״מ קס״ט אי! מניחין ם בן מיש בלבוש *  אמנ
" גי יוגי נ״ו שלא הודח הדחסאחלזנס ואס נא לומר ייענד שיי ומש״ה אין ראיה לעניו ייענו מ״מ הא אפילו לכסחלההיה רוצה להמירו ואין לא הזכיר דברי tfto וע«״> נלל נ!׳ אות י״ו מעסיק דברי סלניש - - " ״  י

 האלו. ומ״מ אין ללמוד לאסור בנישול בלא סדחס מוהוצרן הלבוש להתיר דיעגי יאי! יה נוטף י׳ל דלא שיין גגי דוגי ס׳ משא״כ בבישול ונלאננון : ,
 «ךך אבאר לן אף למ״ש נמ״ח דנלא שהה נלא הוומ קמייחא אסור לצלי נמ״ש הטיז כאן מ״מ יש להסתפק נמולחו על סאש אי אסור או לא הנה נתיח כלל ט׳ דיג ואויה כלל ח׳ ד״ד מבואר שאפילו מולמו בשפוד על
 * האש נלא הוומ א׳ אסור לםרינ להמעיין שם כ׳ אין שיטור לונר טיס יחמם הנשר יבליט ונימ מיש״ש פרק משוחט סימן ח״י אמיש המוס׳ לצלי איירי ומהרא״י הוכיח מסוס׳ דלא נאסר במליחה בלא הדחה
 ממייסא משמע לדידן נאשר מיד יניש והרי סתם מעלהו מיו וולמא מולחו על האש ואשים אסור ועוו מבואר שם דמותן נשר מניהיש וצריו מלימה גמורה אפילו לצלי אס״מ אין צריו שהייה אלא מעלהו וצולמו שכ״כ
 מישיש שם נפירוש . ועיין מנואס שור סימן נ״ו משמע מלשונו שכתנ מולנו! ישה יפה ומדיחו ומותר נין לצלי אלמא סונר דנעינן שהייה לצל׳ ומדימו וז״א ומהר״ן מוכח גינ שהקשה נשיעור ןולימה וודאי תצא נפשה
 וסי׳ לצלי אצמא דלצלי איצ שהייה אלא וודאי ניאמין(°) ־. (ן) נין. מעיז ולכאורה מיש הר״נ דאין חילוק דל״מנשלמא חתיכה ענה טה שלא פירש הומ דה שלא פירש ושרי משא״כ מצוצים דשירש מדושן לדופן ומהרש״ל
 כ׳ ונוצוליט הוה כמו צא פולש והט״ז כסב יהוה שירש אלא ישרי כמו נ׳ מתינות מנומס ככ״פ ילהש״ן אות י״ג יצלי שלא נצלה כיצ אסור לאכול צלוי דשירש ממקום למקום א״כ מה איריא חלולים או לאו וצ״ל וה״ק
 ואין חילוק נין חלולים דלית דצ״א נצלה יפה ונולע משניה ולא שיין מ״פ קמ״ל דה״ה נ׳ חתיכות יהתמתונס נצלה יפה ולא חיישינן מטעם שריק או ככ״פ אפילו כהיג כל שהבליטה והשליטה באין מיל שלי נמו שיתבאר
 בשימן ע׳׳ז. ומ״ש הנו״ו וחלולים הוה כני תתיכומ א״ל וצריך לשתות עד שיצלה צו השני גינ דהעולה אין נוהדי! מזה ינ׳ חחינוח נל שאי נצלה אוכלין ממנו וכן לומר דנימ אס הודח תיו שיעור מליחה דאסוי לאכול
 חי מראה היה חתיכה אמת לסשין אות ייג כצ שהודח תו־ שיעור מליחה אסור לאליל מי ופירש ממקום למקום יפיש: (ז) נניציס. עט״ו וה״ק גשמיה מם ביצים דינו כמו ביצים לחוד וצריך מלימה א1< ייענו והום
. עוי תי׳ ית״ק מלח ״תחלה כמו לכתחלה והיינו דלכתמלה בעינן מליחה אף גשו לחוד כדמשיק סר״ג נסימן ע״ז דאין לעשות שוס מולייתא להתחלה  כבישיל ואף גלא נמלח ממולייתא כמ״ש הש״ן סימן ע״ז אות ה׳
 עי שימלח שניהם. והש״ן גאות י״א מפרש מלמ תחלה כפשוטו ולצדדין ניצים אפילו דינינד אשור ונשר לחוד לנשחלה יע״ש ואיש טשי ונ״כ ננס״נ יע״ש: (ה) אלא. ענו״ז ועסה רואה שלא סיה נגידם* נש״ע 1רונ נ׳
 השימניס וגן נש״ן אות נ׳ ועיין ל״ח סרק השוחט אות ו׳ דיש ישושיס נש״ע נתונ נהם ולונ נ׳ ובקצתם השמיטו יע״ש. ומ״ש נ׳ סשימניפ הוא דעת רנינו משולה הגיאו הושנ״א בארון ס״ח א׳ ונקצר בית שלישי

 שיש



W הלטת מליחה משבצות זהב n j n m f P 340 שפתי דעת 

 ש״ש בשם ניולי המורים אלא גארוך נמנ נ׳ מסימניה ואח״נ נחנ רוה נ׳ הסימניפ ונקצר לא נתנ רק רוב
 נ' משמע דסגי: (ט) לאחר. עע״ז העלס ואין איסור לינוול מן האש אף שלא נצלה נ״צ ומעשים מל יוס
 דככ״ש ננשר ועמ״ש נאומ יז״ד לעני! שהוי וסכין ועיין א״מ: (י) ומתירין. טט״ז הניא ונרי רש״ל דהששוו
 אסור והעלה נאי! ה״מ אסור ונה״מ יש לממיר וגשמנונימ נבילה ונהמה כ״ע מוויה ולא שיין ערוו ולא
 ככ״ס נמניאר בחולין נההוא ורב מרי וווכחי שונא . אמנם לענין סכי! שחמנו נעווו על האש יש לומר
 האש אסור ונשר שיא הודח הדחה א עביש דיענד שרי לדיו! תירא סישב שיינ . הנ׳ י0 נעין שנפל באין ה״מ אסור וגמ״מ להתיר אנל לאחר שהוסר קווה שנצלה נ״צ יש לעיין אמאי נמנ נאומ הק״ס ישרי
 עי בשר,טיוחחיך שיעוד מליחה אפילו לא שהח רק טשהו אטור לצלי ודפ שע״פ אס לא שהה שיעיר יעיין אורח מישור אוח ו׳ הארץ נוה וכסי הנראה ונסכין כה״נ יש לאסור אף נה״מ. וצ״ע אס אין יס״נ
 פי חה ענ״ש יצל׳ טיחי גט ש חי״נ נא!. וזחו שכתב חש״ך ופיהו דפ נעין טסש ר״ל דחילוק יש ים נסכין מהו אמנם לקמן נמל׳ ננ״ח משמע יחותן נסכין ווחח אשור הסלין אף שאין י״ס נסכין. ייש לי מקום
 נע! פפש אפילו לא שהה נפלחו אםיי לעלי וניט טהי׳ב ס״פ ע׳ שנחנ דם נעי! תוך שיעיר טליחח עיין נא״ח הל׳ ׳'ט בדיני הנעלה ני״ט ולנוש סימן תק״נו שם כמנ דמלננין שפוי ט״נו כשרוצים לחווי ולצלות
ן תאטר פיר דאל״ב היי׳ עליו בשר ובליבון נל וסו סני ווס שליטה דרבנן לא יוענא מהו יאטו איסור דיננ! שנבלע נכלי לא נעינ!  אטוי וכתב:אחר כך יטה שיתיר הגיר נאפר טיד משמע רקאי נטי אדט מי
ן דטה שנתיר העיר ועוד טדלא ודלק טשטע אף לא שהה אסיי לצלי. ועיי! ליבון שיהא ניצוצות נחוין הימנו ונמ״א שס כתג כיון ומדינא א״צ השפוד ליגון אלא מחמת מומרא לא הוה  מתינ דטבעין נתר ה
 עיר שט כס טן ע דם ב«ץ לאחר שיעור מליחה באין חים אפיו הכל וליד לטימ מ״ט דאוטו כ״ק דהייני תיקון כלי כמו וולד הטומאה ה״ה יהמ״ל דס פליטה דרבנן ואי״ה בסי׳ קכ״א אנאר(°), ומה שצוין ליבון
 נדם ופלח שעליו די א דטועט חיא וטוהל חיא ואין פנע חטלח לחשליט פח שנתון הםלח םשא״נ דם השפוו לצלות גשר ואף דנורוד או ככ״פ וסומכין ע״ו(נתחלה נטיוי מ״מ כיון שהגשר מונח נדוחקא על

 נ« ן אחר חוח נטו ננלי חולנת טלונלן דאושר חנל ועש״ך שט אות ט״ד ועט״ש נצ״א נט״ד י השפוד לנחחלה לא סמניצן ועס״י קנ״א: ,(יא) ונשר . עט"! ונחצי צצייתו שוב אין בו ו.ס כלל ומותר לנשל
ר נ״ש ליתן הבי יוגי תחשיו וכן ססניס מש״ן אות נ״ה ואי נמלח ולא הווח באחרונה נחגנו לעיל נשם , , ו ׳ ״״,־ך, מ ן א , ח ד ה א ל ב עוד חש״ך דט״ש הריב פיחו אם לא חדיחו ולא מלחו או mba ב ת  כ

ח , לגוש ייעגו שיי ולוינא צ״« ועש״ן אות נ״ה ־• ח י ו ט ו , ש, 5 ח ל ו ט ה נ , ד ו ™ t61V,,לא ש ץ ל א ר ,!,ל,״ ו ו ס  לאו לטיטרא יאי לא נצלח א
. עט״ו מנס המחבר כתנ אפילו נמלח החיצון היינו סלט בל ומו ולאו דווקא אלא ו ל י 6 א  דנתיח כלל ח׳ ד״נ טנואד ישרי והיינו טדנחכ הו״ב על אי׳יה ינוח אין יאיה לאסוי לצלי וטיש נכלל TO (א) ן
ו י ושלש נל צייו אי היות מסתמי! נקני ספליטס ואש״ה שרי ולא. אמרינן יווואי ״ ע ו ב ש ח ׳ נ ל ט ל כ נ . ד א ך נ ״ ה ) י נ י לז ״ ר לג ו ס n א n ^ B ר ו ע > , ש  ט׳ ר״נ דסשטע ואפילי לא שהי
ת הפנימי פולט דין החיצו! ואיכ וידא׳ נולע החיצון נמ״ש הפרישה יע״ש ונכ״פ הינא דלינא ציי דידיה (א 1 , ט ש ד ו פ ה הש״ף ל ג א ו ל , , ו מ , ה ד ו 0 ״ ה א ש ,TO ו ׳ ״ ה , ״ ו  לאשור וט״ט ביטל דעתו מפני א
א אמרינן כמנואר סי״ע נהג״ה ונהי והמחגר שס ס״ו מתיר דיעגי מ״מ סטור והי״נ אין סוכרים כן ואפ״ה ״ ,״״ ל , ל ^ , ח , ד ה , ל י ג ד ז ה ״ » נ מ ה י ו ־ ״,׳ ,ק״, א י K ע V ו ( ת ו י פ  ונצלח קאי אלא הדיחו תחלה ד
ש מיתר נא! לטור ולהר״נ והבליעה ופליטה נאין נאחד וכונעינן למימר קמ( נאות נ׳ ולא נהנתות מ״מוני ״ ט ה נ ליח ר מ ו ע י ה ש ה א ש ל  עשה נ! ונצלה • עוד תי' דלנתחלוז צייר חדחח אחר הסליחה ש
ו שאוסר נה״ג ומשמע דמשרש הטי! מ״ש הנ״י ד3א בהגהות מיימוני ה״נו שהנ״י מפרש נהגמ״י׳ ממלח החיצון ח  הט״ו באות גי והו״ב רבד גדול השטיענו דלכתחלה יש לחדיחו קורט צליי. אף שלא שהה כל שלא טל
י ושהה וא״י א״נ אין כתנ הג״י ולהגמ״יי נש;מלח החיצון יאשור הפנימי איפכא מינעי ליה שהתיצו! נאסר ״ ט  על השפוד ובנו בנח״כ כתב דלכחחלח יש הקנה ע״י שידיחנו תחלה ויםלחנועל האש וכנו הושנ ב
ו מנליעת הפנימי וכש״ך אות נ׳ אכתוב גוה. ובח״מ נלל ח׳ ו״ו סניא ואו״ס נלל ט׳ ו״א סונר נהנמ״יי ותיצון ו 0 ר טליחה א ו ע י ה ש ז ו ט ם , א ן ו ״ ש ש ה ״ 0 ר ע ו נ ע ״ נ א , ו  כלל ד׳ אות י״ר דהש״ר נטי ח״ק וכדנתיבנ
 אפילו הייה קוים הצליה אסור כמבואר שיםן ם״ם דאפילו לצלי והיינו באין ה״ם , ונהנ עוד ד0»ש מלוח ושנימי חשל אסור ונמיצון תשל ושצימי מלוח שרי ומשמע שם והשנים עם אויה וכאן נש״ע חזר נו
 חטחנד ואט שחח בפלחי'המלח נילע ונאמר המלח יטייחי קייפ צליח ישרי מיידי נהייח בראשונה יהניה יכ״ש אם חיצון חסל זהו לין או״ה ומשמע למשניפ להממני ללאנסגמ״יי והא והיהב״ש אסכשהחיצין
ן בס שיי ימנליעה ופליטה נאי! נא׳ נ״ש נסנימי נמלח י ח נמלח ופלש כ״י וציוו וווואי השנימי עוני ו ל ח ת כ ו , , א ד ה ״ ג ו ש א ל י ך m א n m ו נ , ה״ ר  ינפ״ש נאית י' דמ״ש הפחבר רצה לטליח ילאנול נלי הדח
א והווח וחיצון תפל ונורא מישנ שיינ ואין הפנימי נולע נלל והא דנתנו אף ונ״ש היא לאפוקי מסנלת יש״ל < ל N S S א י ר ח ת ו  צוין הוחח ניון שפולחו ואף והשחנר שונר נסיטן ס״ט דטלח נלא הדהוז חחלה ט
, נמו שאבאר ואיכא למימר נורא מישג שייב אי! סברא יגפנימי לא אמרינן ננ״ס כיין שאין סמון לאש קמ״ל ,ר  הניא כאן ועח האיטרין דטשטע אף שהר. שיעיר טליחד, שרי יעיר דאטאי לא הניד, הי״נ עליי ונשד
 טטש שיעור טליחח אמוד אפילו לצלי וםיהו חמחנר נין שהה ממש או שהה קצת צריך הדחה אחרונת ינ״ש הוא . זגמ״י שס אות וי כתב יאפשר דסו״נ נת״מ נמי מסכים לסמחנר. ולו וסותר מ״מ ונלין שנהג״ה
 ושרי לצלי. ועפ״י הנחה זו השינ על הלבוש ס״א שנתב נקיציר יהשטים הא ראם שהה שיעיר טליחה אחיינים ייתי גתיא אזלינן. ולפי רעת או״ה והר״ג גתיח ממלח המיצו! ושהה שיעור מליחה והודח אסיר
א התיצ1ןןנלא הודח אסוי כאין ה״מ צשץ בסימן ע׳ ינצייע׳׳נ נילע יע״ש אות לינ זל״ז ה״ס נאן ע״נ בולע ל ו ו  אםיי לצל׳ ינלא שהה שיעיי מליחה טיתי לצלי והשטיט חני תותי דינים ינתנ ראם לא הדיח
. ן החיצי! ולט״ו שהאיחי״ז יש לחלק ני! מליחה לציר אפשר היהנאן ו  טלחויאו מלחו נלא הדחח וצלאו סותר וא״צ הדחה אחרונה נמעלהו מיד ואם שהה קצת צריך הדחת מסנימי דאי! לו ורן אחר נ״א ו
 אחרונח טטלח חנאסר הבין דט״ש י.ר״נ ואם שחח נ״נ אסיר חיינו חטלח וצריך הרחה אחרונה וניחר ומיסו כשנאסר וק החיצון נאסר ולא הפנימי ואגנ למרוד לא בלנו ואף דחנ״נ מ״מ אין הנאסר יותר מהאוסר.
 וט״ש חר״כ ואם שהה שיעור טליחח הוא לאו דווקא דאטילו שחח קצת בעי הדחה טטלח וליתא דהר״ב נל זס הוא שיטת סר״ב. אנל ועח רש״צ נאי״ש שטר דיויש״ש פ״ק לחולין סימן נ״ט השן מוה מקצה אל
 מיידי נשהה שיעור פםש אסור לצלי נם ט״ש הלבוש דא״ג צלי הדחת אחרונה כבר כתב הי״נ לקטן הקצה שהוא סונר ינשנימי לא אמיינן נימ ככ״ש אף סינא ואמרינן במליחה נכ״ש שהמלח משליט משא״נ נאן
 והשיג על הלבוש בתיתי. ודע עוי דהלנוש נתנ נד״א נצולה פיד אנל נשהה נטלהו נלע המלה ונאסר שהשנימי אין אצל האש ונפנימי אין הימר אלא אגנ לטרור לא נלע ולא ננ״ש ונחיצין שהוא קיונ לאש לא
c% ואס לא תדיחו ובשלו טותר טשטע דאשילו שהד. במלחו ובבר כתננו שור, ג״ע דנעי ם׳ ננד הםלה ומ״ש אמריצן ככ״פ אף שלית ליה •ים וציר ש״ע בל שהבליטה ושלימה נאין כאי . 1(פ״ז מ״ש הט״ז ננאן הוא 
 הו״ב לקטן בהג״ר. אפילו בשלו כך פותר הוא בלא שהה נטלהו ראפ לא הדיח אחר הצליח דמותי רש״ל כסימנים שם והמעיין שס נפנים יראה יהסכיט למ״ש הש״ן אות נ׳ ונמ״ש שה . וא״ב מיש בסימנים
ד,: בלא שהו שניהם או הפנימי לא שהה והחיצון לא נמלח שרי. הא נמלח החיצון ושלש נ״ד אסור דמיו בולע  ננישלו משא״נ נה״ג ועט״ש נט״! ט׳
ת נמלאתי על חב״ח ם״ק וחולין אית ס״ח וז״ל כתב הב״י יטיכח נטרדני ושט״ג נששיפות מפנימי נמליחה ואין הנציעה ושליטה נאי! נא׳ אסור לרש״ל אף נס״מ דאפשר ומי וה לציר נסי״ע ובהודח ו א ר ו נ  ו
 דנדיעבד שרי אפילו שהה שיעור טליחח ולא הודח אח״כ ועיין ביבימ פכ״ה ובסעיף וודאי אסור. משא״כ כשלא נמלח החיצון נניס אגנ דם דיויה. ומ״ש ואין איסור אלא ננמלח החיצון ולא
 קפ״ו אבל יט״א בשט אי״ה כחב ישהה שיעיד פליחה אמיר ובת״ח כלל ט׳ ד״נ כתנ דאין שיעור לדבר שהה והפנימי צא נמלח דנולע מיד או דבשעת צליה נמי לא אמרינן ניה כנ״ט כיון שאין על האש ל״ו

 יהראה לכלל ה׳ ישם בעצמי לא ב״כ ענ״ל ולא זכיתי לחבין רכד קדשי יכי טח עני! בדיעבד טיתד למציחס
 שכתב הב״י דטיירי טהדחח אחרוני. שקוים צליח דאפילו שחח בםייהי ילא הירח קידם צליח דשרי דיענד תירא טישנ שיינ ילא םיירי נלל טחדחד, א׳ דודאי הרשנ״א שכתב רצה למלוח ולאכלו בלא
 הדחה היינו אחרינו. אבל ראשינה כיין דפילח ודאי לכחחלה צריךהדהח ראשונה יכש״ש חש״ך איתי׳ ורט״א איירי בהדחה ראשונה דשהה שיעוד מליחה נאשר הבשר מטעם דם שעליו ואט נאטרשהכין
 דהר״ב והמחבר חיא קאטיי כט״ש הלבוש איך כתכ דהו״ב נשהה שיעור מליחה ואפילו שהח קצת צריך הדחה אחרונה קודפ חצליח נט״ש הט״ז אות ד׳ ועוד דבת״ח כלל הי ופי מדבר נהוחח ראשונה ,
 נם בשכ״ה אוח קפ״ו שבי שם דיש פוסקים סבירא להו יא״ג חדחח אחרונח לצלי בלשון רבים לא ידענא מ׳ חט אוח! הפוסקים דחטעיין בנ״י באן בולהו שנירא להו יכטלח ושהה קצת נטלהו דצריך חדחה
 אחמגח קידפ צליח וחרשנ״א ומרדני נויענד טתירין אפ לא חידח גןדפ צליה לא לכתחלד. זולת סח״ת הביאו הנ״׳ יח״ה פיטן קש״פ דאין טניחין נלי לקבל שיפן ער שידיחנו ישר, לאחר חטליחה אלטא נשאי!
 טניחין כלי א״צ אף לכתחלח חדחח לש״ה אף שהה שיעיר טליחח שהאש שירשו דלא נרשנ״א ימ״מ הרי ס״ה נישא נחנ שאין פניחין נלי ענ״פ עד שידיחנו תהלה יהרא״ש טיירי לקנל ואש״ד. לא חיכיד חדחח
 אחרוגה נשהה יגםלח דלא כפאן, פיף רנד דניי הל״ח נכאן געלטי םמני ביונתם . וכש״ע חשטיפ חטחבר דעת ש״ר, דוראי שהה קצת צריך הדחה קודם גליה ידיענד אף נשהה שיעיד מליחה ינצלד, מיתר יאי
 בישלו כך נבר נתנגו מה שיש לעיין ניה (0) : י ואין .. עש״ך עשה נלומר ותופיף מלת נשר לא שאין חילוק נין אווז לעופות דחדא הוא אלא נין נשר לאוון יעיפות החליליפ אאייזית גטי קאי וקם״ל אף דצלי
 שלא נצלחכ״צ אשור כט״ש באות י״נ מ״מ ח״א נחלוליפ אשור אף שנצלה כ״צ דלא שייך ביח שריק קמ״ל דככ״פ אמרינ; ואפילו נצלה צ״א לגמרי שדי: יא יבלבר . עש״ך דלצדרין קתני יתיי קישי׳ הט״! אות ז׳
ב בלא . עש״ך ונל״ח פ״ק דחולין אות פ״ח כתכ ראישתטיט לחו. דברי הרא״ש פב״ר, שיפן מ״ו דטותר לחשוך חששוד  וקושיח חל״ח פ״ק וחולין אוח ס״ח דהר״ב לקטן נתנ נע״ז נשר טולייתא דינו נצלי י- י
ג רק . עש״ך  נין ננטלח או לא נמלח ינט״י כללים' אות י׳ נחנ דרא׳׳ש טייוי שהופך נאקראי אנל לגלגל תמיד אסור לנתחלר, ויפה נתנ וכן נוחנין העולם שאין נזהרים באקראי יטהשכין שיהא נצלו. יפה י• י
 דלדיון ושי' ססקוט לטקום אסוו וטח״ט מולח ננשא״פ או חתינח שנתנשלה נדמה דאשורח ניש ם' דפי׳ ממקום למקים דאא כרא״ש עיין אות א׳ אם p חיה לא נצלח נ״צ דאםור לאנלו ופי׳ ממקום לטקופ
 אלא דל״ח נשברת.הפרישה רמה שפי׳ יוצא הוא לחוץ כמ״ש הש״ך באות א' לזה הזכיר מאי״ח,דאשיר יח״ח במליחה כלא שהה שיעור מליחמ ראשיו לאכול חי מחייט ושי' פפקום למקום ונואטו! ועפר״ח אוח
 י״ד דפידש ארוגה לבש* לא אצלי דלא באו״ה וש״ך וכמ״ש הרא״ש ולא חבינותי דרא״ש לשיטתיח אפת בן היא אנל הר״ב דאוםר ננ״פ פי׳ פפקום למקום ח״ח נא!. ורע להכ״ח דבחצ׳ צלייתו נשאר רט מיעפ
 בתוכו ומה״פ אושר לית! בלי תהתיו בתצי צלייתו עש״ך אות ב״ח ונט״ז אות י״א ובבישול מתבטל הוא אם כן לכאורה לריריח בחגי גלייחו אין לאנלו נך אלא דאין הלני, נב״ח ובחגי צליה זב בל הדס יעוד
 דהנ״ח טורח דענ״פ בחצי גלייתו כיין דטותר לנשלו ה״ת דטוחר לאוכלו צלוי: יד והייגו. עש״ך ווב כל הופ ולא נשאו פאוטה וכ״כ ד,ב"ח בשימן ש״ט וטיהו בשימן וה כתכ דגשאר טעט ובטל הוא כמיעוטו
 עיין אות ניה ועיין יש״ש ננ״ה סימן{״ב דהכיא ראיה מנה״ג דכחנ שיעור מליחה נשיעיר צליה ומסתמא שיעיר גליה הראויה ולפ״ז לדיון לאי •דוקא הוא אלא שיעור חגי גלייתו דאז זנ נל הדפ ונל m לשי
 שיפתו לעיל אות י״נ דלא נגלת נ״ג אף לאנול נך צלוי אפור . וראיתי להט״י נלל ט' אות י״נ נתנ על הש״ך דלפ״ש התופי והרא״ש דפ שפי׳ פםקום למקום שרי ה״הי לא נגלה כ״ג וכ״ט מהגהות מרדני שהקיא
 הר״נ . לא ירענא דמה עני! תיש׳ ירא״ש דאנן קי״ל טולח נכשא״פ וחתיכה שנתבשלה בדפה אסור ה״ר. כאן וראיה שחביא פחנחיח פרדכי היא שכתב -דאט ריצה לעשות גינ״א (הייני שטטננין אחר הצליה)
 צריך לטלוח דלשעטיט אין צולין אלא טעם טשטע הא לאכול כך שרי ואין ראיה דודאי נל שלא נצלח חצי צלייחו לאו ראויח לאכילה לרוב ב״א ואה״נ דאט רוצה לאכול בך דאשור ואירחא רטלחא נקיט שרוך
 לעשות גיב״א בלא נצלח אלא.פעט. שוב ראיתי שחואה מקום לנלל י״א אות ט״ז ושם הביא הגהות ש״ר שעד 0׳ דטולח בכשא״ט ענר אתקנת חנטים וטש״ח אשור לאמל חי טשא״כ צלי שלא נצלח ניצ יע״ש

 שעח לכתחלח וחא וראי בחצי שעה די במו בחצי צליח דוב כל הדפ ופותר לבשלו אה״כ ה״ה בשיעור פליחח יי בחגי שעה וייל : טו יכל . זא**ו וטיבייו משפע בנטלח ושחה קיל יותר דקליש בולי חאי
 ואפייה בעינן נ״פ ובאו״ש מההשיל שיט! ט׳ וז״ל טח שההטיר נעל אנויי, להדיח נ״פ ואפילו לא שהה בטלחו ל״נ ועוד נראה אשילו שחח במלחו ולא חודה קודפ הצליח די אחייב בהדחה א׳ דנודא שורף• חרי
 יש פברא להישך. ועמיי בלל ה' אות פ״ו על פ״ש השייך ובעינן נ״פ אפילו שהר. שיעור מליהה נתנ דברי! י״א נתנ הר״ב בדיענד שדי נשהה אם כן אין להחמיר נ״נ לא ׳דענא מהו רהתפ קאמר ויעבד
 אס שהח נמלחו ואחיב נגלח אין לאפוי חכשר רנורא טישנ שיינ והרי נתנ דיייחנו אחר הגליה ופה ענין זה לזה והרי אדרבה יש טברא להיפך וכדכתיבנא . ועס״י ס״ט נס״ש המחבר והרב ישסשנו וינפץ וב״ש
 הרחה וא״כ מהראוי היה לצלי בלא טליחח די נ״פ ועיש נש״ך . וננר נתננו בט״ז שחח נמלחו שיעור מליחח ולא׳הודח נאחרונה ונצלו, ונתנשל ואין נקוירה כמו נהחתינה ג״ע. וט״ש רמיא ואפי' נמלה קודם צלייחו
 לא קאי אמ״ש לעיל דלהתיד כבישול אלאגפ״ע הוא י ובקגת דפופי ש״ע כתב ואט נמלחה כו׳ ובן הוא נת״ח דלא נרי״ו שאיפר דיענד והיינו אם לא הודח קודם גלייה אנל אם לא הודה אהד גליה ונתבשל גיע נפ״ש:
2 נמלח כשר בלא הדחה א' ולא שהח דטותר לגלי מותר אח״ב לבשלו אחר הגליה כיון דגלי פוגיא חרם שבלע טה שע״ט ודאי פותר לבשל אח״כ וכיש כבד בהיג ועם״י ע״נ בדיני כבד פ״ש שם : א  ו
 טז לא נקב הוורידי! בשעת שחיטה עיין נסי' כ״ב בדיני וורידי! לעוף ובהמה ושם כתננו ! ין רגה . עש״ך ודט .שבוורידין לאו דוקא אלא הפעם כל שלא ניקב הוורידי! כשעה שחרם חם גבלע
 הדם ובבל החוטין שבשדרה כט״ש הרשב״א והוה חרס כנוס בחוסין ההס ופש״ה אט ניקר הבשר מכל החוטין שוי ־יע״ש : יד! או גלי, עש״ך דלאו דןקא גלי ה״ה לבשלו בקדירח ע״י פליחה שרי לחך דעה
 כיין דאין הטעפ אלא טשיפ דפ שנחיטין שבכל חניף כיין שניקר חחיפין דם שננשר יוגא הוא ע״י מליחה יא״ג מזינת אנר אנר ועש״י נ״ב •י יט ויש . עש״ך חפעס דנל שלא חתך חוודידין בשעה שהדם
 חם הדם נבלע בבשר הנוף ואין יוצא ע״י מליחה אלא צריך התינת אבר אבר וכן לגלי בעינן א״א ילכאירה לאכלי חי שוי ובצליה הרם פי' טטקום לםקום טשא״כ נחי ועיין אוח י״ג ופיהו המעיין שפ ידאה
 דאף חי אסור דפי׳ טטקוט למקום ואץ יוצא ע״י טליחה נ״א נתתיכת אבר אבר ווה שעשה נלוטר ועפ״י כ״נ •י כ אלא. עש״ך וכבר כתבנו דבנירםת הט״ז וש״ך לא חיח כתוב בש״ע לאחר חתיכת ב'
 חשיטנים או ווב עיין ל״ח. ולא כיבינו משולט עש״י פ״ב ! בא ויש מי שאושר השפוו ולא אטרינן ככ״פ בשפוו ואין לו פליטה מנופו ואף דבצלי כל שהבליעח ופליטה באין נאחד אף שאין לו שליטח םנושו
ב לאחו. עש״ך ומח שחשינ על הלבוש אף ואפשו ווכ ציו קאמי וטווו או ככ״ש שייך נט  אפ״ה אמוינ! ננ״ש עש״י ע״ז מ״מ חבשו מונח על חשפוו ואי! האש שולם שם משיח יש אוסוין יי״ל גע"א ! ב
 בציר ועש״י ע״ז ואף בשר שפלט כל צירו והודה דיעבד שרי ולהמחבו אפשד לכתחלה נפי בצליה כל שחגליעח ופליטה כאי ולקמן מי׳ ע״ז אבאר זה : ואנו. עש״ך והיינו דלכחהלד. נוהרין שלא לחשהות
 הבשר לאחד שחוסר מאש ונט שלא לחתוך בסכין גלי שלא נגלה כ״צ לאסור השפוד לצלוח עליו בשר אחר שלא נטלת אאינ טלבן ודיענד שרי אף אם תהנ הששיד לתבשיל ויתח דלנבי שפוד אטרינן נטי ככ״ש
 ועפ״ש בםיפן ע״ו בזה . ונתב חש״ך נשפ רש״ל דדין שנין נתנ- נשי׳ ט״ט אות פ״ז ושט נאמר דטליחה וצליח שוין להגעיל המכין ודעת הישיש נשפוד להתיר דיעבר נהד״נ וזח דלא כט״ש חט״ן אוח יו״ר ועיינתי
 באי״ש פי' י״ז ילא פצאתיו וביש״ש פכ״ר, שיי ג״ז פפורש כדברי פ"! דהששוד גאשר וצריך ליבו! ואט צלו בשר אחר שלא נטלה נאפו הבשר רלא אטרינן נה״נ ככ״ש שנאסר םיד פחפת קגת חיטוט וג״ל רהבשר
 שמינה שט על השפיר לא שייך ננ״פ טשא״נ בשפוד כשר שגולי( על האש דהבליעה והפליטה כאהת שרי . יהט״י כלל ח״י אות ג' כ׳ דעת טהרש״ל כהר״ב לחחיר .בדיעבד השפוד ולא פצאתיו יאדרבח
 ההיפוך מבואר . שוב ראיתי• לכח״ג בהנחות חב״י אית ל״ו כתנ דיש״ש כתב כפ״ז אטנט כן ראיחי דיש״ש בתב שם דאין כח בידו לאשור הנשר שצלו עליו יע״ש ופ״מ אס ננע בתבשיל יש לאסור דלגב׳

 בשר אחר אטרינן ביח נכ״פ יטיט חשפוד פאיסור בלוע ובאין ה״מ יש לאפור התבשיל ונמ״ש חט״י אות יו״ד וכן ראוי לנהוג כ! (°):

 ליבון טהו אס דוקא ביא פשקה והא דם משקף חוא ואם רוגח יוטר נל שחםשקה נשנים כטעשה קדירה די בהנעלה ואם הכלי ריקן וטלונן נאש ונש? עויה םשקה בחוץ צריך ייבץ דביע ע״י איר א״ד דט טבשר פעט
 הוא והוי, תשטישו ע״י אור טשא״ב משקה צלול שנשל בחוץ ע״י אור דאפשר די בהנעלה ואי״ה בשיי קכ״א אבאר זד, ועיין ט״ש בהא וטפת חלב שנפל על הקויוה בחיץ •י ע1ד אבאר לך צלי רותח שחתכו אצל
 האש יש דעית ליטר נירא טישב שייב אכל בהיפר מאש כתבתי בט״ז דעת האורח פישור לאשור השכין ובאטת לא ירענא על טה אנו טוטכץ נהוטר טאש . אלא שראיתי ־להב״ת פ״י כתב. על פ״ש םפי חפצות אםור
 לחתוך נשנין גלי הא דלא אשור השגין דאין יפ״ב נפנין נפ״ש הגחותאשר״י ועיינתי שט יי״ל נני.תיין נללא דטלחא חולין קייב א׳ נתנ ר״י שירלי״אי! נשחיחנין צלי אצל האש יש לןזפיד חפנין נשיד סולדת
 נסכין ונאסת תסור, הוא פה ענין י״פ בםנין בל שייט בבשר אושר השכין ולא עוד דלא שייך תחאד, כה״נ דאפילי הסכין לטפה נטבואר סיפן ג״ר בש״ך אות נ״ה ובאמת מ״ס חוא בהגהות'•אשר״י תל״ל אס תייס נו

 ״חשכין אשור ה' נפקיש ביח ינ״ס טדנתב "גו "כשכין "בו קא׳ אבשר וכן פגאת׳ ליש״ש שבייה שי' ניז העתיק אס יפ״ב ״חסנין אסור ובן נל דבר לא אינפח ל! אלא אס האישיר חס ויס״ב וציע נזר, (°) :
ח לי אס גלו בשר בשפוד ואוז״נ תחני השפיר לטאכל חלב כלא ליני! ראםור חטאנל חלב ואף לטאן דטחיד השפוד דיענד וח״ט מ״ט זח לנכי איפור דם דשריק וננ״פ פשא״נ שאד איסירין נשרך א ר  י

 ביותר ולא יצא כט״ש י&״ז בשי נכילה א״כ השפוד בלוע מבשר ושטנוגית ואושר החלב שוב דאיתי שדבר זה פשוט הוא שתינוקות של בית רבן יודעי! אותו אלא אי נימא הכי ניטא אס צלו בשר
 שלא נטלח נששוי ותחבו חשפוי לטיפ או לתבשיל ואוז״ב נתנו שט חלב טותי יהוד, נ״ט בר נ״ט דהיתרא כמבואר ואף ונאסר השמנונית שבשפוד טתטת דם הטעורכ עטו ולא שייך באיטורא ניט בר נ״ט
 גם מחטת הדש עצפו . דהניי נתנ דיש להק! נכ״פ נכי ששיי הואיל ודפ שכשלו דרבנן הניאו הטין אות ט' יא״נ לכאורה לנני ננ״ח חוה דאורייתא לא טקילין יה טעית דחנ״נ בשאר אישורי! דיננן ודפ
 לאו בשר חוא דליתםר ןשיס כשד בחלב כסבואר בסי׳ ש״ז וט״ש שט הטחבד איני ליקח טשיםנביח הא ליקה משוט דם זה לשיטת הר״ט ז״ל ואנן קי״ל דם שבישלי דרבנן יכל בדרבנן פוטנין אמאן יפחיד
ב או״ח נלל ל״ו אות י״א שאט שכחו וצלו בשר בלא ליבון דשדי חבשר וטשטע אף שנסלח יהודח אפ״ח ככ״פ יגשר חב׳ או דכדייעכד סוטנין ליםר ת  גדם נניפ וטש״ד, תתנשיל פיתו ינדאטרן(°) נ״ל י• כ
 בשפיר כנ״ש ואין גריך עיר ללנן הששוד וכוונתו מגליה שניה שלטה השפיר ויראה לי דהיינו שנגלר, אחינ עליי בשד שנפלט דפי דאז לא בלע חשפוד בשניה ופלט טה שבלע בראשונה אנל אט צלו אח״כ
 בשר שלא נפלח ודאי צריך ללבן השפוד אחייב . והט״י כלל ח״י אות ב* העתיק נסתם ולשי הנראה משמע טאו״ה דצויירי שצלו בשר פעט שני נשר שנטלה יע״ש . ולענין ששיר שגלו נו נחל נלא קריעה
ף אע״פ. עש״ך דהחיר אפילו המוהל ענ נל שחוא חצי *ליה זב גל . ואש צלו נשר נבילח ונגע בראש חשפוו במאכל ובן מנשר לחלנ אי חס טקצתי חש נולו אנאד נשי׳ קנ״א(°) י• כ  עם״ש בשימן צ׳
 הדש ואינו אלא חמר בשר ואף נפ״ע שרי ולינא ט״ע דאין מראהו דומה לרם וט״ש רש״ל דהוה סשיקא דאורייתא חשינ עליו דפ שבשלו ררננ! ועפ״ש נשי׳ ש״פ ניון דעיקר דם דאורייתא םחמירין בקצת פסיקות :
 בה בשי . עש״ך וחיכיח טאו״י, שאופי לא נצלה כ״ג• לאכיל כך דשטא פי׳ פטקים לטקימ ואפילו חני בחצי צליח פתיר ש״פ דוב כל חרפ ראל״ב שמא פי' ונשלפא בבישול פחיר ליה דנטל הוא ויש

 , לע"! בבישול נושא שפא פי׳ פטקוט למקים אלא טה שפי' יוצא לחוץ היה בא! וי״ל !
ו . עש״ך דאפילו הודח דנפתםין נקבי השליפה וה״ר, לאחר פליטת כל צירו היבא דהבליעה ושליטה כאי ש״ר והבין הוא ודאי פראית טפילת נר גוזלא יקפח אין לו פליטה כלל טגופו אפ״ח ל י £ א  TV א ו
 י אטרינן ניה כנ״ש אטנם ט״ש לשון ררא״ש וטור הנה בטור ליתא ושהה אלא הנ׳ כתב ואפילו נמלח החיצון שעתר. אץ טרור לפלוט וברא״ש פנ״ר. בתב ואפילו נטלח החיצין ״ושהה
 דהשתא אין טרוד לשלוט דמו ליטר נטו שנולע שילט אננ רמי יע״ש . וט״ש טרוד לנאווה הוא טיותר נט״ש הפיישה דוראי אפילו תוך שיעור פליהה החיצון נו^ע דאין לפנימי פענר נ׳ אפ דרך שט ועיסר



 טורי זהב יורה דעה עט הלכות בהמה וחיה טהורה שפתי כהן קעא «=אי יעיל״
 K משנה חולין דף ניק 1
 נ ני׳ייסא ש0 וכדמהרש לה
 שה גגמרא : נ תור הפירוש
 השני שנושיי וכ״כ צתיה:
 ר כפירוש הראשי! שגרש״ שה
 והיה וכמגו המישפימ ילשין
 והעיקר: ה מימרא דרג
 חתוא ש0 : ו סור וכיג

 גליזן מהרש״א
 (סימן פ״ט ש״ע סעיף אי)
 0עלת נרח ופיפווזיוז
 פרוקות . ודוקא מושרשות
 לנטד׳ לא בפקצת שפדיקית
 טלטעאז ומחובר לטפד״פ״ח:

 עט א סימני בחמה וחיה נתפרשו בתורה. כלומר הסימנים שבין נהמה וחיה טהורה ל3המה ומיס שמאה נתפרשו כהורה
 י כדמפרש ואזיל; אכל הסימנים שכין חיה לנהמה לא נחפרשו בחורה אלא חכמים נהנו כהם סימנים כדלקמן ריש סימן פ׳
 וק״ל : ב ויש אוסרים שניבין הם כי׳ . ולשון זה נראה ביקר וכן נראה דעח מהרש״ל פרק אלו מריפוח סימן ק״א עיין שם :

 עט(א)
 r שיגד

 סימני בהמה והיה טהורה
ה . ובו ג׳ סעיפים ר ו ה ה ט י ה ה ו מ ה י נ נ מ י  עט ס

 שאין לו ניבין עד
 ׳ילדיל״דכיון שאין לו שינים
 למעלה הוא מעלה גרה וכל כו׳ כצ״ל
 וכן הוא כטור: (ב) שתחת העוקץ.
 פי׳ עצם האליה שקורץ אנק״א :

ת גרה ל ע  א א נא] ״ סימני בהמה וחיה נתפרשו(א) בתורה וחם שני סימנים מ
ה שיני׳ בלחי העליון ולא ניבים י שהם ל בהמה וחיה שאין ל כ ו  ופרסותי׳ סדוק!" ב
 תלתלי בשר כעין שיני׳ בולטים בחניכים ב נב] י וי״א(>0 שניבין הם שני שינים למעלה אחד מבאן ואחד מבאן בקצוות
) בידוע שהיא טהורה והוא שיכיר בן גמל(א) שאין לוניבץ ער ה י ״ ס ל ל י ע מ י ״ י ח מ ל ל ה י ע ה כ י ה אס מ כ י ש י י י י ש ) ת ו ת ס ל  ה
ת פרסה חוץמגמל וארנבת ושפןשהם מעלי גרה ואינם מפריסי׳ פרסה ולהם ס ר פ  (ג) שיגדיל וכל שמעלת גרה היא מ
ה י׳ ואינו מבירח ופרסותי׳ חתובו׳ שהרי אינו מ ה  אין לחוש שיש להם שיני׳ למעלה או ניבין לפיכך המוצא במדבר ב
, וכל שמפרסת ל מ  יכול לבדוק בהם יבדוק אם אין לה שיני׳ ולא ניבין למעלה בידוע שהיא טהורה והוא שיכיר בן ג
ה שפיה חתוך שהרי אינו יכול לבדוק בו יבדוק ברגליה אם פרסותיה מ ה  פרסה מעלת גרה חוץ מחזיר לפיכך מצא ב
 סרור^׳בירועשהיאטהור׳ והוא שיכיר חזירנג] י יש לה קרני׳ יצא מספק חזיר וטהור׳ ואין בהט׳ טמא׳שבשרה(ב)שתחת

 ביאור חגר״א
 {אז טיסני גתטה יתיה כו׳ * טחני' ונפי שס חית נכלל נו׳ ושס ע״א א׳ : יג״ק ואפקיח לניביח כוי! [ג] יש לד, קינים כו׳. עיש״י ננדח ניא נ׳ ד״ח ויש כו*
 [כ] וי״א נו׳ . עבתיג והניאו ראיח טטימ נפ״ו ושנת דשקילי ניבית ונפ״נ דאין כיוצא נח דאין טלפיס לטטאח אלא גתויר נטיש נתורה וטיש נמתני' ויש נו׳

 כאד היטב
. כלומר הסימנים סכין נהמה וחיה סמויה לנהמה וחיה אבל חכמים נתנו בהם סימנים כדלקמן ר״ס פ׳.: (ב) שניבין . כחג• השיך ה ר ו ת ט (א) כ }? 
 טמאה בח&ישו גתויה אכל הסימנים שפין חיה לבהמה לא גהסרשו בשורה ולשון זה נראה עיקר וכ״נ לעת מהרש״ל: (נ) שיגדיל. דכיון שאין לו שינים

ת שעתי דעת ח י ל ת מ ו כ ל ה ה ז ע ן ע מ י  ס
 דאין לוטר אננ ופולט ו
 השטיס טלת ישהה והטו

 ובין שהה וחאיטוו חוא בחיצון ובי! לא שחה והאיטוו הוא גפניטי םוזיצי)־ שקודם VW! עיי טליתו.
 אטיח אנ»־ינן בביס טופ המילואים בחיצון והיית נפניםי אפיינן נניפ אף שאין על חאש: ב וביש .

 משבצות זהב
̂• אננ ופולט ונקיש פרוד נם  דאין לוטר אננ ופולט דם וידיה פולט ואתויני וחפיר השמיט העי
 השטים םלת ישהה וחטחבר השטיפ חבל ונתב ואפילו נסלח החיצון וידאת לפרש דח״ס נסלח החיצק

 עש״ך ותוכן כוונתו דהר״נ טיקל אפילו ננפלח הפניטי והודח דאין פרוד אפילו לציר אפ״ת מרי דנווא
 טישב שיינ פחחיצון ואי! טניח לבלוע נפניטי אםנס טהרש״ל והן הפכים השיך דפניטי לא שייך כביפ
 שאין אצל האש רק טרוד שיין בפגיטישאין בולע טשא״כ חיכא שבילע שאין טרוד תי לא אטרינ! ביה
 נכ״פ יבויצין אף שאין טווי כל שחבליעת ופליטה באין כאי אף שאין לו ציר ש״ע נכ״פ והנט״יי ואויר,
 בלל מ' ו״א שכתבו לאשור אם החיצון נטלוז חיינו שלא שהח החיצון שיעור טליחה והפנימי תפל אטוי
 וטיש או״ת ונטלח החיצון אפוו ובליעת הפניטי נשאו בתוכה להו״כ ציל דת״ק ינליעת הפניטי נשאו
 כתוך החיצון וחוא דחוק ולשיך חיק ינליעת חפניטי טר, שבלע טחיגון ע״י טליחח קווט צליח כיון
 שהחיצק לא שחח טיו בלע חטגיטי־ ע״י טליחח ושוב לא יפלוט אגב ום וידיר, דבטליחח. גה״נ שיי
 טשא״נ עיי צליח שאין אצל חאש לא אפרי' כנ״פ והשתא לפיו הכי הוח הוי! ליש״ש וש״ך כל היגא
 דשניהם תפיליפ שניהן טותייט ולאימת בלע הפנימי בשעה שהוא חט ע״י צליח אז מפליט ויליד. וטווו
 ואין בולע וחיצון אף שע״נ בולע פפגימי דאין לפנימי טעבו כ״א ווך החיצון גצ״פ בחיצון שאצל תאש
 ושניהם מלוחים ושחו שיעור טליתו! נינ שרי ווה פשיטא הוא ואולי דל״ת והטלת נאפו לויא ויש ט'
 כמילוי עפ העוף ננד הטלח שבפניטי והחיצון טדיח אחיה ושרי דטסתטא עוף חוא כסו חטילוי ונשיש
 בקדירה ב״נ כטו הוזתיבה שרי נטבואר סי׳ טיב זהו דין א'. הבי גששניח! לא שתו שיעור טליוזח ג״כ
 פיתריט דפניטי טרוד ואין נולע. השלישי הינא שהפניטי תפל והוזיגו! לא שהה נאפו־ הפניפי סיד ע״י
 סליחה וכניפ לא אטוינן לננית אבל ודזיצון נ״כ תפל פותר ואימת יבלע לני חייפא ע״י צליח אז הפנימי
 טרוד ולא נלע. הרביעי חיכא דחיצין תפל או לא שחה ותפנימי שהה רנאסי־. וטיבריו אתה לטי אף
 שלא חוות השניפי ואין גטתםין אפיח נאפד תפנימי סיבת כ ושהח משפע ירק שחה ולא חורח ואף
 רגפי' ע' פסק דחיבא דפולט ציי בשליחת אין בולע טחתינח שאצלה ועא וטי לחת׳ נח שנפלו. לציו
̂״ט פתיר עיי הדחה ופליהה שגית ננ״ט אגב ציר דיויח וכאן שאין אצל  ווווא׳ בלעה אלא והתם בו
 האש לא אפויגן ככ״פ . חוזםישי הינא שהפגיטי לא שהה וחיצון שהה אפ לא חווח שוי החיצון ואי!
 נאסו ואף דע״ב נולז ע״י השליחה תוולה מפנימי ראם הפנימי בולע םחיצון ע״י חטליתח ביש חיצון
 טשניפי וביון שאין לו וש״ע כ״* *יו והר״נ לא חתיר אלא בח״מ וא־ש״ל אף כהיפ אפוו ואיך ג' הש״ן
 דושיל המביט עטו בצל זח י״ל וגליה לעגין וח עויף טנזליתח ונכיפ אטוי׳ נחיצון אף שבלע בל שיש לו
 גיר ש״ע כנ״פ אבל הויח מסתפין נקבי חפליםח בחיצון לא אפרי׳ ביח כנ״פבח״נ והו תגיל טדבויו כאן:
0 ס״ש יהמחנר וחויב חניגו בהנסייי דםייד׳ ננטלח חחיגין ושהה קשיא לי נהי דהיינ הנין 5 מ  א
 בך בת״וז בלל טי ו'« אבל הנ״י כתכ והנפ׳׳יי גוזנו ונמלח החיצון ותפנימי לא נמלח אפוד
 חפניפ׳ עיכ טפיש וחיצון נמלח ולא שתה דאל״ב אלא נמתח איפכא טיגעי ליח ואפיו התיגון ופגוו
 הייתי לוסו דחב״י כיכ על הטור שחשםיפ םלת ״ושהה ונס אגב יפליט ביי סובי בין נטלת חחיגון
 ושחת או לא שהה טותוי£שניהם ע״ז נתנ ולא כתגטייי שאוסר חפגיטי בגטלח החיצון ולא שחח אלא
 שמח אעשה שהנ״י כתב ולא כתופי וחיינו דהנט״יי מחולק עם חוטפות שלפנינו ואלו אי חוח פפיש
 חגיי דחגם״יי איירי בנטלח חוזיגון ולא שזזת אין טגואו נתיס' וטתיוין דחתופ' מיייי בפי' יחיגון
 נטלת ושהה דאין איסיי בחיצון וראיה פטפילת בו נוזלא אם לא שפ״ט הוא בנ״׳ וגיל ואי נפלת חוזיגין

 אסוו החיצון או יאסור תפלטי ו״ל לחיצון ינדאסון באן :
ן בפייח אות ב׳ השיג על השיך פו״פ ז״ל פ״ו טפיא הי״ו דאט נשו שלוק או צלי םלוי בעוף י י ע  ו
 * I וגלאן מותי וחא יבלע הפנימי פץיגון יע״ש וי״ל יחו־״ט טייוי שחיגו! גטלח ושיש הפואז
 דםיט נשאו בו וט לחי״ם אה״ג ושאני גלית דטעט וט שנשאו נפניטי ועל השטח חעביי הטליחד,
 וקורט שתרגיש החיצון חוט אש נבר נתקשח נהוט ולא יגא ב« נטו חליטת הלנך אין ראית שו״ם
 להתיר . ועני״ו ולא הניגותי מיש והרים טובו חתיכה שפלטי. ביד וצירה שחוגחה אצל חתיכח נפליחח
 שרי הוא וטיט לא שייך גא! גביפ בפגיטי כיון שאין אגל האש ועוד יהר״ט לא סוגו חני כיון ואין
 הפלח" •ועל,שישליט גל הדם שחתיכה יטש״ה מצריך סליחח ומליטה א״כ דט טעלטא וודאי לא מחני
 כנ״ט לחריפ דגשאר קצת נתונה ודפ שפירש אטור בשלטא ישיע כל שלא פי' ויגלט ששונ אין יוגא
 שוי נפנואד להטעיין גר״ם ז״ל(וווזזק לופר דם םעלםא יפלוט הצל) ופיט הא ודאי ראם אחד פהן
 גפלח ופודה יחשגי לא שחר, בפלחי ב״ע אף תר״נ טורה דנאסר השני עיי ולא מהני גליה אח״ג דאין
. עש״ך וחיה שידיחפ ביא לבדו ומשמע םדבייו ראפ פלאו C י• ג עי °  הבליעה ופליטת באין באחי (
 בלא הוזזה נתוייתא fp שטויח תויגו! אשיר והא העוף מסוזפא בפו המילוי ובפי' פיט נחבאו־ יאס
 יש בקדירה נטו התמירה הבל שרי ואולי והוד. איפוו ובוק בי אין שייך יגפט הפלה ופיפ לאי כלוט
 הוא דהחיגו! וודאי טגטוף ופיהו הא וודאי דאט אין נהיגון בפו חפגיפי אין שאר דגוים שבקויוה
 טצפוף כיון והטלה היא בפנים אף לש״ך וחולק על רש״ל נסי' 0"ם נא! פודה(°): ד איגו. עש״ף
 דליי להתיגה עבה רועילוי הוא בשו בפ״ע ואפילו פלח העוף נפנים ניב אין מועיל למילוי וטיש יגויך
 למלוח העוף ניב םב׳ צרדיט םרגויו גואה יבהים מ״ט שרי במו בסיטן ס״ט רטיטי להתס ילא גם״ו
 באות ד' בשם ישיש ינה״נ אפילו נהיט אסוו וגיע: H וגל. עש״ך וסחויב טשטע וביצים עם נשו־ חוה
 בבישול ביןלקולא וביןלחופרא ואף אם לא גטלח הנשר שנפגי׳ כל שיש ניגייעסו הוה בנישול רלא כישיש

ר אפילו לא נמלח גלל פחיצון מצועמא יאמרן דל׳׳ש ו ס א ס נמלח והוי!) הפנימי י גרע טשי. ונ״ש א  למלימה ו
׳ ו נ ס ד ה ו ו . עטי ו מ כ : (ב) ו ר א ג ׳ א מ נ ך לאש ונשיך או ו מ פ אף שיש לו דשיע כיון שאין ס י כ  בפנימי כלל נ
מ מ ובאין הי י ה ס לאחר פליטס בל צירה אף נ ״ ג ס ס סי״ע ס״ו נ י סי ד למחיהה שנשלס לציר דאו י ל ה ו ׳ ׳  הלא״ש נפג
ך הפנימי ולי) שהה ו ועיהו נמלח ת . ה שאין כן כאן ו והשליטה לאחר זמן מ י ן יג״ש ימוין שם המם הנליעה מ ו  ה
ר א ו נ מ ר אףלצלי כ ו ס א ד במליחה והשליטה לאחר ומן ו לע מי בו ר י ה לאסו ד נ ש ״ י  והחיצון שהה וכיש הודח אף ה
ד וצירו ונמלח י . נשר ששלנו כ י ל ע דיש לחקור תקירה אמת וגדולה היא א ד : ו ׳ ת נ ו ו א י ש * t ועמ״ש נ  פ
י למה א ליעה ושליטה נאי! נ נח אצל חתיכה במליחה שלא שהה היו! דהנ הו ו מתחלה ו ח כ ת המליחה נ  מחדש אשר כ
״ג ונמלח החיצון ושהה מן ׳ ה סי ״ ג פ ן מליחה לצליה הא כורסא שוה לשון הרא״ש נ י ר וכ״ת ויש חילוק נ  יאסו
סר גשר שנמלח ס או ו ס נ י נפלה לציר שאשווה ורנ ה ששהה ו נ י ת ס ח ו אף ומעשיםןנבל י ימי לא נמליו שרי ו  והפנ
קא היכא שהנליעה ופליטה נאיןכא׳ כמו מולייתא ו ו פ די י נ ׳ לא שהה שיעור צליה בכלי ולא אמריין כ  נכשא״מ אפי
ן מליחה לצליה נלל י י דאין חילוק נ ו  משא״ג התה הפליטה לאמו ומן וכיין שנאסר אין חוזר להיתרו יעיש ה
י זה נ ו ס ו י ת ש ת אה״נ אלא ש ״ נ . ו י ר ס ש ח א ס הנליעה ופליטה נ ר !נמליחה א ס ק1דםאסו ע י ל נ ם ה  ובצלים א
ן ח ג נ ן שיעור מליחס ו ו ת ן יהא הס נ כ ס כ מ ם לקדמי לפליט כל ציון ו י ג ד ס שאסזויס ה י ג י ת י פו ר מעו א ו נ  מ
ס דלפי קרטייסו ולא י נ ן ו י ו דאין חילוק נ נ ס להו״ב דשו ס אענ מ ׳ ו א ה והגלימה ופליטה באין נ ס  אז המן ט
לע והמלח אין שועל ו ס לא שנמלק דנמלימה לא שיין הבליטה ושליטה כאי דמיד נ . א ר ם ו י ם נ ה ד נ י ס  נ
ן . י מ א ו כ ו ולהן בסליחה בהל גווני אסיד ו י א מישנ שיינ מ י ו ט הצליס נ נ א נשעה שלימה משא״נ ט ״  פעולת! נ
ה להשליטה לאחי זמן סא ז ה תיי נ מ ס טל מ״ש היא״ש ול״י למולמ ננשא״מ ו י ר ) ויש לנו הרהורי מ ° ) 
כת תפילה ס נפכ״ה שהסכים לס״ה חתי א ו ו ן והפליטה לאחי ומן כמו שיראה ס ל שיש דש״ט א דם נ  הלא״ש מו
לטו הניאו הא יכשאימ ו ג . ונשלמא המו׳ ר״ס נ״צ ד״ה נ כ ״ ט״נ כשאימ נבלע כחוזק נ  שהונחה אצל מלוחה ו
ס . וא״י מ ו ״ ן ) חיצון לבדו וירימו נ ג ) ־ י או דלא ס*ל כה״ה משא״כ להיאיש קשה וי״ל •  י״ל דאה״נ קאמי
ה מילוי הפנימי ומדיח מ ו ס מלאים נלא ה מ ג׳ ומיהו א ו גמ״ש הש״ן או ק וידיחו כל א׳ לבי  מלמדינו ואולי הי
ו א ט ה כמו החתיכה מ ר י ו ק א יותר ממילוי וכל שיש נ א סו מ ת ס פא מ ו ף ג ו ע ל ו נ פ י ה שרי ל א ר  החיצון כפי מ
ר חה ומלאס אפו ס מלמו לנ״א נס״ט ולא שהה נמלי ב הלבוש א ת ' * כ י איה נ ״ ש ׳ ועמ״פ '  בסימן ס*ט ישו
ן החיצון ד י ד נ ו ׳ אי מדיח החיצון נמ״ש ואי משוס שהפנימי ע ה יש ס נ י י ח  יעיש ויש לעיין א׳ מחמת הלחה א
ס כל לישמוי ואני רואה ל ו פ ועכ״ש אי מלח הפנימי קצת ק י כ י כ מ ן במליחה ז נ ע אמלי ל שיש ישי ן נ כ ה ב  מ
נ שיינ ו5״ע.(°)!עמ״ש ש י מ א י ו נ ג כב״פ דדומה למולנו גכשאימ שהמק!׳וחוק ול״י לצלימ י י ה נ י י ו מ  שנועמו ללא א
ר דנמלמ מצ״א שיי ולדידן ה אשור החיצון אף להמחנ י פ ימי א א נשס רש׳׳ל אן< שמלמ פנ י נ  נש'ך.'(ד)איגו.טנו״ו ה
ן עיין נרא״ש כתב דה של פנימי נ ומ״ש אין הלשון משמע כ ו ה״מ לאתר הנישול שרי מ״מ כאן אין לו מקום לו  נ
ל ג נראה דאסו י גה״ ו ה מ אי א י הו . ומיהו הפנימי אי נמלח ו ח י ל  וסש״ו שינ׳ בלשונם דה שנשנימי מיין פרישה ו
א אה הפנימי עי נ ו הבישול ולא מי נ י ם מילוי הגשר י נ כל שיש ניצים ע ת הר״ ע . ענו״ז ו ס  ויש לעיין(°): (ה) א

: ר ש נ ן מישנ שיינ לחיצון כל שיש שם ביצים מעורב עה ה נ י  לא נמלח דאס1ר אפילו החיצון לא נמלח לא אמו
מ נשר שלא גמלח דאין מעכב הפליטה ו מושל למשוח נציל בשל שנמלח א ל וס׳׳ק א לי י . ט«״ו ו  (א) א
ת י ס ה שומן אווז אין מעכב הפליטס !בש״ננ כתב שמן 1כפי הנראה לצ״ל שומן שכ״כ נ י ה  י- . ו
נ כתב ביציה ״ . ונל׳ש בציר גאו״ה כלל ט׳ י ש א ש אצל ה מ ג שומן אווז ויראה ה״ה שומן בהמה מ י  כלל צ״ח י
הה שיי והניח נצ״ע ן השליטה ואפשר טיחה י י נ נ ע מ מ י״ו ואפשר ביצים נקרשיס ו  מתובלות ועמ״י כלל כ״מ או
ס ס א ״ ׳ י ה כלל ט ד א ד וג״ה נ ב דיעגד שוי משמע הא לנתחלה אפו ת ח כ ״ ת נ ו . ה ו  וכן האימ אומ א׳ הרגיש נ
׳ ע׳׳ז דאס החיצון לא נמלח או ף להתחלה ול״ד לדלעיל סי ב א ת יעבד שדי ולא לנממילס ורמ״א נ  משמו בשומן ו
פ ״ ב א איןמעכג כלל הפליטה ולא נ ד שרי ולא לכתמלמ הכא כיון דמשהו הו ג בשד שלא נמלח דיטנ י  גשר שגמלנו מ
ד שימלמי שניהם מלימה ז דלכמחלמ אין לעשות מולייחא ע ל לעיל סימן עי א נ ת . ודין מולייתא נ ן א  שיין כ
נ לכחחלס אסור לצלות נשר שנמלח עם נשר שלא י י . ומה שהגיה לטיל ה ע י ס א נ י ה והורמו ל י י ד ק ל ־ ה י ו מ  נ
ג והבליעה ושלימה ה״ ח נ ד ו י שרי אפילו ה נ ע י י ר ו דח אא״כ אפ״ה צכתמלה אסו ו אפילו לא הו נ ״  נמלח ה
י ס שליטה לגנ י צליה מיחשנ ו נ ג ל ׳ וצ״ש בשפוד מישוק שריק ואפילו לא הודח הנשר סא׳ מראשונס ו א  באין נ
ר ו נ ן טיפה שנלילתה עבה ואופי( מ ו . עט״ז וסשמיוא היא שגומנין נשל מ ן י : (ב) נ ו י ר מ ה נ״ש לגני א ד י  ל
ס ג ב היא לא נורא מישנ שייג ולא שולט ו ע ן נישול כיון ו י נ ייש לה כל י ״ ו מ קאמר ה נ ח מ ו על ה ן א ו ר  ג
י הימן ש״נו א י נ מ ה מ מ י ן חתיכה שנתבשלה נ י ד אותה חתיכה כי נ ׳ אין לחוש ומכל שרי מל ס יש ס  לקולא א
נ מוציא למון יט״ש . ט י י ה שפי׳ ה ומים אשירה אותה המשיכה ול״ו לבישול שכל מ  ויראם אפילו לכבוד אי
י דלא ה נ ודה לזה ו נ י ״ ו ה ב ונששטיו״א צריו נטילת מקום יע״ש וגשי'הנראה אפשר ו ס ת א׳ כ ו  ועסל״ח א
ס קליפה טפ״י ת ׳ ולהצריך נשילת מקום כמו ס ס מ דינו כמלימה לשער ג י ׳ חתיכות מ J ׳ או  חיישינן לאסור נ
ף ו ו ממ״א הטופל ע י ה מר׳ימ ז״ל פ אי יא י ו והנ מ ו ף מ ו ע ר הבצק אבל נ  ק״ה . ומ״ש הפי״מ נפשנףי״א אסו
ה נמ״ש המוס' נ ה ראיה דהתה טופל היינו נלילמו ר ן שלי לא ילעגא מ י ט ר מנצק אלמא ה ו פ ק אי לא זיג א צ נ  נ
א ן הו י ׳ ומש׳׳ה העוף שיי לשולט ואינו בולע והקמח אין מעכב ל ו יס טופלות נ י ח עשי ו נ  נש׳ נ״צ כמי נ
נ״ה נאו״ס נלל »״ו 1נס״ח נ ו ״ ף ג ס מלצאת ואוסר העו ו ב ס כ ע ס מ נ מ אסור משא״כ ששנויו״אלנלילתו מ מ ן ס  ו
ם נמלח ו א נ מ מ : מה שכתב מ א י כ הכר״ו וששיט ה י נ ף לאי דיקא ס״ה נשר בהמה ו ו ע דע ו מ וצ״ט . י ״  כלל נ
וני הוא לאפוקי משבית הר״מ ו״ל שסובל שאיןכל הדס יוצא והלכך מצריו לחלוט ברוחחיןזאנן מ מותר בכל גו י הו  ו
ן נ א אמלי ל נ י ת א נ ״ . ולנוש ס ה ר י ד ק ו ל מ ג שרי כל שנמלח זהולח נ י מ ך אפילו נסשנויו״א כ ן הלי  לא סיייל כ
ל אלא חליטה ע נ טב מ ס יעיש וקשה דלהי״ם אין הנ!עם לרו ר ד ק ם ואין כאן דינונ שיבטלגו כמו נ  לנשאל מעט ד

״מ להיא״ה ו״ל וי״ל : ן ושונ אין יוצא הדס עיין גר״מ הל׳ מ״א ועיין נ נ ן נעי י ח ת ו ו  נ
 פ״ק דחולין םי׳ניט שם האריך תתווכח עט הריב ז״ל פאיש ומחלק אט לא נסלח ומילוי או יש חילוק בניגי'
 לחוד היח ננישול ונשר עפ ביגים שוי ואס נטלוו הפילוי אף ניגים עם בשו חטלח שבפנים נווט שיקיש והוד, נבישול והריב אין פוזלק אף כלא נטלח כל שיש שם ביצים עפ נשו הוה בבישול ואם היה פ׳ חנל פותו!
 if^J בתשובת ישי׳׳ם סימן ט״ו אותן הנותנים חתיכת בגל נין חתיכה לחתיכה וצולין בלא מליחה אפור וחפר״ח אות ח׳ השיג עליו וכתב ילנתחלח אין לעשות נן ודיעבו שוי . ובאטת לפי פ״ש חר״ג
 נו׳׳פ עשבים שוי וביצים אי לאו וגקישיפ חוה שיינן אף יאין לחס טה לפלוט מגופן ואף לרש״ל נה״גאגל האש שייך נורא פישנ שייב אוככ״פ וט״ט בצל שהוא הריף איני אופי בה לא איטוי ולא
 חיתו , ודע דלרש״ל יש לואות ביגיט עם נשי שלא נשלח מתיי והא היה כפנימי יפלט ב״י יציוי ובילע מחיגון ולויויח לא שייך בסניפי בכ״פ כיון שאין אגל האש כפ״ש באות ב' וגיע • ואנו אין גוהנין
 במילוי אפ לא ששניהם פלןזים נס״ש הריב וטוני וטולייתא האמור נפרק ב״ג ושוי חייגו ויענו ולא לגתוולה והמנהג ומולחי! שבי גידין גטו לקרירה : ו ואפילו . עש״ן עשת גלופר רפה ער שיטלוזנו

 . י שניהם ביון דהטילוי הם ביצים לו״א דהר״נ מיידי נשר עט ביציט וטובי אף שאין גמלה הפגיטי בל שיש ביגיט אשור נטו שנתבאר לעיל(*) :
, עש״ך עשה בלוטו ובפי הניאה דבטליחח נהינ אם טפלו ננגק אמור הגשר דהוה בטולח בבשא״מ ודווקא צלייה םיתי סיינא ישיט ביבה ולדידן בבל נווגי אפור. אלא שראיתי ל £ ן ט  ?5ח ££ ה
 י להכת״נ נחנהות חב״י אות ז' נתל בשם וטש״א והא ונפרא והוח טפלי לבר אוווא נטליהד, איירי יעיש וטיט לדידן ודאי אין נ״ט דאי בגליה אסור הבל ביש בטליהה דהוח פו*>
 נגשא*פ(0). ודע טופל היינו בלילתו ובה ו6שטיו*א נלילתו עבה וזה כפי׳ התופי וטפלי נלילתו וכה ואנו א״א בקיאין ואף בלילתו וכה אטור הגל וכל דין בישול יש להם. ואף מדברי הטור יש לוזוהית
 קצת דבשי• שרי אינו אלא הבל אסור, וט״ש הו״ב ופשטיד״א יש לה כל וין נישול בקריות לא יועלא אפאי לא בתב ובותא טפי אפילו טופל בובה, א״א בקיאין ויש להם וין בישול בקויוה וג״ת
 והו״ב אפילו לקולא קאטד יפשטיי״א יש לח יין בישול שאי! הלשון טשטע נ!: ב ופשטיר״א. עש״ן ועפר״ח ובפי הגיאח ינט הי״ב יודח ואוסר עכ״פ ב״נ נטו במליחה ובעינן ט' יקליפח חיה כאן ס'
 ונפילה ופיהו הכל שרי ולאו דוקא יט ייטן ח״ה איסוו תורה ביש ט' •י מה שנטתפקגו גסי' ע״ו נשי ששהה בטלתו שיעוו פליחה ונגלה ולא הוות באחוונח וגשלו בך פחו עכשיו ראיתי הדין פפווש
 ניש״ש פיק וחולין סיי' ב״ח לאין לאשיו ייעגו אף אם נתבשל בלי הרחה אתרונה אף שדבריו שם צויבין ניאוי בתה״ד טי׳ קס״ם טיט הדין םנואר שם ישיי והטעם בבו כתבנו בטי׳ ע״ו די״א ריש ם' בחתיכה גני ים
 ופלה והאש שורף וטייבשו יש ששיט ינאטיו : עיץ בושויט לעני! נצליפ עם חתיבת גשו שלא נטלתו אי שוי לגלות נך או לא הבאתיו בטיפ! ע״י ופיט הא ולאי אףשחבצלים אפויים אין ועשו נאסר ינויא

 פישבישיינ ולא גלע או גגיפ לעני! הבשר שיש לו וט וגיד שיע והניג ל״ש ראי! הנאסר יותד טהאוסר ופשוט:
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. זה לנגח הרמכ״סיפ״ב דמ״א והרא״ש כתב בס׳ ׳ ו  ג אמור לאכלו מן התורה. פי׳ במשה אבל לא בלאו כן מפורש שם (ג) בשר אדסכ
 ומיירי הכא בבשר הפורש מן האדם כשהוא מי אבל בשר המח אסור אע״פ דאינו אסור אלא מדרבנן ואס פירש מוסר וחימה על הטור וכ״י
 אפילו כהנאה לבר חורה לכ״ע וכדלקמן ריס שמ״נו: ד טמאה שלא הביאו מחלוקח זו: (ד) אף עלפי שכרוך אחריה. יש מקשים
. הטעם מפורש במשנה שכל היוצא מסימן שי״ו דשם מהני מה שמנקחו לענין שחהא אמו פטורה ׳  שילדה כו׳ וטהורה שילדה מ
 מבכורה ויפה חירץ בדרישה דהחם
 פטורה שכודאי ילדה שוס ולל
 מדמרממת על זה ומניקתו והוא
 חלמוד ערוך לעלין בכורה הביאו ב״י
 כאן ראה חזיר שכרוך אחר רמל
 נפטרה מן הבכורה ואסור באכילה;
. תר  (ה) הנולד מן הטרפה מו
 כחב ב״י בשם רשב״א הטעם שאע׳׳פ
 שאמרו עובר ירך אמו הוא הרי אמרו
 טרפה אינה חיה וכיון שאין איסורה
 של אס אלא מחמת שאינה מיס ועובר
 זה חי הוא ואין חיותו תלוי כחיות
 האם ומותר עכ״ל . ומ״כ למהדיר
 פיוויש ז״ל ה״ל וצ״ע אס נדרסה
 האס וטול הולד בתוכה אס יזיק

 טיפת הדריסה לולל עכ״ל:
 ן£ (א) היה טהורה הלבה
. ללא אסרה תורה אלא תר  מו
 חלב הראוי להקרבה משא״כ כחיה:
 (ב) אם הם מפוצלות . רש׳׳י

 מפרש

 העוקץ שלה הולך שתי וערב לאיזה צד שיחתכו
) י לפיכך המוציא י  אותו אלא הערוד (פי׳ חמור «

ה שפיה ופרסותיה חתוכים שהרי אינו יכול מ ה  ב
ת כנפי העוקץ אחר ח ת  לבדוק בהם יבדוק בבשר ש
 שישחטנה אס הולך שתי וערב טהורה והוא שיכיר
 ערוד(ג) [י](א](בשל (ל) אלס ג אסור לאכלו מן המולה)(ליין

 ס׳ אע״ס ולמב״ס פ״ג למ״א ל״ג וליה וקרבן אהלן ם׳ שמיני לף ס״ל ע״ל
 ללא כמשמע בתו׳ פ' אע״פ ורא״ש לבשר אלס איני אסיר מן המול' ועב״ח):

 ב ד ״ טמאה שילדה כמין טהורה אע״פ שיש לה
< אסורה ה וטהורה שילדה ג ) ג ה ל סימני טהרה(  כ
ל סימני טומאה ה כ  כמיןטמאה מותרת אע״פ שיש ל
א שילדתו בפנינו אבל אם הניחה מעוברת ק ו ד ו 0 

 ו ואח״כ מצא מין טמא הולך אחריה(ד) ז אף על פי
ה א מ ט  (י) שברוך אחריה ויונק אותה אסור שמא מן ה

רה:  נולד ונכרך אחר הטהו
 ג (ה) ח י הנולד מן (י) הטריפה מותר ;

• ם י פ י ע  פ דין היה טהורה, וגו ו׳ ס
 ft (א) חיה טהורה w א חלבה (&) מותר ודמה אסוף נגז וטעון כיסוי וחכמים
 נתנו סימנים מפי השמועה נט (־) בקרנוחיה (ב) א ב אם הם מפוצלות
 (שיייש שהלבה פיצילין ייצאין«ס) ב נא) ודאי חיה טהורה היא ואם אינם מפוצלות

ך שיהיו בהם שלשה סימנים כרוכות והדורות וחרוקות (שירוש כריכות י ר צ  נ

 עשויות גללים בבצלים. היורות עגולות ולא רמגוש. חיוקות שיש בהם חריצים סביגס תכופים ומובלעים זה בזה)

מ והוא דמיבלעו חירקיהו ואם חסר אחד מאלו השלשה סימנים  נ
 חלבה אסור

ה דברים אמורים במין שאינו מכירו אבל ש ז׳ מיני חיה האמורים מ  ב ro י ב
 בתורה אם היח מכיר אחד מחם אפילו לא מצא לו קרנים חלבו מותר

 ודמו טעון כיסוי :
 ואסור על׳ל ופשוט הוא וכן מוכח להדיא בש״ס פ״ג מכורות (ק* כ״ד ע״א) וע״ש ועיין בסימן מ״ו ס״ק ס׳ ובסימן שי״ו ש״ב : ח הנולד
 סן הטרפה. פי׳ שנתעברה קודם שנטרפה לאל״כ טרפה אינה יולדת א״נ מיירי בודאי טרפה וכדלעיל סימן נ״ז סי״ח ולקמן םפ״ו ס״ט
 ואע״ג לבעלמא קי״ל עובר ירך אמו הוא ומה״ט קי״ל במ״מ ר״ס שצ״ט פרה שהזיקה גובה מוללה לענין טרפות; שאני שהלבר תלוי בחיות
 הבהמה כלקי״ל טרפה אינס חיה ועובר זה מי הוא חוס׳ סא״ט לן) נ״ח ע״א ר״ה והלכתא כו׳ והרשב״א בחידושיו שם ובת״ה ואע״ג דביצת

 טרפה קי״ל בסימן פ״ו שאסור שאני החס שגלל באיסור הכי איחא בש״ס פא״ט שם :
 Q א אם הם מפוצלות כרוכות והדורות והדוקות . עיין פי׳ של לברים אלו בב״י ולפי שאין לנו עתה אלא מה שקבלנו במסורת וכדלקמן
. כלומר כשהיא מעלה גרה ומפרסת פרסה ולאי טהורה היא אבל פשיט׳ א י  ספ״ב גבי סימני העוף קצרתי: ב ודאי היה טהורה ח

 מן הטמא טמא ומן הטהור טהור
 וכלל זה אינו אלא למה שאיסורו
 בלאו אבל לא למה שאיסורו אינו
 אלא בעשה ולכך מלב אלם מותי
 אע״פ שבשרו אסור וכללקמן סימן
 פ״א ס״ז כ״כ הרב המגיר ובעל

 קרבן אהרן שם: ה וטהורה שילדה
 כמין טמאה מותרת. נר*! ללוקא
 כמין בהמה טמאה אגל יללה כמין

 טוף טהור אסור וכמ״ש הט״ו לעיל
 סימן י״ג ס״ה להשומט הבהמה ומצא
 בה דמות עוף טהור אסור באכילה
 ואין למלק דדוקאנמצא בה אסור
 אבל ילדה מותר רהא בפרק המקשה
 (לף ס״מ פ״ב) משמע דיללה גרע
 טפי רקאמר החס אפילו לר״ש
 לאסור הני מילי היכא ליצא לאויר
 העולם אבל כמעי אמו שרי ע״ש
 והכי איתא להליא בתוספות שם(דף
׳  ס״ט ע״א) ר״ה אלמא א״ר יוחנן ס
 ובאשר״, לשם לדמות טוף אסור גם
 כשנולד וע״ש וטעמא לסי שאינו
 מתקיים: ו ואח״כ מצא מין טמא.
 אפי׳ אין טמא בעדרו חיישינן שמא
 בא מעדר אחר שספק כשל תולה
 להחמיר כ״כ ה׳ המגיד רפ״א
 מהלכות מאכלות אסורות והסכימו
 בו מהרש״ל שם והאחרונים: ז אע״פ
. כתב העט״ז ׳ ו  שברוך אחריה כ
 וז״ל ונ״ל לה״ה בטמאה שהנימה
 מעוברת ולא ראינו שיללה ואנו
 רואים מיןטהור כרוך אמריה חיישינן
 נ״כ לחומרא שמא זהו שמלל ממנה

 לאין
׳ . מתגי' נפ״ו  [ב] יטעין ט

 הגר״א
 — [ג](ליקוט) בקרנותיה. ולא נטלפיפ דלא נפירית שפ נתומ' דיה אלו נו׳ אלא כפיי £ [א] חלבה פותר ורמה אפוי . טתני׳ קייו א׳

 רינ״ט שפ ולפי ר״ח לפה לא מפרש ננסי סיפנים ד0לפים,ת"ה וש״פ (לינ): [ד] (ליקופ)
 כרוכות נוי, ויש נהם פי׳ לרש״י ותוס' וש״פ וגי' אחרות ע״ש ושפ (ע״כ): (ליקוט) אפ
 גו׳ ואם נוי. נדונות נוי. רש״י פי׳ כלשון שני וכרוכות הוא ענולות וחוויות שה! הדין
 אנל בלשון ראשון פי' הדורות עגולות וכרוכות שהן עשויות גלוי גלוי וכן פי' חרשנ״א
 וחד״ן וחטוו והדוקות פי׳ מלאות פגימות וחייזנין וביב הטור אנל הרשנ״א והדין פי'
' פי׳ נעיא ומפוצלות  חווקות שהגילוי! חן םחודקות ואינן מתקלפות וחרמכ״ם נפי
 פירש״י שהרנה פיצולי! יוצאין מחן וכ! פי׳ הרטבים נפי' אנל ד״ת פי' נחיפ׳ שמ ו״ה
׳ . ו ' ודייל כפופות וכן פי' הדשנ״א (ע״נ) ־. [ה] והוא יפינלעו נ נ  וחדי נטבוצלות נ
פ וטפיש ט״ש וחיינו פפיקא נו׳ דלא כתופי וש״פ דלא טינלע דנאמת מיבלע רק טכי  י
. '  שאינו מובלע כגשאי חיות וטספקא להו אי פני נהאי הנלעה: (ליקום) והיא ט
ו רלא בעינן פינלע חרקייהו(ע״נ) י. [ו] נד״א נוי . מפו׳  אנל תום' ות״ח וש״פ נתנ
. כטש״ש ס׳ א׳ חני עוי יכאלי טחו נוי טיטתרנטינן תורנלא י ו ״א ג י  נתורח ו(ליקוט) נ
. אע״נ ישם פ' א׳ אמרינן דתאו שור הנד הוא וטי! ח  כו׳ (ע״כ) : [ן] ז׳ פיני חי
 כהםח הואיבמיש נפ״ג נרנגן . פפך על הירישלטי (פ״מ דגלאיפ) שאפי וטא! יטתינט
ו אסור נ ו ח  תורבלא חוא כרי יופי וכ״ה נתופפתא (ס״א ונלאים) ה' רנדים נאפוו נשו
 משום או״נ וחלבו אטור כוי רי״א זחו תאו חאמור כתורה ומותר משש או״נ וחלכו
 מיחד בו׳ וגן פוניא ונם' חג״ל דלא כרב חונא בר חייא שם ואטד שם ודלטא טינא
 יתאו בוי ועחום' שם י״ח וילטא כו׳ ויוחק חוא יל״ל להבגים במחלוקת כיחייאח וחל״ל
ן טה שטקשין עליו למד. פטק כובנן וםוניא וגם' הוא בי״י : ו י ז  היה אתית ובוה מ

 ליקוט
 באר היטב ץ

 למטלה הוא מעלה גלה: (ל) אדם . פי׳ השייך לאינו עוגר אלא נעשה אכל
 לא נלאו וכ׳ עול ולוקא בבשר השורשי מן האלם כשהוא חי אבל בשר המש אסור
 אפילי בהנאה ד״ש לכ״ע כדלקמן סימן שמ״ט. וש״ז כחג ליעח הלא״ש יגשר
י עיין שס ותימה על השול וכ״י שלא הגיאו  חלם איט אסור אלא מללבנן ט
רה. הטעם מפייש במשנה שכל היוצא מן השמא ממא ומן  לעה זו: (ה) אסו
 הסהור מהור וכלל זה אינו אלא למה שאיסורו בלאו אגל לא למה שאישורו נעשה
 ולכך חלב אלם מוחר אע״פ שבשרו אסור וכדלקמן סי׳ ש״א ס") ורוקא מהורה
 יללה כמין בהמה טמאה אכל יללה כמין עוף סהור אסור וכמ״ש לעיל סי׳ י״נ:
 (ז) שכרוך . כחג המ״ז ואייל מסי׳ שי״ו שממי מה שמניקחו לעני! שחהא אמו
 פטורה מןהנכורהצ״ל דשם ססורה מטעם שבודאי ילדה שוס ולד מלמלחממעל
 זה ומגיקתו משא״כ כאן וכתב כלגוש וה״ה בטמאה שהניחה מעונית ולא ראינו
 שילרה ואנו רואים מין טהור כרוך אחריה חיישינן ג״כ למימרא שמא זהו שמלל
 ממנה ואסור : (r) הטריפה. שי׳ הש״ך רמיירי שנחעגרה קולס שנשרפה
 ראל״כ טריפה אינה יולדש א״נ מיירי נולאי טריפה כללעיל סי׳ נ״ז סי״ח ולקמן
 ספ״י ס״ט ואע״ג לגעלמא קי״ל עונר ירך אמו הוא ומה״ט קי״ל גח״ס סי׳ שצ״ט
 פרה שהזיקה גונה מוללה לענין טריפוח שאני שהלנר תלוי נמיות הנהמה כלקי״ל מלישה אינה חיה ועונר זה חי היא ואע״נ לניצח טריפה קי״ל נסי׳ פ״ו שאסור שאני
 החס שגדל באיסור הכי איתא גש״ס שא״ט. וכחנ בט״ז שמ״כ למהר״ר פייווי״ש ז״ל דצ״ע אס נללסה האס ועול הולל נתוכה אס יזיק טיפת הלליסה גס לולל:
 Q (א) מוהר . ללא אסרה חורה ואלא חלב הראוי להקרנה משא״כ נחיה: (נ) בקרנותיה . כשנ הש״ך כלומר כשהיא מעלה גלה ומפרסת פלסה אנל

 ביאור
' וופא היא נטיש תום׳ נשם ר ומתני' והתם ו ו ז  קאי אטפאה וטיט לא מני בקונים 6
 רינ״ם בחולין שם ד״ח אלו ה! כוי ועב״י סי' פ' ופן דעת חרין יגל חפפרשים גדעת
. שנאמר זאת אשר תאכלו ולא אחרת ולא  ריב״ט דלא בר״ת שם •י [ד] נשו אדט כו׳
 פנה p מיני בהמה וחיה . רמב״ם וסמך על ת״כ פ׳ שםיני פ״ר ואין גשר נוי משמע
 ל״ת הוא ואין גו ואעינ ואמר נ״ב חלב אנג בשר וראית שהרי ברישא אמר ואין חלב
 טהלני שתיט טמא משפע דטחיר לנמרי וכאן שינה ואמר שאינו בליית ובזת םיושב
׳ אע״ט פ׳ אי חשיב לום וחלב ולא חשיב בשר ובת״כ חשיג גשר וחל? וטפיק  ובגט׳ 6
 סב׳ ליטווים ובגט׳ לא אטו וק ליטוד א' ועוד רבת״נ ט׳ צו פרשח י' וברטיח דכויתית
 םפיק ום מלעוף ולבחטח אלא ווט וחלב מפיק אפילו מאיטוו וטלעוף ולבחמח לא נשטע
 אלא שאינו טווחו בל״ת ולא יאכל וט אבל טאיפוו ויוצא ט! חטטא לא נסיק ולכן
 יליף כפי אע״פ שניהם פחד קרא כיון ונשמע לחלב ח״ח לום ובת״כ יל«ף על חנשר
 שאינו בל״ת וער"!: (ליקוט) בשר אוט כוי . טט״ש בו״ט דם שחיטה למעוטי רם
 םחלבי שתים כו׳ ול״ק ג״ב טשום וכולו חיתו אבל חרשב״א גתג בטי׳ שט*י יטותד ט!
 התווה ואץ בו אלא נמוות פיוש ויאיח מחנ״ל ים שחיטח וחהו משום וגיו הנשח אפוי
 נו דאיטוו גיו בכף תלי החטגא והוי איבעיא להו (חולץ צ״נ ני) בבהםה ולא עגיל בעוף
 נוי אנל נל שיש נו ונטיגו וראי אסור ועיקר טעשח היה כאדם ע״ש בארוכה (עינ) :
. כועפיס נתטורח ל״א א' ובחולי! ג״ח א׳ ונ״ח חפוניא בפ״א די״ט י ו  [ד,] הנולד נ
 ובחולין ע״ח א׳ השוחט את הטריפה כוי: (ליקוט) חנולד גו׳ , ברי יחושע גתטורח
 ובחולין נ״ח א׳ וביח הפוניא שם ע״ה אי נ' יבפ״ק די״ט ו' "א׳ ועבה״נ ועתוס' דב״ק
׳ ו״ה עיגו כו׳ ובחולין שם ד״ה והלכתא ' נ ט גו׳ ובפנחדרין 6  טיז א׳ דיה ^

 גו׳ וש״ט (ע״כ) :

 פתחי תשובה
 עט (א) גשו־ אופ. עי׳ פר״מ ומ׳ נחשו׳ יו אליהו סי׳ מ״ס ועי׳ נששו׳ סרשנ״ש פי׳
 ״ תקי״ח מ״ש גוה באריכות : (ב) אפורה י עיי בתשובת יו אליהו סי׳ ב׳ שנסתפק
 אס יינה כטמאה ממש או אמיינן הואיל ויש לה סימני טהיה סיי היא כטהורה אלא
 שאסורה באכילה ונ״מ אס שמיטתה מטהיתה מיוי נבילה וכן לטנין מלגה אס היא פטמאה
 ממש אי! מלנ שלס נגרה גם אס מותר לעשומ סחורה נמלנ שלה וכן לענין אבר מ״ס אס
 נוהג נמין זס . עוד כמס נפקוסות והמלה דמדעת מכרעת דלא מקרי טמאה אלא לעני! אכילס
 ולא לשאי דניים הן לקולא הן לחומוא אן הואיל והוא ששיקא ואורייתא אין להקל ויש לו
P 0) חומרי נהמה נוהורה וחומרי נהמה טמאס ע״ש ועי׳ לקמן סי׳ רע״א ס״ק נ׳ •י 
 הטריפה. [ענהינו. ומיש וצ״ע אס נללסה האה נו׳ עמיש לעיל סי׳ ניז שק״ג מוה]:

 h (א) ודאי חיח טהורה היא. טנם״נו סק״נ נשם שין • ועי׳ בתשובת ביש יטקנ סי'
 מ״א נסב שם ואלו סימנים מפוצלוס כרוכות נו׳ בעינן גס לסימן ססרס אע״ג ומעלה
 גרה ומפרסמ פיסה. וווקא בנהמה מהני מע*ה גלה כו׳ משא״כ נודה 1«נ שיביא מ״ו
 לקמן ראיוס ברורות ולא נמצא שם שוס ראיה לזה רק כסב וגן משמע לשון המור ושיע
 שכמנו ודאי מיה טהורה מוא עיש . ולע״ו אין וינו אמת ואורנה מוסייס המחבר ואס
 חפר אחל מאלו הגי סימנים חלבה אסור. מנואל דעכ״פ טהורה היא ובשרה מותר וגן לטיל
 פי׳ מיס ש״א סימני נהמה וחיה נתפרשו בתורה בו׳ משמע דמעלס גוה ומסרסס הרסה מהני
 גס במיה לסי׳ שהרה והוא פשוט • יע״ש עול נענין אי בעינן שיהיי אלי סימנים בשתי

 הושנ״א וה״ס: י גס זו מימרא
 ללנ חשדא שם! ח משנס
 בנורומ וף ה' : פ מימרא
 דרגי יוחנן שס דף כיד 1
 י״ממשמעוס הגמרא ביצה דף
 ו׳ וכלב בחולין דף מ״ה
 ואע״נ דאמרינן עונד ירן
 אמו הוא כיון שאין איסורה
 של אס אלא מחמס שאינה
 חיה ועונו וס יוי הוא ואין

 חיותו מלוי בחיי האס:
 א משורש בתורם כל חלנ שזו
 והפג ועו : ב מסקנת סגמ'
 חולין דף נס : נ טור ונינרי
 סימנ״פ נש״א מהמ״א :

 ד לשון סרמנ״ס שם :

 חדושי בית מאיד
 (הי׳ ע״פ פ״ז פק״ח) ומ״כ
 ונו׳ . וצ״ע אס נורסה נינ
 ני' נ״ק מינו אלא נל סינא
 ופליק ביס שיחמא לולו קצת

 משמע הווסיה וצ״ע:

 גליון טהרש״א
 (שע״ט נסג״ה) בשר איפ
 אסור לאבלו מה״ת . ואיסוי
 אנר p החי יעת רשנ״א
 ורטנ״ןדאיגו נוהג והריטנ״א
 פ' אע״ט כתנ דגוחג ום״ם
 חלג אדמ מותר ועי׳ גליו!
 פפ״א 0״ז י. (ש f סק״ג)
 פירוש נעשח.נרטנ"ט פ״ג
 ח״נ טט״א כ׳ שחרי מנח
 הנתונ ז' פיני חיח ואטד
 זאת חוויח אשר תאכלו הא
 נל שחוא חיץ מחן לא
 חאנלו ונויטב״א פ' אעפ״י
 טשטע דאינא עשח דאינו
 זנוח . שט טק״ד ונדלקטן
 פי׳ ש״א . ע' שט בנליון :
 (ש״ע סעיף ל) הנולד טן
 הטריפה . וחיוצא טחטריפה
 אפור ויש פי' פ״א לקטן י.
 (ט״ו סק״ה) ואין חיותי
 תלוי בחיות . ע' חוטפות
 חולין ג״ח פוף ע״א . יעל
 חרשב״א ק' דליטא שט
 בחולין דפליגי כטדיטח חיד.
 ת' נית יעקב פי׳ א׳ ועיש
 שבי על טוף דברי הט״ז כאן
 כיון דגט נבחטח עצמת
 איגח גאפדת עד שיאדים
 גגד בגי טעי׳ ואיג חולד
 ילא חאייט בשיו גגי בני
 טעי' שרי דא״ל דחולד עצמו
 בגי טעי׳ דחא אפרי׳ תטורה
 יף ל״א דולו טאוירא קא
 דני ונש״נ נדדוהת זאב
 דיש פ' ילמא בט״ד אין
 דויטה לזאב נגפח ושוי 1

 יד אברהם
 (פיק עיט פעיף א׳ נחגיה)
 בשר אופ אפוו לאנלו
 פחית . טי׳ נס׳ ני״ה מ״ש
 אמעשסשגפצ תינוק ליורה של
 ונש ומת שם שאסר בעל
 חוי״נו אח הונש משוס יבשר
 אדה אסור מהיח. ולש״ד אין
 איםוי לדעת הפיסקי׳שמתירין
 מאחל שלא פירש ממנו ואינו
 נכנס גינש לק הטעם . אן
 יש לאסור משעם אחל וכיון
 שממ שם ה״ל נשר הסח וקייל
 לסת אסור בהנאה מס״ח
 וגמלי׳ מע״ט . ובמשנה ס״נ
 וענווה כוכבים אימא דע״ט
 אישי בכל שהוא ןא״ג גס מת
 אופי בכל שהוא. ואין דגליו
 מוכרחין להא לאוסר במשהו
 סוא מטעם דבר פנמנין .
 וו״א אלא נשנמערנ ממשו
 ולא טעמא בעלמא : (שם
 סעיף נ) הנולד ט! הטריפה
 פותו.היינו נשנסעניס ואח״ג
 נטישה. אנל נטיפה ואח״ג
 נתעברה אס נזדמן לשעפיס
 גמ״ש סרמנ״ה סולו,אסור:

 צבי לצדיק
 (פיט! ע״ט ש״ך ם״ק גי)
 אסור לאנלו בוי רבי־ תודה.
 נ״ל דיש נימ נמס עונו
 כוכבי׳ סגה וגסי׳ שפיט דגה
 איי אסור היינן מטעם גזירה
 כואיתא בתשובת רשנ״א סי'
 שס״ס ואינ אסיר רק סדרננ!
 וגימ נספק ־. [א״ה ע׳ נמוש'
 ג״ק וף י׳ «'א ו״ס שהשוד

 נםוף הדינור]:



ב באר הגולה ע ן ק ה י כ ת פ ב יורה דעה פ הלכות בהמה והיה טהורה ש ה י ז ר ו  ט

mm ??,.,1 ' ל ה א מ ״ ס פ ״ ב מ ר י ב א ו ב  מפרש שמיפה פצולין יוצאין מהס ור״ת פירש שהן זקופות וכפופות דאין הימן מפוצלות מורה שהיא טהורה וכ1 מ
נ י , מימיא י : ס . משמע שאפי׳ כסוי א״צ שלינ׳^ ש א ו  נראשיהון. וכתב ב״י בשם רשכ״א לענין דינא שניהם מודים רכל אמד מ״א דין י׳: ג שור הבד סין בהמה ה
" "חילל! XV • ״« w ר ' ב ר ה י א ש י ה י ש " ל פ י ו מ י ק ס ח ס ש מ י "ל ו ז י ו " ח ס ״ ' כ י ס ב ב ת ב כ י ה ת י ו ל ו ג ו ע י ה י  מהני. כרוטת פירושו טשויין כגילדי בצליס. הדודוח ש
: ״תא°שס  ולארמבות כקרני העז. סרוקות שיש בהם מריצין כל סביבו ומבצעי שמא מיה הוא ע״כ טוב לכסותו בלא ברכה עכ״ל וצ״ל דמה שלא הגיה "נ״ש אופיים מי

. כאן כלום היינו משוס שסמך עצמו ו מ ח ר ) וםכסין א )  זה בזה :
) בהמה הוא : אלעיל דעיקר דוכתא דדיני כסוי ג ) ן ר הבר מי ו ש  היינו למומרא ואס שממי ט״ט אי1 ג ג נחז ה
ד התם הוא : ד ואין לוקין עליו. ח ן א ר א ק ל י לן א י א « ש s ל ת ע  מכסין דמו ולינו מבואר בל/״מ סימן ף נפט י הסדש א
1 שאין לוקין מספק ומכסין את דמו , י 1 ' ד ו 1 ח י ף ו : ד י  מצ״מנביכו
 * n3לא ברכר ומ 3׳V ועייל סכ״מ

ם ״ י ש ח 3 ח ב ש ' ה מ 3 , ג ״ ן ך אם הוא מין חיה או מין בהמה חלבו אסור ד ״ ואין לוקק כ כל שיסתפק ל  ה י
 עליו(נ)(י) גמבסין את רמו ;

ה טהורה עם חיה טהורה הוא הנקרא ניא! כוי גט חלבו אסור ואין לוקין עליו מ ה ב א מ ב ם ה י א ל כ  ו ני] ט
י יי ביאור הגר״א מ ת י  ומכסין א

B נאמיטד(ע״נ):[ט]ר,קרש ני'.שם וקרש נו׳ חלבו פיתו ונשמרים ( ־ ' ׳ א פ ל א ב נ ילמיו "יייי י י א י נ י ב י י א' ט״ל לי״י* י ׳ . נח״ק אלא דנטוגיא דחילי[ 6 ו  [ח](ליקוט) ׳!ווי נ
] כלאיפ ניי. ענח״נ  אשי בר״י דשריך ורלטא טינא רתאו אלא שהרטב״פ ל״נ לח רק םינא רופר נלבד שלנו חפר תיבת חלנו ועתוס' ירי״ף ורא״ש ושש קרש פניא נוי: [י
ח ופי׳ פ״ר 1 ׳ ׳ :*[יא] נוי חלני נו׳ . פ״נ דניכוריט וע״ל סי׳ נ  ונ״ה חני׳ ננטח םפריפ.ת״ה ס״ב א׳(אנל העיקו ניעתסרמנ״ס כנ״ל נסיק ז׳ וכ״נ פי״מ) ונפוגיא ושט ע״פ נ

 ליקוט
 באר היטב פתחי תשובה

) חלנו אסור. [עפמ״ג שנתנ ונזית מלנ מנוי ב ה . מיהו צריך להסות קינים או טנ׳ נאמת מקינותימ : ( מ ה  פשישא דאין סי' מפוצלות מורה שהיא טהורה: (ג) ב
ס הנוצר מאמו חיה ואנין נהמס שנפל לשאינן מיני ונשפו וייוע שהיה ל׳ ויתי סיתי השיקו א ה י כ ל ן י ^ נ י ס כ ם / ו ל y . ן c ׳ ,־״״ > ס ש נ ״ מ ה כ 5 ר א נ ל ו כ מ  ל

. להקל ני׳ יעי׳ נסעד נית יהווה מ״ש 90] ־ , ^ 3sיי, ? י ־ ן ^ ־ ״ ע ן ^ > י מ ץ ן , ^ א p ״ p 

 שפתי דעת יורה דעה עט פ הלכות בהמה והיה טהורה משבצות זהב

ק פיפנים של בחפת וחית פחווה ונין חטטאיט נתפרשו בקרא אכל חי י . עשיך ו ^ י  א ת
 * הסיטניפ שבין חיה טהורה לכהטר. טהורה לענין חלנה וכיסוי לא נתנאר טפורש
 רק תו״ל גתגו בחט טיטן בקכלח כמבואר פי' פ׳ וםיטניס המפורשים כתורה הט ב׳ טעלת גרה ושופעת
 שסע וצריך שיהא הסירוק עובר מעבד לעבר ולא טחני טה שםפודק פצ״א ועיין כה״נ בהגהות חב״י אוח
 ט׳ וחזיר אין פרסותיו פרוקות טעליע וא״י א״כ קרא ופי ראה ואת חחויר כי טפרים פרפה הוא והוא
ו לצר . צ  גרח לא יגר טטא הוא לכט וחא איגגז בכלל טפרים פרסה לפי רבריו ביון שאין השפע עובר פ
 עיין פריח אוח א׳ וברא״ם על התווה : ב וייא שניבין הט ב׳ שיגיס . כתכ חש״ך לשון זח עיקר ונן
 כתכ היש״ש: i אפוד.נעשח לאו בלאו.ש״ך ועס״י מ״ו דג״מ לעוות וכדומה. ועיי בטיב מפ״א ח״נ בפ״ט
 ולח״ם פבר״תא דת״ב דממעט ליה »לאו ונשר הטח אסיר לכ״ע טיח וכחב חטחבר בסי' שם״פ נין ישראל
נשר הטת אינו נלאו ונ״כ  ועובי כוכבים ולא כתופי ב״ק ס' ועיין ט״ל טי״ר מהלי אבל חכ״א . ורע ו
י לא ייענא ונכר הוקשו. להטיל בהל׳ ב  הר״פ שפ אף דיליף שפ שפ מעגלה ועננה פקישיפ ופעטא של י
י י י  אנל שט והנהנה מקישים היו לוקה והיו עיגשין ופטיתין על ג״ש , ועי׳ תשובת הרשביא שם״ה צ
ן אסור נ נ י ע פשעיו ואפשר מי י  לומר עור האדפ אינו אטור דעור קישיט נ״כ מותי ולסוף העלה ילא נ
ו שנ נ יה ועיי פי״ה נקויא נשם בה״י תינוק שנפל ליורה יבש ופת התיר ינפ״ל ביבש ו  לא מן התו
י הטהבי לקמן שט״ט יאין חילוק ובכל בו י וט״ש להלק טה עובי כובביט מותי אנו אין לנו אלא י  אפו
וא׳ כחלב אום שטותי צריך ו ו  גווני אפור (°) י• ד טטאח. עשיך והלשון לכך שכתב אין םיוקדק י
 ליטוו הוא טטא האטוו בנטל לםעט חלב אופ כיאיתא באעפ״י יבת״ב הביאו חם״ט בפ״ב טפ״א הינ
 אלא ילא תקשי טהכלל שאםוו כל היוצא טטטא טטא לזח הוצונגו לוטו יאזר״מ ז״ל האין חכלל אטוו
ו איט מוחי ט״ח לא הוצוכגו לזר! ש  אלא באותן שחפ בלית לא בארם שהוא בעשה ולמאן ראית ליו. נ
ו דשאו נחפה פטאה אין בהפ אלא עשה יטיחו המעיין בת״כ גבי אין לי אלא כעשה ל״ח מניין י  ואינא פ
ת איכא אלא שאין לוקין ועטיש בטי ג״ו וכאן אין להאויך : ה וטהירה . עש״ך ווווקא ומות א  יואה ו
אט  נהמה הא דטות עוף אף שיצא לאויד העולם אמור לפי שאין בר קיימא אף שחוא חי נטה יטיס ו
 היח מותר לאתי שיצא לאויר העולם נט נטעי אמי היה לחיית חשיב פרפה נמ״ש הרא״ש נפי הטקשה
: ו ואחייב. עשיך ועיין ר״ט י״ל נהלי ט״א אין טטא םתענר טפהור ועפר״וז וכח״ג כאן ״ג  ועטיש נסי' י
 ט״ש : 1 אע״פ שכרוך אווריר.. וח״ה להיפוך טטאה וכרוך אהרי טין טהור אהוי שפא יליחד. לנוש
: ח הנולר . עש״ך נעיברה  וש״ן ולעני! או״נ ככרוך אודיו! אטור ואין לוקין טטפיקא עט״ש נטי' י״ז
 ולבסוף נטרפת אינ פעטים םיעופא דטיעופא אף וודאי טריפה םתענרת ויולדת והיולי פותר ועי' חולין
 ניט א׳ יסשטע שם יאהילו טיעוטא אין יולדה יע״ש .[ומיידי שהזכר נשר והיה זח״נ וטש״ה שרי ננטרפה
ט פיא טט״א . וטה שחילק ״ י  ולסוף נתעברה ובטמא ליכא לאשכותי דאין טמא טתענר פטהוד עיין נ
ץ ע  בין ביצה דאנויה וטעויה כגופה יטיא קשי. דא״צ תו להילוק בין וולד דיש לו חיות בפ״ע אלא ל

 נזקין ןיריך אילק כן עיין שו״ת ביון יעקב טיט! א׳ האריך בזה :
 ft א . עשיך והאיוגא אין גאנל אלא נםפורת נט״ש סיטן ט״נ . ויש ליאות ישם ט״ג הוא
 מטעם שבתנ יש״י רחאתרנגולתא דאנטא טתחלח היו טחויקין נטהרה ואח״ב ראו
טה ואו״ה בלל גיו אות ח״י לפי שרבו הפירושים מהו טיטן הדורס אי כפי׳׳ת יע״ש טשא״נ בפיטגי ו  שי
ו מפוטת פופה ומעלת י ו יה ואין נאכל אלא במסורת ובהמה וודאי אין בקיאות להנ ג י  וזיו! ובהמה לא חי
ח נט אין טקובלין אנו בטין וה שחוא טהור וצוינין להביו אי חיה אי בהםח . אלא ואיהו נמי חי/ק ו  נ
 ביון שרנו הפירושים אין לאכול החלב אלא בטסוות דא״א בקיאין בטונלע' חוקייהו ושאו הטיטניט :
. עשיך דאין וח פיטן לטהרה אלא דח״ק ראפ פשריפ פרפה ומעלת גרה אלא להגיר בין חיה  ב וודאי
 לגהטח פועילין אלו הגי טיםניס ועיין נר״ט פ״א טט״א היי כל טי! שספרים פרפה וטעלת נוה אס
 פפוצלוח חר״ז היה וא״ל בעינן אלו הגי טיטנים יע״ש . אטנם אץ יה טוםנם והר״פ טפק נתיק ודי רופא
 עפר״ה אות ב׳ אבל לוי יוטא נל שיש לו קרניים א״צ להזור על טלשיפ דםובר חיה טטאה אין לו וךניים
 ועיין ברין נד״ה ושיפה של טמאה אין יוצאין הייגו נתיק וחיה טמאה יש לה קרגייפ . והי״ט בתב נל
 פין שפטריט וטעלת נרה וקרניים כוי ואלו נגפרא חולין לא המכר כ״א קרגייט יפלפיפ ומשמע רבחא
 סגי אף שפיה חתוך ויש לעיין i 1 שור. עש״ך מה שלא הגיה חד״ב באן דיש מפתפקין לעני! כיסוי
 דסטך על ס״ש בדיגי ניסוי ועש״ך סי׳ רצ״ז אות ה׳ תטה על הר״ב שלא הניה דשור הבר עמ שור
. עש״ך ן אי : ד ו  ישובי אטור דל״ש לתרוצי דפטך על מיש בתלי כיסוי ועט״ש נט״ז לענין חלב שלו
 ט״ש וגן נס״ו חייגו אביו,היד, אבל אטו חיח טנטין בברכה ואפו נהמה היו לוקיןעל החלב ווידא• חוששין
 לזרע האפ ולזרע אב הוא דסטפקא ל! , חלנ בוי שלא הכריעו חז״ל אי פי! חיה או בהטח >נן הנולד
 מאביו חיה ואפו בהטה הוה פשק לא וויאי ובהצטיף עוד פפק חוה פ״ט ולא הוה הטוזן ידיעה ביון

 דהםפק לבל כאי עילם נס הטיקא דפלונתא הוח טפס :
׳ טין ב״ח שבא לפנינו ואץ אנו יויעין אםאי לא אזלינן בתר רובא דתיות הנה ו אות ו י ו  נ
 ׳תיי וטין היה ז׳ וטץ בחמה נ' ט״ט סיובין חם נחםית מחיית . יאטת היא נטו עופות
ה  טחוייפ מרובים טטטאים אם״ח אםיינן אלף םינין יש בסויה וכולן פיו איח ולא הולנין בתי וובא הי
וע חאם וחלגח מותו סמך על ז  באן . עוו כתב נאוה ה' ולא בתב חמחבו אם חאם חיה וחוששין י
טי אף שיש לו קוגי חיה סטש אפיה ספק הוא ואין להקשות צבי בנךנותיו שטא  חיי! במקומו • ו
ו ולא שניח עג״ל . לא תנינותי ט״ש י נ  טנחטח וחיו, חוא וי״ל דחיח ס״פ שמא חיששין לזוע חאנ י
 חלבו טוהר חא פפיקא חוח שטא חוששין לזרע חאב ושח אפילו פקצת שה אטרינ! ובנל קווט מעורב
ט בחטח פ חיה וחציו ו ׳ ד״ה בין דבל פשחו רט חציו ו  הלב חיח ונחטח ואפור בפיש התופי חולין ע״ט נ
 ה״ח לענין חלב וכטו למין מתנות דח״ב בחצי טחנות כפבואר • ופ״ש דחוח ס״פ לא ידענא שטא
 אסו בהמה ואביו היה והוליד בדמותו כצלטו וליכא אלא חרא טפיקא ואף שי״ל קצת טבל טקוט חנכו!

 . כתיווצא דטלחא דלא שכיח הוא :
ה האם יצויר שבוית הלב יהיה לפעטיפ נטל בשלשיש זיתי תיתי או לא יצוייר גלל : ל א  ש
 חשוכה לכאורה יצייר כזית חלב סכוי הנולד מאטוחיה ואביו בהטה דהוה םפיקא אי
 הוששין לייע האב ועניפ טקצת הית הוא ילזיע האט וודאי חוששין יכט״ש התיש' נחילי! ע״ט ב' ד״ה
י החצי זית . ופיהו נ  נין ונטצא בכל הזית אין בו אלא חצי וית אישוו וטתבטל בשלשיט דיש ס' נ
ו כל הזית, שוב ואיתי שיש ג  באטו ביוטה ואניו חיח שטא אין הוששץ וכולו נהמח וצויך לשעו נ
ש נו הצי של חיה מ״ט טחרבנן אפשו כולו איסוו י נ כות וטליות על כזית וח ו י  לעיין ונהי ואין הי
ך נישול היה באן . ו  יחנ״ג בשאי איפויין ויוטה ללח בלח ג״נ ונטליהד. קיי״ל הגיג אף שאין ו
 ומיהו הא אמינא שאט נפל לאינו מינו וגשפך ויווע שהיה שלשים זיתי היתר ווזנ״נ בשאו איפורין
ואט ן הפיקו להקל עם״י ציה ולדיג* (°) •י ראמים שלנו (הייני הבושל״י) טין נהמה ו נ נ ו  י

 שהוא היה גרילה הוא עד טאד תופי זבחים קיים עפר״ח ונה״נ ונל״י ז

. עש״ז הניא נ׳ הסירישיה הן שיוצאין כענפים ס! הנו י עילאי צעיוי ונאל״א: (ב) אה נ  וענל״י אומ ג׳ עז הצו מן חיה ושוחטין ומכפי! דמי ט״ט ש״ס הוא כנראה ממ״ש תיש שניא דני עילאי דמם עני! טציא ו
׳ הפירושים לקילא ועש״ך אוס א' דאנו אין אונלין אלא נמסוומ . וענ״י  כמן קוצי צני הן שוקושיפ ובראשיהן הס כשישים ומפוצלות נמו מנוצלות (שהע״א יגי״ת מתמלפי!) סומכין טליהה וכן הלבוש נס״א הניא נ
ו נםוגיא ומיוי כרכי!: (ג) ומנסין. טנן״ו ועפ״ת אות א׳ כל שאסיר מספק חלנ הניקור ג״נ אסור אף שאינו אלא מדרבנן לא אמרינן כהיג פשק דרבנן לקולא כיון דקווג היא לאיפור סויי. חמ  ונס׳ ראש יוסף נ

 וחלב חיה מלב הניקור פרי יט״ש ועוף נל מלנ שלו שומן טהור הוא עיין לעיל:

 JflW עט״ו.(נסי׳ ע״ו ט״ק ה׳)נתונ נטוי וו״ל נתיב להגדיל נין הנהמה הטמאה לטהורה נין האסויה באכילה
 0 וני! המותרת והנ״י הקשה שלא מנינו פסיק נזה הלשון ינשוף שמיני נסינ להנדיל נין סנומא ונין הטהור

 ונין המיה הנאכלת וגץ התיה אשי לא תאכל ונפי קוושיס נתינ והנולתס נין הנהמה הטהורה לטמאה ועוד
 הקשה הגיי אמאי לא הניא סיפא וקרא ומשורש ייתר ניןהםיה הנאנלת ואי שנקיס לדרשת מויל נין גילוו טימני
 טריפה נשירה ובין כילדו סימני טייפהפסולפ(פי' יש מולאיס שאץמטויפיןןא^רישיה נפי דרשו מוילניןסטא
יני או תציו וסי׳ דמקרא וקדושים מיימי סטור ומשתא מדויק רק מלס להבדיל אין מוויק  לטהור בין >שחט י

 ששה יהנדלשה כמינ וקרא יש׳ שמיני שנקיה נוליה לוישת תזיל יעיש . ומיש סנ״י ומחיק רק מלס לסנייל
 תשיא לי סא נש׳ קדושים כתינ נין הנסמס הטהורה לטמאה והטור מהסן נין הטמאה לטהורה. עוו. הקשה
׳ וסווישס אוס א׳ סי׳ ותונן  הנ״י קושיא שלישית והטור לא!חישלמנין המצות והוה למתחיל נ׳ סימנים סס נו
 כוונתו יהטוי נקיט להנייל הוא יישיה וקיא ושמיני ונין הנהמה הטמאה לטסולס הוא נט׳ קדושיה לומר
מי מיוחי היינו הן וקוושיס ויישת חו״ל נפיק מקיא ושמיני אלא לומר לך שיש ס״ע אחרת יהיינו אס  ו
 מוצא נהמה שפיה חתוך ורגליה חתונות ציין סימן אמי שיבין ונשי עוקן כו׳ והעמיס פי׳ זה גס נו״מ ז״ל
 סל׳ מ״א פ״א ולוניי הורישה אנסי תקשה והטוי מהפן קרא דקוושיס גיאמון ועיין גמימ ונלת״מ יעשה

 הוא באכילה וציין ליישנ זה ליעת היוישה יע״ש :
ה דגלי הט״ו נא! סס מגומגמין וקושיא א׳ ו;׳ הוא ק1שית הניי אב( קושיא הנ׳ לא הקשה נלל ^ ה ! 
׳ ומ״מ אין  הנ״י יויאי אי! קושיא איו יויש מקיא דשמיני להבדיל נסימניש והא וישו חז״ל נו
 המקרא יוצא מיוי פשוטו אלא והנ״י הכי קשיא ליס אי וורש עפשסיה אמאי לא וייש מסיפיס נין הייה
 הנאכלת דמפורש יוסר ואי שנקיה לדרשת חו״ל סוהלטישנק נוליה לדרשא גה מיש הט״ו ואי סקדישיס א״נ
 אמאי לא יליף מסיפא ושמיני אין לו פייוש כלל ואורנה אי משמיני קשיא אמאי לא מסיפא אנל אי טקדושיס
 וכוליה קרא ושמי:, שנקיה ליישת מז״ל ולאי הונח ליה להניי כמו שייאש היואס שה. ויש ליישב בדוחק דסיק
 דהנ*1 הקשה אמא' לא שגקיה לדרשח חז״ל ואי דורש מפשטים א״כ מסיפא מוה ליס לדרוש ואי מקרא וקוישיס
 וכוליה קיא ישמינ׳ שגקימ לורשת חז״ל קשיא על הר״מ ענ״ש והניא רישיה וסיפא ושמיני ולא ניחא ליה
ג המין קאיאהי״מ »״ל ודוחק. מ  למ״ז נמס דתי׳ סנ״י דאה״נ מסיפא וריש והניא נל הקיא ומלתיינינו ש
 וססיו סי' נעיא והוא ימלת נתינ שכמנ סמוי מיותי אלא דה״ק ינתורס נחינ שמחויגין אנו(סנדיל וממוין
 קושימ סנ״י דאהינ דלא נא פסוק נתויס בלשו! וה והיא תיי הו״מ יטיש אלאיהנו״ז יוצה ליישנ אמאי לא
 פשיפיס נין המיה הנאכלת והכי הל״ל נמינ להבדיל נין המיה הנאכלת ועוו דסאי קרא הוא לדישת חו״ל
 לנ! אמר דהעור ה״ק כתינ נתורה שצריך להגדיל נין נומאה לנןסורה פי' האסורה כאכילה ומוסרת ומשחיל
 לסנליל לסיא (שין פסוק לשמיני משוס ונוליס קרא לקוושיס שנקיש לוישת מז״ל ונימ אישכא מינעיא ליה
 להניא קיא דקיושיס וקרא ושמיני שהוא מוקוס לורשמ חויל ו״א להא סעיקו סוא שאנו סחויינין להיות
נ נתי  נקי 3ה| לא לשנות וללמוד בלבי ו1ה א״א לדרוש מקרא דקדושיס משא״נ מקרא ושמיני נלמוו שפיר ו
 מקודם זאי1 המורה ואינ לסנויל ששירושו שתהא בקי כהן ונשוש״י נמומש ואיש מ״ש הנויר פירוש האסור
׳ ולטי! ה״ק שנא לשלול וליין הא איצטרין לורשת מז״ל לנ!  נאכילס ומומי פי' נ״י לאו לטומאה וטסרס נו
י הי״מ ו״ל נאו נדייק י נ  אמו וס נלמיו מקיא דקיושיס וע״נ קיא ושמיני מוכח שי׳ האסוי נאנילה . גס י
 שהתחיל נקיא לקדושים שהוא מאוחר ואח״נ סניא כוליס קלא ושמיני ולש"! איש ומקוים קרא וקדושים
 והנדלסם נין טמאה לטהורה מוכח נין נשחט חציו או לונו ומסיפא לשמיני מונח נין נויישה נשירה לטריפה
 פסולה ואייתי רישימ יקרא לומי שצריך להיומ נקי נהן ורגיל ח״ש הרימ ו״ל מיט לידע סימנים המנדילץ
 ויל להיות נקי בהן ומ״מ לאו מיע נס״ע היא ולכן לא מנה למ״ע ועיי שאין למנות מ״נו לחלקי המצוה ועיין
: (א) שאין . הט״ז הגיה והוסיף נש״ע וגצ״ל  ודישה כאן ונמ״מ ונלח״מ נן נראה לי נכוונס סט״ז נא!

(ה שינים ן י נאמת וירצה נזה דאי  ״וניון"שאי! ״לה 'שינים ״למעלה ״נייוע "שמעלה "גימ נו׳ וכיה נטו
 למעלה אין טוחנת המאנל היגןב וחוזי המאנל לפיה ומעלת גיה שא״א להתענל מהי עיין לנוש היא וניון וילומ
 ומעלת גרה ואין לו שמעלה גיה ואין מפריש ב״א גמל 1שפן וארנבת כמו ששלט הכתונ ולהן אין לחוש דאית
 להו ניני וגן גמל מניי ו נימ נמוצאנסמה שפיה גמוס: (ב) שתחת. עט״ז והוא פירש״י מילין נינו בעוון
0 נשר. הט״ז נ לעומת העצה הניאו הנהיג נהגהות הנ״י אות יי״ו יעיש: ( נתי ו  ערך עקן פי׳ הא׳ העצה נ
 הניא rp««1 היימ נפ״א ממ״א ס״ג סוני יסזא נאישר עפה איתפ תאנלו הא שאו לא והרא״ש נסי אע״פ
 ותוס׳ וימני! וראניד בהשגות סוגריה דאינו אלא מדרבנן. ומיהו ג״פ דיליה לנ״ט מיס עטי' סיה ועמיש
׳ ואין לעשות ממנו היס דהרינ הכריע שהוא מ״ה. ועיין נמ״ל נפ״נ ממיא ה״ג דאמיה של  בשין אות נ
ו ולש״ו הא וטמפש ניייתא אוס היינו נשר  איה להושנ״א נתשונה שס״י אץ נו אישוי אמ״ה ולהי״א ישנ
ה עםי' שמ״ט ונמס עונד נוגנים יש  מממי נאום ולא אטיה ומיהו נשל ממת כיע מוויה ואפוי נהנאה מי
ס או לאו מיין מ״ל שם ופי״ד מם' אנל יע״ש ז (ד) אע״ט הקשה הט״ז קישים 6 »  דיטוש אי שרי נ
 הדרישה משיי שייו ומי׳ דהמש ל״ג דאינה מרחמת אלא א״נ ״יולותהו אלא ה״ג אא״נ ׳ילדה ד״ל לוודאי
 ילדה כנר ומשיה מרחמת גיכ-על וולד אמר ונפטרה מבכורה עניפ!מ״מ אסור זה באכילה אס הוא מין טמא;
. ע י ס ן אמו לעני! נןייפות שתלוי נחיומ ופונר חי נ ו  (ה) הנולד • עטיו נשה הרשב״א ולכל מילי עונד י
נו שרי ולדיון אין נ״מ דאנן פוסקין טריפה אינה מיה ישמ״ש בש״ן  ואיששר אף למ״י טויפס חים אפ״ה מו
ו ק א׳ ותוכן מרי י ' ועשו״ת נית יעקב פ י ה. נתנ עוו הס״ז שמצא בסיב נ י  אות א׳ ננטרפה ולסוף נתענ
 דוולדזה יש לוני איסילין א' שינק מטייסה כמ״שימ״א 0י׳ ס' ואי מטפה חשש ויוסה והטלה נדרוהתארי
 יש להשמסק משא״ב בזאב דיש ממירי! גה האס אין לאשור הוולד ימ״ש ולדבריו אף משוס ינקה כל ימיה
 מטריפס אין לאסור בזאב ואמו נושא ספיקא הוה גם נתשנומה כל ימיה הוה ספיקא דפלוגתא ואפילו דריסת
 ארי הוה ספק דרישה שא״א נקיאין ויש להתיר מטפה ינקה ומטעם יש חשש דרוסה לולד יש לאסור ומ״מ נימ
 נמ״ש ספו״מ וווקא שלאינושולשס נגו המעיים אנל א6 נגע נס בצווארה או ברגליה אין משש לוולד וא״נ
 כה״ו, אין לאפור הוולד מנועה ינקה (°) יעיין חוס׳ חולין m מ״ש שיש חילי שיאויה כמי ללישה ונספרי

 ראש יוהף כתבנו נוה וכאן אין להאריך:
תנ יפשוט סיא ללא אשיה אלא של ג' מיגין ן הפלישה אזת א׳ אנל סגיי נ ה • פש״ז זמא(שז י ) ח א  & י
 בלבו יעיין תיס׳ חולין צ״נ ו״ה אמר והוא מת״כ אין לי אלא חלב היאוי להקרנה דכחג
 אשר יקרינו נולנ חולין ונעלי מזמין מנין ת״ל כי כל ומת״ל אשי יקרינו למעט חלב ופנית א״כ אין ואיה
ו בשין אוס א׳ מ״ש שה. ומלנ י  למעט מאשר יקרינו מיה אלא מופרע יק ג' מירן ש״ט ואינו לא ועסי' *
 נולישס מנטן או כלאים ונרמס אף שאין ראוין להקרנה מפולס אפייה הס נעינש נרה נמנואר. וחלב שור
 מנר מנואר בסיב והזה מין נהמה ונסי' רצ״ו ס״ו סתם המחנר נ״כ למין נהמה מוא ולעיל סימן נ״ח הגיה
 הר״נ סוב לכסותו נצא נוכה ומ״מ וואי נהמה הוא וחלבו וואי לא ספק והלכה כת״ק דר׳ יוסי וכ״פ מר״מ
. ועיזי ונאל״א (והיינו עז הני  ז״ל ולבוש ס״ו משמע וספיקא הוה לחומרא וכפי ס״ש יראה דסוה ודאי
 יער בלשון אומי) יש מחלוקת והי״מ ז״צ נה' איסורי מזבח ונשיות למזבח ונ״כ המ״מ נפ״א מע׳׳א היח

 דלא כאמימר דשוי תרנייםו דלא נהרשנ״א ולפ״ו חלב שלהן פשק הוא ולא ודאי וצ״ע אם לצרף לסייס
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) וטי רנליה אסורים . שהיוצא מן הטמא טמא ויש מי א  £א א הלב גד&ה והיה טמאה או טרפה. וצירן אסור ולאי £א (
 מלאורייחא כדאיהא בש״ס ופוסקים ומי רגליה יתכאר בס״ק שמחיר ס״ל כיון שאינן כאין מגופה רק ממה שהמיסה לגופה ע״כ
. פי׳ סמוך לשחיטתה : ה ת ) שלא אירע לה אלא ע ב  שאח״ז•־ ב ויש מי שמתיר. משמע למהיר בכל מי רגלים רכהמה מותר: (
 אפילו של חמור והוא לעס הרמב״ם אבל אין כן לטס כל הפוסקים גס (ג) כל הגבינות שנעשו מהלבה אסורות. הטעם ללא שייך כאן
 חזקה דהיתה כשירה על השהא
 דכיון דעל׳פ תוך ג׳ ימים סמוך
 לשחיטתה היתה טרפה יצאת מן
 החזקה ואסרינן למפרע טל עולם .
 ורמ״א של בהג״ה מיהו בהוגלל פי
 המכה כו׳ חולק על המחבר וס״ל
 כרשב״ס והגה שבש״ל וסמ״ג ונראה
 לי טעם שלהם רכל שאפשר לנו
 להעמיר על החזקה אנו מעמיליס
 והלכך בהוגלל אין לאסור רק חוך
 ג׳ ימי׳ שאז א״א להעמיל על החזקה
 אבל קורס לזה מותר מטעם חזק׳
 ומזה הטעם יש באמת קושיא חזקה
 על הרשב״א שמביא הטור לחלק
 בין טרפות דסירכא שא״א לומר
 השתא סמוך.לשחיטה נטרפה ובין
 שאר טריפות לבסירכא נמי למה אין
 אנו חולין על הזמן שאפשר שלא הית׳
 קולס לכן לזהו ממש כשאר טריפות
 סמוך לשחיטה ממש שוב מצאתי
 שהרא״ה בבלק הבית הקשה כן עליו
 בתהייה לן! פ״ז.והרשב״א במשמרת
 הבית השיב ע״ז וז״ל רהחילוק שמלקו
 בין הטריפות בזה הוא ק למה

 :י דברי דיני דברים היוצאים ק החי
. (ודברים היוצאים א מ א ט מ ט ן ה א מ צ ו י ל ה כ  פא ש

ם : י פ י ע ׳ ס ו ט ב  מן החי והם מוחריס) ו

ה פ י ר ט ה 0*1 או ג א מ ט  א א .חלב בהמה וחיה א
ה גא) אסורים כבשרה י ל רה(א) 1ט ומי ת צי  [בז ו
ם ״ נ מ י ) ה י ל ט במי (ל!) ת  ב ני! נ ויש מי שמתיר ג
ם דאדם לדברי הבל י ל מ י אבל מי ת נ  לייל״כ) ג

ט מותרים: ) ( ב ) 
ה (ח ונמצא מ ה ״ גבינות שנעשו מחלב ב ד  ב
) שלא ב ) ר ש פ א  טריפה ra אם הוא טרפות ש
( מקר  אירע לה ™) אלא (ל) עתה (ס״א שאירע לה עחה ו
 כגון ניקב קרום של מוח וכיוצא בו מותרת ראמרינן
 השתא הוא גי) דנטרפה 01 אבל אם ירוע שקודם
 שחלבה ׳נטרפה בגון יתרת אבר שנטרפת בו או
 (י) הוגלד. פי המכה דיט שבידוע ששלשה ימים
ל הגבינות שנעשו  קודם השהיטה היה ־(ג) י כ

 מחלבה אסורות:
ה [ט] מיהו בהונלד שי המכה אין לאסור רק הנעשה ממנה (ז) מוך ג  ה
 י ימים (ח) אכל מה שנעשה מחלבה קודם לזה שרי (סמ״ק

 הב״י תמה עליו בזה וכן נלפע״ל
״ למי לגלים לממיר כץןדעכירי ולמי ^ ״ ^ 

 באר הגולה

: ׳  א פשיט מכורות דף ו
 נ ששיט נתיגין דף ין״ו:
 נ נעיא שם מכורות דף ז׳
 ונלישנא כתרי) ולמומיא מזר
 ונ״נ מדנרי הרא״ש שים .־
י דשנתוהרשנ״א  דמריכ׳ *״
 נשם געל העיטור: ח טור
 אכיו

 גמולין דף ׳״א שנתנ שם למלב אסירי אפיי למילה אם אין
 **Z™*^ בי סכנה להא בש״ס פשוט לאסור
 וכו׳ וכ״כ ש״ס: ו ל׳ הטור לשחות מי רגלים של ממור לירקונא

/.-, f.njLM V m h n !כיכרי ס״ר יוגה זהרשנ״א ורו דמי 
ם וכן רעת מהרש ג במו ש סי ס ה י י | י ה מ א ־ י ל 6 נ  י

 ממוקת הדוב ואין אתה יודע ללא כמ״ש ה3״מ בס״ל לבמרלכי
! כתוב לאן! של ממור מותר לכחמלה א י מ י ׳ י S״N 1 ל l f i ה מ  ־

 הדושי הגרשוני אפיי׳ למולה שאין בו סכנה עכי׳ל
) כל ופסק כן לליתא אלא אדרבא משמע ׳  (פי«ן ס״א ט״« ״״ק נ
 להליא במרלכי פ׳ מ' שרצים להפך
 היאיסשזהריש כאן הימר ט״ש ואולי טעות סופר הוא בלבריו
^ וצ״ליברמב״ם כחוב כי;: ג אבל * 
 ההואיאתיליינהייעות׳וט׳ ,סי רגלים דאדם כו׳ . כלומר
 לאע״ג לבשלו אסור (ובדלעיל סי׳
 ע״ט בהג״ה) אפי׳ הכי מי לגלים
 ליליה מותר ומשמע מדברי המחבר
 מני רגליםלאלם אפי׳ לכתחלה מותר

 הדושי בית מאיר
 (שיט! ש״א סעיף אי) אסור
 ננשדה. נ״נ זס״ס ני5ת
 סשרן ועי׳ חולין דף ס״י

 תוס׳ י״ה שאס ייקמה ונח״י , . .
 שפ ונ! ני״! שנס׳ חמש אבל במרלט שס כתב לוקא בדיעבד
״ אס נפל לקלרה או למולה שאין ל ״ מ  שיטי״ • י
ט לא ע״ש י בי סכנה מיתר הא לאו ה ״ V 1 ג ע  י

 , ״ וכן משמע רעת הר״ב במ״מ כלל
י ס״ה ר״ה ונראה למצוא סעל לרברי ״  י ,«V™Ji א

ן ה) אכל ;מה שנעשה מחלבה קודם מ ק ר ל א ב ח י  $ rtffi^.OT ; ג׳ ימים ywהממבר ממה ש
י רגלים מיהו נראה שמתילין הגבינות למפרע כשנמצאת טרפה בטרפות שהיה אפשר ת ז׳ לחלכ אשה אפי׳ לכתמלה מותר א״כ כ״ש מ ־  איט״ «יי ״
ה יש להחמיר במי רגלים משום בל תשקצו ואולי גם המחבר שגעשה סמוך לשמיטה ממש לא קולם שחיסה סמוך לשחיטה קאמרי ל מ ח ב ל ל 1 n V ? *"T«£ ™ 
י י״׳ לא קאמר אלא שמותר מצל הלין: ד גבינות שנעשו כו׳ ער סוף רבנן קשישי אלא החילוק הוא לכל שיצאה מחזקתם מחיים ואין אחה כ ד ר כ ב  (שה נא״ד) ד
2 הסעיף צריך ביאור ורע כי לשון המחבר בכל סעיף זה הוא מדברי יכול לקבוע לה זמן ולברר בבר יצאה מחזקתה מחיים ושוב אי אתה ״טת יח"קאל' ל י מ  בת׳
ת ׳!ונעשו שהוא כחש״ךועיישי׳כ״פ:(ש״« העור וכב״י למרכתב כל הגבינות שנעשו מחלבה אסורות משמע יכול לומר העמימה על מזקתהוהיינו סירכא לאפשר •לסמוך לשחיטה ו נ י ב  סעיף ני) ג

. ממש וקורס שחיטה רגע אמד נגמרה הסירכא אלא כשאפשר שנגמר מחלב , עיי פהיי״פ ח״א . . .  _, ״
ף יייח סיף ע״י יעי׳ הטריפות סמוך לשחיטה בחר שחיטה ממש קאמר מון שנמצאת מחט בא׳ מהמקומות שניקבה טורפת ולא נורע אס נגמרה הנקב משני ' י  סל7
ן מחיים או לאחל שחיטה מיל עם נדנולה וכיוצא בזה אבל סירכא א״אשהסרך אלא מחיים וכן בבל טרפות שילוע שנעשה מחיים כגון י ל ל צ * \ * v Z ' V Z " * 
 עלחי״איניאיםינרי חטיי שנמצא עליו קורט לס. עכ״ל. ונפלאה, מאל ע״ז להא י כתב בפנים חמלה לעת רבותינו הצרפתים להיינו התוס׳ שלנו ללא אזלינ^כאן בתר
 ™״/, °״ חזקה כיון שלא היה מבוררת שעה אחת ואמ״כ כתב בשם רבינו שמשון להתיר מכמ רוב בהמות כשרות וזו עכשיו נטרפה כו׳ וכיוצא בס שא״א
ח לתלותם בשעת שחיטה ומביא ראיה מלאמרינן ־נשמטה בחזקת היתר עומרת ומ׳ ואמרינן עלה קמ״ל אע״ג לאתיליר בה ריעותא ואע״ג  תיל ששח חיישים'י*יי־
״ לאיכאלמימרלהתם שאני לליעותא בעלמא הולו שנולל וגוף הבהמה לא איחרע בולאי אבל כאן לולאי איתרע בהמה להשהאמיהא טריפ׳ ל ל * י 1 ״ י " 
׳ ולאית היא אפייה איכא למשמע מינה לאזל־נן בתר חזקה הבא מכמ הרוב לרוב בהמות. כשרות כו׳ ומיהו ה״מ.בטרפות שאפשר לומר י »  חיאשינ; ביין יאתי« י
*) רק לנעשה השתא סמוך לשחיטה ממש אבל בוראי בטרפות סירכות או בטרפות אחרות שא״א לחלות בשעת שחיטה אסורים דא״ל כאן , (נ?  «״״ :
ה העמילנה על חזקתה ט׳ עכ״ל *) סלי שלשיטת הר״ש-שזכר יש כאן היתר בחלב אפי׳ במירישיש טרפות בבהמה בוראי מטעם חזקה ראתיא « ה 1 ו ' ^ ^ ע ! נ י !  ח
ת מכמ ריב ולאו לוקא במילי שאפשר שנעשה אחר שחיטה להא בהליא כתכ שיש כאן סלפות ודאי ולא כמו ההיא לאתיליר בה ריעוחא לאינו פ ד פ מ ן ־ ״ ׳ ק  אי׳״? ״
כ אלא ספק רזהו מיקר החילוק ביניהם וא״כ ולאי לברי הרא״ש לא מתפרשים כמו שפירשה בעל משמרת הבית. והוקשה •לאס היה ק י ^ ח ש  ת1נ! יפטיך ל
 ״ב״* י״י׳ ל״« פי'ל״י מיירילוקא ביש ספק שמא נעשה לאחר מיתה בזה לא היה צריך לטרוח ולבקש היתרמכח חזקהלאתיאמכמ רובא חיפוק ליה להוה ס״ס ספק
 יד אברהם שמא גס הבהמה כשרה ואת״ל ערפה שמא נעשה אחר שחלבוה ואף על גב רלהרשב״א לית ליה ספק ספיקא גבי םירכות כמ׳׳שהטור והב״י
 (סיפ! פ״אפעיףנ׳)הוגלד שאני התם לאין שייך ספק םפיקא כמו שכתב ב״י משא״כ בהאי ס״ס לודאי אין סולק עליז ואפילו. דעה ראשונה שהיא לבותינו הצרפתים

י» פ להי י ט  פ׳ הסבה ניייע שגי י
 הידושי רע״ק ביאור הנר״א

ב בחטח. וחלב נבילח ע׳ בנ״י לקמן סי׳ פ״ז דטנואי יס״ל Wft [א] (ליקוט) או טריפה . פתני׳ fop כ׳ ואע״ג יאין הלכה כן ט״ט לפינו לחלב ל  (שימן פ״א סעיף אי) ח
 יהיו ליקי׳ עליו טשום ננילח ועי בנו״פ שט ונכ״ח נקונפום אחרון שם! (שס) 1מי רנליח שאינח בקינה . הרי״ף והרא״ש פ״ג שניב (עינ)•י [ב] וציוה . ננויוח שפ
: JJ] וטי כו׳. בכורות ז׳ ני. כלישנ» נחרא : [ד] ויש בוי . נ ננרח י״ל ישרי נטי בזנונים טם״י קיר וחולין קי״ב ב׳ ק״ג א׳ ו  אפודים כנשרח . ואט נפל לתנשיל ויש . י
 פרפ״נ נשייך *׳ ק״ג סק״נ : • שטונר רהא חיב ששח לאו הלכחא חוא כיון דפירשא חוא טוחר כפו פרש שור חנםקל
 בפ״נ יע״ו (ל״ו ני),וכפו חלב הקיבה של ננילה בפש״ת דחולין נם״ש הרי״ף שם ועיי
 החטור בבכורות שט : (ליקוט) וט״ר נו׳ . שמק כלישנא כתיא ירנ ששח שפ דהגאינים פשקי בכ״ט כלישנא בחרא ובשל חורה הלך אחר חטחמיר הראיש שם : ויש מי שמחיי.
 חיא הרטב״פ וש״ל נ״ג רהפיגיא והלגחא בנ״מ נלישנא בחרא וטדחזינ! פתטא רטתני' דבש זירעי! טחור בטש' טנשירי! דלא כרי יעקב ורנ ששה פ״ל ברי יעקנ ע״נ אין הלכה
 כריש וע״ל ש״ט ואע״ג דללישנא קפא דר״ש אתי אפיי כסחני׳ דלא נרי יעקב ט״ט אייל לשיםתיה ננ״ל דלישנא בחרא בנ״ט עיקר והטרדכי בחכ דט״ר חמוד אשורי! ושל שאו־
. יהא אפיי חלב ודס שלו  טותרין אפי׳ ללישנא בתרא יח״פ של שיפים ונמלים כיון דלא שתו אינשי ודאי פירשא בעלמא חוא וטותיין כי תבעי כוי (ע״נ) 1 [ה] אנל טי בו׳
 פותר בט״ש נפי אע״פ ט' א' ואטרינן בשי״ד דשבח (ק״י אי) טחו לשתות כוי טכלל דבחול שרי: (ליקוט) אבל ט״ר דאדס כו׳ . טחד חוכחח דטרדכי שם שחוניח טיטותר
 טשאר נהמה טפאה״ננ״ל ה״ח דאדט וא״כ לדברי מראייש הנ״ל ם׳ יאשינה היה אשור אבל טשאי הוכחות שט שחוכיח מדטיבעיא להו כשבח מכלל דבחול טותד ועוד טדל״ק
 וכי נחול מי חתיר לך ועוד מדקאטר בנתינות שי• אי דאף הלב מהלכי שחיפ פוחר ויח לא 'נרע פחלב ווו ראיה ברורה שאי! להשיב דהא לא איבעיא להו כנפי שפ אלא אי
 ימי לחלב אי לא (ע״ב) : [1] אם חוא כו׳ . עתוש' דחילין י״א א׳ ד״ח אתיא . ויש ללטוד כו׳. אבל הרא״ש כ׳ דלטשקנא דאולינן בתר רובא דוב גחמות כשרות ח! וחוי
' ועתוס׳ דנדה ב׳ ב׳ ד״ח דאינא כוי אגל אי לאו בו׳ וכ״כ הדריי פטיש (מולי! ט׳ א׳ וסיג וי״ט) נשחטה  חזקח מנח יובא והשתא הוא יאיחיע ונמיש ככתובות י״ב ב׳ וליה נ
. ניין דע״כ יצחה טחזקחה שעח אחת ונט״ש נניח נ״ו א' ונן הכתם כו׳ אלפא ניון ייבש ׳ ו  נהזקת היתר גו׳ אלפא נהמת בחייה בחזקת שאינה טרפה : Q] אבל אפ נ
 חוא וא״א לוטר עכשיו דאתי, לא אפרינן העמד על חזקתה וטםטאינן עד הכיבוס . ר״ן. ואע״נ שאמרו שם וטטפא בין לח בין יבש פשוט לתא דיבש נטיש תוש' שט נ'
 א׳ ד״ה ושרצים בו׳ וייל בוי : [ח] שבידוע כו׳ s נמ״ש נפ׳ א״ט (נ״א א׳) ובפי הטדיר : [ט] פיהו כו׳ . תולק על הש״ע וכדעת פמ״ק דאף בכח״נ אטרינן דאז נטושה

 ומעמידי!
 פתהי תשובה י־״י *יי״־־ 1

 הא (א) אסורים בנשיי,. עפמ״ג נשש״ד הקיא שנתנ ו5יר מנשר היוצא ע״י מלימס
 שנפל לחנשיל מלנ ונתבשל הוי מה״ס יאסור בהנאה ע״ש [ועי׳ נתשונת ח״ס סי׳
) בטי תליה . ענה״ט נשם P  ש״א ויובא קלת לקמן סי׳ ש״ז ס״ק ׳״מ שדעתי איני 2): [
 שיין ועי׳ בתשובת מסת יחזקאל שי׳ נ״ט שמולק עליי ופסק להתיר ט״ר תל ממיר לחולי
m שאנ״ס וע״ש עוד: (ג) •פותריט . טנס״ט נשם ש״ן וכן כתנ נתשונת הרלנ׳׳ו ת״נ סוף . ״ . . . 
! פי׳ חשל״נו ע״פ: (ד) ונטזנא טריפה . עי׳ נתשונת תפאימ לני חי״ד סי״ג ע״ד שפקפק רב 3 p . p ° 25 ' ! 0  .?,?י ״
״ י"ינ י'V אמו ונמקומו שנימי טריפות כמו כפירות אין נאכל חמאה וחלב ולינא לובן דנשירות נמקוס B מ ש  כ

 זה והוא ז״ל השיב ונתב לו כיתר לוה מתרי טעמי ע״ש. ונעין סנר* נתנ ג״נ נתשובת
 שאגת ארי׳ פי' ס<'י לענין אס מותי לשחוט נהמה ני״ט במקומות אלו שמצי״ן טייסות המו
 כשירות ע״ש : (ד,) אלא עתה . עי׳ במשובת נית אפייס חלק מ״ל סי׳ נ״ו נאמצע
 המשונה שנסנ דנ׳׳ע נצפקה הריאה לעני] הנולג וסגגינות כיון שא״א לומר שצמקה סמוך

 באר היטב
. כמנ השייך אבל מי רנליס דחמור אסור לכ״ע אפי׳ לחולה ה י ל ג א (א) ר ^ 
ו סכנה זדלא כג״ח שמתיר נזה (ובהללףש סימן ריין הורה להחיל  שאין נ
 שחייה החלב של האתון לחולי האומה שמעורב עמו ג״כ חולי צרות הלב לפי שהוא
. ואע״נ דקי״ל דכשרו אסור וכל היוצא וכו׳ ם י ר ת ו ) מ ב  מולי מסוכן. ע״ש): (
 היינו בלבר שהוא בלאי יבשל אדם איני אלא געשה וכתב הש״ך מיהו לכחמלה
 יש להחמיר אף נמי רגלים לאלס משוה בל חשקצו ונס המחבר לא קאמר אלא
. כחג ר ל ג ו . שיי סמוך לשחיממה: (ל) ה ה ת  שמיתר מצד הלין ״עכ׳׳ל: (ג) ע
 השייך למדברי המחבר משמע לבהוגלל פי המכה לעולם אםור למפרש עד י״ב

 חודש

. נזה ׳ ו  קידם שיוטה היה נ
 אמרתי ליישנ סלש״י בקידושין
 (יף נ״ז) גני ציפויי מצורע
 דשנר ר״ל דמשע׳ לקימ׳ נאסר'
 בהנאה . ושייך הש״ס עליה
 מהא יתניא שמעה ונמצאת
 טיישס יקח זוג לשנייה
 והיאשונס מוחית בהנאה .
 ואי ש״ו מחייפ נאסרה אמאי
 מיתית דילמא נ:*ת לקיחה
 לאו טריפה הואי מאסיה .
 ימשני כגון שנמצאת שייפה
 בבני משיה . והקשי החושי
 ליה שמעם ח״ל וקשה ני נמי
 נמצאת טריפה כגון פניקנו
 סיקין שמא הטריפות נא אחר
 הלקיחה וא״כ אמאי מותלת
 תיאסר משפן עכ״ל. ולאו
 קושיא היא לאיירי שהוגלו פי
 המכס שבולאי ג׳ ימים קודס
 שסיטס הוה כדאיחא נש״ס
 פאיט(דף נ״א) וס״ש המדיר
 (דף־ע׳׳ג) ובשעת לקימה שהיא
 הזך ג׳ ימיש לא היתה ראייה
 ולא נאסרה . ומ״ש החוש׳

 צבי לצדיק

 לשמיטה נמ״ש לעיל פי׳ ל״ז נט״ז ס״ק כ׳ עיש: (ו) דנטופח. [עי׳ נסשר (נושי שרד שי׳ ז׳ י׳׳ עביאי שס דלפעמיס גס החלב מבהמה כשירה אסור למשיע כגון שנמצא נקנ בחצר
 ונסיכה נסייכא ועדיין נינד שהיה נקג רק שרואין אנו שהסירנא סותם דהנהמה נשירה נדלעיל סי׳ מ״א ס״ח באחרונים שם . מ״מ החלב שנחלב ממנו ג׳ ימים (לדידן דקיי״ל כדעה
 ני) קודה שחיטתה אסור מפשיקא דפלוגתא ונתב דאף דמילתא דא חוחא היא (א ראית׳ נסשליפ ללבי מזה(אסור מלנ מן נהמה כשילה מ״מ נראה יכן יש להורות (ענישיל סי'
 מ״ט סק״ג) וכן נהמס שנשחטה ומצאו שניבול ממנה נוליא מחמת חולי אפילו לדעת מהרש״ל שהונא נט״ו סיי' מ״ד סק״ג ומתיר הנהמה מ״מ החלב אסור ובזה יש לאסור החלנ יג״ח
 קודם שחיטתה ע״ש בנועם הדבר: (f) תוך נ׳ יפים. ע׳ בתשובת גיס אשריה שי«! ט״ז שנתנ דהני ג׳ ימים סם מעל״ע ע״נ שעות ותוך ע״נ שעות אשור אף שיש ג׳ ימים
 כשתחשוב מקצת היום ננולו ע״ש ונראה לי ראיה לוה מהא דנתנ כתשובת סרשנ״ש סוף סי׳ סקס״א בעני! נשר ששהס ג׳ ימים בלא מליחה שאסרו הגאונים לאוכלו מנושל דמספל
 זה של שלשה ימים יצא להגאוניס מואמיינן והוגלד סי המנה בידוע שגי ימים קולס השחינןה אצמא נשלשס ימים הוה נקרש ומעלה גלד על שי המנה ונ״ש שהוא נקרש ננשר שנשחט
 ישליט נימ אוירא כוי עיש ואיכ הרי נבשר ששהה ג״י מבואר לעיל שיי ס״ט סיינ דחפניצן מעל״ע וע״נ גה לערן הוגלד פי המנה הוא כן .־ (ף!) אנל טה שנעשה טחלנר. ,

 (סיפ! פ״א סעיף נ׳ פ״ז ס״ק
ל הגבינות בוי .  גי) ב
 מ-יפות ודאי. ונ״ל דהיכי
 שאנחנו דנים לטריפה סו״ל
 בשליפה ודאית אף שי״ל אחר
 שמישה כגון שמולי! נמצוי
 אנל כאי דאתיליד ריעותא
 על סא אנו דנים שאין
 הנהמה טריפה וליק נמי תישוק
 ליה דהוי סיס . ז״א כיון



 כאד ועולת

 t שם גשט סרשג״א : ח ט1ל
 נשם אניי הוא״ש פס בחולין
 וגיה התוטפוה שם דא6 היינו

 גקידות הכסף
 (פי׳ ם״אט״נ ם״ק ני) מאייו
 להקשית על *foe פ״ש
 ויש ליישנ נה מ״ש תיל והיה
 ס״ס צ״ע ולא הוי מתהפן :
 (שם ש״ך םק*ו)איןד.אתרייז
 נותנות ביותר חלב והו׳ .

 הדושי הגושוני

 ואינה אלא ספק מהו מיקי
 הסילוק ניניהם . ואני אומי
 שעיקר מסילוק הוא התה
 יאיכא למיתלי בזאב שנמל
 הנני מעיים לפנינו מלגו נון
 הנהמה לא איתרע . משאיב
 נונר שאין לפנינו ונר מה
 לתלות נו שנעשה לאמר שחיטה
 לפיכן אוסרים הנהמה יהויא
 כודאי סייפה ווויי, ועיין
 נחדושי הושביא ט״ק לחולין

 דף י׳א.׳

 פרי חדש
 (טיטן פ״א העיף ני) ואם
 נטרפה ע״י טירנא נו׳ .

י קעג ת פ ב יורה דעה פא הלכות דברים היוצאים סן החי ש ה י ז ר ו  ט

 שהוא אוסר אף הגבינוח שנעשו קודם ג׳ ימים וכדברי הרשב״א והר״ן
 דכל שיצאה מחיים זמן מה מחזקה הרוב וא״א לומר סמוך לשחיטה
 ממש נטרפה הכל אסור למפרע עכ״ד(וכן פי׳ האחרונים דברי הטור
 מיהו נ״ל שאין כן דעת הרא״ש ע״ש ודוק) וכ״נ מסקנתו בב״י לפסוק
 הלכה וכן צריך לפרש דבריו כאן
 בשיע ומ״ש קודם שחלבה הוא לאו
 דוקא וביש ספרים בטור כתוב
 קורס שנשמטה תדע דבנטרפה ע״י
 סירכא התירו מטעם ס״ס משמע
 דבודאי טרפה אסור לדוקאגניקב
 קרום של מומ ודכותיה דאיכ' למימר
 סמור לשחיטה ממש נעשה הוא
 לאזלינן בתר רובא ואמרינן עד
 השתא אוקמא אחזקתה דכשלה היא
 אפילו תוך שנתה (ועיין בס״ק ט׳)
 לרוב בהמות כשרות הן מה שאין
 כן בהוגלל פי המכס ודכותיס
 (והונלל פי המכה היינו מון מחט
 שנמצא בעובי בית הכוסות וכה״נ והונלל פי המכה לאז ולאי נעשה
 קודם ג׳ ימים וכמ״ש סט״ו בח״מ סימן רל״ב סי״א) יאס ק מ״ש הר״ב
 מיהו בהוגלל פי המכה כו׳ לא דק בלשונו להל״ל בלשון וי״א אלא
 משוס לבלשי! המחבר עצמו אין הכרע כ״כ כתב בסתס •מיהו כו׳ וכן

 והגהות מ״מוני ומהרא״י בהגהח ש״ל ואו״ת כלל מ״ס יאנור) [י] אנל
 ביתרת (ט) או שאר שריפות!הבא מן הבשן ך| מה שנעשה ממנה

 ($) מעילם אשור (או״ה שם) ניא] * ואם היתה בעדר עם

 בהמות אחרות ונתערב חלבה עם חלב האחרות
 חולבים בו אחר שיעור ששים :

ה ן [יג] ואס׳יש ס' בהמות בעיר ז ולא ידעינן בודאי שחלב מן ג  ה
) מסתמא ו ) ( ד  השריפה היא יותר מחלב אחת האחרות ח אמריק (
 לאיכא ששים ומותר (סברת עצמו) ודוקא בשנתערנ יייילנ ט אבל אס
 נתערבו (ז) הגבינות אינן כטילות [ינ] להוי חתיכה הראויה להתכבד
 ואפילו באלף לא כסיל(תה״ל ובארוך כלל מ״ס ותשו׳ רשב״א סי׳ חקי״ז) :

 ניי] ״ *) ואם נטרפה ע״י סירכא אין אוסרים הגבינות
 שנעשו מחלבה משום דהוי ספק(״) ספיקא:

 דהיינו חוס׳ שלנו מתירין בזה וכמ״ש החוס׳ בסליא פיק למילין(לף
 י״א) שמביא בסמוך שמתירין אפילו בסירכוח מחמת ס״ס ואמאי כתב
 שם בחה״ה ליש מחלוקת בין תוספות לרבינו שמשון אלא ולאי ברור
 הוא לשם מיירי ממשה בוראי הטריפות ממייס ובזה לוקא אוסרים

 התוספות והר׳׳ש מתיר מכמ מזהה
 לאתיא מכמ לוב. וכל כך גדלה
 התימה בעיני על משמרת הביש
 עד שלא אאמין שיצאו לברים אלה
 מפיו*) ובאמת יש לי להקשות נס
 ארברי הטור בסגנון זה שהרי דבריו
 ע״פ התוס׳ והרא״ש פ״ק דמולין
 והנה התוספות שם לף י״א כתבו
 תחלה שאין. היתל לגבינות שנעשו
 מבהמה שנטרפה וכמו שזכר בתה״ה
 לעיל ואמ״כ כתבו מיסו בסירכא יש
 •סיתר מכמ ס״ס ט׳ סרי לפניך
 דמה שאסרו ברישא.היינו בטנין
 שאין שם ס״ס והיינו בולאי. נעשה

 הטרפות ממייס וכן מוכמ ברברי הרא״ש שכתב ג״כ לבלי התוספות
 האלו ממש אלא שסיים ועי״ל למאי למסקינן ראזלינן בתר רובא כו׳
 והיינו לברי רבינו שמשון שמביא תה״ה לעיל להתיר מכמ חזקה
 ראתיא מרובא. והנה הטול פסק כהו ועייל וכמ״ש הב״י למ״ה

י גליוו פחרש״א נ י ה א כ מ  כתב הטור להתיר באפשר שנעשה סמוך לשמיטה ואפי׳ באין שם ס״ס ררכו בכמה מקומות ומ״מ גס לרעת המחבר בהובלד פי ה

ם ע ט ה  םק״ט! (שיו טק״ה) ו
 יאע״נ יטרפה . עיי מנ״ז
 פיק ט״ח עוי דיחיח אף
 דחוא טרשח ט״ט חי :
 (כאיד) אבל ניתוח נוי
 שהיא נולרה כך . ומסק
 יתרת כגון אונה יתירח ולא
 נתכרר אט היא כשיעור
 טופא יאםא אט הכה&ח בוו
 י״נ חויש ייאי תלינן יותר
 דלא היד. בו כשיעור ט'
 לבישי שרד פי׳ ל״ה ס״ק
 ביה . (יל״ח דלטא היא
 נס״ד ינעשית נן אוז״נ
 ועדיין תוך יניח דהרי
 הרגילות להיות טן הבטן) :
 (ש״ט ש«יף ני) ואם נפרמה
 כיי דהוי מ״ט . עיי, פ״ז 0י׳
 זנ״ח טק״ו ונאן טוף םק״ד :
 (ש"ך פק״מ) ןלא ידעני אט
 יש ס' . קשה םלקטן סי'

 יד אכרהם
 ולא אטיינן סשתא סיא
 למרשם ע״ש. אנל לעי מ״ש
 סרא״ש שם וסנווש״ע פי' זס
 דאט נמצא נקנ בקריה של מומ
 יבסאי גוונא לאתויי מאי
 ננון נקנ הנמלא נדקין
 תלינן לקולא ואמוינן השתא
 הוא ינסיפה . וא״כ נ״ש
 לחומיא כגון גני ציפורי
 מצורע תליגן השתא נטרפה
 ובשעת לקיחה נשירה הימה
 ואיכ נוודאי נאסרה ולא ספק
 ואזלא קושיית המוס׳ נפשיסי׳
 דתהיי אפוד בודאי : וס״ש
 בסוסי עוד שם בתירוצם
 ימ״יי שנמצאת סייפה כגון
 שנטלה הנני(עיין מ״ש טי׳
 מ״א) שוואי היה משנולד
 מכיל . איט טולה ישם לשי
 מיש התוה׳ בחולין שא״ט(וף
 נ״ו) והרא׳׳ש שש נשם ר״י
ו אינו נ נ  ומזיו ריס נ׳ ו
 נבלל בני מעין נלשון הגמיא
 ולפיכך ממיוומא כמ״ש
 מפיקיא לשרשיי ו״ל ונמצאת
 טייפה נבני שפיה היינו כגון
 ניקנו הוקין והוגלו פי המכה
 ולפט״ש נס׳ פני יהושע ש״ש
 סטייל לאף מאן ומטריז
 בגבינות אינו אלא בטריפות
 דאפא מגושם כגון ניקנ
 קיום של מוח ט״י חולי
 דאפשו שוולוה נ!״ • משאיכ
 ננוריהומ דאמא מטלמא גגון
 עיי מיג! או קון דל״ש לומר
 שנולד עמו .. כ״ע מודו
 דהגגינות כשירות. דהוי
 חזקה מגוררת נשעתה ע״ה.
 ולפיד י״ל דנקיוושין איירי
 שנמצאו מעיי נקוניה נממש:
 (שם) ןאס נטרפ׳ ע״י שירגא
 בו׳ טשוס דחוי ששק טשיקא.

 צבי לצדיק

 דסולין במצוי מי״ל פשק א׳
 נגד דוב וגס״נ ל״א ס״ס
 ווו״ק ־. (שש שיך ם״ק זי)
 ולא ׳ועיגן ט' וגלן שדן
 טטש . ול״נ דשם דגיצה
 האסורה נינרש ואיכא לגיווי

 אסור אלא על י״ב חודש לטרפה אינה מיה יותר מי״ב חורש וכ״כ
 בספרי בשם ש״ל סימן פ״ל,נמרלכי פא״ט ורוקח,סימן שפ״ו והרא״ה
 בס׳ ב״ה רף פ״ז ע״ב ושאר פוסקים ט״ש אבל ביתר יתבאר רינו
ר. משמע אפילו קולם  בסמוך ה מה שנעשה סמנה מעולם אסו
 י״ב חולש וכ״כ בה״ח כללע״ב ל״ג בשם או״ה נהליא והטעם לאע״ג

 לאילו ביש ס״ס אפילו רעה ראשונה מתרת אלא ע״כ מיירי אפילו
 טלאי נעשה הטרפות ממיים מותר ומ״ה כתב הטור בריש ססימן
 רמותרין הנבינות מחמת הרוב. וא״כ הרק קושיין ללעיל אדוכחא
 לאמאי כתב אמ״כ בהוגלל פי המכה לכל הגבינות אסורות משמע
 אפי׳ קולס ג׳ ימים ואמאי לא נימא ליהיו מותלין על ג׳ ימים קולס

 השחיטה מכח חזקה. וצ״ל דהס ס״ל ללא מוטיל החזקה אלא לטרפה אינה חיה י״ב חולש ה״מ בספק טרפות(ל״ל מון ספק לרוסה
 באין צורך לתת שוס זמן לבטל החזקה בעת ההיא והיינו אם יש לעיל סי׳ נ״ז וכה״נ ועיל סימן פ״ו) אבל לאודאי טרפה כמ״ש הרשב״א
 לומר שנעשה ממש רגע כמימרא קורס השמיטה משא״כ' כשתצטרך בתשובה סימן ש״ח (צ״ל צ״ח) עכ״ל וכן נ״ל שהוא דעת הסמ״ג סוף
 לבטל החזקה בזמן מיוחל אפילו אס הוא זמן מוטט אז בטלה החזקה לאוין קמ״א וססמ״ק והגהמ״יי וללא כמהרש״ל באו״ש שהבין לברי
 לגמרי. אבל לענין ספק ספיקא וראי מהני להתיר על אותו זמן סמוך סשמ״ג בלרך אמרי שנ״ל שמחוך כך פסק שס ובפרק קמא לחולין סימן
 לשמיטה שא׳יא לומר שנעשה באותו זמן וכמו שנזכר בסמוך וכתבו ש״ד כ׳ דאף ביתרת שלא בדלי ראוני ושאר טרפות הבא מן הבטן אינו אסור
. הטעם מאמר אלא על י״ב מלש ואף שמלבלי מהרא״י בהגהת ש״ל משמע נמי הט ׳ ) מסתמא דאיבא ס ד  ומהר״י ואו״ה דכן נוהגין: (
 לשיעור ס׳ הוא ללבנן ומלאולייתא מר בתרי בטלאזלינן לקולא ונ״ל אין לסמוך עליו בזה וכ׳יפ הב״מ וליק ואף שכתבתי בס״ק הקודם דאפי׳
 ללפ״ז ה״ה באין שם ס׳ רק שאנו יולעיס שיש שם .בהמות אמלות מאן לאוסר בהונלר פי המכה הכל למפרע אינו אוסר אלא על י״ב מלש
 משובמות הרבה מזו ואפשר שהיה ס׳ בתערובית אזלינן״לקולא כיון אע״ג שהוגלל פי המכה נמי ולאי טרפה היא ל״ל להתס טון ללא ילעי׳
 לרבנן הואראצרכיס׳ וכעין שאמרו בסימן צ״מסמיף ב׳ במין במינו בולאי שנעשה קודם שחיטה דומה ממש לספק טרפה אבל ביתרת
 שנשפך. ומ׳׳ש ורוקא כשנתערבה המלב פי׳ ואפילו אם עשו גבינות הלגילות להיות כן שהיא נוללה כך מבטן אמה וא״כ אין אנו מוציאין
 אמ״כ מן התערובות טת לן בה אבל אס נתערבו הגבינות פירוש אותה מרגילותאמטעם לטריפה אינה מיה רזה לא שייך ט אס בספק
. וכתב בת״מ שם בשם או״ה ׳  שממנה נברה עשו גבינה ונתערבה הגבינה אמ״כ אז הכל אסור ונראה טרפה ולוק: ן ואם יש ס׳ בהמות בו
 לאם הוא ספק אם עשו ממנה לבלה אזלינן לקולא להא לחתיכה הראוי׳ אע״ג ללא ברקנו האחרות עליין לרוב בהמות במזקת כשרות הן, ע״כ:
. פי׳  להתכבל אינה בטילה הוא מלרבנן. ועיין סי׳ ק״א בשם רש״ל לגבינה ז ולא ידעינן בודאי שהלב הטרפה היא יותר מהלב כי׳ י
 לא מקרי חתיכה ראויה להתכבד ומ״ש שם לע״ד להלכה. ויש להקשות דאס ידעינן בודאי שמלב הטרפה הי.א יותר מחלב א׳ מהאחרות אע״פ
 למה נקיל כאן יותר מביצה האסורה שנתערבה דאיתא בסימן פ״ו שאין אנו יודעים בודאי שהיא יותר ממלק ס׳ עד הבהמות ואפשר שיש
 שצריך ס״א בביטולה מטעם שיש ביצים גדולים וקטנים והא גס כאן בשאר הבהמות הרבה יומר כדי שיהא ס׳ בין כולם ננד מלב הטרפה
 יש איסור ודאי ביתרת ולמה די בס׳ בהמות בעדר. ונ״ל דבבצים מ״מ כיון שראינו שהיא יותר מאמל מסכשרות אמרי׳ מסתמא *) אין

 ירוע למכמיס שיעור שהוא קךור שיש ששים דהיינו אס יש עוד ביצה האמרות נוחנין יותר חלב מזאת האמת הכשרה ומסתמא טלן שיין והכל
 אחת יתירה על ששים אז ודאי הוה ששים עד ביצה האסורה אע״פ אסור ולעת הר״ב דאע״פ שהמלב היא ודאי טרפה מ״מ משערים בס׳
 שהיא גדולה מביצים של היתר ט״כ תקנו חכמים שבכל פטם לא נבטל בהמות וכן משמע להריא באו״ה שס ובתשובת הרשב״א סימן תקי״מ
 האיסור רק בס״א אע״פ שגס בס׳ היס ראוי להתיר מצד שהוא ספיקא ע״ש דלא כסנהת דרישה ול״ד לסי׳ פ״ו ס״ה רביצה טריפה צריך ס״א
 דרבנן להא מראורייתאמרבתרי בטיל מ״מ כיון לאפשל להו לעשות לבטלה ולא סגי בס׳ דלפי שיש בביצים גדולים וקטנים והבא לבטל
 תקנה עשו וכן משמעות דברי סר״ן בשם הרמב״ו בזה שכתב בפרק ביצה אינו משנימ עליה לראות אם זו וכולן שוין ממש א״נ מפני שהיא
 נ״ה וז״ל לפי שיש ביצים נרוליס וקטנים והבא לבטל ביצה אינו משנימ בריה הוסיפו אמד בשעורה וכמו שנתבאר שם אבל הכא לא ידעינן
 עליה אס זו וכולן שוות ממש הוסיפו אמת בשיעורה ולא הוצרכו לשטר כמה מלב ישמן הטרפה וכמה יש מן הכשרות והלכך אמרינן מן הסתם
 בכל כולן שוות וזה ברור דלא כהדרישס ום׳ אפי מרבי דף ע״ז ע״ב שדימו
 דין זהלסי׳פ״ו: ח אמרינן מסתמא כו׳. דמאחר דשיעורס׳הוא מדרבנן ומדאורייתא מד בתרי בטיל אזלינן לקולא ואמרינן מסתמא
 דסוהס׳כו׳ ת״משס והטאמרינן לקמן סי׳ צ״מ ס״ב גבי מין במינו שהוא,מדרבנן ולא ידענו אס יש ס׳ מותר: ט אבל אם נתערבו
. כלומר שלא עירבו החלב יחל אלא עשו מכל אמד בפני עצמה גבינה ואח״כ נתערבו אבל וודאי אם כגר נתערבה החלב ׳  הגבינות בו

 הגר״א ואח״כ
 בכשרות דרונ נוי ננ״ל ו
. ׳ ו  ט״נ : [יג] דהוי נ

. ניון רטן התודה נטל כריב ועיל סי' *״ח  [יב] ואם יש גו׳
. בם׳׳ש נש״א ׳ ו ] ואס נטישה נ T  גט״ש בשנייה (p' אי) • [

 לכתובות
 פתחי תשובה

 עי׳ גשויס תולדות יצחק שי׳ י״ח מה שנתנ ליישנ דלא סיקשי ממ*ש סוט״א (פיל 0י׳ נ׳
 דלא אולינן נתר חזקה מיכא שאין ינולין לתלות שנטשס לאחר שחינוס . ועיש מיל שכסג
 ולא הסיר סרמ״א כאן מה שקודם ג׳ יניס רק בהפסד מרובה ומה שלא גחנו נשירוש
 היינו לפי שסמך עצמו אע״ש לקמן נהגה ג׳ גני סירנא שדעת סנ״י דאין אוסרין הגבינות
 אף שנתון ג׳ ימים משוס דהוי ס״ס ואש״ס נתנהרמ״א שם דיש לאסור נאי! הפ״ממכיש
 הנא נהוגלו פי המנה ואוסר הנ״י ושאר פוסקים הגבינות שנעשו מעולם. נודאי לא
 פרי רק נהפ״ננ ע״ש •י(ט) או שאי טייסות כו׳. [טי בספר למשי שרד סי' ח' שכתב

 ביאור
 וילא נהנש״ר שטתיר טקודם ינ״ח יטיפה
 [יא] ואט חיתח נו׳. יטחוקינן לכולהו

. ׳ ו  וטעטידין על חו^זה: [י] אבל גיתית נ
 אינח חיה ינ״ח וע״ל סי׳ נ"! טי״ח גהנ״ה!

 באר היטב
 חודש לטריפה אינה מיה יותר מי״ב .חודש וצ״ע על למ״א שכחב בהגייה מיהו
 נהוגלד וכו׳ והיה לו לכחוב בלשון יש אומרים אלא משוס דבלשון המחבר עצמו
. כ׳ הש״ך ם ל ו ע  אין הכרע כ״כ כתב כסשם מיהו כוי וכן דרכו בכ״מ: (ה) מ
 משמע אסילו קולס י״כ חיש ואע״ג יסריסה אינה חיה י״ג חדש ה״מ בספק סרישות
 אבל ודאי שרישה לא ואף שכחבתי לעיל כהונלל פי המכה דאשילו מאן לאוסר
 הכל למפרע אינו אוסר אלא על י״ב מישאעש״י שמא ג״כ ודאי מריסה ל״ל

. למאחר לשיעור ס׳ הוא מדרבנן ל?ללא1ריי׳ מי נחרי כטל לכך אזלינן לקולא א מ ת ס  יהשס כיון ללא ייעינן כודאי שנעשה קורס השחישה יומה ממש לספק טרישה:(ו) מ
 למסחמא וכו׳ וכחב-הט״ז וה״ה באין שם ם׳ רק שיאנו יויעים שיש שם בהמות אמרוח משובחות הרכה מזו ואפשר שהיה ש׳ כחערוכוח אזלינן לקולא וכמ״ש בסי׳ צ״ח ס״נ
א בש״ע גבינה ואח״כ מערכו אבל אס כנר נתערבה החלב ואח״כ עשו מהכל גבינות נטיל ל ב ינות. פי׳ שלא ערבו החלב יחל אלא עשו מ ג  כמין במינו שנשפך: (ז) ה
 לככר נתבטלה החלב(ואס הוא סשק אס עשה ממנה לבלה אזלינן לקולא לחחיכה הראויה להשכבל היא מדרבנן. ש״ז). ואייל מסי׳ פ״ו ס״ה לביצה ׳סריפה צריך
ק הש״ז לכביציס קים להו לרבנן דכא׳ יוחר כני ואפשר לעשוח חקנה משא״כ נכי מלב הניחו להקל י  ס״א לנטלה מסעם שיש ניציס גלולים וקטנים ולמה סגי כאן בס׳ ת
 מן הסחס שכנלס שויס והשייך תירן עוד דגבי ביצים מפני שהיא כריה הוסיפי א׳ בשיעורה. וכ׳ כח״ח דאס יש ס' בהמוח כעדר אע״נ רלא בדקנו האחרות עדיין מ״מ
. כ׳ השייך היינו לוקא נסתם א ק י פ ׳ ק״א שמביא הש״ז בשם מהרש״ל דגבינה לא מקרי חה״לוהוא השיג עליו ע"ש;(ח) ס  אמריגן ררוב בהמוה כחזקיז כשרוח הן.ו«י׳ גפי

) סירכוח א ״ יו״ד ה ) 
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כ עשו מן הבל גבינוח דבטיל כיון שכבר נתבטלה החלב וכן מבואר בכל אחת עכ״ל משמט דהחמירו משום דאין בגי אדם משגיחים בזה™£ ״ ח א ו c י ש tJV 6 ש  S5' י ?
 חיי» לימי«V™ft%n!״־ בת״ח שס. ומ״ש המחבר ואס נטרפה ע״י סירכא כו׳ הנה דעת כל ובמזיד לא ישערו לפי גודל הביצים וקוטנן רק יאמרו שכל הביצים
 ים שווים על כן החמירו לשער בכל פעם בס״א ואפילו הם שווח כאמה
 משוס דלא אחי לידי מכשול בשום פעם ומש״ה ניחא גבי בהמות כאן

 שאין בני אדם נכשלי׳ בזה לומר שכל
 הבהמות חולבות בשוה שזה פשוט
 לכל אדם שיש חילוק גדול בין
 הבהמות בעניןחלבס ע״כ לא הוצרכו
 לשום תקנה בזה לודאי כל אחל
 ישער לפי הבהמות ובאם אין ילוע
 כמה היא חלב הבהמו׳ הניחו הרבר
 על עיקר הלבר לספיקא לרבנן
 היא לשמא היו ס׳ נגלה ולקולא כיון
 לאין כאן משש מכשול כלל נכון
 ועיין מה שכתבתי בסי׳ י״ל סעיף
. ועול יש לומר בקיצור מבי ׳  ה
 ביצים יש אפשרות להוציא מיד ספק להא קיס להו לבס״א הוה ס׳
 עכ״פ ע״כ עשו תקנה וקצבה בזה לבעינן ס״א משא״כ כאן בחלב
 לא״א לעשות תקנה לאין שייך לומר אס היו ס״א בהמות דאפשלדלא
 סגי בכך לפי המילוק מה שהבהמות אינן מולבוח בשוה חילוק גלול
 ע״כ שבקוהו להקל כיון לספיקא לרבנן היא להא מראורייתא מל
 בתרי בטיל וכיוצא בזה מוכרמיס אנו לתרן בטור סי׳ צ״מ סעיף ג׳ כמו
 שכתבתי שם רכל היכא שיש אפשרות לתקן להוציא מירי ספק החמירו
 בו אפי׳ באיסור לרבנן למ״ה שיעלו שס בכולו גבי כמל ע״ש לתלוי ג״י
 בחסרון יליטה אס יש שם ששים במאי רנפיק מיניה שס אבל הכא
 להוי ס״ס שאס היינו בקיאין לגרר אפשר שהיה לה היתר ע״י בליקה
 אסבן יש ספק שמא אינה טרפה ואת״ל טריפה אימור אח״כ נטרפה
 ואע״נ ראמרינן בסי׳ צ״ח במילי לתלוי בחסרון בקיאות לא שמיה ספק
 ומ״ה לא חשיב רשב״א כאן ס״ס מ״מ הרא״ש ס״ל לשאני הכא שאין שום
 ארס בזמן הזה יוכל לסמוך עצמו טל הבירור להתיר סירכא וכן משמע
 מלברי רשב״א שהבאתי סי׳ ק״ז סעיף מ״ו ונראה פשוט שאע״פ שלעה
 זאת רהיינו סרא״ש מתרת מכמ ס״ס בסילכמ מ״מ אינה מתרח על
 סמוך לשמיטה ליראי גם הרא״ש מולה לאין הסירכא נעשית סמוך
 ממש וכן מוכמ מרבריו פא״ט בפשט הוגלל פי המכה ללא הפסיל
 הלוקח אלא מטעם רה״ל להתנות וכן לא משיר הרא״ש אלא קולס
) מה שנחלב תוך ג׳ יטיס. לס״ל ה  שיטור זה וללא כרשב״א: (
 לוראי אין נעשית סירכא פחות מג׳ ימים כמו בהונלר פי המכה ודעה
 זאת היא בהגהת ש״ר בשס מהרא״י ואע״ג שכתבתי בסמוך לגם הרא״ש
 אינו מחיר סמיך לשמיטס ממש מ״מ כתב כאן לשין יש אוסרין משוס
) יאלי דיחמורתא. ו  שיעור ג' ימים דלא נתפרש בדברי הלא״ש: (
 מה שנקרש מזרע האיל ונעשה כמין ביצה והוא פירשא בעלמא :

 ויש

i t ! \ ! u * •w 1 ו w ׳ ! j j M ״ 1 • w w u w-חמנמ(ימי טריפה מימי מחייג ׳ 
 נטרפה:טננורותוףז׳:יגס הפוסקים שוים בזה דאין סירכא פמותה מג׳ ימיס והרבה פוסקים
ז כשבו ק בפירוש וכמו שיתבאר בסמוך וכן משמע רעת הממבר מ״י 4 י ס י א י ק מ ^ ״ ל : א י מ  ״

) מה שנחלב תוך שלשה ימים ה ה [טו] ויש אוסרין אשילו בםירכא ( ג  ה
 (רשב״א ול״ן) וכן יש לנהוג אם אין הפסד (ש) מרובין:

 (0 י פ יאלי דיחמודףןא (פי׳ כעין ניצי זכר שיממורח משלכת
 «י«נה) מותרים:

) שהחמור נוצר בו מותר רפירשא י א י שליא(  ד י
א:  בעלמא הו

 ף, נטח י* מי רגלי בהמח וחיה הטהורים(י) וחלב
ב ומי חלב שלהן מותר וה״ה ב ניה (יא) י  י

ב היא״ש נשס רני ש«י» אלא לסמתירין מטעם ס״ס אינן  י
׳ יי•־ מתירין אלא מה שנחלב קולס נ׳  י־ח *׳ »
 נקודות הכסף ימים רהוה ס״ס ספק טרפה אי
 י־יאיי ״י״ט היי* יא״ילי לא משוס רבהרבה םירכות אנו
״ ; . t ״ ״ t _ * , ״ - , - יי"יח יולג ״  אמרינן החחרוח ג

ן מטריפין מספיקא שא״א בקיאין 6 י , ג , P n 0 ל כ מ B , p a w 5 

 שאתת מן מכפיית ;וסי״ לבלוק כללעיל סי׳ ל״ט ואת״ל טרפה
 K שמא לא נטרפה אלא קולס נ׳ ימים
 נטרפה נמקוס הנםרה וה״פ אבל מה שנחלב תוך ג׳ ימים אי]
י ״ י ד ה h׳ והי-,״,* ו ז אי Wsfc מ ו " ר " * י ״ מ י ״ fi1Sc י , f t , c 5'נתן חנח ספק ח וסרשב ח והר ן יי n , B 9״tt , א ל ן 1 מ ל י ו ש  מ

 אמיינן שהנשרומ נותנות יותר לאוסרין בסירכא איסרין אפילו
^ קולסלימיסכלזה_הוכחתיבספרי f i J g 

 וכן הוא לעת הב״י בהליא ע״ש הכשרות נותנות יותר מואת
 ״״» \^\^J^ אבל הר״כ נראה שהבין להמתירין מטעם ס״ס מתירין אפילו תוך
 SS נ׳ ימים והבין שכן לעת הב״י וכ״נ להליא מרבדיו בת״ח סוף כלל ט״ב
 ולכן התיר נ״כ במקום הפסל מרובה אף מה שבתוך נ׳ ימים ולא יללתי
 h לסוף דעתו ועוד שהרי הרא״ש והטור הס מהמתירין מטעם ס״ס

 , נ׳ ימים ומשמע מלברי הרא״ש פא״ט והטור ח״מ סימן רל״ב סעיף י׳ דאין
י סילכא פחות מג׳ ימים עיין שם וכן הגהת אשיר״י פ״ק לחולין והאו״ה י ״ ״ י״?, 5  י

* ׳ . י  עמתיי חף מה שנחנכ הוו ג י ״ ׳ י ו
 ימים ואיניא שנן יעת שם כתבו בשם המרלכי רבסירכא כל מה שנחלב תוך ג׳ ימיס אסור
 דאין סירכא פחות מג׳ ימים טכ״ל והמררכי כתב בפרק א״ט ליש
 להתיר מטעם ס״ס כהרא״ש אלא ולאי כלפי׳ והא דלא הזכירו
 המחירים מטעם ס״ס רמה שבתוך שלשה ימים אסור משוס לזה
 פשוט וכן ברוקח סימן שפ״ו כתב על שם ר״ת וכן כתבו השערים
 והסמ״ק וסגה״מ וכן כתב האו״ה שם בשם א״ז ומררכי ור״ח
S וכן הוא בא״ו של מהרי״ל לף צ״ט ע״ב וכן הוא בלברי מהלא״י ? , ' d K ? 
 שאי! סירכא פחוס מנ׳ ימיה בהגהת ש״ר ובאגור סימן אלף רמ״ז לאין סירכא פחות מג׳ ימים
״ ™ וכל מה שבתוך שלשה ימים אסור הלכך אין להתיר בלל אפילו 0 ™ g B ^ 
 משלשה י«יסו«תיך נ! העלה במקום הפסל מרובה מה שבתוך נ׳ ימים סילכא וכ״נ רעת מהרש״ל
ו גמי«יס באו״ש ובפ״ק לחולין סי׳ כ׳ ורעת האחרונים וגס הרב בת״ח שסלא ל א ל T ־ B S i J * c 

 כתב ליש להתיר במקום הפסל מלובה. ומיהו מ״ש הטול והמחבר
 להתיר בסירכא מטעם ס״ס היינו בסתם םירכות שאנו אוסרים מספק
 מכח שא״א בפיאין בבליקה אבל וראי איכא סירכוה טובא לטריפות

 פרי הדש
 מונמנ ההנ״ה שיש
 אן< מה שנתלנ נתיו

 סישנ״א נמשמרת הנימ שנמב
 שאפשי שקודם שמיטה רנע
 ננמיה הסייכא וכן ניאה
 לכאויה יעמ טפל ממיימה
 נשימן ע״נ ע״ש ומיהו לא
 נוזן ססגיס י9ה שנה ועש
 הממכר (א היתה אלא להתיר

 הפסו מיונה מה שנתון

 גליון טהרש״א
 צייח פ״ג וע״ש ננליון וניחא
 לי לט״ש בתש וגת אטונת
 שטיאל קיידנניר שי' נ״ח
 דדוקא כשהאישור לפנינו
 ירוע וניגר וא״א לעשור על

 בולאי וכמו שנתבאר בסי׳ ל״ט ע״ש ובהט נ״ל ליישב דהרשב״א והר״ן
 לא פליגי אסרא״ש ותוספות וטייעתייסו ללא כטול ובייע״ש. מיסו
 שיעירו רזה טקרי דעת שוטי' אנן קי״ל לאפי׳ בולאי סירכא יש להתיר הגבינות קולס ג׳ ימים לומיא
^ להיגלר פי המכה ילא אמרינן כיין שע״כ קולם לזמן שחיטתה יצאה ן

ת ט

נ י ו י ; י ;  ^ ג
 איכא שוי בטין במינו או מחזקתה א״כ הכל יהא אסור למפרע כללקמן סימן קץ גבי כחם יבש
; בחלוק דאמרינן מטמא למפרע עד שעת כיבוס דשאני הכא לרוב ן » ר w י  ג*נו «

 חש״חחולקועי׳?>ורשאית?; בהמות בחזקת כשרות הן ויש לנו לומר דעד השתא היתה מן הרוב והשתא היא מעשית מן המועט ואפילו נמצא הבהמה טרפה תוך
 ניקב קרום של מוח או
 תוך נ׳ הכצ שרי כדעת המחבר ופ״נ דטת הדיג בהגהה וכ׳׳כ בת״ח שם בהדיא וכ״כ באו״ס וכן נ״ל

. ־־ ־ . . . . . . . . . . . ף . ״  ל

 נזנח
 נתיפפית ניי[ יאיבא אינשי

 דאכלי ליה חייב
 דאינו פירשא : (ש!

^ הטור והמחבר דהמבשל יבמי חלב פטור ואס כן לאו כחלב דמי ואס כן מנ״ל למשרי משוס אבר מן החי רהא לא נלי לן קראי לשרי אלא מלב ף ל ^ י ל * ?  ״ * \ ״
י "£י % י״ל לרוקא לענין בשר בחלב לא משיב כחלב לקרא קאמר לא תבשל נדי בחלב אמו דהיינו כמו שיוצא מהאם מעורב עם האוכל אבל לשאר מילי £ £ 
 אעפריך לאונל חצי זית נשר הוי בכלל חלב לכל מילי כן כ׳ הרא״ש ולי נראה לאפי׳ לא הוי בכלל חלב לכל מילי לקימ רע״כ לא בעי לאשכוחי בש״ס היתר לחלב אלא כי
ן היכי ללאנימא להוי כמו אבר מן החי כמו בשר מן החי אבל לבתר מלי לן קרא לחלב מותל א״כ ש״מ הארכ׳ קרא ולא האכל הנפש עם י י j א ^ ^ 1 * ™ 

vviJi w i w ן \ ״ J w u>>\1 1v 1V|JJ uuyv ;!IJV iJtwi J1 rw*i ׳ ש ת י א ר 1 1׳!w UJJII/J UIIJV* חולק ועיי שיק ו | v r t ' ש  ח
. מיהו בשאר טריפות כגון  טפוף«ר£ נהטח ייטק׳»י: שנתה כ׳ הלא״ש דהכל מוהר מטעם זה וכן נ״ל מלבדי הרבה פוסקים וע״ל סי׳ א׳ ס״ק ח׳
^ לא הוגלר פי המכה וכיוצא בו אפי׳ תוך נ׳ הכל שרי כדעת המחבר ופ״נ דטת הר״ג בהנהה וכ״כ בת״ח שם בהדי 3 ה " ^ 
 אלעור י»ינל שהוא דעת כל הפוסקים דלא כמהרא״י ומהרש״ל שם דאםרו בכל טריפות מה שבתוך ג׳ ימים ט״ש: י יאלי די
ב ומי הלב כ : י . וכ״ש שליא של שאר בהמות טמאות ועיין בס״ק ב׳ תר א שליא שהתםור נוצר בו מו  ™ ״,*'״ בב״י: י

 !ייב ני-ת חדי דמלב שרי ולא מיתםר משוס אבר מן החי ודעת הסברא הראשונה דה״ה למי מלב דהיינו נסיובי דמלב וה״ה למימי מלב דהיינו לאחר
^ שעושין הגבינה מבשלין הנסיוגי והאוכל צף למעלה והמים שנשארו לבדן זהו מימי מלב וכדלקמן סי׳ פ״ז ואע״נ דלקמן סי׳ פ״ז כתבו £ נ

 ס

 הנד״א הנשי
 ננטדה חסירנא חלא״ה חיה אטור לעולם נשיטתו לעיל(5״ע ומ״מ היי סיס): [טז] גי
 רגלי כוי . גלטד טחלנ יאף ליש פי שאיפר טירה כאן דשירשא בעלמא םדקא סינעיא
. יהא ענדי נותח מטנו י ו  לחו נחטור ש״ט נפהודה ודאי סותר . ב״י : [ין] וטי נ

 בגי״ש
 באר היטב

 סירנות שאנו אוסרים מספק מכת שא״א בקיאין בבדיקה אגל ודאי איכא סירכות
 סובא לטריפות בולאי מיהו אכן קי״ל דאפילו בודאי םירכא יש להתיר הגבינות
. ובש״ך פסק לתוך נ״י אפילו ה ב ו ר ה: (ש) מ  קולס נ״י לומי׳ להוגלד שי המנ
 בהפסד מרובה יש לאסור דסחס סירכא אינה פחות מג׳ ימיס ונס המחבר לא
׳ מיהו בשאר טריפוח כגון ניקב קרום של ׳ אלא דוקא לפני נ  ס״ל להקל תוך נ
 מוח או לא הוגלי פי המכה וכיוצא בו אפילו מוך ג׳ הנל שרי כדעת המחבר
. ומה שמתירין כודאי סירכא  ללא כמהרש״ל לאוסר בכל טריפות מה שבתוך ג״י
 קורס ג״י ולא אמרינן שיהא אסור למפרע נמו גבי כחס בסימן ק״ז למטמא
ז שעת ניכנס לשאני הנא לרוב גהמוח בחזקח כשרות הן וי״ל דפל  למפרע ע
. כתכ השיך ר ו מ ח ה  השתא היה מן הרוב והשחא נעשיח מן המיעוט: (י) ש

 : הדס לחלב ע״נ יש לאפור משוס דם ממש והחמאה

 ביאור
 דכתובות (ט׳ אי) וענה״צ: [טו] ויש אוסדין כו׳. או״ח . ום״ל דאין סירכא בשחות
 טניי כטו בהונלד פי הטכח ואין בו אלא חד פסיקא אכל קודם לכן פותר כשיטתו נהג״ח
 לעיל בזזוגלד פי חטנח . ודעת ש״ע נט״ש נטשטדת הבית די״ל דוגע נןדם השחיטה

 פתתי תשובה
 שלה שנשחטה ונמצאת מהוה מרה ונשרפה. נלט״ו(ענין החלנ להורות שמחלנ מן קווה ׳נ״ח
 מותי אף יתסימ אני יינו גיתית דיינו לבוא מהנטן מ״מ הרי כתב הניי נשימ! מ״נ
 דיש פוסקים מכשירים נחסים מיה ובו׳ וסחלנ מן תוך ינ״ח עי ג׳ ימים קווס שתיטס
 אסוי מספק ולכן הל הכליה שנשתטשו נהם אותה החלנ אס נעם שנמצאת חסייה מיה עדיי;
 הנליס נני יזמן אפויים לעולם אנל אס אז כני אינס נ״י מוחיים אשי׳ שלא במקום השסי כלל

 אנל סחלנ מ( תון ג׳ ימים אפוי נתוית ודאי ולכן סכלים שנשתמש! נהם מחלנ וו אסורים
 אפיי א6 סס אינן נני יומן נעם שנמצאת מסירם מלם . וכן היין בביצים מתרנגולת שאין
 לה מרה . רק מס שמותי ננסמה קוים ינ״ח מותר נעיף לסעמים גט תוך יניח כגון אס
 סדרא וטעצס אוי הביצים מנועינה ראשונה מותרים ומטמינה שניים עו גיי אסורים מסשק
 ומה שנתון ג״י אסורים מתורמ ודאי. וכתג עוד אנל אם נמצאמ ימי מיס אוי המלנ
 אפי׳ מקודם יניח והביצים מכמה טעינות אסורות מששק עו ג״י ומן תוך ג״י אסורין ודאי
 ע״ש עוד]; גי) וחלב וטי חלב . עיי נתשונח נמלת שנעה סי׳ כ' נענין סיה מולנת שיצא
 ממנה דם טס החלנ מחלב אסור והכלים שעמדו נו םמלנ מעל״ע אסורין ע״ש וכן נתשונת

 יויגוך נ״י סי' ל״ח פסק לאסור נוס משוס דוס נעכר ונעשה מלנ וכיון דיש דם ניולנ או אדמימות מוכח דפדיין לא לגמרי נשתנה מד
 שנעשה מוה המלנ ימכור לנכרי כאוס! שאין למזש שיחזור וימכור לישראל{אבל סחלנ מוסר למכור לנכרי נכ״ע שאי! לתוש שימכור לישראל דהא חלב של עונד כוננים אסור אנל
' י [*שוב נדשס תשונ׳ כנין עולם וראיתי נסי' ל׳ שה שהשיג על משובת טנ״י סנ״ל " ״ ״ " 

 ולא טיתשר טשום אנר טן
 החי . עיי פלתי שיי ש״ב

 יד אברהם
נ ונססס״מ אף  סמ״י מ
 בודאי סירגא אמרי׳ סשתא
 הוא לנטישה ללוב נסטומ
 כשיזת אף לענין שידכא
 נמפימ נמו ננאנוה סי׳ ל״ט;
 (מש ס«יף יי) שלוא
 שהממור נוצל נו מיתי • זנת׳
 סש״ך ונש״כ שליא של שאר
 נהמומ טמאות והוא נגד
 מרי סרמנ׳׳ס ש״ו מהלכות
 מאגלימ אסירות הלכה י״מ
 שמג מפורש דהאונל משליא
 של בהמות שמאות אף
 על פי שאפול ה״ו «וור.
 ומצאתי שהשיג פציו גן
 נטניות יעקב . וראיתי גש׳
 גרפי וסלמי שמיישב דנרי
 השין עפיד הטור וטיל
 להסיר מהל נהמה טמאה ולאו
 ישר היא רק וטהורה אסור
 משוס אנר מ״ה דטימ אונל
 הוא . וכל מאכל היוצא מחי

, .״ . ״ _״,.., ,״ . . ..... . . . . . .  בחטאה,יש מקומות שניהנין היתר כדלקמן סי׳ קט״ו) וכן הכלי חרס ימכר עיש יעי׳ ננ״ן מיש נוס, ^ .
 ומסיק לדינא להתיר החלנ בששים נגד הדס עש״ה . ועכ״פ ניל ואף החנ״י לא קאמל אלא הינא שלא יצא הוס בש״ע מדו הנהמה רק שכל סחלנ יש נו שורייקי סומקי ואדטימוס ואף
 כשססננין המצג כשעומל זמן מה מוזר לאומימות כמי שראיתי כמה עעמיה שניכר הדבר שלא נשתנה לגמרי ליולג אנל סיכא שהחלב נש״ע היא נקי יצלול יק שאוי׳נ נחלנ נו קצת דה נסיע
 מדל הנהמה נמו נעונוא וננין עולם שס גס החג״י מודה ליש לסתיר עיי ששים וסזלין כמצוי שהוא דם מכה שנסהוה נכלול אלא ואס אששי יש לסנן]: (יא) וטי חלנ שלחן.

 א»ר אעיג ילאו נשי הוא כמו מלנ וביצים . ואכתי אני המה יסש״ך סומר את עצמו שכתב בסי׳ פ״ז שעיף ו׳ על מיש סמחגר שם לשון התינ״ס נשרק ט׳ המבשל שליא או עור בחלנ פטור אנל איסורא מיהא אינא הרי
 דלא ממר פירשא געלפא הוא לנב׳ איסורא אלא וחשניק לה כנשר גבי בנייח וא״כ ה״ה ייש לחשוב נשר גבי איסור ננילה ושריפה אי שמאס . ועוד דעשמע דאף אוסרת תערובת' נעעמא ודלא כמ״ש הגרויפ עיייש - וניול׳
 מזו נתנ הדמ£׳6 בס״פ יינו מסל׳ סםיהימ דאוכל מן סשליא חייב משוס פיגול ונותר יטמא כאוכל משאי נשי הונח . ונהי יגני בנ״ת לא ממיינ ס״ט משוס יכתינ קיא גדי ודרשי׳ להוצי׳ את השלי׳ נמ״פ נפ׳ מ״כ. ואי׳כ
 לעיין איסווא איכ׳ ק״ו ואס גני ננ״ח אסו׳ ק״ו גני שאר איסורי! : (שט סעיף חי) מי רגלי גחסה וחיה הטחורים וחלב שלחן נוי טוחר . ויש מי שאוסר נוס. פי׳ גמימי מלג משוה אני מן המי . וכתב

 נחלת צבי
'«״" 6׳ייף הי) והלב וטי חלב. עי׳ בשית שכמנתי נשם תשונמ חינוך נ״י נענין פרה שיצא ממנה דם עם החלנ אסור החלנ והחמאה שנעשה מוה סחלנ ימכור לעובד כוכבים כו׳.ולכאורה צ״ע אין ימכור החמאה לעובד י  (ש



ק קעד באר חגולוז י כ ת פ ב יורה דעה פא הלכות דברים היוצאים מן החי ש ה י ז ר ו  ט

$ » B u aw3™'?*א גיפי י ה י ש ח ה ז . שירוש במי חלב דהיינו לאחר שבשלו הבשר שהוא אזהרה לאבר מן החי דוקא בשי מ ה  (ז) ויש מי שאושר ט
• «יי« «־JV*a« קייס ^ 0 ח ז י ב י ש ם י  מסיובי להוציא ממנו האוכל הצף למעלה דחלב דוקא התיר הכתוב של חי אסור א״כ כ״ש דמי חלב שרי מייל •־ יג ו
 והטעם דכל שפירש האוכל ממנו הוי אבר מן החי כמו בדס שג״כ פי׳ במימי חלכ אבל לא במי חלב ומי רגליס וכן סי׳ ב״י במסקנחו מודה ־שנית: ט! תוססות
י.

 By$to האיסור אחר שפירש מהבשר וא״ל ממס דחנן בנלליס(דף נ״א) ולקמן וכתב-הרא״ש ואל תתמה שהרי מותר עס האוכל וכשפירש מן האוכל 
׳ v 0 סי׳ רי׳׳ז הנודר מחלב מותר בקוס אסור דהכי אשכחן (לעיל סי׳ ס״ז) יז ניייתא כתובית 
לע '™«fcB ד״יא שס י  והיינו מ; חלב ש״מדאין ט איסור (יב< ״ למימי חלב שלהן(ז) יג נימגי״ויש מי שאוסר בדם האיברים לכשהיא מיב

: ( ר ו ס . (והמנהג כםכרא הראשונה) ( ר)  בבשר מותר וכשפירש אסור עכ״ל יטסרא1ש שש! ב ברייתא שס: (יא) מה (הר׳ אליעז
£S< 3  ומ״מ נראה לחלק לסתם אינו נאסר & ?
 עד שפירש אבל הכא שנאסר משוס ««אם כיון שאי! ווו לאכול
- גשר אום): בא ומנ*ס גפ״ג v - , D- - י מ י מ * n « ״ ״. , t 
ג ניי ופשוט ו 3 מהטיא ינתנ 9 i 9 1nmמ 7 ״ ד־ " ח י P ה נ  ח

 בפני עצמן אסור משים אמ״ה א״כ שהןמשפט העובר ע״ד חכמים:
S S ^ S ? «  נס כשהן עס האוכל יאסר שפירש ״
 מן החי ומדהתירה תורה חלב אע״פ שסוגופירש שמ!אל:גה הרא״ש
 שמימי חלב מעורב בו א״כ ה״ה מימי שם נשם הירושלמי: גי ימנים

ד ויש  מלב בפני עצמה דמותר: י
 אוסרים . ובב״י פסק כסברא
ו והכי ט : ו נ ה  הראשונה וכתב שק נ

. וכתב בת״ח כלל ס״ה ד״י (־ף! ם״ק ת׳) נ  נהו

 שם נסיו ויה ינתנ הניי
 ושנוא סוא אנל איני יודע

 נקודות הכפף

 וכתב
י כת״ לחנם נ ־ י י ־ ? ^ » י » » ן  ״ לכשירה שינקם כצ ימיה מ
 , אסורה היא עצמה ע״ש וכ״כ לעיל הרב לטיל 6י«ז 0׳ נסניס
n» m . ונתבאר נש״ו שה על גניו: i M ׳ ״/ »  ונתנאר נש״ו שס על נכון I ״.

 פרי הדש
 שלשס ימיס יסירכא ויפה כי
 וכן עיקר. אמנם מ״ש אח״כ
 לקיי״ל דאסילו כודאי סירכא
 יש לסתיר סננינוס קודם
 שלשם ימים וומיא והוגלו פי
 התכה ולא אמרינן כיון שטינ
 קודה לומן שתימחה יצאה
 מתוקתה א״נ הכל יהא אשיו
 למפרע הולקטן סי׳ קין גני
 כתה דשאני הנא ורונ נהמות

 סי׳ ס׳ בהנה״ס ועמ״ש שם
ז אבל בדיעבד כוי. כלומר שכבר  ט
 העמיד בה או שנתערב בקינות
 אחרות מותר להעמיד בה לכתחלה
 אפילו בצלול ועיין מדינים אלו בסי׳
 פ״ז ס״ט וס״י ושם יתבאר סכל
ז הלב אשה מותר. משמע  בס״ד: י
 בש״ס ופוסקים דאפילו לכתחלה
ח או  מותר וע״ל סי׳ פ״ז ס״ד: י

ש כשרות" ה! ע״נ נמשו איור ר . לאפומי ט ח ש א  לתוך היד ד
 ע״נ הדד או חולבת לתוך פיי אפילי

 אינו נוגע 5ה ב״י, ולעיל ס״ס ק״ן קודם שלשם •מיס דשרי ומר
& SS S ? p ט דם אדם הואלהיפך ראם פירש  נ

 בזח
ב הנמצא ל  ן ניט גיד< יי כשרה שינקה מן הטריפה ח
 בקיבחה מוחו־ וכ״ש טריפה שינקה מן הכשירה
י משום דחלב המכונס בקיבה פירשא בעלמא הוא  ט

׳ ויש אוסרים בחלב צלול הנמצא בקיבח ד נכ] 0  י
 נטי) בשרה שינקה מהטריפה :

(יב) נהונ 1בא] ומיהו אין שוששין שמא ינקה מן הפרישה ף והכי ה ט ג  ה
 [בב] או מן הסמאה והכל מותר כל זמן שלא ידענו בודאי שינקה
 מהם (מרדכי פכ״ה) [כג] ויש אוסרים לכתחילה להעמיד בקיבת טריפה
ח) משוס מראית העין לנראה כאוכלין  שינקה מן הכשירה אפילו בקרוש (
 שריפות (הגהח מהרא״י וש״ל והנהח מיימוני) וכן נוהנין לכתחילה

ז אבל (ינ) בליעבד או שנחערכה באמרות הכל מותר (שם) :  ט

ח והוא שפירש נכי] בגו ב אשה מוחו־ י ל  ז יז ״ ח
(ב ל) ח ים נכה](או לתוך(יל) הי  שחלבתו לתוך כלי י

) כיונק שרץ ט ) ( ° ל גדול היונק משדי אשד, ( ב א  כ

ת כ ) נכוו 3* והיו מכין אוחו מ )(ב״י י  (אפילי חולבת לחיו פי

ק יונק(יז)עד ו נ תי ו ב ״ נ פ } ( ס י י ש ׳ על שמרז בזכרי סי י פ ת(  מרדו
) לחולה אם לא סי ) ה׳ ט ו א י י ר ב ל נ ׳ שנים [כ״ ג  סוף ד
ל אם פירש שגמלוהו שלשה ימים ב י א  פירש ג
א ו ה ו ה ת אחר ב״ד חדש לא יחזירוהו נ ע ת ל ע  נכח] מ
ך חולי שאינו יכול לינק ופירש ך בוריו אבל אם לא פירש אלא מתו  שפירש מתו
ה ימים מ ב מתיירים אפילו אתר כ א ואם יש(=״) מכנה כ  כ יכולים להחזירו כ
 נכט] כי ובתוך ב״ד חדש אפי׳ פירש מתוך בוריו חדש או יותר מותר לחזור ולינק

: ש ר ) נל] עד סוף ב״ד ח י ) 

 אסור ואם
 חלב שפ

 י״ל ההוא להנאה אתמר אבל לא
 לאכילה אצל במי רגלים מודה
 דמותר דפירשא בעלמא הוא :
. כ׳ ׳ ) משום מראית העין ט ח ) 
 באו״ה בהמה שינקה מטמאה פשיטא
 דבהמה מוהדס כמו תרנגולת
 שנהפטמה בשרצים אבל מ״מ לכתחל׳
 אסור לקטהה משו׳ מראי׳ טין טכ״ל
 *)וכ׳ת״ח סי׳ ס״ה ע״ז דהךדתרנגול׳
 כן הוא במרדכי פרק אלמנה לכהן

 גדול אבל בתוספות דתמורה פרק כל
 האסורים כתבו דאס לא נתפעמה
 כל ימיה רק באיסור אסורה והוא
 הדין לכשירס שינקה מטרפה עכ״ל:
) כיונק שרץ. דאתי לאיחלופי ט ) 
 בבהמה טמאה כיון שאין דרך
 לאכול בשר אדס אבל כשפירש
 מסאשה הרואה סבור שהוא מלב
 דעלמא ע״כ לא נזרו עליו :
) עד פוף ב״ד הודש. הטעם י ) 
 הואיל ופי׳ פעם א׳ תוך כ״ד מודש:

 .of הוא בין סשיניס מוצצו ומוכלו וה״ס דסתס כשפירש אתי לאמלופי בשאר דם שאסור ושלא פירש הותר דהא ליכא מאן לחזי ליה אבל וס׳ התרומה וישג׳יא יסוא׳ס
T^dhw*! ירש ליכא לאמלופי שהרי אוכלים מלב דבהמה עהורם אבל כשלא פירש אסור דהוי כיונק שקן ועיין באשר״י פ׳ אע״פניט וה׳ לחולח־לאיto 5 
 דוחא אלא כלומר שאינו בריא אלא כמוש וכן הוא בתוס׳ והרא״ש: כ יכולים לההזירו. ויכול לינק עד ד׳ וה׳ שנים משום כיון לפירש מממת מננייומ שנעשו מטנהלמשיע
ש ?*> > ׳ מ כ 1 י מ י י י ו ס י א א ל ו א 1 ב י א פ ש ״ ע ו א ר י ז ח ה י ל ו ס ה א מ י ס . אבל אם הוא מולה שאי? ב ׳ א ואם יש סכנה כו  חולי הוי כלא פירש כלל: כ
 הל״ב בהנ״ה ס״ס קנ״ל לגס איסולי לרבנן אסולים למולה שאין בו סכנה כררך הנאתן ועמ״ש שם ולענין להמזירו קטן שוס לבלול וכמי שנתבאר לתלות נזק ׳״ע אי־ס י״קם

א 5 ד ״ א י י י ^ ו ״ י ח ש מ ר י י פ ל י פ ש א י ר י ־ ה ם י ט ר >:TO י ח ' א י פ ם א י ר י ז ח ג ס ש יי ב " 1 ע מ ר י ס מ י ר ו ם א ס ה י ר ב ' ל י פ ס לקכיז א י י י  בא״מ סי׳ שמ״ג לאסור להאכיל ב
 בוריו כמה ימים ממזירין אותו כשיש סכנה בלבר ונראה לאם שוב אין בו סכנה צריך לפרוש אוחו מיל ואינו רשאי לינק 7׳ והי שנים ללא סותר יצאתם ?ריפה מחיים ואין לנו
 ומן נלור לתלות נו הטריפות
 א״נ ויע לגני האי רונ נהמות
 כשרות ה! דהא תזינ! והיא
 טרפה והוי פמיעוטא וטריפות
 הוו וכיון להשתא טריפה
 מעיקרא נטי הוה מדיפה עד
 זמ! שידוע לנו נגייזר דהוה
 נשוה וומיא דנתם דלקמן
 וטנא! תשונה לטיפ הסג״ה
 לעיל גסי' א׳נוין שייוט שנטל
 קנלה ונמצא אמ״נ שאינו
 יודע שפסק סונ זיל ואין
 ממויפין למפרע מה ששמש
 דאמרינן השתא סוא דאיסוע
 ולא מיחווד לן שאטיס שיש
 לשוחט מוקה שהרי«ול קנלה
 וגם מסייע ליס רונא דרונ
 טצייין אצל שמיטה מומחיו הן
 טיט ויש מוןה ומנא והא

 גליון מחרש״א
 םקיא : (שס ס״ק י״ג)
 וטדהתירה תתורו! חלנ.
 אף דייל יחטעישגקוס לגגי
 החלב חוי טי! נטינו ונטל
 ברוב חמם הקים דחוי טיט
 אי! נו טעט לעונה טיט הא
 נט דבי שאין גו טעט לא
 לשבח ילא לט«ט נ״ב בעי
 ס׳ בסש״ג בשין סי' ק״נ

א להמזירו ״ ו ג  ה

 זאבים יוחד טשלש טאות «א| ובא טעשח לטני חנטים וחוזית קנותיהן אפרו ביצה
מ ודייל בטיש נטוזני' שבגוס בטעיה מ״ל . והו־טב״ן ז  גידולי ניטח קיבר. םטקום אחר נ
 בחב דבנוטחוח חישנית הוא גגי׳ רש״י דל״ג וגיש נקיבת נוי וטדבדי נ״ח פסוקות הוא
. תופי שט ד*ד. חיישינן בוי ז ׳ ו : [כב] או ב D  וכ״ג חריין: [בא] וטיחו ביי • נהי &
, רש״י י ו  [כג] ויש בו׳ אבל בו׳ . עתוט' שם ד״ח בא! ביי •י (כד] בנון שחלנתו כ
. ו י . דלא גקט רש״י נלי אלא לאפיקי ע״נ הדד או חולבת לתוך פ י ט י [כדן] או בו  ש

י •י [כו] ותיו טבין גי', ראיני אםוד אלא טדרננן טדחוצדך להקשות טדברי רב ששת י  נ
 דאפילו טזנות בו׳ וע״ש טיף ם״ת ב׳ ארנב״י בוי ושנת ט' ב׳ ושאר טקוטות !
' . תום׳ שם ד״ד. רי״א כוי וכט״ש ביוטא פ״ב א' ועתוס׳ דשנו! פ' נ ' י  [בן] לבריא נ
. ירושלמי יחניאו חראיש: י  ד״ח השתא גי' •י [כח] מעת לעת גוי וחוא ביי ואפ בו
. רסביט ואינו ג! דעת י ו . גט' שם טיוש לאתר בו׳ ז [ל] עד טוף ג י ו  שיט [כט] ובתוך נ

 ביאור
. דאטו־ינן קייד א' אנל לענק נשר נוולג י  בט״ש גדפ״נ דפטחיט •י [יח] ויש טי בו
 בוי והיינו טיטי חלב דםי ו*ב אםריגן שפ קי״א ב׳ אסור לאניל בכוחח וכן בפינ(מ״ג
 אי) ופיז (ע״ו) דפםחיט והוצרך ללטוד בבכורות שם על חלב דמותי• אנלטיטי חלב דאיני
 בכלל חלב לינא טרא להתיר ומברא ראשונח מ״ל דדיקא לעני! בשר נחלב אינו כחלב
 אנל לביד הוי כחלב יכט״ש שט לירעים ו [יט] בשדר. כיי • כני' מטרים שלנו דלא כני׳
. עתופ' שט ד״ת ה״נ ולנאירח כו׳ ואור״ת כו׳ . ופברא ראשונה י ו  רש״י: [כ] ויש כ
 ס״ל דב״ז קודם הזרה נשנית אנל קשה לפי׳ דא״ב נשרה שינקח נוי קודם חידד. וטרפח
 נוי לאחר חזרה וה״ל לטיתני טלה לחיפך לרבותא אבל לפי' ר״ת הכל לאחד הזרד,
י חמור  ועוד ט׳ש רי*1» דפירשא חא בטתני' אםרי ממני שננים נו׳ יעוד דתא טי מל
 אפודים בשלםא לחרטב״ט ניחא בנ״ל יבירישלםי פ״ב דעיז קנח חעינד בונביס ישל
 נבילה אסירה בטשנח ראשונה טריפה שינקח טן הכשירה קבחח םיתדת כטשנח אחרונה
 בשדה שינקח טן הטוטח קנתה אמירה כטשגה roww וט״ת' שט עובדא שבקעו

 פתחי תשובה
 (יב) לסיטי חלב. מי׳

 באר היםב
. הי׳ כמימי מלב אבל לא במי ה ז  וכ״ש שליא של שאר בהמוח טמאות: (יא) ב
 חלב ומי רגלים. ומי חלב היינו נסיובא דחלבא ומימי חלכ הוא לאחר שעושין
 הגבינה מבשלים הנסיובי והאוכל צף למעלה והמיס שנשארו לבדן זהו מימי מלנ
 וס״ל לדעה זו לאסור משוס אמ״ה ואע״ג כשהוא עם האוכל מוחל מ״מ דמי
. והש״ז כחב זהיש מי שאוסר קאי על י  לזס איברים שלא שירש שג״כ דיכא הכ
 מי חלב וא״ל מסי׳ רי״ז נכי הנודר מחלב מותר כקום דהיינו מי חלב ש״מ דאין
ו איסור החם להנאה איחמר אבל לא לאכילה עכ״ל וכתב הש״ך אע״נ מךי״ל בסי'  נ
 פ״ז להמבשל בשר במי חלב פטור וא״כ לאו כחלב דמי וא״כ מנלן למשרי משום
 אמ״ה להא ל6 נלי לן קרא לשלי אלא חלב י״ל ללוקא לעני! בשר בחלב לא חשיב
 חלב דכמיב בחלב אמו דהיינו כמו שיוצא מהאם אבל לשאר מילי הוי בכלל מלב :

ה (או שנתערנ בקינוח : (ינ) בדיעבד. שכנר העמיר נ ׳ . וכתב בח״יו לכשרה שינקה כל ימיה מן הטריפה אסורה היא עצמה ע״ש וע״ל, סימן ס ג ו ה  (יג) נ
ל או . כ׳ השייך לאשוקי שי׳ ע״נ הז ד י ה לכשחילה אפילו בצליל. שייך) ועיין מדינים אלו כסימן ס״ז ס״ט ;ס״י ושם יחבאר בס״ד: (יל) ה  אחרוח מוחל להעמיל נ

 [עש״ו ס״ק יינ ועי׳ נסשוגת מיש סי׳ ע׳ מה שחמה עליו]
 כתשו' בשמים ראש סי׳ לש״ס ינהגהס כסא דהרסנא שס: (ינ) ויש" 0י שאיםר גזח

 עשיו ס״ק י״ג ועי׳ בספר לויס חן פ׳ משפטים מ״ש גזם. וע״ גנ״צ מ״ש במכין טימי מלב
. עיי נס׳ תפאימ לטשה שגתג וסיס סלפה ׳  של גס פקועה : (יד) כשירח שינקח גו
 שינקה מגןייפה קיבתם מותר וכן קיבת נבילה וקינת טמאה מופר לסברא וו ע״ש ;
 (ט!) גשידח שינקה מחטדפח . עי׳ גס׳ תפליט שכסנ אנל קינת נולישה שינקס מכשירה
 וכן תלג קינת נבלם מזחל לג״ע אגל חלב טמאה אף שינקה משמלה אפיל לסנלא יי ט״ש:
 (טן) יתיגוש •ינק . עי׳ גשזית אדני פו סי׳ י״ו שכסג ימה שאומרים דגל כמס יממעט
 התינוק בהנקה יושר מוגשר לתורה טעות הוא בידם ומביא ראיס פסגמרא יפייס לאף איסור
 יש לנטול קודס כיד חדש אס לא מחמס מינור או עיכוב אמי עיש : (יז) עד סיף כיד

 חדש. «י׳ גוה במשובת שבוס יעקב נזיא ש•׳ ג״פ וגסשוגס יי אליהו סי׳«*ג:

' פיתו לפי? ספיח ' "י טיס נ י ̂יוי w 7 • (י7\ וויו . TO 3 ננזשיק ש * נ ה ׳ ו»» יח v o 81 ז v yovj »M UV/W ׳*•• ן v\ \ 1 ׳ wuv*! \׳J nnu ״u״״ 
א אלא כל שאינו בריא אלא כחוש: דיג! כניד נטוח דאפשרלםל ק . פחב הש״ן לחולה לאו ח ה ל ו ה  חולבח לחוך פיו אסילו אינו נוגע בה וע״ל סי׳ ס״ו לגבי דם אדם הוא להיסך: (סו) ל
ב ל ׳ וה׳ שנים ללא הוסר להחזירו אלא משום סכנה משא״כ אם סי׳ מוטח חולי ברוב: (ש״ע סעיף יי) ה \ סכנה צריך לפרוש אוחו מיד ואינו רשאי נינק י . ונהאה דאם שוג אין נ ה נ ב  אש ח טותר, «ף דנשר אדט («ז) מ
ג חיג ו״ל ואע״ט שאי! לנו טעם גה«ות זת חייו גדין שחרי חרם נחפך לחלב וטזון חתינוק הוא חחלכ ולא הית  אטור והיוצא טן הטמא טמא שיח גיון דאינו אסור אלא געשח ש״ך הי׳ ע״ט סק״ד ועי׳ עוד גומזיס טי
ט ותתורח חתירת חלב הא נט חלב בחט ח נהפך ט! י  ראוי שיהיח טזוני יגדולו טדנד אטור עב״ל יאיגו טגין ט״ש שחרי הדם גי' דאט בא ליתן טעפ נס על טח שהתירה תודח דם אלט אין זח טעט ו
ט נשאר באיסורו. וח״ת של איש מי׳ פ״ז טיקט״ז ודווקא ישראלית בא״ה ט״ק כ״בו(שם) יוגמ עד פוף ד׳ שניט . «ל סתירת חתוט' ט׳ בטח אשח דף פ׳ לפי בנית כיתיט ל״ו אי ד' וח׳ דוקא עטי חטל״ט י  ו
 פ״ח טלולנ ח״ז ד״ח אך חיות! (שיו סק״מ) לנשירה שינקח טטריטח. וכיח לעיל טיטן ם׳ וע״ש שיך טקיה! (ש״ן ס״ק ב״א) אבל אט חוא חולח שאנ״ט, ע׳ גליו! לקק פ״ם קניח: (גא״י) דאםןף להאכיל גייים
׳ ) ףלא חותר לוזחזיוו עיי סי' קי״ב סעיף י נ י ג דבל שהוא לגרנו של תינוק טאכילין אותו איסור דרבנן יחביאו ב״י נא״ת שם ובפניא שט דית בתב רבינו ירוחט: (שפסיק ג י . וצ״ע בהרין דיש יוטא י  לקטן

 צבי לצדיק
 לחשוב גודל האיפור עד גודל פל כל הניצים רק שקשה מאי לעמוד«ל במינה וו עיכ שקנו למושיף אחיו אבל
̂ז  כאן שנתערנה חלב גמלנ לינא לנדודי גלל המה היה חלנ מסנוייפה יאו דינו כנשפן לכשר טפפק וטוד נרל
 לנניצה האפוי מוכלל לעצמי ייש ושה שאס בטל ביוב לא יאכלס רק נכפה בני אדם. ויש סיל דעגיס
 נגח אחת לא יאכלם מש״ה החמירו גוה דכשינא האיסור נשיו הרי נלי איסור י משאיג בחלב מבלע לגטיי
 לא םחמירו נספק : (שט שייך ם״ק י״נ) ןיע טי שאוסר ט' עצמה דטותר . וה ננו! ועוד נ' ליולק ושט
 אמרה חורה לא תאכל דס ובעורו בתוך הנשר לא מקרי לס ששייך לנשי אנל כאן אטו אמרה לא מאכל מי

 תלב יין שממילא יש הוי אמינא משוס אט״ס וכל שיש היתר בחלב ממילא יועינן יל״ה אסיה :

 צבי

 יד אברהם
י דלפ"! אף «י רגלים אסירי משום אגר ט״ה. והקשה על זה וא״נ מאי איגטי׳ לי׳ לרב ששיז נפיק יננורו׳  «י
 (ויו) במי וגליס ותמור אי אשיר• ניון לאפי׳ יטהויה אסירי. ט״ש . יונריו תמוהין והא קיי״ל ר״ס ס״נ
 דאבו מ״ס אינו ניהג נטמאים . וא״ג שסיי מינעי׳ לי לינ ששת נמי וגלים וממיר א׳ אסירי משוס טומאה
 וצ״ע • ומיהו מסיק׳הנ״י דמי יגליס!שהווה שיי לנ״ט דאינו אלא פיישא נעלמא . אלא יממוי מינעי׳ לן
 כיון דעכיוי ודמו למלכ . ועיין דיש זה ננ״י. ועיין נס׳ צה״מ ספ״ג מהלי מא״ס . ונשו״ח ו״א חייו סי'
 נ״ו: (שט סעיף יי) ובתוך ג״י חודש אפי׳ טירש כו׳. הכי מונתין ינוי י״א ננתונות (דף סי)
 דכי היכא יסיפא ימיצחי׳ יי״א הסס יאפי מכאן ואילך כיונק שקן ע״כ כשלא פירש נטי איירי מדפליג

 נחלת
 נימים רהא בש״ס מכורות רף וי ט״ג איתא דאי לאו וגלי קרא הים הלב אפוי משום והוי נאמ״םוא״גמנין זס ייפ י6 בחלב ולא סתירה חורה הוי כאבר מ״ה ואפור למנוי לטיבו כוכבים נמיפ גפםוזים לף כיג
 יגס״ק ו«״א יאשוי להושיע אמ״ה לנינ משוס לפ״ע אמנם נאמת לק״ט יכאן אין האיסור אלא משוס דס ו«ט6י עשנ׳׳ם פיס מהלכות מלכיס דין יו״ד דאין נ״נ מצוה על דם מ! סמי . וק״ל! (שם) ןיש טי שאוסר נזה.

ד י ח״א מ י י ) 
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. שם בא׳׳ע כ׳ לעני; הזמן שתוכל י ו ) אס חודש העיבור כ א י . וכםסר ( י ג ועיין באבן העזר כו יןנ״י*^ להחזירו אלא משוס סכנה: כ י י י 9 מ  ™־1 ל
 » גמיאממ«1רוית ,vfj ; אפי רברביריש דף נ״ז כתב בפשיטות ואס נתעברה השנה נתעברה האלמנה להינשא כשהיא מניקה ובת׳׳מ סי׳ ס״ה דין ו׳ כתב בשם
ה וכן לא המרדכי ריש סהזולן דאס נתעברה השנה נתעברה לתינוק וכן הסכים . ע״ל סי׳ קנ״ד: כ ד וס״ט לא יניקו כו׳ » לתינוק: כ * ) * י w נשם • » 
) וכן לא תאכל המינקת כו׳. ב י  כלומר אע״פ שאסור לה מהרא״י בפשקיו ומהרי״ל עכ״ל: (
 נ״ל לפרש דזה מיירי אפי׳ אס יש
א) אם מלש(יז) העינור עולה לפעמים היתר לאשה לאכול דבר י ) ״ג י ועיין באבן העזר סימן י  הגה 0
קי איסור מפני פיקוח הנפש מ״מ לא י כ א י ] י«"מ ל ב י ד נ  למבין. [לא] חלב מצריה כחלג ישראלית כ

. - , . ״ - ״, , -  תינוק מן המצריח אס אפשר בישראלית לחלב עובלח גונבים ממממס הלב א
p ־ w ת ח ה נ TO (יע) [לט וכן p m ח  ומיליל לי מבע רע (ר״נ פא״מ בשס הרשיא) י

ן וכן החינוק (יש) נעצמו כי נל  לא חאכל המינקת אשי׳ ישראליח (°) לנריס (יח) האסורים (הנהוח אשי״רי) כ
 זה מזיק לו בזקנוחו:

 ח ״ דבש דבורים מותר נלח ״ ואף על פי שגופי הדבורים מעורבים בו
 וכשמפרישים הדבש מהם מחממין ומרתיחין אותן עמהן מותר כז משום

: ם ג פ  דהוי נותן טעם (•) (נ) ל
) מותר * ויש מי שאוסר ° יעין ה ° י{ י י י נ י ל ג י / מ י ] M דבש צרעין וגיזין(׳£ ה ל  ט נ

: ( ״ן  (רא״ש ורמנ
: ( ה ואין אנו צריכין לחוש לו כי איט מצוי בינינו כלל (הגהוח ש״ל וכן מ״כ נ״י על שמו ג  ה

 כלומל שגופי םלבולים עצמן פונמין הלבש ונותן שטס לפגם מותר וכללקמן סי׳ ק״ג וע״ש

{״י תאכל המינקת אפילו ישראליתכו מ ״" ל י * $ ז £  ל
 לעצמות בעלמא נינסו תיססיה בלא״ה לאכול לברים האסירים מ״מ
 גס בשביל התינוק לא תאכל ונ״מ
 ימכשיריןמשנה ו׳ ומברייתא אס היא חולה בענין שצריך להאכילה
y לברים האשורי׳ לא יתן האב לתינוק ׳ ™ 
 ומחלוקת בבליית׳ מלנה נשמש לינק ממנה אלא ישכור לו מינקת
ו וכן התינוק 3 אחרת ישראלית: כ 2 & י # 8 £ 
. כלומר אע״פ לקטן ׳  כעצטו כו
 האוכל לברים האסולים מררבנן אין
 אביו מצווה להפרישו וכמו שנתבאר
 בא״ח סי׳ שמ״ג היינו מרינא אבל
 מ״מ יפרישו מפני שמזיק לו בזקנותו
 נו לא משגחינ! נמ!קה וייבא שמטמטס הלכ ונורם לו טבע רע:
 נותן טעם

 יעקב ניון לרב ששת שפ הנר
 נוושיה :

 פרי חדש
 השתא לא ייט ולא מיו׳ והוי
 ממיטוטא שאינן מוממין לגיון
 באין (צו זמן ברול ןייוע
 לתלות חסרון יויעשו ושכחתו

 דהוי
 לפגם

ז סשום  כ

 הגר״א
 יחלנ נוי . י״נ רפ״נ דע״ז ועתום' שם י' ב' ד״ת איל נוי(ע״נ): [לב] וטיט גוי.
 גט״ש תישי בע״ו י' ב' ד״ה א״ל נשם טררש חלב מטמא נוי : [לג] ונ! לא בוי .
 דבשניל נח״נ יזוא אחר נם״ש ניוושלםי פ״ב דחנינה והניאו תופ׳ שם ט״ו א' ו״ה
. הג״א פ״ב דע״ו מיו ר״ה להזהיר : [לד] ואע״פ נוי. עתופ' דע״ו ט״ט א׳ ׳ ו  שובו נ
 ד״ה חחיא נוי ודיל דהוא נטל״פ ונ״ה נטויבי י• [לה] דנש נו׳ ויש נו׳ . ענה״נ
 ונשיטתט רחרפניט •מק דלא ברב ששת והרא״ש פשק נלישגא נתרא דרנ ששת! (ליקיפ)
 ינש נו׳ ויש כוי. תליא בפלונחא חנ״ל דט״א ור״ת פסק נ״כ דטותר ומייל נהרטנ״ם או
 שפ׳ נלישנא קטא דר״ש וחוא לחחטיר דללישנא נתרא ע״נ לא קי״ל נר״ש ביון רפחפ
 טתגי' ילא גוותיה ננ״ל(עניא״ש שם ונא״ו מלכות בכורות ש״ס מט״א . והעיקו נועה

 הומנ״ס נטש״צ ס״ק ו' גמקומו) ו

 ביאור
: (ליקוט) חלב עיבדת כיכביס גוי . לא] חלב העוברת גונבים ביי. ע״ז ביו א׳  ש״פ : [
 טחני' ונטי עיז כיו א' וירושלטי שם אכל עובדת כוכביט טניקח גנח של ישראל דנתיב
 והיו טלניט אומניך ושריתיהט טיניקותיך אלא שר״ח כתב דוקא בטקוט מגנה דבירושלםי
 טםייט שם תגי יונק תינוק טן העובדת גובביט וטבהסה טםאה וטכיאין לו חלב ט״ט
 ואינו חושש לא טשוט יונק שקין ולא טשוט טומאה אלטא רוטיא דבהטה ממאה הוא
 יגן ננט' דידן נס״פ הרש קייד א' וקאטר שם התם משום מנגה א״ח נוי וניט בתוספחא
 דשבת רתנא שט אין יונקין טן העינדת נובביט ומן בהמה טטאה אנל רשנ״א נתנ
 דטטדוח תפירות הוא לפי שחלב טנדל טבע ניוצא נו לנן ערינו בהדי בהטה טטאה
 ונט״ר 6' שטות וקראתי לך אשח טינקת ני' וני.אטור היד, לטשה לינוק םתלב עובדת
 נונניט לא כן תנינא אבל עונדת ביככיס טגיקד, ני׳ פת שעתיד לדנו נז' וזיש יט״ט נוי

 באר היםב
ס האסורים מדרבנן אין אכיו מצווה להפרישו כמ״ש בא״ח סימן י ר  רקמן האוכל מ
 שמ״ג היינו מדינא אכל מ״ט יפרישו• מפני.שמזיק לו בזקנותו שמטמטםהלב וגורס
, כלומר שגופי הדבורים עצמן פונמין הדגש ם ג פ  לו טבע רע עכ״ל הש״ך: (כ) ל
 ונשל״פ מוחר (ומכל מקום יש ליזהר שלא לאכול לבש בלא סינון תחילה וכן

 סיה נוהג פר״ח) :

 ואף דאיכא מותי דימיא דהכא
 גני גנינות לאיכא יונא
 וחזקה יאעס״נ לדעת נל הני
 ונוואתא ונתיננא אסורות
 סגניצוס למסיע והגי נמי
 נוי! שוחט הוני ששיט וגרור
 ילייומ יש(הטייףולאסוו נל
 מס ששחט למפרע . יאף לדעת
 י-־א״ש וקצת פוסקים שעסקו
 בכאן להכשיר הגנימת מניעם
 יונ נהמות נשיות הן משתגיא
 ודאי ומווו בדין שיתט שיש
 לאסור למפוע כל מה ששחט
 ושאני הנא גני גנינית שכל
 הזמנים שוין נענין הטייסות
 ואפשר שצטיפה סמוןלשתיטה
 ממש ואפשר שנטרפה קווה

׳ שלא היה יכוללהניק והחזירו אח״כ יכול להניקל׳ או ה׳ שנים מלל הש״ך ' י !?^ נ י י / ' ' 6 י \ י י נ י '  ״
. וכס׳' אפי לברכי כ׳ נפשישוח לאס גחעכרה השנת נתענרה למינוי, ר ו ב י ע ^ jft^ (יז) ה ש ! נ ] י ל 3  ל
. ם י ר ו ס א 1 (וכ״כ ח״ח ופר״ח כ׳ כגל כחכתי סי'נ״זשלוקא כ״י חודש ע״ש): (יח) ה < י  שסמוך לומן שנוק» א1
 ושנת הנל והא מילת׳ דסשיט' פי' אס היא חולה כעני( שצרין/להאכילה דבלים האסורים לא יתן האב אח החינוק
. כלומר אע״פ ו ט צ ע ״ יא"* יעיי לינק ממנה אלא ישכיר לו מיגקש אחרח ישלאליח : (יט) ב י 6 * ? ׳ י י ח ־  שט ועיר שה יא א לשכיח הכל י ׳• v י "

 נפעם אחת וכיון שא״א לומר נו והשתא הוא ואיתיע שהרי איתרע חוקתי׳ וואי קודם לכן ואין כאן רנע ידוע שנוכל לומר בזמן סלוני הי׳ השכחה דומיא דמכא שנוכל לומר.רגע א׳ קודם השחיטה יטרפה ואס הוגלו טי
 המגה נוכל לומי יגע אחו קורס גיימיה נטרפה אגל גבי שוחט אס אתה אומו סיימיס קווס ומןוס שנוקנוהו התחיל לשכוח אני אומר אינס ני אס ו׳ או 1' א״נ לא יש שוס ומן שנינל לתלות גו משנתה ואף סרא״ש יורה יורה
 יוין יוין בגרון השוחט להטייף ולאסור סל מה ששחט למפיע ודנייסאלו הס קלויית לעין ומרפא לנפש להטריף הכל למפיע וולא כפסק ההג״ה וכנר הארנתי נוס לעיל נסי' א׳ ס״ק ט׳ מיש בארוכה גס״ו. וא״ג ננ״ו
ן אגל נטיפות מן הבטן סוני פשוט להטויף אף מה שנעשה קווה יינ חווש וכמ״ש למעלה  נ«י העיקר לאסור נל הגנינות למפרע וולת אותם שנעשו למטלע קווס י״נ חויש לבוראי מותיין סן וה״מ גטרפוח שאפסי שנעשה נ

 ומיסו נשאי טרפיות גגון קווט של מומ וכיוצא מ! ייטרפיות שבודאי לא יצאסה מחוקתה מחיים אן נתון ג׳ יטיס שרי וולא נמהוא״י ומסרש״ל שאסרו נכל טרפות מה שנתון ג׳ ימים ולא נהירא וכ״נ השיך:

 יד אברהם נליון מהדש״א
 ו׳ יהושע ואמר אפיי ד׳ והי שנים סי׳ לאחר נ״ד חודש וחזר כיונק שקן . ס״נ רישא למילתא ע״נ אפי׳ ט״ז סוף פי' קי״נ:(ס״ו נהנ״ה) אש חודש חעיבור.בא״ר כ' דנתענר לתינוק ובפ״ח נ׳ לוקא נ״ד חודש

 נשירש איירי . וכן יש (ס״ר מינמוס(ין ל״ד) דאמר ו״א כל עשרים ואונעה חוש יש סגפנים וזורה (שס) הלב מצרית נחלב. ולנודל אפורח אף בפירוש לתוך נלי נא״ה: (שס) נחלנ ישראלית . דני וחיו
 מנתון : (שם סעיף חי) דבש דבורים מותי . נס׳ נייה כתנ אותן הנוהגין שאין אונלין וגר מן טלנים איטניך ושרותיהם טיניקותיך אשרי בשם ירושלמי ונתוי״טפ׳ אין מעטירין פ״ב דע״ז םוףטשנה
; אי: (גאר הגולה) אע״ג דהשרץ עצטו. חתו' כ׳ על עצטות ולגלים נעין לא ע״ט שמרתיחין אותו עם הרגש י  החי רשאי! לאכול דגש וגולים שהרי אינו מתמצה מגופו ול״ו צחלנ כואית׳ נגמ׳

 נחלת צבי
 הוא דעת הי״ר אליעזר הונא נטור משום דבש״ק לבכורות מצריו קרא להתיר חלב משוס דנל מידי דאתי מחי אסור ולענין נב״ח אמריי דמי חלב אינו כחלב א״נ ליכא קרא למישרי ואסור משום ואמי מחי ע״ש. ונ״ל לכאורה
 ילדעס וו גס מימי מלג של בת שקועה אסור ולא אמרינן ושמיטת אמה מהני גס לעני! המימי חלנ ולא ליהוי נאמ״ה והא במשנה פ' נהמה המקשה ולעיל ר״ס ס״ו מבואר וימו של נ״פ אסור וכ׳ הי״ן שם הטעם וסובא
 גנ״י לעיל סי׳ י״ג משוה דליכא לאוקמי שריותא וגל בבהמה מאכלו אלא גמידי וגר אוגלא גגון מלג וגיו הנשה ותאכלו נמינ אנל ומי כיון ומשקה מוא לא נשיק משריותא וכל בנהמה חאנלי דאעיג דאשהחן אכילה
 גני וס נ׳ ין ואיכא לאוקמי אמידי וגר אכילה לאמוקמינן ליה אדם ענ״ל. ואיה לטעם זה גם נחלב אילי היה שאר חלב אסור משוס אמ״ס גס גבת פקיעה אסיר ושחיטת אמה לא מהני למידי דמשקה רק גחלנ גלי
 קיא לשרי אנל נעימי חצנ כיי! ולדעה זי אסור נשאי נהמות גס נבח פקועה אסור. וטעס הרא״ש שה שכ׳ דמה שומי אסור לשי שהוא ננלע בכל סגוף ומשיג נוס האברים של הנהמה עצמה אינו מונן לכאורה ואף
 לטעמו נראה קצת וגס מלנ הוא נן כומשמע לעיל סימן י״ד שעיף ה׳ ע״ש מיהו יש לפקפק עמ״ש ולטעם הר״ן יצמידי דמשקה לא מהני שחיטת אמה ה״ה בחלב די״ל ולא אמרה הר״ן ו״ל רק נום וגס נעת שחיטת
 אמה היה נה הומ אמרינן ולא מהני שחיטת אמה וק למיוי שכיה אונל נעת ההיא ולא למיוי שתי' משקה נמש ההיא משא״כ נחלנ ויווע שהחלב אייו מיו שנולדה הנהמה ואמ״נ נעשה מכלל סאנריס יש לנו לומר
 דמאמר שנעת שתיטת אמה הותרו נל סאנריס לאכול בלא שחיטה לא איכפת לן מה שנמשה אח״נ מאוכל משקה מיהו לדגי מאיר דס״ל ננדה דף ט' דם נעכר ונעשה מלנ לינא למימר הני אמנם אנן לא ר,י"ל הכי יק

 כרבנן כמבואר לקטן ס״ קס״ט ויש עוו דניים נוה ואי״ס נמקום אמר ינואר עוד:

 יורה דעה פא הלכות דברים היוצאים מן ההי שפתי דעת משבצות זהב
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 מגמל נפקא והטמאין לאסוי ציין כואיסא בבכורות ו' ב' וסיין• למה לי גמל נמל לרגו!
 עשיך חגה חלב דאטור •״ת הוא לניע םגםל נמל לובנן או טאת הנטל לר״ש
 נכנירות ו׳ נ׳ אטנס ציר נבילה דהיינו היוצא עי• כביש וטליחה לדידן הוד. ד״ח
 דרוטב ע״י נישול היה טב״ע דאורייתא ידרשא דהטטאין לאטור צירן נטי דרשא נטורה היא משא״נ
 לתני רפפקי טביע לאו דאורייתא לגאוות אפילו רוטב ע״י בישול לאו ד״ת נ״ש ציר דקיל כםו שיראה
 בתומי חולין קי״ב ד״ד, הטטאין יננודות ו׳ ב׳ ידרשא דהטטאין לכאורה להטחו ונטעו ניאיתא
 בהעור והרוטב ק״ג א׳ ולדידן שקולים הם ויגואו שניהם נט״ש החום' שם בתולין ובבורות אטנט לאחר
 העיון זיא דאפילן לרי״ן בפנ״ה גבי טפח חלב שםפרש לרש״י טב׳׳ע היינו רוטב היוצא ע״י נישול לאו
 דית (עיין טגחת נר.ן נשער התערובות ח״א בפי ב' וגי ועטיש בא״ח) ט״ט היינו ע״י תערובת אבל
 בט״ע יודח דחוה ד״ת טהטטאין נדםופח בבכורות שם דדרשא נטירה היא •י ודע דציר היוצא ע״י
 טליחח שנפל לתבשיל חלב ונחבשל חוה טן חחורה ואסור כהנאה ולא חיטא דנחי רטכ״ע נב״ח לב״ע
 חוה ד״ת ט״ט ציר ע״י םליהה לאו טכ״ע הוה נטו רטובה םתוט' חולין ובבורות ונהי טדרשא יהטטאין
 טדבינן נשאר רנדים ציר ם״ם נב״ח חידוש הוא (דאי תרי נוי) לא נטר נזיניה ולא הוי טנללו וטטלת
 נדי דאיםעט דם איםא ה״ה ציר כן נראה לכאורה אםנם וראי טסתנרא דנילו׳ מלתא הוא וחייב עליי
 בנישול ציר עם חלב ט״ה ואמור בהנאח ופפיקו לחוטדא ונסי׳ פ״ז ינואר עוד נעו״ה ונבר כתבנו
 בםיז דחלב וציר מטםאין אין בהן טלקית דםריבויא אתיא ולתומי חולין שם טובח דלוק•[ עליחט ונ״ט
 0ובא לעגין איסידין טנטלין זאיז דנעינן שאין טעם! שווין ואין אישורן שווי[ בט״ש נטי׳ כ״ז ועט״ש
 בפי' ציח וא״נ ניט טיבא ררוטב יציר להר״ט ז״ל דאין לוקין עליהם דינם כחצי שיעור וחל עליהס איטור
 אחר עיי חוט׳ שביעות נ״נ בי ייח דםוקי ובד״ט ט״ד טחל׳ שבועית (°)(יבספרי בא״ח אבאר עוד אייח).
 וחלב נבילד. בנר בחננו דאיפור חורח יש נו ולא טלקות להר״ט דלא בפרישה סי׳ «״ז דהיח דרבנן ורלא
 כלח״ט פ״נ ה״ר טט״א דנחב דלוקין עליו ועיין בל״ט שם. וטיש הש״ך דס״ר יתבאר באות שאח״ז הוא
 כפשוטו דיש גו טחלוקת טשא״כ ציר דכ״ע טודיט ונדנתיבגא י• ב ויש . עש״ך דט״ר דחטור אטור
 לחילח שאין בי טגנח טדאטר ליריקנא גי׳ דלא בב״וז. הנח עיינתי במררגי טרק ח' שרציט פי׳
 שמינ טחו לשתות ט״ר בשנת טשטע בתול סותר לחולח שאין ני סרנה ילפיו אמ השתין תינוק
 בקרירה דיענד טותד וכ״ט בבכורות ט״ר דחטור דשתי לירוקנא הא שאר בהטות פירשא וגן סיר
 דחינוק עכ״ל חנח לא ונית• להבין דנריהט כלל תחי דט״ר דאדם טוהר לחולה שאין בו מכנה ט״ט
 אפשד איטורא דרבנן איכא עם״י קנייה ט״נ נהנ״ה או נט״ש הסחנר דשלא נדרך הנאח טותר וא״כ אין
 דאיד, לשאט חשתין חינוק וטיהו נ״ז לא ידענא דבלא״ח הוה נפ״ל . וט״ש השייך רטגם' טונוז לירוקנא
 אין ראיה דאיטד דשתי אינשי "דטעלי לירוקנא ד״ל רבריאין שותין דלא ליחי לידקי; ונם טהטרדבי אין
 ראיה ינאטיר . יעיין נאי״ר, נלל נ״ב דנ״ג ינ״ד העתיק דנרי חטרדני וגן דםיםיט יחטורים טותר וראית
 טנכודוח והנהיג בהגהות חנ״י אוח ח' תטה עליו וסבור שחט דברי אויר. יליחא אלא אי״ר. העתיז
 דנדי המרדני ונאטח נטרדני שלמנינו ליחא נן פוף ונד שאין כ״כ חשנח על הניח ולישנא ״רסעלי
 לירקונא ולא אטד דשתי לירקונא םשטע דבריאין היו שוחין הא לחילי שא״ב סכנה שיי •י ג ט״ר .
 «ש״ך דבל תשקצו איבא ודווקא בהשתין לקרירה דאי! ניכר הא נפיע אפור ולחילי שאין ני סננה שוי

 תיפוק מהשמאי) ומשני חידוש הוא ולא פריו מהיוצא מטמא טמא אצא ומהמם לא ילין אצא דני נעין גופה
 כמו שרה הנולד מגמל נדוריש אן אש ומ לא תאכלו (עיין נמ״מ פ״ג ממ״א) אנל לא ציר וחלב ומש״מ גתג
 הטמאין לאסור צירן וגמל לאסור חלב. הן אמת שרג ששח דייק לה מממני׳ היוצא מטמא ואולי היא לסימנא
 נעלמא ועיקר סהטמאין או כיון דחזינן חלב שמא אסור סיס מיד דההי אמרינן סתס מיר דחמור דענירי
' משמע ומגל היוצא מטמא נסיק ליה  וימי לחלנ ועיין גי״מ פיג ממ״א היא גל מאגל היוצא ממין האסור ט
י חימא על שלא הגיא סו״מ פסוק ומלנ אשוי. י׳ל מגמל גמל.  יטהה״ג בהגהות גיי אומ א' הרגיש נוה ו
 זמ״ש י״מ ומיא טלמיא נפיק אפשי אף מיי וחמוי קאמר נמי׳ש הנ״מ דלית הלנתא נרג ששת מלחוינ! לנש
 גוין וצרמין מומו אלמא כיון שאין מממציס גופ! אף ועגירי נמי פוי ובנראה מונוי ממיט שס פיג היא

 ונפ״ו ה״נ גחג והוה פירשא געלמא גמו עור הגא וגו פניו של חמור יעיש :
 \t»t (יאות וסממני נאן סתם נועה א׳ דמיל של שאר גסמומ אסוניס ולקמן סתס נדעה א׳ ונש נוי(
נ ששת פסק ולא נמתניתין ומנשייין שונ ו  מותר נסתס מתנימין ומכשירין ונגמיא נכויות משמע ו
 ראימי להס״ת רסוף מסימן העיר נזה . אמנה נמימ ס״ג ממיא כ״א נתנ ורנ ששת סונר נסתם משנה וצא
 מחלק נין שיש לו שם (ויי או לאו והיא ואמי נוגי יעקג היינו ולא נתנא ואמי מפני שאין מתמצות מגופן
 אלא מקיא ואין חילוק בין נזין וא״ש סיסקא ימממנר וכואסין ־. ודע והריע ז"( פ״ג ממיא ס״ו כתג
 ופל מלג וביצי עוף טמא אין לוקין עליהם היון ומיינויא קאתי וצא כתיב נפייוש הוה כמו מצי שיעוי ונמ״ש
 סמ״מ שס דינינו דנקיט מנשרט הוא לאו דוקא ואזיל לשיטתיה בשישים דנל ואמי מיינויא אין נו מלקות
 ולס״ז טהור סנולו מסמא ואתיא מונתינ אן את זה לא תאכלו ממעלה נרה וממפריסי סי0ז דטשנויס דקרא
 קאי לחייי שמפייס פרסה ולשפן שמעלה גרה א״נ נראה לגאווה לשיטת הרימ איסור יש נו ולא מלקות ולא
 י/ישממיש א׳ מהפ1סקיס לומר כן. ומיהו מלנ של פלה הנולד מגמל אסור מא אן אם נאמר שפיה זו אין נה
 אלא איסור למול והמו שנראה ממ״ש הר״מ ש״א ממ״א ס״ט מולל מטמא אסור באכילה משמע איפור לחול
 ט״מ מלנ שלי אשור אף דנמנ נל שלוקין טל הטמא חלב שלו אטוי לאפוקי מלנ אוס ונשיו נטשה עש״ן נסי׳
 מיט מ״מ המס מיסוטא נתינ משא״נ גחלנ פרה הנולי מגמל ויש לומר יי,״! הוא מאים עיין אע״פ יעיש.
 וס״מ סננו! לעל פיה מגמל לוקה עליו . ועיין מישי נכויות ו׳ נ׳ י״מ רוטג משמע ופל ציר טמא לוקס
 דהמחהו לא נפיק מציין ואיירי נהקפה אלמא ואי הקפה אימ נימ מלקות ואני עמיר לבאר זס אי״ה נכלל
 מיוחי נסי שושנת הטמקיפ ואין מקומו פה . ולשין ממחני ציון כנשי! לנאווה יווה ואיס ניה מלקות ומיהו
 אי טעה נעיקר אין נו מלקות נ״ש ציו עיי מלימה עיין תיש׳ חולין ת״י נ׳ יע״ש ינש״ן אות א׳ וגי אנאי
 עוד מיין ציר וווטנ של טמאה וטריפה : (ב) שלא . עטיו ור״ל ולא מטעה לפרש שספק הוא שמא לאחר
 שחיטה כמ״פ המשמלת הנית פיו יעיש נינעינן למימי לקמן יהנסמה נוייסה גל סינא דצינא למיתלי ניוא
 לטנמא וכוומה משוש ויותר מסתבר לחלות מחיים שהולן אנה ואנה וסחצנ מ״מ מוחי מ»עס סיס נמו צשנל
 הנף עש״י ק׳׳י דמתידיס לכן אמר דטמ המחנר אינו כן מדכתנ ואם כיא יתלס או הונלד •י המנה ולא
 "*שמעינן רגוחא ניווע שוגע סמוך לשחיטה נטשה אצא ההיג מודה הממנר דנשר רק כשיצא זמן מה מחזקת
 «וונ ואו׳א(ימן גנוצ(ומי יגע ס«ון לשחיטה תו לא מתייין ןאסזי למסיע עי יגיח נהוגלד וביתית או

 חסר ומלין ואוסתא לעילה אשור זהו דעת המחנר ונטו שאגאל עוד נאיח נ׳ וט׳ פרישה : (ג) כל . ענו״ז וסוכן כוונתו וסממנר סונר ניקב קרוס של מוח שאפשר רגע קורס השחיטה נעשה החלב מושר ופל שהוגלו



 שפתי רעת יורה דעה פא הלכות דכרים היוצאים מן החי משבצותיע קעה
 אשיר עו ינימ ויתרת לעולט אשור ומ״ש ואם ייימ שקיו• שגמלגפ היינו ולעולם *שור וגהוגלו רק עו ינ״יו
 ושלש מדוש יש . ותמה הס"! על משמומ הנית פ"! שיל• לפוש רנייו שגמ״מ וסעק שמא לאחר שמיעה שא״א
 לפרש כן ואיה גלאי הגי מעמיס החלנ פותו והוה סיס ואף יישב״א אושר נסיונומ ולא מהני סיס ליו
 לנאן נ״נ סנן״ו ונ״ה הנ״׳ ולא ניארו לנו למה לא משיג סיס כשייכות ואולי ומה מש־ון יויעה . אי יאמר
 וגנל מקום רווקה וסשתא נגו מוקה ומעיקרא ליתא משא״נ נאן וליש מזקס מנייית אלא מממת היינ כלכן
 כל שעתה נסיכה אוקמיה אחוקה והשתא והא השתא אינה מהרונ ולית מיקס ומעיקרא נרווה סמתננוס
 ליהשתא וכיין דרונא ליתא מוקה מחמת יונא נמי ליתא נ! סיא סגרת סרשניא וא׳נ לינא אצא מוא ססיקא
 שמא משייטת הכשירות או טייכומ משא״נ נספק לאחר שמיטה סוס ס״ש והעלה דהישניא שיני כן כל שליין
 ליתן ומן ואיא לומר נרגע וו יצאה לא ייוקמינן אחזקה. זאנן סנריין להלכה נימיא אף נהינלו איקמינן
 אחזקה מחמת יונא ולומר גיי קווס שתיעה נסרפס ולא קווס ואייה נספר שישנת מעמקיה אנאר דיני תוקה

 ורונא נתכלימ הארינות גס נסשיי גינת וווויס ונינו מוה וכאן אנוא נקציס :
« ישלש חזקות יש . מזקס שאין מבוררת כלל שחיה י״נ חודש ל* אמיינ! למפרט משגיליה לאו »ריהה  ף
 י היסה י וחזקה הגאה מגח יונא. וחזקה אלימתא מגוררת נשעתה. הנה חזקה שאין פנוררס נתנו
 התוש׳ חולין י״א א׳ י״ה אשיא דלא הוה מוקה ינן הלנה . חוקה מכח רונא הוה תזי« אלא והתיש' כווייס
 כיון דהשמא מוינן ילא מהיונ הוא נס מזקתה אשי היה לס מנח יונא אניס ושאי פוסקים שנרי יפוקת
 מגויית היא ואנו אומויה עו עתה מתיוג כיתה ווה יעמ סממני וכתנאי שאסשי לימי יגע סמיך לשחיטה
 «ת״מ נעשה הא הל שצוין לי יפן ומן נמו גוגלו פי המנה תו לימ לה מוקה מחמת רונא ואנו הסקי'! ואף
 נה״ג שמנינן אחזקה לומר קייס גיי סימה מהרונ וליו למיס כראש סימן ניא ואין ייוע אם.עקיף סטו״
 והתם חזינן נשעה וו יצאה מהרונ(ורונן אין לסס מיה נראש) לכן לא איקפינן אחזקה משא״נ נאן אנו
 ונין ואומרים קיום גיי לא יצאה מהיונ . ונני היטנ אשי דיני הינ המונהק הגאון נעל תנואס שוי ויל
 אשי האיי עינינו נמה הלכות ים״ש נשימן גיס ולי . ומיהו נל זמ נחוקה הנאה מנמ רוב אנל סוקה
 המנורית ננייוי כמו גשעס שנולדה לא היתה דייסה עס״י ע״ט נס״ו כהיג אף שיצאה ומן טה מחוקה נמה
 ימים אפייה שוקה דמעיקרא עדיפא כיון שהיסה פנוורפ וע״ג ל״פ האוםרין והמחגר מכללן נהיגלד עי יניח
 אלא מוקה מחמת רוגא הא חוקה מגורות אולינן גשרה והמעיין כלבוש ס״נ יראה נוגדי שכשג דייא דהואיל
 ויצאה נמה ימים מהרוג ונחנ ואיל נוקמיה אחזקת ימיתה יגיח נלא מיונ י״ל נל מוקה שלא נתגררה לא
 היה חוקה משמע הא אי סוה חוקה מנויים נלא היוג אף שיצאה וה נמה ימים אש״ה מוקה ומעיקיא עויגא
 ימש״ה נשוחט שנטל קנלה והוה חוקה ניויה אף ששנמ לאס לאש ויצא וה כעס ימים מ״מ חוקה ימעיקרא
 מדיפא . אלא שראיתי להסוימ אית גי משמע טמריצס וגייו וחזקה גוויה נטי נל שיצאה נמה ימים ואיא
 ליתן בכול אין סומכין עליה ולי נראה הוכחיננא . סן אמס מההיא וריש נדם פניומ ומקום לולי והוה •י«י
 נמקים חיא צא הוה •טמאי( אף ומפי ואמאי ס״ט אין יאיה «״« ספיקא הוה וגתיתי נמקוס תיא הן;
 ןוואי ומנוס ואמוינ! שם הנס הגס ג׳ג אין ואיה והיגייס ארוכים א׳( העת האשף פה (°): (ד) מסתמא.
 פטיו ומי! גפינו השיקו לקולא ומיה נרונא נטיל וה״ם אס יש פחית מס׳ גסמוט נל שרואי! שהכשייות
 •שוגמוס תלינן להקל וגן אס ספק אם עשו ממנה לגום גבינות או עירגו המלג וחהייל דרככן ספיקו לקולא
 ניג סטיו: ודע וגגינה שלימה הוא יני שגמנין אף שאינה ראויה להסננו נמו ננינה לחה או שגמקיש
 ההוא אייל אפיס הוה ונרשנמנין ואס סיא משונה או אס יש ננל חתיכה י׳ל לא נעילה ונתנ **ס כלל
 מיש ד״א ס״ה חתיגס חמאה גדולה שראויה צהמגנו או נצי גוול מלא ממאה ולא נטילה ופשוט סוא . 6;>נפ
 יאוי שתדע אף דעשו גבינות מג״א נפ״ע וגשעס שעשו לא נודע מעייפות וצאחר שמיעה נמצא^א' *ייפה
 אפייה אינהגטיצה ניג-או״ה שם והוא פשוט יגסגי איייי גיגימ״א . ועס״יקיא גאש נתערג סייען
 יגסימן קיי ונתשונמ מיג סימן ליו ששחטו גגשיה ונתערבו ואח״ה נווע שאחו מסן ספק טייסה משמע 1וו6י
 סיישה לנ״ע אשור. ול״ו למיש אויה נלל וי וין ג׳ נשר שלא נמלח שנפל לקויים ונתערג מו נשרי נט(
 ולא מוס חסר״ל כיון שאין איסורו מנוסו ועוד ואימת מחמיל סאיסוי לאחי שנישל תו לא ניני והסם שפיר
 קאמי ילא הוס שם מהר״ל עעולס משאינ כאן נגנינומ אלו היה נןיע גשעה שעשה הגנינה שפיה וו טרישס
 הוה מהייל והוי נווע למשיע . ועע״ש נסימן ס״ט ניין זס יאויה יע״ש. ומיהו אס נמעונו ג' נצים של
 מלנ ולא מיע איזה «הן של הנןייטה נלאו וין ואויה כלל ז׳ שוי פיון והיה ינש ניגש נלי נגלי אף

:  שעשה גבינות אין מוזר וניער במבואר לקמן סימן ק״א (״)
ך נמנ הט׳׳ז והא ישני כאן נס׳ תיי >׳ תירוצים. א׳ יסתם מששו שיבואו נמויי רק לשער נס׳ וגאמת י » 
 י יש ביצים גלולים וקטנים משא״נ נא! עסתמא ישעו לפי עיןונשפקיש לתקל עוו מי׳ והתה ימ
 קצנה לוני ותקני ס״א שוואי יש ס׳ משאיג כאן א״א לתת קצבם. ונמ״י בלל ע״נ אות ייג סי׳ טרפה •תנוונס
 והולנת ומשממא אין נותנת חלנ נמו סנשיוומ וכל שיש ס׳ בהמות נעוי שיי ולפיז באין ס' נהמות אפשי
ס 1 ש »  להממיו ומ״מ י! להקל לעס הצורן נס״ז. ונר״ו אומ ג׳ חי׳ וניצה יס חשש אפרוח או ופ ענ״ל יי״ל י
 איסור תירס נזרי ס״א ולא חילקו אף גיצס זייפה ונבילה בעינן ש״א משא״ג גא! הוה לעולה דרבנן :
 ןיןןן שנתג והישג״א לא סתיי מטעם סיס יסוה חסרון מבמה המעיין גניי יראה יגמיש לעיל סוא
 וחוקה והשתא עויסא וס״ם במקום חזקה לא אמרינן וכאמור . ומ״ש היא״ש ומנשיי היינו קווט
הן מה .  ג״י ואין שיינא פחותה מג״י ומ״ש ימ״א וי״א משמע וחולק יגואר נאומ ה׳ ועמ״ש בשיו: (
 עע״ז ויש ליאות נאמת איו התיי הו״ג נהג״ה נה״מ מון ג״י והא ליהא אלא חיא שפיקא שמא נשייה או
 טריפת ואין סירכא טחותה מג״י ומיהו המעיין גפשמרת הבית פיו ודוגתא טונא יראה ייש מתלוקש אי יש
 סיינא שמומה מג״י או לאי. ונגי״וגתג דתלוי כמחלוקת רש״י ותוס׳ אי אין פירנאנלא נקב הוה הוגלו
 פי סמנה ואין פחותה עג״י ולתוס׳ יש סיינא נלא נקנ אלא לסוסו להספיק נאפשי שהיא •מותה טג״י ויש
 סייס פ«א לאו פריסה ושמא גמום׳ ומיסו אי נחלג חון ג״י ונסערנ ניינ ומיה מין במינו נרונא נטיל
׳ עוהייניל נסשו׳ ס״ג סי׳ קיג 5  ומולננן נעינן סי סוה כלא נודע הספק עד אחינ והויל ספק בדרבנן ואף י
 יספק עיי גלגול לא אמרינן ניס סשק יוננן לקולא ע״מ נלא נווע הפסק עו אחייג שנעשה לרבנן יש להמיר
 נה״מ נמו נס״ס יספק 6' נגוס! והבי עיי תעיונת ומשיק הש״ן כסימן קיי ונה״מ יש להסיי נטשאפ
 בנימין נתשונס סימן ליו נלא נווע הפסק הא׳ פו אח״ג היה כאן והמעיין נתשונע מהלינ״ל ייאה ווין
 א' לסם וטעמאולא אמוינןספק לרבנן לקולא ע״׳ גלגול כיון ונווע סשפק איסור מורה הוה כוואי והניא
 ראיה מסיט ע״י תערובת ובקונטרס הספיקות יגואר(°) ומיהו לשון סוינ משמע כפשוטו אף בלא סטוונט
 כלל יש להתיר נה״ש תיו ני': (0 ׳אלי. עטיו ועסר״מ ואין לימות פרשא לסרשא ונענין המוסק עיין א״מ
 ונסי גינמ וויויס מיש שס : (ן) ויש. עטיו ויש לראות מיש מי שלג והא נתנ לאחר שמנשלין הנשיוני ווה
 נימ מימי מלג ואולי ליי אלא מימי חלב קאמי ומימ קשיא איג מה מקשה «;ודי מקוס והיא הנסיובי שזה
 מותר נאגילה אף לועה שנייה. שיג ראיתי נמיי כלל ס״ה אות י' גתג והטיו סגי! ואוסר היינו גמי פלג
 ואינו גן דמימי חלנ אוסר ולפיו א״ש סנוור מקום עניל לא יוענא אין העביר עיניו מע״ש הט״ו יענשלין
 סנסיוגי ומה שנשאר הוה מימי חלב הרי דהנין הם״ו דמימי מלנ אוסר לא במי חלנ שהוא הנסיוני עצמו
 ובאמור. ועי סימן רי״ז נפרישס אות ג׳ הגיא לשון מיו זיל הנודר ממלנ מומר נקוס והעיקו לטיל סימן

 פ״ו והנודר מחלנ אסור בנסיוב׳ ומלנא ומי חלנ היינו לאחר שמנשלין סנפיוני ענ״ל י״ל ולעיל אמי שהמבשל
 נמי חלנ היינו לאמו שמנשלין הנסיובי הא נשיוני גופא סוה מלנ ממש לנישול דקרא ואסור כהנאה לעני!
 ננ״ח נמ״ש המחנר סימן פיו ס״מ יע״ש . והנה להי״א טיד״ן ואוסר מימי מלנ באכילה והיתח הוא נהיוני
 שיי נאהילה עינ נמ״ש היאיש ינסיוני הוה נכלל חלב הן לעני! היתר באכילה והן המבשל נהם נשר לוקה
 מיה נמיש המחני סימן פ״ו ס״ח ואם נן לייייה מתני' ינירים סנוור מתלנ מותי נקום היינו מי חלנ לא
 נסיוני נעימ ממש״( הניאו הפרישה נסיע( ויי! ונשיוני ננלל חלנ הוא ונית לשון ניא לחיו מ״מ נשאומר
 בלשון תורה ליתסר וראיתי מ״מ סימ! ריין שהוקשה לו גן ותי' כנדרים הלו אחר לשון ג״א ולהט"! לא ניחא
 ליה בכן ועוד ממשנה שם דג שאני טועה אסור גגווליט וגה אסור בקטנים וגדולים משוס דג לשון קרא
 גן סוא ואיך סתס אח״ג ומיתר גקוס אלא ע״כ קוס היינו מימי מלנ לאחר שמגשלין הנסי וני יכמ״ש הר״ט
 ו״ל נפיפ מהלי נורים וגפי הנראה שוס דעת הניי נשיט סימן דייו סייא והטי! שס אות י״ו פי׳ טי חלב
 כננולין והש״ן שם אות ט״ו נהיוני ונפי הנראה שמחולקין המס ומי חלב קורא לאחר שגשלו הצסייני להט"!
 ואיש האן. ופ״ש הע״י ינהןגיא יגיריס משמע יאף באכילה שרי י׳ל ולכאורה וגימ לעניו תלנ נן פקועה
 במרי ממימי יליס ניה אמיס נ״מ שפיר אן לאכילה(°) ואין להאריך ־• (ffl משוס . עט"! סעתיק דברי
 סת״ח גלל סיה ונפי הניאה שס ואה ינקה משריפה אף שנחגדלה את״ג ואגלה שאי ונייס אסור׳ הואיל
 ועיקו גוילמה מטריפה ומטמאה וענה״נ נתנ ולחנם־ העמיקו וגני מבואר לעיל סימן ס׳ גהג״ה ועיין .
 ווע ואס נחפטמה כל ימיה באיסור הוה ספיקא ווינא עש״ן בסימן ס׳ ולפיו נאם ינקה «חלנ ואיסוו יוצא
 סוס ס״ט כיון והוה נעיין ולא איששטא •ה״י נ״ט ־. (C) כיונק. הט״ו העתיק ונרי הראיש ונאממ לויון
 דבשי אדה אסור נעשה גמיש הריב בסימן ע״ט א״ג גהשיטוח הטעם ואתי לאיחלושי לומד ונמו נאום בחלנ שיי פ״ה מטמאה וגאים הומי מקיא אגל לאחר שסי' מריאה יאמר מלנ ועלמא הוא ונדם הוה לסיפון
׳ וסי שניט: (יא) אה. עטיו דנאהיע ,מיידי לענין אס יגולה לינשא מון כ״י חודש אף ע״ס שגמלת! אסוי . עט״ו והוא מנ״י וקוק מלשון הי'« ז״ל אנל לא פי׳ מון גיי מויש יונק עי י ו  גמיואל : (יי) ע
 ונשנה מעונרת אסורה עו ליה מווש וכאן לענין התינר! אס פי׳ תוך נ״ו ואינו יונק אלא עי סיף כ״י מווש ואס השנה מעונות יונק עו נ״ס מיוש ינן נתנ נת״ת נלל ס״ס ו״ו ועמ״י שס אות י״ג כחג אס סי׳
 לאחר כ״י חייש נ״י מעל״ע ייש להחמיי יוצה נזה וחודש העינוי יש ועיס ולעני! תוך נ״ו חייש אה פייש ולא ינק אלא עו נ״ו חייש הוא יק טהונמת לשון הר״מ ז״ל הלכך אי! להממיי ומומר לינק עו נ״ס מיוש
 משא״כ פי׳ לאחר נ״י מורש ומוונר גגמוא אין להקל ולומר שחודש הטינור נכלל כיו! ויש לעות גוה יטיש: (יב) וק . עט״ז שי׳ ואפילו היכא שאשה חולם שיש נס סבנם ומוסרת לאכול ונריס האסוריה אש״ה לא
 סניק הוולד ני מוליד לו טבע וע ןעפי״מ אות נ״י ואף קטן אונל נבילות אין נ״ומצייין להפרישו מ״מ יש להשריש ימוליי לו טבע רע נוקנותי יע״ש שהזהיר ע״כ שומו נפשו לא ימ! נ» לטינקפעונופ כוכביה

 אה צא שא״א יהיה שכנה או שיי לא נענין אמי:

 ויש לעיין אטאי כיון דאימור תידוז תוא ואולי גל שעושר. לרפואת ליש גל תשקצו: ד נגינות . עשיך
 ותימן עיינתי להטחנך נל שאי אפשר ליחן נניל ליטר רנע םםוך לשחיטה נטרמח ועד השת* היתד.
 םהיונ אסורה עד יניח . וטיש תדע דנםיםן נין היא לשיסתיח נאיח ט' רנםיונא קידם ניי שרי לא
 חיך ג״י אף להטחנר ועט״ש נט״ז. ודע דיש םנוא לוםר אף קודם ינ״ח אשור דםריפח דאין חיה הוא
 הרינ הא םיעוט חיה נטו שחחנאר נסי' נ״ז אלא דהולנין אחר הרוג ולפ״ז נאן הזקה דהשתא אליםא
 יחזקח דמעיקרא שהיחד. טחטת הריב אינלי נהתית דידה דלאו טרוב הוא וכיון שנן ממוך טיעיטא
 דטריפה חיה להזקח דהשתא יהו״ל פלנא יטלנא טררננן ילדידן אין נ״ט דקי״ל נחרינ . ימ״ט אינא
 לעיונא ננהטח שהיתה טנענעת נואשה נטה זטנים (שקורי! שייינר״ל או דרילונינ) דטפתםא יש לה
 טיס נראש כט״ש האחרוגים עס״י נ״א יאחינ שחטו ילא היה הטיח םקיף דיש להטריף למפרע יאף הר״ג
 יודח כיון דיצאח טחיקת ריב נםח שנים דרינן לאו טיס בראש יש להן נטיש חתנואת שור נטי' נ״ט
 איכ יש לאסיר אף קידם ינ״ח דחזקה דהשתא וסטוך טיעיטא לחוקר. יר.*ל טלנא םדרננן אם לא דניסא
) ו ה טח . עש״ך דיתרח לעילם אםיר  דהיח טיעיסא דטיעיםא עט״ש נש״ך סי' ניז אית ט״ח וציע(־
 ול״ד להיגלר . ט״ש דספק נעשה קידט שחיטה הא לחםחבר אף וודאי קידם שחיטה איירי ותינלד הכין
 הוא ואולי ט״ס וצריך להיית קידם תלינה יכיינתו כטיש באית הקרים דלא היה וודאי אף שיש חזנך
 דהשתא והנה יש תבלין לזה לוטד דיתרת אף למעטים נולד אח״כ ט״ט רוב טבטן הוא א״נ טה חוית
 דאולח בתר רוב דאין חיי! יב״ת ויל בתר רובא דטבטן הוא . ולבאורה ביתיר טחולין נסופכיה דיש
 פלונתא נפי' כל יחד בנםול דטי א״נ ביותר טי״ב הודש יש להכשיר טט״נ או דנולד חיתרת טקריב
 או דהלנה נטאן דמכשיר דנם בשפיקא דפלינחא נחנ השיך בשי' נ״ז ראם חי יב״וז הוה הביעה אלא
 שאין לטטוך ע״ז ביתרת רהרשנ״א בתשובה סי׳ *"ח נתנ עוד תי׳ דיתות חיח יח־ה אלף שנים ועט״ש
 בסי' נ״ו נשייך אית ט״ח א״נ לעילם אשור ואין לעשות מ״ט דני סשיקית בעינן שיהיו שקולים ורגילות
 דטנטן הוא . יהיי יידע רשפק פלונתא דרבים שינרים כן אף חי יב״ה אין להתיר ימה זנ״ע (°): ו יאם .
 עש״ך אף דלא בדקנו אחיות עדיין דרונ נשיריח ח! לנאירח שנשחטו נילם איע לבדוק אסנם בשוית
 בית מיי קכיו הביאיתיו בסי׳ ל״ט בט״ז אות א' דאט שחט פרה ויש לו חלב םטנה שנחלב תוך נ״י
 אסור לאכיל עד שיבדק חריאח אלא ה״ק שאתרות לא ננדקו שהיות הנה יאינא ס״ס לאיםורא שסא
 נט חט. טריפות ושפא אין ם' קס״ל ררוב נחמות נשירוח הן ולינא אלא חרא םפיקא ולקולא נדרבנן :
 1 ולא . עש״ך ודברים פשוטים הטח בל שראינו שהטריפה נותנח יותר טא' טן הנשירוח אף שאפשר
 שהנשארים ניתניט יוחר ט״ט אין להקל וננו בנה״נ האריך לאין !ורך ועת״ה נלל ע״ב דיר ודבריו בכאן
 עיקר . וכחב עוד דאפילו יירא׳ טריפה מני בסי יליד לביצים דלא נהפרישה שתי' דחני היה ספק יוה
 להטחנר טשא״נ להרינ פוסק קורט גיי שרי נלא״ה ותוך גיי טחני פ׳ נדאםרן י• ח אטרינן . עש״ך
 יטשטע אף דיש לברר אט״ח םפיקו לקולא ו«ס"' ק"' י**« : ט ואט . עשיך דהיינו שעשה טנל חלב
 של בהטה א׳ נפ״ע גבינה ואט ספק y^pa דההר״ל היה דרבנן. יעיד הקשה חש״ך על רטיא דתיך
 גיי לינא אלא הרא טפיקא דאין טירנא פתותה״םגיי ועט״ש בט״ו ועיין טשםרת הבית פ״ו ב' טשטע
 דיש םרכא פחותה םג״י יעפד״ה אית יייד (עיין בח״ט) יהט״י כלל עינ אות ט"! נתנ לדידן דנאנדה
 הריאה פריפה דחוה טיעיט הטצוי דטטריפין אף קידם נ״י נל שחיא יודאי טירנא נטו שלא כסדרן ובח״ט
 הוא דבשירה ודווקא שאר טריפית כטו ניקנ הטיח יכדיטח הוא דסתירין קידם נ״י נהוגלר ובלא חונלר
 טמירין תיך נ״י טשא״ב נטירנית ועיין טר, שנתנתי בסי׳ ייט איזה טיקרי וודאי סירנא ואיזו ספק(°):
' ילא ידענא דהתט  י יאלי דיחפרותא . עש״ך ועט״ש בס״ז פזר,; יא שליא . עש״ך הראה לאית נ
 טיר דעכירי יש לאשור יוחד טשאר ט״ר דפיא עול טשא״כ כאן איוו כיש יש וארונה הט״י כלל ם״ה
 אות י״ד חטה עליו דבהחקשה טשטע דווקא של חטור דטאוט וכיס בר״ט פיב טמ״א חייג ופיר היה
 וייח דווקא של חטור ובהגהות אשי״י נהםקשה טשטע דשליא של שאר בהטות אין אוסר התבשיל
 עב״ל . טיש נחפקשח התס אעיר חטיר קאי וטיהו ה״ה דיש גטי לדלק בשליא וטיש נפ״ב טט״א זויל
 פ״ה ועכר״ו הביא ראיה סננירית דטקשה טשליא של אדט לחםיר אלטא דאין לחלק . יטיש עיר
 דנםהידה יש לאסיר טשום אטיח יש לראית נטמאה נטי נל היוצא טטמא םםא ואף דלאו נשר טטש
 היא כפי ביצר, טטאד, היקשח להם לטח ל' נת היענה הא נל הייצא ני' יעפר״ח אית יינ חילק נ״נ נין
 שליא של חטיר לשאר בהמית •י יב יםי, עש״ך הניא חיי נשם הרא״ש דלענין בביח טיעטה חחירח
 אנל כאן הוד, בכלל היתד חלב ייש לראית א״כ נטייני נטי יהא טיתר ננ״ח ט״ח דטיעשח קרא בהלנ
 אטו בסו שיוצא טהאם שוב ראיתי שהפר״ח הרניש בוח ונט״ש בסיט! ם״ז. והשיך תיי ביו! דהתורה
 גלתה באטיה דווקא נופו יל» חלב ה״ה מים׳ חלב ועפריח אות י״ד הקשה דבנטרא חשבינן לחלב
 חיריש ינר״ו הקשה דהלב של איטור ייצא אסור דלית היתר לאיסורו והא נלי קרא דלא הוה אם״ח
 ׳ע״ש ונ״ה דנאיםור יוצא אסיר טשים טיימה הא דחי לח השיך בטיק י״ד ייש ליישב דה״ק דוודאי
 חלב לא היה אלא בציר יה״א דאטור טשום ציר של אט״ה דהטטאין לאסור צירן היא ה״ה חלב של
 אטיה ונלי קרא להתיר ציר של אפיה והירוש הוה דנמל איסירין ציר! ניוצא בהן יבאט״ה לא והיא
 ה״ה חלב טטא נטי שרי לכך נתיב נטל נטל יפהשחא אית לוטר דהוזורח לא טיעטה אלא היבא דיש
 היתר לאיסורו טשאיכ איטור יוצא ניון דהזינן באטח דהלב טטא אסיר דאין לו היתר היה איסור יוצא .
 ולכאורה ציר אט״ה נטי הניאה טש״ך לא היה ט״ה יאטנט יודאי להלנה ציר אט״ה הוה דית יהילכין

• ( ם  בטפיקי להחטיר יעט״ש בסיסן פי! ן«״ן (

 דהר חפרישח אות א' לטח לי גטל גטל דחלב טחירח לית ביח אלא חד איסור ובטטאח תרי יהי'
 בטטאה בטטאה נטי הד איםורא יירצה דאטיח אין ניהג בםסאיט יקשיא לי לד׳ יהודה וריא בחולין
 ק״ב דאטיה ניהנ בטטאיט אי לם״ד דפ נעכר רב׳ איטיייס הם ל״ל נטל נטל אם לא דטובריפ כר״ש קלוט
 אסור ואת לא דרשי ע״ש בבכירוח : והנד, לאסיר הטיט׳ הלב להישים לבינ טשים אם״יו נחג
 חנר״ו לדידהו שוי דלא כתיב הטטאין יע״ש . יטיהי לוהב״א בסנהדרין נ״י דם טח׳ אסור לב״נ א״ב
 חלב ליתסר להי דדם נעבר אי דםין החלב פנל האיברים נא יבב״נ לא שייך ביטול נרונ דלא
 כתיב נבייהי אחרי רניפ ני' (יננר עפדט עיו בשי׳ ס״נ אי שייך ביסיל בריב לבינ) יטא ברהט יש ראית
 שהאכילן חסאה וחלב ועיי נא״ח רי״ו נםיםיק אי נתר מעיקרא או בתר השתא אזלינ! ועמ״ש בשי נ״י!
 jp ויש . עשיך ועניי תיי ב' תירוצים. א' דחלב םותר נ״ש טי רגלים ויש לראות מחידוש לא ילפינן
 אף בפ״ו וי״ל ועל החיי ב' דטרשא בעלטא קשה חא בשיא פשק חטחבר רם״ר של שאר בחסות נטי
 אמוד ולטי ט״ש השיך באות י״ב יש ליישב וטד. שחילק השיך נין דט דאין איסור עליו עד שיצא
 טשא״נ אט״ה עיש : יד וי״א. «ש"ך בשפ נ״י דנהני נשבדא א' לא ידענא דהטחבר בכ״ט דעהו
א א׳ עש״ך רס״ב והר״ב נתנ נהנו לאסיר א״נ לדידן אסור ו טו יחני. עש״ך ועי׳ נה״נ נתב ו נ  כ6
t אבל. עש״ך f i על חט״ו אות ח׳ דלתם העתיקו תתבאר טיטן ם׳ והוא נופא תעתיקו כאן נשייך ג 
 ודע דקיבת טטאה יש לעיין נח אט שריא דהט׳׳פ פ״ד טט״א הינ נתב דט״ר לטאן דאושר דלא מחני
 טה שהוא פדשא יקיבח צ״ל דטסין טהיר קאתיא יכתב לפ״ו קינת טטאה אפירה והטחבד בט״א פסק
 דט״ר של נל הנהמות אטור א״נ נפי הנראה ה״ה קינח טטאח אפודת וצ"« : ין חלב . עש״ך ד״ל
 אפילי חילה שא״נ סכנה וטיהי טחהיא דלקטן סי׳ פ״ז סיד אין מינה רשפ אסור לנשל בלא אכילה טשים
 ט״ע : ידן או. עש״ך דבדט נין שינ״פ ליכא טיע (יאף דט״ע בחדרי חדרים אשיר יש לחלק) טשאיב
 חלב חוא לוזיפך ו יט וח׳ לחילח . ליד חילח אלא ה״ח נחוש שאין בריא ש״ך בשפ מוסקים :
 5 יגולין . גחב הש״ך דניון דלא פירש אלא טחטח חילי לא היה כשירש יע״ש יהיה נלא פירש כלל
א ואט . עש״ך וט״ט קנ״ד וצ״ל קנ״ה וט״ש דרך הנאתן היינו  ויכיל לינק ד' בבריא יה׳ נגהוש ! כ
 הנאת אכילח דנחנאח טותר איטור דרבנן אפילו דרך תנאה לחולה שאב״פ יע״ש נשייך וע״ש באות
 י״נ דבאיטורי אכילה שלביא טיחר להילה שאב״פ יעיין אייב ט״ש יעיין בטיל פיה טיטידי חתו*ה :
ג יעיין . עשיך טשוט Y : כ י " י י פ י ס ה א ״ פ י ב טחזירין . אפילו אהד בטד, יםים יכשיפפק י  כ
ד ט״ט לא יינק בוי. ע״ל טי׳ נץ״נ  דבאה״צ יש ב׳ רעות להנשא חיה לתינוק טש״ה הביא דעתהא״י•־ כ
ה וגן נוי . אף שחטינקת טותרת טשוס רפיאח לא תניק  דא״א נישראלית בעינן נננטין ויתיאין ־• כ
 באותן היטיפ דטטטטט הלנ ! כו וגן . היינו שאניו טפרישו דקט! אין נו. דעה ואף שאין טצווין
 להפרישו ט״ט ראוי להפרישו שיהא צדיק בזקנותי: כן פשיפ . עש״ך ונתיש׳ עין נתנו רנלי הדנוריס
 ד.ט העצטות יבםםיג בחב גוף הדבורים פיגטיס הדבש כט״ש חטחנר ואף דשר׳ן פגום נעצטו אסור ט״ט
 נטיל בדבש ושרי דהוד, דיעכד דאל״כ יפסיד הדבש ואף היורה שרי ועת״ח כלל ם״ה ופיה ופיהו לנתחלה

 יש לחםם •לא יחא יסיב ונס לא ישחח נ״י לבתחלה דהוה כבוש ועם״י ק״נ ;

 (ירד ח״א)



ב ה י ז ר ו ן יורה דעה פב הלכות עוו? טהור ט ה י כ ת פ ה 350 ש ל ו י ת א  ב

) כל עוף שהוא דורם ואובל. *)פי׳ החוס׳ ואינו אוכל העוף א ) ב ף פ י ר ע מ י ב א עוף זה חתיר לי רבי הצייד. אבל אינו כאמן ל  פ
) או ב  זה החיר לי ר׳ חכם הכי איהא כש״ס פא״כו סוף דף ס״נ וכחב מחיים אלא טורף עד שימוח החילה ואוכל אח״כ: (
 מהרש״ל שם סי׳ קט״ו ומ״מ אם ח״ח מעיד על עוף שמקובל הוא שקולט מן האויר . פי׳ כשמשליכין לו לאכול קולטו לפיו מן האויר
 שטהור נאמן ובפרט האימא שאין לנו צייד אלא מסורח ע״כ: ב והוא ואוכל ואינו מניחו לאק קודם שיבלעט לאפיקי הרעול בנם הוא קולע
 מן האויר ומניחו על האדן קודם
 שיבלענו כן הוא לדעח רש״י :
 (ג) אצבע יתירה. פי׳ אחורי
 האצבעות ואע״פ שברוב העופוח היא
 קרי ליה יחירה לפי שאינה בסידרי
 חברותיה ואחרים פירשו שאצבע
 שלפניו נדולה ויחידה מחברוחיה
 קרי אצבע יחירה כ״כ ר״ן :

 אלא

 דיני עוף טהור
. ובו ה׳ סעיפים: ר ו ה ף ט ו י ע נ מ י ב ם  פ

] אלא א סימגי עוף טהור לא נתפרש מן התורה נא  א
 מנה מינים טמאים בלבד ושאר מיני העוף
ט והמינים האסורים ב״ד האמורי׳ בתורה  מותרים נ

 (ל׳ ימנ״ס ש״א מהמ״א לי״ל):

ל מי שהוא בקי באותם מינים ובשמותיהם דרי זה אוכל כל עוף שאינו מהם ב  ב ב
א) נאכל במסורת והוא שיהיה דבר פשומ  ואינו צריך בריקה(שט) נ ועוף טהור {
 באותו מקום שזה עוף טהור י ונאמן צייד לומר א עוף זה התיר לי רבי(א) הצייר
 ב י• והוא שיוחזק אותו צייד שהוא בקי במינים הטמאים האמורים בתורה
א) נט י בל ם( י מנ  ובשמותיהם. מי שאינו מכירם ואינו יודע שמותיהם בודק בסי
ח שהוא (ג) דורם ואוכל בידוע שהוא ממינים הטמאים ואם איט יודע אס  עוף נ נ
ת רגליו שני אצבעותיו  דורס אם לאו ׳ אם כשמעמידים אותו על חוט חולק א
) יי או שקולט מןW האדר (״) ואוכל בידוע שהוא ב ) ן א כ  לכאן וב׳ אצבעותיו ל
ש שלשה סימני טהרה (ג) ה (י) אצבע י  דורס נהז ואס ידוע שאינו דורס ד 01 0
 יתירה וזפק נכ) וקורקבנו נקלף ביד י לאפוקי אם אינו נקלף אלא בסכין(ל׳ המחנל)
ה חזק ומרובק והניחו בשמש ונתרפה ונקלף ביד הרי זה סימן טהרה י ה א  י

 נ״ייואע״פ שיש לו ג׳ סימנים אלו אין לאכלו לפי שאנו חוששין(ה) שמא הוא
 דורס ו אלא א״כ יש להם מסורת שמסרו להם (י) אבותיהם שהוא טהור ,

 (לי הרמנ״ם שם לי״ח):

 ג יש אומרים שכל עוף שחרטומו רחב ז 0) וכף רנלו רחבה כשל אווז בידוע

 שיוחזק אותו צייד. כלומר אוחו
 רבו צייר: ג שהוא דורס ואוכל.
 פי׳ שנועץ צפרניו בבעלי חיים ודורסן
 וכעין דרוסח הנץ ושאר עופוח לעיל
 סימן נ״) כ״כ הר״ן והרב המניד
 בשה הרמב״ס ונראה שם שכן
 דעהם וכ״כ הראייה בספר בדק הביח
 דף ס״א ע״ב נס הרשב״א במשמרח
 הניח שם לא השינ עליו בזה וכ״נ
 מסקנח ב״י וכ״כ דעחו כאן שלא כהב
 שוס פי׳ אלא ודאי משוס שסמך
 עצמו אסחס דריסה שהוזכרה למעל׳
 סימן נ״ז וכ׳׳פ מהרש״ל שם סי׳
 קי״ד ופירוש דורס ואוכל אינו אוכל
 ממש אלא דורס כדי לאטל אפילו
 אינו אוכל מחיים ודלא כהעע״ז
 שפסק כר״ת וסייעחו שדורס ואוכל
 היינו שדורם העוף ואוכלו מחיים:
. כלומר ׳  ד יש נ׳ סימני טחרה כו
 שיש בש״ס ופוסקים ג׳ סימני
 טהרה ומדינא שרי בנ׳ סימני׳ הללו
 אפילו אינו ידוע אם דורס אס
 לאו וכן אפי׳ בסי׳ א׳ כשידוע שאינו
 דורס ולדעח קצה פוסקים צריך
 שיהא אוחו הסימן שקורקבנו
 נקלף כמבואר כ״ז בדברי הפוסקים
 והמחבר קיצר בדבר ולא בא אלא

 לומר שישנ׳ סימני טהרה ואפייה אנו נוהניס לאסור אף שאינו דורס מ״מ איכא למיחש שמא ידרוס פעם אחרח אא״כ חרטומו רחב וכף רנלו
 רחבה ככל אווז ויש לו עוד נ׳ סימני טהרה אז סמכיכן דלא דריס וטהור ודו״ק: ה אצבע יתירה . פרש״י אצבע שאחורי החצבעוח והלין
 פירש האצבע שלפניו נדולה ויחידה מחברותיה קרוי אצבע יהירה: ו אא׳יבישלהם מסורת. ונראה דאס יש להם מסורח שוב א״צ לבדוק
 אחר שום סי׳ מיהו ודאי אי חשחכח דדריס או שחולק אח רגליו אין לסמוך על המסורה וקבלה בטעוח הוא וכ״כ מהרש״ל שם סי׳ קט׳ו וכ״כ
 העט״ז אבל אס אינו ידוע אם דורס נראה דאפי׳ ידוע שאין לו סי׳ מהנ׳ סימנים דהיינו שידוע שאין לו זפק ולא אצבע יתירה ולא קורקבנו
 נקלף מוהר במסורח דהא יטל להיוח שהוא טהור רק שצריך להכיר כל הכ״ד עופוח והיין שיש מםורח ודאי מחמלה הכירו שאינו מהכ״ד עופוח
 והלכך נהי דמחמרינן דאף נ׳ סימנים לא מהני היינו משום דשמא ידרוס לאחר מיכן אבל מ״מ ודאי במסורח מוחר כל כמה דלא חזינן רדרס
 ולין זה אמת לכל השיטות אפילי לשיטת רש״י דהא לכל השיטות אס אינו ידוע אס דורם אע״פ שאין לו סי׳ כלל בנופו יכול להיות שהוא עהור
 אס מכיר הכ״ד עופות וכיון שיש מסורת הוי כמכיר והיינו דכתבו מהרש״ל והעט׳׳ז דוקא דאס חזינן דדרס לא מהני מסורח ודו״ק היטב
. משמע דחרווייהו בעי חרטומו רחב וכף רגלו רחב וכן נראה מסקנחו בב״י וכן הסכימו האחרונים: ה ב ח : ז וכף רגלו ר  וע׳ בס״ק ע׳

 חידושי רע׳׳ק כיאור הגר״א
' . 0*1 נ' : [ב] וחטיניס כיי שט א׳ 1 [ג] (ליגץט) כל עוף  (שי׳ סיב f"p שי|'א) ואינו אובל העוף טוז״ם. *"ל אובל מעיף טוליט ואינו טשתין עד £ ך [א] אלא פנח מ
 שתטוח תחילה : שד!וא נו׳ יש ג' פיטגי גוי . חטחגר קיצר כלבד והפוסקים הפכיטו לפי' הריט גר
 יוסף שפ•' נטתני׳ נל עוף הדירט טטא דיל ידאי טטא שאין לך עיף טחיד נלל שמא
 יורם ובל שיש לי א«נ« נוי ד״ל אט יש לו בל חני פיטנין אלו בודאי טהור שאי! לך עוף טטא שיש לו שלשה טיטני טתוה שכל גיד עופות טםאים אי! להט יק טי׳«תרה א' לנד
 עורג יש לו נ' טיטגי סהרה משד אין לו נלל טי' סהרה וכל שידוע שאינו דורס א״צ כלל לסימן אחר ובודאי טהור הוא בטש״ש ט״נ א' אטד אטיטד הלנתא גוי והוא דלא
 דרימ ד״ל שאותו סיטן אחד יהיח דוקא שאינו רורפ וגטש״ל וני' שט פיא א' תני ריח עוף כו׳ ולילף טתודין כוי ח״נ ראינא כולי ארבער. א״נ עורב דכתכ רחטנא נו׳ וליג א״נ שאר
 עופות עד איכ עורב ושט נטירי עשרים וארנעה כיי תלתא הדרי ננולחו עשריט ותרי טהני חלתא איתנחו בעורב וחד דליתיח נהנך איתיה בפרס או בעיניה ופי' ס״ש תלתא
 הדרזו בוי דבילהי עשרים אין להם אלא סי' טחרה אחד יהשלשה םיםנין שנניף שהן אצבע יתירה וזפק ו^דקבן נקלף חחרין ננל העשרים שכל א׳ טאלו יש לי א׳ םהמיסני •הרח
 אלו ועורב יש לו שנים פאלו אכל סי׳ הרניע׳ שאיני דירט אין ננל הכיא עוטית שנולם דודטיט הן יפיס ועיניה נטי א•; לחם אלא פי' טהרה א' אלא שא׳ טהט או פרפ אי עיניה
 6י׳ טהרה שלו שאינו דורס ותא דקאטר א״נ טרם ועיניה דנתנ רחםנא ל״ל ולי׳ק א״ג שאר עופות טטאין ל״ל טשוט דבע׳ לםיהדר ולאקשויי ונינטר בוי ולתרץ א״כ נשר בוי
 ולברור, לצריך לטינתכ נשר דלא לינמר ממרס יעוניח דאינן שני נתונים נטשיש טשא״נ בשאר דא״א דהאי ראיתיה נהאי ליתיח בחד םחנך וטיש ריח עוף הנא בםיטן אחר
 טתור חיינו שבקי בנל העופות טפאין דאל״ג אינא לאפפיקי כעשרים עופות טטאין והיינו דקאםר ו״נ שם היה בקי בהן ונשמותיהן עוף הבא כוי ואפילו אותי סי׳ סהרה הוא
 שאינו דורם דליכא לאספוקי בהנך עשריט אכתי איכא לאםפוקי נפרם ועזניח ואטיטר פלינ עלית בזר. ראם יש לו סי' שאינו דורם א״צ שיחא בקי בי פרם יעזניח לא שכיח'
 ועוף חבא נשלשח טיטני םתרה לב״ע א״צ שיהא בקי וא״צ לידע דלא דרים דודאי אינו דורט כט״ש נטתני׳ שט ובנרייתא כל שיש לו אצבע כו׳ דאין לך «יף טטא בגי טיטני
' פיטנין סועד וחוא נ ' וטאי פפקייחו כוי טשום דח״ל עוד טי' טחרח א' גטו אצבע יתירה והיו בקיאין כעורכ יטיניו יכטש״ש א׳ לא היה נקי ני׳ נ  טהרה וט״ש שם ם״ב נ
 ני' וחרננולתא דאנטא ע״ש בתום׳ ד״ה חזיוהו ני' . ושיטת סח״ת וסם״נ וסייעתם כשיטת התום׳ דעשרים ציפית טסאיס כיא י״ל נ׳ טיטני טהרה כני' שלנו בנט' וסי' א' טיט
 שאינו דודפ וכולן שוין בסיפניהן ושנים םהםיפנים שלה! הן בעורב ונ״כ א׳ םהן שאינו דורס וחטי' חרביעי שאינו גחן תוא נפרט או בעינית ואותו חסי׳ חוא קורקבנו נקלף
. ים״ם בזח שיין דאט יש לענף טיטן אחד שאיני דירס שודאי טהור דאין עוף סשא בפיק אחר אלא פרפ ועיניה ולא שניחי י ו  ועחום׳ ס״א א' ד״ח כל כו׳ וש״ב ב' ד״ת טאי נ
 בנ״ל אבל בסיטן אחר לא דשטא נינ אינו דורס ומטין עירב הן ואט דורס ודאי טטא כט״ש בטתני' כל עיף כוי יעתוס׳ שם סיב א' ר״ה והוא כוי אלא דלשיפחם אם בקי בעורב
 ופיני עוף חנא נסיטן אחד טהיר באתה סיטן שיהיה טשאיכ לשיטת הרטנ״י דלעולם דיקא בסיסן שאיני דורס יבשלשח סימנים שבניפי נ״כ טהור נט״ש בשתנ׳' יכל שיש לו
 אצבע כוי וטפי נ״נ ננ״ל דויאי אינו דורס וטחור ילא נרש״י ס״ח א' ר״ה ה״נ גו׳ דדוקא אם יש כל חדי םיטנין שנ״כ ידוע שאיני דירס ובן ננ' סיסנין טהור אט נקי נעידב
 וטינו בםש״ש פ״נ א׳ ואין ניס בין אלו ב׳ חשיפות אלא בםש״ל בטיט! אחר אט נקי בעורב וטינו דלתוט' נשר באייה טיטן שיחיח ולהרטנ״י דוקא נאינו דורס(ע״נ) ! ןד](ליקוט)
 שהיא דירפ . רש״י פי׳ שאוחז בצטרניי וטנניה םהקיקע טח שהוא אובל ע״ש נ״ט א' ריר. הדורס בוי ותוט' פי' שאונל טוזיים עיש ט״א א' נד״ח חדורט ונ״נ בת״ח פ״ב א'
. וחרא״ח נבד״ח כתב דורס פסש  ועחום' דב״ק ט״י כ׳ ד״ה דרס כוי ותביא ת״ה ראיה דא״א לומר שם דירט טםש ראינ זאב נטי הא תנן ודרופת הזאב ונינ בטח״ב ס״ט א'
 וביב בשם הרטב"! («״נ) יי [ה] ואט יריע גוי. טיב א' אטד אסיטר כוי וכשיטת הנאוניס דידוע דלא דרים לבר םיטן אחר וזיש נטתנ׳׳ בל עיף בוי טטא ודאי ואם ידוע שאינו דורם
 אי יכל שיש כוי וסתם בש״ע באן ולא כתב שבפיטן א' טחן טהור לפי שדגו בי הפי' ועדיין ילח״ט וריב״ש ם>׳ קצ״א ובלא״ח אין ניט לדידן כםשיל ואע״ט שיש לו נו׳ וערש״י פ״ב
' דוקא בפיטן >ר, לנד דלא דריס אנל בפי' אחר עטי חיישינן  נ׳ ד״ת חזיוהו ני' ־. [1] יש ג' ני' . אע״ג דבסיםן אחד פגי ננ״ל לפי שרבי הפי' דלפי' חופי שם ד״ה והיא ט
 שטא עורב הוא ולחרטב״ם דוקא בסי' אחר עסו יבנ' סימנים לביע חיישינן אבל בנל חדי םיפניט אין חששלנ״ע; [[] (ליקוט) ואע״פ שיש לו נ'םיטנין נוי, לפי שיש ני'
' ד״ה חזיוחו גוי ובשיטתו דנעיגן ד' םיטנין שידוע נ״ב שאינו דורס ובוח א״א בקיאין נטו בתרננולתא דאנסא אנל לשיטת  וטי' אחרים. ת״ח . ור״ל פירש״י חג״ל וש־שיי סיב נ

 * «ש« חולין וף נ״נו:
 כ מסקנת כגמיא וף ס״נ :
׳ ינמק יף ס״ג: י  נ מימיא י
 ד שס: ה מימיא וי׳ יוחנן:
 ו שם נמשנ' ופי׳ יש״י סאומז
 נצשוניו ומגניה מן הקרקע
 כשאוכל זסתזס' ניף ס״א
 פירשו נשס ר״ס וורס ואוכל
 מחיים ואינו ממתין לס עו
 שתמות: ז ני״א נר צדוק
 נמשנס שם וננרייתא דף ס״ס
 דס״ל להטושקיס וואנ״צ גא
 לפרש : ח נר״פ נר אלעור
 שס ננרייתא . (°) פי שאינו
 מניחו לארז עו שלא ינלענו
 רש״י) : ם שס נמשנס :
 י מסקנת הנמרא שס רף ס״נ:
 יא מעוגדא וסוה ני מר
 שמואל: ינ טור נשם רש״י
 ונן נתנ הרא״ש נסשוגהוגן
 נתנ י ני נו ירומם : ינ סוי
 נשם הרו״ה ונן ססטס

 הישנ״א והיא״ש :

 הגהות הט״ז

 (םיי ט״ב פעיף אי) פי׳
 כתוש׳ אוכל כעוף מחיים
 ואין ממתין עד שימות תתילה
 נצ״ל ואוכל אח״כ נמחק :

 גליון מהרש״א

 (סימן פ״נ ש״ע סעיף גי)
 רחבה נשל איח . עיין ת׳
 צמח צדק ט:"0 ראיח להתיר
 איוו חבר םננ״ק פיף פרק
 הפרה ג״ה א' סדחקיו על
 סעם לםח אווז ואווז חבר
 כלאים וב״ו ואלו חיח אווז
 חנד טטא ודאי דחוי כלאים
 לרפב״ם דיפיא דשור וחטור
 יט״ט כתב דילטא יש איזה
 טיגי׳ באווי הבר ועי תשובת
 חינוך ב״י טיסן ל״כ
 שכאיםאליא וקצת ססוםות
 באשכנז אוכלי' יעיב במקיטי'
 •צאין אוכלים איתן יש
 לחקיר אם יש להט ספורות
 או סנהג טעית והלערני״ן

 עיף טטא :

B"'כאד היטב ™B 

ב (א) הצייד. כ׳ השייך אבל אינו נאמן לומ׳ עוף זה התיל לי רני החכם  פ
. כ' ס ר ו : (ב) ד  ומ״מ אם ת״ח מעיד על עוף שמקובל הוא ששהור נאמן
 הש״ךסי׳ שמעז צשרניו בבעלי חיים ודורסן יט״ז סי׳ בשם תום' שאיני אוכל העוף
. שירש הש״ז ר י  מחיים אלא שורף על שימות תחלה ואחר כך אוכל: (נ) האו
 כשמשליכין לו לאכול קולטו לפיו מן האויר ואובל ואינו מניחו על הארן קולם
 שינלענו לאשוקי חלננול שגס הוא קולבן מן האויל ומניחו על הארז קולס שיבלענו
. סי׳ אחורי האצנעויז ואחרים פירשו ע ב צ  כן הוא ללעת רש״י עכ״ל: (ל) א
 שאצבע שלפניו גדולה ויתירה מחברותיה כ״כהר״ן: (ה) שמא . ואע״נ שרואין
 שאינו דורס עכשיו מ״מ איכא למיחש שמא ידרוס סעס אחרת : (ו) אבותיהם .
 כ׳ הש״ך נראה דאס יש להס משורת שוב א״צ לבדוק אמר שוס סימן מיהו ודאי
 אי אשתכח דדליש או שמולק את רגליו אין לסמוך על המכורח יקבלה במעות היא:

. משמע דחרווייהו גטי חרטומו רמב וכף רגלו רחבה: ף כ  (ז) ו
 ונכי כשלא סיה וני זה לפנינו היו מותייס משוס נל היוצא מ! הטהור טהור מ״מ השתא שזס הוכר גיניהס גמוש לו ונשלין גשלוגתא וווז״נ אנל כיון שאין שוס שימן נאפריחיס
 הללו וגימיס ממש למינם לחוק הוא שיכיה מוס האנ ווקא ינתלי ניונ יעלעא שאביהם ממינם ונשגה שנחעינ1 ותו לינא אישור יאוייימא ונע״מ ולא נטלי ייננן נעלמא הוא ונכנס
) וקווקננו נקלף . [עי׳ נתשונת ח״ס סי' (י J )  יאווו הנר גופיה אין אישורו גרור יחוששין לויע האג נופיה ספיקא סיא עיכ ניל גהני גני אווזא יאגלו ענויס וישנעו ע״ש] :

 פתחי תשובה
 (£ל (א) נאנל נססורת . ענה״ש של הינ טסיי״נו ויל ומיש גשם חנ״י לעני! גר
 אוווומ הנר עיין מזה נתשונח צמח צדק סי׳ כ״ט שיפתו לאסור אותט ועיי נכרסי ושלמי
 שקנע קונסיס מיומו לוה והאריך שם נעוצס שלמולו להתירם יעי' נחשונמ תשואות מן סי׳
 מיג מ״ש נוס. ונתג עוו גתשונת חניי שם ועוף שקויין לעיני"! הוא עוף טמא ונן
 אשדו הגאון משיש ע״ש יעי׳ נתשונת ניס אנרהס נקונטרס משפט שלום שהאריך הוגה
 להנשיי האווזות שיאשי מיטימן שחורות אשי קצת מחנמי הוור אסרוס נאמיס וקמו עלה
 דמלסא שעיגוון סן מטמא שאמותיהן של אלו מזדווגות לעוף המיס טמא יווע והנולד מוה
 נולד בחרטום שחור ועוו משאר טעמים והוא ו״ל האריך לסחור ונויהן ע״ש [ועי נמשונמ
 חתם סופר סי׳ עיו אודות נר אווזות שהוכר שהיה ניניהם היא מגר אוווא סבר שאנו
י אווזות הטילו ניציס וגדלו אשרומיש ינתעליו נאמרים  גזהייס מלאכלי גמיש גצ״צ ואיתן נ
 סרנה אי מוסרים סס מסגי שאניסם עוף שאינו נאכל ליי.והשיג ייויאי אלו אשיימיס מותיים
ן הטהור נו׳ ואפי' אי  יהא נסיק ובנויות אמר דיניל לעולם אינה מעונות לא טמאה מ
 נימא שעוף טהור מתחמם ע״י עוף טמא להשיל גיציס ילא נרע מדספנא מארעא מ״מ
 אותן מביצים לא יצליחו לגול אפיוחיס הו׳ ואס אולי יש לפקסק יילמא לא אמר ריניל
 אלא מהמס מ״מ ניל נווואי אי סיו אשרוחיש אלו וימים לזוע אג גומית איוו הגי



ן קעו באר הנולוז ה י כ ת פ ב יורה דעה פב הלכות עופות ש ה י ז ר ו  ט

 יו שוו גשם אנין סרא״ש שס
 וני שאי! כאן משום חומו
 סמקו׳שיצאמשס ביאיןנוהגיס

 ח אם יש לו ג׳ פימגיס בגופו. ומהרש״ל שס פסק דלעולס מהני
 ג׳ סימנים לחוד דאז ידוע שאינו דורסוא״צ לחזור שוב אחר שוס __

 סי׳ אפילו האידנא רק שידקדקו היטב בהנ׳ סימנים דהיינו שיהיה נהטחומואאלאנשנילחשיון
מ « 5 1 ^ " ^ ? נ »  לו זפק כצולה שארזפקים ולא יהא משונה בהוארואבל אץ לדקדק »
 בקטנוהו דמ״מ זפק הוי ואז אפי׳ נחשוני. וסייס שס ני א:י
S S & £ ° , £  ראינו שדורם אינו כלום דאמיי׳ 3
 שינוי הוא עכ״ד ולסמי ד אין להקל ההן:׳ יי! שה לשש מאנןמיהפ
ף מימוש החונן ובן קנ-מ ן ס ע ן ל ש ן כ א ן ל י א 3 . ט ן ׳  ל

 אלא במסורת כו׳ . פירוש ואז
 מותר אפילו בלא בדיקה כלל וכן
 מפורש באו״ה שס עוד כ׳ באו״ה
 שם דאף במסורת בעי נ׳ סימנים
 והוא תמוה בעיני כדכתבתי בס״ק
 ו׳ דבמסורת אפילו אין בו שוס
 סימן מוהר כל כמה דלא חזינן דדרס
 ונראה שמטעם זה השמיט הר״ב
 זה שכהב האו״ה : י יכול לאבלו
. ואע׳׳נ דקי׳׳ל ם  במקום שהלך ש
 נוהנין עליו חומרי מקוס שיצא משם
 וחומרי מקום שהלך לשם כדאיחא
 בא״ח סי׳ חס״ד שאני הכא שהרי
 מה שאין אוכלי! אוחו אינו בשביל

: ׳  ונוחינו שנצופמ יןמר ונו
 p שוי נשש אניו הרא״ש

 נששקיו שש :

 נקודות הכסף
»p מינ ם״ז ט״ק זי) ) 
 האריך נענין צפוי ווור יש
 לסמוה מל ונוי החושי ונחנ
 ששננס יצאה מלפני מהרייק
 ע״ש ונהטון הוא שהוא שגג
 ננמה ונויה ןונוי המוש'
 ומהרייק ננןניט ונוןו׳׳ ובמו
 שאנאר. ואשיב טל ונוי!
 על ראשון ראשון ןע! אחרון
 אחרון ומ״ש וחעהחי ושט
 ליח הוכחה לצפור ורוו גיל
 ומשמע להן להחושפוח והא
 ווא׳ ונמצווע ורןר במינן
 ונואיחא נמתנ" דנגעיס אלא
 מוקאמו נפרק איס טוף
 המם.־מ נשו למהוה מצורע
ן אלמא ונא לימן טיטן ני!! לן ב ב . לא ר  שהם אומרים שהוא אסור אלא בשביל חסמן קבלה ש
, י והוא משוש א״נ הוא ורוו ! . ' . , 

ס ומותר באכילה ה אם יש לו שלשה ר  שאינו ח
 סימנים בגופו:

 חגה ויש אומריס שאין לג מוך אפילי על ייי ט ואין לאכול שוס עוף
) אלא (ח) במסורת שקבלו נו שהוא טהור (בארוך כלל נ״ו ונחא״ו ד ) 

 נע״ו) וכן נומין יאין לשכיח :

 ף w יי מי שהוא ממקום שנוהגין איסור בעוף אהר
 מפני שאין להם מסורת והלך למקום שיש להם
 בו מסורת י יכול לאבלו במקום שהלך שם
י ואם יצא ממקום שיש ) ואפילו רעתו(«) להזור ט ה ) 
 להם מסורת והלך למקום שאין להם מסורת

: ו ל ב א  (ו) מותר ל
 ה אם שאר מקומות שאין להם מסורת יכולי׳ לאכלו
׳ יש מי א ט ) י ז רת(  על סמוך מקום שיש להם מסו
) להוש י  שאוסר M י׳ ויש מי שמתיר ויש (

 לדברי האוסר :

י ח  היחר מאבוחיהס לכן ראוי לסמוך על קבלחם ולאכלו בכל המקומות נלומי יהא לנן נקראת י
א יש מי שאוסר שייה נניח משיי־ שאיגה  כל זמן שאין יכולין לברר איסור כ״כ הרא״ש : י
raT«r"iIJS לא מצאחי מחלוקח בזה בפירוש רק שאחי . ׳  ויש מי שמתיר מ
 שהביא בב״י דברי הרא״ש שהבאחי בס״ק שלפני זה כתב וז״ל והרשי״א בויאי ייוי סיא ואש נ!
B"^PC ח י פ י ש 0 ח י׳י1 ^ ו מ י ו י מ ב  1ת מי5כתב בת״ה וז״ל היו נאכלין במקצת מקומוח ו
 נאכלין יראה לי שאומרים על המקצת מקומות שפשט בהן היתר אמא לאשמןעינ! ואס נן
Swn אנל*טמח־"י " א ס " י נ ה ו ט י א ה ס ל ה ם ב י א י ק ב  שאלמלא קבלו כן מהאבות הראשונים ה
 היחר ואפשר דלאוחן שנהנו בהם איסור אוסרים שאני אומר מותרים למ!ו לא יייקי סחושפוס
ס י א מ ט נ ־ ־  ־ ־ י *
 בשס
 ודא
' א מ ! \ ו י מ 1 * א ־ י  הס אלא שנהנו איסור מפני עופוח טמאים הדומים לאלו הנמצאים יי*״6 א
3C ״ מיז דז!ר ו׳״נדש נהמו, , ! ,  !״ ״ _ _ ״
 בקצה מקומוח עכ״צ. ודעח המחבר שהרשב״א חולק על הרא ש סרטנ״ן אגל כי!! דרג יוד

לן ־קט מסיט לסימנים יגשי  ולפעד״נ דאין מחלוקת ביניהם דהרא״ש איירי במקומות שלא קב
י יאי! י י  בוהיחראבלמ״מ לא נהנו בו איסור וכדדייקלישנא והרשביא איירי מידימ״ס-ט היא י

) אלא במסורת. רש״י כ״כ וז״ל דהא חרננולחא דאנמא היו מחזיקין ד ) 
 אותה בטהור׳ ולאחר זמןראוה שדורסת כו׳ ע״כ וליכ התוס׳ שהיו אוכלי׳
 אותו תחילה וקשה דהא פדכינן בפיק דחולין השתא בהמתן של צדיקים
 אין הקב״ה מביא תקלה על ידס ט׳ ולפי מ״ש סתוס׳ בפ״ק דניטין

 דהננאי הוא דוקא אם הצדיק עצמו
 אוכל דבר איסור אס כן ניחא כאן
 דאפשר שהמון העם היו אוכלים
 אותו על פי הוראת הנדולי׳ ואין בזה
 גנאי: (ד,) ואפילו דעתו לחזור.
 ואין כאן משוס נותנין עליו חומרי
 המקום שיצא משם שהרי מה שאין
 אוכלין אותו שם הוא אינו מצד
 האיסור אלא בשביל חסרון קבלה
 שלא קבלו בו היחר מאבותיהם ונס
 איסור לא הורו להם כ״כ הרא״ש:
) מותר לאכלו. כחב רש״ל פא״ט ו ) 
 סי׳ קט״ו ונראה מדברי הרא״ש
 הללו שהוא דוקא יכול לאוכלו מפני
 המסורת שלו רובל לא הס אף
 שמדברי הרא״ש והטור מבואר שכל
 המקומות יוכלו לסמוך מהיום על
 מסורח נל אלו שקבלו שהוא מותר

 היינו במקומוח שלא נהנו בו איסור אלא שנסחפקו בו מבלי מסורח
 אבל במקום שנהנו איסור אין'ראוי לסמוך על קבלחס של אלו וכ״כ
 הרשב״א ט׳ עכ״ל וכמו שאכתוב בסמוך ובזה מיושב מה דמשמע
) יש ז  בסעיף שאחר זה דאפילו מי שאוסר שס מודה כאן שמוהר: (
 מי שאוסר. טעמו שאותן מקומות שנהנו בו איסור הוא שיודעים שהם
 מותרין אלא שנהנו איסור מפני שבאותן מקומות יש עופות טמאים

 הדומין לאלו כ״כ רשב״א:
 ראיתי להזכיר חרי מילתא דתמיהי לי טובא האחת על דברי
 החוספוח בפ׳ שילוח הקן(דף קל״ט) שכתבו על מה דאיתא
 שם דשם צפור הוא מורה על טהור דוקא וז׳׳ל וא״ח הא כחוב נס צפור
 מצאה ביח דאי ירי נמי בטמא דאטו טהור מצא טמא לא מצא ומיהו
 אפשר דמיירי בטהור כדמוכח סיפיה דקרא דכחיב ודרור קן לה וצפור
 דרור הוא טהור כדמוכח באלו טרפוח עכ״ל *) ובמראה מקום נרשם
 דף ס״ב וחמהחי דשם ליח הוכחה לצפור דרור דאיחא החם א״ר יודא
 עוף המסרע כהר לטהרח מצורע(פי׳ רש״י שהוא צפור האמור בחורה)
 וזו היא סנוניח לבנה שנחלקו בה ר״א וחכמים אמר אמימר בחיורא
 כרסה כ״ע נ״פ דשרי כי פליני בדירוקא כרסה ד׳א אסר ורבנן שרו

״ ייוי גטמאיס  להדיא במקומוח שנוהגים בו איסור וכן נראה להדיא דעח מהרש״ל לן
 שםסימןקט״ו וכ״נ דעח הדרישה ע״ש ומ״מ מה שנראה מדכיי ?דמ!נמ°נאי! "צדי!. ןיאי
 המחבר דאפי׳ לסברח היש מי שאוסר היוצא ממקום שנומיס היחר ליסא מנמה טטמי.מדא דהא
7w ר ח^צפו י נ ו לה מ ן ^ »נ א  למקום שנוהנין איסור בודאי מוחר לאכול אפי׳ אין דעחו לחזוי הי
 והלכחא כר״א מר זוטרא מחני סכי בדיורקא כרסה כ״ע ל״פ דאסור אמח וכ״נ דעח מהרש״ל והדרישה להדיא דלא כהעט״ז שאוסר בזה היא סהויה ואין ויוי

י אניל אה״'־ י ^ י י ״ ^ י ו י צ ט א א ד ה י ל ^ י U ש י ח ש ל D י i D 0 ט £ ־ י מ ° י א י ש ש מ ' ה ה ר ב ס  ל

 אנן יודעים בודאי טעם האוסרים אלא דחיישינן שמא נהגו איסור דאינא ויוי נט^איס ועוד
י דא״נ ?שיא ל״ל להתוששוח מ י  מ

 דבחיהנדלוח ודרוחבקידוח הבחיס ושחורות הס ועוד פירש״י ללישנא קמא דאמימר דפסקכד׳א דאסר ליח ליהדרב יסודהדמכשר ליה טדגאממח °לא
ה מוכח כאין צרי! גלל מ  לטהרת מצורע דסא טהורות כחיב עכ״ל *) ומהיכן למדו כאן החוספוח לענין צפור דרור דטהור הוא דהא לא הוזכר כאן שוס דרור ואי מ
°טוכח ד»!רשה היא  שזכר רש״י בשיץרה שדרה בקידוח הבחיס הא תירץ זה לאפוקי אוכמי הוא דאדרגה אמרינן בפירוש דהך שמורה לכ״ע אסור דע״ז אמרינן לאפיקי "איי
 מדבחי דאוכמי וכמ״ש מהרי״ק אביאנו בסמוך ולפי הנלע״ד דיש ט״ס בחוספוח במ״ש כדמוכח בא״ט אלא צ״ל כדמוכח באין צדן והיינו ר״ס דאי «מא סא כ!׳ שגגה
י  אין צדן דאיחא שס הא דאין צדן בי״ט צפור היינו צפור דרור שאינה מקבלח מרוח דחנא דבי ר׳ ישמעאל למה נקרא שמה צפור דטר שדרה ומשני׳ >m w נ^פוי ד״

 כי פליני בדחיורא ר״א אסר ורבנן שת והלכחא כרבנן בשלמא למ״ד
 בחיורא פליני ה״ט דקחני זו סיא סנוניח לבנה אלא למ״ד בדירוקא
 פליגי מאי זו היא סנונית לבנה ומשני לאפוקי דבחי דאוכמחי ופרש״י

 עסקי׳ שאינם מקנלת מרוח
 בוי קאי אי״ט ח״א דהמם
 תאי אטאי דחנן הצד צפור
 גשגח למגול דןקא מיינ אנל
 לניח לא דהיימ נצפוו דרור
 שאינה מקבלת מרוח ןיןדעח
 להשמט גוויוח הניח לנל צד
 והילנן ני צד לגימ לא סוי
 צידה ולא מחיינ חסאח וגן
 פיושיי החפ להדיא והוא
 דנו פשוט למעיין נש״ס שה
 pi הוא לסדיא נש״ס פ' רני
 אליטוו סאןוג דף ק״ו ע״נ
 ואס כן כל סוכמוחיו איגן
 כלןס ושפיר יש לומו דציפןר
 דרור שמאה היא וק״ל. ומ״ש
 ויומו נסלאתי על מהוי״ק
 חמיה שניה גן' חשנ למהוי״ק

 הגר״א
 כ״י גשט הרשנ״א. ונט״ש שם ס״ג א' טקוט מנהגו נוי אטו גוי יוין וליק גוי והפי׳
TCW 'תום' שט דיה תא כוי אלא נראה כוי : (ליקוט) ויש טי שטוזיי . בטש״ש ם״ג א 
 נםנחנא כי׳ יר״ל כיון שיש לםקוט א' טסורת שטהור לישתרי נכ״ט שאותו טקוט שאין
 אוגלין אין ראיה על איסורן אלא שלא קבלו נטטורח ולאלו שקנלי גטשורת שיטעין .

 ת״ח . ואע״ט שדתו! קצת אין הדיתוו בלוט ליש (עיכ):

 ביאור
 הטומגךם ושיטת התופי דבל שייל ג' טטגיט האחדיט בידוע שאינו דורס אין לחוש ועתוט'
. דייל אע״ג דצריך לנהוג חוטרי ׳ ו  שם ר״ה תויוהו ביי(ע״כ) ! [ח] טי שהוא בוי ואט כ
 הטקוט בו׳ כם״ש בפ״ו רטסחיט (ני נ״א) ובש״א דתילין ע״ש וו״ש ואפילו רעתו בוי גאן
 כיון דאין אוכלין םחטת חטרון קבלה ולא טחםת איפור ל״ל בה : [ט] ויש טי בוי. כנ״ל
 וכט״ש בפ״א רגדה (וי גי) איא לטי שלא יראה את החרש ביי וסברא ראשונה ט״ל
 דאפשד שאותו הטקום נועי איםו ר ספני עופוח טםאיט חרוטים לאלו שםצויט אצלט •

 פתתי תשובה
 שקרא חגר על השואל שר״ל ומה שמנן גנימנ׳ שהרס קווקננן נקלף פיינן שנקלף ממנו
 עיר החיצון מדק שע״ג הנשר מבחין כי מזה יגא לטהר עופןח טמאים ולטמא טהורים ולא
 היה לו עיניס ליאוח גלשון ש״ המשנה להרמנ״ס והרעיג ווא״ה גש׳ החינון שנולט נחנן

 שנסוך הקןרקגן הוא הקלושה הנקלטת ולא מגחון ע״ש]:

 באר היטב
. ושי׳ הש״ך דאז מ!חר אפילו בלא בדיקה כלל ומהרש״ל כ׳ שאס רח  (ח) בסםו
 דקדקו הישב בנ׳ סימניס אז אסילו ראינו שדורס אינו כלום דאמרינן שיטי הוא
ר. והטעם שהרי מה ו  עכ״ד ולפענ״ד אין להקל כ״כ עכ״ל הש״ך : (ש) לחז
 שבמקומו אינס אוכליס אוחו אינו מצד איסור רק מצד תםרון קבלה (שלא קבלו

ש. והש״ך כתב שאין  בו היתר מאבותיהם ונס איסור לא הורו להס) לכן לאיי לסמיך על קבלחס ולאכלי בכל המקימיח כל זמן שאין יכוליס לברר איסור: (י) לחו
 כאן מחלוקת כלל אלא דהרא״ש איירי במקומות שלא קיבלו בו היחרומ״מ לא נהנו בו איסור והרשב״ל) איירי להדיא במקומות שנוהניס ני איסור יחיישינן שנהגי ״״ ;

 כך מפני עופות שמאים הדומים לאלו ומ״מ אף לדברי האוסרים היוצא ממקום שנוהנין איסור בודאי מותר לאכול. אפילו אין דעתו לחזור ולא חיישינן שיטעה לנקלה כאחד מן הטועיס
 נם כן במישוש הדומים דאסו אנן ידעינן בודאי טעם האוסרים אלא דחיישינן שמא נהנו איסור מימי קדס שהיו עופוח טמאים דומיס לאלו ואפשר לומר נמי שלא וחושד גנשריה ונלקה נגופו
ך : וןדאי לא נעלם ממהרי״ק « ש ל ה ( י י ס ה י ר מ א מ 3 ו ש ש ו ל לא 1 ס א  קבלי בו היתר לכך נהנו איסור והלכך איו ל
 י מחני׳ ונגעים אלא דחולק
 גזט אסחוססוח וס״ל ואיגא נמי ווןר גטמאיס גמו שהוכיח בארוכה הרמנ״ןגש״ המורה פרשח מצורע ע' שט שהאריו נזה גט במסקנת דבריו שט!נתנ ומס שאמון גח״כ לא שמאיח משי שיש אף מומאות מינים שסט דרור
 הגון הסנןניס (ו׳ אליעזר גו׳ עיש. והיינו וגחג מהוי״ק לא גיררח על מס שאלח אס על אוסש הדרי׳ גני׳ נומשטע לשון צפור ורוד ונדקאמר ר״פ א״צ למה נקיא שטה ציפור דרור גן׳ ואןטס יואי טמאה הוא גן׳ וגרסינן
 נשא״מ גני סנןניח לבנה גו׳ ענ״ל.ירצה לומר ווואי איכא צשור דרור טהורה אלא על אוחו צפןר דיור ששאלמ טמאה היא ונדגרשינןגפרק א״ט גגי שנוניח לגנה נו׳ וש״ל לממרי״ק נהומנ״ן וא״נ נל מה שחמה 10 מסרייק אינו
 גלום ןגשומ מ״ש וההיא דאין צוין גמחילה מכבודו שלא ע״! נלל שס דהא נא״צ ששוט שם דמ״ר׳ נטהןרןח ויש נהם אוכל גשש ואפיס אסןר נצידה נן׳ נספון סוא דמהרייק ע״ןשפיר ןהןא עיין ושגג ננהש! בפשע הש״ש יבמ״ש
 דהחט גאין צדין קא׳ אשגח ולא איי׳׳נו ולא מונח נלל דטהויה היא ןמה שני גס מפרק שני דענן״ט אין ל,־ מנין נלל דאעיפ שאנו משערין נו לדין איסור מ״מ הוא עצמו אינן איסור נו׳ אינן נגןן דאס גן למה נקטם
 השיש ציפור דרןר דןקא מיהו נלאו הנ׳ אין ראייה מזה די״ל טהורה סיא אלא דגיןרה של עגו״ס ח״שיגן שמא גישל נס צטןו ורוד ננילס או טרישס דשחיטח עכןיס ודאי נבילה וסיינו דקרי לס חתינת אישןר. מ״ס נחגאי
 לן שמה שהטיח דנריס הונה נלפי התוש׳ ומסוי״ק ןהיה לן פשוט ששגגה היתה לו נוה נספןנל הגלגל עלי! וונר׳ החוס׳ ומהרי״ק מוני׳ ואין נא! שגג׳ נלל ןהןא שגג ננמה ממה שמיו׳ וננו הימה יו מין הגאוןהגוול מוסו״י
 געשיל ני״ו ראשונה שהרגיש גמעל הוה שמעל נעל כטורי והנ נכאן ונשעת הדפסת סשון קןדס גמר הדפסתו הרגי' נוה: ועור מצאתי ת״ל כונרי שצפןו ורןר הוא עוף טמא נה' השרשיס שחנר רד״ק על שדקדוק נשןרש
 דרר ןזיל דרור קן לס גדרור לעוף שס עוף טמא והוא שקורין גלע״ז אירןנדל״א ולפיכך נקראת דרור לפי שהיא מקוננת ננתי׳ מנלי פמד נאלו היא חפשית מנני אדס שלא ילנדוס עניל סרדיק גש רש"1 גפ׳ הניוקין

 סיף דף נ״ו ונשי׳ משלי סימן נ״ן פצפןו ורןר סוא אירונדליא :
 חידושי הגרשוני יד אברהס

 («p פיכ טין ט״ק וי) יש טי שאוסר וגו׳ . ומהיגן למדן כאן סתוס׳ לענין צפור דרור דנוהור סוא (טיטן טיב טי' סיק יי) האריך סגו״ו להמימ מריס איצ דצפור דרור סמר מדאסר לצןדן ניוס «ונ
 יסא לא ה״גו גאן שוט דיורים וגו׳ ולפי הנלעיד דיש טעות סופר גתןספית גמה שבחג גדמןנת גאלו וליתן

 סריסו׳ אלא צילכדמוכח גאין צדין והיינו ר״ט אין צדין וכן׳ גמחילה גכגודן אגב חורשים שיגש וטעה כי מתניחין דשגת דחגן סצד ציפור למגדל וכן׳ ומוקמינן החס נציהור דרור ולא גרויתא דאין צדן מהם ןגן׳

 ת׳ נ״ב ט״ת חיו״ד פי׳ נ״פ

 בליון טהרש״א
 (ש״ע סעיף הי) ויש לחוש לדברי האוטו־ והיה בדגיט בטקום שאין טטורת 1
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א חיא• מימי קדם שהיו עופות ממאיס דומים לאלו ואפשר לומר כמי שלא » י א  (נם״ק״׳) ד
g קכלו גו היחר לכך נהנו איסור לכך כתג הרשג״א ואשפר כו׳ שאני S ^ M S i חתר 
ק י״והיא עי אומרכו׳ והלכך נהי דאין להתיר להן לשנות מנהגן מכל מקוס אין י י  מן צייס ״
 3* גמל לאסור מטעם זה לאותו שהוא ממקום שנוהגים בו היתר ומקובל

 בהיתר וכן מי שהוא ממקום שנוהגים בו איסור בודאי והלך למקום
ק שנהגו בו היתר מוהר לו לאכול אפי׳ דבחו למזור מטעמא דפרישת אפי׳ ק ו ז  זהב ם
י ^ ,״ לסברת היש מי שאוסר וגס העט״ז כוזב כן אלא שכתב הטעם שאס ,  { ״,נ ט

 *ולכן נקראת ייוי ע״ש ייימ נאסור לו הוי גזירה לגזירה עכ״ל ואין זה נכון דהא קי״ל ההולך ממקום
 *Z £ ״־»™'Vi^ שאין עושי! מלאכה גע״פ קודם מצות למקום שעושי! שנוחניס עליו
; ממרי מקום שיצא משם וכדאיתא בא״ח סי׳ תסייד אע״ג דבמקוס  גילוי יאל״נ א«אי א«י׳ אנ
 W ״וןףי^ו שאין עושין נמי ליכא אלא משוס גזירה בעלמא כדי שלא יהא טרוד
£ במלאכה וישכח ביעור חמצו ותיקון מצה וכדפרש׳יי ר״פ מקום שנהנו ׳ ' י ס ^ ס א ו * ( ט ש ) : י » 
״י CD>״ אלא ודאי כיון שכבר נהגו לאסור אין כאן גזרה לנזירה אלא הטעם ע י יי׳ '\ג  ל^י
^ כדפי׳ . ועיין בתשובת מהרי״ל סי׳ ק׳ ועיין בס״ס קט״ו ובמה | ״ ״  ״

 שכחבתי פס ובס״ס רי״ד:

 בביחכבשדה פרש״י יודעח להשמט בזויות הביח לכל צד *)ולכך נקראת
 דרור ע״ש דירה שדרה בכל מקוס עכי׳ל ושם ודאי מוכח דטהור הוא
 *) דאי טמא הוא אפיי אינו דרור וראי אסור לצודו בי״ט דלמה יצומו
 בחנם ואפילו אס יש לו איזה צורך מ״מ ודאי לא הוסר צידה שהוא אב
 מלאכה רק בשביל אוכל נפש וכן מוכח מדברי החוספוח פ׳ אין צדין

 בתחלחו ד״ה ואין נוחנין כו׳ וז״ל והשתא כשמתק בגמ׳ צידה ממזונות •
 נמי ניחא דהא בהא חליא עכ״ל נמצא לפי זה דההיא ברייחא דחני
 איסור מזונוח הוא בשביל איסור צידה ואי ס״ד דצפור דרור טמא הוא
 קשה כיון דאוחה ברייחא מיירי בצפוי דרור היה לך להחיר מזונות דאז
 אין לגזור משוס שמא יצוד דהא כחבו החוס׳ בסוף אוחו דבורדדוקא
 בי״ט גזרו מזונוח ־משוס צידה משוס דאוכלנפש מוחר וזה לא שייך
 בעוף טמא אלא ודאי׳ פשוט לסו דמיירי בעוף טהור וצפור דרור טהור
 הוא. ובודאי ע״ז רמזו החוספוח בש׳ שילוח ההן והיה כחוב בחום׳
 כדמוכח בא״צ וטעה המעחיק ונחחלף לו בין טי״תנצד״י וכחב כדמוכמ
 בא״ט וההיא דא״ט בסנוניח שחורה אינו כלל צפור דרור דצפור דרור
 היינו שדר בביח כבשדה ואין עליו מורא שיוכל להשמט בכל עח שלא
 יטשיט היא יסמיש׳ יגעיל לא יצומו כמ״ש רש״י שזכרתי אבל הך דא״מ היינו שדרה בקידוח הבחיס ומחבאח עצמה מבני אדם וזה טמא וזה טהור ויהיה איך שיהיה
^ נפלאחי עד מאד למה לתוספות להביא הוכחה מדברי החלמוד בזה הלא משנה מפורשת בצפור דרור שהוא טהור שהרי שנינו פי״ד מגעים ! ^ ף i  ״
 דטהרת מצורע היתה בצפורי דרור דוקא ובמצורע כתיב שהורות. ומטעם זה אמר בשילוח הקן דעוףהמסרט כשר למצורע ואי סמכי החוס׳
 על המשנה שזכרתי וחרצה להניה כדמוכח בנגעים לא היה לו לכחוב כדמוכח כו׳ דקרא מפורש הוא. ויוחר מזה נפלאחי על מהרי״מ
 חמיה שנייה שהוא כחב להיפוך דצפור דרור הוא עוף טמא בשורש קצ״ח וז״ל ואשר שאלח אס צפור דרור הוא עוף מהור לא ביררח על
 מה שאלה אס על אוחס הדרים בביח כדמשמע לשון צפור דרור וכדאמר ר״פ אין צדין למה נקרא שמה צפור לדור כו׳ ואוחה ודאי טמאה היא
 דנרסי׳ בפא״ט גבי סנוניח למה כו׳(ואוחה) עד לאפוקי אוכמחי כו׳ ופרש״י לאפוקי אוכמחי דבחי הגדלוח ודרוח בקידוח ביח ושחורות
 הס עכ״ל הרי לך שפירש שהגדלוח ודרוח בקידוח הבחיס שהם אשורוה לכ״ע וזהו צפור דרור שדרה בבחיס כדכחבהי לעיל מההיא
 דאין צדין כו׳ עכ״ל ואח׳׳כ כחב וגרסינן נמי בעבודת כוכבים פ״ב איזה היא יורה קטנה כל שאין ראש צפור דרור יכול ליכנס בחוכה ופי׳ שם
 רש״י דאין לך חחיכח איסור קטנה מזו משמע שהיא חחיכח איסור מדשער בה איסור אמנם בלבנה ממש משמע החס דשרי כו׳ עכ״ל
 ומסיק שם שראוי להחמיר אפילו בלבנה. ותימה רבה על גדול הדור כזה שלא ידע דצפור דרור הוא טהור מן המשנה דפי״ד מגעים שזכרחי
 גס החוספוח שזכרחי לא ידע אוחס באוחה חשובה וראיוחיו שהביא מלשון רש״י פכחב גבי סנוניח שחורה שדרה בקירוח הבחיס דהיינו
0 צפור דרור דהא איהי פסולה למצורע כיון שטמאה היא כמ״ש הוא עצמו ובמצורע מפורש בפסוק טהורות אלא ודאי שאין זה כלל צפור ״ 0 נ  (ש״ו ס״ק ״1#ב^ ו
 רייי.לקםן נחלכית נירים! דרור *) וגס מה שהביא שאוהו השחור הוי ההיא דאין צדין במחילה מכבודו שלא עיין כלל שם דהא באין צדן פשוט שם דמיירי בטהורוח
ם ויש בהם אוכל נפש ואפייה אסור בצידן גס מ״ש מפ״ב דעכודת כוכבים אין לו ענין כלל דאע״פ שאנו משעדן בו לדין איסור מ״מ הוא עצמו ה ר ב ד א  י

 אינו אשור כללו של דבר איני יודע ליישב אותו אלא צ״ל דאישתמיטתיה המשנה שמבואר בה דהוא עוף טהור *) ואס רצה מהרי״ק לאסור אותו
 וליי,! לפניו מו״ית ו״קיית עוף הדר בבית לא היה לכוללו בדין צפור דרור כלל כנלע״ד פשוט ששגגה היתה לו בזה :

 הכסף השיג עליו וסין ינריו

 מחוויין. וליייי ,הוא מגואל שס (יף ג״ה) ולעור ירוי גשוימיה מנעוי יוס

 (מיי ט״נ שיך ס״ק י״א) ןאק זה גנון נוי

 ננזני ננמיא וגימנ״ן
 מצורע נ׳ לחי תירוצי ייש
 נ^מאין נ׳ מיני! שהס ירןר
ן סםנוניח לר״א ונו׳  מו

 מהרי״ק לא היה לו להחליש
 יטמא הוא שחס צשור ירור.־

 הידושי הנרשוני

 ע״ש ממילא נשלו נל ינריו אלו
 מסיק אין ציין ננירא־וק״ל:
 (שם) ונם מה שהניא שאוחו
 סשחוי הוי ההוא יאין ציין
 נמח־לה גכנויו שלא עיין נלל
 שם.ט' ש״ל שהוא שגה גרואה:

 גליון טהרש״א

 ושוג מצאחי שמקיימו הסריח גאו״ח הלי יו״ש .־

 ורק האחרונים

 צריו לקשור נהנשיה כיי שלא חתחלף גאמה הרי מנואר ישהורה היא
 םילואים

0 קושיא לישת העש"! גי שמה תקנח חהמיס היא משום גוירה ונחשנת כתקנה סצרינה לפעמים נ״נ שמירה . אנל פה לא נמצאת נלל הגזירה זו גיגרי רו״ל  אי! 1
 גורו גן ולא נחשגה לתקנה ואין נוהל אנחנו להוסיף עוי גזירה על גוירה ועמ״ש הש״ן נעצמו לקמן סי׳ צ׳ ננה״נ:

 הלכות עופות שפתי דעת
B . עש״ן־ דרנו חנט אין נלוט שטא מטך על הנטתו ובדק נם־טניט ושטא דווט הוא W א 
 י I ונדוטה ועשו״ת טהרי״ל ק' הביא חנה״נ בהגהות נ״י אות נ״ט דאין לטטון־ חאידנא
 על טםורת נלל כי עריך ש־הא בר םטכא ומקובל טאדם נרול או טטדינה ועיר ועכשיו לינא נה״נ יע״ש
 וט״ט אס םדינת שליטה אונלין יכולין בני טדינד. אחרת לטטוך עלייתו ובתנאי שיתבאר םוף הםיםן
 דהיינו שאין להט טםורת לא שנהגו איסור ולדינא ציע ועש״י פ״ו נוה י ב והיא . עש״ך ופשוט הוא
 דאי איהו נושא בקי לטה לוה לקבלת רבו וטיהו הא דע״א נאטן היינו שאין לתם טםורת תא סבלו שטטא
 הוא ודאי אין ע״א נאםן ואף טאח אין נאטנין ועט״ש באות י״א בשש הרא״ש כתשובה : j שהוא .
 הש״ך המביט לפירוש הריין שדורם וטטיל אדם וניט לההטיר ננל הפירושים ולוטר שקבלה בםעות הית
 ועט״ש בט״ז אות אי! ד וש . עש*ך וט״ש ננ׳ םיטניט יש להתיר הוא שיפת רנינו טשה ביי'יםף
 דתלתא הדרי בכולו היינו נ' טיטגים הדרי בכל עופות שיש לנייא א' טחן וא?נ בנ׳ לינא לטיהש לטידי
 ואש״ה הפכים הטחבר שאיא אלא א״כ רנלו יהרטוטו רהנה ולדידן אין נאכל אלא בפפוות ועיין באורך
 בדרישה ובל״ח טא״ט אוח קע״י •י ה אצבע יתירה . השייך הביא ב׳ פירוש־ט אהורי הרנל או אהת
 טשלפניה נרולד. טחברותיח s ן אא״נ ; עשיך דבטשוות כל שא״י דדוופ טותר אף שאין לי שוט
 טיטן בנופו דלא באו״ח באות ט' רבתב בעינן נ' םיטניט וםשירח וט״ש אט דורט או חולק רנליו הוה
 קבלה בטעות א״י לטח חשסיט קולט טאויר ובאטת בישיש בא״ט םיי קם״ו נתב מימני דרישת היינו
 הולק או קולט ונלנוש ש״נ נתב נפי' דקולט םאויר לא טהני טשורת וקבלת נטעית תיה ועיין ליה בא״ט
 אות שי״ה ושט״ט נ״נ •י T ונן . עש״ך תרויייהי בעינן די״א הדא סני או נף רגלי אי הוטוטו רהב .
 ימ״ט א״י לדידן אין ניט רכנר פסק רט״א דאין לאנול שיט עיף אפילו,הרטיטו יסף רגלו רהבה וני
 טיטניט אשיר א״ג אין נ״ט נס אי הוינן דדויש פ״א אף שיש לי נ' טימנין ינף רנלו יתרטיטי רהב אין
 לסמיך עליו יקבלה נטעית היתה נטו שאבאר נאות ה׳ אלא נ״ט הינא דלא פשט האיםוד כהר״נ עכ״ש
) י• ח אט . עשיך בשפ  בעינן נ' םיטנים ונף רנלו והרטוטו דהנה אנל לדידן אין טהני אלא טמירת (ס
 יש״ש דני פיטניט בנופו אף שראינו פ*א דורס לית לן בה וחש״ך סיים דאין להקל כ״נ טשסע לנאירה
 רלא פלינ עליה אא״נ בראינו שדרש ש״א הא לאיה שרי בני םיטנים ואטנם המעיין ביש״ש הולך לשיטתיה
 דסינר דעיקר כשיטת רנינו טשה בוי יוסף תלתא הררי בעולהו שיש לנ״א הד טיטן טהרה ואין לך
 בעופות טטאיט א' שיהיו לו נ' םיטני טחרה ואפ״ה כתב אט טקונליט דעוף זה םםא אין לסמוך על ג׳
 םיטניס נם א״א בקיאין בצורת ופק אם היא נשאר ושק ע״נ אין לווז טפפק רט״א יאף דטפוות כל שראינו
 דרס אף שכף רנלו והרטופ רהב וני םיפניט צ״ע בוה וראוי לאשור כט״ש באות הקדוט. ולענין אווזות
 ובר אוווות חבר יש טהלוקת ועיין צ״צ טי' ב״ט אוסר ובקיא כתב ראיה טב״ק סוף פ׳ הפרד. אווז ואווז
 הבו בלאים זה ביציו בהיץ יוה בפנים ואי טין א' טטא ששיטא דהויה ב' טינין ובתב בנו ש• דלענק הנהנה
 אטד הר״ט ז״ל דטין אהד טהור יא' טטא היה גלאים דית טשא״ב לענין הרבעה יע״ש . יאין נראה דודאי
 בהרבעה יודה הר״ט אף שניהן טהורים אי טמאים היה גלאים ד״ת אבל טין א׳ טהיר יא׳ טטא שיהיי
 טין א' זה איו הדעת נותן . ועי׳ יש״ש פא״ט םיי קט* ו ונחוס' חולין ט״ב ונדר, נ׳ דתרננולת דאנטא
 הינד אמור ולא הנקיבה א״א שיהיה טין אהר טהיר יםסא יעייש , נפ אי יש במציאות נם בהנהגה
 אין איסור אלא נ׳ טינין יאחר טחיר יאחד טםא דשיר וחטיר נ' טיניט הם ואחר טהיר ואחד םטא
 יטיחו ננר כתבנו שאינו בן ולעני] דינא אין לאמיל אותם וט״ט ספיקא חיח יניש עיר םפק יהיט צ״ע

t (°) אט יש לצדד ולהקל 
^ הנהינ בהנהות ב״ו אות נ״ח נ״ט ל״א עוף פווא״ן שנוצה שלה טהורות יש ראיה להחיר ת  כ
 טדאסר טנ״ה לוי איקלע לבי יוסף רישבא וקריני ליד. רישא דטוישא נהלנא וטירש״י פווא״ן
 טשטע דלינא איסור נ״א בנ״ה ונב״ק טיף הפיה תרנגיל טווש וטשיוני נלאים (ירצה נור, דאי טייס
 טמא פשיפא דהוה נלאים עם פסיוני דתוא טין טהור טין שליו) וט״ט העלה ניון דנא״ט אטוי׳ דוכיפת
 יטירש דש״י פויא״ן שאלבי״א וניין דיש ב' טיני פווא״ן אין לאנול שים א' טהן •ע״ש 1 ט ואין . נתנ
 השיך ילא בעי נדיקח פי' לראות אם אינו חילק דגליו או קולט טאויר נם תטה על או״ח דטצריך נ'
 טיטניט בנופו דאפילי אין לי נלל טיטן נגיפי לאי טםירת נטעית היא דיניל לחיית שהיא טחיר יאיני
 דירם ינדאטרן: י יכיל. עשיך העתיק נ״נ דברי הראיש יעט״ש בט״ז דהטתבר םיבר אף בטקוט א'
א ויש . עש״ך הנה לנאודח יראת  נהני איםיר אפייה טיהר בטקוט שהולך שם ועט״ש נאות י״א : י
 טדבריו ד' חילוקים ברגר נטו שאומר . א' בטקום שאין להם טסירת לא יו שההולך טטקים שיש טםירת
 למקום ההיא שטיתר אלא אפילי כל הטקיטות יכולין לפטוך עליו וזה דין הרא״ש בפמקיו. הב׳ ההילך
 טטקוט שיש טמורת לטקום שנהנו איסור ואין ידוע אט טפל שמינים טמאים שביתי דוטים לאלו או מטנו
 שאין להם טשוות וברבית הוםי קבילו עלייתו איטיר אין להתיר לחם בזה ני שמא ביטן קרוס היה ידוע
 האיפור שטטאים שביה׳ דוטיט לאלו וזה דין הושב׳׳א בתיה הקצר ווה שדייק הרשב״א שאני אומר
 טותריט הס וטד! שנהנו איסור םפני טמאים הדוטים םשטע שא״י טעט שלהם והאיש ההילך לשם אף

 שאין

 משבצות זהב יורה רעה פב

. עטיו וייל יעוף טהור אינו אוכל עו שתמות וטמא אוכל קולט שתמות ונ״ה נחוס׳ חולין ל ^ ( א ) ^  פ
 ס״א א׳ ייה סיויס וני" כאן. ויע ייש ג׳ סייישים . א׳ טישיי נות! יגלו על האוכל
 שלא ונוי. נ׳ פיר״ח יאונל מחיים . ג׳ פי׳ הרא״ס ור״ן יורש נוען צפלניו נב״ח ודורסו והע״ו שי׳ נמחגי
 פי' הסום' מינחג המחנר יורס 'ואונל שהוא מיותר יסר״! ניתק לפרש יורש ניי לאכול גנרייחא יי״ג
 והמחגר לא היליל אלא לשון ממשנה הל סרורס אלא דמש״ה כתג ואונל לנלוי על פי״ת ילא הש״ן אוח נ׳
 ינ״מ האימא אם נאכל נמסורת וראינו שיורס יקבלה מועות היא יש להחמיר ננל הפירושים . ואני מסופק
 נפי׳ הרא״ה מטיל איש אי יוקא שממיח הנייח ע״י כן או לאו (°) יציע : (ב) שקולט . עט״ו ויש מקום
 עיין גמיש לאפיקי תרנגול ונ״ה לימת ישיי ומה שייאטיה רתרננוצ לכאן יהגמרא מקשה על הא יאמרינן מילין
 ס״ה א׳ נל הקולט יירס והא ציסרתא עגיי מכי ופרש״י עוף טהור ששמו נ! ומשני קולט ואוכל קאמרינ! ושרש״י
 שאינו מניחו לארן והחוש׳ הקשו על רשיי במתני׳ מתרנגולת נפי טי׳ הנ״י ונטי טי׳ כליית אות שי״ט הגין
ו ואיו שיהיה אין ענינו לכאן לקולט ואוכל יהיא קישיח הגמרא  יעלמהשטיש״י נגמיאנמי יש להקשות נ
 מציפיתא לא מתרנגול: (ג) אצבע. סנןיו הי׳ א׳ אצגע שאחורי הרגל ונשי נמי יש לי אותו אצנע ובגמרא
 אמרו ונשר אי| לו שוםסימןטהימ וע״ה ג' מיני נשר הס ושי' נ' א׳ משלשניה גיגלה מחגיותיה ויש לעיין הא
 יאמרינן פ״ו לא שניחי והאינא מין נשריי״ל: (ד)אלאגמסורח אף שיש לה ג׳ כימ;יס בנופו וכף ינלו
 ימרנןימו רי1נ אסיה אין לאכול אלא במסורת יהא חרננולא יאגמא היו מחויקין נטהרה ואחינ ראו שירסס
 ועט״ו מה שהקשה ינינר אכילה יט״ש: (ד׳) ואשיי. ענן״ו העתיק ינרי היא״ש נפא״ט ולא ייענא למס העתיק
 גי מיגרו הרא״ש משמע הטעם ימש״ה אוכל עמהם הואיל ובמקומו שאין אינלין שאין להם מסירת הא אמרו
 להם אישיר בפירוש מפני שיש במקומן מינים טמאין היומי! לאלו אסור ואלו לפי מה שיתגאר נאות ו' יגול
 לאנול עמסס אף שבמקומו נהגו איסור מפני שמאין היומין ועס״י קט״ו גט׳יו אוח י״ג גחמאה שהולן ממקום
 אסור להיתר ניון •שנטל הטעם (ונא! נומרין לעשות במיתי) נטל האיסור ילא בלבוש שנתי לחלק נין איסור
 קל יע״ש א״כ היה כאן וי״ל קצת׳ נין חמאה להאן ועמ״ש שם: (ו) מוחר. עט״ו ומפני שצריך קצת להניה
 בוגריו גט שייוש לטירישי לכן אנאי קצת וע וסיאיש בפסקי! גא״ט הניא היין האי של המחבר ההולך ממקום
 שאי! להס מסורת למקום שיש משורת אוכל שהרי מס שאין אונלין היא בשביל חסרון קנלה והל המקומית
 ינילין לסמוך שיו. וסמווני השמיט האי ולא עוו שנתב סטוי ומשמע שהם אסוייס לסמוך על קנלת המקוש
 ממוחי. והיין הנ' של ממחני הסולן ממקום היתר לאיסור מותי לאגול הוא ועח יבינו ייוחס שנתב על
 סרא״ש ה״ת להיסון שרי ני אין נומנין נו איסור אלא שאין להט מסירח ולכאורה יראה נהייא יאס נוהניס
 איסור משני שיש וומס גנןמאיס אשור גין להרא״ש ורי״ו אמנס היש״ש נא״ט סימן קש״ו נחנ על ונרי רי״ו
 ומוא יכול לאכול ולא הס אף שמרא״ש משמע נל המקומות ינילין לסמוך על ממקום שאוכלי! היינו גמקוס
 שאין להס מסורת IB גמקום איסור !כ״כ הרשגיא נת״ס ולאותן מקימות אסורים מסני מיזים נןמאיס הוומיס
 «כ"ל הנה מפיש ויי״ו לאו ווקא נקיט שאין להם מסירת אפילו נהגי איסור לו מותר והטעם צריך לומר
 כמ״ש הויישה אוח ט׳ ולשעס מועטח שמחעכג שם לא חיישינן לחילוף וכ״ש נוין הא׳ המולך ממקום אשיי
 למקים מיתי אוכל אף שבמקומו נוהנין איסיי נין! וכאן לא שייך לאיחליסי נא חיישינן שיבאו לביתו ויאכל
 שט.' ולס"! ווקא נאט ועחו לחוור ומתענג שם לשי שעה או שרי לאכול נמקוס האיסור משא״נ אם ועתו
 לסיות שם גמקוס האסור אי! רשאי לאכול ני שס יש מינים נןמאיס הוימיט לאלו. והשתא מ״ש השייו שיש״ש
 גחג טל יניי היא״ש ט״ס הוא יצ״ל על יניי יייו האלו ועוו ואיך שייך מוחי לאכול מל מסויח שלו על
 שלהם מינטיא אלא נינחיגנא ומיש ימיושג יגיי הממגי חי׳ גזה קישיח הליח איח קכ״ג יהמחני סחה
 גיישא להיתי יגסיפא גםמן המקומות הגיא נ' יעות ולא הכייע ולזה תיי הט"! יאפ״ה מותי למי שיצא
 נין מהיחר לאיסור וכן להיסך ילא שייך לנניה הנןעס ימיניס טמאים היומית לאלו ילשעהמועטת לא חיישינן
. יאין לשיש ייישא מיייי ראי! להם איסור אלא מפני שאין להס מסורת  יפן למיסון סא לא שנימי נאן
 וא״נ מה מיחד לאוכלי סא נולן מותרי! ועוד לסלוג נננרא גופא אם משני שאין מסורת מותי ואם משני
 שנהגו איסור אשור אלא ניאפרן שאף מי שאוסר בסיפא ייוה כאן ועמ״ש נשייך אוח ייא שיש לו קצת שיטה
. עט״ו הוא הדשג״א ׳ ו  אחויח ישע״כ נחנ אסילי אין יעחי לחוזר אט״ה שרי נשמלך למקים האשור: (ז) יש נ
 והיינו נקצר נתג שאששר שאיתן מקומות נהגו איסור משני טמאים החמים לאלו אף שנאריך נחנ להיחר
 חוי נקצר ומעלה להלנה לאיסור ילס״ז היש מי שמתיר סוא הרא״ש גפסקיו יסונר נל המקימות יכולין לסמוך

 על זה וטמ״ש נש״ך אוח ייא ־.
י ואכתוב נקיצור. חמה על התוס׳ חולין קל״נן ר״ה ת״ש על מא יצפור ו י ל עוי הנן״ו בטני! {סור י ז ר  י
 משמע שהוי הקשו והא כתיב גם צפוי מצאה ביח אטו טהור מצא טמא לא מצא וי״ל יסיסא מוכח
 ועהןי היא יכחינ ודרור קן לה וייוי הוא טהיי כימוכח נא״ט . ינישם ממראה מקום ס״כ ישס אי! ימו מוה
 ושט נאמו עוף המסרט נשר לטהרח מצורע אמר אמימרנוחיוראנריטה כיע שיי נ״ש ניתקה והלכה כר״א
 יאושר מר זוטיא מחני לאמימר בירוקה כיע אסור ונחיורא סליגי והלנה נחנמיס ושרי . ופריך נשלמא
נ י  למייל בתיורא סליגי היינו וקחני !ו היא סנונית לגנה וסירש״י גמחני' ו!א אורג יסולא קאי והדין עמו י

 ימווא



 באר הטלה

 א משנס מילין וף נ״ט :
 נ שם נמשנ' החיק : נ ברייה'
ן ס״ו ופירשו סתוס'  שס י
 וסי"! ייליף ליה מונתיג א,[
 לו עיין עליו : ד סור
 וסרשנ״א נתיה מסנסו עונו׳
 טנניה נעיז וף ל״ש:ד.משנס
 נוס וף ניא : ו סיר יניכ
 סושנ״א picei סוא:
 ו נרייתא נמעשס יושנ״ג
 זנישייש דג פפא שס מנויס

 גליון טהרש״א
 (סי׳ סיג סעיף א' גהג״ה)
א שרט נקלטים. ק ו ד  ו

 נת׳ נ״ב ט״ח טי׳ ג״ח נחלק
 ׳ויד פקפק בזד, טיחו גנסלטו׳
 אחד שדיר. בטיט עזיס לוינע
 ודאי טהור וינ שאין אונלין
 נטקום א׳ אף תור• דנטקיט
 אחר אונלין ט״ט י״ל דלמא
 ידעו דחנא יש םיגי דג •טא
 דדיטח לסחודיט נטו נעופות

 טי׳ ט״ב פיח שט :

ת קעז י כ ת פ ב יורה דעה פג הלכות דנים ש ה י ז ר ו  ט

. כלומר כאיזה מקום שיהיה סגי בקשקשת ׳ j א וקשקשת אהד כו g j ונמצאו קשקשים מותר. בטור סייס כאן בלשון זה בידוע ( א ) 
 שיש לו קשקשים והוא לשון מיוהר ויש בזה פירושים רבים ולעד״נ א׳ ולא מיישינן שמא עם דגים טהורים נתערב ונשרה מהן
 דקמ״ל דל״ת כי היכי שבדנ לא היו ניכרין הקשקשין ה״נ נימא שמא קשקשת ונדבקת בזה כיון דממובר עמו יפה ונראה כנופו ודעת הי׳׳א
 היו אלו הקשקשין כבר בבגד מדגים אחרים או במים ולרוב דקותן בהג״ה דכיון דאינו עומל במקום המיוחל לא חיישינן שמא עם לנים
 עהורי׳ נהערב ונשרה מהם קשקשה
 ונלבקת בו כל זה הוא בר״ן ובמגיל
 משנה ואף בסברא הראשונה העלה
 הרג המגיד שם דוראי כל מין
 שאינו נודע אם יש למוש שנדבק
 גו קשקשים אסור מספק והולכים
 בשל חורה להחמיר מ״מ אפילו
 בשאר מקומוח יהיה ניכר אס הס
. ׳ ו  מנופו ע״כ: ב יש מיני דנים כ
ס דידוע י  כלומר ליש מיני מ
 שהם טהורים וקשקשיהס דקים מאד
 ואינם ניכרים ולפיכך כשנמצאים
 מינים שאינם ילועי׳ לנו אם כרכוהו
 בבגל כו׳ מוחר וק״ל מיהו איחא
 בש״ס (כעבודח כוכבים דף ל״ט
 ע״א) דאס מעמיד הדנ נגד השמש
 ורואה בו צמחים כלומר קשקשים
 קטנים מוחר ולא כחבוהו הטור
 והמחבר ושאר פוסקים משוס לפשוט
 הוא : ג כל שיש לו קשקשת
 בו׳ . והא דכחב קרא סנפיר כיון

 רהכל הלוי בקשקשת משום יגדיל
 תורה ויאליר.ש״ס:ד אם החתיכות
 מתאימות כו׳ . משמע מדברי

 דיני דגים
ם # ובו י׳ סעיפים: י ה ו ל ם מ י ג ח ם ו י ג י ד נ מ י ן ס י  פג ד

 א סימני דגים מפורשים בתורה כל שיש לו סנפיר
ר הוא ששט בו וקשקשת פי סנ ו  וקשקשת טהור א

:  הן הקליפות הקבועות בו
ה [א] ודוקא שהם נקלסיס ביל(א) או בנלי אבל אס אי אפשר ג  ה
: ( א ״ מ  לקלסן מעור הדג לא מקרי קשקשת (המ״מ ס״א ד

ו אין לו אלא סנפיר אהד א וקשקשת ל י פ א ו ט ג  נ
ה ועתיד לגדלם ת  אחר מותר י ואפילו(ב) אין לו ע
 לאחר זמן או שהיה לו בעודו במים והשירן מיד
 בעלותו ליבשה מותר (רמב״ס ספ״א מהמ״א ורי״ף ולין וה״ה):
ה [U יי״א דאין להתיר בקשקשח אחח רק כשהיא עומדש תחח לחייו ג  ה
 או זנבו או סנפירו (המור והרא״ש לזעח ב״י ור״ן זמ״ס כשם

 רמב׳׳ן) וטוב להחמיר :

 ב ב י יש מיני דנים שקשקשיהם דקים מאד ואינם נכרים ואם כרכוהו בבגד
) ונמצאו קשקשים מותר : א  או נתנו אותו בכלי מלא מים (

ב) ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת ר( פי םנ  ג ג יי כל שיש לו קשקשת ישלו
 (0 ני] י לפיכך מצא חתיכת דנ שיש לו קשקשת אין צריך לחזור אחר סנפיר

א יאכלנו עד שידע שיש לו קשקשת ;  מצא לו סנפיר ל
) ד אם החתיכות (נ) מתאימות ד ) ת ש ק ש ת מהן ק ח א  ך ׳ מצא חתיכות דגים ויש ב

 לא היו ניכרין אז קמ״ל דטפי
) ויש ב  מסתבר שבלנ הזה היי: (
 שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת.
 בנמ׳ פריך א״כ סנפיר לכ׳ רחמנא
 ל״ל ומשני ינליל חורה ויאריר
 פירוש שהתורה עצמה פירשה דבריה
 דלא נימא מאי קשקשת סנפיר :
. ׳ ו כ  (y) לפיכך מצא חתיכת דג
 דאילו דנ שלם אי אפשר בעולם
 להמצא בקשקשת בלא סנפיר :
) אם התתיכות מתאימות . ד ) 
 פרש״, שהחחיכוח שוות וכשמניחין
 יחד מהחברות וכ׳ הפרישה דאבדיק'
 זו יכולין לסמוך נס בזמן הזה וכמ״ש
 מהר״י שדימה עוף טרפה שנחערגה
 אם שוות בראשיהון ע״ש בת״ה

 סימן

 המחבר דאם הם רק מהאימו׳ דהיינו
 שמחחברוח יפה מוהר וא״צ שיהא נראה מחוך חיתוכן שהכל הוא לנ א׳ וכן הוא לעת הטור והרשבי׳א בת׳־ה בית ג׳ שער א׳ וכ״נ מדברי

י ״ י מ ה נ  כיאור הגר״א ה
 קשקשים: [ג] יי״א נוי. תיטפתא שט עטר, יחא נו אפילו אחת תחת לחיו ואחת תתת
 זננו ואחת תחת פנפיוו רי״א שני קשקשיט, ואו או קאםר חיק . הדא״ש •י [ד] לטיבן•
 טצא נו׳ . לשון התונשזא שט יש לו קשקשת אי אתת עריך לשאל על סנפיר יש לו

 סנפיר

 ^ [א} ורוקא כוי. בתוספתא שם אלו הן סשקשין שטלובש בהן! [ב] ואפילו נו/עבח״ג
 ובת״נ פ' שטיני מרשה ׳ נ' אין לי אלא המרבה נקשקשיס ונסנסירים כגון קיטונות
 טנק אפילו אין לו אלא פנפיו א' ואין לו אלא קשקשת א' ת״ל וקשקשת רי יא שני

 באר היטב
ד . וה״ה אס מעמיד הדג נגד תשמש ורואה כי קשקשים קטניס ג ב  (א) ב
. כתכ השייך משמע א0 הס רק מתחברות ת ו מ י א ת ) מ נ  מוחר, ש״ס : (

ה ב ו ש י ת ח ת  פ
. עיין נתשוגת נודע ביסודם תניינא חלק יויו סי׳ כ״מ גרג אמד פלא י (א) או ננלי £ 
 היו הקשקשים שלו נקלפיס אפילו בנלי ישרה אומו במי אפר שקורין לויג נמו ג׳ שעות
 ואח״כ היו נקלשיס ניד והתיר אותו וכל שנס נקלסיס ע״י איזה פעולה שיהיה סס נקראים
 קשקשים ווג מהיי סיא . ועיש נשי׳ כינו ולמיו שינ אמי פקפק ע״ז והגאון מוהר״ש נרי ין הממנו המזיק נשנות אניו ו״ל והניא נמס ואיות לוגריו ומהאי מעמא התיר סוג שקויי! *ויר״ל
 ונלשין נעיין רוהטטניש !נתנ עוי טל דנו הוג שקורי! טייק כו׳ לא ראיתיו מעולם אך אני אומר אס יש לו קשקשים אף שאינם נקלטים רק ע״י פעולה לשרותו נמי אפר או סיס רותחים מותר
 בלי פקפוק ומבואו עוו שם ילא שיין נזה לומר שאין להתיר כיון שכנר נהנו ני איסיר ע״ש ועיין עוד נספרו שו״ח שינת ליון סימן כ״ט שנתנ שגה הגאון נעל אור חדש הסניט לוינא
 להוראת אביו מנאין ו״ל עיש אנן נתשינמ נגדי כהונה חלק יו״ד סימן וי, האריך לאסור סוג שקורין ששיריל וסוג שקורי[ טי״ק נאשר שהקשקשים אינה נקלטים אפי׳ בנלי ואף שהמציא הגאון
 נעל נודע ניהווא נויקה על ידי שריס נטי אפר ואס אחינ יהיו מלשים שרי מ״ע יש לאסור הוגים הנ״ל חוא שאין להקל ולסמוך על נויקה זו נאיסור ואוריימא ועוד דכיו! שנהגו
. וכתנ עוד נתשונת שינת ציון שם דג שנא לפנינו מס קשקשים  איטור נוגים סללו סו הנס אי אסשר להתירם ע״ש באורו ואפשר אילו ראה וגרי הנאון מהר״ש ס;״ל לא היה כואנ כן
 צריו לבדוק אם סם נקלטים אף ורוב יניס שיש להם קשקשים סמה נקלפיס מ״מ היון דאפשר לגרויי מנררינן ומה ואיתא נש״ס ורנ אשי בדק נגו השמש אי אית ניס קשקשים ושריא. והים
 לו לנסות נ״נ אס הס נקלסיה היינן לסי שהיו קטנים מאי ויש טורח רב לגרר לגן סמן על היינ, והפוסקים השמיטו האי עוידא יי״א (עש״ן ס״ק נ׳) הואיל זרג נזם אינו מצוי ניניני
 ש יהיו קשקשיו קשניס נל נן ולדיין" תמיד יש לנווק אס הקשקשים נקלטים ע״ש . ועיין עוד נתשונס נו״נ שם לענין יגים שבקצת מקומית הורגלו נו לאשור ובקצת מקומות מהגיס נו הימי אס
 יוכלו לאגיל גמקוס סאסוי על סמן מקוס שנוהגים נו סיתר סוני תלוי גשלוגמא לטיל סימן ס״נ ס״ה אן וה דווקא נינים שאין להם קשקשים יק שבקצת מקומות נוהגים נו הישר שמקובלים
 שם שמשירן כמיס אוי לדעת האוסר שה אשוי גס כאן יניון שאין קשקשים לפנינו אששי שיהיו מינים טמאים יומים לאלו ולכן נהנו באומן מקומות נו איסיי אגל ניג שיש לו קשקשים
 לא שיין לומר שנסגו איסור משני וג טמא דומה לו דאין דומה לו אס אין לו קשקשים ואין לחוש שמא יש דג טמא הדומה לי שיש לו קשקשים רק שאין נקלטים מן סטור נלל וזהו ונר שאינו
 שכיח כלל וצא מיישינן לזה רק אמיינן שנהגו ני איסור מקדם שלא סיו יודעים שקשקשיו נקלשיס ולכן ל״ש נזה שלוגתא הניל ע״ש: (3) אץ * עתר,. עיין נתשזנת גודש ניסווא סניינא

ת משבצות זהב ו פ ו ת ע ו כ ל ב ה ן פ מ י  שפתי דעת ס

ו היה מ  יהווא ויאי ליה לים סאדאמיגי ואיהו שסק ובשר לנוהרש טצווט 1אטימו ספק נויא ואוסי. ו
י להוי הוא. ו י ו  אפשר לשרש ינהא פליגי אבל ייי שיה לל״ק רנייוקס פליני ומימ אין שיהיה אין ראיה ו
 ואי ממיש רש׳י לאפוקי דנתי ודרה נקיוומ הגית אורגה משמע דטמא סוא והעלי הטיו דסיס סוא 51״ל
 נסרי, אין צוין ימוקי הנרייתא דאין צדי! לחיה ועוף מניגרין נציסור ירוי ו«*נ ««ו הוא יאי «וא «אי
 איריא שיודעת להשמט מווית לזויש תינוק דאין יאוי לטלטל ביינו טה דלאחוי ליה וכן מיניו •«ס׳ ינתט
 מזינות נסי ל״ק והא נהא תליא ואסור לימן עוונות שמא יצודה ואי אסור נאנילה לא חיישיין שמא יציוס
 ולמה יצווה כיו! יאסור באכילה הוא. סגה מיש סט״ז כמ״ש סמוס' הוא ממיש ויש חילוק בשנת נותנים
 לסניסס מזונות ואוכל נפש אסוי משא״כ בייט ישי׳ ואי דיור טמא הוא ני״ט;מי לא מיישינן מיש מאי איריא
ו אלא משוס מוקצה סוא כונתינגא. נ י  יווו הא ציוה אב מלאכה לאו ווקא סוא ונאינו ויוי לאו ציוה סוא מ
 וננהיג השיגו דשם לא קאי אנריימא דאין צוין עופות מן הבינרי! גירוי אלא אהא וצד ציפוי לעגיל בשביו
 מיינ הא לנית לא הוה ניצוי ועומי וגיש לביבר אמתני' ואיך סנן צוין מן הניגרי( עופוס ואהא סי' ומשני׳
 דשגת מיידי בירור ומתני׳ וברייתא דאיצ באינה דרור ומשיה מתני' שיי ואיירי בביבר קטן יניייתא ני«י
 גדול. וא״ג מנית וניגר קנון ציין ני״נו באינה דווי דהוה כנצווין ועומדין ונינו גדיל אין *דין נן היא
 תוכן כוונת סנה״כ וגאמת יש לראות דרשיי שם גאיצ ד״ס הגא פי׳ המ״ש נהיג ולשי דבריו ונוייסא דא״צ
 טוקי גורור לא יוענא לאיום צורך מוקי לן דסא לסי היא ברייתא ייימ ייי הוא וממני' דגנן ויטיא דשגת
 קשה דמשמס אף לנית לא הוה נצוד ועיג ההיא דשנס בדרור ודי״ס גאינה דיור יאל״ג מס איריא א״צ
י מיייי ניייתא דייט וגן מתני' מיירי ו י  עושות מניניין אפילו מניס >«י א״צ גדיוי אלא ע״כ באינה י
 באינה ירוי ולפי היא מיקי מתני׳ כרבנן דשנס וצפור וחיה שוי! באין דרור, ומיהו לפי המסקנא דטתניסין
 וברייתא יי״ט נרננן דשנת ומתני׳ מיידי גינר קטן וכן ברייתא ושבח נקנון וברייתא יי״נו ננינר גמל

̂ן  וכרננן שיג מיידי נמי נאי! צפוי לרול ^אליכ אפילו מנית אסור דוקא מגדול מוה צידה שלו ועיין יש״ש שי
 דניצה סימן נ׳ גמנ מתני׳ גיגר קטן וכן ההיא ושגס ואמיא מפני׳ דלא כרבנן ציט קצת אס לא שנגיס ואתיא
 מתני׳ דהתה הרבנן ולמחוק מלת לא או להגיס ואתיא מתני׳ ללא גדיי דסתס דאטר אף נינר קטן לא מוה
 ניצוד ואייה נמדושינו למס׳ ביצה אבאר. סוף דגר לא מצאתי כעס ישוב לדבריו • וראיתי שנדפס הג״ה
 בגליו! ש״ע דע״כ מתני׳ דגיצה בדרור איירי דאל״נ לאשמעינן רנוחא טפי אפילו מגיס נמי לא יועתי פירושו

 שאין רעתו לתווי שדי אףרלא שייף טעם תרדימה ינוטן מועט לאחיישיגן לאחלופי כיון דייר להשתקע
 אפ״ה ביון דאין חרנר ברור אט טפני סטאים חרוטים או םחטת שאין להם מסורת קבילי עלייהי איפור
ם שהלך אינו אלא מדרבנן ועשיך טיטן רי״ר  תו חוח ליח ספק דרבנן לקולא נטי הנראה דחיטרי הט̂ג
 אות ח׳ יחיטרי הטקיט שהלך איני אלא גירד להשתקע וה״ח כאן איירי גן יעיב באין חאיפור ברוד .
 הגי בחילף טטקוט שיש ספורת לטקוס שאיסור ברוד מפני טטאיט דוטיט חשניחיס אט דעוזי לחיור אפשר
 דיויח הש״ך לדרישה דלפי שעה אין לחוש לאיחלופי ובאין דעתו לחוור אשור דאתי לאיחליטי . הדי
 הוא ט״ש חרא״ש בחשיבה כלל ג' יין ב' על םינאנ״ח שיש להט טפירת שחוא טטא ובקצת פקוטות
 אובלין אוחח כתב הרא״ש ז״ל שקבלת בני אשכנז עדיף שהיתרה להם בירישה יעיש יבזה אט חילך
 טטקוט שאוכלין למקים שמקובל שחוא טטא אסיר לאכיל שס יגן להיפך דניתנין חוטרי הטקים שיצא ושהלך
 לטאו דאית ליה נותנין חומרי חסקום אף שאין דעתו להשתקע ואין זה עני! כלל לט״ש הדשניא י״ל בקצר
 ששט מיידי שאיי מאיזה טעם ניהנין אישיר אי אפילי תיטא שידוע חיינו טןני טטאיט חדוםיט ורא״ש טיירי
 מדגי דקבלו שהוא טין טטא . ודע דההילך לטקיט שאין אינלין דרשאי לאניל חייני בצנעא לא בפרהסיא
 שלא יבואו לטתליקת יעיין א״ח פי׳ חפ״ת באורך ועיי גה״ג גהנהות ניי אות ט״ס גתג דהם״ז באות ו'
 הבין דהטחבר בש״ר טיידי דאין ניהנין לא איסור ולא היתד ינש״ה איירי בשניהנין איסור ואין נכון עגיל .
 יבאטת כפי טה שהבין הוא איט נכין דא״כ סח איריא שהוא טותר כל הטקוטות םווןרין ובבי כתבנו

 בט״י דחוא ספרש בסיר דנוחנין אישור יאפ״ח שרי נש״ד דנוטן טועט לא אתי לאחלופ• ונדנתיבנא :
 דף) ר חערישה אית יייר על ט״ש הטור ניצת עוף טטא אפורק דקט״ל רל״ת טדבתיב נת היענח
 ש״ט דשאר ביצי טטאיט טותריט קט״ל דאסור דנתיב תקח לך כוי אי לבנים טטאיט נתיב
 בפ' שטיני אלא לביצים וא״ל םדשרינן ביציט טחוריט חוא חידוש ביון דחלב נלי קרא לאסור שוב לא
 היה ניצת תידיש ענ״ל יננל טיש נאן לא.זכיתי להבין נלל וראיתי לחנ״ח נקי״א כתב עליו ח״ל
 טהרו״ך כתג כאן •הפך האטת יעיש ולי נל דבריו לא הבינותי הן לו שפותר דברי התוספות גפא״ט
 ט״ד דיח דיקטה ועיין בטיט פ״נ טםיא ח״ו ט״ם סיש תקוז לך לניציט טסאיט ואטאי לא לאפרוחיפ
 טריפח או לאפרוחיט ביצים טטאיט וקרא קאטר כל שאין אני קורא תקוו לך טפור טשילוח עיין תוספות

 חולין שט ואין להאריך וצ״ע ז
 דאוינמ מתני׳ אוטיש ציין מיה ועושות אפילי מנינרין קנוניה וציס יצא הוה ניצויין וסוס ציוה קמיל וכיש
 מבית ינצודין ועומיין סס ועיג גאינה ירור ינייוואשיו אף מניס גומיכח ההיא ושנת ווקא למגדל הוה ציוה שלו ורבנן ל״פ עלה ור״י בהא וטיג מתני׳ וברייתא יי״ט באין ירוי ישוה הוא לחיסוטשיה גיניקשן

 צוין וניצווין ועומוין ינינר גדיל א״צ ודיור אף מנית וכ״ש ניגר קטן א״צ ומחוסר צייה הוא וצ״ע :
• האריך הטיז (השיג על מהיייק וכתנ ורוו טמא מיפי״ו מנעים וצישווי מצור• ויוי הס יטהווות הס גה לא היה לפניו ד״ס תילי! קליט נ׳ דנתנו דוור סהור הוא ומביצה 0א"5 טוגמ ורוד שהוו הוא דש ל ו  ט
 ״ נו אוכל נטש . ונמ״ש הנה״כ וניצה היינו ההיא ושנת ודאי אי! יאיה מניצה אמנה מיש עיי הנה״ג דהרמג״ן ס׳ מצורע ייש ורוד מין טמא ויש מין טהור נהא יפה כתג סבו״) והחיס׳ לא ס״ל מני וקשו
 מצפור מצאה גית ותי׳ מסישא אלמא לינא מין דרור טמא גלל דאל״נ לא מוכח מסיפיה נס מהרי״ק לא היה לגליל סתה צישיר דרור גשש מין טמא. י ע״ש גהג״ה על גליו! ש״ע וכוונתו נמיש. ולעני! ייגא לנאווה
 אין נימ דאיא אוכלי! ניא במסורת ומיהו י״ל ומסורס בטעות הוא אס דרור הוא עין טמא ווקא וכאמור . גס מיש ננס״כ שמצא בססי השרשיה של וו״ק דרור הוא מין טמא והיא שקורין אירונדל״א גס רש״י נגיטין
 נ״י ובמשלי «י׳ דוור גוא אירונול״א ענ״ל יש לעיין דממסני׳ ורפ״ו דננעים הונח דוור טהור הוא ואי דיש טהור ושמא אמאי פי׳ הוו״ק ווקא טמא ולנאווה והיה קשה ליה יןושיס סתוס' יויל'! קליט >׳ ו״ה מ״ש
 אט! מהיי מצאה טמא לא מצאה ותי׳ לסיפן ושם ירוי גולל נל מי! טמא והשתא ציטיי יק שזור נע״ש התוס' סס אהא דשם צפרים יקננו חשידם נדושים ביתה וחסידה כולל כל מין גומא וציפור לא הוה רק סהוו ם״ה
י הולל שהוי יטמא היה ציפוי נילל מהוו וטמא וקשיא . ועיין סוגיא ו י י  צשוי מצאה גימ מין טהור וררור קן לה מין טמא סא ודאי ליתא ויריי נולל ענ״פ «מא יטקויי כרמונח ישי״ד ונגעים א״כ קשיא כיון י
 וניצה נמה שפיישיי גשנת ק״ו נ׳ ציפור לבית לא נחלוטמ פתוחים וא״נ מה שזין א״צ חיה ועופות מנינרין הא מנית צוין נמלונומ המומיה וביבר מקורה איירי מתני' ועש״ו א״מ שי״ו דוה שייש״י לייי ולרבנן אין
 וזילות נין סתוחיס לםתיטיס ש״מ נאן(א יועיל זס כמו שיראה הרואה ואנתי לא אסיק אי ר״נ «(יג או לפרושי קאתי גפ צפי המקש! סוה לטישרן אנרייתא מאי איריא בעופות שןיברין א״צ מניס נטי לא כ״נ

 י דלא ירט דצפור דרור איירי מתניפין ושנת ואין להאריך .־
 (ירד ח״א)
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: ׳  הגהמ״יי ותרומת הדשן סימן ע״ט וכתב המחבר לקמן ס״ס ק״א וכ״נ סי׳ י׳ עכ״ל וכן מציינו לקמן סי׳ ק״א סעיף ט׳ בראש כנש מ
. בזה מחורז מה שכתבו ׳ ו  לעת רש״י וכ״כ הר״ן שהוא דעת רש״י דלא כהב״ח שכתב דלרש״י (ד,) ואין אנו רואים בו קשקשים ב
 חרוייהו בעינן ופסק כך הלכה: האפי׳ כולן מלוחות ביחד. פירוש הרא״ש והטור תחילה שאין לסמוך על סימני ראש ושדרה להתיר דג
 אפילו הכי לא נאסרו החתיכוח הכשרוח מהאחרוח משוס דציר דנים עליהם ואח״כ כחב ומ״מ יש להתיר בחתיכות דנים מלוחים כל דג
 שמכירין ראשו ושררחו אלא לה״ק כל
 שאין בשרו שלם עליו כדי להכירו
 מה הוא אז סמכינן אראש ושדרה
 לאנו אומרים אילו היה שלם ודאי
 היינו האין בו סימנים שהוזכרו
 בחורה סנפיר וקשקשת וזהו שהחירו
 במחניחין טריח שאינה טרופה אבל
 כל שיש בו לפנינו ואנו מסופקים
 בקשקשת שלו כמו לנ ברבוטה
 שהוזכר בפוסקים אז לא סמכינן
 אראש ושדרה להתיר בשבילם לחוד
 לפי שיש מיעוט דגים טמאים שרומי׳
 למהוריס בראש ושדרה אעיפ
 שאינם מצויים בינינו כן נראה כוונת
 הב״י בכאן לחלק כן ומ״ש הנ״י מיהו
 מ שאנו יודעין שאין בו קשקשים
 לא סמכינן אראש ושלרה כו׳ אין
 טונחו שבבירור אין לו קשקשי׳ לבזה

 כולן מותרות חזקה מדג אחד באו נד׳] ואם אינן
ת שנמצאו בהן קשקשים מותרות  מתאימות א

) ביחד; נ ת( חו ו  והשאר אסורות ה אפילו כולן מל
) ושדרה מומר ד ) ב ח  הגה ן [י] ואס נמצא שם לג שיש לו (ג) לאש ר
 לאבלו דודאי היה לו קשקשים [ז] אבל אם הדג שלס (ה) ואין

י קשקשים אין לסמוך אראש ושדרה :  אנו רואים נ

 ה נימ • ציר דגים טמאים אינו אלא מדרבנן

 לרבנן וחלק שאחר שנמלחו עירבן
 יחל וכמו שיתבאר בס״ה ואפי׳ כולן
 מלוחות יחד השאר אסורות ולא
 אמרינן מדמך ראית בהו קשקשים
 מוחריס מסתמא נס השאר הוא
 ממין זה אלא הוא םפיקא לאורייתא
 ולחומרא ועיין בס״ק כ״ג יתבאר
 לך דהציר אסור מ״מ ועיין סימן
 קי״ד ס״ט: ן ואם נמצא שם דנ
. פירוש אם נמצא שם כשהם ׳ ו  כ
 מלוחים לנ שיש לו ראש רחב ושדרה
 שהוא סימן לנ טהור שהטמא ראשו
 מר ואין לו שדרה מוחרלאכלו דודאי
 היו לו קשקשים קודם מליחה ונשרו
 או נטלו בעת תיקונם אבל אס הלנ
 שלם בפנינו ועדיין לא נמלח אין
 לסמוך אראש ושדרה להחיר לג זה
 ולומר שהיו בו קשקשים ונשרו אחר

 M לפיכך מותר לקנות מהעובד כוכבים דגים
 מלוחים טהורים אע״פ שמונחים עם הטמאים בכלי

: (° ה) יחד( ) ) ז שמא לא נמלחו ו ) ד ח  א
ה ח [י] ויש אוסרים אם מונחי! (ד) מס השמאים (ו) כחניח אחי! ע  י
 וכן נוהגי! שלא לקנותן אפילו אס רואים רק שמונחים עם השמאים
 המלוחים בערבוב על השלחן שמוכלין אותם שם(מ״ה שי׳ קע״ד והגהות
 ש״ל יש״י סימן כ׳ וא״ז וארוך כלל י״ג ומרדכי בשם הוספות הר״ר ישראל)
 מלבד בהערינ״ג ומרקדי״ש ט דמחילין בכל ענין לודאי אין נמלחים מס
 הממאיס י משוס דאין לרך למלחן עמהס (מרלכי) [יא] ואשי׳ בשאר
א אין להחמיר (ז) לפששש ולבלוק אם יש ביניהם לגיס טמאים  דגים י

 טלייחו מהמים וכךמצאחי שכ׳ מהרש״ל בפי׳ דברי הרא״ש והטור והביאו ודאי לא היה שום אדם (מכירו) [מחירו] אלא ר״ל שאנו יודעים
 נפריש׳ וכן פי׳ האמרוני׳ ובזה נתיישבו דברי הרמב״ס והרשב״א בריוח ריעותא בהך דנ שאין לו קשקשים נראים לנו להתירו על פיהם ובגמרא
 אבל המחבר השמיט האי דינא דראש ושדרה דאזיל לטעמיה שכ׳ בב״י דפריך רב עוקבא בר חמא ומשכי אביי בארא ופלמודא כו׳ ס״מ לשנויי
 לראש ושדרה לא מהני להרמב״ס ורשב״א אלא כשהוא מכיר בטביעת בחילוק שזכרנו אלא דעדיפא משני אבל הנלע״ל אמר שנלקדק לשון
 טין כראש ושדרה שהוא ממין מפלוני שהוא טהור וזה לא הוצרך הטור שכתב וא״א כחב ומ״מ עובל כוכבים שהביא מבית כו׳ למה
 להזכיר שהוא פשוט אבל אין זה עיקר ובכחיבח יד הנאון מהר״ר ליב כחב הך לישנא וליתיה באשיר״י אלא כחב ומ״מ היכא דמכיר ראש
 חנלש מליון האשר״י מצאתי שכחב וז״ל ונ״ל לפרש לגרי הרא״ש ושדרה ולא נקט עובד כוכבים שהביא ע״כ דרבינו עצמו הוקשה לו
 רמתחלה קאמרומ״מ היכאלמכירט׳ ר״ל שהעובד כוכבים מביא בדברי אביו הקושיא שהוקשה ב״י עליו ותירץ לרישא מיירי אפילו
 לפנינו חביח של דגים שקצחן ניכר בהן קשקשים ומקצחן אין בהן בקונה מישראל לכחחלה יסמוך על סימנים אלו להחיר כל דג ולא
ס חייב לראות אחר סימני קשקשת כלל לזה כתב הרא״שחחילה שלא  קשקשים אבל ראש ושדרה ניכר בהן לא חיישינן שמא יש בהן ממי
 טמאים כו׳ מאמר שבמקצת הדנים שבחבית יש בהן קשקשים ואח״כ יסמוך ע״ז אלא דאח״כ כתב דמ״מ בעובד כוכבים שהביא חבית מלא
 קאמר הלכך אין לסמוך כו׳ ר״ל היכא שאין כאן סימן דקשקשח אלא כו׳*)דזה בדיעבד דמי כמו שמצינו בפת של עובדי כוכבי׳ שאנו אוכלין
 שיש כאן דנ שאין בו אלא סימן דראש ושדרה אין לסמוך עליו להחיר ולא חיישינן לכליהם דהוה כמו דיעבד כמ״ש בח״ח ריש כלל נ״א
 וב״י מפרש נע״א עכ״ל וגם דברי הרמב״ם וסרשב״א ישלכוין כן וכן שמה שנעשה ע״י עובד כוכבים קרי דיעבד אע״פ שאנו קונים אוחו
 לברי הרב בהג״ה. ומ״ש הרב ראש ושדרה הכי מסקנא בש״ס לכתחלה ה״ה בזה דמותר לסמוך עליו כיון שא״א בענין אחר לידע
ק ח  דתרוייהו בעינן ראש ושדרה ולא סגי בחד מינייהו וכ״פ כל הפוסקים האמת מ״ה הכניס לבינו לשון עובד כוכבים שהביא כו׳ לבזה מ
) שמא לא נמלחו ו  ואפי׳ צירן אסור היכא דליכא ראש ושדרה כלאיחא בש״ס שס(דף מ׳ לברי אביו אמאי החיר בסיפא בנלע״ד נכון: (
 ע״א) וע״ש בר״ן ד״ה אמר רב פפא הילכחא כו׳ ועיין בס״ק כ״נ : יחד. פי׳ תחילה כן הוא בהדיא באשר״י וכתב שם הטעם שמא אחר
 ז שמא לא נמלחו יחד. בתחלה ואחר שפלטו כל צירן עירבן יחל שפלטו כל צירן עירבן יחד משמע שאע״פ שמונחים עדיין במליחתן
 לשון סרא״ש ושאר פוסקים ובזה א״ש ללא תקשי להא לקמן סי׳ צ״א בכלי אחד אפ״ה מוחר והיינו שלא נשרו יחד יום שלם אבל אם נשרו
 ס״ה פסקו המחבר והר״ב לאף לאחר שיעור מליחתו חשוב כרותח יוס שלם ה״ל כבוש כמבושל ואסור והיינו שהציל עולה על שניהם
 ואסור אפי׳ דיעבד אלא ולאי שאני הכאדציר שבדגיס הוא מועט וכ״כבח״ח כלל ב׳ ונראה דאפילו אס ספק אס נשרו יוס שלם אסור
ס דרבנן כמו שכתב ר״ס ק״ה וכסברא זו קי״ל בדיעבר שרי כמו שכתב רמ״א ר צירן ובפרט דציר מי  וכיון ששהה שיעור מליחה פלטו מ
 יהב״מ כתב לאף המחירין לא החירו אלא כשמונחין עס הטמאים אחר כך אבל בליעבל כו׳ ומו״ח ז״ל כתב לאף המתירין לא התירו
 ואינם נזגעין בהן וז״א וע״ל סי׳ ע׳ ס״ק י״א ודוק ־• ח ויש אוסרים כשהם נוגעים זה את זה בכלי אמל ללא נהירא לא״כ למה הצריך
. הטעם דכיון שמונחין עס הטמאים אמרינן מסתמא נמלמו כך הרא״ש לומר שאחר שנמרו פליטת צירן נחנן יחד וכן משמעות לברי ׳  כו
 בחמלה ביחו ופסק בת״ח כלל כ׳ ר״ר בשם או״ה לאס יש ששים מן רמ״א בסמוך שכתב ואין חיששין אמר כך לבליעתן זה מזה משמע

 הטהורים נגד הטמאים קונים לכתחלה ולא ממזיקים איסור שמא היו לוראי
 הטמאים יותר ומכר מהם עכ״ל ופסק בד״מ סי' נ״מ לאין חילוק בין 5יר לגיס לציר נבצה דאסור מדאורייתא לעילם בעל בסשיס וע״ש :
. כלומר לקנות אפילו לכתחלה: י משום דאין דרך למלהן עמהם . כי הדרן שמביאץ ההטרינ״נ ממרחקים ן י ן בכלענ  טדמתירי
א אין להחמיר ולפשפש כו׳ . דאמזוקי  במניות המיוחדות לסן לבדן ובודאי לאחר ימים רביםממליחה הניחו אלו אצלן מהרא״י שם: י

 איסורא
 ביאור הגר״א

 סנפיר ואין כוי וענם' דנדד. שם : [ה] ואט אינן נוי . שט גריפ: [ו] ואט נטצא גיי. שס
 נריח וד״ט וטש״ש ני תניא נוי וכ׳ תרא״ש וחית לשידת דאינא דד» לטטאיט ונטי
נד ודוקא שידוע שאין לו קשקשת אנל נסתם םטגינן אראש ושדדי! דועחו י  קיצר נ
 לא שניחי וננח״נ אטרי דיה ורינ ונוה טתורץ קושית הר״ן נשם חראניד נתנהו עובדי
 דשם דלא אשבחו קלפי ונרקו ננדיקה יתירה ח״ל לבדוק בראש ושדדח : (ליקוט) ואס
 כריה ודים וערש״י ל״ט ב' ד״ת בל שראש כוי(עיג) : (ליקוט) ואם נטצא

 הוכניס דן< מ׳זחסוא״ש וטור
 והר"! נסס״נ ועגו״םוהושג״א
 נמ׳׳פ .(0) פירוש ואחי
 שפלטי נל!ירן מיונם יחי) ו

 נקודות הכסף
 (סיטן פ״נ 0'( םק״ה) ךןרן
 בייננגי דמו נמו שמצינו נטש
 ש״ג שחנו אוכלים ו(א חיישיגן
 לגליסס דהוי דימני כו׳ לא
 ומי כלל דסחם טיאויייסא
 שיי דנשיל וגס מדוננן שיי
 נייעבו וטס! שטס לפגם
 נסחט כלים ש״ג• אינן נני
 •ומן כדלקמן שי׳ קג׳׳נ הילגן
 נסת שיג סוי כויענד אנל
 סנא כי אמוינן ווג טמא
 הוא מס לי ויענו או להתחלה
 ס״ס ס״ק איסור ואורייתא
 היא אלא הנכון כמו שנסונ

 נליון מהרש״א
 יי) דעת דש״י דלא נחנ״ח .
 נ0 בתי חבט צבי חשינ על
 הב״ח בטי' ל״ט נט נ' דגס
 לחנ״ח דוקא בדואח שאין
 טראיח! שוח אבל סתטא ל״ח
 וראיה טדנ' להתיר באידטי
 ע״י טשםוש והא קיי״ל אין
 טקיפין בטעיט ובריאה דאין
 אנו בקיאין באידטי וע׳ לקטן
 סי' ק״א ט״ח וע״ש בגליון :
 (ט״ע סעיף הי) אינן אלא
 מדרבנן.אבל טעם חיוצא ע״י
 בישול וכבישה הוא טעס נטוי
 שיך מיק ט״י וציר הנביט
 טוחר סוף טיטן פ״ה ועיין
 שייך שם : (שין ס״ק י,׳)
 דאםיש ששיטםן הטחורים.
 עיין ברטנורה פרק י' סוף
 טשנה ח' רבעי אלף ציר
 דנים טחוריט ננד ציר של דג
 טטא : (נט ס״ק י״א) אפיי
 ד.יבא דאינא לבדווי . ואף
 לשאול איני צריך פיםן צ״ח
 ט״ק ט״ו: (בא״י) מהיכא
 תיתי יהא יכ״ה נט״ו א״ח

 יד אברהם
ף ח') ציר י נ ׳  (מיט1 »״*• פ
 דניט טטאיט כיי שטא לא
 נטלחו יתד . במ״י נלל ג׳
׳ ישיק י״ו סארין  ס״ק ו
 להוכיח וליו וגיס אפי׳ עיי
 כגישה מעל״ע הוא ויננן
 וא״כ נפשק כגוש מעל״ע יש
 להקל. וולא כט״ו וש״ו ע״ש
 וכיה ננ״נ הי׳ נ״ו : 1

 צבי לצדיק
 (טיסן פ״ג ש״ך פ״ק חי)
 אפי׳ כו׳ דציר דנים דרגנן,
 ק׳ תיפוק ליס והוה ס״ס שמא
 גונן כשירות יאת״ל טמאות
 שמא לא נמלאו ימו רק אחיג

 חידושי רע״ק
מן פ״ג סעיף ס' נהג״ה) וכן נוהגים שלא לקגוחן אפילו אט מאים. אנל אם ע״א סי ) 
 חעיד לפניו דואה אוחס םונוזיטיעט טטאיט והוא אוםר איני טאטינך אף לדעת הי״א
 לקטן (םיי קכ״ו פ״נ) נחגיח דחיכא דאיכא לברורי נאםן טיט חכא יםדינא אף בטונחי׳
 שרי׳ אינו נאמן, ת״ח. ואף דאוטר דראח שטלחם יחד דטדינא אטור טיט בור. לינא

 לכדורי . טנודי :
 נטעא גו׳

 ביי. שט ונסירש״י והמחבר השטיטי םשום שחראביי וחרא״ה ט״נ א' טי׳ טיש ראש ישדרח פי' שיהא טכיר בהן שהיא דג פלוני וטהור ואריה דוקא שיהא שלט אז םטכינן אטביעות
 עין בראש ושדוח אגל נטתותך וטכיד בראש או בשדרה לא ירינ אטד אפיי כםהיתך יבטביעית עין של א' טה! ע״ש ככד״ה אבל הרטב״ן והרשנ״א הקשי ע״ז ע״ש גת״ה וטיט כתב שט
 נשט הוטכין אף שפירש״י עי!ך םיט אני תטה שלא ראיתי בחיבור הנאונים שיהא טיט! לדגים בראש ושררה וצריכה רבה ינ״ב בת״ה הקצר יראוי לחוש ילהתשיר שלא םצינו לאי
 טן חנאוניט ומחברי חטטדיט שבי בן וני ביי שהרטב״ט בפי' הטשנה טי׳ נ״נ כפי׳ הראב״ד ע״ש וטפרש שפ בבריח הא דפדיך טתיב רב עומבא נוי דבשלמא לר״ה צריך פיטן טשוט
מ כרבוסא כם״ש תומי שם ם' א' ד״ה אטד כוי ולא בדקו בראש ושידה  םחיתך אלא לרינ קשיא יטשני באר א נוי(ע״נ) ! [T] (ליקוט) אבל אט כוי . שלכן נטתפקו הגדולים נ
 אלא כי הינא ואינא טהורים דדטו לםטאיס נך איבא טםאיס דדטו לטהורים אנל נסחטא לא חיישינן דלא שכיחי נטיש (מוגי! &״נ א')בפרט ועזניה לכך נתנו טיטן ביאש ישדרח טשאיג
 נברביםא שאין לו קשקשיט (ע״כ): [ח] זרד ביי. טטש״ש מחלוקת בציר! נוי ונחילין צ״ט נ׳ שאני ציר בוי, ועתוט' שם ד״ה שאני נוי ושם קי״ב נ׳ ד״ה הטטאים וכנורות ו' נ' ד״ח
 לאפיר ביי: [ט] להינך גו׳. דספיקא דרבנן לקולא כטישבחדבחםקיטות: (ליקים) לטיכך טותר לקנות כוי . ערשיי ל״ה ב' ד״ה וטדית ני' הא שאינח טרופת שניכר חטחודין שנח!
. דטכ״ן ות״ח יינ נ׳ (ע״ב): [י] ויש כוי. דכיין שטינחיט יחד סטתטא נטלתו כך יחד ! (ליקיפ) לפיכך טותר כוי. םט״ש בעי? ליט וטרית שאינה  מיתר כםש״ש בטתגי׳ ל״ם ב׳
 טריפה ילא חיישינן שטא נ0לחו עם הסטאיט רטט א וטהור טליח אט• ר כטיש בפכיח (קי״ג אי) יאע״נ יאחזיקי איטידא לא טחזקינן היכא דשכיה בי האי יראי חיישינ[ אלא טשום שחוא
 טפיקא דרבנן. הר״נ שט ! ויש אוסרין בו׳. ט״ל (ישט) משוט אחווקי איטורא לא מחיקינן יו״ש ואט*, בשאר דניט בוי(ע״כ)! [יא] ואטילי בשאר דנים בו׳. דאחויקי איפורא לא

"' 0 p m —פתהי תשובה י 
 חלק יו״ו סיף סימן למיי: (ג) ראש יחג ושירה. עיין בתשובת ט״נ תנייגא סימן נ״ס
 במשובה מנן מממנו שכתב ילגל הועות אף מי שסוגר שראש ושירה הוא סימן מובהק לסתיו
י מ י  מווה שיש וניס טהורים שאין להה ראש ושדרה ולנן אם נמצאים קשקשים מותר אף י
 הראש ושווה לשמאים יחנה אחו מולק עליו והוא נריו מור והשינ לו והחדק ונריי ועיש
 עוד שדמה ג״כ לנרי הסגס שרצה לומר דצרין סשדרס לסייס סבון בגילי( שלא יהא נשמע
 נקל מן היג וליתא עיש : לד) עם חפטאיט. עיין נספר תפארת למשה שגתג וווקא אה
ס ודאי ממאיס אבל אי לא יועינן שסם נומאיס אלא דאין מכירי! אותם ואסרי;(  מונחים ע

 באר היטב
 יפה מוחי וא״צ שיהא נראה מתוך חיחוכן שהכל הוא לג א׳ וכ׳ כפרישה יאנליקה
. פי׳ השייך ר ח י  זו יכולין לסמוך גס בזמן הזה ומייל סימן ק״א ס״ש: (נ) ב
 לאפייה לא נאסרו החחיכוח הכשרוש משוס לציר לגיס לרבנן ותלינן שאחר שנמלחו
 עירבן יחי ומ״מ אס כולן מלוחוה יחד השאר אסורות ולא אמרינן מדהנך לאיש
 נהו קשקשים מוחלים מסתמא גס השאר היא ממין זה אלא הוא ספיקא דאורייתא
. פירוש לחרחי ה ר ד ש  ולחומלא והציל אסור מ״מ ועייל סי׳ קי״ל ס״ט: (ל) ו
. כתב הט״ז משמע אסילו מונחים עדיין במליחחן והיינו שלא נשלו יחד יום שלם אבל אס נשרו יחל יום שלם ה״ל כבוש כמבושל ואסור והיינו ד ח  בעינן: (ה) י
 שהציל עולה על שניהם ונראה לאפילו סשק אס נערו יוס שלס אסור במ״ש ר״ס ק״ה וכסגרא זו קי״ל לבליעבל שרי כמ״ש רמ״א אח״כ ומ״ש המחבל לאף על 9י
. הטעם לאמרינן מסהמא נמלחו ע מחחלה ביחד וכתב נח״ח לאש יש ששים מן ת י ב ח  שמונחים נבלי א׳ מיקר מ״רי אפילו נוגעים זה גזה וללא בהב״ח: (ו) ב
 הטהורים נגל השמאים קונין לכחחלה ולא מחזיקים איסור שמא היו השמאים יוחל ומכר מהם ושסק בל׳מ לאין חילוק בין ציר דגיס לציר נבלה לאסור מלאורייחא
ן לסמוך לכתחלהעל החזקה במקום ליכוליסלנרר . כחב הש״ך ול״ל לסימן א׳ בהגליהלאע״ג ללוג מוחזקין הסנשחישהאי ש פ ש פ : (ז) ל י ס  לעילם נשל ג



ן קעח באר הנולד! ה י כ ת פ ב יורה דעה פג הלכות דגים ש ה י ז ר ו  ט

ש ^ ל״ש י«״י&?ם» מ* י ׳2 ״ מ י ^ " ל ס י י ש ר י ר ב ^ א כ י א א ל כ י י ה ^ י פ א ! י נ י ו י ' ח א מ ^ א ר י ם י ם א י ח י ל י מ א ' • ה ו ם כ י ח ו ל פ מ י ם ת ת פ ̂) ו ) : י י י  לודאי נונעין סם כי
 צאו לוקא לבאו״ה ליחא אלא כך כתוב שס מיהו סחס לגיס לית בהו ריש סי׳ א׳ בהג״ה דאע״ג לרוב מוחזקין הן גשחישס אין לסמוך ««יא דן ל׳ כפי׳ «*׳0

 שמנונית ואס ספק אס יש שמנונית אזלינן לקולא עכ״ל וכן מבואר בת״ח לכתחלה על החזקה במקום ריטליס לבררו(והוא ג״כ מהאור ךןע) שפ וכ
. ופרש״י אליבא לר״ן כולכית הוא להכא אין אנו מהירין הרגים מכמ חזקה אלא אררבה אמרי׳ מהיט הישגי! ׳ ) אם כולבית אחת כו ח ) : ׳  כלל כ

 תיחי יהא כאן איסור
 בהערינ״נ . כלומר

 וגן ועת היייף לפי
 !ת הספרים שגיומז וג״ג
 הישגיא וגיג סנויי :
ד אפילו יא היסניס גפ״ג טסמיא  י
 יי! כ״ג ור״ן וה׳׳ה ליעח
ם הויין גסי פירושי שסגגמ׳: י ר ת ו מ  ש
 כשמונמים יחד מלוחים מכל מקום יב שור גשס סרשגי6 גש״ס

 בשריים אמר מלימהאיןחילוק 3י1 €
 שאר לניס לסערינ״ג שהרי עינינו
 רואות שמי הציר מזין וחזקין
 ומבליפין בוראי ונרע טפי מציר
 המעורב במים ללא משיבי כרותמ
: ע כל זמן שאין  לעיל ס״ס ט׳
 רואין . כלומר שאלו נישרו אבל
 אי חזינן לפעמים בבית מובל

׳ י ב אפ ס י י ל י ה פ ם ה אה שהדגים הטמאים שלוים כמים ע ב] ואס רו י ] 
ל ] אנ ו י ר׳ ירומם) [ ח ש״י בשם מהרא״י ו ו ה נ ה ) ו ר ס א ״נ יש ל נ ) נהעלי ח ) 
ם (שם) וכל זה לכחסלה ן(ט) רואי ג ?> זמן שאי י י ל  אין משמין שמא מ

 נליון סחרש״א
 טיט! ה'סק'וז:(שס ס״ק ייי)
 לכבוש אסור סן חתורה .
 עיין פיק שאח״ו נסמוך :
י יאק ת  (שם סיק מיי) ד
 «יקא. דיל לגני דאורייתא
 חוי טיס ואלינ דםדרבנן נם
 בליגא שסנונית אטור טגל
, מקום הא לנני דרבנן רי נחר , , 
 כוכבים ששרה אוחן כך לא מחמירין ט»ק : (נא״ו) יוצא«יקר
א ״לחלוחית. בעיניה טי׳.״י ן א ה מ ל ט  ליזהר ראימור אקראי 3

ד יש ^ י  ח״ח שם בשם מהרא״י : י
 יד אברהם

 (כהנ״ה) וסי/ס זרד טדנים
 מליחים ליח via שמנונית .
 צ״ע ינסיס י״פ נכצ מעונין

 להתיר בכל ענין. כלומר בין בשאר
 לגיס בין בהערינ״ג בין מלוחים
 בין שרויים כן מוכח בח״מ שם

 ומסרש״ל בספרו פכ״ס סי׳ ע״מ פסק (יף כי! 'טוף ע״6) מ״אי

ילי פ י =י׳א י ע י ס  לאף נמליי׳יס א
 ליעבדמטעס דאף לאחר זמן פליטה וציע אס יש לשעון טל ספק

 נאסרו במליחה ואין כן לעת כל
 הפוסקים ראשונים ואחרונים גם לא (א משמע יפליג• עלי׳ י׳
£ ? * ! W ? E נהנו ק ועס״ק ז׳ ופשוט הוא לאס 

 נישרו יום שלם להיינו מע״ל להוי

 לג טמא ואינו יכול לחיוחרקבציר
 של לג טהור רק מעט יכול להתקיים
 בשל טמא ע״כ מותר בסתומה כיון
 ללא אחי מעלמא לא היתה יטצה
 לחיות כאן אלו היה ציר טמא ורמז
 נטן יש בפסוק מי יתן טהור מטמא
 לא אמל להיינו כפירוש זה למן
 הכולכית שהוא טמא נמשך טהרה
 לכל ציר שבחביח והיינו לא אחד
 להא אינה ניתרת בפחות משהים
 ולהיש מי שאומר הוה הכולכית לנ
 טהור ולרכן היה לתח לציר לנ אחל
 או ב׳ מאותו המין להראות שממנו
ב  נעשה ציר זה ואי משקר נתפס ענ
 והא לפתוחות מותרות שכל הפתומו׳
 נחשבים כמעולבבות בחבית אחח
 משא״כ בסחומות על כן צריך שם
 שתים לאחזוקי כולהו בטהורוח :

 קרני

ל טנין משום יציר לגיס נ ) להשיר נ י ד יש ( י קיא! י י שכג נ ע י ד ל ב  אנ
ן ואמרינן שמא בחחלה לא גמלתו יתד ואין חוששין אח׳׳כ לבליעת! זה נ נ ר  י
ם (יא) מלוחים ליח י ס דנ ח ם ו שמנוניח (ז) ו ה  מזה (ארוך) ודוקא דלית נ
ר מדאורייתא ס איח בהו שמנוגיח אסו ל א נ ף [יד] א ו שמנוניח ט ה  נ
] והיכא דהדגיס מלוחי׳ ינשיס ו ט ז [ ) לחומרא (שם) ט ב י ) א ק י פ ס ) ו ה ) 
ו נ מ ז י ס ג״כ יבשים (מהרא״י נחייה) י י א פ ט ה חר בכל ענין מאחר י  מו

: ( ס ש יהם ( נ י ם נ חי נ ם מו ס בזה. לכתמלת א ) להחמיר נ ג י ) 

ר כוכבים שהביא חבית מלאה מציר דגים ב ו ע  ו פ
ך לג טמא וכן פירש״י ׳ הערו ל) כולכית (פי י ה א0( ) י ח ) 
ת שוטטת בו מותר ח ) א י ו ה ג ט י שהיא י ״ ׳ 5

ם   ואחרי

ה שזה סימן שהוא מדגים טהורים ואם לאו אסור פ  נ
 ני" והגי מילי דסגי בכולכית אחת י בחבית סחוטה
 אבל אם היתה פתוחה אינה ניתרת בפרוות משתים
 אבל באחת חיישינן שמא מעלמא אתא
ת וכולן יש טי שאומר שאם היו חביות רבו ו א ט נימ י  י
ן מותרות היו ת מהן מל ח א ) פתוחות כ וכולכית ניט דהיינו דג טהור משוטט ב  (סי
ת מהן ומצא בה כולכית היא מותרת שניה ומצא בה כולכית ח ח א ת  סתומות פ
ב דהא דשריא ע״י כולכית חני מילי כשאין ג ויש מי שאומר כ O י J א  כולן מותרות ב

• . . ,*v, •״ י^יייי יייי״י י י יי״ - י ״ ג אבל אם יש בהם הכל (») אסור 0 : י ה דג או חתיכה שאין בהם קשקשים ב I י v נישרו יום שנם להיינו מע״נ להוי נכפן מעשר טטעמא אמרי! ב I I 
1 »?1״ , ״°  ככבוש לאף ליעבר אסול וכן מטהר בנ״י ובה״מ ואפילו אי איכא לספוקי אס מונחים כך שרוים מע״ל או לאו אסור לפי מאי לקי״ל לכבוש אסור .
. מיסו ת מ שם סי י •״ 51 ע . י . • ״ , ״ , \. . י !  ו

ו אבל אי אית בהו שמנונית כו . ואס יש ספק אי אית בהו שמנונית או לאו אזלינן לקולא להוי ספק ילא כטיש״י אלא לשומנא  מן החורה וכרלקמן ריש סי ק״ס: ט
5? £' =

 * 5 י ג ' \ * י ל י ״נ ו ש  ספיקא ת״ח שם ל״נ בשם או״ה והכי איהא בסמ״ק סי׳ ר״ה ולקמן סי׳ ק״ז כתבתי לרוקא במליחה אבל בכבוש ומבושל אפי׳ ליכא שמנונית א
^ 3 ^ , ף

י . » ז וד״יכא דהדגיס מלוחים יבשים בר . משוס שדרך סעובל כוכבים כשמוציאין אות? מיש?"ש0 ס  מדאורייתא משים דאז יוצא עיקר הלחלוחית ע״ש: ט
ן ונהגו טרשיי מחוא ינטטאיאחרים  מן המיס קורעין אותם ומולחיס כל אחד ואחד לבדו וחולין אותם ומפרידין איחס זו מזו כדי שישלוט בהן הרוח והחמה ויהיבשו שם: י

י טייש* 5 . דברי הממ ׳ ו ח אם כולכית אחת כ  לההמיר נם בזה . וסיים בת״ה שם ומ״מ אי אשכח מלינה ללא נהונ להחמיר אין למחוח בידם: י
 צריכין ביאור לע ראיתא בש״ס ציר שיש בה כולכיח אחת מוחרת ופרש״י ושאר מפרשים לטלכיח הוא מין לנ קטן שבדלה מאליה בציר לנים גוכניט«גיא ראיס שהוא
P יקאטי שט ס״ייטיגיי^ו? P י ( , י מ א י צ ש ב י י דכיי1 ש י ה ג ט א ל ו  טהורים ואס יש ציר לנים טמאים איןכולכית נדלה בו והרמב״ס ושאר פוסקים פי׳ לכולכית ה
 טהור אנו ממזיקין הציר בטהור ולי הטור שזה סימן שהוא מדנים טהולין שאין לרך כולכית בציר לניס טמאים ואס לאו כו׳ משמע מלשון זה גכלכית. ואין כאן יאים
«?נאגה?אה  לס״ל כפירוש לש״יוכ״כ ל״מ והממכר השמיטו ונראה שהוא תופס עיקר בזה כהרמב״ס וסייעתו ונראה דבזמן הזה פשיטא דאין צסמיי ו^ר'באכילהנ
. היינו משום רלסברא ראשונה לא סני בפתוחות בטלכית שרי. ונפקא"מינה נמה שניי ׳ ו ט ומ״ש המחבר ויש מי שאומר ב  אפרשיי שהרי אין אנו מכירין אוחו המין: י
1*rtn׳e^"S1Dנס ^ , ^ 3 n v 3 מ נ ו ש א מ " ' מ ח א י כ ל י כ ח ב ר ה י ' א ג5ית מ ה מ ח י א ה 1P1 ש נ ו ש א י א ה י ב ם ל ע מ ש  א׳ אפילו להתיר אוחס חבית עצמה וכן במהומות מ
 סהומוח וכולכית בכל א׳ מהן אין השאר חביוח ניחליס בכך אגל וראי אף לסבלא הלאשונה בחביוח פהוחוח אם נמצא באחר מהן טלכית כדינו נהמה טמאה ולא נקרא מל>
I f א «*!*נ1גל ^ י י י ה י ט ח מ א י ב ^ י פ י א ג ס ' • י מ י י י ה ״ ט ו נ י י ה ת ד י כ ל י כ : כ ו י ייייו " ב ז ב י י נ נ א ו ד ה ס ל " ש  להיינו ב׳ כולכית טלן מותרות וכלאיחא 3
 חייפינן שמא מעלמא אתא אלא רבפחוחות אם נמצא טלכיח באמת מהן כולן מותרות לארם עשוי ליקמ מזו ומזו הלכך כמעורבות למי אכל ועיי יאינא^פקא טינה טובא
̂ש נס׳ נאי יעקנ נסיטן ן מי,»ן נמ י ר ת י ן מ ל ו כ ילתא ז  בסתומות ללאו כמעורבות למי לא סני על שימצא שם שתי חביות כ״א בכילטת א׳ לכיו! לשתים מוחרין מוכחא מ
 מ״ש המחבר דעת הרמב״ס בשם ויש מי שאומר צ״ט לנראה לכאורה רעת הרמב״ס עיקר:כא ויש מי שאומר כו׳. צ״ע למה כתב המחבר סברת צנילס ״•ט עא5
 סרמב״ן והרשב״א והרץ בשם ויש מי שאומר שהרי לא הביא בב״י מי שמולק בזה ואולי מפני שהרב המניל כחב בסוף פ״נ מהמ״א לאין לבריהם נמשה משיי לעניי«ל איסיי
 מוכרחי׳ ומ״מ היה לו להביאו בב״י מיהו לפעד״נ שמוכרח הוא בש״ס(בעבודת כוכבים לףמ׳מיא) כן רהא אסיקנא החס למחלוקת בצירן שציין לישןנלו«יליל!טריפנ
ב דהא דשריא ע״י כולבית. לכל חד וחד אש זול הגיר יציין לשאול  ואהאקאיהתסר״פופשיקהלכתאער שיהא ראש ושדרה ניכר לכל אחד ואחד ע״ש ודוק: ב
. כלומר אף שיש בציל זו לגיס טהולים וטמאים רהיינו שאין ניכלין בהם קשקשים או ראש ושלרה אם'ציייו"?ישן גינטדסס'*«׳ ׳ נ אבל אם יש בהם כו  כראית ליה: 0
 וכמ״שבס״ק ו׳ הכל אסור כלומר הלנים שאין ניכרין שהן עהורין והציר שכיון שגופן מעורב ב5ירן גזלינן ראי שרי׳ צירן אכלי נמי גופן זמנים כיין ט׳ שנתיו״נ
 אבל החתיכות שניכרים שהס טהורים מותרים ללא אשרינו להו מפני שבלעו מהציר דציר נופיה מרינא שרי אלא לאםרוה משום גזירה כ! Jl™J!tZ^£'*־';
י ד נ ס מ ה ח ; ס ל 3 ך ת ד כ ו ע « ו . , ,  ^ ^ * 1 * י ״ ״ י

 כחב ב״י והאחלוניס והכי איתא להדיא בחולת הבית הקצל לףכ״ה ע״ב והכי משממבש״ס שס ע״ש וללא כמו שכתוב בדרישה שנרמס לו ס־לישיל״מ ולאגשל, ״־
 פשוט רלסדשב״א אף החהיכות הטהורים אסורים הואיל ומונחים בציר והא ולאי ליתא ועיין בסעיף ה׳ ובמה שכתבתי שם י"

י ב י ו  ביאור הנר״א י

 ציע כמיש שם ־. ונלע״י יאי׳
 ניויה שיג שמא סוא מהש״ג
 יש׳ גיי הנשס (יף ציו) גני
 יאמי סשס גילניס נאלפנ
 הוה . ואמי ייי לטעמי'
 קפילא ארמאה . ושיש״׳
 כלהיט שקן יגיס קסניפ
 נפגשל עם אלפס של גשי.
 טונמ להויא ייג טמא סו&
 והיה אישי הגשי בנומן טע0
 וצע״ג על סימנים והעמיקו
 סש״ע נסמין שנפנ יינ
 סהור סוא. 6מ*ה הראו ל׳
 נר״ן שא״ט שגשג דלדעשס
 גל דג קנון גין שכור בון

 סמא אקר׳ כלכיפ:

 טהן . ונ״י הי־״ף ולגן חשטיט חא דרג ושטואל וייי . ר״נ ומ״מ ועיש גט״ם ז»״ל
: [ין)] דהיינו דנ טהור . נמי'  הני' גרייף להיפך מט״ש אזולינו וזנ״ל פתוחות אחת מ׳
 חרשנ״א והרין נשם ריח דגלנית דג טהור וכיון שיש נעיר דנ א' טהור טחוקינן גל
 העיר נדנים טהיריט וז״ש נטתני׳ וזניר שיש בו דנת דיל דנ טהור וליד כלנית טשא״כ
 לטרש״י אנל גפ׳ נ״ת (צ״ו אי) םשמע רדנ טטא הוא אלא דרין נתב רנלנית שם לדנ
 קטן טטא או טתיי : [כ] ייש טי נוי. שחרשביא והי־״ן הקשו לפיר״וז הא נטרית
 קי״׳ל דב«ינן יאש הטרור. של ג״א ולא מני נאחד ותי' דקל הוא שהק>לו מיד שהיא
 מדרבנן ואע״נ דשם א*ר ב1ירן שט נזרו םשוט נופ! שהוא טעודנ בציר סשאיב כאן

 ילינא
י תשובה ח ת 8 

 מסשיקא כיון שאינו מניר לאש ישירה סטהוריט מותרים וסיו פ״ס >Bt : (ח) וספי^ו
. ועיין נתשונס נו״נ מלק יו״ד סימן נ״ו ׳ ו  לויטרא. מגפי* גשם שין ודיקא נמליחס נ
 נאמצע התשונס שמולק עליו ומיגה להוכיח אן מ״י כבוש ונישול שיי מדאורייתא ומסיק
 יט״מ לעגין וינא יש לסממיר ולומר יע״י נישול הוא ודאי מן םסויס שנן נראה יפת הינס
וה מיש באורן [ומ׳ נספר ניס  מןסראשונים אנל עיי גגוש עומד «ל עמיו שאינו מן ססו

 יהודס

 טחזקינ! נט״ש נטי א״ט (נ״ו ני) : [יב] ואם רואה ט׳ . דםליח נדותח וטי שרייתם
 עזין חן: [יג] אבל אין כו׳. ע״ל דאחזיקי ני': [יד] אבל אם נוי . נ״נ פטיק ובזה
 טתירץ דבת״נ יליף מקרא «יר דניט טמאים לופתוס׳ ומולי! ונכויות סנ״ל)ז [טו)והינא
 דהדנים נוי • «ש"ו : [טז] שזה סי' נוי. לשון הטור יגפירש״י וגן סיים הטור שאי!
 דרך בלנית נגיר דניש סטאיט : [ין] וה״ט ני'. נטירש״י שם והשטיט טש״ש עונד
 נינניפ שהביא ערינח ונטשך אתר ריייף(לפ• נירסא שלנו נלי״ף) וראיש וטור שהשטיטו
 ובנ״י תטה עליהם י• |.יך|] ויש ט• טי . טפרש טשיש לייק נאן גוי להתיר חביות
 האחרות ושתים חיינו נשחי חניות וט״ש העונד כוננים נוי באתת טהן חקא נאחת

 באר היטב
ס מכמ חזקת אלא אדרבה אמליגן מהיכא תיתי יהא י ן הדג י ל מ ט מ  להכא אין א
ל ח ו נ״נ מ לי הרמ״א משמע דנהערי ב דמדנ ח ׳ שלייה כ ס ב ו ל ( ר עלי סו  כאן אי
 בכל מנין אפילו נמצא טמאים בתוכן אבל מהלש״ל מולק מ״ז וששק לאפילו >ש׳ לא
. כלומר שמוהלים כשמונחיס יחד ג ״ נ י ר ע ה ח) ב ) : ( ה ״ פ ׳ 1  מהני בזה ע״ש ל
ס להערינ״ג שהרי עינינו י  מלוחים מ״מ בשליה אחל מליחה אץ חילוק בין שאר לג

ל אי חזינן נ . כלומל שאלו נשלו א ם י א ו ) ר ס ) : ׳ ס ע ״ תח לעיל ס גרע טפי מציל המעולב במים ללא חשיבי כלו ת שמי הציל מזין וחזקים ומבליפין בולאי ו חו ו  ל
ל ר ע ק לאף במלוחים אסו ס . כי' השייך דמהרש״ל פ ר י ת ה ) ל י ) : א ו בל כוכבים ששרה אותן ע לא מחמירין ליזהר לאימל אקלאי בעלמא ה ם בבית עו  לפעמי
ם כך נחי ס מו ק׳ א ר ואפי' אי איכא לספו ס שלם דהיינו מעייל לאף דיעבל אסו י ס נשרו י א ס לא גהגו כן יסשוש היא ל ס ג י ק ס ו פ ת כל ה ע  0' אסילו ליטבל ואין בן ל
: ( ח י ת ר ה וצ״ע מאחל שנראה לעין שהציר חריף וחזק למה לא מקרי כניש בכלי שיתן על האש ויתחיל ל רה( ר מן ההו ש אסו ו מ ר לשי מאי דקי״ל ל  שרוים מעייל אסו
ס א י הש״ז ושייך ל נ ח כ . ו א ר ס ו ז י ) ל ב י נית: ( ו ו שמנ ה ס ליה נ י נ ם ל ת ״ה ליתא אלא כך כ׳ שם מיהו ס או קא לנ ע מלוחים לאו לו א ס נ הש״ז ל מ . נ ם י ח ו ל א) מ י ) 
. ושייס נש״ה שם ר י ט ח ח ) ל נ י ) : א ח י י י ו א י ר מ ׳ ליכא שמנונית אסו  יש סשק אי״איח בהו שמנונית או לאו אזלינן לקולא ולוקא במליחה׳ אבל בכבוש ומנושל אפי
נ השייך ללפירש״י ושאר מפרשים כולכיח הוא מין לג קטן שנללה מאליה בציר ח ת . כ י כ ל ו לס : (יד) כ נ להחמיר אין למחוח בי ה ללא נהו נ ד  ומ״מ אי אשכח מ
ל אנו נ א׳ קטן מהו ל לכיון שיש.בציר ל נ מהו ם שי׳ לכלכית הוא ל י ק ס ו ל בו והלמב״ם ושאל פ י נ ת ס שמאים אין הכיכיח נ י נ ס שהוליס ואם יש שם ציר ל י נ  ל
: ל ״ כ נלאה לנזה״ז סשיטא לאין לסמוך אפרש״י שהרי אין אנו מכירין אוחו המין ע ס ו ״ נ מ ל ׳ ה י פס עיקר פ ר נראה דחו נ ח מ י ה ר מ מ  מחזיקי! הציר בטהור ו
נ בצירן גזליק לאי שלי׳ ר ז ע . והטעם אימא בשייך לכיין לגופן מ ר . ו ס ) א ז ס הטעס לאדם עשוי ליקח מזה ומזה הלכך למי כמעירביח : ( , ו ת ו ח ו ת ) פ  (טו
החג רה . ו ז ם ללא אטל־נן להו מפני שבלעו מציל לציל גופיה מלינא שרי אלא לאסרינן משום נ י חל ת שניכליס שכיס טהורים מו ו נ י ס ח ל ה  צילן אכלי גופן אנ

 (ייי ייא) מה
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, בטור פסק סמלה שעל ידי הסימנים נקח ים ׳ ) קרבי דגים כו ט . עד סוף סעיף מ׳ הנס המחבר דרך הכל בנתיב ( ׳ ד קרבי דגים בו  כ
 סרמב״ס שמה שכתב בסעיף ח׳ עד ועכשיו הוא מועתק מל׳ הרמב״ם מכל אדם והרבה ב״י להקשות על דבריו ע״ש להרא״ש פסק באמת
 פ״נ מהלכוח מאכלות אסודוח דין ב׳ ולא הזכיר שם סימנים בקרבי אח״כ בטור עצמו דאין הסימנים מובהקים והנה בד״מ ובספר הדרישה
 דנים וכ׳ הרב המניד שם שהוא פוסק כרבי זירא ואליבא דר׳ זירא לא כחבו שהטור סבירא ליה שיש חילוק בין סימני •דניס לסימני ביצים אף
 על פי ששניהם לאו דאורייחא מ״מ
 שאני ביצים דאמרו בנמרא דאיכא
 דעורבא דמי ליונה ואע״נ דנם בדני׳
 אמי־ינן שיש של טמאים דומים
 לטהורים מ״מ אותן לא שטחי בינינו
 ע״כ בדניס סמכינן אסימניס

ם נבט אינם נקודם אלא י ג ג קרבי ד ד נכא] י ) כ ט )  ז
 (יי) טהמוטחהנכט יי אא״כ אומר לו נכחהישראלי
 כףן [כה] טי (או (יח) עובד כוככיס) (ר"ן וכן משמע מרשב״א)

) אני מלחתים והוצאתים מדג טהור  המוכרם (י
׳ להתיר העובריםזל ?ימן ש* אט P ™ פ ״ W אבל אם אמר לו טהורים הם 
) שהוחזק (לש) בכשרות: רואין ריעוחא בדג שאין שם סנפיר א י  היה אדם (
 ח נכמ יי *)ביצי דגים אם היו שני ראשיהם כדים וקשקשה אבל אם הדנ לפנינו ואנו
 רואין שאין לו סנפיר וכו׳אין מועילין
 הסימנים של קרבי דנים זהו חורף דבריהם ואינם נראין לע״ד כלל
 לבהליא איתא באשיר״י ס״פ א״מ דשווין ממש הס-דגים לביצים לענין
 שיש גס נדנים טמאים שווים לטהורים בסימנים כמו בביצים ומכח זה
 פסק לסימנים לאו לאורייחא לענין סוגיא דשמעחא דמיירי להתיר
 הקרבי דנים מלבר שאר דוחקים שיש למעיין בפירושם אלו ותו דעדיין
 נשארו דברי הטור בסתירה דכאן בדגים כשנימומו ממילא אץ שם
 סימנים ממי אומר משל דג פלוני וטהור הוא כמ״ש ־בהדיא כאן
 ובסימן פ״ו גבי ביצים לא מהני אמירה זו רק בצירוף הסימנים. וע״כ
 נלע״ד דסטור ס״ל דהכא בשמעחתא לדגים לא מיירי מעובד כוכבים
 או ישראל חשוד שחשודים לשקר במזיד ע״כ צריכים בירור נדול *)אלא
 הכא הוה החשש מחמת שאין בקי בדגים טהורים כמו שפירש״י בהליא
 ס״פ אין מעמידן למ״ל לבעינן אלו לגיס ואלו קרביהם ללא מהני
 מלחתיס רשמא לא בקי בהן ונמצא דמ״ה הצריכו כאן מומחה להיינו
 הבקי בהן ולא כרמב״ן שהביא רשב״א בתס״א לף ס״ר שפירוש הסוגיא
 למומחה היינו רוקא נאמן וע״כ שפיר קאמר המור רכל שאינו מומחה
 ובקי מהני הסימנים למה שהוא אומר לנו שהם מרגים טהורים אע״פ
 שאין אנו מכירים אח הרג וזהו שכחבהטור אבל אס הס שלימים וניכר
 בסס סי׳ טהרה ניקחין מכל ארס פי' מכל ישראל אף שאינו מומחה
 והיינו להסימניס מועילים לערות הישראל שאומר שהם מלג טהור
. וקאמר ע״זלר״ח פסק לסימנים לאורייתא להתיר  אע״פ שאינו בקי
 עליו כל לג פי׳ בלא שום ערות ישראל וע״ז חולק הירושלמי יוכן מסקנת
 הרא״ש אלא מהני דוקא לצירוף ערות ישראל ונמצא שפיר אמר אח״כ
 הטור דכשנמוחו ואין שם סימנים לא מהני ערות ישראל שאינו בקי
 שמא טועה הוא אלא לוקא באומר משל לנ פלוני ואנו מכירין שטהור
 הוא ובזה אפילו עובל כוכבים נאמן רמרתת לשקר *)אלא.ללא מיירי
 כאן מעובר טכבים אלא בסי׳ פ״ו לגבי ביצים מיירי מעובל כוכבים
 ט״כ בעינן רוקא סימנים ונס אומר משל עוף פלוני ואנו מכירים ואע״פ
 שסב״י מביא בסימן זה רעת הר״ן לכאן שאמרו ניקחין מכל אלם
 מיירי גס בעובר כוכבים הטור לא פירש כך מ״ה מגיא הטור אמ״כ
 שפיר להרשב״א ס״ל לענין הלין אפילו בישראל שאינו חשור רק שאינו
 מומחה בעינן סימנים וגס אמילת משל לנ פלוני וטהור הוא פי׳ שאנו
 מכירי! שהוא טהור או אומר אלו לגיס וכו׳ וזה מבואר מלבלי לשב״א

 ממי בהו שוס סי׳בש״ס כלל עור כ׳
 הלב המניל שם ומה שלא סני כאן
 באומל של לנ פלוני ואנו מכירין
 שהוא טהול כמו בעוף(לקמן סימן
 ס״ו ס״א) הוא משוס שהלניס
 המלוחים באים מאלץ מרחק ומצי
 לאשחמוטי טפי מביצי עוף עכ״ל
 וכך הוא לעת המחבל לכן בסעיף
 ז' לא הזכיר סימנים בקלבי לגיס
 ומ״מ הוא תימה שלעת הרי״ף

 והרא״ש והרשב״א והר״ן וכל הפוסקים לקרני לגיס שוה לביצי לניס
 בסימנים וכן הסוגיא מכרעת כדבריהם מיהו מ״ש בסעיף ח׳ צריך
 לומר לאחא לאשמועינן לאף בראיכא׳סימנים לראשן אחל כר וראשן
 אחל חל אין סומכין עליו על שיאמר אני מלמתיס אבל ולאי כשאומל
 אני מלחתיס סגי אף בשנימוחו וכרכתב בסעיף ז׳ בקרבי לנים וכ״כ
י אף כשנימוחו וכן מ  בספרי שהוא דעת כל הפוסקים דאני מלחתיס מ
 הוכחתי שס מן הש״ס(לעבודת כוכבים דף מי) וכתבחי שם דצריך
 ליישב• גס לברי הרמב״ס לבמ״ש אוכל על פיו וגבי ביצי עוף כתב
 סומכים עליו אחא לאשמועינן להכל תלוי בדבורו שאומר אני מלחחים
 אוכל על פיו וא״צ שוב לסימנים וממילא משמע רבקרביים לליכא
 סימנים ללעתו נמי ממי כשאומר אני מלחתיס ע״ש ורוק ומשמע
 מדברי המחבר לכאורה לאף כשלא נימוחו לא ממי כשאומר מלג
 פלוני הוא וטהור הוא כלמהני לקמן סי׳ ס״ו בביצי עוף וכלכתב הרב
 המגיל לרעת הרמנ״ס וגס בריין ס״פ אין מעמילין ר״ה אין שם מומחה
 כו׳ נזכר סברא זו אבל בספרי כתבתי שלעת כל הפוסקים וגם לעת
 הר״ן עצמו דכשהן שלימים ממי כשאומר מלג פלוני' הן וטהור הוא
 וכן סוכחסי שסימן סש״ס בפא״ט (דף ס״ד ע״א) וכחבתי שם שנם
 רעת סרמב״ם מוכרח לפרש כן שכ׳ שס ביצי לגיס סימניהם כביצי
 העוף אס היו שני ראשיהם כו׳ שבמס שכחב כביצי העוף כלל מה
 שהזכיר שם מקודם בסמוך בדין י״ט דבאומר מעוף פלוני הוא
 וטהור הוא ממי אבל המחבר שהשמיט סימניהם כביצי העוף נראה
 שלא חשש לדקדק בכך מפני שסובר כהרב המניד ואולי לכך לא כתבו
 מפני שסימני ביצי העוף עצמו לאי הזכיר מקודם ואס״נ ס״ל ללמ״ש
 לקמן סי׳ פ״ו דבאומל מעוף פלוני הוא וטהול הוא מהני ה״ה נמי
 הכא והלב במ״ה סובל דבקלבייס נמי איכא סימנים והיינו בשלחופית
 שקורץ בל״א בלא״] שראשה א׳ כד וראשה אחד חד וכל הקרביים תלויין
 בה. וניכרין על ידה וזה דעת כל הפוסקים חוץ מהרמב״ס ואתא
 לאשמעינןדאף כשלא נימוחו הקרביים לא מהני עד שיאמר אני מלחתיס
 ועוד אתא לאשמועינן דאף בקרביים אם ב׳ ראשיהם כדים או חדים
ה ום״ש הר״ב או עובד כוכבים. משמע מלבריו  ודאי טמאים: כ
 לאפי׳ בקרבי דגים ועוברי דגים שנימוחו מהני כשאומר העונד

 טכבים

 באו הגולה

 ינמימל׳די' גיוגא איי עביות
 כוננים דף מ׳ : יד כדאודי
 ליס רב יהודי לאיא ייילי׳
 שט: טו לענ״ד היה ראוי
 להרנ להתו' נסגיס יייא שהוא
 דעת המולקין על הלמנ״ס ולא
 זכיתי סה לקאות מיש נזה
 כספיו הגדול דרכי משה :
 טז כן שי׳ סרמניס שם מומחי
 ולעיל ולא מילין נין נ׳
 ראשיהם נדיט ובו׳ ואליבא
 דוני זירא לא מהר נמו
 שוס סי' ה״ט שס: יז ברייתא
ן ס״ו : ן מ' ומולי! י  שם י

 הגהות הט״ז

 שמביא ב״י בל״הוהרשב״א כתב כוי ח״ל אבל במי שאינו משור אע״פ שאינו מומחה סומכין עליו כשיאמר כן כו׳ *) (והרא״ש כחב כסברא
 הראשונה) וזה קאי על שלימים וכן מבואר בהליא בהה״א לף ס״ה בראשו ולא כמשמעות ב״י לזה קאי על. נימוח והרא״ש כחב כסברא
 הראשונה להני אמירות מעליוחוח להיינו שאנו מכילין או אני מלמחיס כו׳ מהני אפילו בנימוסו בישראל שאינו מומחה אבל אינו משור ואייל
 על מ״ש הרא״ש ו?) ללחות ראיית ר״תמכח ראכחיאין צריך מומחה אלא סני באמירח משל לנ פלוני ט׳ ואמאי לא אמר. אפילו בסימנים
 לחול מהני על פי ערות הישראל שאינו חשול ואינו מומחה נ״ל לרבותא קמ״ל לאפילו בעובר כוכבים ממי באמירת] לנ פלוני זה נ״ל ברור
 ופשוט ומכוון אל האמת בלברי הטור בסייעתא לשמיא. ואל יקשה לך מ״ש ברברי הרשב״א וטהור הוא היינו,שמכירין אותו ולעיל מיניה
 אמר רבינו לשון זה באין מכירין וכן הקשה ב״י לכאן סמכו אצל אלו לגיס כו׳ משמע רהוה למעליותא כמוהו וכן בב׳-יי בשם רשב״א סמכו
. זה רעת סרשב״א ומיידי כאן בשלימיס שהסימנים ניכרים בהם כמ״ש בסעיף שאמר זה לענין ׳ ו ) אני מלחתים כ י  אצל אני מלמתיס: (
 ביצי לגיס וה״ה נמי למהני אס אומר של עוף פלוני ואנו מכירין אותו שהוא טהור כמ״ש לענין ביצה סי׳ פ״ו וכאן נקט רבוחא לאני מלחחיס
) שהוחזק בכשרות . פי׳ ובולאי נזהר א י  לא הוי מעליותא להרשב״א כמו אומר משל טוף פלוני ואנו מכירין כו׳ כמ״ש ב״י אליביה: (

^ כ  ביאור הגר״א מ
: [כא] קרני דגיט נוי. הלך בדרך וזרטנ״ם י י  ילימא נלל דג אהר בלא קשקשים יק ה
 שהרטנ״ט לא הוניד אלא ניצי דנים ונטו שהעתיק לשו! הרטב״ם נמייה עי ועכשיו
 ונם״ש חט״מ דתרטב״ם טסק נר״ז דאטר לא תמטי נוי ואליבא דר״י לא איתטר שום
 טיטן בקרבי דנים לנן לא הזניק ונ! העלו בירושלמי נר"! ונן נטי א״ט תני עונרי דנים
 ונתב הרין שדעה הרי״ף ורטבים שאף בשליטי! אין,םוםכין על הסימנים דלא כרבא אלא
 נטיניא דט' א״ט דםיטנין לאי דאירייתא וה״ק שני ראשים נוי נטש״ש וכן אמרו בירושלמי
 דע״ז שט דאין סוטכין על המיטנים והניאו תוט' שם ד״ה אטר רבא כיי דלא נד״ת :
 [לב] אינס כוי . אנל סימן לא טהני בתי כי״ל •י [כג] אאינ נוי. אנל דג פלוני
 וטהור לא טזעי אע״נ דטועי נעיף םשום שמים נאים טאר׳ן מרחק ויכול לאשתטוטי
 יותר םבעוף . ט״ט . אזיל ביזויס'דט״ח : (ליקוט) מיז וס״ת אאינ נוי . אנל טשל פלוני
 דג וטהור לא םועי אס" בשלטים והטעם דניגי נל עוף ידיעין ינינרין טשא״נ נדנים .
 רינ אבל תום' שט דיה אטד והרא״ש נתנו דנשלטים טהני נה״נ ולנן משני בשניטוהו
: [כד] הישראלי. רטנ״ם ואייל לשיטתו שנ״נ גינ בביצים של נ)  ע״ש יער״נ שם (לי
 עוף ונטיש בפי' מיו ם״א ולי? נחילין שם לוקחי! ני׳ טן העונד כוננית ודייק טט״ש
 בנל טקיט דריל אפילי נהיריא ובחייל דשט אין לוקחי! שלא טן הטיםחה ינמייש שט
 הלנחנ״א ינםפי״א ונט״ש מטי םפ״נ ליט ב' ובנוי אין חילוק. יר״ל ישראל שאיני
̂ש שט שני וכן  חשוד ולא טוחזק משרית ונם״ש הט״ט שם וכן טשטע בדברי הרטבי
 אין לוקחין גבינה נוי וע״ל טי' קי״פ •יא בהגיה ור״ל טוטחה אדם שהוחזק ננשרות

 באר
 עוד אף שהמחבל הניא דעה זו נשם יש מי שאומר מוכרח הוא כן נשיים:
. [עיין סר״ח] בחב הש״ך בשם. הלב המגיד ומה שלא סגי כאן ה ח ט ו מ ד  (יז) מ
 באומר של דג פלוני ואגו מכירין שהוא טהור במו בעוף לקמן סי' פ״ו ס״א משוס
ז . וכ׳ עו ף ו  שהדנים המלוחים נאיס מאלץ מלמק ומצי לאשחמועי שפי מנילי ע
ג פלוני  למדבלי המחבל משמע לכאולה לאף בשלא נימוח לא מהני נשאומל מי
י כשאומר מדג פלוני ומהול מ  וטהור הוא אבל לעח כל הפוסקים דנשה! שלמים מ

 ונםש״ו אא״נ חיח כיי ונם״ש הרטנ״ם ובשיעם״ח נבי ביצים וני זה נטקוט טן הטוטחה!
 [כה] או עונד כוננים. נ״נ כל הטוםקים נניצי עוף טהור ונט״ש נ0י' מיו ם״א ניע״ה
 יננ׳' הסטריט שלנו טן העונדי נוננים יכ״ט שם להדיא רםריך שט וכה״ג טי )בנינן
 טינייחי,כו׳ ושט קט״ז נ' יטי היישינן בי׳ לוקח־ן ני' ינן הקשה הרין יעלח״ט שנרחק בזר.
 וט״ש נ״נל טקים נ' הרין דר״ל אמילו נמקים עופות טטאין םצויין יותר טן הטהוריט יע־זיס'
 כחולין ש0 ד״ד. ידלמא יא״ת ניי: [כו] אאינ היה נוי. נשם רש״י פי' םוטהה ת״נו בקי
 בהן אנל הרטב״ן פ" נבל טוטחהדשטעתין דהיינו נאט( יטותזק נכשרות ונןנללן נירושלטי
 איןלוקתין טעי דנים וקרביהן אלא ע״מ טוטתת ואיןלוקחין תכלת אלא ע״פ טוםחה אבל באוטו־
 אני מלחתים אסילו בהשוד או בעובד נוכביס טהיםן וכט״ש בחולין מינ ב' ת״ר כו׳ .
 והראב״ד כוזב דוקא נטי שאינו טוטחח סני נאני טיחתיט אנל נעונד נוכביט או בחשוד
 לדייר. עד שיאמר אלו דנים ואלו קרביהן ונטש״ש בחולין נאוטר של עוף פלוני נו׳ ינאן
 מתם כדעת הרטב״ן והושנ״א דה״ה בעינד נונבים וישראל השוד . ושיטה אחי־ת
 להרמב״ם דדוקא ישראל אבל עובד כוננים לא טהני םידי ; (ליקום) אדם שועחיק,
 בכשרות , דיםיא דסוטחה-דשט ביט״ח סחינ ונ״ט בירושלטי תני אין לוקחין טעי דנים
 וקרניס אלא ע״פ טימחה יאי! לוקחין תנלת אלא ע״ט טוטחח טשטע רומיא דתכלת והטעם
 שנחשדו עיר. ליקחם טהעינדי כוכבים בחזקת םהורין. ר״נ דלא כנראה טמירש״י ש1י'
 טומחה נקי בהן וערט״י שם נ׳ בד״ח אלו דגיפ כוי(ע״נ) : [בו] (ליקוט) ביזוי כי׳.
 נשיטת דיי יש״פ דטיטני דגים נ״נ לאי דאורייתא ונחי' חנטי דתלי; שם ושנ״ם

 בירנשלט׳
טב  הי

ננים ם. כתכ השייך דמדנלי למ״א שכתב או עובד כו כבי  הוא; (יח) עובד כו
 משמע אפילו אס נימוחו נאמן העונד כוכבים והוא נגד כל הפוסקים ע״ש ובט״ז
 כחג באמת לאין העונד כוכבים נאמן אלא כשהם שלימים וה״ה נמי דמהני אם
 אומל של עוף פלוני ואנו מכירי! אוחו שהוא טהור נאמן כמ״ש לעני! ביצה בסי׳
. פי׳ לאז נאמן בי! נקרבי לגיס בי! בעוברי לניס בין ת ו ר ש כ  ס״ו: (יט) ב
 שלימים בין נמומיס אשילו אינו אומר כלום אבל ולאי אס שני ראשיהם כלים וחדיס

 (טי׳ ט״ג סיק Co ע״כ
 צריכים ניוול גדול דהיינו
 סימנים עם אמירת של יג
 פלוני ואנו מניריןשסוא שהוי:
 עוד נזם סשעיף ואנו מכירין
 שטהור הוא אי שאמר אלו
 סיגים שקרנים .וכוי: עוד
 בסעיף זס נאמן בצירוף נ'
 סימנים : עוד נזה הסעיף
 ומרתת לשקר ונאן נישואל
 שאינו נקי יש נ' ׳קולית
 דמיינו ביש סימנים א״צ אלא
 עוותו ול״צ מנירין שוס הוא
 ונאיןסימניסמהני מכיויןשהוא
 טהור משא״כ נעונו נוכניס
 יצריך סימנים וגם של וג
 סלוני ואנו מכיריןשסוא שמוי!

 נקודות הכסף
: (שם ם״ק ׳יד) ׳  יש״ן ס״ק ו
 ע׳ .נשיו סקנ״ט וממצא נתת:
 (שם מעיף זי) קרני וגיס.ע'
 ננ״י וף ע״ו ע״א שפירש
 ידנרי הוא״ש וזיל ולא נתב
 סא דאוקמא רנינא נשנימומו
 אלא נוי להניא עליהם וגרי
 ר״ס שרצה להתיר נוניטא
 מנח דיוק אוקימתא זו טנ״ל
 ולסע״ד נדאה דלכן נתנ הא
 דאוקמא ונמו נשנמותו כוי
 (הורות דבשנמוחו אפי׳ אומר
 מדג פלוני טהור הוא לא מהני
 ידוקא כשהן שלמים יאינא
 תותי לטינותא מסני נשאומר
 הונ סלוני טהור אנל לא
 נשנמוחו נמנואר נונלי תום'
 והוא״ש נהויא ווה נרור
 ונחנט דחק נ״י את עצמו
 לשיש פירוש אתר והננו! נמו

 שכתנתי וק״ל :

 פרי הדש
 (סימן פ״נ העיף חי) דט
 שהנרגוטא אע״פ שהתירה
 י״ת אין לסמוך עליו משוס
 לאיהו אויל לטעמיה ששסק
 וסימני עוניי וני׳ ואוויית׳
 ינן נלאה מפסקי תוספות
 שנתנו סימני עוניי דגים
 יאוליית' ועל זה סמנינן
 לאגול דג ניגוטא ע״כ אנל
 נתיס' נטרק אין מעמיוין
 נתנו נסוף סונוו וז״ל ואין
 לסמוך על סימני עוניי וגיס
 מיהי אין לאסוי סנינוטא ני
 אמת סיא שיש לי קשקשים
 נמים ומשיי! נשעה שעולה
 «ן סמים ע״נ ולא נמנו
 מאיזה טעם נמאמש לסם וה
 שמשיר הקשקשים נמים יאפשר
 שיש לו חוט השורה והיי סימ!
 מסוס ונמ״ש נס״ק 1' ואפשר
 שמעני! אמר נתאמת לסם זה
 יסרא״ש לא סיים כיי כתושסות
 שנתנתי לעיל. ונסמ״ק נ'
 שהינניס גווליסאונליסממנס
 ולנינו יחיאל מפארי! היס

 צבי לצדיק
 ימערבו:(שט מעיף וי נהגיה)
 אן עובד נוכנימ . ונוי
 וט״א ממוהין נמשיכ נשייך
 נן״ק נ״מ וסינן מצינו לעונד
 טנניס נאמנומ אס לא נאומן
 ומשלים או שיש לגרר . לנן
 ליל דימ״א מייל׳ נאדומין
 דנש״ך ס״ק נ*ז מונח וגס
 גקלני־יניסישהנולניןאווס
 (שחוו וקמ״ל ואפילו נמקוס
 דלא נהנו לסמיך על סי׳ אווס
מ חסני עחמ העוני ״  מ

 כוננים נשיאמי אני מלחשים
 (מיג סלוני הוא וכמו רס״ל
 להלין בסימן נו ומו נן
 ס״ל ללמ״א נסימן אדום אף
ך הלמיא עצמו מ ש ) , , ר י מ ט  ש

 מל מס שנתב סוף ס״ח
B אין אוכלי! נלל , ״ ״ s  ״
 יק נאלומי׳ ומשיה אף
 ננימומאנאמ! העונו נוכניס

 כשסם אוןמיס:



ן קעט באר תגולח ה כ י ת פ ב יורה דעה פג הלכות דגים ש ה י ז ר ו  ט

) שיחיו אדומים . כחב ב״י כוכבים אכי מלחתיס והוציא כןבל״מ מהרין(והרשב״א) והוא תמוה ב י  מכל נעות וזהו מומאה לבגמרא: (
 הטעם לולאי שהקלמוניס שהנהיגו כך חקרו ומצאו שבאלומיס אין מאל להר׳יןלא בתבבפ׳ אין מעמידן אלא לכשהן שלימים וניכרים יייהו לא! דאוייית׳ שי׳ ילאו
ר הלנ׳(משה משיני הש למישמך ו ה ט א ו ו , ה נ ן ל ג ס ד ס מ י ב כ ו ד כ 3 ו ע ר ה מ ן א ש ו כ ) ה ה מ ר ה ׳ ט י ס ם ה , ב » ש ר י פ ע ב מ ש א מ ר מ / ״ מ ו י כ ן ; ר ח ה , ך 3 ר א . ד מ ן ש י w מ p 

 לאם נמצא בבית הרחם כ״ע מוליס לאסור לרלמא השריצו רג טמא הוא וכדלקמן ר״ס פ״ו נבי ביצים מטעם לולאי לא משקר רמירתח וירא
 על״הו: יט ניח יוםף וכת;
 ושמעתי אף על פי שנמלא
 ונ נו«א שביציו אוומין
 כשמולמין אותם חוזרים
 לשחרות : כ משנה בכורות
 וף וי וכרנ אשי ננמ' שם -

 to שם בעשנה;

 פרי חדש
 נמר ובהגהת אשו׳׳י נמנ
 שרשנ״ס כתב נשם לנינו
 שלמה שהוא וג טהור וריי

 שמא יתבלה לגקל נוכל להביא אותו
 העוף או הלג וללמות ליה אבל
 באומר אני מלחחיס מבואר להליא
 כהר״ן פא״ט ל״ס באומר של עוף
 כו׳ בשם הרמב״ן ללא מהני בעובד
 כוכבים אפילו כשהם שלימים
 ואפי׳ בישראל משוד כתב שס הר״ן

 ללא מסני ע״ש וכן מסקנת הרשב״א יחסיו /אמי כל •טי שיאכל
י נרבוטא לא יונה לאכול לויתן ״ 5 * . ר ר J ״vL י - / י .״*,״ף - ״ _ _ 
ב י יפעם אמת התירו יבינו ח ר ס  בת ה החרוך ל ס ל וס נ כ
 לבין בעובד כוכבים וטל בישראל אפליס וא״ל בחלוט שהתיל
״ «־« P ומיידי הט ״ * י *' י א  WO לא ״
 מסיק בקצר שם ע״ש אלא שדקדק כל סנווליס לסמוך טליהט
s י מ *  0שס באריי מי\? סרמ5״ן כד?יי &
 הר״ב בהנ״ה אבל דעתו שם עצמו משתנוינןניהונןכ׳מהיש־ל
tנייל?, S F J I S אינו כן ונס כתבתי בספרי שלא עלה 
. וע ו  _ ,י ״ _ . . שמותר לסשתחר נ
 זה טל לעת הלמב״ן לודאי אין ילעילנס״קג׳נתנמייעיןא

) או חדים טמאים [כח] (וה״ה ם י ד  (פי׳ עגולים יעגיס מ

ח שואל לישראל ) א׳ כד ואי חד י ל טי ) (  בקרביים נמי דיכא הכי

 המוכר אםא״ל אני מלחחיםוהוצאתי׳מדג טהור אובל
יכ  על פיו ואם א״ל מהודי׳ הם אינו נאמן סינטמאא׳
ז נל] י° ועכשיו פשט  היה ארם שהוחזק בכשרות כ
 המנהג לקנות ביצי דגים בסתם בין שלימים בין
) שיהיו ב י ) ד ב ל ב  נמוחים ואפילו מן העובד כוכבים ו
: ל ל  (י) אדומים אבל השחורי׳ אין אוכלין אותם כ

ג טהור כה(י) שנמצא(fo) במעי דג טמא ד  ט [לא] כ
ט נלב] *)ביןשנמצא(יט דרךבית הרעי ביןנמצא  כ
«) טהור ; ץ(  דרך ביח הבליעה נלג] בין שיצא לחו

א שנמצא במעי דג א *) דג טמא ל ) ל נ ד י  י (

 הזה אלא לאין אנו חוששין לזה
 לחירוצא לרב אשי להלכתא כווחיה
 מטעם לרוב המשריציס משריצים
 במינם וכיין דמיעישא ניניו
 לא חש הטור והמחבר לכהוב הלין
 אס נמצא בביח הרחם לאסור ־.
) דג טמא שנמצא כוי . ד י ) 
 בטור כחוב על זה ללא חשוב
 כמעוכל כיון שהוא שלם ער כאן
 לשונו כתב ד״מ משמע דאס
 אינו שלם חשוב כמעוכל וכ״ה
 באשיר״י הביאו ב״י כאן עכ״ל ולא
 נהירא רמוכח בגמרא לשאר אמוראי
 ורב אשי בכללם רהלכחא כוותיה

 רמתניתין

' • 0 1 1 V־fi*r אי ? 6 ל ר א י ר א ב ״ ב ש ר  לעלות על הלטח לסמוך אדבורו של עובד כוכבים כשאומר אני מלחתיס דודאי אין עדות לעובד טכבים ואין דקדוקי מל ה
 אלא גס הרמב״ן סובר כן כמבואל בהל״ן שם ונם הב״מ והללישה הבינו לרעח הרמב״ן והרשב״א והר״ן לאפילו בעוגל כוכבים ממי אני מלחתים גרשי^גשוק" נתראי ?מ־ומ
 אפילו נימוחו וז״א ובאמת נראה שנמשכו אמר לברי הב״י בל״ה והא לאין נקחיס כו׳ וכבר כתבתי שם ישוב לברי ב״י בזה ללא מדרישה שטרח סאי מאן ואכל«יתא יגי
! ^ B u * F p S ק ז ח ו ה ו אא״כהיהאדט ש  מאדוהניה הרבה בדברי ב״י האחרונים בל״ה והרשב״א כ׳ ט׳ ע״ש בררתי כל זה באורך והמשכיל יבין: כ
 בכשרות. פי׳ דאז נאמן בין בקרבי לגיס בין בעוברי לניס בין שלימים בין נימוחים אפי׳ אינו אומר כלום אבל ולאי אם שני ראשיהם כלים גשס׳ סשאלסות והתיש׳ נשס
 תו חדים אפילו אומר אלס שהוחזק בכשרות שהוציא אותו מלג פלוני ואומר שאלו הלגים ואלו חלביהם אינו נאמן שמכחיש התולה ומפשיט ממיישין*הא"\?קמ׳׳ל^אף
 ומבואר בש״ס וכל הפוסקים וכ״כ מסרש״ל פא״ט ובעע״ז כחב וז״ל אבל אס אין להם סי' טהרה אלא שב׳ ראשיהם כלים או חלים אפילו אומר ע״נ ואס נמצא גמיס סיס
*why אנימלחחיסאין סומכין על דבריו אא״כ הוא נאמן ומוחזק בכשרות דשניהם כדים או מדים סימני טומאה הן ולכך צריכים למוש עליו מאד אפיס לויס עיכ 
. הלשין ׳  שאינו משקל דשמאטעה בדג עצמו או נתחלפו לו וכה׳׳ג עכ״ל וחלילה להסתפק בזה ולומר דשמא טעה דודאי משקר כ״ש שאין להעלות על הדעת ס)בץ ענטצא כו
ה נית«•* א? ירונימ״הגלימי ח מ ו מ ס ^ י מ כ י ח כ ר 5 ו א ה ל י ש א 5 מ ר ו ב ד ו 5 ר ק . ז״ל הב״י ונ״ל שהקדמונים מ  שמוחזק בכשדות יהא כאמן בזה : כז ועכשיו נתפשט המנהג
 או שיאמל אני מלחתים אלא כלי להחיל כל מין עובלי לניס בין אדומים בין שחולים ואין הספק אלא כשחולים דאיכא מיניים טמא אבל לנ״עשי׳ יהאמוכתא מלתא
^^^V^Vmi ן י ג ע ל כ  האדומים נתבלל להם שאינו בנמצא בשום מין טמא וכלי להסתלק מן הספק חזלו ואסלו כל מין שחולים והתילו כל מין אלימים ב
 אפי׳ מיל עובל כוכבים ובלי שים בליקה מאחר שאיני נמצא בטמא כלל ישמעתי שאע״פ שנמצא דג טמא שביציו אלומיס כשמולחיס יג שמא שיצא ממע^״״ססור
 אוחו חוזליס לשחלוח לא״א לטמא שיהא אלום אחל מליחה בשום פנים בעולם עכ״ל ובאו״ה כלל מ״ב ל״מ כתב דאין לסמוך עתה על סימנו מיתי משוס יחשינ מעויל
, מ ״ ש י א , , ^ , ״  עוברי לניס לפי שא״א בקיאים בהם עתה עכ״ל ולכאורה היה נראה להשוותו מס הב״י ולומר לאו״ה מיירי,בשמוריס אך נראה טון לאחלון היה ™, ^
 וביאל כל המנהגים בפילוש היה לו לבאל בהליא חילוק זה לשחוליס ואדומים וע״כ צ״ל שלא נתפשט המנהג הזה במקומו להא המחבר כתב י״ק לישנים והמתני ונתל
^ » T ™ M ם והאו״ה י ר ו ו י ל מי1 ש י כ י ס ו א י פ ס  שאין אוכלים אוחס כלל משמע אפילו נמצא ביל ישלאלבגונא למהניביה מטעמא שכלי להסתלק מן ה
 כתב שאין לסמוך על הסימנים בזמן הזה משמע לבנונא ללא צריכים לסימנים כגון נמצא ביר ישראל ע״ל שאמרנו מוחל : TO שנמצא שנמצא סא יצא שלי וינומא
£ מותי מש?ס יא״י* 0 י 5 פ ר ה ח י א 77I ב 5 מ נ י P ש מ ו ל • ' כ ו א נ צ ט נ בי1 ש

ט  י• כ
ז  " ח א P ש " w ר א ב ת . פירוש אפי׳ לא ראינו שבולעו הכי מסקינן בש״נ»מפמא י ׳  כו

 או דרך בית הבליעה ובין נמצא דרך ביח הרחם ולא אמרינן כיון דבבית הרחם הוא אשרוצי משליז לרוב לגיס במינן משריציס הלכך אמרינן נתר רונא ורוב וגיס נמיינן
ח K לא'«n » «?י ו ה ס ו ח  לג על לג נפיקול״ל למים שהבהמה שותה לאמרינן לעיל ר״ס פ״א דאסור דשאני התם דלחלוחית הגוף מתערב בהם כן כתנו ה
. ז״ל הרא״ש תימה לבמסכת אהלות תנן גבי כלב שאנל בשר המת ומת כמה תשהה במעיו ג' ימים ואמלינן יג עייל יג נפיק ׳ ו  והרא״ש : ל דנ טמא שנמצא במעי כ
^ ^ S , M ׳ t e K ה « ל ח מ ה י  מע״ל ובעופות ולגיס כלי שתפוללאור וחשרף אלמא משובה כמעוכל וה״נ תישרי ויש לחלק בין איסור לטומאה והר״ר משה ז"ל ה
 בין היכא שאכל ו-ועס בשיניו ובין היכא שבלעו שלם כיהך מחניחין דבהכי לא חשיב מעוכל עכ״לול׳ הטור וטהור שבלע דג טמא אסור ללא ישאנייהתש ללמלומימ ה״ן
י א " B ' f 9 , י י 6 ׳ " א " ס " ס נ * א ש י ה ' ש י י ש כ ^ י ש ג נ ^ י ג ר ה א ש י ' ה י כ י נ י נ א י י ' ר י ר מ י א ע ^ ר ש ח ( ס י ל ה ש י 0 לא ה י י י פ 7 " ה ל י ״ נ ל י " כ ם ע ל  חשיב כמעוכל כיון שהיא ש
ן טת המס לד״עיאשול י  עתה אחר שבלעו לא משיב כמעוכל והיינו שכתב דלא משיב כמעוכל כיון שהוא שלם ולשכתב כיון שבלעו שלם והיינו דכחב בא״ח סי׳ חס״ז י
 גבי חטה שנמצאת בתרנגולת בפסח ריש מתירין למשיבא כמעוכלת כדאמרי׳ לענין טומאה וא״א הרא״ש ז״ל הסכים שאין ללמוד איסור מטומאה והאמוינן והי- ממיעיט וגיס
 עכ״ל מ״ל אבל הב״י אחר שהביא דבלי הר״ר משה הנ״ל כתב וזהו שכחב רבינו ללא חשיב כמעוכל כיון שהוא שלם עכ״ל נראה שהבין לר״ל לאפוקי י?״״ ת טהיל אגל הש יו
 לועס בשיניו ולרבריו צריך ליישב לוראי בין לתירו׳ן הראשוןובין לתירוץ השני של הרא״ש היכא ללמסו בשיניו חשוב כמעוכל אלא למעיקרא הוי ס״ל נתנ שאפילו נמצאת ולך נית

ה נל« א מ ו 1 י נ ב ג ' ד י  רהרא״ש רגבי טומאה איירי כשבלעו שלם ולא לעסו לכך כתב לאין ללמור איסור מטומאה והיינו מ״ש הטור בא״מ אבל הר״ר משה פ
. לשון הטור וטהור ישמעתתא ״לה לא מיייי אלא ׳ ו א שנמצא במעי דג טהור כ  איירי כשלעםו לבכה״נ פשיטא להכא והכא חשיב כמעוכל ולוק ומ״מ הראשון עיקר: ל
 הגר״א נשאין ידוע תיכן היי וננה״נ

. עשיך בשט ב״י: [לא] דנ סוזור שנםגא . לשין י ו . ננ״ל : [ל] ועכשיו נ  נוי
 חטתני׳ שבלע ואטד שנטגא ד״ל אע״נ דלא חוינא דבלע כרב אשי שט ! [לב] בין נוי
 בין כו׳. נטי שט לרב ששח ור״פ וכיש לרב אשי ו [לג] בין שיצא נו׳ . חוטי שט

 ד״ה רוב נו׳ ואין ראיה נוי ;

 הוא יאמיינן יניון ירונ
 ינים משליצין נמינן אס נן
 מסתמא נלעו ולהכי מןתל
 ווה משיט : (שם סעיף יי)
 דג טסא שנמצא כיי. נסרק
 י״א ואהלות ננ׳ נלנ שאגל
 נשי המת ומת תנן נ״ס
 סשהס גמעיו ג׳ ימיס מעליע
 נעופות וגדגיס נוי שתשו!
 לאור והשרף יניי ל״ש ו״י
 נן נתילא אומר געוסוש
 ונוגים מעל״ע ונתב הר״ש
 שם גפיווש המשנה והתוססות
 נפיק לבכורות לחו שנןייא
 והתוספות גשם רית נפרק ג״ה וף ציו שסלנה כר״י נן נתירא וכן פסקו הרע״ב וסומג״ס שם נשי׳ סמשנה ובחבור נפרק כ׳ מהלכות טימאת מת . ומהא יאמלינן נס״פ נ״ס אנל חצי זית והקיאו ומול ואנלו ומחיינ משוש
̂קשות לוס מהא ואמליגן  שהיי נס;ס גרונו ננוית ולא משני([ ליס עיכול ופשקו סרמנ״ס נסרק י״ד מהלכות מ״א ל״ק מייי דגשיעור נמנמ כזס דהיינו בכיי אכילת פיס פשינוא ולכ״ע לא ממשנ מע1כל נסכי וגס אין לי

 כ״ו
 תשובה

 עיין נוס בתשובת נו״ב מלק יו״י סימן
 התשובס :

 פתחי
 (ל) שנטצא,

 באמצע
 יסודס מ״ש עלי! נוס]!

 כחכ השייך ול׳׳ד למיס שהבהמה שוחה מהם דאמרינן לעיל ר״ס פ״א דאסור דשאני
ח הרחם ללעח השייך גס כן מוחל וליעח הס״ז אסור ללעת רש״י אלא לאין חוששין ליעה זו משוס לרוב י נ ם מיהו בנמצא נ ה  התס ללחלוחית הנוף מתערנ נ

 ביאור
 נידושלסי תביאו תוט' שט דיח אטד כוי ובחולין שס דיה פיטנין נוי אנל חראנ״י טי'
 נדברי רית ונ״כ ריח ינתנ חרשנ״א שכן טשטע טרש״י בחולין שט י״ח ח״נ נוי חנף
 סיםגי ביציט נו׳ ד״ל דוקא נביציט ונ׳ ת־שב״א דהרי״ף ט״ל דבביצי דגיט איצ טיטן נלל
 דידאי הן טהורין נתי' רשט סטי טנאן עוברין דלכן כ' כחולין ובע״ו נך טיטני קרבי
 דניט(ע"כ)'[כר1] והית בקרבייט.כן דעת נל הטוסקיט לבד הרטנ״ט ושי*'׳ [כט] אא״נ

 באר היטב
 אפילו אומר אלם שהוחזק בכשרות שהוציא אוחו מלג סלוני אינו נאמן שמכחיש
י ומצאו שאין נ ל . השעם משוס שהקלמוניס חקרו נ ם י מ ו ד  אח התורה: (כ) א

ר ו ה ) ט נ כ . פי' אע״ש שלא ראינו שנלעו: ( י ע מ  כאיומים שוס שמא: (נא) ב

 נסיק.גתוא ייומא וי שגלע שופין של תרומה והקיאן וגאאחרוגלען מראשון משלם קלן וחומש והשני אינו משלם אלא ומי עצים ופסקה הרמגיס גפיו מהלכות תלומות שכני תיי! הל״ש להמם"לאו משוס דהוי עיכויל
 אלא לפי שכני נתחללה הסיומת נאכילס הראשון וכן נ' התוספות גשם הר״י חייס נסיק י׳ ישמעאל במנחות וף ם״נו אלא יששה מהא ומשיק המס מעשה ונלעו ואניס ש:י תינוקות ונ"

 משוס דרכיך ומשמע אף ;ולא שהה נוי עיכול ונך פי׳ הומנ״ס נפי נ' מסלי טומאת מש וילא ניש״י נפי ג' ימענית וי״ל ושאני סתם שהקיאו דיך גית הרעי וההיא דס״פ ג״פ מייל' שהקיאו דלן פיו. ואנתי קשה
 ונא מעשה לפני חכמים וטיהרו את הנשר

 מהא וסנן גפ׳ קמא ובכורות וג טהור שנלע וג טמא אסור באכילה וסתמא קתני לה דמשמע ואף נשהה כוי עיכול וננ״י נא״ח נש״ס תש״ו הניא גשם סט״ג ושיה והר"! וכיכ נתוס׳ לחי שינוייא והראו׳ש נש׳ קמא וגבורות
 וכן ועפ סי״ט ושייקח נשי׳ רצ״א הל ס:י יגוואתא שניי דיש לחלק;ין איסור לטומאה. טוו סיסיף.הראיש שס שהריר משה מטינטיוא סיס מחלק.;ין סיכא שאכל ולועס בשיניו ונין סיכא שבלעו שלם וכן כתב ג*כ הר״ש
 נפי׳ אהצו׳ והמיס׳ נמנחית ולשיטה וי נל שנלעס נשיני' ונשתהה נוי עיכול מי ליכא למיחש למיוי מיהו חטה שנמצאת נופק תלנגולת נפשת לנ״ע אסירה אף אס יוס או ממיס שבלעה דאי לשיגוייא דיש לחלק נין אישו'
 לטומאה כיון שלא נתענלה והיא שלימה אף שנשתהס כוי עיכול אין גנך כלום ואי לשינןייא דסי״ס סיי הוא שלם כמו שנלעו ואף א$ הקיאה. ורך נית הועי משום דומי טפי לעצמות מנשר דאמיינן גני ואני׳ שנלעו
 שני תינוקו' שטמאי את העצמות ומפרש נמנחות משוס יאקושי טסי. והן תרנגולות שמסטמין אותם נחמינות עגולים של חלב שמלעיסין אותם נהם ואין לופסין אותם גס נוס יש לו וין מלנ לכ״ע ואס נשל לקינה
 של היתר צייו * לבטלו וכן יש ליזהר גענין המליגה וכמיש ניוקת בסי׳ לציא הניאו סלי ס״ס ס״מ ודי. שמא שנמצא נמעי דג טהור ג״כ לנולי עלמא אסור אף אט נשתהה כדי עינו{ ימיה! אס יצא דרו בית שיעי
 מותר משוס דמחשיג מעוכל וכ״כ התוססות והלא״ש גטלק קמא דגכורות וליד לחטס שנתנתי דלא חשינה מעונלת נסכי ושאני חטה ושריון. וסנויר כתנ וזיל וטסיי שנלע דג טמא אסור דלא חשיב כמעוכל כיין שהוא
 שלס עי כאן וגא״מ נשימ! תשיו גני מנוה שנמצאת בתרנגול׳ נפסח כתב ריש מתייין יחשינה נמעוכלס ניאמרינן לעני! טומאה וא״א סיא״ש הסכיס שאין ללמוד איסוי מטומאה ע״כ והנ״י הנין מיניי הטוד כאן דס״ל
 נסנרש סיימ ווה טה שמסיים הטור כיון שהוא שלט רצה לומר כיון שבלטו כשהוא שלס ולא לעשו בשיניו ולא תשיי נמעונל ולכאורה קשה שהרי סנוור נא״ח נשב ואין ללמוד איסור מטומאה וולא נשברת הי״« וניאה
 והא ומשלגינן בין איסור לטומאה היינו מעיקרא והיי ס״ל ולעני! טומאה אף שנלעי שלם וומיא ווג ישנא ונמצא שלם כל ששהה נוי עיכול תי לא ענןמא ולוה נתנ נא״ח דאין ללמוד איסור מטומאה ולאסוקי מסיש
 מתייין אנל לפי מאי למחלק סר״ט נין בולע שלם ללועס בשיניו לח מסתבר לפלוגי השתא נין איסור לטומאה שאס נמצא נמעיט שלם כמו שבלעו אף לטנין טומאה יאף שאס שסס נוי עיכול מסמא ואס נמצא מרושק

 מילואים
. למס לנו להכחיש את סעו הנשי ולא נאמר גי מקרה קרס ספך מן השבע כי הדג הזה הי׳ ל1 קרבים ׳  (פיט! פ״נ ש״ל ם״ק כ״י) וחלילה לחפחטק ני׳ . וכעין זה גזר אומר לקמן סי׳ שיו סיק א' ע״ש נ

 וי׳״צ אחד ומצינו גנהמה ט שמאס תוליד שהווה ובן לספן ואנן אזלינן נתר האס כילעיל סי׳ עיש סעיף משונים משאר ננ׳ מינו ובכל זאת כשי ני סולכין אתי המוליד וכיצטיל יעיין נפמ״ג :
 (ירד ח״א) סשינ
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 רמתניתין מיירי באינו שלם אלא רכ נחמן לחול הוא דמוקי לה בשלם ויהיה קשה עליהם מההיא דאהלות אלא כוונת העור על
 פי פירוש הר״מ מפונטייז׳׳א רכל שלעסו בשיניו ובלעו מקרי מעוכל אבל ברג זה שבולע הטהור בשלימותו לא מקרי מעוכל וע״ז
 נתכוין רבינו הטור במ״ש שהוא שלם וזה מוכח גס כן מלשון כיון שהוא שלם למשמע שהוא פשוט ולא כחב אס הוא שלם אלא ע״כ
 לקאי אמ״ש שבלעו לאפוקי לעסו ואם כן גם אס נמלא מרוסק קצת גם כן אסור ונ־מ מזה לחעה הנמצאת בזפק העוף בפסח
 ללא משיבא כמעוכלת אף על פי

: שנתרסקה קצת:: ( ׳ א יי! ה " מ ה ס ft"5 מ ״ נ מ  שבלע לנ טמא אסור וצ״ע קצת למה טהור («) אםוי (ל׳ י
 כ׳ בסחם לאסור משמע אפילו יצא

 למיץ לומיא לרישא רהא הרא״ש כתב בהליא רביצא למיץ שרי משום למשיב כמעוכל למשיב כעפרא בעלמא והמחבר שהעחיק לשון הרמב״ס
 שנמצא יפה כיון וגם לשון סטור יש ליישב כן:

 באר חיטכ
 קלח לא חשינ כמעיכל ינ״מ מזה לחשה הנמצאח בזפק העיף נפשח דלא חשיבה
 כמעיגלח אע״פ שנחרסקה קלח(ועיין בא״ח סימן חם״ז ייש מחירן בחשה זחשיב
 כמעיכל)יכ׳ השייך מיהי בנמצא שיצא לחין שר• דחשיב במעוגל יהי׳ כעשרא בעלמא:

 המשליציס משריציס במינם ילנך מיחר בנמצא בגיח הרחם זאמלינן זג עייל
ר . כחב הש״ז בשם השוד זלא חשיב נמפיכל כיין שהיא שלם ו ס ג נסיק.־ (כג) א  ז
 יפי׳ זכל שלעשי בשיניו ינלעי מקרי מעיכל אנל כשבלעו שלם אע״פ שעכשיו מריסק

 פרי חדש

ל ו כ י י מ ו ם נ ס א ש ס ל ף א  א

מ י י ס י ש נ ת ק א ו ה א ו מ ס ו מ נ י  א

ו נ י י ה ה א מ ו י מ נ ל נ ו כ י י ע ו  נ

א ה נ ו ו י נ י ש ס ב ע ו ל ל ו כ ו א ש  כ

ר ו ס י א ב ר ו מ י מ ר ל נ ת ס א מ  ל

ל ו נ י י ע ו ה נ ס ס ש ף א  א

ס א מ ו א ס ל ו א ס ו ן א ש נ י ע א  ו

ו ה ח ל י א א נ י ו ו ר מ ו ס י א  ו

י ו נ ו ק מ ״ ן ו ׳ ׳ ש ה ה ו ! ו י נ ע  ל

ו ע ל נ ן ש ו י נ נ ת א נ ל ו ר מ ו ט  ס

ס ל ה ש י א ה ם ל א ש ו ״ ה ם ו  ש

י א ו ו ן ו נ י ר מ ו א ע ל נ ר ש ח  א

א ו ה ! ש ו י ל פ נ א א ו ל ה ו נ י  ע

נ י ש א ח ה ל ת ם ע ם נ ל  ש

ח ו ו ר מ ם ו י כ ס ס מ ו ל ו נ ו ע מ  כ

ת ״ א נ נ ח נ ה ש ם מ י ע ש  מ

ס ״ ר ם ס ש ׳ נ נ נ ה י ו ר ו ט ה  ו

ס א ר ו ו ט י ה ר נ ו ע מ מ ש מ  ו

׳ י ש ה ל ו נ ו ע מ ׳ נ י ש ם מ ל ו ש נ י  א

נ ו ל מ ו נ ו ׳ מ מ נ א נ ה ו ו י ל  ע

ל ה נ ר מ מ ם ש ל ו ש א צ מ ל ש ״ ו ׳ י " ש ו י ס ו ש מ נ ר ו מ ! א י נ א ע ו ם ה ל ש ׳ נ י נ ת מ י ל ת ו מ ן ו מ מ נ נ א ר ת מ י ק ו א ם ו ל ש ׳ נ ר ״ מ ס ו ״ ש ס ׳ ו י נ ת מ ט ו ש פ א ו ת י ל ם ו ל ו ש נ י א ׳ ב ר י י ׳ מ י נ ת מ י ו א ר ו מ ו א נ י א ל ל נ ם א ל ש ׳ נ ק ו מ א ו ו ו ס ו ת ן ל מ מ  נ

ו ע ל נ ו ש מ נ ס ו י ע מ ס נ ל ש ן י נ ע א ה צ מ נ ן ש מ ל ו נ ס ו י ר ו י נ ם י י נ ו כ ס נ ״ ר י ה ו נ א ו נ י ו ו י נ ע ל א . ו נ נ י ת נ ו נ ל ו כ ו ע מ נ נ י ש ם מ ל ו ש נ י א ל ש נ מ ז ״ י ה ר נ ק י ע ! ה נ ל נ ו ״ י ע א ׳ ס ל ו ס נ מ ר ׳ נ ה ת ש ה מ ו א ה ו ל ר נ י י ע א א ו ו ל ה ו ו נ ו ו ת ר ו  צ

ן ס י ו ! מ ל נ א ת ש ו פ ו ! ע ו ס מ ס י ע ל ו נ ל כ ס א ל א נ ש . א ״ ה ע ט • מ נ ! נ " ש ס ת ״ ס מ נ ״ ר א ו ע א ה י נ ה ! ש י ר י ת ש מ י א נ ל ד ר ו ק י ן ע נ ! ו ע ל ג ש ר מ ס נ ל א ש ו י ס ר ה ל ש ו נ י י ע ו ה נ ה ס ש ף א ר א ו ס ע א ״ נ ה ל ט י ת נ ן נ פ נ ו ׳ ו נ א נ נ ׳ ה  נ

ך ר ר נ א ו ו ס ה ת א ע ת ל ע ך מ י ת א נ ו ה פ ש ״ ע ׳ א ע ר ת ה י ן נ ר ס ו ו א י ק ס ה א א ו מ ל ע א נ ר ש ״ ע ש ח מ ר ו ו ס א נ ל ל ח ן ו מ ן מ י ו ו ו ל י א נ ו ת ש ע ת ל ע ו מ נ י י ה ל ו ו נ י י ע ו ה נ ה ס ש א א צ ו י נ נ ו ל ו מ ל נ א ו ש ח א ש ע ן נ מ ! ת י נ ע  ל

ו ס י מ ס ו י א מ ט ת ש ו ק ו נ י ל ת ת ש י מ צ ע א ו י מ ן ם ו י ל כ ו ע י מ נ ש מ א ם ש ל ו א י ק ה ף ש א א צ ו י נ ס ו י ט ן ת ו נ ה נ ש ו ק נ א ז ו ס ה ל א נ ם א ל א ש י ה ף ש א ם ו ר ס מ ל נ נ ע ת נ ה ש ח נ ו ה ה ו ס ו ו ש י מ ר א ש צ ו י נ ס ו י ג ן ו נ ב ו ל ח ר ו ש ו נ מ  כ

ס ; נ ס ו ס מ ו א ו מ ל ע א ב ר ש ב ע י ש ח ת מ ע ש ל ע ך מ ו ת ף נ א א מ ל י ע ל ו נ ך ל ע י נ ת ג ם ש י י ע מ ! ב א צ מ ס ו ל ! ש ל ק ס א א א ר נ ת ס  מ

 נליון מהרש״א
: ('א*י) דביצא לחיין שרי עיין לקטן סיט! פ״ר. ס״ק מ״נ א צ י י י סוף ע״נ נתבו דדלטא שריי! ג י נ מיהו המוספות בסוניא בניירות ו ת ש נ ״ א ר ) דד,א ח א י  (שיו ס״ק ל

 טשכצות זהכ יורה רעה פג הלטת תים שפתי דעת

 עש״ך דעו) תטחנר נמר״ט דלא נעינן קניעית טקוט וסתםא בפירושו
 וי״א נהנ״ה הוא ועת שאו פיםקיט וכפי הנראה הרא״ש טכללס דנעינן
 נטקיט טיוהד דאלינ היישינן שטא נשר טטקים אחר ונובק ברנ זה וטיהו נהרבח קשקשים אף שאין
 נטקוטית אלו טותר דלא חיישינן בחרנח שנדבקו נרנ זח וכן טורה לשין הרא״ש והםעיין כפרישה אות
 ח׳ יראה קצת להיפיך יע״ש יט״ם יש לפרש כט״ש רנהרנח מיתר(°) וכאםיי •י 2 יש . עש״ך דקשיא
 ליה קושית חםרישה רהוליל יש טינידניט שאין ניכרים הקשקשיס וחיי רה״ק •ש רניפ שידוע שיש
 לחם קשקשיט ואין נינרים טוזטת רונ דקות! וא״כ אם יטצא טין שאין נראיט נר.ט קשקשים אלא ע״י
 נדיבת חננד שחם טיתריט . יעיין נח״נ בהנחות הנ״י אות ע״ד הביא דנ שקורץ (פיש אישפא״ר)
 טהיר הוא שםחטח נעם בשער. שעולה טהיט טשליך הקשקשיט יהניא שט ששר אחד טאיר. שאל ע״ז
 והראו לו שלקחו בנר שחור ונתנו נטצורת והיח טלא קשקשים שהס לנניט ולטעטיט בגר לבן נקשקשים
 שהורים •י ג נל . עש״ן־ נתב הפ״ת אות נ׳ רנל שיש לו קשקשת א' נטי בירוע שיש לו טנפיר
 דאל״נ לא חיה טקשה הנטרא לנתיב קשקשת . וניט לריק בעומר תחת לחייו , הנרבוטיא אף שאין
 אונלין ט״ט ספתחרין בו כ״נ היש״ש פא׳׳ם סי' קנ״נ משום רחרבח נאוניס טחירין באכילה ונ״נ הפריח
 איח נ״ו . פוזב הנ״י נל שאין לי וננ טדוק ייראי םשא הוא אנל לפטוך על טיריק חזננ לחתיר לא
 הביאו הנה״נ . נתנ הפרית אות נ״ו נרםי׳ בפ׳ יתרא וטנות האי טאן ראנל ניניתא דניני נרנא
 לוקה םשוס שרץ השירץ זל הארץ יפי׳ הערוך שהוא דנ שיש לו קשקשים וסנפירים ואס חיח בטים

 היד. טיתר נשנירולו טהארץ אמיר היא יע״ש :

f נענודח נינבים ט' אין טעטירין ל״ט א׳ תירא ריטא אפור חטרא דיטא שרי וםיטנך טהור V Q ^ 
 I טטא וםטא טהור ונחנו התים' והראיש דהני תרי נת! טיטניס וסיים הוא״ש נללא דטלתא
 כל ראית ליח קלפי שרי פי' קשקשים וחיא מרנרי חרי״ף בעבודת כוננים ואי! חילוק ני! שהוא נציות
 דנ או תר. ונרוטח . ויש לראות םיש הני תרי דיהינ םיטנא וחלא הכל תלוי בקשקשת וסנפיר ואולי
 דלית תורא דיטא חרנליט רט נטקוט סנטיריט קטיל דבל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר לא נאטר אלא
 נוגים לא בחייח חים נט״ש הםי״ם בדנ ספרדי הניאוחיו בט״ו. ולשו! חריט בפ״ב טט״א הי״נ פירשנו
 בט״ז . רע דשיבוטא חוא דנ טהור נרםוכח בקידושי! ר״פ חאיש טקרש טלה שיבוטא ובחולין אטרח
 ילתא לר״נ חתיר לנו םיחא רשיביטא והוא עז חיט כ״כ התופי ל״ט א׳ דייר. וטיטנן־ והריט וייל בחל׳
ל חראיש בתשובח כלל ך'  נלאיט בחב שהוא חית היט יעייש יעיה״נ בהגהות חביי אוח נ״ב תטה 1
 ט" ט״ז שהוצרך להניא ראיה דשיבוטא טהור הוא והא נטרא ערוכה הוא יע״ש . אטנם טיש עוד
 חכח״נ סיף פרק הפרה הנהינ נעיזא ושיבוםא טהי לא ידענא ראייתי דאררבר. להר״ט זיל דאין לוקח
 טח״ת אלא אחד סחור יאהר טטא טשטע לנאירה לחיטך רשיביטא טין טטא חיא ובם' נינת וורריט
 חאוכנו יע״ש וט״ס טחולין וקדושין יש ראיה : ד אט . כתב השיך נזר. לחוד די כשטתחנרוח יפח
 ולא בעינן שיהא רוטות נטראה גינ ועט״ש נפ״ז ועם״י ק״א בראש כבש : ח א»לו . עשיך דאפילו
 קא׳ אתרווייחו אחיתר׳ דלא נאסר טהטטא ואאיםוד דלא ניטא טדחא סחור הא נטי טהור נטו נלניח
 בציר לרעת י״א והוא חר״ס דשאני ציר רובנ[ טקילין סשא״נ חתיכח נופא חוח םטיקא דאורייח' ולקסן אות
 גינ םכואר הינא ראיכא שאר חתיכות שאין ניכרות אף הציר אמור אטו נופי וסרינא היה שרי הציד
 ואם ספק אם נננש יום שלט לכאורה יש להתיר כאן דהוח ם״ם שטא השאר טהורות ה( ושטא לא
 נכבש טעליע וזי׳ אות ס״ז ובאית נינ אנאר לענין אי שחח נרי שיתנו על האש ויותיה טהו (>") :
 ן יאט . עש״ך חניא נינ לתרץ דברי תרא״ש ריש לחלק בין ר.דנ לפנינו ואנו רואי! ריעותא שאין בו
 קשקשיט טר. חזית דטטיעוטא שםשירין נעלותן טמיט איטא טטיעוט סטאיט רוטי לפחידיט שיש לפעטיט
 בטטאיט ראש ישדרח םשא״כ בטליחה אםרי נן נשרי ע״י טליחח אי נטלי טקורם . והטחנר כו״ם רט״ש
 בגטדא ראש ישדרח פירישי שיהא ניכר בט״ע שהיא טטין דנ טחיר . יהנאין טיה' לינ חנליש אםר
 דל״ק דברי חראיש אחדרי נשחוזיר ברא ש ושררה רניט טלוחיט חיינו שיש קצת חוזיכות עס קשקישים
 וטקצתי בלא קשקשיט אשרי׳ טרחני טחוריט חני נטי בצירוף ראש ושדוח הא כל שאין נהם נלל עם
 קשקשיט אף ע״י טליחח וראש ושדוח אין לחחיר יכן יש לפרש רעת רט״א דאין להתיר אלא בנטצא
 סקצת החיכות בקשקשיט והוד. חוטרא לפירוש זר. . ויראר. לי אט טצא רנ בלא קשקשיט וראש ושדרח
 רחב שאין להתיר הציר םטעם דהיר. טפק השקיל טיעוטא דטשירין ימיעוסא ויש להם ראש ושררה
 יצ״ע (°): ן שטא . עש״ך דנים רמי קרםייחי ולאחר שיעיר טליחח אין פילפין ציר לאשיר הטחיריט
 ויראח טדבריי דעכיפ תיך שיעיר טליחח איפרין יטיש ציר דנים דרבנןכ״ט טאי״ר. כלל י״נ ד״ה דייקא ציד
 דרבנן אץ לאפור אחי־ שיעור טליחח וטשטע הא שטנוניח ראוי״' אף לאחר שיעור טליחח אין לחקל וט״ש
. ודע טח ש״ט לםפק הוא בחיות ו  הריב ספק אי יש שמנונית הוד. פ״ם עש״ש בט״י סר. שיש לפדש נ
 היט בעלי קוטח נטו ע־זא וחטרא דיטא וכדומה אט נוחנ בחס הדין חוח דלאחר שיעור טליהה אין להם
 1יו או דם״ם לאו בכלל דניםיהן נש רנ מפרדי אי נאטר דטשא הוא דרנליט לאו נםקוט סנטירין הש אף
 לאחר שיעור טליחר. אומר נלא נטלו קשקשיו רקטים׳ יותר טעופוח כטנואר נסי' ע' ולא פולט נל ציר
 נתוך שיעיר טליחח י• ח וי״א . עש״ך וטיהו להלנח ריענד אט קני טותריס ויש לדאות חא ק״״ל(באויד.)
 טטק דרבנן הינא דאיתחזק אשור ואטאי טתירין נאן נוקטיה אחזקה רהשתא שהיו כלוחי! נ״נ תחלח
 ניחר וייל ראינא נט• טעטא דאין דרך לטלוח טטא וטחור יחד כט״ש הב״י נשט הרין דטטא א״צ טלח
 נינ נטי הטהור עיין פרישה אות ט׳ וטשיר. א״ש בציר שטביא עובד כוננים דטשםע נל שאין כלנית
ח שכיה טשא״נ נטליח טטא יטהיר 1 ר  נתונה אף אט קני אמירים ולא טקילין לוטר פפיקא דרבנן לקולא ד
 לא שכיח ועיי! לבוש פיו טיש בזח (וטיחו יש לוטר חזקה רטעיקרא עדיפא ועיין) נתנ עוד השיך
 נשם חריט דאף ציר ננילח דאורייתא בשל הוא בששיט וטשטע דטחית טפי אי! בטל אםנס ביש״ש פניה
 סי' עיט טפק בפשיטות רציר טטא עם םחור בטל ני״ו וציר שנבלע בדנ טהור בעינ! פ' וניש בא״ס
 טםש והנה״נ בהנחות הביי אות ליח חעתיק בפתט ציד טטאים בטל ני״ו וויא אלא נט״ש ציר בסל
 בי״ו ולא בא״ט או נבלע בדנ טחור וצ״ע גזח (״) י ט דטתייין עש״ך . לא נידוע דנםלחו תחלה יחד

6 פנ א ומשמשת י ו י י י ; י) מ ס "ז י ש ן י ש ן י י S ל " S C " י י י י 5 ת ו ח מ ב י ר ש ח ס א ״ ר ש ו ט ו נ ״ ו נ  (א) וימצ**. מ
< w 1 J W J ס ו •ן י ל ו ר ם נ י ש ק ש ו ק ו ל י ה ע ש ו ו י ק נ ״ ה ת ו ״ נ ס ו י ת ל י א ק ו י ז א מ ע ה ו ו י ה נ י מ י נ ס ב י  י ״ ל

ו נ י א נ ! ל ת ו ק ב ד ו ר ל ס ו ו ו ק ו מ י ס ו נ נ ם נ י ש ק ש ו ק ל א א ש י ה ׳ ו י ת ז ״ ט ה א ו ת י י ר ו א נ ב י ס מ י ל ו ו ת נ ש ק ש ו ק ו נ  א

ו ״ ט ו ה ט י מ ש ה א ו ס י ו ר ש ם ו י ש ק ש ו ק ש ל י ש ו מ ש ו ה ג ה נ א ו ס ר ס א ״ ס ה ש י ר ט ״ ו י נ ם ע ט ה נ ו ו מ ן ש י ל ו ת ל ו ״ מ  ק

ם י נ ת ד ר י י נ ת נ ו נ מ א ט נ י ש ן מ י א ס ו ״ נ ה ו נ ״ נ ן ק מ י ! ס ס ק ל ׳ ו ! א מ י ! ס י ל ו מ ק ו י ש ס י ש ! י י י ש ע ״ ע א י ו ט ס ו ש פ  ו

ק ׳ ו ר א ו ה ע ס ו נ מ נ ס ן ו י ש מ י • ״ ה נ נ ח . נ ם י נ מ א ר נ ו ס י י א א ו ו א נ ט ה נ ו ח ם נ י א מ א ט מ ק ש ע ש ס י ם ש י נ ט  ק

י ״ ל נ ה א ו נ ל י ו י ו מ נ מ א ו ו ו ס ר י ת ה ׳ ו ת א ש ק ש ש ק ס י י ר ו ת ס א מ י נ נ ם ו י נ ט ם ק י ר ו ש ת ר י י י ע ת ו ת א ת ש ו ו א  מ

ר י ש נ י ס ע א נ ל ת ו ש ק ש ב ק ו ת כ א ל ר מ נ ס ך י ר פ ו ו ״ ן ם י ל ו ת מ ו פ פ ו ת א מ ו ה . ו ו ״ ט ש ע י : (ב) ו ו א י נ ן ה ס נ ׳ נ ס נ ו  א

ה ל ו כ י ה ש ל מ ת נ ו פ ס ו ת ש ה ר י ס פ י ו ל ת י ר ג ה א ל ל א א ו ה ה ל נ ק א נ ה ך ו י ר ש ר ו י פ נ ס ס ש ק ש י ק א א מ נ י ע ס א ו י ס נ ש מ ! 

י : ת ר ן ת נ י ע נ ל ו ״ ס ו ת ל ת נ ו ל ג ה ל מ צ ע ה נ ר י ת  ס

נ ו ר ל ה ע א ש ר ל י פ נ א ס ל ת נ ש ק ש א ק צ מ י ׳ ש ן א י א א ש ו ר ה י ש נ ו ש ש ל ת י ש ק ש ש ק י ל ש ו נ ר מ א א ו ה  ןף» ו

א צ מ ה נ ו י ה א ת ו ש ק ש א ק נ מ מ נ ו ו ת נ ל ך ו י ר פ א ו ס א מ נ י מ א א נ מ . ו ו נ י א א ו נ ו ר ר ת  י אמר1 1אולינ! נ

ט ה ן ל י א ן ו י מ י ל ם ש י נ ו ו י ם ס א נ ו ח ׳ נ ח ו י ה א ש י ר פ ה ה ו ש ק ס מ ו א ה ר ל י פ נ א ס ל ח נ ש ק ש א ק ט ו ע י מ א ו ס ו פ י  מ

א מ י נ א ש ל א ו ת ל מ ס ו י מ ת ה ר ש ס ן נ י ל ו ו ת י א ה ר ל י פ נ ם ס ס ן ל י א א ס ו פ י י ט א ם ו י מ ו נ ר י ש ן ה נ י י ע א י ו ר ר ש י פ נ  ס

ש י מ ה ל מ ו ! ו י ר י ש ן מ י א נ ו ו ר ו ח ל נ י ה ו ב ז ו ר ר ת ת נ ל ו א ת ו י ו ה ת מ ם ו י מ ו נ ר י ש י ס ש י ק ו ס ת ה ן ש י ר י ש נ ש ל נ ל  נ

ר . י פ נ א ס ל ם ו י ש ק ש ו ק ש ל י ן ש י ס מ ל ו ע א נ צ מ ה א ל י א נ ש ת ׳ נ ת נ ו ו א " ט ס ה ם נ י ש ק ש פ ק ר ש ה ׳ נ ת ס ו ן א מ ק  ל

ס י א נ צ מ נ ג ה ל ו ״ ן ו ר ה ו א ״ י ה ו א מ ש ו ט ר נ ח ו ס י נ פ א ל י נ א ס נ י ו ו ו נ י נ ו א ת ו י ס נ נ ש ת ׳ נ ס נ ״ ן ק ס ו ״ י מ ם ה  נ

! י ש ו ע ס ו ר א א ה י צ ו ה ! ל י נ מ ו ם י י מ ק ו נ ם ו ו א ת ל ו מ ס ה א ס ו ה ר ו י ע נ ו ש ן ל י א ם ו י ל ג ׳ ר ו ם ו י ש ק ש ו ק ו 1יש ל ר פ  ס

ת ו מ ס ה א ס ו ה ו ו ל נ א א ל י ב י ם ו ע ו י נ נ ר ם ו י כ ר א ו ל ! ה י ר י פ נ ס תש1ניס ס י ל נ י ׳ ס נ א י מ ה מ ש ק ה ה ו א ו פ 1 ר ;  ממ
ר ח א נ ל נ ר ו ן מ י ר ט ש פ א ס ו ״ י מ ו ה ׳ ל י ת ר ו י פ נ ש ס ת י ש ק ש ש ק י ל ש ל נ ״ י א ק נ ס ״ ! א י ר י פ נ ס ס י נ ו ש א ת י ל א  ו

ר נ ו ׳ ס י ם ס א ם ו י ת ה ו י מ א נ ם ל י ג ו א נ ״ ר נ מ א א נ ה ל ל ו ל נ ת א1 ו י ש א ר י נ מ י ו נ י א ה ל ם ש י מ י ו ה מ ת נ ״  מ

נ ת ׳ כ ת נ ו ! א " ו נ כ י ל ת י א ר א ש ל ו א ל ל ס ס י ק מ ו ו ל ה נ ן ל י ר ס צ י א ה ר ל י פ נ א ס ל ת נ ש ק ש ם ק י א צ מ א נ ס ו פ י מ  ו

ם ר נ י פ נ ׳ ס ע א נ ל ת ו ש ק ש נ ק ו ת נ ל ך ו י ר ס פ נ מ ״ א א ו נ ע ו א י ל ש ו י ע ו י מ א נ נ ו ר ל ס א ע ל ל י נ א ה ת ו ו ט י ש ש  נ

ס ״ י נ י י ש מ ״ ו ק י ט ס ש נ ו ש ל א נ ר ק נ ׳ ה ו ר ט נ ס ו ו ה ת ו ו א י ת ׳ ס ת ו ו ת א י י ר פ : 1הגדן ה ! י י ע ש ל ׳ י ת א ו א ס נ ש ש י  מ

! י ר י ת ן מ נ ו ס ר ת ו ס ן נ י ר מ ת ס א מ ״ ט ו נ ר נ ף ש ו א ה נ ר ו מ ר ה ת י ה ע ו ״ ש 1לוינא צ ״ ע ס י י מ ן נ י ר י ט נ ס ו ה ל פ י נ ל ו א  ו

ו נ מ ! מ י ש ו ע ס ו ר א ן ס י א י צ ו ת מ ו ל ו ע י פ ״ א ע ל א א ו י ה י ס ר א ה ו ל י כ א ן מ1מו ל י א ס ו י נ ן ו א כ נ ״ א ש ס ט ל י נ א  נ

י ר י ש א א ״ י י מ ו מ ! ם י נ ע ל ל נ ׳ א ל ה ו מ ״ י ל ש י מ ן נ י י ר ע ו ס א ר ל ש פ ה א ל י כ א ה ל א ו פ ר ו ל מ ו ע ן ו ו י מ כ ״ פ ט ו א ו פ  ר

: ( ° ) ן י נ ר ו ו ה א ׳ ׳ י מ ה א ר ו מ ר ש ו ס י ו א י י י ק ״ ס ע ו י ר נ מ ת ס ה  ל

ס י ת ס ו י ה ת מ י י ק ל ע נ ס ל י ג ת ו ר ו ן צ י ק נ ל י מ ה ש מ ג נ י י א ה י מ נ מ י ט ש ״ ר ל ס ה « ש ק מ ו ״ י ט ד ט ו  ע

ן נ י ר מ א ו י נ ו ם ש י ת ה ו י מ ה נ מ ו י ק ל ע ו נ נ א ת ו ר ו ס צ י ס ת ו ש ק ש ו ק ש ל י ל ש ה נ נ ל ה ה ל ל ו ע ה ש ו ״ »  י

ל ו ש ל ל מ נ ״ ר ש מ ״ מ ה ו ו ל נ י מ ו ״ ר ה ה ד ו י א ו ו ו ה ו ה א ש ״ ש ו נ י א ש ו ה ו ש פ י ו ר א ש מ י א ו ר מ ן ח י ד י מ ע ן מ י ק א ר  ס

ו ל כ א א ת ל ס ו ש נ מ ו ו א ל ם מ ק ו ס נ י ת ה ש ק ש ק ר ו י פ נ ן ל1 ס י א נ ו ת ו ו ו צ א נ ו ס ה א ו ד נ י י ה נ ת ו ר ו צ ו ב נ י א ל ש ו נ נ  ו

נ ״ י ה ו נ ו מ א ו ה צ ק ש ל ת א ו ו א ל א מ ל ה א ו ו ה א ל ן נ י נ א ת ו ו ו צ ן נ י א ל ש ל נ נ ל א ״ ס ם נ ש ש ״ מ ם נ י נ ו ר נ ו מ א  ה

׳ י ס ם נ י ע ו ש ט י א נ ל . ו ר ו ד ס נ י ם ו י ג ו ר נ ו מ א ס ס ר ש נ ה מ ק ו ג ל ת ו ו ו צ ן נ י א ם ש מ ו י ק ל ע ם נ ג ס ד מ מ ת ״ ר פ ה  ו

ו מ ו ע נ נ י ו ״ מ א ״ מ . ו ר א ו נ ה ס ר ו נ ל ו ו ט י נ ם ו י ר י ס ת א ש ק ש ק ר ו י ש נ ם ש ה ש ל י ם ש מ ו י ק ל ע נ ס ו י ו מ ו א ט ו ״ ו  ס

ה ו ה מ ל ו ע ש ה ״ ע מ • י ו ס ן ל י ק ו ן ל י ! א ״ ו נ י ר מ ׳ ו י ת ש ו מ ש י מ ו ס א י נ ס ה י ש ר ש ר ם פ ל ס ו ע י ת ו נ ש ה נ ס ו ן נ ״ נ מ ו  ה

ן י א א ש ל ס א ר ש נ מ ו ו א ל ס נ ת ס ש ק ש ק ר ו י פ נ ס ס נ ! ל י א ל ש ת כ ו י ת ח ר ו צ ם ב ה ה ש מ ו י ק ל ע מ כ ״ ר ס ף ל ש א ״ נ ל  ו

ק ש ס ס א נ ו ת א נ ״ ! י י ו ס נ נ מ א ס ת י ל ו מ מ א ר ל ו ס א א ת י י ר ו א ! ו מ ו ע ש מ ש ( מ ת ח י ל ו מ מ א ן ל י ל י ק ן מ נ ב ר  ד

ן מ ע ט ן ב י ק ו ל מ ף ו ׳ א ר א ו ס י ו א י ה א י ל ! ש נ י ע נ ו ו י א ! ו י ל ט נ ! מ י ר ו ש י א מ ל ״ נ ! ו ״ ו נ י ר מ מ י ר ס ן ל ס י » ! י ק ו  ל

ר מ א א נ ׳ ל ו ת נ ש ק ש ש ק י ל ש ה נ ל ו ל נ ׳ י ש נ ״ ם ק ט ש ״ י מ נ ה ת נ ך ש ) ־• מ ° ) ו י ״ ! צ מ י ׳ ס ע ז ו ״ ׳ נ י ס ש נ ״ מ  נ

א י ה ת א ש ק ש ק ר י י ש נ ו ש ן ל י ר א ש ל א נ א י פ י ס א נ י ה ק ו י ם ק י נ ד ן נ נ י י ר ה י פ נ י ס ס ל מ ס ל ש ק ט א ו ה ס ו י ת ס ו י מ  נ

ש י א ו ו ה א א ו ה א א ״ ר ה י פ ו ש ו ח ת ל ש ק ס א ק פ י ר נ נ י ת ! נ י ו • ה א ה ו מ ה נ א ו י מ ו י ו י מ א ו ״ ם נ ו ׳ נ ס ו ת ס ס י מ א כ ו ה  א

מ ״ י פ ע ל ״ ר ל י פ נ ש ס ת י ש ק ש ש ק י ל ש א נ ת כ ל כ ה ״ ׳ א ו א נ ! ה א א מ י ה א ו נ ף ב נ ו ת ו ס ש ק ה ס ש » י ס ב ״. נ ש י י  ל

ת ש ק ש ו ק א ל ס י ת ש ו א י צ מ א נ י ס א ל נ ש ו ו ״ ע נ כ ת ך . נ נ י ע ף : (נ) ל ס ו ש י א ר ו פ ש ש נ ״ מ ע מ ו ״ מ ל מ י ה ו ׳ ד ת ז ו  א

ע מ ש ! מ " ט ם - ע : (ד) א ל י ע ש ל י מ ע ה ו ש י ר ש א נ ל ן ו י ו י ש נ ס ם נ י מ ר ב ש נ ר ש מ ו א ל ר ב ן ס י ס א ר נ י ש נ א ס ל  נ

א י ן ק מ י ס ו ב י ר ב ד ס מ א ר נ ב ס ו ו ס ל ס ז י נ ו ת ח ת ס ו מ י א ת ם מ ס נ א ו מ ת נ ו מ ו ת ד ט י ת ח ו ס י ס י י ש ת ו ן ש נ י ע נ  ד

ט י ח ו ל ן מ א צ ס מ א ה ו ש י ר פ ש ה ו ר י י פ י נ ס נ י מ ע ה ם ו י ט ו ש ו ש י ר נ ו ז ו י ט ן . ע י א : ו ׳ ח ו ו א ן י ש ע ו ו ״ « ס ו  א

ו ר ש נ ל ו ״ צ ! ו י מ י ל ן ש א צ ם מ א ן ו נ י ע ו ב ס ״ ו ן ו ס ת ו ו ש ש ו א י ר י ן ע נ י ר ס ש ו ו י ל מ ת ה מ ם ב י ש ק ש ק ל ה ו ש י ך ל ר ד  ו

ה נ ו ק א ו י ע ׳ נ י ו ת ״ ט ס ה ו ר ו ש ש ו א ט ר ס ש ל י ם ו י א מ ט א ו ט ו ט י ר מ ח ל נ י ת ו י ז ה מ א מ ו א ס ט ז ע י מ ט ו י מ ו מ ת י י ל נ צ  נ

ן י א ו נ נ י י ה ה ו ר ו ש ש ו א ר ן א נ י נ מ ס ו ו נ ע י ו ס נ ו ס ס י נ נ ו ו נ נ ו ע נ ת ו ש ק ש ו ק ט ( י ס ה ו א ל א ו ש נ ל י י ל ת א ר ש י  מ

ק ת א ו ה ך א י ר ן פ י ע נ ו י ש נ א ו ו א ה ר ו ס ל ט א ! ו ש א ״ מ . ו ר י ת ה ן ל י ם א י ש ק ש ! ק ן נ י א ס ו ל א ש י ה ש ל נ נ ם א ל  ש

ם ה ן ל י א ם ו י ר ו ה ם ט ה א ש ר ו מ ל פ א ו ו ס א ו ש י מ נ ש מ ה ו ר ו ש נ ו מ ש ר א נ ר י ש א מ ל ר ו ת ו ת מ ש ק ש ק ר ו י ש נ ש ש י ל ש  נ

ו ש ל י ל ש ן נ י מ י ל ס ש י נ ו נ ק ו י ס י ו נ ש א מ ל ) ו ר ו ה ט ו ו ן ל י א ש ש י ו ו ו ה ה ש ו ו ש ש ו א ש ר י ל ש נ ו ה ( ר ו ש ש ו א  ר

ר ו מ י ם א ל ן ש י א • ו ; א א 1טרית ש ו א ה ט ו ע י מ מ א מ ל ן ו י נ מ ו ן ס י ה א ו ו ש ש ! א ו ו ש ל י ף ש ו א ן ל י א א ת ס ש ק ש  ק

א ו ן א י ר ו ק ם ש י ר ו ה ס ט י נ י ו נ י מ א ( ו ו מ ל פ א ו ו א ו נ י פ • ש נ ש מ א ו ל א א נ ו ר ר ת ן נ נ י ל ו א ם ו י ש ק ש ק ו ה ח ק  ל

ו ת י י ל ע ה נ ! מ י ו ש ו י ל ש א נ ״ ע " נ S י ״ נ ה ה ו א ר י י י ! מ ״ ט מ י ה ׳ ׳ נ ה נ ׳ ו י ס פ י מ ע ה ם ש ם מ נ מ . א ( א ו ו מ ל פ  ו

ן ״ ע מ ו י נ א ש ל ! ו י ם ש י ש ו מ ת י י ל ע ן מ נ י ל א ת ו ל י ו מ ה ל ע מ ל ש נ ם ו ל א ש ו ה ף ש נ א י ח ו א ר ש נ ן ש נ י ל ם ח י מ  מ

ם א ר י ו ו ח ן י נ ר י ך ע ר נ ח א ל ! ש י ל ו ה ח ח י ל מ ! ב ! ת ! ע ה ף ש ״ א ו ש י ט . ע א מ ) ש ) ) : ן א כ ו נ נ י ר א ח ס ״ נ ה ו ש י ד  ו

ט י נ ו ה מ י א ר ר ו נ ו ה ל נ צ ת ק ת ך ל י ר צ י ו א ד ו ו ה ל מ י ל ר מ ו ע י ר ש ח א ׳ ל ת ו ו ך א י ש ש ה י ט ס נ ט ר ש ו פ י ר ש ת א ו ל נ י י ה  ו

ל ״ י נ ו ״ ס נ י א ! ר י א ף ש ! א ר י ל צ מ נ ל י ל ר מ ו ע י י «ו ש ט ל ש י ! מ ו ו ק ס י י מ ר י ק פ ס ר י נ ן ו י ע ! ו ח ל מ ח ש ו פ ו ע  ו

ן מ ק ל ף ד ה א ח י ל ר מ ו ע י ר ש ח א ר ל י מ ל צ צ א א מ ג ט ! ל מ י נ ם ס ! א י ו ר ה א ו נ ! מ ״ ש ל מ ו ט ש ו נ ו ! ט י ש ל ו ן פ י א י ו ש ל  פ

ר מ א ת ו י נ ו נ מ ש ש י ם נ נ מ . א ם י נ ו נ מ ו ש ! נ י א ן נ נ י י ה ס ו י ג ו ו י צ י נ ו ! ש א ר ב ו ס מ א ״ ן ה י א ש ב מ ש ׳ B'J מ י  ס

נ י י ש ה ״ מ ה ו ע י ה ז ו א ס ל ה ו ח י ל ר מ ו ע י ר ש ו ו א ף ל ש א ל ו ת ש י נ ו נ מ ש ש י ל ו י א ו ק ה פ ת ס י מ נ ! א ב ר י ה ע ח י ל ר מ ו פ ו  ש

י ת י א ר . ו ד ת ! י ת ל מ א נ מ ! ש נ י ש י י ה ת מ י ל י מ ל ד ב ת י י ל נ ס נ י מ נ ו ן ה ן ת ע ף ש ק א י ה ר ו ש פ א א ו מ ו ח א ל ק י פ ס  ו
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ן קפ ה י כ ת פ ב יורה דעה פר הלכות תולעים ש ה י ז ר ו  ט

 כהנא לבי רב אלא רסבירא ליה להפלוגהא בין חנא דבי רב להנא לבי פירש״י והר״ן פ׳ שור שנגח(דף נ׳ ע״כ) ביר עגול שיש ארוכה וקצרה
 מערה מרובעת ומכוסה כקירוי ויש
 לה פה חריצים רחבים ומרובעים
 כמערה ואינם מקורים נעיציס
 קצרים מלמטה ורחבים מלמעלה,
 ונראה לכאן לעכין שרצים לא נפקא
 לן מילי בהא אלא לאסורא לחריצים
 הוא שהן מושכים כמו שכתבו הטור
 והמחבר בסעיף ב׳ כלומר שהמים
 שבהם יש להם מוצא ובא משא׳׳כ
 בבורות וכלאית׳ ס״פ א״ט מרבה אני
 בורות שיחין ומערוה שהן עצורים
 ככלים ומוציא אני חריצים ונעיצים

 פד
 דיני תולעים

ת ו ר י פ ם כ י מ ם ב י א צ מ נ ם ה י צ ר ן ש י  ד

בו י״ז סעיפים: . ו ה נ י ג מ ה ו מ ק  ב

 שרצים הגדלים א במים (יי) שבכלים
ת שיחין ומערות נא! שאינם נובעים  ב ושבטרו
) אע׳יפ שאין להם סנפיר וקשקשת א  מותרים (
ש לשרעי׳ ש ) ואינו ת ב ) ם ה ט לפיכך שוח׳ ושותה מ  ג נ
ל אסור נ א ) ט ך (>0 פיו (ג) ד נ  שבהם אם יזדמנו לתו

 המגי־ משנה שהרמכ״ס פוסק כתנא רבי ר״י וזה למל הטור מלשון שאין עצורים ככלים ופירש״י והר״ן שהן עצורים שאין להם מוצא וב
 סרמכ״ס שכחב שאינם נובעין וכרי הס עצורים ככליס שהוא כפל וכ״מלהליא בת״ה הקצר סיףלף כ״ה כמ״ש ע״ש: ג לפיכך שוחד
. משמע לאפילו משום בל תשהצו אין ׳ ו  לשון אלא ולאי רקמ״ל אפילו באין נובעים יש איסור כנובעים כל ושותה מהם ואינו חושש ב
 שהן זוחלין ואין לך היתר אלא אם הס עצורים ובאמת נס במריצין בהם וכן כ' הראייה בספר החינוך מצוה קס״ג בפי׳ ואע״ג רלמיל סימן
 מותר בדרך זה אלא רמ״ה אמרו בורות בזה לפי שהס בולאי עצורים י״ג כ׳ הר״ב לאפי׳ לגיס טהורי׳אסור לאוכלן מייס משו׳ בל חשקצו שאני
 משא״כ בחריצים לאינס שווים בזה וע״כ סייס הטור שהרא״ש לא הכא כיון לאין כוונחו אלא לשחות המיס ונס אינם בעין: ד אבל אסור

 כחב כן שהחריצים המושט! וזוחלין יהיו בזה כנובעים אלא כהב סתס לשאיכ
) אע״פשאין להם סנפיר. רכתיב בימים ובנחלים א  מובעים שהם אסורים נס בר״ן משמע שעיקר הרבותא שזוחלים הס כנובעים: (
) ואינו חושש כוי אם יזדמנו. באו״ה כתב ודוקא שאין מאוסין עליו אבל ב  ונוי בעינן דוקא סנפיר ט׳ אכל באלו לא בעינן: (
 מאוסין עליו או שיש חשש סכנה כתב רמב״ס סוף הלכות רוצח לאסור משוס בל חשקצו וכן כתב רש״ל בסעיף ט״ז לקמן: (ג) אבל אסור

 לשאוב

 רבי ישמעאל בדרך זה לגם בחריצין
 שאינם נובעין אלא נמשטן וזזחלין
 אסור לכולי עלמא ולא פליני אלא
 בחריצין שאינם נובעים ונם לא
 נמפטס ללרבי רב הוה בזה כבורות
 ולתנא דבי ר״י אסור טין שהלא
 מקום גלול ואינו רומה לכלים
 שאין כלי נחל כ״כ ואפילו בכלי
 אמרי׳ בשאר מקומות לאס הוא
 מחזיק יותר מארבעים סאה בלח
 בטל מחורת כלי ופסק הרמב״ם
 כרבי רב כמו הרא״ש ולא כמ״ש

 כטש״ש וליחוש רלטא פריש נוי אלא כוי סשא״כ כהיג דלאו חיינו רביתיח
 וייש

 ביאור הנר״א
. שט ו [ג] אנל אסור נו׳ י  £ך• [א] שאינט נובעים . שט טה חטדט נוי: [כ] למינן־ נו
 באר היטב

ס משוס בל תשקלו שאני הכא כיון דאין כוונתו ״ . כ׳ הש״ן משמע דנים שהורים אסור לאכלס ת ו י . ות״ה בשאר משקים שבכלים: (ב) פ ם י ל כ ב ) ש א ) ד  פ
 דאסילו משוס גל תשקנו אין בהם ואע״ג דלעיל סי׳ י״ג כ׳ הר״ב דאשי׳ אלא לשתות המיס וגס אינס בעין והס״ז כקנ נשם או״ה דדוקא שאין מאוסין

ב ה ת ז ו צ ב ש ם מ י ג ת ד ו כ ל ג ה ן פ מ י  שפתי דעת ם
 ני״א שנימוחו אנל שלימין מוסרים נסימן ראשו א׳ נד וא׳ מד וכמג ריס דסימדס מתירים ע(יז כל לג
 וא״א הוא״ש ו״ל כמג שאין סימנים מונהקיס יננימומי אם אומר משל וג פלוני ואנו מנירין שהוא ממר
 מותו . והושנ״א נ׳ ונשלימין במינן שיאמר משל וג סלוני ותכידין יא״א נתנ נסנרא הראשונה עניל.
 הנה קוני וניס הס סטעייס והשמנונית ותליין נשלחופית שקווי! נלא״ש ושלמו&ית נטהורים ראשה א' נו
 ואי חו ועיניי וגיט הט ניצי הוג שקורין וויג״ן עיין נהגהות שלישה . והנ״י הקשה והא לקמן סי' שיו
. והעיז  ניצי עוף בעינן תדתי סימנים ויאמר משל עוף פלוני ואין פשק כאן ונשלימים סימגיס למור ממי
 הקשה מכאן גופא כיון דסנויי נתנ וא*א היאיש נתנ שאי! סימנים מינהקיס איך נתנ אחינ שא״א נתנ
 נשניא א' והג״י הקשה ג״פ זמ . ונוימ ופרישה תירצו יויואי יש חילוק נין ניצי עוף ואינא שמאים ומי
 לנוהוריס משא״כ נקיני דגים השמאים היומין נסימניש לטהורים לא שניתי ומשיה אין קושיא מסימן פיו
 וגס מה שלא הסיר הרא״ש יג על ססימניס של קינייס יאינא ויעותא שאין יואץ נו קשקשים משא״כ שאין
 ייעומא נשלימין מתייין קינייס ע״י סימנים והט״ו לא סשניס נהא יפי׳ נעיא ומומחה היינו נקי ואין
 מוממה שאין נקי ומ״ננ נאמן הוא אלא יחיישינן שסועה הוא ומשיה נשלימין זא1מל שתויים הס פזמכ׳1
 עוותו לסימנים ולא חיישינן וטועה הוא אנל נעונו נונייט וודאי סימנים לאו ואורייתא . וויש סדא״ש
 שאין סימנים מונהקיס ואף שאין ייעותא נקינייס נועא אסורים נעוני נונניס אאינ אומי משל ונ שלוני
 ואנו מניוין שטהור כמו נניציס סימן פ״ו וננמותו מה.י אס אומר משל יג פליני ואנו מכירי! שטהור נישראל
 נשר ולא משקי ונעונו נוסכים לא מהני ננימותו ולא מוסת אלא וווקא נשלימין ומרתת עס״י פיו .
 ומ״ש הט"! ונוס עוני כוכבים נמי מהימן י״ל יקשיא ליס אין נחנ סטור נימוחו נאמן משמע נ״ש שלימין
 נאומי משל דג פלוני ועהוי הוא והא גשלימין אף עונד מכניס מסימן והזה להטוי(ומ: נויא נרמומו
 אנל שלימין אף עונו נונניס מהימן אלא וסמן על סימן שיי ישם מנואר וגסמנים ואומי משל סלוני
 וטהור מהימן. והשתא אי! דבריו סתורים ונישראל נשר אלא שאין מומחה היקי אם אומו משל וג פלוני
 ומכיריו שטהור ננימיחו מהני ולשקר לא חיישינן ונשר הוא ולטועה ניון ואנו מנירין סוג ההוא שטהור
 ולקמן סימן ט״ו געונו ניגגיש בעינן סימנים וטהור היא. ומיש הטור וא״א נתנ נסנרא הראשונה מוא
 נשנימין ואומר טל ונ טהור סומניס על עוותו, עוד הקשה הט״ו על מיש היא״ש לוחית יאייות ר״ס סהא
 ומוקי קיני דגיס אין נקחין אלא ממומחה נשנינוומ הא שלימין נקמין מנל איס אלמא סימנים ואורייתא
 יומה הרא״ש ומשיה לא מיקי נשליווין ומ״מ נקמץ מאין מוממה אש אימר משל ונ סלוני וטהור הוא ואמאי
 לא וחס נפשיטוח ונשלימין נקמץ מנל אום אס אומד מטהיי היא וע״׳ צירוף הסימנים וייל והרא״ש יוצה
 לומר אפילו אס נפרש מומחה היינו אוס שאינו משיר א״נ יאייח יימ מוקה היא אפיה ימה היא״ש וענ״ע
 גאימי משל דג סלוני ואנו מנירץ שהטהור נקתין נמו נעוני נוגניס סימן פיי. ונתנ עוו הט"! מיש
 סטור אנל נשאטר מונ סלוני וטהור סוא אינו נאמן נשנימוחו סיינו כשאין אנו מניוין הוג ההוא ואחד כך
׳ הישנ״א נשלימין אין נאמן אאי: אומר מוג שלוני וטהור היינו שאנו מכירין הדג ההוא ני  כתנ הטוי ני
 וקשיא אין נתנ חו לישנא ומשתנה גסייושו וכני הקשה הנ״י כן ותי' סט"! דכא! סמנו לאני טלחתיס וסתמא
 כפירושו והיינו נמי כשאומר וטהור סוא הייט שאנו מנירין. ונל זה הפי' נטור הוא אנל המתנו סונר
 מומחה היינו מוחזק ננשיית ונטו שיתנאד נשמוו נעוהיי; (י) אני. מט״ו והמחגר הניא נאן ונדי הישנ״א
 ונשלימין סיירי נטו נעינרי וגיס וסעיף ולקמן וכתב וניחא ואני מלחחיס משני בישראל שאין מיחיק גכשוות
 ונ״ש מוג הלוני ואנו מכירי! שטהור ולהרשג״א •ותר וגותא אני מלחתיס עניי ולהרשנ״א עויף נאומר
 משל וג פלוני יאנו מנייי! שטהור ולהני נתנ ואני מלחתיס מסני נשלימי(; (יא) שזיחוק. עט"! וייל
 דלא נהיא״ש יסונר מומחה היינו נקי ושאין מומחה שאינו נקי ונשי הוא אלא וחיישינ! לטועה ולהרשנ״א לא
 חיישיין לטועה אלא מומחה היינו מוחי־ ונשיו״ •י (יב) שיהיו • עט"! גשש נ״י ואף דיש מין טמא שהם
 איומים מ״נ! לאחד מליחה משהיייס ג״י ולפיו ווקא מלוחים או אחי שמלחו ישראל מותי ומ״מ אין להתיר
. נתנ הטי! ננימ הימם אף ן ר  דג נוניט״א עי"! שאין וה כ״נ שימן מונהק ניון ויואין ייעיתא: (יג) י
 דקיי״ל נתיווצא ורנ אשי ויינ וגיס במינן משייצין ולא חיישינן יטמא אשדין מין וג שהוי היינו מסתמא
 אה נמצא ייך נימ הנליעה או דיך היעי א1 שאין יוועץ סינן נמצא לא מיישינן ואולינן נתר רונא אנל
 נמצא נניס היחס אנור אף לינ אשי וכן משמע נגמיא וישיי מודות ו׳ נ׳ ו״ה ונ אשי וווקא הינא שנמצא
ן נימ הנליעה י ן גגית הנליעה הא נניה״י מי הגיאו לכאן ומתני' אומות נ! וג טמא שנלע מיינו י י  י
 ונ״נ הסר״מ אות נ״ו ילא כשין אות כ״ט ומם שלא כתג המתגו ירן ניה״י אטור כיון ימיעיסא ילא שכיח
 שיהא וג טמא משיי! טהור לא מש להניא ופמ״ש נשיו ו (יד) יג. עע״ז העלה׳ יכל טלטסו בשיניו הוה
 כמעוכל ונל שבלעו שלס אףשאמ״ננמשו קצמ הוה אישיר ממש ונ״מ לחמן נפסח נחנןס סנמצאס נזפקניון

 יבלעו שלס אף גסוסקס אשור ינאיח אנאר אי״ס !

 דוירא• אמוד אלא טן הטתם טחירין לקניח לנתחלה טשא״נ נשאר דנים ־. י םשיט . עש״ך ולאחר
 שיעיר טליחחן אין אימ־ין נטביאר : יא אין. עש״ך וכללא היא כל דטטעס חזקה אי רונא נל הינא
 דאינא לברודי בקל טנדדינן טשא״כ הינא דהטעט דטחיני תיתי נחזיק איסיר א״ג לפשפש כלל אף
ב אפילו כוי • רםי שרייה עויט חם טחםח םליחח ההערינ״נ ידנים שהם טלוחים קל •י י  דאינא לנרורי נ
 נייתר יבולע׳! זה טיה ואף שלא שהה כיכ אפור לנחהלה לקנותן טםנו ול״ד לפי' פ״ט דנםל הציר בטי'
 דט׳ ציר של דנים טלוחים עזים ביותר ודי«נר שרי ועש״ך : יג נל זט; . עש״ך עשה כלוטר יכיינחי
 דנ״ו שאין רואין טיוחר הוא והני הול״ל אבל אין חוששין שםא נשרו וכ״ת וה״ק דאש רואין פ״א
 שהעיבד ניכנים שורר. םסאיט וטהורין יתד אסור לקנות טהט אף שאין דואין אלו הדנים שנשרו דז״א
 דנהינ טיחד : יד יש . עש״ךואזיל לשיטחיר, גטי' ק״ו איח א׳ רציר ע״י כנישה םעל״ע היה ד״ת
 וםפיקא לחיטרא יהםיי כלל נ' איח ד' חארין רריטנ ע״י נישיל לחיד ד״ח י«"י כנישה דרננן וט״ש
 טהרא״י ציר ע״י כבישה ריח הייני עיי כבישה נדפין שקירץ (פרע״ם) שהציר היוצא ע״י יה הוה
 טםש יעט״ש בק״ז. יהנר. טרברי השייך יראה דווקא פפק בביש םעל״ע חא ספק כשיעיד על האש
 וירחיח דהוה כבוש דאורייתא כטו שאבאר במי׳ ק״ה אפ״ח אין לחחםיר דבטל היא נפיש ולא מיקרי דבר
 חריף ואט שורה נזיר טםש יפשק כשיעיד על האש יש לע״! יעם״ש בפיטן ק״ה אי נבוש כשיעור על
 האש בד״ח הוה ר״ח אי דרבנן ו טן אבל . עש״ך בשש ח״ח דהיח ם״ם שסא לא נםלחו עטהט ישטא
 אין גחן שוט! וכיון רטייה יש ם״ם בררננן שרי בחד טפיקא כמבואר בקונטרס הספיקות וט״ש השיך
 כנוש יטנישל ד״ת היינו םעל״ע ועט״ש באית כ״נ . ודע לט״ש השבות יעקב ח״ב נענל שחיא םפק
 טריפה ונטלח עט נשירה וחחיד בה״ט וטעודת טציח רטעס ט״כ שטא נשר ושטא הלנה נט״ר מליחה
 נ״ק פני ואטאי נשיטן בפטק אי נטלחי אטאי טחטירין י״ל נח״ט יצירך נדול אפשר כאן נסי שרי ועוד
 בשוטן יש להחטיר טפי ישט לא היה שוטן יעט״ש נקייה: טז יהינא . עש״ך ואף ליש״ש דסחטיר
 כשהן נונעין וה נוה כאן יש להתיר דנינשים לא הוח טליח ברותח עם״י צ״א: ין ונהנו . עש״ך
 וחטעט דטתחלח טולחין נ״א נפ״ע ולאחר שהן יבשים אין םפליטין טור. לוה ודווקא כי1הט לחים קצת
 טפליטין נט״ש באות הקדום ז יח אם . עש״ך הנה לכאורה חילק על הם״ו אוח ח' דפירש ד«ח
' הוא הר״ט וחש״ך פי׳ דעה א׳ הוא הרשכ״א בתח״ק ש״א נ״ש כ״ה נ'  א׳ הוא טירש״י ודעה נ
 (דפימ קריטינר.) דכלכית דיל דנ סהיר אי חתיכה שיש נה קשקשים טינהיס בתוכה תלינן נט• דציר
 מטחורים חוא רחיח דרבנן תולין להקל ונייד הריס ויל נפ״נ סטיא הכ״נ אלא בפיריש הגםוא פתיחית
 וכתיטות לחרשב״א נטו לרש״י פתוחות בעינן ב' חתיכות להתיר אוחח חבית ושאר החניות נסי טיחרין
 נשיש נאי טח! נ׳ כלנית כדטוכח בגט׳ ונם״ש נט"! אות וי וכט״ש נאות שאח״! אבל חרא חתיכה אף
 איחר, חבית אסורה דשטא דרך מקרח נפל טשא״נ סתומות לא חיישינן דרך מקרה נפל(ולרש״׳ נפתוטר.
 א״א לחיית ב״נ) יחר״ט פיבר פתיחות בחד נלניח כולן סותרות דנחד חשיבי וםחיטית נעינן ננ' חניית
 בכ״א חד דנ טחיר . יהטחנר שהשטיט תיבח ״שאין "דרך ״כלניח "בציר "טטא טינח דטינר ברשביא
 דכלכיח הייני דנ סחיר אי חתיכה טהירה יהו־״ב הניר. כלכית טטא יאין דעת המחבר כן. זכחב השייך
 לדידן ייראי אין לטטיך להתיר ציר אם דג חי טשיטפ בי כפירש״י דה״ני דנ טטא שא״א םכירין איתי
 הטין כלנית שרדנו לגדל בציר טהוריט וע״נ אין היתר אא״כ חתיכת דנ טהיר נתיני נסיש הר״ט
 והרשב״א !״ל רכלנית היינו דג טחור ; י£ ייש . עש״ך דפליני נתיתי לםברא א' פתוחות לר.תיר
 אוחד. חניח בעינן נ' חתינית דאי תולין טעלטא נפל טשא״כ סחיטות א״א שמא נשעה שהיה פ״א
 פתוח נפל ופני באי להתיר אותח חנית ולהתיר אחריטיאף שנמצא נב' חניות ננ״א נלכית א' חשאר
 אפיריס ילדעד. שניה שהיא הריט ו״ל נפתוחות ננלנית א' נל החניות טותר וכפתוסות בב׳ חניות
 בכ״א נלכית א' חשאר טיתרים אבל אס גםצא נ' נלכיח בחניית פתיהית אף דעה א' םודה דנילן
 םותריט כדטונח ננטדא פרק אין מעמידי! עיבד נוננים שהביא עיינה טליאה חביית ינמצא כלנית
 באי טהן פחיחית נילן טיחרות והיינו כלנית נדינח נ' כלנית עיי חום' שס וענ״י יעט״ש כם״ו אוח
 ח' : כ ונלבית . עש״ך הניח בצ״ע על הטחכר דכחנ דעת הריט בשט יש טי שאיטר טש3ע דעתו
 לפפוק נרעח א' בםתש ילטי הנראה דעת הר״ט עיקר יע״ש . ולרינא בפחוהיח ויש באי טחן נ׳ כלנית
' חניית צ״ע : נ  לנ״ע טיתרים כרטוכח מחהיא דעוכד כוכבים שהביא עריבה ובאחת או כסתוטית נ
א ויש . עש״ך תטה דטשטע דאין חילוק נל שיש דנ טהיר ישאר דנים שאין מכירין דהציר אשור  כ
 גוירת אטי גופן דהיה ד״ת ום״ש שב״ט בש״ם דף ט׳ הוא דאטרי׳ סרית טרוטח אפורה ושאין טייפח
 טותרח ח״ד שאין טרופה כל שראש או שדרה ניכר יח״א עד שיהא ראש ישדרה ניכר יטפיק טחלווןז
 כציר( אנל גופן דייה עי שיהא ואש ושדרה ניט־ אטד רב עפא הלנתא עד שיהא ראש ושרדה נינד לנ״א
 וע״כ אצידן קאטר דאי אגופן חא ניע םובריט בך ואין כחלוקת דליטא הלנתא אלטא דאפי׳ גיר נל שאין

 ניני• ראש ושדרח לכיא אף שאחד גינר אטיד הגיר נ״ה ניינת השיך . אטנס י״ל דחיק ר״ט הלכחא עד שיהא נינד לביא אגופן קאי דלית בטניר א׳ טחן פגי וברייתא איירי בטתאיטות יע״ש ולא קאי אטלונתא
 ראש או שדרה. ועיין דרישה שנתב דהמחכר שנתנ חבל אמיר הייני אפילי הטהירית שגילעין טפטא א״נ יש ליטר טשיה נתנ נשט יש טי שאיטר אטנם חש״ך נאית נ״נ נתב דט״ש חטחנר חנל אטיד
ב דהא . עשיך ד״ל י״א חללו אין הולקץ על םה שקרס אלא ענין בפ״ע לוטו־ דוקא הינא רלינא שאר  קאי אתחיכות שאינן ניגרות ואציר אנל חחתיכית טחורות טותר שפיו קשיא ליה לםד. נתנ ויש טי שאיטי: כ
 חתיכות אגל חינא דאיכא שאר חתימת שאין ניירות דאסורין אף שיש חתיכה טהירה אי נלכית הי לרשיי דנציר דרבנן שרי ולא באיפור תורה ה״ח צירן אסיר אפי גופן וטדינא שוי אלא טטעס נוירח: כג אנל.
 עש״ן־ והטעם וציר טדינא שויא אלא טטעם מיוה אטי גיפ! ימש״ה אין לאסיר הטהירים ואין להקשית דט״ט ליחשר׳ דנלעי ע״י כנוש טעליע טפטאיט ולו ספק נבוש טעלייע נטי אפור נט״ש נאות ס״י וייל יחוד.
 ס״ס שטא החתיכות אחרות טהורות ישטא לא נשרה טעליע ייש לראיח ביין ששהו כשיעור על האש וירחיח היה ד״ת אם לא שנאטר דווקא טעל״ע הוה ד״ת אנל כשיעור «ל האש חוח רק כסו טליחה יציר! דרבנן
 ולאחר שיעוד טליחח לא גזרו. ואט נאטר דננוש נד״ח כשיעור על האש היח דרבנן אף בשאר איסירין כם״ש נספר נית ישראל נסי' ע' ונקית אבאר וטיהו כבוש בציר הוה ד״ת טטעט טליחח וא״ש לפיו ברניט לאחר

 שיעור טליחח אין לחחטיר ועט״ש נאות י״ר וט״ו(°):
 ןףיז דחתוס' בעבודת נונניט ט׳ א' נחנו חא דאטרינן טחלוקח בצירן אף דהוח דאורייחא ט״ט בטל הוא בס׳ טשא״ב ניפן הוה בריר. ולא כפיל עכ״ל ולא הבינותי דבפנ״ה אהא דציר זיעא בעלטא נתבו
 0 בפשיטיח דציר דנים דרבנן ואיך נתנו כאן דהיה ד״ת ועוד שכתבו בדיה לא נטילה זה דיוקא כשהיא •טלם לא כשהוא טריםק יהיר, לוטר חהר״ל יעוד איך שייך ניטול נדנד הנינר דלטהיר יש קיטקשימ

 וראש ושדרה ולשאר אין נינד ראש ושדוד. אין שייך ניםיל יליישנ זר. איטר שהיקשה להש ואטר טחליקת נניפן דהיר. ד״ת אנל צירן היה ווננן והא בננוש טעל׳יע היד, ד״ת יתיוצי דנטל הוא בטי יעס״י ק״ו
ד קרני.  בשיך אית א׳ אי דנ טטא יטחיו אי שייין נטעמ! וטיט אי אין שווי! אטשי דיש ט' ענ״פ • שוב ואיתי בנה״נ בהגהות בי• אות כ״נ הביא ד״ה אלו ונפי טח שנתנתי יש ליישב נדאטרן י כ

 עש״ך
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 ומעיקרא היו בבור ועכשיו בכלי
 משא״כ כאן דמעיקרא והשתא בכלי
 עכ״ל ולענ״ר דגם שם חשש הלא״ש
 שמא באוחה שעה שתחב הכלי
 להבור פירשו מהבור על גבי• הכלי
 או אפילו בפנים קודם שנכנס
 המשקה שם דלוקא אחר שיש
 המשקה שם אין איסור אם פירשו

 משם

 שני לין כלי ראשון יש לו משא״כ
 הכא שהיו מתחלה בבור ולפי׳ ז מה
 שכתב אבל אסור לשאוב כוי לא
 קאי אלא אבורות שיחין ומערות אבל
 מותר לשאוב בכלי קטן מכלי נדול
 לאף אם יפרשו אחר כך בכלי השני
 מוחריס ומבואר בלברי הרא״ש שם
 לאם שאב מן הבור אף ללא ירעינן
 בוראי שפירשו אסורים משוס
 למיישינן שמא פירשו וכן משמע
 להליא באו׳׳ה שם ללא כהעט״ז
 שכתב בס״ג אבל השואב מיס מן
 הבור לכלי ופירשו למפני הכלי אפי׳
 מבפנים אסורים עכ״ל משמע לוקא
 כשילעינן בוראי שפירשו אסורים
 ולכן לא כתב נם כן לאסור לשאוב
 לכתחל׳ בכלי לשחות מהם והא ודאי
 ליתא מיהו יש ליישב קצת לבריו
 רמ״ש ופירשו היינו כלומר דמסתמא

. באשיר״י הטעם רמיישינן שמא פירשו מדופני הכלי ועיין ׳ ו , לרלמא פריש בלופני הכלי ללוקא על שפת הכלי לשאוב כ ׳ ו  לשאוב בכלי כ
: (ד) על דופן הכלי מבפנים. להיינו רביתייהו : ׳  הוא ללא שכיחי לפרוש אבל בלופני הכלי מבפנים שטחי לפרשי מ״ש סעיף ג
. וכ׳ ב״י וד״מ להכלי השני יש ׳ ו ) מותר לערות המשקים כ ה  ואסירי כיון שמחחלחן היו בבור ללוקא כשפירש! עם המשקה (
 מכלי אל כלי הוא לשרי אף כפפירשו אח׳׳כ בדופני הכלי השני לו דין הראשון לאס פירשו בו בפנים דמותי וכתב ב״י ואע״ג להאשיר״י
 וכמו שיתבאר בס״נ רהיינו רביתייהו כ׳ בסעיף א׳ בבור לחיישינן שמא
 להיות עס המשקה בכלי והלכך כלי ה לשאוב (נ) ככלי ולשמוח מהם)(אשיי״י סא״ט וארוך כלל מ״א פירשו אדופני הכלי.שאני החס

) לאחורי י ) ן ו נ ואם פירשו ממקום רביתן ו ני] כג ( י  יעל נ
 הבור או על שפת הכלי מבחוץאע״פ שחזרו אסורים
 נד׳] ומסתמא אין לחוש שמא פירשו ני] אבל אם לא
 פירשו ז אלא(ד)על דופן הכלימבפנים(ה) מותרים:
 כ ש חגדלים במים שבחריצין ונעיצים(פי׳ חריצים
 ארוכים וקצרים.כעי5ים רחבים כגון אוחס שעושים לביברי מיס.רש"י)

ש (י) אוסרים י  שחם מושכים ואינם נובעים ה נא) נ
 י ויש מתירים :

 ג י׳ המסנן מים נח] או שאר משקים והיו בו תולעים או יבחושין או יתושים אף על
 פי שחזרו לתוכו אסורים שכבר פירשו לפיכך משקה נט] שדרך ליגרל בו
 תולעים וביוצא בהן ני] אין לסננו בקסמים וקשים בלילה ט שמא(י) יחזרו ויפלו

;  לתוך הכלי ויבא לשתותן
ה (1יא] אכל מותר לסננן דרך כנד או מפגרת שהרי לא יוכלו ליפול דרך שם אל תוך המשקה י ניב] וכן(ךן) מושר ג  ה

 (יו) לערוח המשקים מכלי אל כלי הואיל והס חמיד עם המשקים היינו רניתייהו (ביח יוסף):

א י תולעים הגדלים כפירות בתלוש מותרים שלא אסרה תורה אלא שרץ  ד י
 השורץ על הארץ במה דברים אמורים שלא פירשו מן הפרי אבל

 פירשו
 פירשו ועיין בס״ק י׳ : ה לשאוב בכלי . וכתב הכל בו סימן ק״א (לף קי״ג ע״נ) לה״ה ליקח מן המים ביל אסור ע״כ: ן כגון
. כן הוא ג״כ בטור והלשון אינו מתוקן ובת״ה להרשב׳יא כתוב לאחורי הכלי או על שפח הבור והוא מחוקן  לאחורי הכור או על שפת הכלי
 ומ״מ נראה רלפעמים נמצא כלי ששפחו רחב ואין לחוש שמא פירשו על שפתו ול״ל למסנן בס״ג לשטחי דפרשי על הקסמים וקשים: ז אלא
 על דופן 1הכלי. ה״ה לדופן הבור מבפנים וכ״כ הרמב״ס והרשב״א והאו״ה והוא פשוט: ח יש אוסרים. וכ״פ מהרש״ל פא״ט סי׳ קכ״נ וכן משמע
. ויבא לשתותן ל׳ הטור ויבא לשתותן וכרי כבר פירשו ומשמע לכאורה מלשונו לזה פשיטא לאם ׳ ו  לעתהאו״ה פס לין זי: ט שמא יחזרו כ
 חזרו בכלי לפירשו וכ״נ מלברי המחבל אבל בש״ס [משמע] לליכא אלא ספיקא לשמא פירשו נ״ל לנס לעת הטור והמחבר כן אלא שקיצרו
. ונראה לכלי שני לין כלי ראשון יש לו וכשפורשין על לפנו שבפנים שרי ול״ל לפירש מפרי לפרי בס״ל להתס ׳  במובן: י וכן מותר כו
 לאו היינו רביתייהו אבל הכא הואיל והוא המיר עס המשקה היינו רביתייהו כ״כ ב״י וכתוב בבלק הבית בשם ר׳ ירומם חומץ שיש בו
א תולעים כו׳  תולעים אס פירשו לאויר נקרא פירשו אבל מן החומץ להבשיל לא הוי פירשו ומותרים עכ״ל והוא בנחיב ט״ו אות כ״ז: י

י נ  ביאור הגר״א נ
 מיש שט שוחח ושוחח דוקא : [ד] מון לאחורי כוי . דרטי לגנ תטרח וגרעניחר! עצורי! ננלים. תום' ד״ת נטים י• [ה] או שאו ט' . שם שינרא; [Q] שרוך טי .
 שתוך חחור הוא כתוך חכלי . ת״ה ! [ה] וטםתטא נו׳ . דאל״נ הדקיל דלטא פדיש : וש״י ד״ד. שיבוא! [י] אין כוי . נם' שם: [יא] אנל נו׳ . וו״ש נצנ״תא : [יב] וכן
 [ו] אבל אט בוי. גם׳ הנ״ל ! [ז] הגדלים כוי . עבח״נ ולכן טדיך ואיטוך אנא וז״ש טוהר כו׳ . טדלא אסרו אלא לסנן . וריל דנלי שני דין נלי ראשון לו דאל״נ ליחוש

א ט  פתהי תשובה באר היטב י
 ן£ך (א) יש אוםריס ויש טתיויס . [ועיין בתשובת משכני-. יעקב סי׳ כ״ו נהג״ס שפ עליו אבל מאוסין עליו או שיש משש סכנה אסור משוס בל תשקלו . [הרמב״ס
 ״*ש סוף הלכיח רוצח וכ״כ מהרש״ל. כחב שר״ח ודע דכל מת שאין רגילים העולם
 לאוכלו ונלילין ממנו נקרא מאוס ואין לאכל, ואי ללידיה מאוס אף ללכ״ע לא מאים כ״ש דאסור לדידיה משוס בל חשקצו וכ״ז אינו אלא מדרבנן ואין מכין אוחו
. כתב השייך וה״ה ליקח מים ביי אשור ובכלי הטעם דחיישינן דילמא שריש בדושני הכלי דדוקא על שפת הכלי הוא דלא שטחי לפרוש י ל נ ) ב נ ) :  כוי עיין שם]
 אבל נדוסני הכלי מבפנים שכיח ישישי ואסירי לדוקא כששירש עם המשקה מכלי אל כלי הוא לשרי בסייג אף כשפלשו אח״כ נדופני הכלי השני דהיינו רביחייהו
 והלכך כלי שני דין כלי ראשון יש לו משא״נ הנא שהיו מחחלה בגור ולפ״ז מ״ש אבל אסור לשאוב וכו׳ לא קאי אלא אבורוח שיחין ומערוח אבל מוחר לשאוב בכלי
 קטן מבלי גדול דאף אס יפרשו אח״כ בכלי השני מותרים אבל מדברי הט״ז משמע לאף לשאוב בכלי קסן מכלי גדול ג״כ אסור ואינו מותר אא״כ כשמעדה דוקא מכלי
. כחג הש״ך להל' אינו• מתוקן ונת״ה להרשב״א כחב לאחורי י ר ו ח א  אל כלי אנל כששואב מכלי לכלי חיישינן שמא יפרוש על הכלי קילס שיכנסו המשקים לשם : (ד) ל
. כחכ הש״ך וליל למסנן בסייג לחיישינן שמא שירשו שאגי התם ישטחי דשרשי על ם י ר ת ו  הכלי או על שסח הבור ומ״מ נראה דלשעמיס נמצא בלי ששסחו רחב: (ה) מ
 הקסמים וקשים . וליה אס פרשו לדופן הבור מבפנים ג״כ מוחר : (ו) אוסרים.. ומהרש״ל פוסק כדעת האוסרים מיהו במים הנובעים כגון ימים ונחלים סשישא
. כתכ ו ר ז ח  אע״פ שלא פירשו אסורים ואין היחר אלא לאותן שאינן נובעים משוס דכחינ נימים ובנמלים ואין היתר ננובעיס רק בסנפיר וקשקשת: (r) י
 השייך למדנרי המחבר משמע לזה פשישא אס מזרו ככלי דפירשו אבל נש״ס משמע דליכא אלא ספיקא שמא פירשו ואששר נם דעש המחבר כן אלא שקיצר במובן:
 (ח) לערות. כתג השייך נראה דכלי שני יין כלי ראשון יש לו וכשפורשין על דופני הכלי שנפנים שרי ול״ד לפי רש מפרי לפרי בס״ד דהתס לאו היינו רגיחייסו אבל
ו קולעים אס פירשו לאויר נקרא פירשו אבל סן יזמימז לתבשיל לא הוי פירשו  הכא הואיל והוא תמיד עם המשקה היינו יגיחייהו וכחב רנינו ירוחם חומן שיש נ

 נ שם דף ס״ו: נ טור נשם
 סרמנ״ס נש״נ מהמ״א ונשנא
 וני ר' ישמעאל דמשמע סתס
 ופליג את״קנהייציןהמושגיס
 ואינם נוגעים וכפירוש התו׳
 שס ונומני מתיא נן יהווה
 שם ונן השנים סושנ״א :
 ד שם נשם הואייש וכתנא
 וגי רנ ני היתה שגורה נשי
 מכל: ה מימרא ורג הינא
 שם וף ס״ו: ו שם נגמרא:

א ״ ש ר ה  גליון ט
 •״ח ו(ש״ע סעיף אי) ואם
 פירשו טטקוט.עיין סעיף ט"!
 נחג״ה : (שפ) ומסתמא
 אין לחוש. דלא שטח לפרוש
 נ״א לדופן נלי בפניט שייך
 טק״ד ועיין ט") פק״ו ;
 (שם) אלא על רוטן הכלי.
 ואטרוח (נ״ו שלא יצא לאויר
 עילט) אפור טחםת שרץ
 דשריצתו תוך קליפתו טקרי
 שורץ על הארץ לעיל ש״ך
 «"ו א׳ ! (שם) דופן הגלי
 טנפניס.ונדנר שאינו םשקד,
 גגון קמח וטלה נס נפירש על
 1ופן טנפניט אסור כדלקמן

 צבי לצדיק
א  לשאוב נוי טוחריט. קשה 5
 יש למוש שפירשו על דופן נלי
 שני נמון ורק משם נאו עס
 המשקין לכ״ש ופירשו נפנים
 שרי אנל נוופן נמון למה
 יהא מומרים וניאה שלוה

ן סט״ז ט״ק ס* : ו 1  נ

ם דעת י ג ת ד ו כ ל ג ה ן פ מ י  שפתי ס

 בא בפירוש בטחנר דטבירא ליה נ' דאשין כדין טחיט[ נאני טלחתים טשיה לא נתב וייא ולט״ו אות יויו
ה או. עש״ך דהר״ב שהניח או עוכו  הר״ב אין טחולק עט חטחנר אלא פרושי טפרש דנרי תטחנו־; כ
 כונניט טשטע אפילו ניטוח טהני בעובד כוננים נשאוטר אני טלחתים רהא אדכרי הטחבר קאי והשיג עליו
 השיך דהא נשליטין יש נטח דעות דלא טחני אני טלחתיס נעובר כוננים ותייר! בישראל חשוו
 ונהי דחטחבד טונר נישדאל חשוד טחני נניטוחו אנל.בעובדי כיכביט אין להקל בניטוחו באיטר אני
 םלחתיט: כן" אא״כ.;עש*ך.דאו אפילו ניטוחו נאמן כיון דטוחוק ננשרות הוא ולא בעינן בקי ועט״י אוח
 י״א אבל ב׳ ראשין כדין אף נאמן שקורי קטשקר וט״ש קרביהם הוא לרינא כפ״ש הר״ב בהניה דקרביים
 נטי דינא נטו ביצי דנים דאלו להטחבד בקרביים אין סיטן נלל נט״ש נאות כ״ד . והשיג השייך על לבוש
' ראשין נדין או חדין אין לחאטין אא״כ טוחי־ן בכשרות ראינו דאף םיחוק בכשרות שקירי קטשלך.  דני נ
 ויש לראות דםיטגי ביצים ודנים לאו דאורייתא א״כ אפשר נטו דטסאין רטיא לטחיריט חיה איפנא נטי
 אלא דהש״ך סונר טהוריט דטיא לטטאין לינא ועביי ופרישה האריכו נוה ולדיין הדין ינואר לקמן :
ז ועכשיו. עשיך שכתב נאו״ה טשםע שחולק על הנ״י ומיהו טטוטחח וטוחזק ננשרות אונלין ארוטי:  כ
 ושחורים אפשר ראסור משוט לא טלונ: כך( שנמצא . פי׳ השיך אפילו לא ראינו שנלעו והלשון קצת רחוק
ט בי! .  דאפילו נמצא נניהיר נטי םותר כםו שיתבאר נאות שאח״ז לשיםתיה רבםינן טשריציו : כ
 עש״ך יראח ל׳ לפרש רנריו דחטחכר נתב בין דרך נית הר׳ני או בית הבליעה או יצא להוץ דאין סדו
 לדנריו לא בדרך לא זו אף זו ולא בדרך זו ואצ״ל וו ועיין פם״ע ח״ט רבי( נין לפעטיט נקיט זו ואצ״ל זו
 לבן טפרש דהטחבר נקיט לא זו אף זו לא טיבעיא דרך הרעי דהור, קצת בםעינל אלא אפילו דרך הבליעה
 מרי ואפילו יצא לחוץ ירצה יצא דרך ביה״ר ראי יצא לחוץ דרך בית הרעי אפילו דג טטא במעי דג
 טהור נה״נ הוה עפרא בעלטא עיין אות ל״א לק טפדש יצא דרך ביה״ר אפ״ח םותר . אטנט הפר״ח
 השינ עליו דביה״ר רב אשי טורה דע״כ טטיעוטא דטשריצין שלא בטינט יע״ש: ל דנ. עש״ך הניא
' תירוצים לחלק נין איסור לטוטאח ולחיי א' יש חוםרא ראם הוא שלט נשו שבלעו אף שלעפו נשיניו  נ
 אסור אנל אם נחסר טכטות שהיה חרי אנו רואין דטעונל הוא ומש״ה בה״פ נחנ חסוד דא״א ו״ל הסכים
 ראטור והיינו נתי' א׳ דאין לילף איסור טםוטאה והיינו כשהוא שלם ולא נחמד וז״ש הטור כאן כיון שהוא
 שלס . והניי הנין דהטוד טםכים לפי' הר״ר סשח דיש הילוק נלעפו נשיניו ולפיו קשיא ר,ך דה״פ אין
 כתכ דחרא״ש הפביט דאין ללטוד איסור טטוטאה וכאן כתנ דברי חר״ר טשח. וחי: דהראיש וודאי טורה
 להר״ר טשה בלעםו בשיניו הוה נטעובל כין נאיסור ונטוטאה אלא דםעיקרא הוה סיד דשם בםיטאה טייר׳
 בלא לעסו ע״נ תיידאין לטילף איפור טטוםאה ונא״ח כ״נ דאפי׳ נאמר דההיא רטוטאה נלא לעסו אין לםילף
 איפור טטוםאה , וטיט הראשון עיקר וא״כ אין חילוק נין לעמו או לא לעסו רבנחשר חשיב נםעינל אף נלא
 לעסו בין הנ׳ והבי ואט לא לעסו אסור באיםורא עכ״פ. ולכאורה חלוקי! הם״ז וש״ך ראלו לט״ו באינו שלם
 אטור ונלזפו טותר ולשייך באינו שלט פותר ובלעטו אםור והיד, לענין חטב״פ ז לא חנטצא י «ש״ן
 דחטחנר נקיט נםצא רוקא חא יצא לחוץ אף בלא לעסו ושלם הוה כםעוכל וה״ח כחטץ אט נטצאת

 חטה בצו אח תרננולים חשיב כטעונל וחניח בצ״ע על הטור ואי״ח נחיפ אבאר ;

 עש״ך חנה חטחבר בטיז כתנ בקרבי יגיט טחני באיסר אני טלחחיס אף בישראל חשוד ולא כתב כלל
 םיטנים לוטר אם ב' ראשיהן חדין או נדין לא טחני באיטר אגי טלחתיט . ובפ״ח עד טלת עכשיו לשון
 חריט ז״ל בט״נ םט״א ח״כ וכתב חטחבר ב' ראשיהן כדים או חדין לא טחני אני םלחתים . והנה
 הר״ט ז״ל לא הוניר כלל קרבי דנים אלא עובדי דנים . ולכאורה דעוברי.דניט יש בחם םיטניט וטש״ח
 טהני אני טלחתים דטרתת והא דל* טחני הני נאוטר של דג פלוני וטחור נטו ביצי עופות טשוט דרניט
 נאים טטרתק וטצ• לאישתטוטי טשא״נ קרבי דגים דאין להם טיטן נלל לטהרו אי לטםאו טש״ה לא םהני
 אגי טלתתיט לחוד דחוח נניטיחי בטו בניצי עוף טחור דלא טחני אט לא תותי םיטנים ועוף פלוני .
 אטנם השייך לא רצה לחפייס עטו אלא להר״ט אף בניטוחי נעינדי יגיט נאיטו אני םלמתים נאט! יחא
 דכחב הר״ט ראשה א' נד יא' חד ח״ח ניפיהי באיטר אני טלחתים נאטן וו״ש הר״ט ניצי עוף םיטכין
 עליו וביצי דנים שינה הר״ט הלשון וכתב א ונלין על פיו יהייני ניצי דגים באיטר אני טלחתים עדיף
 טביצ׳ עיף באוטר של עיף פלוני וטהור היא דשט בעינן טיטניט נ״נ יטש״ת נתנ הד״ם פיטכין עליו עם
 חסיטנים טשא״כ דניט דלא טחני כאוטר של דנ פלוני דםטרחק נא הדנים לא טרחת ובעינן שיאטר אני
 טלוזתיט הלכך אליט טפי וא"צזשוב לטיטניט וטש״ח אונלין על פיו אפילו בניטוחו וחייה קרני רניט
 הדין נן . ואטת קשר. לטח השטיט הר״ט קרבי דניט ונקט׳ עוברי רניט ונתן טקום לטעות בדבריו .
 יעיין נטרא ע״י לדי ריסתא׳ אין עינדיט לטטאיס שטשריץ ולדי זירא יש עינרים לטמאים זח טשריץ נחוץ
 וזה בטנים ואטריד לדי רופתא׳ הא דקתני נטיטני ניצים נך סיטגי עונרי דניט צריך להניה כך סימני
 קרבי דגים ולר״ז א״צ לחניח ולריו קרני דגיט אין בחט סיטן נלל ונין ב' ראשיהן כדין או א' נר נ»וםד
 אני טלוזתיט טחני ולא נאיפן אחר וה״ח עוברי דגיט נניטוחו טחני אני טלחיןים נטו קרבי דנים דטהני
 אף שאין לחט סיטן נלל . וכתב עיר הש״ך דחםחבו־ סונר דזץ» נלא ניטוחו לא טהני באיטר טשל דנ
 פלוני נט״ש הטיט אטנט חשיך חוכיח טט״ש הר״ט .כפיטני.ביצי עוף טשטע לנל טילי שווין באיטר דג
 פלוני נוי דנאםן והטחבר חשטיט טלת נטיטני ניצי עיף כך עינוי דנים בנייין דסונר נט״ט דבאוםד
 של ד1 פלוני אינו נאמן דבא םטרחקיס . ואפשר טש״ח השטים הטחנר נםיטני ביצי עוף םשום דלא
 הוניר כאן דין ניצי העוף נפיטן שיפול עליו לוטו כטיטני ביצי העוף טשא״נ הר״ט הוכיר שט באותו
 פרק טקידט טיטני ביצי עוף ואפשר לתםחנר נאיטי־ סשל דנ פלוני פשיפא רטהיט! ונקיט אני טלתתיט
 לרנוחא דטחני נ״נ נם״ש חט״ז אות ח' . וטיט ועך ויאה טדנויי ררחוק הוא טשיטח חט"ז־נאות יו״ר
 להטחבר קרבי וניצי יניס בשליטי! טחני הא גיטוחו לא טחני לא באוטר סדנ פלוני ולא אני טלחתיט
 ולש״ך טחני בניטוחו אני םלחחיפ לא של דנ פלוני וטהור הוא ובשליטי! יש לצדד ולוטר רנ״נ לא

א ה«נ י ע״ש . ״ פ j ט ״ a D ״ o n <נ 8.«ונ 1 ד , ש י 0 נ ה  פ

 שכתב חש״ך דחר״נ נפ״ח שחניח דה״ר. נקדב״ט דינא חכי בא לוטי דבלא ניטוחו שצריך
 ** שיאטר אני טלהתים יש לעיין דכ״ש היא טעוברי רניט ועור רהוח לחר״ב לציין בתר שנתנ
 חטחנר ואם ראשה א׳ נר ה״ה בקרבייט . יסיש השיך בטי' הכי א״ש רבקרביים נסי דינא הכי דאש ב'
 ראשי! נדי! ואוטר אני טלחח-ט y>v ענת ואין לסםוך עליו וחולק אחטחבר והא ילא נתב וי״א טשיט דלא



ן ק£א באי הגילה ה י כ ת פ ב יורה דעה פד הלכות תולעים ש ה י ז ר ו  ט

: י בעיית פס יל6 נ«ןיי א ר מ ו ח  משש ללופן בפנים אבל לא קולם לזה: (ל) אפילו חורו נקוב לחוץ עד מפרי לפרי. כל אלו הס בעיות בש״ס וסלקו בחיקץ ןקי״ל ל
. ובח״מ כלל מ״ו ל״ה כתב וז״ל ט״ס״ו־גיסת ו*א״ש ׳ ו ב ד״א אפי׳ מת בתוך הפרי כ . בח״ה הארוך ביאר שעמו שאין הלכר מצוי שיחזרו י ׳  לא חיישינן כו
 לחוריהון אמר שיצאו כדמשמע באלו טרפות ללא חיישינן רלמא פריש וכחבהמ״מ פ״ג מהמ״א בשם ההלכות(הוא הרי״ף) ור״ח כלברי שלפנינו וכפי׳ש הטור

4fi״°»Sv:?ארופן הכלי מבחוץ וחזר להכלי אלמא לא חיישינן שמא פירש ממקום הרא״ש(לסובר פירי מחה מותרת) ושכן הסכים הרשב״א וכ׳ האו״ה מהט"פ ^ 
 רביתיה וכלר לתוכו והישאוסרין להט נקטינן עכ״ל וגס בכלל מ׳׳ז שיישהמלו׳ינןהיא ג׳׳הו״ף
י w ״סיהיש^א פירשו מן הפרי י אפילו לא הגיע לארץ אלא שמת ״

< יהיש^ פ  ל״ב כ׳ וכבר נתבאר למיל ^
 אסרן אף אם פירשו מתה אך ללא (ונ! ומס סהיפ סונא נשיי
ין וארוכי): י הגהות שיו נשם : פ ר ל ק ל ז  קייל הכי מכ״ליסטוס נ

 לאררבה המ״מ כ׳ שם בשם ההלטת יד אפרים
 ור״ח והרשב״א כלברי הרמב״ם (פיט! «יד ם״ה) תולעים

5 ל ל 2 י י ״ מ ה מ ת ש מ ר י  ופן היא כיי׳׳ף פ
 וכ״כ מ״י ול״מ ומ״מ צ״ע לרינא ני,ממ אס הוא מ״מ«ל
ם ה&דן יש לאסור לאפות ממנו ש ״, כ ב ג ח ם כ ל ט ש כ ב - ^  ל

 ר״ח כהרמב״ס מ״מ דעח הסה״ח חדושי בית מאיר
 והמרלכי והסמ״נ לאוין קל״ב (דף. (טיטן פ״י ט״! ס׳׳ק!׳) «־ין

& E f f i , ^ ־ 1 ; ! מ י > ס י ' מ ס ה מ י " מ ) ו א ״ י ע י  י
 רי״ב והשערים ושאר פוסקים בלעת !׳ נ׳ אשת י,ני סזמנפ עט
 סרא״ש וגס ר׳ ירוחם כ׳ שגלןלו אשמ ס״ה ״מ! שהיא ממאה
 ! t« וניו! וטמאה אינמ נונעמ
 המורים הסכימו ללעת הרא״ש וכ״פ אנל לא נז״! שהיא טהולה
 האו״ה ומהרש״צ פא״ט סי׳ קי״צ להואיל ומסתמא ־וגעי!
י מיישינן ש!א משנת ומאכל י , ' . 1 , . « , , ״ __, ״ _ ״ ״ _ ״ . . » _ , 
פ T הרי שנדנר נעסזקין ני נ 1 ע י1י י כ י ש ב מ מ ח ה נ 5 5 מ  י
 הביא מתחלה סברת הרא״ש בסתם מיישיק אף בזמן מועט ועי׳

 באויר קודם שהגיע לארץ ואפילו לא פירש כולו
 מהפרי אלא מקצתו או שלא פירש אלא על גבי
 הפרי או על הגרעין שבתוכו או שפירש מפרי
ך ת בתו ב ״ויש(״) אוסרים אפילו מ  לפרי אסור י
ל זמן שנמצא בתוך הפרי כ  הפרי ופירש אח״ב, ט
 (ו) אפילו חורו נקוב לחוץ לא היישינן שמא פירש
 וחזר יג [יג](ויש אוסרים אס חורו נקוב (י) למון) (מרדכי שא״נ!
 וש׳יד בשם ראנ"( ור׳ אכי״ה נשם ר׳ יואל הונא נחייה סי׳ קע״א)(והכי

 נהונ) (ח״ה שס ונהנהוח ש״ל) :

ד ניי] י תולעים הנמצאים בקמח וכיוצא ) י ? )  ה
ט שמא פירשו ושרצו("על ) ו רים(ח) ט  בו אסו

: ( ׳  M הארץ וחזרו(חשונח הרא״ש כלל כ׳ סימן נ
(יב) במלח או שאר לכריס שאינו משקה (חשוכש ן ז והוא הדי ה ט ג  ה
 הרא״ש כלל כ׳ והנהות ש״ד בשם מהר״ס וע״פ עיין ב״י ועיין ס״ק

 נראה שמחלקים רהכא בפרישה כל
 להו יש איסור כשפורשים רק

 נמי פסמים י״א מנואר נמי
ה ה ת י  הכי: (שם טק״ה) ו
 שיי ונוי. ואפ שרצה ננפה.

 מהחור לחוןמשא״כ לעיל בפרישה
 מהמשקה שכחוך הכלי לרופן מבחוץ
 ומלברי הרא״ש שמביא ביי ל״ה כ׳
 הרא״שסיים ולקמן בשמעתין משמע
 לכל היכא לאי פריש אסור מיישינן
 לילמא פריש מ&ממ כיש אוסרין
 האלו וא״כ חמיה לטח הטור שלא
 הביא כאן רק לעח הרשב״א
 שהוא להיתר ולא הביא לעת אביו
 לאיסור ונס לעיל מיניה הביא הטור
 כפירוש שלא בלעת אביו שכתב
 אבל מסחמא אין לחוש כו׳ ותו
 למשמע שפוסק הטור כלישנא קמא
 של סרא״ש לאפילו לשאוב בכלי מותר
 מן בורלח שימין ומערות טון ללא

 חייש לשמא פירש סיה לו להביא לאפי׳ בכלי שואב ולמה לא כתב רק ואח״כ סברת הרמב״ם בשס הי״א וכן לקמן סעיף ח׳ וסעיף טיז סתם
 שוחה ושותה ונ״ל להכל ניחא לבכ״מ לא מחזקינן ריעותא לומר שפירש כסברת הרא״ש וכמו שיחבאר שם ואע״ג לבספרו ב״י לא הביא אלא

א גליה מחרש״א י ד ה י ג מ ב ה ר י ה ח כ ' י י "ם כ ב מ ר ל ה ב ( ב אח"כ י ח כ א"ש ו ר י ה ר ג ה י ש מ ס שע"י מ י ה מ א 7*יסי* ג ל 1 א נ י ש י י א ח ל ט י י נ פ א ל ת י ע י 1 ר י א י1 ש  ט

 האלם יש חשש זה כגון במסנן ריש סברא שע״י סינון שלו באו גירסת ההלכות כו׳ מ״מ ממ״ש ע״ז בס׳ בלק הגיח שלו נראה שלפתי פ״י. ו״פיייז יזילק: (שיע

י  חורן נקינ לחיין. עיין ט
 םק״ח : (שיע סעיף הי)
ם חנטגאים. ולקנות י ע ל ו  ת
 לכחחלד. נדי לטנור לעובד
 כוכנים עיין באר היטב 0&ך
 קי*ז טקיא דנםפר ניה אוטו•
 והפיח טתיר:(ש"ן סיק שיי)
 משאי'כ בדבר שאינו. עיין
 סעיף טי? ולא כפ״ח דטתיר

ם ה ר ב  יד א

 :יון שחורו נקוב לחוץ
ד תולעים  לשם באו התולעים על גבו ואפילו אם באו לצר של פנים יש איסור לרך החולמים לפרוש חוץ לפרי ולחזור ולא בכלי: י
 כיון שבאו מהמים של הבור לאין היתר אלא אס באו בפנים מהמים הנמצאים בקמח. ל׳ הרא״ש שקורין מילוי"; והיינו לוקאבמילווי״ן

 שבכלי וע״כ שפיר אמר הרא״ש ולקמן בשמעתין גבי סינון אמרי׳ לכל שהם קטנים שא״א לנפוח הקמח בנפה וכברה כלי שישאלו התולעים •
 היכא רפירש אסור חיישינן שמא פירש והיינו במקום שיש סברא בזה למעלה אבל ולאי אם נמצאו בקמח או בשאר לברים תולעים גלולים
 מצל מעשה הארס וע״כ פשק הטור ליקא שוחה ושוחה מבור אבל לא בענין שאפשר לבררם בנפה ובכברה או שאר דברים ולאי להמאכל
ו שמא פידשי ושרצו על הארץ .  בכלי וע״כ אמר הטור שפיר אבל מסתמא אין לחוש להיינו אס לא מותר וכללקמן ס״ט בהנ״ה: ט
 נעשה מוס מעשה המביא לירי חשש שמא פירש וא״ל ממה שאמרו לאו לוקא לה״ה אס הקמח מונח בכלי לאסור רחיישינן שמא י פרשו

 בנמ׳ א״ה בחביחא נמי ללמא פריש לדופנא דמנא והלר נפל והא ליכא ללופני הכלי מבפנים כללעיל ס״א ללוקא בלבר של משקה היא לאמיי' (פיק פ״ד'סעיף ד׳) ויש
םת נתיר  שוס מעשה המביא לילי חשש שמא פירש הא לא קשיא רגם סמקשן בס״א שמותרים השפירשו בחפני הכלי מבפנים שנתרבה מכל אשל אומי-ין »פ>׳ ׳

wTwn j'^S111In3ידע שרגילות להיפרש מן המשקה לפנים בדופן אלא שהיה סבור שיש במים משא״כ ברגר שאינו של משקה והכי איתא בהגהת ש״ר וזה שכח 

׳ פסס והוי דרבנן נמ״ש ז והיה במלח מ  בזה איסור מ״ס פריך שמא נפל ומשני אררבה לבר זה שהוא מביא לילי הרב בהג״ה או שאר לברים שאיט של משקה: ט
»קו »י 8 ׳ל* י י מ ל 1 ! א ^ למוימרא י ל  חשש שאמרת הוא עצמו מביא את ההיתר דהיינו רביתייהו ט רגילי ואסור למכרו כו׳.פי׳שיש לחוש שימכרנו אח״כ לישראל Vim ש
. ב״י העתיק בשם הנ״ס האיסור ניכר מון קמח יעשה ממנו פת וימכרנו לישראל וכן מלח יחננו עוופייי! ניירננן כט״ש נוש״ל ׳ ו ) תולעים הנמצאים בקמח כ ז  בכך: (
^ ^ S f f i / K שיר שיש מחירין אפי׳ פירשו התולעים לרופני הכד וחזרו לקמח כמו בפת או שאר לברים וימכרט לישראל אבל לבר שהאיסור ניכר מיתל 

י ״ י ־ * י י ־' י  משקיןללעיל ושנגה הוא ־־׳ 1 ^
 בורות כי׳ ששוחה
 לאויר העולם בעין

* ף י י 5 . : ו «ן» «י> ־ ח ל מ א פ ל , כ ״  שא״מ עשה מעשה בחיטין שהחלימו להשליכן לנהר ולא למכור לעובר וימכרנו לישראל אבל לא במלח שהרי יבדקנו תסלס מ
. Xx כוכבים פן יאפה פת וימכרני לישראל טכ״ל יכ׳ רש״ל ע״ז ס״פ א״ט על סוף לעתי שיראי סרב לקלק יפה שהרי גס במלח ישאר דברים אחי סזלטזסנקטת 
 לאפי׳ הט שרי להאכיל לעבלי ישפמחו רק שלא ישמו זמן מרובה שלא איכא למימש שמא יחמו בפת או ברגים מלוחים או בהטרינ״נ א, ונן אט נמצא תולעים ולא
מ ר נליי מזב ™ ^ «  יבא לירי תקל׳ כמי בביעי לספק טריפ׳עכ״ל ולא נהירא לע״ר לחלק בזה בכבשים שמוחר ליקמ מהן וכללקמן סי׳ קי״ר וכה״ג טובא(גס מ״ש ע

 בין זמן מרובה למועט לגם במועט יש לחוש לתקלה ואע״ג לבסי׳ פ״ז שהרי יבלקנו תחלה לימא לודאי מלח אין דרט להתליע כלל יכראיחא
ע צבי לצדיק י ל ח ס ט ל ר ץ ד א  נתבאר לנזמן מועט לא חיישינן לתקלה שאני ההם דהבעליס בלילי כמי גפ״ג לבטרית גגי סבי לבי אחוכא וכל דבר ק

^ ו * 1 5 ^ " י ״  מלבר זה ואין להם עסק בו ולא חיישינן למכשול משא״כ כאן שיעשה א״צ בריקה והכא מיירי שנמצאו תולעים במלח שבאי מעלמא ואגב «
 ממנו פת ושמא יתערב פח זה עס שאר פת טון שהוא נאכל בתוך ביתו שיעסא Km «לזש זססק אט«ושו
ג א£שסא?«י ?•ט ש2)6סלמ י ו י ) שמא פירשו,. נראה ראותן שסיל בסעיף ז׳ ללא חיישינן שמא פירשו ואפי׳ יייי נ ח  א״א ליזהר שלא יהערב עם פת אחר כנלע״ר: (

־  לחוץ ״ ״ י י
 המחבר
 מותרים

SXf> !rftא נמ ל י י נ ' י נ ̂ ^וכתבתי זס לפי שמו״ח ז״ל הביא ראיה מזה' להתיר המילבי״ן קטנים שגקמח וחילק בין גחלים קצתי לקטנים יהמיס מאי מ /™ 
י  הנר״א מ

. ינהן טי׳ לוופגי הכלי טנטניט אסור כפו •י׳ םקזנתן לאויד י  [יד] תולעיט נו׳ והיית גו
 נטש*׳• העולם דדוקא בטיט אתרנאי פהל אשי־ נטיט ששוחח כוי וא״נ חיישינן שטא פירשו

 פתחי תשובה
׳ ולא היישיגן שמא ] •י (ב) שפא פירשו. עש״ז שהקשס טלעיל סטין ו ״  מס שכסינ ג
 פירשו אפילו סורו נקונ למון ועיין בסשוגת שינס ליין סי' כיס מס שכתב נזס לסרן וננ״ש
 «יי: (ג) על חאר׳ן. מנה״ט ומ״ש ועיין פרימ שחולק ר״ל וס״ל ואפילו אס נוויא׳
 פירשי על סכלים כפנים שרי כמו נמיס יעיין נחשינס מ״נ שלק יו״ד סימן כ*ז שנתב
 יאף דמטתנר טעמיה אין להקל ננד שאר םפוםקיס אנל נספק אס פירשו כלל אין למסים
 במי שמקיל ואס כנו אפו מקמח הזם ולא נווע התולעת עו לאחר סאשיה יש לסקל נהשימ
 אן אם הקמת סיס מונח טל סאון ע״ש םיטנ . [ועיין נתשונת משננומ יעקב סימן כ״ו].
 ועיין נס״ט של מרב מהו״נו ו״צ שהניא כאן דנרי הש״ו ואושר לעשומ ״יש מקמת שהתליע
 אף דלא שיין נוה אין מנטלין איסור לנחמלה כיון דלא נתכוין ומ להוציא הויעה ממנו«*מ
 אס יהיה לישראל שוס היתר יבא לאנלו נעין. ונתב רהפרימ מולק עליו ומתיר לעשות יי״ש
 ונן בתשובת צ״צ פי׳ נ״א לא מש להאי מששא של סטיו עיש יעיין נתשובת אאיו ס;יס
 מאירות ח״נ סימן ל״ה שחולק fi על סט״ו והסיר למשות מקמח סמתילע יי״ש או שבר וכן
ד ענ ולא חיישינן כלל לסאי חששא של  לעשות יין מואויינ״ו שהתליעו יאמ״כ לסננו ורן מ

 קצת שיש לחוש שרצו של
 סארןאן גטי! שני כןנשלןימין
 וואזייניי גמילני״ן יןנוניפ
 ומחמיר שוי שלא למנוי
 לשונו כוננים נזה נ״ל שאין
 ל«ומיייישע1י שפקיישראנ
 סקונס יגיקס לכן נ״ל כנ״נן
 וטיסו גנינוניט שאינם קטנים
 לנמר׳ יש לחוש שימשו על
 יופני סכלי אז אשוויס בודאי
 מה״מ וזהו יעת הנ״ס ומימ
 יש לסחעיי לישראל נט״ז דמי
 יבחין נולי סאי נין קטנים
 מאי ולנינוניס שינוצין לרחוש
 לוושני סכלי אנל למכור
 לעוני כוכבים י״ל כנ״ח משוס
 יספק שמא (א ימכור לישראל
 ואש״ל ימכור שמא יניק.
 ואת״ל לא יניק שמא לא
 : (שט ט״ז טיק
' נקונ  פירשו ט
- • , — - , לחוץ.י*ל ישם כאן נמצא כאן • , - . .  , . . . ׳
. שי׳ סי׳טשאיכ כשהן נסקומ גלוי; ח ל מ ) ב נ י . והיפה הוא ינלידן לקי״ל למיישיק שמא פירשו אין שוס חילוק בין נדזליס לקשנים על״צ: (  גדולים שאפשר לבררם ננפה ולאי המאכל מותר)

 (ירד ח״א) שנאו

 ביאור
 ילטא פי״ש . ועד״ט י. [יג] ויש אוסרים אטט'. כטש״ש וליחוש ילטא ט׳ ומברא
 ראשונח מ״ל נטו דאין חוששין שם דלםא פריש לאחורי חכלי נםש״ל בםיא . ועש״ן:

 ביאיר היטב
. ולעת הש״ך נוסה לסברא ראשונה היא עיקר ם י ר ס ו  ומושרים עכ״ל: (מ) א
. (לחיישינן שמא פירשו) כסב הש״ך יל״י לשרצים שכצלי גם״א ץ ו ח  ע״ש: (י) ל
 ללא חיישינן להכי להכא כיון שחורו נקוב למין היי ק5ת הזנחה שפירשו וחזרו א״נ
ץ . כחכ השייך לה״ה ר א  לרך החולעיס לסריש חון לשרי ולחזור ולא בכלי: (יא) ה
 אם הקמח מונח בכלי לאסור לחיישינן שמא פירשו נלוסני הכלי מבפנים ללוקא
 פלבל של משקה אמרינן בס״א דמזקרים כשסירשי בלוסנ׳ הכלי מבפנים שנחרבו
 מכל אשר במים משא״כ בלבר שאינו של. משקה. [וזהו שכתב הר״ב בהנה״ה או שאר
 דברים שאינו של משקה ועיין בסר״ח שחולק]. ודיקא בחולעים קשנים שקורי!
 מילוזי״ן שא״א לנפות הקמח ננסה וכברה אבל אס נמצא בקמת אי נשאר דבלים
 תולעים גדולים שאפשר לבררם בנפה וכיוצא בזה ולאי דהמאכל מותר ונש״ז כחג
 ליש תימה על המחבר דלעיל בם״ל פסק דלא חיישינן שמא פירשו אסילו חורו נקונ

א מ ח ח^ ש ג , ם ר י ל י ד ' ג י 3 ^ ק ח מ " ־ ה י ד י ב ע ת כ א י י מ י ו ^ ר ס ' ש א נ י י ח צ ' ר ^ מ י { ־ י י ! ^ ה 5 ' 6 " ה ״ " ש א י י " ה כ ש ע נ 3 ש ן ר ש ג י מ ד י נ ס א 5 ( " ע ' ש ד י  ^ ד
 לקשניס ורוצה להחיל המילווי״ן קשניס שבקמח שא״א לנסוח הקמח בנפה ונכבריז כלי שישארי החולמים למעלה(אבל ודאי אם נמצא נקמח או נשאר לברים תולעים לו*,.זי? ד:



ב ה י ז ר ו ת יודה דעה פד הלכות תולעים ט י כ ת פ ח 362 ש ל ו י מ א  ב

 מי שמתיר בתולעים שבקמח רק באגורה כשם רוקח כתב שמחיר
 והוא מטעם ללא חייש שמח פירשו ואנן קי״ל דחיישינן שמא פירשו
ק קע״א רהכי קי״ל בפירוח וע״כ אין שוס חילוק בין י  כמ״ש בת״ה ס
. מו״מ ׳ ו  המילבי״ן בזה: (ט) ואםור לסכרם לעובד כוכבים כ
 ז״ל כתב על זהלרמ״אלא דק לאין

 שיטפא נקטי׳ בהלי אינך אלא רמטעס אחר לא חיישינ! שמא ימכרנו
 לישראל בעין למסתמא אס יהיו בו תולעים קא חזי להו הישראל):
. פי׳ הכל ביחל אבל מוחל ׳  יז ואסור למכרו לעובד כוכבים כו
 למכרו מעט מטע בעני! שלא ימכרנו העובד כוכבים אחר כך

 לישראל וכמ״ש הטור והמחבר בא״ח
 איסור במכירה לעובד כוכבים
 אלא בקמח שמא יאפה פת וימכרנו
 לישראל אבל לא במלח וכן במיני
 קטניות כנון היר״ו ונרויפי״ן או
 מיני פירוח מון פלוימי״ן וראזיינ״י
 דאין למוש שמא ימכור לישראל
 כיון לררכן להתליע אסור לאוכלן על
 שיבלוק תחלה ומביא ראייה מתשובת
 הריין סי׳ נ״ז ס״ח שסיים אבל
 מון זה שרישומן ניכר ונתפרסם
 בעירם שרי למכרן לעובר מכבים
 מכ״ל. מה שמביא ראייה להיהר
 מהר״ן.המעיין שם יראה להיפך כי
 שס מיירי מחטין שהוצמחו לענין
 פסח לנראה לעין כל שהוצממו ונס
 נחפרסס בעיר שס ע״כ התיר
 למכור לעובר כוכבים משא״כ כאן

 ל״ג)(ט) ין [טי] ואסור למכרו לפובד כוכבים יך1 שמא יחזיר וימכרנו
ח לישראל (ש5 ול׳כ ב״י מקבלה מהרי״ב ממהרי״ש) :  (ע) (

א תולעים הגדלים בפירות בעודם במחובר « י ט  ו נ
 השוב כשורץ על הארץ ואםור אע״פ שלא פירש
ב אבל תולעים הנמצאים י ( י  ניל] והוא שריחש (
ת ו ה ש ת הקליפה והקליפה מ ח  בפולין ואפונים ת
 עליחם מבחוץ וכשמסירים הקליפה מוצאים
 חיבחושים תחתיהם מותרים לפי שהם מונחים
ט ולא קרינן בהו השורץ על הארץ כל  במקום צר י
ו ינ ניח] אבל הנמצאים ש ח י  זמן שלא (יי) ר

 בשרביטים אסורים שיש לחם מקום לרחוש:
 הנה [יט] תולעים הנילים גכמיהין וסשריויו לינ; במו בשאר פירוש ולא
) הואיל ואין מנרנין עליהם א י  אמלילן ללא חשיבי מחובר לקרקע (
f ופעמים נמצא נשרי כמין p O O (ל״ע ילאפיקי אי״יי) פרי האלמת 
 נקולה שחורה והוא מקום[יכא] שמתחילהשולעח להתרקם וצריך ליסלו
 משם בעומק לאסיר כמו החולעח(שו) עצמו (תשובח הרשב״אסימן ער״ה):

 ר״ס תס״ו נבי רנן שנטבע בנהר
 וכתב האו״ה שס ד״ו וה״ם רמוחר
 להאכילו לעברו ולשפחתו אע״פ
 שמזונותיהם עליו מיהו נראה שלא
 ישהה אותו זמן רב ללא יבא לילי
 תקלה וכרלעיל סי׳ נ״ז ס״כ וכן
 כתב מהרש״ל פא׳׳ט סי׳ קכ״ה :
. והא לכתב ׳ ו ח שמא יחזור כ  י
 הרב בהג״ה ס״ס נ׳׳ז לבספק
 טריפות יש שמכשירין אותו טריפות
 אננ״ג לקי״ל לאוסרו מ״מ מותר
 למכרו לעובל כוכבים לאיכא
 תרי ספיקי חרא שמא הלכה כמאן
 למכשיר ואח״ל כמאן לאוסר שמא
 לא ימכרנו לישראל וא״כ ה״נ איכא
 חרי ספיקי שמא לא פירש ואת״ל
 פירש שמא לא ימכרנו לישראל שאני

 הכא כיון להוא אסור לכ״ע וכרמחלק הח״ה שהבאתי בס״ם נ״ז ואע״ג במלח והיר״ז וגרויפי״ן ולאי אנו קונים בכל יום מהעובר כוכבים
 לבהגהה ש״ר כתב ע״ש ריב״ס להתיר ומביאו ב״י וכ״כ באגולה בשם בלא שוס גליקה וגס פלוימ׳׳ן יבשים וראזינק״ש א״צ לבלוק כ״ז שלא
 הרוקח ומביאו בת״ח סוף כלל מ״ו מ״מ בטלי הנך נגר כל הפוסקים ראו שוס ריעוחא כמו שהוכחתי בסעיף ח׳ ע״כ בוראי אסור למטר זה
 ועול שבהגהת ש״ר שם כתב שזהו שגנה ע״ש ולא אמרי׳ לסמכי׳ אמאן לעובל כוכבים אלא קבא קבא כלרך שאמרו בא״ח סי׳ ח״ס ס״א בחטין
 למכשיר אלא היכא לאין הכרע בלבר וגס אין כל הפוסקים חולקים שנפל מליהס מיס כנלע״ר פשוט: נשאלתי בקמח שהחליע ורוצה לעשות
 אהמכשיר משא״כ הכא א״נ שאני הכא טון רמהר״מ נופיה אסרן ממנו יין שלף דהיינו שמוציאין זיעהממנוואוחהזיעה נעשה יין שרף
 למכרן לעובר כוכבים וכן שאר פוסקים דלא אמרינן למותר למכרן לכאן לח הוה רק טעם לחול לא שוס ממשות והשבתי לאין כאן משוס
 לעובל כוכבים אלא סיכא רגם האוסרים לא הזכירו בדבריהם שאסור אין מבטלין איסור ט׳ דהא לא נתכוין רק להוציא זיעה מןהקמח וכמ״ש
 למוכרן לעובל כוכבים לאפשר להם עצמם היו סומכין אהמתירין לעיל סימן זס בשם ת״ה אכן אסרחי מטעם אחר להא מזינן לאפילו
 למכרו לעובל כוכבים משא״כ הכא ועול לכבר כתבתי בס״ס נ״ז ללא לעובד טכביס אשור רק קבא קיא מטעם שמא ימכרנו לישראל ה״נ
 אמרינן הכי אלא דוקא בספק דרוסה וכה׳יג הואיל ויש בלא״ה כמה אס יהיה לישראל שוס היתר יבוא לאכלו כשהוא בעין כנ״ל :
י . זה רעת הרא׳׳ש ובטור ) אבל תולעים הנמצאים בפולין כ י  צללים להתיר ע״ש וע״ל ס״ס כ״ג וסי׳ קי״ב ובמ״ש שם ובסי׳ קמ״ב (
ט ולא קריגן כהו השרץ השורץ על הארץ כל זמן כחוב שסרשב״א חולק ע״ז וס״ל לאסורים וטעם לבריו בת״ה לפי שכל : י  ס״ק ח׳
. וכ״פ מהרש״ל מיהו נראה רכל זמן שהפרי לא נתבשל הגדל בפרי בעולו מחובר לארץ מלל בארז וכל הגלל באלן אפי׳ לא  שלאריחשו
 שק על הארץ אסור עכ״ל וכ״כ ב״י בשם הר״ןורבינו יחיאל ובל״מ הביא
 לבריאו״ה שפוסק כלשב״א ובח״ח כלל מ״ו כתב וז״ל ולי נראה רטוב
 להחמיר כל זמן שהפרי לא נתבשל שאין לחוש לתולע מאחר שהפרי
 שרי אבל אס נתבשל עם התולע אין לאסור החבשיל ליש לסמוך
 אמתירין עכ״ל מיירי כאן בפרי שאפשר להשליך משם החולע ולאכול

 יש ליטול החולע ממנו וכמ״ש בת״ח שם ר״ב כיון שהרשב״א והר׳/
 ור״י כתבו לאסור אפילו במקום צר שלא ריחש ונס בשערים משמע כן
 וכ״כהרב המניל פ״ב מהלכות מ״א שכן רעתהרמב״ס והרמב״ןוכ״נ
 לעתו וגם מ״ש הפוסקים שלעת רש״י להתיר לא ילעתי היכן נראה כן
 רעת רש״י וכ״כ באו״ה שם ל״ב א״כ ולאי ראוי להחמיר באיסורא

 לאוריי׳ כל ^מן שלא נתבשל אבל ודאי אש נתבשל אפי׳ פרי קטן מותר הפרי ומ״ה טוב להחמיר כ״ז שלא נתבשל ולפ״ז אס נמצא בקעניות
 כיון דבלא״ה י״א רכל פרי אפי׳ הוא קטן הוא ס׳ נגר התולע וכמו במכין שאין שייך שם לומר כן ולאי לכתחלה ישליך אפילו בתבשיל אותה
. צ׳׳ע מ״ש מהא לכתב הקעניות שהתולע בתוכה כל שיש משש שמא היס שם התולע בעודו ׳ ם י ר פ  שיתבאר בס״ט: כ ופעמים נמצא ב
 המחבר רבחולעים הנמצאים בפולים ואפונים חחת הקליפה והקליפה מחובר ולא הקיל אלא בטעם סתולע שלא יאסר התבשיל ובסמוך
 משחרת עליהם מבחוץ דמותרים כיון שמונחים במקום צר ולא רימשו העתיק רמ״א בנמצא בפרי כמין נקודה שמורה לאסור ט׳ והוא חשוב׳
 וסתם הרב כוותיה וכן בתשובת הרשב״א שם משמע להליא דלא כתב הרשב״א ונראה דהרשב״א לטעמיה אזיל דלא בעי כאן שיהיה שס מקום
 לין זה אלא לסברתו ללא בעינן ריחש מיהו יש ליישב דהרב כ״כ לפי לרחוש דוקא אבל להרא״ש דמחיר כאן והמחבר פסק כמותו מותר גם
 מ״ש בת״מ לאף בפילים יש להחמיר ליעלי משם כל זמן שלא נתבשל באותו לין לנקודה שחורה להא אפילו אי הוה הנקודה שחורה תולע
 ומה בבירור לא היה נאסר כיין שאין לי מקים לרחוש ילאפירש ממקומי
 לחוץ אלא וראי זה דוקא להרשב״א ירמ״א מש לדבריי *) יא״כ יש תימה עליו שלא כתב תחילה לחלוק על המחבר במה שפסק להיחר כחולמים
 הנמצאים תחת הקליפה ליש אוסרים ולענין הלכה וראי קי״ל להחמיר אף בנמצאים תוך הקליפה אבל אין אוסרין התבשיל משוס טעם
 היבמושין האלו כמ״ש בח״ח אבל כל שיש משש שטזוך התבשיל יאכל היבחושין עצמן ודאי יש להחמיר וכן איתא בהנ״ה סמ״ק בשם ר״י
 שלפעמים נמצא בהם תולעים כשהן לתי ן במחובר סמוך ללקיטתן ואותן תולעים גללים ונעשים זבובים והמחמיר תע״ב עכ״ל ונראה שמה שלא
 משה מזה רק חומרא הייני לר״י לשטחו שהוא בטל החוס׳ רכחבו כהדש למותר מלינא וע״כ כתב שהמחמיר חע״ב אבל להרשביא וראי
. רמ״מ מחובר לקרקע מקרי ואיה בהו משוס השית על הארץ : ׳ ) הואיל ואין מברכיןכו א י  מרינא אסור כנלע״ר ברור למעשה: (

ל  ביאור הגר״א כ
̂ח pi נ״כ חישניא ומיל ילא מינן ריחש נסיש בטי׳ ער״ח דלא כדעת תיס׳ ויאיש וש״ע ! הנדליס ט' . נטיש ננוטת ט' נ׳ נדויט נ״ח נ' טיינא יני יי' י [כ] ופעטיט נו׳. וטעמים ט' (נ״כ): [יח] אנל חנםזואיט ביי. לטי קישות ט'. שם: [יט] תולעינ  [בא] שטתוזיל גוי . נטו ניצה שנטצא דט נחלטון שאשור גאלי כני נוזדי

י נ נ  באר היטב '
 שנאו נו תולעים מעלמא: (ינ) לישראל. שי׳ הש״ך שיש לחוש שימכרנה אח׳׳נ
 לישראל נענין שלא יהא האיסור ניכר כגון קמח עשה ממנו סח וק סלח יחמי:
ר שהאיסור ניכר  נפת או בשאר לברים מה שנהגו לקנוח מעוביי כוכניס אכל מ
 מוחל למכרו לעונל כוכגיס פמ״ש סר״נ כהנ״ה סי' נ״ז סכ״א וללא ננ״ח שתתיר במלח ואין דבריו נראין מיהו לוקא הכל ביחד אסור למכור לפובל כוכניס אנל מעפ
 מעש מושר למכרו נענין •שאין לחוש שמא יחזור וימכרנו לישראל כמ״ש נאיח סי׳ מם״ס [וננו של השייך בם' נה״כ נחעורר על ל' השייך שהחיל מכילה לעובי כוכביה
 מעש מעש שאינם מכוונים להלנה כלל אלא עיקל ההיחר בזה לעשותו שח ילסתהו לשנים ואח״כ ימכרנו לעובד כוכבים וכ״כ הפר"ח].וכ׳ מהלש״ל והיה למוהר להאכילו
 לענלו ולשפחתו ואע״פ שמזוטחיו עליו מיהו נלאה שלא ישהה אוחי זמן לנ ללא יבא לילי חקלה כללעיל סימן נ״ז ס״כ והס״ז חולק ע״ז לאין נלאה לחלק נין זמן
 מלונה למועס לגס במועש יש לחוש לתקלה ואע״ג לנסי׳ ס״ו נתנאל לנזמן מועש לא חיישינן לתקלה שאני החס להנעליס נלילי מדנל זה ולא חיישינן למכשול משא״נ
 כאן שיעשה ממנו סח לעברו ושמא יחפרנ פת זה עם שאל שת כיון שנאכל נתוך ני&ו. וכתנ עול להנ״ח מחיל למכול לעובד כוכבים מלח שהחליע וכן היר״ז
 ונררסי״ן או מיני שימח כגון סלוימי"( ילאזי״ני לאין למוש שימכור לישראל כיון לללכן להתליע אסור לאכלן על שינחק שחלה והיא משיג עליו שהרי כל הלבריס
 הליל ולאי אנו קונין נכצ יום מעונלי כוכניס וא״צ לבדוק כל זמן שאין רואים ליעוחא ע״כ ולאי אסול למכור לעונרי כוכבים אלא קנא קנא כנלע״י יסשופ ענ״ל
 וכחב הש״ך ואע״ג לכתכ הל״נ נס״ם נ״ז נספק שלשות ויש מכשילין אותו סריסות אע״נ לקי״ל לאוסלו מ״מ מוחל למכלי לעובד כוננים לאיכא הלי ספיק׳ חדא
 שמא הלבה נמאן למכשיר ואח״ל כמאן לאסר שמא לא ימכרנו לישראל וא״כ ה״נ איבא הרי ספיקי שמא לא פירש ואת״נ פירש שמא לא ימכרנו לישראל שאני הנא
.  כיון להוא אסור לכ״ס ועול לכנר בשנתי נסי׳ נ״ז ללא אמרינן הכי אלא לוקא נספק לרוסה וכה״נ הואיל ויש בלא״ה נמה צללים להחיר על׳ל: (יל) ריהשו
 כ׳ השייך מיהו נראה לכל זמן שהסרי לא נתנשל יש ליטול החולע ממנו כיון שהרשב״א והר״ן ול״י אוסרים אפילו נמקום צר יא׳׳כ ולאי ראוי להחמיר נאיסור לאוריי׳
 אנל ולאי אס נחכשל אפילו פרי קסן מוחר כיון לגלא״ה י״א לכל פרי אפילו הוא קטן הוא ם׳ נבל החילע. וט״ז כ׳ ולענין הלכה ולאי קי״ל להחמיר אף ננמצאין חוך
. כחן  הקליפה אכל אין אוסלי04סנשיל משוס שעם הינחושין האלו אבל נל שיש חשש שנחוך התנשיל יאכל הינחושין עצמן ולאי יש להחמיר מכייל: (סו) עצמו

 נט%ש ילטא גי'•[IB] ואפור לטנרו טי. נטיש נפ״נ דפסחיט (מי ני)! [ftB חולמים
: [ין] וחוא נוי . '  גוי . נשטואל ידיט שם נ״ח פיל גוותיח וזנתופ׳ שט י״ח דיקא ט
. אנל נת״ח ט' נ׳ !לינ «*ז ונתב '  יהא בעינן השורץ . שט : (ליקום) וחוא שריחש ט
 דהא לשםואל חוא גטו וערל על הארp ח״ש קישות שהתליע טתט נו׳ וז״ש נהל״ה

 פתחי תשובה
 «ו*ז ע״ש. ועיין נתשונת שנ יעקנ סימן ניס שהתיר למת נויניניות המשולטים למון יין
 ונלנד שיתן *סס לתוך ניש קטן ספור טנל גידיו ע״ש: (ל) לישראל . ענהיס ועיי

 נמשונס אא*! טניס טאירוש מ״נ סיטן ל״ס שהוצק ג״כ טל סש״ן נמס שססיר מנירם

 סשונס סיר חיים : יא עור
 נשם נס״ג כמימרא ושמואל
 שם וף סי! יכן פסק גשאלתיח
 וסרי״ן״ שס וסרמנ״ס שם
 וש״פ : יב שם נשם אייו
 הוא״ש ומהו״ט ינן נתנו
 התוספות שם־.׳ ינ שם .
 °) הונ נ" י עסק לעיל ניעת
 יירא"ש והתזששות דנל ומן
 ש לא רימש מותרים ולענ״ו
 ייס להרנ רמ״א לנתונ וין

 נקודות הכסף
 (םיטן ט״ד טין ם״ק יו״ד)
 וא״כ יש חיטה עליו שלא
 נחנ נוי . עיין נש״ו ס״ק

 יד אפרים
 פת לסמון על הניטול ואס
 לא נודע עד לאתר האפייה
 יש (הקל נססיט יאס מינח
 ננל׳ הפריס מיקל לנערי ולנן
 הנא לישאל יאמר רונ הטיפקי׳
 מממיוין ואס השואל רוצס
 להקל לעצמן אין למחית ניוו
 ני יש צייין קילא שמא לא
 פירש ונתערונית סוס ספק
 לרבנן ואף וקיום לישה
 ואפייה הוס סשק ואורייתא
 מ״מ אין למחות מחמת קולית
 הפריח ומה״ש סא״צ לדרוש
 גרניט לאסור ונס אין חיוב
 לנדוק נשחילס נלל ע״ש :

 המשי בית מאיר
 נינ נאשר סגירסא נסנסומ
 ש״ד שלפני מון קצת דנוי
 סנ״ח דויל ואס שדצו נקמו!
 אסורים ואס נשארו ננפה
 אסוויס: (שט םזיף י' ש״ף
 ס״ק י״ט) וגס ם״ש הפיםקי'
 יני׳ . נינ עי׳ מ״ו וף נ״ת
 כתנ ונשלהי שוקי! ס״ו ע״נ
 טירשיי וטעמיה משוס כיון
 ומהלכת המולעת נתון
 סקישוס כאלו מהלכת ע״ג
 קרקע ומלשון רש״י וקוקו
 רנותינו נעלי המוס׳ שאיתן
 התולעים בפולין ונו׳ כמנואר

 נליון מהרש״א
 נםירש לדופני הנלי: (סעיף
' ג,־ג"ה) ואסור לטכרו a 

 לעובד טנבים . עיין נליון
 ש״ך טוף טיק נ״י: (ט״ז
 ט״ק טי) אבן אמרתי טטזט
 . אחר . ומ״ח ונן ת' ע״צ
 חולקין ועיין פ׳ פ״ו ט״ז בט״ו
 ם״ק י״ד: (ש״ו ט״ק י״ו)
 למכרו םעט םעט . הטריח
 חולק : (ש״ע סעיף וי)
 תולעים חנדליס. עיין נ״׳
 טי׳ ט״ו דף ס״ר ע״נ דית
 נתב חרטביט ביצת עוף :
 (שם בסנס״ה) הגדלים
 בנטיהין ופטריות . נההות
 יבישים לא אנל הרש״ל
 טטעטחשש תולעיט וטר״וז
 נ' שוטר נפשו ידחק טחט

 צבי לצדיק
 (שט טי׳ טיק ״) אבל
 תולעים נו׳ נשם הריין .
 רש״י וחוס׳ ש״ל נרא״ש עיין
 רש״י סיז ע*נ ד״ה נאינם
 ומהלכת נתון סקישותענ״צ
 סוי ובעי מהלכת ולא שייך
 זה במקום צי וכמש״כ תוס׳
 לסויא שם : (שם ש״ך ם״ק
 ני) ופעמים נטזנא נו׳

 טלואים
 (טי׳ ט*ד שיך ס״ק ני) ויש
 לישנ דברי ספטיו ני טתלק
 אתרי אשר נמצא בטרי סנקווס
 הנראס לטין נמשנ כמו וסי'
 נאויי דאסרינן לעיל סעיף
 ו' ואמ״; ילא ייחש מימ יש
 סיא צויעוסא לאסור ניון
 שסי׳ נאויר משא״נ נפוצים
 ואפונים מקו חס מן סחת
 הקליפס הטנולס נין הנקיוה

 זגין סאויר:



ח ל מ י ״ א ב כ פ ן ק ״ י כ ת פ ב יורד. דעה פד חלכות תולעים ש ה י ז ר ו  ט

י שוו אהא  •9 נשס י*6: י
ג י י B ס t נ שפא  יאמר י
 סוגא 151 שם : טי 5עי)
נ י  סרמנ״ס שס יין מ״ו ג
נ פפא: פי כיור נטס י  מהא י
 אניו סוא״ש : ״) מי׳ עיון
 שפירשו אעיפ שלא >ניאו
 אלא נשלוש אסולין: יי שס
 פי׳ שאין כצ ססמולמיס פוצין
 צמעצס וכמנ סרין שאין
 ספייוס םמסלישיס נמחוני
 צפיו כמו אומן שמסציפין
 נמלוש לנו סו סקנסא צא
י  הניא סון י״נ מיש : יוו סו

 חידושי הגרשוגי
 (פיטן פ״ד טיז ט״ק ׳״ב)
ן נ  כל םיני *׳רות שדי
 להתליע כשחט מוזובייט ונוי
ן י  משמע אנל נאס אין י
 להסליע אלא נסלוש א״צ
 מיקס וט״כ אין מיינ נייקס
 נקטמ או געייימ ינשיס כגון
 ראזייל״י וכיוצא נסם וכו׳
י םסושיל על  ועיין נניאו
 ססע״ג נמצוח ליס קי״א שמון

 דגול מרבבה
ר ח י סעיף הי) א י  ;שי׳ פ
 שנע^• י״ב חודש אונל גלא
יקת . ונשנה טמונים «׳ י  נ
 סימן ניז נש״ן ס״ק מ״נ
 ונצעיו יק״ו כאן שמזני
 נגמוא לשון שסא יקאמו
 חלישי יימי שסא וילא נפו״מ

: נ י  שם נס״ק מ

 גליון מהרש״א
 םתשש םננוו שנעו! ועיין
 מיז ם״ק י״י : (שיע שעין
ו טוזקייט יביוז עיין  חי) אינ
 סעיף ייב לקטן יעיין טיש
ת ט י  בנליון סעיף זח על ח
 נקררות טיט וותחיס: (שם)
א לבשל לאחר י״נ חרש ב  ה
נענה טעזנרת אחד י״נ  ו
 חדשיטנה״נ ולהסריח ביט
 שנאטד בפירוש יביוו נם
 בשנח טעוברח כן יעיין סי'
 ט״א ם״ז בהנחיה ועיין טיטן
: (שם) נ ״  נ״ז שיך ט״ק ט
ת טים ריתחיט . ר ד ס  ב
 הרוצה לאכול קטניות בלי
״ יניחט בטיט רותחין ש  ח
 ויטתין ששח חדשיט שנל
 תולעת 0ת שעבר עליו ו'
 חדשים נעשה עטר ואי טשוט
 שיגדל בתלוש ניק שהונחו
 ברותחין שוב אין נרל בחם
 תולעת טיא •עטעדזיל?
 שקורין אוחו טייעטרוקי ינן
 קאטער יש לחונטי על בנד
 שחור ויראו התולעים: (ט״ז
ם ננקרווייניי. בשי  סקי״נ) י
 בתב ני״ח ראיתי אנשי
 טעשה שלא אנלו רוזיינין
 טאלינוש ואודי! (שט ס״ק
ם אין בו ריעותא ) א  י״י
 0בחוץ.ו«לוטי'ןינישיט צריך

ם ה ר ב ד א  י
 מסגי טחינס ורקייס לאור
י . עו ׳  סיוט כטיש סי' ו
״נ  סנואי טרנייו ס״ק נ
 ילחם שמשלי! ממנו סילני״ן
 שיחתוו שנינו וגשאר שיי .׳
 (שם סעיף יי) 6ךו שחתליע
DK ואינו ידוע אט בסויבר 
 בתלוש אטור . נמנ מרי
אי סתליעו ו  ס״ק י״ו מו
 נתלוש מסני נמי נויקס ימיט
ן שמנחון מ  צוננים להשליך *
 ומסשסא סירסו ומיס וושחין
.  לאוס! שנשארו בתוך ספרי
 ונטולת למנחה ססגיס לוטש
 פפר״מ לסקל נספסי מרונס
ן כלי  כקמח שססציעו נסו
. י צ  אשיי סורק מכלי אל נ

ק י ד צ י ל ב  צ
. ונ״ל לתלק ק י ק  וניא׳ילא י
 רלעיל סתוצט נסקוס צו וואי
 לא ויחש וניו! שסחולמ לא
 נאשר נש״נ שמקומו לא נאסר
 אנל כאן שסמיצע אינו כאן
 רק ריחש למקום אחר ונאפו
 וכיון דהתולע אסור גס
 סמקוס אשור ילמא יש ממנו
 ניציס קשניס והיוצא מסשמא

 אסור:

. משמע אבל ומה שסתם כדברי המחבר היינו לענין לינא ונ״מ שאינו אוסר התבשיל ׳ ) כל מיני פירות שדרכם להתליע במחובר כו ב י ) 
 באס אין דרך להתליע אלא בתלוש א״צ בדיקה זע״כאין חיוב בדיקה ובעע״ז הביא דבלי המחבר בסתם ואח״כ לבלי הרב בסתם ונלאה
. אפי׳ לא ידעינן ׳ א פרי שהתליע כו  בקמח או כפירות יבשים כגון רוזינ״ייוכיוצא בהם *) אם יש שם מילבי״ן דלא דקדק כאשר כתבתי: כ
 קטנים לאין שם איסור אלא אמר שפירשו ונמצא להוי ספק ספיקא שדרכו להתליע במחובר כיון שהוא מותלע לפנינו ואיכא לםפוקי
 דגממובר התליע אסור וללעת הרב
 בהג״ה ס״ס ל׳ ציל דהיינו באין
 נקוב למוץ לאי מקוב למוץ אפי׳
 התליע בחלוש אסור ופשוט הוא :
ב כל מיני פירות שדרכן  כ
 להתליע כשהם מחוברימ כו׳ .
 ובאשר״י ורשלא איתא לפוליס
 ועלשי׳ וקטני׳ לרכן להתליע במחובר
 מיהו בשערים ומללכי ובדברי
 מהלא״י בהנהה ש״ל איתאלקטנית
 וכיוצא בהן אין ררכן להחליע אלא
 בחלוש ונראה לע״ז סמכו האילנא
 שאין נוהגין לברור הקטנית אפילו
 תוך שנתן רק נותנין אותן בקדרה
 צוננת ושופכים כל מה פעולה למעלה
 והנשאר מבשלין ברותחין א^ שפסק
 בת״ח שם ד״ז שיש לברור חותן על
 השלחן וגס מהרש״ל באויש ובפא״ט
 סי׳ ק׳ החמיר יותר לברור כל אחד
 ואחל בפני עצמו דוקא והעולם
 מקילין בזה ואפשר נמי שהאימא
 אין ללק להתליע במחובר וכמ״ש
 בח״מ שם לדבר זה משתנה לפי

 המקום והזמן והמחמיר בזה תע״ב

 ובס״ם מותר אפי׳ בשל תורם כמ״ש
 ב״י גשם סרשב״א נבי עבר ובישל
: ׳  תוך י״ב חולש ומיין מ״ש בסעיף ט
 (יג) והמנוקכים יעלו למעלה.
 חבל תוך י״ב חולש לא מהני בליקס
 לפי שאז יש חשש שמא םתליעו
 במחובר והם אינס צפין למעלה אלא
 לוקא אותן שהחלימו בתלוש ב״י
יל) תוך י״ב חדש  כשם הר״ן: (
 בלא בדיקה, ילין) רש״ל מזה לגס
 תוך י״ב מסני בדיקה יפה דהיינו
 לבדוק כל פרי בפני עצמו לראות
 אם אין בו ריעוחא מבחוץ סני ומ״ש
 הטור תוך י״ב אין לו תקנה היינו
 בתקנה דמים רותחין ורמיא בת״ח
 כתב והמנהנ דבוררין הקטניות
 פקורין ערביס״ן תוך י״ב חודש על
 השולחן ובוררין הנקובין מהן עכ״ל
 וכתב רש״ל דכיון דצריך בדיקה יפה
 ואיכא טירחא אין להאמין לנשים

א 1כב1 יי פרי שהתליע ואין (ייי) ידוע אם  ך כ
 במחובר אם בתלוש אסור:

ת שדרכן להתליע ח י ל מיני פ י כ  ח(יב) בב ^ 6
ס לא יאכל עד שיבדוק ברי ם (י0 יהמתו ה ש  כ
ת ואם שהה נ לעת נ  הפרי מתוכן שמא יש בו תו
 חפרי *)אחר שנעקר י״ב חדש אובל בלא בדיקה
ה עצם אינו מתקיים י״ב חדש  שכל בריח שאין ב
מכל מקום עריך לבדקן (יח) להשליך ו ׳ ״ בהז נ  כג
ק או  התולעים הנמצאים ביניהם (°) בחוץ מ
 על גבי הפרי ואף לאחר שישליך הנמצאים בחוץ
 יש לחוש שמא כשיתנם י במים בתוך הקדירה יצאו
ד נכח] וירחשו (תלגום השת השולז מזשא ילמיש)  לחוץ כ
ם נפט או בדופני הקדרה או על גבי הפרי י מ  ב
ו לאהד י״ב (ימ) חדש ה הלכך הבא לבשל כ  כ
ז פירות שהתליעו יתנם לתוך מים צוננים  כ
) והמגוקנים יעלו למעלה ואחר נ י ם ( לעי  נ^המתו
ך יתנם בקדרת מים רותחים י׳ שאם נשאר בו  כ
כ) ישכיח) עוס( ח להוי מי ג אלא צריך לנייק כולם כ ם אס בלק הלו ה  תולעת ימות מיך • [לא](ולא מהני נ

 (לשב״א נק״ה ונתמנה שימן לע״ד) :

ט אם יכול לבדוק ) תוך י״ב חדש בלא בריקה כ ד י  ט נלט ״־עבר ובישל (
. כלומר באותן שלרכן להתליע נהי לאיצ לבלוק בפנים כיון ששהו י״ב' חודש ונרקב התולעת שבתוכן ׳ ג ום״מ צריך לבדקן להשליך כו  כ
 והוי כפפרא בעלמא מ״מ צריך לבדקן להשליך ההולמים הנמצאים ביניהם בחוץ אבל אותן פירות שאין דרכן להתליע כלל ודאי אין צריך
ד וירתשו במים כו׳ או ע״נ כד׳. הוא לשון הרא״ש והטור ואזלי לטעמייהו  בדיקה כלל אפי׳ מבחוץ(ועיין בהייה פ״ב ד״ה אם שהה): כ
 דסבירא לפו פירשה מחה מותרת ונם המחבר סובר כן כמ״ש בס״ק י״ב פ״ש והא דלא מהני כשנותנים אותן ברותחים משום דימוחו ולא
 יצאו היינו משום דלא ברירא לן שימוחו מיד כולם אלא יצאו מחיים אגל כשנתנן מתחלה בצוננים אס כן כל המנוקבים יעלו למעלה א״כ
 אף דאיכא למיחש שמא נשארו קצת שלא עלו למעלה וחולמים בחוק מ״מ יש לסמור בכהינ דמותו מיל ולא יפרשו כלל ולגרי סג״ח בסימן
 מ) לחוקים בזה ע״ש נם דברי הפרישה בסט״ז מנומנמים בזה ע״ש ובפרט מ״ש ועול רחיישי' שמא יש ביניהם שפירשו וחזרו להא המור
 והמחבר בכרס ל׳ ס״ל דלא חיישינן להכיאלא הברור כמו שכתבתי מיהו מרברי םה״ת הובא בשערים ומרלכי ומרברי סםמ״ג לאוין קל״ב
, הלכך הבא לבשל ד  לף מיל מ״א משמט לסליא רא״צ אלא מיס רותמים לבל משום לימוחו מירוכ״כ הר״ן בהריא והב״י לא הביאם : כ
. אכל תוך י״ב חודש לא מהני האי תקנתא דשמא לא יעלו כל המתולעיס למעלה ויאסרו מיל שיתנם בתבשיל ׳ ו  לאהד י״ב חודש כ
 אפי׳ לא פירשו כיון שדרכן להתליע במחובר והר״ן כתב שאותן שהתליעו במחובר אין טבעןשצפין למטלה כמו אותם שמתלימים בחלוש:
. והרב המגיל כתב שמרברי הרשב״א והרמב״ס והרמב״ן נראה ללאחר י״ב חולש איצ שום בליקה ללא חיישי׳ ׳ ו ו לאהד י״ב חודש כ  כ
 שמא יפרשו בשעת הבישול ע״ש והבית יוסף לא הביאו ובאמת צ״ע מל הרב המגיד שבדברי הרשג״א גת״ה הקצר סוף שער ג׳ גבית ג׳
. ומסרש״ל באויש ובספרו שם סי׳ ׳ ז פירות שהתליעו כו  מוכח להדיא דס״ל דאף לאחר י״ב חודש צריך תקון זה ע״ש ומביאו ב״י: כ
 קכ״ה פשק לדוקא בקטניות ופולין וכיוצא בהן מהני תקון זה אבל כפירות שיש להם גרעינים מבפנים לא לאפי׳ בתלוש חיישינן שמא
 פירש על גבי הגרעיני! הלכך לא מהני להו רותחים ולא ברירה עכ״ד. ודעת הרב בת״ח שם נראה כרעת המחבר וכימ מרברי הרא״ש והטור
 להדיא ע״ש וכן מבואר ברין והיינו ללא לשתמיט חל מהפוסקים צפלוגי בהכי ועוד דאיכא ספיקי טובא ודוק וע׳ בפרישה סעיף ו׳
ח דהוי מיעוט דשכיח. וכל שמצוי אין סומכין על בדיקת הרוב ודומה לבדיקת הריאה בר״ס ל״ט שהוא מיעוט המצוי ואיןסומכין  ודו״ק: כ
. ן״ל הרשב״א אס יכול לבלוק טרק ואם לאו יראה לי שמותר הא ׳ ו ט אם יכול לבדוק כ  המקצת מל בריקת הרוב וכ״כ הרשב״א שם: כ

ה מ  ביאור הנר״א חידושי רע״ק ^
' וזיל הנע ' ווב״י טיטן נ״ו נ  עכבר שחגיו נשר הנוגע נבשר טטא ומיש לענ־ן איםיר נט״ש כפ״א די״ט(י אי) אטושי (סימן סיי ט״ו סקיינ) אם יש שם טילני״ן קטגיט, נחשו

י וני שרי ענ״ל: ' וטשטע דוקא שהתליעו בעצטך אם נטזיא טילביין ואחייב אפילו אם לא י0צא עו י ' . שסי [כב] (ליקוט) טרי נוי. ערשיי נית ב' ד״ח חני נ י  נ
׳ יט״ש תםרי ינקט ועיי ד,א ט״ן  אבל טפתטא אין חזששי) יליג יא״כ חל״ל ד,ני »יר• ט

. ח״ח ט׳ ב׳ ועבטיח ׳  טתטא קאטר הגי חטרי דנרא אלא משוס דחחלעה טצויה בהן ואע׳יט שהוא מיעיט דלטיעוט חסזווי חוששין כטו בבדיקת תי־יאה וי״ש בט״וז נל ט
' . אבל לאכלן בלא בישול טותר ולא חיישיגן שטא טידשי ימרו לתורן שזה ' ואף ט ש : [כד] (ליקוט) ואם שחח ט י י ט • יא"« פ  בחנייה דהוי כוי («"נ) •י [כג] כל נוי טתי
ה («*נ) • [PD] וט״ם ' ואי איתא ליחוש שטא פירש אדוטגא טאבראי״וחוד אלא דאין חוששין שיפרוש טטקום רביתיח ויחזור . תי  אינו טצוי וכטש״ש פ״ז א' איד. בטגא ט
ל : [לח] וירחשו. אזיל לשיטתו כג״ל ט״י י [בט] או בדוטני . ט״ל פיח : י ׳ . בעיא שט ט [כז} אי ט . נ״ו לשון חיאיש יטיי •י [בו] נחו׳ן • כיון שפירש 1 ׳ ו  צריך נ
. אבל בתוך יב״ח לא טוע׳ רני רחשים חן אחד קטן חנדל במחובר ואי נייל חנדל בתליש ונוקב ויורי וחמנוקביט עולין לטעלת טשאיכ אותו שגיל בפחובר ׳ ] חטתילעיס ט ל ] 
י יזח לא םיזני בתוך יגיח דאיצ פירש וכטיש חרשביא בחידושיו דאין עילין לטעלח אלא  שאינו נוקב . חיה . ועוד דאין טלט מילין למעלה וז״ש יאחיכ יתנט בקדירה נו
 חטוכניט לפרוש.ודותחים לנד לא טתני דשטא יצאו טיד החייט אבל עכשיו אותן שלא עלו לטעלח לא יטרשו פיר ננ״ל: [לא] ולא טהני כו׳ . נטש״ל דיט ל״ט : [לב] עבר

ל ש י ג  באר היטב פתחי תשובה י
י ו נ ׳ טו ם. ענסיס [מיש ונס״ז נ י ו נ  סש״ך לצ״ע להא כחכ המחנר לתולעים הגמלאים נשולין תחת החלישה מיתריו קנא «*ש ימית נמגיא סי' סס״ז סקינ: (ה) סחו
׳ ובודאי ילכתמלה. ועיין נמשו׳ ח״ס סי׳ שיו שינ אחו םחמיו ע״ט שלא ו ר םמחנר משמע נ ש פ א ר ו ן כ ו ן א א כ ה ו , ח ו ו ג כ ר o ה p D ו , ש ו י , א ר ל ר ן ס ־ , ק מ  כיון שמונחים כ
! למנור נמנוט שלו טירות ינשיט של אשסקי נימות סחורן מאחר שניטי סקין פסיון ואילן _ ״ . K ,v«(v !•״ י י ״ ״ י יי v״1 »«•! י״״״ ״f״ י ״ -  v״*- .
ל סוחזקו נגייול סיליוע״ן וכל גייס שאין לס עצם אינו מי ששס חישיס אנל מחקייט יניס ° כ c n י לי״לי י מ ז י ה ש ל 1 י י ל י ס 1 נ א  ליישנ להרנ כתנ נן לסי מ ש מ ״ י
. יא״נ אימן סילייען שנתהוו נסיו! ממיס נחשוין ועויין אסוייס ג ל הייני לענין לינא ונ״מ שאינו אוסר כמ״ש ספייח ס״ק כ״ ה שסתס כלנלי המחנ ז ו חנשל  זמן שלא נ
. וס1א ו ו ׳ י - עו סיון פנא עו שענר להס יניח ואין לסם נויקס כיין שמתו ואינס יוחשיס ע . . ״ ! י -  י
יני ן איצ להחמיר גוה כי סרמניס ס״נ ממ״א סלנס ט״ו נשי  ו״ל השינ לו ומעיקר סד
ז^ אלא נאומן סמסליעיס י י  מתולעים נתלוש שפירשו ומחוסר אפי׳ צא שירשו צא הוצרך נ
 נטחונו אנל אותן סמתליעים נתלוש לא סוכיו נייקס אפיצו לנתחלה ואפילו צסמחפירין
 נזה מיינו נואפשר צמינוק אסור לאכול נלא נויקס כיון ואפשי לעמוי עליו אנל סיכא
 יא״א לענווי עליו כמו נ״ו שכנר מת 9וחש אחר ששה חושים יא״א צניוק! אין לאסור
 השרי אך ירחצו הישנ לתקן מה ואפשר שאס יש עליו תולעים ומילווע״ן מתיס יסירו אע״ש
 שאין זס סיקון גטוי וא״כ אשיי נטילווטין חיים נמי סורח נויקמ זו למס ירחצו נמים אעינ
 אין וה תיקון נטומ מ״מ הכא אחר ו׳ חושים וא״א ננייקה מתוינ לעשות סאששרי אנל אין
 לאשור לרניס מ״מ סא וויאי ססיוש והמסיי (א יאכלו שוס וגר סצוין נויקה לעולם ושאר

 שמא

 החנשיל(ועיין מ״ש נם״ק י״ל נשם הש״ז לאס יש לחוש שיאכל הינחושין עצמן ליש
 להחמיל): (טז) ידוע. 5׳ הש״ך אפילו לא ילעינן שלרכו להתליע נמחובר כיון
 שהואעותלעצפני;( אמל ולדעת למ״א ס״ש ד' נ״ל דהיינו נאיט נקונ למין לאי
 ננקונ למון אפילו התליע נתלוש אסול [וכמ״ש הל״נ נס״ל] ופשוס הוא :
ם. כתנ השייך לנאשל״י ולשב״א איתא לסולין ושלשים וקשניוח  (יז) מהוברי
 לרנן להתליע נמחינר מיהו נשאר סוחקיס איחא לקמניית וכיוצא בהן אין דרכן
 להתליע אלא נחלוש ונראה לע״ז סמכו האימא שאין נוהגין לגרור הקסניוח אפילו
 תוך שנתן רק ניחנין אותן נקלרה צוננת ושושנין כל מה שעולה למעלה והנשאר
 מנשלין נלוחחין אן שפסק מהלש״ל שינרול ל׳א ואחל כשני עצמו לוקא והעולם

 מקילין נזה יאפשל נמי שהאימא אין ללכן להתליע בממונל ללנל זה משתנה לסי המל^ס והזמן זהמחמיר נזה תע״נ זנש״ז כתנ מלנלי המחנל משמע דבדנל שאין
 דרכו להתליע אלא נתלוש א״צ נליקה וע״נ אין חיוב כליקה נקמח או נפילות ינשיס עון לוזיינ״י וכיוצא נהס אם יש שם מילווי״ן קטנים לאין שס איסול אלא
 לאחל ששילשו להוי ס״ס ונס״ס מותר אפילו נשל חולה עכ״ל ונודאי דלכתחלה צריך נליקה ולא הוי ס״ס מאחל שהוחזק נכך מיהו אס ענר ונישלן להוי עול ספק שמא
ל משתנה לפי המקום ולפי הזמן שיש שניה שמתליעין ויש שאין מתליעין לפיכך כעל גשש ימוש לעצמו שלא  נימוח ונשנשל מותר(ועיין נש״ך סיק ל״א). ומ״מ מ
. כלומד באותן שילכן להתליע נהי ך י  יבוא להכשל באיסור לאוליי׳ וכ״כ בה״י ולאיחי אנשי מעשה שלא נהנו לאכול לזיינ״ן ולא מאלינ״ש ואולז ע״ש: (יח) להשל
 לא״צ לנלקן נפניס כיון ששהו י״ב חודש ונרקב החולעת שבתוכן והוי כעפלא בעלמא מ״מ צליך לבולקן להשליך התולעים הנמצאים ביניהם במוץ אבל אותן פילוס
רש. נחנו נט״ז וש״ך לתוך י״נ חלפ לא ממי נליקה זו להר״ן כ׳ לאותן שהתליעו במחובר  שאין ללק להתליע כלל ולאי א״צ בליקה כלל אפילו מבחוץ: (יש) רו
 אין שנע( שצסין למעלה כמו אותן שמחליעיס בתלוש ומהלש״נ כ' ללוקא בקטניות זפילין וכיוצא בהן ממי תיקון w אנל בשירית שיש לסם גרעינים מבפנים לא לאשי׳
ה. וכל שמצוי אין סומכין על נדקת הרונ  בחלוש חיישינן שמא שילשו ע״ג הנלעיניס הלכך לא מהני להו לותמיס ולא נלילה ואין כן לטח הש״ך ע״ש: (כ) דשכי

 (*״ד ח״א) מ ן



ב ה י ז ר ו ן יורה דעה פד הלכות תולעים ט ה י כ ת פ י ״גולה 364 ש א  נ

 למה הדבר• לומה לבא זאב(*) ונטל בני מעיים של בהמהדמעמידס בבליקה זו ות״ח כתב להמנהג להקל בזה כי יש הרבה צדדין להקל
. בח״ה כחב שקיבל דלוקא בתפוחים י  אותה בחזקת היתל(יכדלעיל סי׳ ל״ז ס״ה) ועול שהרי יש כאן שתי בזה: (טל) כי אין לך פרי כו
 ספיקות ספק הייה שם רחש או לא ואח״ל היה שמא נמוח ונתבטל נסים או שאר פירות הנסים אמרינן לבטל בששים התולעת אבל לא
 ואע״פ שאמרו בריה אינה בטלה(וכללקמן סי׳ קי) לא אמרו אלא בריה בקטנים וכתברש״ל בפרק א״ט סי׳ ק״ב שיש להחמיר כן וכמ״ש
 במרלכי לכפרי קטן נעשה הוא
 נבילה וצריך ששים ננל כולו ובת״ח
 כתב מ״מ אס יש בתבשילנ״כ לברים
 אחרים מלבד הפרי ולאי שרי
 לכ״ע וא״צ להחמיר כו׳ וכתב רש״ל
 ע״ז שאין לשמוע אליו להקל*)ולעל״נ
 להקל מטעם אמר דהיינו ע״פ מאי
 לאיחא בסי' ק״ל בסופו בדברים
 המאוסים כוי כזבובים ויחושיס
 כו׳ לאס ההיתר רבה עליו למותר
 וה״נ כן הוא כל שאין התולע בעין:
 נ׳ או (טז) אכל נ׳ או ד׳ כו׳ .
 לכאורה תמוה למה לי ד׳ כיון שבני יאסור לא משכחת ליה ל׳ בלא
 ג׳ ונראה דהר״ן דכחב כן כמו שמביא ב״י קמ״ל דאפי׳ בד׳ יש היתר
 ברוטב ע״י סינון כמ״ש בסמוך וזה רמז במ״ש הר׳׳ן והכל אסור ולא
 סגי בזריקהן להורות חריקה לא מהני אבל סינון מהניוהש״ע נריר
י ז) ומאחר שהוחזק ) : ׳  בתריה בלשון אף שלא סייס כן וע׳ סי׳ ק
. כתב רש״ל פא״ט סי׳ ק׳ ומ״ה הנהגתי בעצמי שלא ׳  בתולעים כו

 לאכול

א) מותר ואם נמצאו קצת בקררה י )  בורק (0 ואם לאו
) שלי ב כ ) ך ) ל [לג] (כי אין ל ו ט ) ר א ש  משליכם ואוכל ה
 שאין נו ס׳ נגל שעם החולשה שנחוכו) (חשוכה הלא״ש נשס מהר״ס)

6 ויש מי שאומר דהני מילי שלא נמצאו א נלי] י  ל
ב הכל אסור: «) ג' או ד׳ ל ) אבל( ז ט ) ׳  אלא א׳ או ב
ה [לה] ולוקא מאכל דאי אפשר לסננו ולהסיר מהס החולעים נ  ה
ג אנל אם  (ין) ומאחר (כל)(ז) שהוחזק בתולעים. כולו אסיר ל
 אפשר לסננו מעניר משם התולעים הנמצאים שם והשאר (כה) מוחר

: ׳  (רשב״א סימן ק״נ) יעיין לקמן סוף סימן ק

ת מבושלים שנמצאו בהם תולעים ו ק ר י  י נלו] כ

 שלימה אבל מחייה בטילה ולפיכך כל
י ססיקות אפי׳ באיסור  שיש בה מ
 תורה הולכין בו להקל עכ״ל וכחב
 האו״ה שם סוף דין נ׳ והיינו שלא
 הוחזקו פי׳ בסתם אבל פרטיים
 במדינה שהוחזקו בכך הוי ודאי ולא
 ספק על׳ל וכ״נ מדברי מהר״ס
 מלובלין בתשובה סי׳ כ״ז ע״ש: ל כי
. מדסתס הדברים  אין לך פרי כו׳
 משמע דאפי׳ כפירות קטנים כנון
 גודגדניוח (שקורין ווייקסלי״ן
 וקירש״ן) וכיוצא בהן יש ס׳ דאע״פ

 שאין בפרי עצמה ס׳ נגדהתולעמ״מאיכאס׳ נגד טעםהתולע וכמ״ש
 מהרא״י בשם נדול אחד והיינו שכתב הרב נגד טעם החולע וכ״כ
 בת״מ שם שכן עיקר לדינא אלא שכתב אח״כ דיש לחוש לדברי מהרא״י
 לנהוג חומרא בפרי עצמה אבל אס יש בתבשיל ג״כ דברים אחרים מלבד
 כפרי שרי לכ״ע אם יש ששים נגד החולע עכ״ר ומהרש״ל באו״ש ובספרי
 שם ס״ס ק״ב חלק על הרב ופסק דבפרי קטן כגון גודגדניות וכה״ג
 שאין בה ס׳ כנד החולע הפרי נ״נ וצריך ס׳ נגד כל הפרי אס יש לחוש

 שהחליע במחובר אפי׳ לא ניקב לחוץ ובתלוש בשניקכ לחוץ וכ״כ השערים ס״ס מ״ט להדיא וכ״כ המררכי והאנודה ס״פ א״נו בשם ראכי״ה וכ״פ
 בח״ס סי׳ קע״ב ובאנור סי׳ אלף רצ״ב וכן משמע באו״ה כלל כ״ז וכ״כ בכלל ל״ו דין י״ב בהדיא וכ״מ במהרי״ל נם מ״ש הרב בת״ח שס שמדברי
 הרשב״א והטור משמע דאין חילוק אין ראיה כלל דאינהו לטעמייהו אזלי דלא ס״ל מנ״נבשאר אסורים כדלקמן סי׳ צ״ב וכן באיסור דבוק
 הכל מצטרף וכללעיל סי׳ ע״בס״ק ט״ו והלכך אין חילוק לכל הקדרה מצטרף נס מה שצידד שם להתיר מטעם'דלקמן יתבאר דרבים אומרים
 לאין טעם החולע אוסר משום להוא פגום עכ״לור״ל שהביא בסוף כלל נ״א בשם הרבה פוסקים לאין טעם הזבוב אוסר ומשמע ליה להרב
 לה״ה טעם התולע וכן השוה אותם בפירוש בסוף כלל נ״אוז״א להא המקילים בזבוב הם הרשב״א והרוקח שהביא שם והס עצמם אוסרים
 בתולערהא כתב הרשב״א ומביאו הטור שאין בהם כ״כ שיאסרו בפליטתןוכן מחלק הרוקח סי׳ תס״חבהליאבין זבוב לתולעת בפרי
. לכאורה משמע רהאי ויש מי שאומר קאי אתוך י״ב ׳ ו א ויש מי שאומר כ  נס לקמן ס״ס ק״ז יחבאר דרבו האוםרים נבי זבוב ע״ש: ל
 חודש משוס דאז אפי׳ הן בתוך הפרי אסור אבל לאחר י״ב חדש דליכא איסור אלא כשפירשו איכא ס״ס ספק פירש חי או פירש מת דשרי
 ואח״ל פירש חי שמא נימוח ואע״ג דמדברי הריין שם משמע דקאי גס על אחר י״ב חלש היינו משוס לאזיל לטעמי׳ לס״ל פירש מת אשור אבל
 רעת המחבר והלבה פוסקים שהבאתי לעיל בס״ק י״ב דפירש מת מותר ואע״נ לכתבתי שם דבתולעח עצמו שפירש מת יפ להחמיר מ״מהכא
 יש להתיר שאר התבשיל מטעם ס״ס וכדפירשתי ובפרט שמסה״ת הובא בשערים ומרדכי משמע להדיא דתולעיס מתים מיד בשעת
 הבישול קודם שפורשים ולכך כתב דאס נמצאו הרבה חולעיה בתבשיל הכל מומר אפי׳ התולעים עצמם אס אין אותו פרי דרכו להתליע
 במחובר ע״ש ע״כ יש להקל כאן כיון דאין כאן איסור ודאי אלא חששאדשמאיש עוד תולעים כיון שהוחזק מיהו ודאי כל זה בתולעים
 שבפנים אבל פירוח שדרכן להחליע אפי׳ דרכן לסחליע בתלוש ורגיל להיות ביניהם תולעים בחוץ דאז נאסרו מיד פשיטא כשנתבשלו בלא
 בדיקה ונמצא אחיכ בתבשיל גיאו ד׳ דהכל אסור דליכא כאן אלא חדא ספיקא דנמוח דדוקא כשאין לחוש אלא לחולעיס שבפנים הוא דיש
. דכיון שנמצא שם כ״כ הוחזק התבשיל זה שיש שס יותר מאי איכא שמא נימוח ובטלו משוס ר ב הכל אסו  להתיר מטעם ס״ס וכמ״ש ולו״ק: ל
. אפיי ידוע שהיו שם עוד תולעי־ם הרבה בודאי קודם הבישול מעביר ו ג אבל אם אפשר לסננ  חד ספיקא לא שרינן ליה הראב״ד ור״ן: ל

א שס  נשם סושנ״א ־. יט ס
 גשם סואנ״ו(ותשונמ רשנ״א
 0׳p קי״ג) דניון שהוחזק
 שיש שט יישר לא שרינן ליה
 משוס נימויוו ונשלו דחו
 סשיקא סוא : נ מרשנ״א

 נקודות הכסןש
' יישוב לזה : (שם ם״ק  י
 ״״י) ול6עד״ג למקל טטעם
 ״ייי כו׳.«עס וס מניא' נס״ח

 הדושי בית מאיר
 נשו״ע:(שס ׳*"ד פק״ל) וכן
 טחלק הרוקח ונוי נין ונונ
 לתולעת נערי . ג״נ אפשר
 דולה למלק נין מילעמ כגול
 נשרי שאי[ יעשו של אום
 ק»ס נו וומיא ותילעי גנינו׳
 וכן ומק סווישס נס״ס ק״ו
 *נל לענ״ו סמוש מנמיש
 סניה 11 : ולעג״ו הרשג״א
 הורה לגו סיפר פשוט אפילו
 לקויים מאכל חריף דהיינו
 נמלא : (שט ש״ך ם״ק ל״א)
 ואע״ג דטדברי חריין וכוי
 חיינו משוט דאויל לטעמו .
 נ״נ אנמי הא יש ספק אשפיוש
 כלל וכ״ח לוס נמי אמוינן
 שהומזקו ניומר שפירשו כמו
 שסירשו אלו ג׳ א״כ אף
 לספק נמוח נדון מכי כמו
 שאלו ג׳ לא נמומו כן
 היתיליס. ועי׳ נחיי סי׳
 מש״ו סק״ס ואולי ואיירי
 כשאוחן הגמלאים א0שר ג״כ
 סיייוחו ק5מ מסס ואינו נינו:

 גליון מהרש״א
 לחתוך לראות נפנים : (טין
 סקי״ד) כי יש נו׳להקל נזה.
 עייש״ך ם״ק ל״ח : (שס ס״ק
 ט״י) אבל לא נקטנית.ו«״כ
 טאווידליישנעשח מנודנדניות
 טתולעישאטור םשא״נ טפירות
 נדוליט ואף אס בשלם ישראל
 ושל עונד כוננים אין
 בו טשום בישול עובדי
 נינביט ת׳ צ״צ ואם ענר על
 חפאווידלי יב״ח י״ל ניון
 שנתטרחו התולעים לא טחני
 יב״ח ובתי דבר שטואל
 אנוהב םיטן דפיו בשטן
 חעשיו ט1ית שחתליעו ועבר
 על השטן יב״ח חחידו
 טטעם 0״פ דלטא נם
 אחר טירוח התולעים טחני
 יב״ח גם יש ם' בשטן

 הידושי רע״ק ביאור הגר״א משם
 (ש״ו פק״ל) הפרי ג״ג וצריך ם' דחוי איטור דנוק אל׳נ דאינו דנוק טטש ט״ט ניק דטונח ונישל כוי . נטו(מולי( ט׳ אי) נא ואנ ונטל בני טעיח ועוד דט״ט חיא שםא לא חיח
 נתונו ושטא ניטוח ונטילת יעיל טי׳ ק״א ס״ו: [לג] ני אין נוי. עש״ך ! [לד] ויש ט׳ כוי.
 נט״ש בטי הנע״י ונרשבינ(ועיין לקמן סימן ק׳ ס״ק ני) 1 [לה] ודוקא נו׳ . נם״ש נפ״נ נהנ״ה : [לו](ליקוט) ירקות מוי אנל כו׳ . עטי׳ק׳ ם״ד טש״ש (ע״נ):

 ליקיט
 באר היטב

. הטעם איחא נרשנ״א שיש כאן ר ת ו  ודומה לגדיקח הריאה נר״ש ל״ט:. (כא) מ
 שני םסיקוס ססק היה שס רחש או לא ואת״ל היה שמא נמוח ונתבשל לכך הולכין
 נו להקל וכחבהאוייה.והיינו שלא הוחזקו.סי׳ בסתם אנל כמדינה שהוחזקו ככך
:ךמשמע דאסילו נשימת קטנים כנין •כחבהשי . י פר ( כנ ) : ק ס  הוי ודאי ולא ס
ג־שעס התולע ונת״ה כחב שקיבל דדוקא בחסוחים ם יש ס׳ נ ה  קילש״ן וכיוצא נ
׳ לש״ל נ ׳ אבל לא כקטני׳ ! ס  גסים א1 שאר סירות הגסים אמרינן לנטל התולעת נ
 שיש להחמיר כן ונשרי קטן נעשה הוא נבלה וצריך ס׳ נגד כולו אס יש לחוש
 שהתליע במחונר אפילו לא ניקנ למין ובתלוש כשניקב למין ובח״חכחנ דאם יש
 בתבשיל נ״כ דברים אחריס מלבד הפרי שרי לכ״ע אם יש ס' נגד התולע וגס רוצה
 להקל מסעם דאין התולע אוסר בטעמו משום להוי פנוס ומדמה אותו לזבובים
 ויתושים דהוי נטל״פ והש״ז כתב ג״כ סברא זו ואין דעח השייך נוטה לזה כלל כי

 פתחי תשובה
 עמא דארעא האוכלים ננדיקס עכ״פ מס טונ אס ימשכו יויהס באופן שאלמנו דמיינו מימי
 כסליו ואילן לא יאכלו ינשיס משל אשמקד שננר מס הרמש שמימי סיון אנל לאשור לרנים
 מה שכנר נהגו להמיר אין לנו ע״ש] ומ״ש נשם נה״י ראימי אנשי מעשה ני׳ עי׳. נשאילת
 יענ״ן מ״נ סימן קנ״ו שכתנ ואורו יש לו ג״נ מקנה מויקס ע״י חימום ויאות עין יפה
 ומבדקי נמי נעמשא או ע״י נלי זכוכית מגריל הדאות והמחמיר יחמיר לעצמו אנל אין
 לסומס איסור לאחריט ע״ש: ((} ואם לאו טוחר . עיין נתשונת הלדנ״ו מלק נ׳ סימן
 תשנ״ג ט״ש נוס: (!) שחיחוק נתילעים . ענה״ט נשם וש״ל • והוא נפיק אלו טייסות
 סי׳ ק׳ והביאו הט״ו ס״ק י״ו ישם מסיים נה ונראה דוקא נמה שמלוי נסם הנגימה אלא
 שלא בוק כדינו אמויון הכי אבל נדנד שאין מצוי נו.הנימה דאמרינן מעלעא נפל לא
 חיישינן לנופי מהני שנמצאו ענ״ל. מנואר נוונתו ונדנר שאין מצוי נו ננימה אפילו נמצאו
 ג׳ עותר אשי׳ אוסו שתבשיל וכן הנין סמגיא נא״ח סי' תס״ו שיק י״ב ודמס «שוס זה
 ונוי סכל נו נשם הראב״ד שם באס נמצאו ג׳ שעולים בתבשיל ועיין נחק יעקב שס ס״ק
 נ״ה שנתנ.דונרי מסרש״ל אינס מובומיט ולא נמצא חילוק זס נשום פוסק ע״ש יעיין נ-תשונת
 מקום שמואל סימן ס״ד וסי׳ ס״ו אות כ״ס שכתנ דאין כוונת מרש״ל נמו שהבינו סס ואף
 אותו סתנשיל מותר אפי׳ נמצא ג׳ אלא ו״ל לע:י! לאסור נל אותו ממין משוס דסומות
 נחולעיס לוס מחלק דגדנר דאמי מעלטא לא אסייין נל אומו המין אבל ודאי יזה התנשיל
 שני נמצאו התילעיס אסרינן נג' אפילו באתי מעלמא ע״ש . ומ״ש סבה״ט נשם ט״ו
 מעשם ני׳ עיין סמ״ג שנחנ דאס לא נמצא אצל המינר אלא אשה אחת מצאה נשלה היינו

 הרשב״א עצמו מחיר בזבוב ואס״ה אוסר כאן בחולע וע״כ שיש חילוק ניניהם ע״ש:
. כהנ השייך דכיין שנמצא שם כ״נ הוחזק התבשיל זה שיש שם יותר ה ש ל  (כנ) ש
 מאי איכא שמא נמוח ונשל משוס חד ססיקא לא שרינן ליה והיינו דוקא חוך י״נ
 חודש דאז אפילו הוא חוך השלי אסור אנל לאחר י״כ חודש לליכא איסור אלא
 כשפירשואיכאס״ס ספק פילשחי אופילש מחדשליואח״ל פירש חישמאנמוח ובסלמ שיש פוסקים דס״ל דתולעיס מחיסמיד בשעח'הבישול קודס שפירשו ולכך
ו דאם נמצאו הלבה תולעים בחבשיל הכל מוחל אפי׳ התולעים עצמן אס אין דרכן להתליע במחובר ע״כ יש להקל כאן כיון דאין כאן איסור ודאי אלא חששא תנ  נ
 שמא יש עוד חולעיסמיהו כל זה בחולעיס שבפנים אנל פילות שדלק להתליע אשי׳ דרכן להתליע בתלוש ורגיל להיות ביניהם תולעים בחין דאז נאסלו מיד
 פשישא כשנחנשלו בלא בדיקה ונמצא אח״כ במכשיל ג' או ל׳ דהכל אסור דליכא כאן אלא חדא ספיקא ממוח וכתב הס״ז י וחמוה למה לי ד׳ כיון שבני אסול
. כתב רש״ל ומש״ה ק ז ח ו ח  ונראה דהר״ן כשב כן לרבותא דאפי׳ בד׳ יש היתר ברוטב ע״י סינון והש״ע גריל בתליה בלשון אף שלא סייס כן עכ״ל: (כד) ש
 הנהנחי ננממי שלא לאכול הכמהין היבשים ט הוחזקו בתולעים כי לאחל הנדיקה והברירה מצאחי בחנשיל בשולי הקדרה כמה תולעים . וכתב נט״ז מעשה בחג
 השבועות שעשו כמעט נכל העיר להמיס וסלדין עס ראזינק״ש ואשה א׳ בדקה רוזינ״י שלה ונמצא בהס מילווי״ן וכולן קנו ממקום א׳ ונם אצל המוכר בדקו את״כ
 ומצאו נם שם מילווי״ן נראה נעיני שאוחן שלקחו קודס שנודע שיש שס מילווי״ן מותרין דזה לומה למ״ש הלשנ״א לאס עבר ובישל תוך י״ב חידש הוי ס״ס ה״נ
י שעה קטנה אח״כ ואת״ל היו שמא נמוחו בתנור מחום האש ואייל שזהו נגל  יש ב׳ ספיקות הא׳ שמא באותו הפעם שלקחו הס לא היו עדיין מילווי״ן ע
 הסגלא לומר שבשעה קטנה יחהוו המילבי״ן ונמצא שאין כאן אלא ספק א׳ זה אינו להא נס שם נההיא להרשב״א כיין שדרכן להתליע הוי כודאי התליע שספק
 הרגיל לאו שמיה ספק כמ״ש בחייה סי׳ קמ״א לענין חטים מחולעיס ואפ״ה חשבו הרשב״א לסייס אנל אותן שלקחו אח״כ יש לאשור כל הלחמים ושלאדין לאין כאן
 אלא פסק א׳ שמא נמוח ובודאי פרשו המילווי״ן מן הראזיינ״י בשעת עריכה ולישה ושמא יאכל גוף האיסור וראוי לחוש באיסור חורה עכ״ל ונס׳ נקולוח
. [ופרי׳ח מילק על ט״ז וכי שכל הפלאלין אסורים ע״ש חלוקי דינים אם קנו הרנה ז  הכסף השיג עליו ודעחו לאסור אף אותן שלקחו קודס שנודע האיסיל ע״נ
. בת׳ ד״ש סי׳ רפ״ו מורה להקל בשמן הנעשה מזיתים שהתליעו במחובר ע״ש . בתשו' מהר״מ ו נ  אנשים קמח מחנוח ועשו מהם לחמים ונמצא אח״כ חולפים מה די
נים נ ס ובאס שא'א למכור הכל לעובד כו  מלובלין החיר בדוחק בשנה שהתליע בה כל הכישות ובשלו בה המון עם אח״כ השכר בלא סינון דיוחר טוב למכור לעובד טכבי
 נשיבא לסנן השכר לרך הסל שיניח נ״כ בנד על הסל ומה שכבר בישל בלא סינון אס יוכל לסנן בשעת שחיה אז טוב ובדיעבד באשר שהוא מעות ׳שלא יוכל לתקון
 והס״מ ושעת הדחק מוחר ע״ש. וכ׳ בצ״צ סי׳ נ״א היינו דוקא היכא דאיכא חשש איסור ממשוח החולעיס דנוסן נתרסק ונתבשלו בשכר אבל ביין שרף לליכא חשש
 איסור דאינו אלא מן השעם וזיעה היוצא מפירות ומהחולעיפ ודאי לשרי אפי׳ בלא הש״מ עכ״ל ומכאן נ״ל ללמוד לאותן האנשים הנוהגים איסור לאכול חבואה
 חלשה מ״מ־ינ״ל דמותריס לשתות יי״ש אף להרא״ש דאוםר לשהות שכר יש לחלק דשאני יי״ש דזיעה בעלמא היא לאסיר], שכר דהוי טעם כעיקר (הגהת לה״ס).
. כ׳ הש״ך ר ת ו  וכ׳ עול שמותר לפטם עופות נקמח שיש בו תולעים ודוקא שיעשה חיכף מהקמח חתיכות קשנוח ויהיה לו היכר שלא יבא לאוכלו ע״ש]: (כה) מ

 הג״ת
 (*) צ״ע שהיי נמב סש״ו
 נשמו שיי נ׳ ושאני ואב כיי
 ט״ש אלא והוה כנאגדה
 הויאס (חניא כלל ל״ח

 סי׳ נ״נ) :



 טורי זהב יורה דעה פד הלכות תולעים שפתי כהן קפנ באר הטלת

w1CqKשהחיר״
ם  ' ש י ל כ ו ל ס מ ״ ר ה ת מ כ ו ש ח ' ב ט י ו ת ו י מ א ש ה ס ו י ג נ ל ו ח ס ה ש ה מ ר י ר י ה ה ו ו י ד ב  S לאכול הכמהיןהיבשיס כי הוחזקו בתולעים כי לאמי ה

 מצאתי בחבשיל בשולי הקדרה כמה תולעים וכן נמצא כמה פעמים בדוחק בשנה שהחליעו בה כל הכישוח ובישלו בה ההמון אח״כ שכר ס״ו (ואורמו־ו סייס) :
: « ' £ * 5 ש 1 ״ 2 ״ ע ז י י ' י ת ל 5 כ ו א י ח ל ו ו ע ס מ י ש מ ה ו ב ו ר ד מ ס פ ס ה ו ש ז מ ט י א ס ,ל ב
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 נפל ולא חיישינן לטפי מהני שנמצאו
 ןןל יךי סי^ןן (פירוש שמעבירין במסננת)

 ק׳ ונ״ל רוקח ירקות
 פאר סירות ואפי׳ כמהין ופטריות הגהות הט״ז

ffV'^VS אפשר לבודקן אפי׳ אחר שנחנםלי 
 ומותרים בבדיקה : לה אשה יססמיס וף«׳ סיפחתי יא־!
' c m ס . דעת מהרש״ל באו״ש ספק ס״יל 5 לספק א ׳ ו  שנמצא כ
IZ VVVFZ ובספרי שס דאין הנשים נאמנות 
 בבדיקה שיש בס מורח דאמרינן וודאי יש סעס אחת שיתהו!
״ סמיצנין נה יאמאי (א גיסא ״ ״ . ,» .  ״;1 י

 עצלניות הן והח׳ח והמחבר מ י שעכשיו היתה סשעה:
 בדבר שאין בה טורח אבל בברירת נקודות הכסף

 שיש בהן טורח אין נאמנו״ ־איסיי STWSaffi קטניוח ודנים קטנים ושאר דברים אנל איגי אמת ־מיש נשיו
 דאורייתא והר״ב בת״ח שם ד״ט
 כתב שאין המנהג כדבריו רק הנשים
 בודקות הקטניות והשירות וסמכינן
 עלייהו ואע״ג דבברירת דנים

 קטנים כתב בהג״ה ס״ס קכ״ז דאשה ש«אתי נש״ן ס״ק ניט׳

צ י - x ™ ^ ™ ? * * א ! ל י1 י י א כ כ ח האני ה ג מ א ה נ ע  א

״ , , י ״ קאמל סחט אלא ננישל סירוס ״ t 
 pmw חיסולא נס כי יש הרכס שוונס להתליע כממונו כלומר

 ענ ה1ומ וגס אות! שלקתו
 קורס שגווע שיש שס מילוואן
 אםוויס וכיון וורנס לסתליע
 אינ ספק הרגיל היא י לא י שמי׳
 סשק ונן מונח לסויא מונוי
 סאו״ס ופהריס מלובלי(

ג לקיי״ל נשמתליעי׳ אץ ולנס להמליע  צדדים להקל והילכך אעי
 י 1 י אלא נמחונר ולא נתלוש אנל

 הרוטב מותר על ידי םינון
) ירקות עצמס אם מצא בהם ג׳ פעמים ט ) ל ב ד א  ל

 יש להוש שמא יש ואינם ניכרות:
אשד! שנמצא אהר בדיקתה שרץ הנראה א ה י  יא ל
 לעינים כגון הומט לו אסור לאכול מבדיקתה
ך  אבל אם לא נמצאו אלא תולעים המתליעים בתו
 העלים שאינם נראים אלא לאחר שליקתן מותר

 לאכול מבדיקתה:
״ שנפלו לתוכו נמלים ועברו י ) ת ח ק ר ב מ ה נ ל  יב נ
 עליהם י״ב הדש יש להסתפק בהם מפני
 [לח] שהדבש לז דרכו (״)להעמיד הדברים

; ו כ ו ת  הנטמגים ב
ש שנפלו בו נמלים(יח) w יחממנו ב ד נ  ע נלטט נ

) ויסננו: ח נ ) ח  עד שיהא ניתך ל

 עכ״ל:*)מעשה נחנ השבועות שעשו
 הנשים כמעט של כל העיר לחמים
 ופלאדי״ן עם ראזינק״ש ואשה אמת
 בדקה רוזינ״י שלה ונמצאו בה
 מילבי״ן וכולן קנו ממקום אחל
 והלכו ומצאו נס אצל המוכר כוי
 נראה בפיני שאותן שלקחו קורם
 שנודע שיש שם מילבי״ן מותרין
 דזה דומה למ״ש ב״י בשם הלשב״א
 בדין עבר ובישל תוך י״ב חודש
 בדברים מדרכן להתליע דיש כאן ב'
 ספיקוח ספק היה שם רחש ספק
 לא היה ואח״ל היה שמא נימוח
 ונתבטלה וה״נ יש ב' ספיקות האחד
 שמא גאוהו פטם שלקחו הם לא
 היו עליין מילבי״ן על שעה קטנה

 שאחר זה ואת״ל היו שמא כמותו
 בחנולמחמת מוס האש ואייל שזהו ננל הסברא לומר שבשעה קטנה לאיסור מכל מקום סמכינן עלייהו וכן כתב בת״מ שם י• לו א'סוי >אממ״דשדוממלסתל!ע ^1
ן שנואר«6ו״ס סס שכן»וא  יתהוו המילבי״ן ונמצא שאין כאן אלא ספק אחד דנימוח זה אינו דהא לאכול מבדיקתה. לשון הא״ח כדין טבח שנמצא אחריו חלב וסיינ
^ ^ w ^  גס שם בההיא דרשב״א כיון שדרכן להתליע הוה כודאי התליע שספק כמו שנתבאר לעיל סימן ס״ד סכ״א דטבח שנמצא אחריו חלב מעבירין (
 הרגיל לאו שמיה ספק כמ״ש בח״ה סימן קע״א לענין חיטין מתולעים אותו וע״ל סימן קי״ט ס״מ: לז דרכו להעמיד הדברים השלמים יועתי הינ! גואה כן ועת
&יעי! קישות־ ג%י מ י שנתני ה מ ט ל ר ו ד כ ו ח 0 ל , ל * 1 " ט חשבי רכב״א לספק ספיקא *) אבל אותן שלקחו אחר כן הטמונים בתוכו. אבל הדברים הנחחכיס 5  ואפי׳ ה
 אפויה דניון שממלכת
ו וקווק  ין נראה לפע י

גתנח' ליש״י ל?ה  הרשב״א וזה ודאי אין סברא לחלק בין מילבי״ן לשאר תולעים לענין הרא״ש שם משמע דלא נחלק עליו אלא מטעם דשמא אע״פ שנמחה ואלילו היהי

" 9 ל ס ה נ* א*אלה?״'1 מ>1 " מ מ נ ה י ד י ל מ ב 1 יי"י א מ י ח ס ״ א ח 3 ״ ב ש ה ״ מ כ " ו ב ש ס ל ע 1' ס ת ו ה נ ר ו ל ת ר ש ו ס י א 1 נ 5 " , ר ״ י מ , , ה י ל " ^ 5 י 5 ח י ס י י ח י מ י ס נ ה י ש מ ו  ל

 דודאי פירשו המילבי״י מן הרוזינ״י בשעת עריכה וליפה ושמא יאכל בדבש ואע״ג דהכא לא נפקא מינה מידי בהא דהא נמלה חחוכה לאו ני׳ וויןיגויל נזה״מיל
. ואין כאן מבטל איסור בריהמקרי וכדלקמן סי׳ ק״ב ם״וימכל מקום לענין שרן דבכעדשה לא לפלוש ולא אגנ ריםט׳ עיש יתך  גוף האיסור: (יח) יחממנו עד שיהא נ
 לכת חלה שאין כוונתנו אלא לתקן הדבש כ״כ ב״י בשם א״מ: בטיל כדלקמן סימן ק״ד ס״א בהגייה דבדבש בטיל ע״ש י לח ויםנגו, סגאמיו׳ל !נ״על ט״ושטסס
י ^ ואין צדנר אמו גתנ״־ו נמס ש ״ י  מותר ח

 [לן](ליקיט) טרקתז בו,
 והרא״ש הסה מנין לו ונראה

׳ שנתנ ! ~ ׳*י״׳׳** י י ־ ־ י י . ״ - ־ . ־ - — ! ״ ׳•••׳ י ן י — ! ״ ץ — ! — - י  ! — ׳

 כפלאדי״ן, דאין כאן אלא ספק אחד שמא למחות ולכלות כן כתבהרשב״א בתשובה סימן פ' וכ״כ ה״ר יונה בפרק נאניס
;  בסוף פא״ט דמשוס הך חד ספיקא לא שרי כיצד מברכין שדרך הדבש להחזיר כחתיכת איסור שנפל לשם דבש ואף א

 יש לאסור כל הלחמים והפלאד
 נימוח ובהדיא כהב הר״ן

, שנסני למיתר לטנרי«עש ״  ביאור הגר״א חידושי רע״ק י
 דלא גתריי שני נספ״ו דבינוח שאיסור שנפל לדבש מותי תמיר טקיי רנוק. טנ״י אות כיי.־ (ט״ו סקי"!) שאיו כאן אלא ספק א' רגיפוח.ונחשו׳ סעט ונוי נמיש נאוימ ריש
 אה שלמד טדנש עצמו שרגלי דנוריט טעורביט ני אנל תום' נ״ח סי' ססיו ונו׳ גני וגן ונו'

 נע״ז ס״ט א' ד״ה ההוא תי' ע״ש וכן נל הפוסקים חולקין עליו ונן השיגו חט״א1ט0"ש נננורות ו' ב' וחלב רבחטח טהורה כוי ובחטירח ליא א' אנל גני בי*ח איטת כוי אבל בלאיד,
. עט״ז ׳ ו . כטיש בפ״א דנ״נ (גי ני) : [לט] דבש נ ׳  לא וע״ש ס" רי״ו טיק נ' שהאריך נזה (ועמש״ש נליקיט שאשתמישתיס ונרי הר״ן)(ע״כ)! [לה] שהדבש נו

 באר היטב
 אפי׳ ידוע שהיו שם עוד תולעים הרכה קורם הנישול אס״ה מושר וכיזנ נן״ז נשם
 מהרש״ל דגם תוך ינ״ח מהני נדיקה יפה דהיינו לנדוק כל פרי נפני עצמו!מ״ש
 המור לתוך ינ״ח אין לו תקנה היינו תקנה למיס רותחין ורמ״א נת״ת כתנ

 סעוסיט הס ול״ו כלל להתט
 ושאני התסדטעמס הטאפייאט
 ימכור סעונונונניס לישראל
 יאכלנו שישראל קורס פסח
 עיש ושם סנועט סוא משוס
 ספת סשיקא ספק שמא
 יאכל הטונו כוננים ואתיל
 שיעכיר לישראל שמא יאכצ
 כישראל קיום •שח עיין שט
 נשיט עשאיכ הכא דחיישי׳
 שמא ימכור סעינו כוננים
 לישראל ילינא סיס וכן גני שת
 של עונו נומיםס נסי׳ קיינ
 שעין ייא ואסור לוטני לעובי
 כוננים ולא אטרינן לטנוו
 לעונו כוננים מעש מענו וכן
 גני יי״ג סי' קל״ו סי״א וצא
 סתיו אלא עיי שיסמון ויאפה
 פת נו׳ ולא התיר לטנור
 מעט מעש וגס תקין שיאפס
 רנא אמרס נעיז דן ס״ה ע״נ
 ונעסחיס קנא קנא נמי רנא
 אמרם ואמאי לא אמר תיקון
 קנא קנא גסגני ייינ אלא וואי
 (ויישינ! שמא ימכור טעונו
 כוננים לישראל ולינא ס״ס
 ואיכ סינ מיישינן שמא ימנוי
 לעונו כוכבים וא״ל וגס סנא
 יש ס״ס מוא שמא לא פירשו
 ואס״ל שירשו וילמא יאנל
 סעונו כוכניסו״א ואינ אמאי
 אשור למכור נולו טחולעונו
 נונניס הלא איכא פיס ספק
 שעא לא פירשו אס״ל פירשו
 שמא יאכל שעונד כוכניט אלא ודאי וצא מיקרי ס״ס כמיש הגאמוז״ל נסיק י״ח וה״נ ל״ש ושמא י״ל נשלמא נלו אסור דמסתמא ימכור לישראל אנל קנא קנא מסתמא לא ימכור לישראל וגם השפק דפמא לא פירשו מצנןרן

 להסיר למכור קנא קנא אנצ ממ״ש הגאומוו״ל נסיק יימ ושאני הנא כיון שהיא אסור לליע סותר לסיוון וה ווויק וצ״ע :

 פתהי תשובה
 אומרים כאן גמלא וכאן הי« כו׳ ומיהו אס ג׳ אגשים או יותר לקחו וגמלא נג׳ סילווען
 יש לאשיו נט נשאו נ״נ כו׳ ומיש סטיו ואותן שקנו אתיכ אסירים אין ר״ל שקנו אחר
 שקנתס סאשס וזס וואי מותר אסילו אס נמצא לאתי שעם גס אצל המוכר ומס שיש ניד
 האשה אמוץ אצלה נתהוו מנח כאן נמצא כאן היס ואצל סמוכו אמרינן שמא אמינ נסהוי
 כיי אצא ר״נ שקני אחר שמצאו סמילווען אצל המוכר עכיו. והנה מ״ש היינו אומרים כאן
 נמצא נו׳ עיין נתשונת חות יאיר שי׳ ק״ס נסב שס ונוס לא אמוינן כאן נמצא כאן סיס
 משוס דדוקא נמיוי ואמי מעלמא אמרינן נן . ועיין נחשונת תפאומ צני חי״ו סימן ו׳
 שנתנ דויאי סנכון עם סחו״י נוס דנן מוכת מאשס דמטמאין למפרע אן< שהוצנח ממקום
 למקוס ע״ש . עוד נתנ סתו״, שס דססס נציט סמיומויס לקמח דנזק נסם קמח ינש לכן
 ינולין למלות נו ואף אס האשת אסרה שהיה נקי יוכלו שאר סנשיס לומר לה אין אנו
. עיין נתשונת חינוך ניי סימן מ״ט ׳ ו  מאמינים לן ט״ש . ועיש הגה״ס עוד ושרית חילק נ
 שמולק גינ על סטיו ואישי אפילו טה שלקחו קווס שניוע העילווען וכתנ שנן יסורו חכמי
 •ווו! (ועסמ״נ וסמורם לסתיו נספ״וז ושמחת יוימ אין למתות) ועיש נסי׳ נ״ו נאמצט
 התשובה נתנ שס וווקא אס לא היה רק שעה קטנה כי רחוק מסברא לומר שנשעס קטנה
 נוצרו אנל ננו״ז שו׳ ימיט מע״ש עו יוס נ׳ משסיקין ליש מווו צהטיו שאפשר צימר שנוצרו
 ניגתייס ובשעת אפיה עדיין לא היו (ונראה דמה שנקיש שוי ימיט מפסיקין לטי שהמעשה

 דהמנהנ דבוררין הערבסי״ן תוך יב״ח על השלחן ובוררין הנקובים מהן וכי רש״ל
 לכיון לצריך בדיקה ישת ואיכא סירחא אין להאמין לנשים בבדיקה זו וח״ח נתב.
 להמנהג להקל בזה כי יש הרנה צדלין להקל בזה ועייל סעיף ה׳ אס קשניות
. כ׳ העש״ז נס״ס ק׳ לוקא ירקות ת ו ק ר  דרכן להחליע במחובר או לאו: (כו) י
 אבל שאר פירוח אפי׳ כמהין ופשרי וח אפשר לבודקן אשי׳ אחר שנתכשלו ומותרים
נ השייך לוקא דנריס שלמים אנל לבריס נחחכיס ת ד . נ י מ ע ה קה: (כז) ל י ל נ  נ
 הנופלים לתוכו לרכו למהר למחות ולכלות ואע״ג להנא לא נ״מ מילי להא נמלה
׳ ק״ל ס״א דבלנש י ס נ  חחובה לאו בריה מקרי מ״מ לענין שרן דבכעלשה לא בטיל נ
. כי-הש״ך ואין בזה משוס מבטל איסור לכחחלה שאסור ו נ נ ס י  גשיל ע״ש: (כמ) ו

 כללקמן
 סיה נןאנלאה״נ ואפילו נחצי מעל״ע או פחות תלינן שנתהוה את״כ וניכ כתשובת מות יאיר סיס״י כ״ט וכיע מולו לסש״ו כשיש המשך ומן י׳ אי וי שעימ ניני יניני כיש לילה
 שלמה ט״ש) ונתנ עוו נתשונת מנ״י שם ניני שקנו נמס נ״נ מאיש אמו טירות ינשיס ונוקו ג' נשים שלקחו ומצאו כל אמד רק אחמ או אמריגן לצון נל הג׳ יחד והוי מוחזק
 נתולעיס נראה מאתר שי״ל שנתגדלו ננית סקוניס ע״כ אס לא ימצאו יומר לאחר שינוקו סיטנ לאור השמש לא מחזקיגן איסורא אנל לאחר שנמצאו ג׳ וננר הומוקו לאיסור אצל
 כקונה לא יועיל עיו בדיקה ילא רחיצה כי החיש מעיד כי לא יוכל נקיין ונשרט טירות ינשיס שיט בסס סדקים והתולעים קטנים שחוש סראוח ילאס להגישם נ״א בטווח גדול ואין
 צסש מקנה אלא למוכרס מעט מעט לעובד כוננים(ולפי ט״ש לעיל ס״ק ג' אסיר לעשות כן) ומ״מ נעצ נפש יחמיר לעצמו מאחר שני נמצאו ואפשר שננר היה כן אצל המוכר שיש . ומ״ש
 עוו סנה״ט נשם להיס להסיר יי״ש של חוש . עיין נסער נחלת עוריאל בחולין ו׳ ק״ך שומה ראייתו: (ה) שנפלו להונו גטלים . עיין בשו״ת תשונה מאהבה חיא סי׳ ציד שנשאל
 נפיווח מרוקחים שהתליעו שנתהוו נהט מיצווטן והמרקחת הוא שהשירות נגישים בחומן ודגש והשירות צפים נתון המשקה והנס מבואר כי שרן המיס סגס שהם פוושיס על וו&ני
 הנלי מבפנים מותרים אנל פילות שהתליעי אס פירשי על דופני סכלי מנסניס אסורים (ענסיס ויש סיק ייא) ובניד סונר נספק אי השרצים מן המשקה החליטו או מהסירות
ס דפירש  ואפילו אס ינורר שממשקה נתהוו השרצים מ״מ נאשר ישישי על ספירות אולי לאו היינו רניחייהו נמ״ש סשר״ח סיק לינ נלש פת נמים שיש נהס שרצים שאשור ספס «
 על ווסני מכלי מומר מ״מ נשיוש על הקמח אסור . והעלה המכס השואל להקל ואפילו אס גשרן מן הפרי כיון שספרי נמים הוא שרן סמים וחשש סב׳ ג״נ ליתא דליד למ״ש נערית
 והתם סורשיס מן המיס מנל ונל על הקמח אנל הנא הפירוח סס לחים ומשקה שופח עליהם ונעל סמחנר ססניס עמו בהא ואס ווחליס על הסירות אין נזה חשש ולשני! השאלה העלה
 להחמיר ע״ש היטנ : (ט) יש להסחפק . עיין בתשובת הרונ״ז ח״נ סי' שיצינ שדעתו נוס להתיר ע״ש : (י) יחטטנו • עטיו וש״ך דאין זה מנטל איסור כיון דאין כוונתו לכך
 ועיין נתשינת נו״נ חיו״ד סי' כיו נהגים שכתנ חס צא שרי אלא סיכא שכנר מעורב נמו הכא אנל צערנ לנתתלס אסור ע״ש וכן כתנ ננו״נ סגיינא סימן נ״ו וני! עיש נס״ מיו.

 נליון מהרש״א
 ננר התולעים : (שס ס״ק '״') נראה בעיני שאותן שלקחו קורט שנודע. גנקח״כ ופ״ח ות׳ חינוך נ״י
 טיטן ט״ט אוסר וזח לעשות ספק שבשעה קטנח נתהוו אבל אט יש וטן איזח יטיט אפשר יודו לתטייז
 וזו״ע שט ת' חב״י ועיין ת' חוח יאיר טיטן קיט עלח ק״ו ריש ע״א נתב דאטשר בחי או ו׳ שעת

 יווה הש״ל ועס״ש לקטן פי' קנ״ז פ״ב כבליו!:

 חידושי הגרשוגי
 צסיפו יוו״ק: (שם ט״ז טיק י*׳) מעשה נתנ השנועומ שעשו הנשים כמעט 6צ כצ סעיו צחמיס יסצאוי״ן
 מהלאיינק״ש ואשם אמס נוקם חייניס שלה וומצא נה מילני״ן וכולן קנו ממקום אחו,׳הלנו ומלאו נס אצל

. נראה כעיני שאותן שלקחו קיום שנווע שיש שס מיצב,( מותרי! . מצאתי כתוב נספר ומשק ן  המוכר נ
ן קסינ «'ד שנימי הגאון מהו״ו סייניש זיל אירע מעש׳ ממש נזה שמניא הט״ו  אליעזל שלק אלו טריפות ו
 נק״מ קלאקא והגאון אסר סכל אעיש שהיה הפשד מרובה וניטול שמחק יוס טונ מאו מימ לא מש לוס .

ם לסוראה וי משוס דצשעמיס יש הונה מיצניין עד שאין נפייא ס׳ נגד סמילניין עיש כי האייך שכיל ע  ורכים גמגמו שליו שלא מוינא פסק כן• לק משוס חסידות ונעל ומשק אלי«ר ציוו למצוא ט

 יד אברהם נחלת צבי
 (שט פעין» יינ) דבש שנפלו נו נטלים יחטמנו נוי . ולא סוי מנטל איסור אלא לאכלו אנל נשמסכוין
 להתיר ההיתו ולהפריד ממנו סאישור מותר. נ״נ סרשניא נתשו׳ סי׳ תצ׳׳ו והר״ן פ״נ וע״ו גט הגעלה. ונס׳
 ששר המלך הל׳ מאכלות אסולות הקשה ומונוי תוש׳ וו״( בפסחים (וף,ל') משמע דאסול אע״פ שאין מכוון
 לנ«ל האיסור כוי להן!׳ ולפמ״ש השליח נא״ח שיי מנ״ג לק״מ דשאני גני הגעלה שכוונתו להפריד האיסור מן

0 רבע שנפלו בו נטלים יחטםגו • עטיו וש״ן דאין זה מנטל איסור כיון דאין * י "׳יי' י '* 1 מ י פ ) 
 כוונתו לכך ועיין נתשובת נו״נ חי״ל סי׳ -נ"1 נהג״ה שכתנ ולדעתי לא הקילו נוס לעונ לנתחלה אשי׳ נובר
 שאין כוונתו צנטל לק אס נבר נתערב אלא שעויין לא נתנטל והוא עושה איזה ובו ועי״ז מתנטצ^גזה אוצינן
 בתי הכוונה שאס הכוונה לנמל אסור ואס הכוונ׳ לדבר אחר מוחו כו׳ וראיס גדולה צובר ממ״ש «שנ'א

 וסובא ני״ו סימן צ״ט סייד וכסימן קנ״נ סיה ואיסור מועט שננלש בכלי שאין ודנו להשתמש נדבר
 מועט מותר להשממש ני ני׳ יגס נזה חולקי' סרא״ה והא' כמבואר נאחרוניס שס אבל בכלי שדרכו לפעמים להשתמש דבר מועט אסור לסשתמש נו שאין ממולי! איסור לכתמלס אפילו איסור מישש יאפילי איסור הנלוט
 כמבואר בש״ע בסימן קכ״נ זהו הטעם מפורש שאין מנטלי! איסור לנתחל׳ ולכאן׳ יפלא הלא אין כוונתי לנטל וק לנשל בהקדירה אי לאנול נסקעדס איו שדוקא בדבר שכבר נתערב התירו אש אין כוונתו לנטל אנל לערב
 מתחלה אן שאין כוונתו רק להשתמש נכלי אשיר עניל ולע״ו צ״ע משים שועת הרנס סוסקיס אין נלאה נן שהרי מדברי הו״ןשרק אין מעמיוין נד״ה אינעיא לה! מתו לתת לתונו שכר מבואר צהויא וצא כוותיה אלא לאף
 לערנ לנתחלה שרי נכה״ג ע״ש היטב וכן מנואר נט״ז לקמן סי' קל״! סק״ו ע״ש ונן מפואר נמג״א נא״מ סימן ממיז ס״ק מיה בהשגתי שס על תשובת צמח צדק סימן פ׳ ע״ש וכן מטאר בתשובת צ״צ סימן נ״א לעני! היתר
 לעסות יין שלף מפירוש מתולעים ע״ש היטב(שוב מצאתי ננו״נ סניינא סימן נ״י ונ״ז שכתב לתין קושיית המג״א הנ״צ על מצ״צ והציצ ס״ל ג״כ גוותיה ולערב לנתחלס אשור ע״ש וזס אינו וסלי הצ״צ גישיה נסי׳ נ״א

 ^יו״ד ח״א) שנואו
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) מותר לטחנן. יהחולעים כורחים כשעה טחינה משש למפני ט י  ואין זה משוס מכטל איסור לכהחלה שאסור כדלקמן סימן צ״ט שאי! (
p וכל תולעת שיראה ) : ס י ל ט ט חטים מתולעים כו׳ . האפרכסת ואף אם נטחנו הרי הס כ  כוונתינו אלא לחקן הרכש כ״כ סא״ח: ל
. נראה דהא דשאר מוחר הטעם דהא יש ספק ספיקא ספק אין ׳ ו  ובהנהת ש״ר ומביאו ב״י כתכ ושמעתי שא״מ עשה מעשה כן שהתליעו כ
 חטים וצוה להוליכם לנהר דונא״י ולהשליכן בו ולא רצה להתיר למכרם שם ואת״ל יש שם ספק נימוח בשעת האפייה ואין כאן מבטל איסור
 לעובד כוכבים פן יאפה פת לכתחלה שאין כוונתינו רק לאפות

א) מותר הפת ולא לבטל התולעת כנלע״ד י ) מ( ט י י חטים מתולעים ( ט נכמ נ ס יד ל י י  וימכרנו לישראל תשובת היי ח
 לטחנן והוא שירקד הקמח לאור היום(כ)(יי=ל
:  תולעת שיראה שם יזרקנו (כס) והשאר מותר) (ק״ה סימן קג״ה)

י עופות הגדילים באילן ותלוים נ י מ ח א !wo נ  טו מ
 באילן בחרטומיהן (ל) אסורים משום שרץ

 השורץ על הארץ:
ב כין ה מ מ ה ב  טז w בל תולעים הנמצאים (לא) ב
 שהם בין עור לבשר בין שהם במעיה אסורים
) במעיהם ב ל ) ( א כ ג ט והנמצאים נמכ] בדגים (  מ
 אסורים בין עור לבשר או בתוך הבשר מותרים
ד [מג] (ואפילו (לנ) פירשו קצת וחזרו מוחרין קי כן רביתייהו  מ

ח והא דאסרינן  לפרוש קצת ולחזור)(הנה׳ שערי לולא) [מח ב

) הגדלים בבשר אחר ב כ  דוקא דמחיים אבל (
 שחיטה או בדגים וגבינה מותרים כל זמן שלא
 פירשו הלכך תולעים הנמצאים בקערה שנפלו מן
ה [טה1 י״ לדעת (לי) המתירים  הבשר מותרים מ
) שמא פירשו ג כ ת ולא היישינן (  והוא שפירש מ
כה יי דמםתמא אותם שפירשו  מחיים חוץ לחתי
 מחיים(ליי) נפלו כשהדיהו הבשר * רש מי שאוסר
 התולעים המתהוים לאחר שהיטה מכל דבר

 הטעון שחיטה:
ה ונהנו להקל הסברא הראשונה (ע׳יפ מרלכי לפרק אלו טרפוח) ג  ה
ן אע״פ שקיפצין  עול [מו] נוהגים בתולעים של גבינה לאכלן מ
) הגבינה אבל אס שירשו לגמרי אוסרי! אוחן ו ל ) ל  הנה והנה (יכ) מ
 (מהרא״י ונאריך כמ״א לין יי) מיהו אס נחערנו בשאר מאכל ולא
] יש מתירין איחס י מ ז אין אוסלין המאכל כי [ ס מ ש  יכולין להסירן מ
5 להחמיר נמקום שאין הפ״מ (על״מ): ו ט ) ^ןףן ן ס  בכל ענין (או״ה ש

) במעיהם אסורים, ימעלמא א כ ) 
 אתו ונכנסו דרך חוטמו בשעה
) הגדלים בבשר. ב כ  שהדנ ניים: (
 דבהמה בשחיטה מפתריא והנה
 מולעיס דיש להם חיות בפני
 עצמן ולא שייך בהו שחיטה קיימו
 באיסורייהו אבל דנים אין צריך
 שחיטה ע״כ התולעים שגדלים בהם
 ג״כ מותרים אם לא שבאו מעלמא
 להם ומ״ה גס הגדלים בבשר לאחר
) שמא כ;  שמיטה מותרים : (
 פירשו מחיים. פי' בעולם חיים
 החולעיס דאותס נפלו בשעת הדמה
 וכתוב בטור בשם הרא״ש ע״ז
 וראוי היה לחוש כשנקהבשר בקדרה
 במיס צוננין אולי פירשו לדופני
 הקדרה ונהנו להתיר עכ״ל פירוש
 שראוי היס לדמותן לתולעים של
 פירות דלעיל ונראה טעם המנהג
 להתיר כמו שכתב רמ״א בסמוך נכי
 גבינה כי יש מתירין אוחס בכל ענין
 כו׳ והיינו דעת ראבי״ה במרדכי
 שמביא בית יוסף דכתב דאין אסור
 משוס שרץ רק בנידולי קרקע
 ונמצא אפילו פירשו לנמרי מותרין
 וזה דלא כמו שכתוב בלבוש דטעס
 דמתירין בכל ענין הוא דהיינו
 רביתייהו דבאו״ה ודרכי משה מבואר
 כמו שכתבתי אלא דמ״מ הכריע

 כהן עכ״ל. ובב״י סייס וכן קבל
 מהרי״ב ממהר״ש וכן הביא בת״ח
 ע״ש מוהר״ם וכן הוא בתשובת
 מיימוני ובאייה בשם מהר״מ ודוחק
 לומר למהרא״י פליגאכל הנךרבוות׳
 ועוד דא״כ לא היה לנו לסמוך עליו
 להחיר ונראה לקלק דהנך פוסקים
 מיירי כשהם מתולעיה ברוב בענין
 דא״א לבררן דאז ודאי לא סמכינן
 אמך צדדין שמצא מהרא״י להתיר
 דנם מהרא״י לא התיר אלא כענין
 שיבררו קודם הטחינה כמבואר
 מדבריו בת״ה ובהגהת ש״ד להדיא
 דאז כיון דליכא אלא מששא דיש עוד
 תולעים שם סמטנן אהנך טעמי
 אבל לא כשנמצאו מתולעים ברובן

 בענין דא״א לבררן וכן מילק מהרש״ל
 פא״טסי׳ קכ״ה בהדיא עייןשם:
 מ מותר לטחנן . שאין דרך כלל
 שיטחנו התולעים כי כששופכיס
 החטים בתוך האפרכסת כל נקב
 שיש לפניהם שיכולין לצאת רוחשים
 ובורחים לחוץ דרך דופני האפרכסת
 מפני קול ונדנוד הרחיים עכ״ל
 ח״ס ולפ״ז ברחיים שאין בהם
 אפרכסת כגוןרמיים דידא היה אסור
 אלא שאמ״כ כתב שס להתיר מטפס
 אחר שאף אם יממנו התולעים
 בטלים בס׳ בתוך הקמח ואין זה

 מבטל איסור לכחחלס כיון דספק הוא אם יתערב שוס איסור כלל באו״ה ורמ״א בגבינה לאסור בפירשו לנמרי והיינו משוס מראית עין
ק משמע מדברי למוד ונראה דה״ה בתולעים של בשר כן דהוה כמו בגבינה אלא  וגס אינו מכוון לבטל על׳לולפ״ז בכל רחיים מותר ו
 המחבר אך נראם דבמקוס שאפשר לטחון ברחיים גדול שיש בהן שרש״ל כתב פא״ט סי׳ ק״ל אחר דברי ראבי״ה דלעיל דכל סבא
ח רק א מיני עופות כו׳ . מרוב שומן או מסרחון אין עליו שם שרץ כלל דלא הוי ש  אפרכסת אין לטחנן ברחיים אחרת : מ

 ומהרש״ל פרק העור והרוטב סימן ט׳ פסק כהמרלכי בשם ר״ת בגידולי
 דמוחרים בשחיטה והסכמת הפוסקים כסמסבר וכן דעת האחרונים וכ״כ באו״ס סוף כלל ט׳ בשם הרבה פוסקים וכתב דהכי נהגינן
. משום דבהמה בשחיטה תליא מילתא ואולי שגדלו בחוכסעד שלא נשחטו באו מאיסור ׳ ו כ ם ה ן ש י ב ב  וכ״פ בת״ח סוף כלל מ״ו: מ
 אבר מן המי ושחיטת הנהמה לא ממי להו שהרי יש להן חיות בפני עצמן ואע״ג דשליל מותר בשחיטת אמו לעיל סי' י״ג התם מכל בבהמה
ג והנמצאים בדגים במעיהם אפורים כו׳. דמעלמא אתו לתוכם אבל הנמצאים בהם בין  תאכלו נפקא אבל הכאבאיסורייהו קיימי, רש״י: מ
ד ואפי׳ פירשו קצת  עור לכשר שרי דמהם גדלים וליח בהם משוס אבר מן החי דהא דגים באסיפה בעלמא סגי לסו וע״ל ר״ס י״ג : מ
ה לדעת המתירים. . היינו כשלא פירשו לגמרי אבל אס פירשו לנמרי אסורים דודאי לא עדיפי מתולעים שמבינה לקמן בהג״ה: מ ׳ ו  וחזרו כ
 ר׳׳ל לדעת המחירים בבשר לאחר שמיטה לאפוקי היש מי שאוסר ומ״ש והוא שפירש מת ולעיל ס״ד הביא יש אוסרים אפי׳ פי׳ מת הייט משום
ו אע״פ שקופצים הנה והנה על הגבינה. לאו דוקא אלא ה״ה בקערה וכן הוא  דסברת המתירים עיקר בעיניו כמ״ש שם בס״ק י״ב ע״ש: מ
 בדברי מהרא״י שם וכן כחוב בד״מ ובח״מ כלל מ״ז ד״ב בהדיא מקערה מותרים אבל אס פירשו על השלחן אסורים משוס מראית העין וכ״כ
 מהרש״ל פא׳יט סי׳ ק״ד מיהו משמע שם מדברי מהרש״ל דאפי׳ פירשו על השלמן מותרים ע״ש ודוק ולא נהנו כן אבל בקערה ודאי מותרים
ז אין אוסרין המאכל . וא״צ ס׳ מנדן או״ה  כי כן רביתייהו לפרוש בקערה ולחזור דלא כדמשמע בעט״ז דבקערה אסור וכן נוהנין: מ

. ובת״ח משמע דמתיר לגמרי: ׳ ו ח וטוב להחמיר כ  שם מיהו נראה דצריך רוב כנגדן וע״ל סי׳ ק״ג ס״כ : מ
 חידושי רע׳׳ק ביאור הגר״א שיז

 נ״ח ח״ב טי' טינ טוזיר םטעם ט״פ . טפק דלא פירש לזניטח וטפק דניטוח ונפלי במ׳ וש״ו ז [מ] הטיט נו׳ . נ״ש ושט : (ליקוט) חפים נוי . ירושלמי טפ״ת דתרופמז על
 ואף אט עווח עיסה עיי״ש : (ס״ן סק״מ) כיון דטפק חוא אס יתערנ. ע' נפט״נ נשיך טתני׳ וטחנן נוי ואמ ידוע ;וי ונפ״א דערלח על טחני׳ רי״א נוי. חני אף טוחן נתחלוז

 (סי׳ ע״ט טק״ז) ינםפרו אשל אנדחפ (פיםןיתס׳יז םק״ד)! (ס«יף ט*׳) והנמצאים
 בדגים גטעיח' אטוריט.נטנ'י ריש בלל ט״ו נראח דהיח לו גירםא נש״ך גסעיהט או נטוחס!

 ונמיר טתגי' דר״י דרייא אף יתנוין וילדים ויעלח נאחד וטאחיט אריז ד״ח חיא שק
 דרך כחניט לחיות טוחנין מדוטע בתוך בתיהן כוי וחביא הר״ש בחווטוח שם (ע״נ):
 [מא] טיני נו׳ • נטו שנעי^־י זיתים נוי: (ליקוט) טיני נו׳ . וםרדני נתנ דיט העוד
" תתרנ״א עוטות חגדליט באיל) ייא שאי* שחיםה לפי שאין פרין ורנין ואור״י ששטע טאביו שדית הזנדינן שחיטה וכ! א״ל ד׳ יחודו־, הלנה לטעשח שיש  והרוטב 0
 לשוחטן וראיה טטש״ש קכ״ז א' או נלך לדרך נו׳ אלםא נבלל שאר שרצים חיא ח״נ גו׳ אנל כשחיטת לביע טותר כיון דייל טיסני טחרח ונ״פ ביש״ש שם (ע״כ) :
[מג] ואפילו נו׳ . נט״ש לטטה בחג״ת •י [מד] וחא ני׳ . נט״ש  [מב] נדנים . עתים׳ ד״ח קיקייאגי ובן פי' הגאונים ינ״ב נדיב ספרים להדיא טינס גייס ניירא ניי. ב״י:
 נגס' הכי השתא בו׳: [מד,] לדעת הםתייים ביי. י״ל לאטיק1 ׳*א דמיי ־• [מו] נוהגים נוי . נג״ל דחייגו רביתייחו ול״ר לפי' לננ תטרח דאין דרכה להיות שם ילטד טהנדליט
 נטים שנבליט ינירית; [מז] יש טתידין ני׳ . דויוקא בנידולי קרקע אף בתלוש אית בהו טשוט שרץ תשירץ על הארץ טיעא״נ באינו ניק דלית נהו אלא טשוט אני־ טן החי

 באר היטב
. נתב הע״ז ר א ש ה  כדלקמן סימן צ״ט שאין כוונחינו אלא לתקן הדבש: (בט) ו
 דהא יש ס״ס ספק אין שם ואת״ל יש שס ספק נמות בשעת אפייה ואין כאן מנטל

 בד סס״ל!.: נת סור נשם
 רנינו יצחק ונ! נמנ ססמ״ק
׳ ימיאל וכל  נסי׳ר״י (וכ״ו ו
 נ1 ואגודס זתשונתמהרי״ל
 קמ״ו ואגוד) : נו מסקנת
 סגמיא שס בחולין דף ס״ו:
 ני שסקוקיאני וכפירוש סתו׳:
 בת כדעת הלאנ״ו נסשגותיו
 שס וסרשב״א וסה״ת והוא״ש
 והטור ושיט : בט טור נשם
 אניו סרא״ש נשם סס״ס
 לאשיקי מו׳הרמנ״ס כדלקמן:
 ל שם נטור: לא רמנ״פ נפ״נ
 מממ״א מואמרו נגמ' מורנא
 ונישרא וצא אמרו ונהמס
 משמע ואפילו לאחר שמיטס
 אסירי וסוכר נמ׳ שס שכל
 מתוצעיס הנמלאיס כדג טמייס
 אסורים והטעס ««׳ שאינם
 מתמויס ממנו אצא נכנסים צו

 גליון מהרש״א
 (שיע סעיף ט״י) ואפילו
 פירשו mp וחיוו.עיין סעיף
 די) ! (שס) הנמצאים
 גקערח שנפלו.עיין ם״ק ט״ו
 נשיך! (שפ) והוא שפירש-
 םת . עיין ם״ק י״ב בש״ף .
 (ש״ו ס״ק צ״ט) שהתליעו
 חטים וגור, להילינס , נת'
 חינוך נ״י םוף םיי גיח ב'
 שנרסא טוט עת נזדטנח
 לחש״ך ו«"ל קטח חיטים
 אבל בחיטים נם לברר א״צ
 קורט חטחינח : (שיו ס״ק
 ע״נ) ןןך שלא נשחטו באו
 םאיטור.עיין לקםן טיק פיו
 ס״ק ג״נ וטק״ב : (ש״ו סיק
 מ״ג)דסעלמא אתו לתיבם.
 עיין לעיל ש״ך טוף פי' פ״נ:

 נחלת צבי
 מנואר דסונר ואף לעונ
 ניויס שרי וכמ״ש אמנס
 הנכון נזה נסו שמיון המ;"׳
 (כלצ ס׳ ס״ק א׳ עיש) וכן
 מנואר נתשונת שנ יעקנ
 סיף סימן כיש לענין היתד
 לתת גווגוניו׳ מתילעי' לתוך
 יין ועיין נספר תפארת
 ישראל מהגאון אנ״ו מועסא
 על משניות פיו ודמאי משנס
 ד' מונמ שם ג״נ ואף לעוב
 צנמחצס שוי ננס״ג עיש וכן
 מנואו נתשונת אחרונים
 נוונתי טונא. ועיקר ואיים
 סיו״נ איני מנין זאולנס
 משט מוכח איסכא וצפי
 ועתו יקשס אמאי מותר
 להשתמש ננצי שדרכו להשתמש
 נשפע הוי עכ״פ הוא מנטל
 איסור לכממלס ועיכ השעס
 מאמר שאין כוונתו(נטל וכן
 ניאו ססמ״ג במשבצות סוס״י
 צ״ט (א״כ מונס ואף לעוג
 לכתחילה שרי נכה״נ . והא
 יאסור ננלי שדרכו להשתמש
 נונר מזעש מפורש הטעם
 נס״ס צ״ט מאחר שדרכו
 נדנד מועט גורינן שמא
 ישממס נונר מועס וכן הוא
 נה״ס הארוך . ואף דנסימן
 קכ״נ ס״ס איתא הטעם שאין
 מנמלין אפי׳ איסור סנלוע
 נו׳ סנוונס ג״נ מטעם גזירס
 סנ״ל והא מקט שאין מגמלי!
 הוא עעמ״ש סשמ״נ נסי׳ צ״ש
 שם דסא ואין מנטלי! איסור
 הנלוע נכלי סוא מטעם שמא
 שעט אמד יתן טעם . ואס
 נ! דוקא בכלי שורנו נונר
 מועט דשייך גוירה הנ״ל.
 משא״נ נדני דל״ש גוירס
 הנ״ל אפילו לערנ לכתחלס
 שרי מהאי גומא כסו
 9)071 גדולה. כ״נ לכאורה:

 איסור לכחחלה שאין כוונתנו רק לאסוח הסח ולא לבטל החולעת וכי השייך להיתר
 זה אינו אלא כשהם מתולעים בענין שיוכל לבררם קודם הטחינה אבל לא כשנמצאו
 מחולעיס ברינ נענין דא״א לבררן ובהגהת ש״ל כ׳ שעשה מעשה בתסים שהתליעו
 והשליכם לנהר ולא רצה להתיר למכרס לעובד כוכבים סן יאפה סח יימכרגו לישראל
 ובחייה כ׳ מעם שהחירו בטחינה שהחולעיס לוחשים ובורחים לחון לרד לושני
 האפרכסת מפני קול ונמול הרחיים ולפ״ז ברחיים שאין בה אפרכסת כנץ

 פתחי תשובה
: (יא) טותר לטחנן. עש״ך  ועיין ננ״צ מ״ש גזס ונאדתי שם שלעת םונס פוסקים אינו כן
 דהתס״ד לא סתיר אלא נענין שיגררו קולס השמינה דאו כיון ולינמ אלא חששא שיש עוי
 תולעים שמנינן אמנן טעמי אנל לא כש;מ'.א הונס מתזלטיט נענין יא״א לנרין >1ש ועיין
 נחשונת רנינו עקינא אינר סי' ט״ו ששעט אמס קנו ישראלים מטיס סרנה שנהם מתולעים
 הינה והיה נדנל הש״מ והולת להקלהיכא דנראסדרונ עכ״פ נגו ססתולעיס דס״נזחשיס
 שאינס מנוקבים וגס המנוקניס מלק סמס שנהם הוא בכולל לוג נגל התולע יאז מותל
 אפילי נלא נרילה אס טימיס בלחיים שיש אסרכסת ובתנאי להזהיר להקוניס לרקוי הקמח
 אמי הטמינה לאור סיוס ולהשליך התולעים שיצאו. ונתב עיי שם ועדיף ייתר אס כמעט
 כצ סתטיס מתולעים אלא דרונן אינס מנוקבים נאופן דהתולעיס שלא פירשו היינו של אין
 מנוקניס הוא רונ נגד התולעים שפירשו דנוה יש לצדד קצת לסקל אף בלא אפלנסת ע״ש טעמו:

 (יכ) על הגנינד., [ענס״מ . ופי״ח החמיי מאד לאסור אף סולעיס שבנגינה כצ שפירשו ברחיים דידא היה אסור אלא שאח״כ כתב טעס אחר להחיל שאף אס יטתנו
 «ה*יו הקולעיס נסליס גס׳ חוך הקמח וא״כ בכל רחיים מוחר אך נראה דגמקום שאפשר
. ומהלש״ל שסק דמותלין בשחישה אנל כל הפוםקיס חולקין עליו כזה : ם י ר ו ס  לטחון נרחייס גלול שיש נהן אפרכסת אין לטחנן נרחייס אמרת: (ל) א
. השעם איתא בשייך משום לבהמה בשחיטה תליא מלתא ואלו שגדלו בחונה עד שלא גשחשה באו מאיסיל אמ״ת ישחישח הבהמה לא מהני לתו ה מ ה ב  (לא) ב
. למעלמא אתו לחוצס ם ה י ע מ  שהרי יש להן חיות נסני עצמן ואע״ג לשליל מותר נשחיטח אמו התס מנל בנהמה תאכלו נסקא אנל הכא נאיסורייהו קיימי: (לנ) ב
. כתב הש״ך והיינו דלא שירשו לנמלי אנל אם ו ש ר י : (לנ) פ  אכל בין עור לבשר שרי למהס גללים ולית בהו משוס אמ״ה להא דגים נאסיסה נעלמא סני להו
ם . ר״ל לדעת המחירים בבשר לאחר שחיטה ומ״ש אס פירש מת ולעיל סייד הביא יש י ר י ת מ  שירשו לגמרי אסירים לולאי לא עליסי מחולעיס שבגבינה : (לד) ה
. כ' הטור וראוי היה לחוש כשנתן הבשר בקדרה במי ס צוננין אולי פירשו ללושני ו ל פ  אושריס אפילו פירש מת היינו משוס לסברת המחירים עיקר בעיניו: (לה) נ
ה . כ׳ הש״ך לאו לוקא אלא ה״ה בקערה מוחריס אבל אם שירשו על השלח! אסורים ג י ב ג  הקלרה ונהנו להחיר עכ״ל והטעם משוס ליש מחירין בכל ענין: (לו) ה



ד באר הנול״ פ ץ ק י ט ת פ ב יורה דעה פד פה הלבות תולעים ש ה י ז ר ו  ט

^ < ״ J S W M : ם ש ש ' מ ב ה י " ג ' ס י ״ ל ס ״ ' י ט ו ^ כ י י ח ״ ט ש א מ ו י ו מ ל ״ מ ס ו י מ ז ה י ש  בנידולי קרקע או נעניני שתייה שדומה ל
. ואין חילוק בין ראשו ארוך ויש י נש-ס P>״־ ועיש: ׳ ו פה א ויש לו שני ברעים בו ל נ א  מבינה שבאים משום שוק ולא מסרחון משאייכ בבשר דאסוי ל

) שרץ שרוף לו זנב או אם אין ראשו ארוך ואין לו זנב. עור: ב אלא N משנה מולי! דף ־״־ו ו«־א ד כ  אפילו דעתו יפה מ״מ אסור משוס בל תשקצו עכ״ל: (
» ג : I I ממדא . והצייד נאמן כמו לעיל סי׳ פיב גבי עוף וכןכתנ "מ1ק־תש ב ג . רש״ל העתיק בשס תשובת ר״י על נכפה שהיא כמכה של חלל א״כ שמו ח ׳ ו  כ
 במשנה הרמב״ס: ג חגבים אינם טעונים גמש:0: י גוייתא שש דף

2 י ? י ס  שחיטה . אבל מכל מקום א
פ • ( ״ • נ י  לאכלן חיים וכללעיל ר״ס י״ג : שיא״ש ינשס י
׳ כמשנה ־. י פ ס נ י ג מ י ס ע ו מ -  ד ציר חגביס טמאים מ
ס נמחלת מל׳ שמיעה י ג ס ל * ו ה ׳ ״ W W • u ״  י * י "״" ״ "״" ״ "

ק דעת ייש״י יתיששוס יהיאיש שש  אפילו הציר בעין מותר ו
י נשם סלסגיס נשיג  « מו
נ ממשנה פ״ז י ן נ  מהמ׳׳א ד
יי ומיומוש. ק יו פי ת ו ו י סי  י
) וסעסא משוס יאין נהן ° 
 לשלומית מס שאין כן נציל

 לגיס :

 םרמב״ס בחבורו ובפי׳ המשנה וכן
 לעת הר׳ שמשון והברטנורה היי
 לתרומות משנה ט׳ אבל דעת
 הראב״ר פ״ז דעדיות משנה ב׳
 לציר חגבים טמאים אוסר אפילו

ת נקודות הכסף ע נ ן ״ כ 0 ן י ר ן ה ס ט י ר ח ס א י 3 ג  מ

? S B

r » V * i . , S הראב״ר בהשגות ובעל קרבן אהרן 
 פ׳ שמיני סוף פ׳ ר׳ סתם כפי׳ ס״ק ו׳ ויש«לקין:

ט גליוז םהרש״א ״ א ל ה ״ ש ר ה מ י י ת ע י י ס ם י ״ כ מ ר  ה

) משום ׳ ף ״  סי׳קכ״א פשק שאינו אוסר תערוכתו נשיע »
, י א ו פ י ק ה ק ר ״ ׳ ל ו ח ל . ח « ו 1 < -  אבל הציר בפני עצמו אסור ט״ש: ו

p שחף מותר לאבלו ב ש ט נםתו >  יז (כד) מ
 >י» משום(ל׳) רפואה דעפרא בעלמא דןא:

. ובו ג׳ סעיפים: ם י ב ג י ה נ מ י  פה ס

י חגבים כל שיש לו ר׳ רגלים וד׳ כנפיס סימנ  א א
ך גופו ורוב היקפו ר ו א  וכנפיו חופין אח רוב נ
 א י ויש לו שני(א) כרעים לנחר(פי׳ לקסן ולהמתיק ממקום
 ל״קים) בהם י ואפילו אין לו עכשיו ועתיד לגדלם

 לאחר זמן נא] י׳ ואעי׳פ שיש בו כל הסימנים הללו
 אינו מותר (א) ב אלא אם כן שמו חגב או שיש

) מסורת ששמו חגב: נ  להם(
) אינם טעונים (ג) שהיטה : ב  ב ג י חגבים (
) מותר (״) : י )  ג ד ׳ ציר חגבים טמאים (ג)

 ולא מבעיא דאינו אוסר את תערוכתו *) אלא אפילו הציר עצמו מהול וטעמו לפי שאין
 לחגכיס דס אלא לחלוחית בעלמא :

 הנר״א
ב י ת לא נ ו י ״ו נ ן כמו נ ז ך מאו ר י  שם ניחא אבל לפי הנ״ל נ״ל דבעיא אסור אפי' שלא כ
י משוט ת ו ן ס י פ א ב ש0 י ת נ  אכילה ובתוס' דליי שס נסחפקו אבל ליח פשיפא כשיטתו ש
: ( נ י ל ) ( נ י  שהוא שלא בדרך הנאתן וכי בנלאיט ובג״וז אטור עיש (יעיל סי' קניה סי׳ון נ

 ומותר להאכילו מאכל שיש בו שרץ
 עוף אם הרפואה בידוע ואם לאו
 אשר ואם ביטל העובד כוכבים

 הרפואה בס׳ מותר :
. ׳ ו  פה(א) אא״כ שמו הגב כ
 ועכשיו נוהגין שלא לאטל
 שוס מגב אפי׳ בילוע ששמו חנב
 לפי שאין אנו בקיאין בשמוחיהן:
. ׳ 3) איגם טעוגים שהיטה וכו ) 
 מועם דאתרבי חגבים בפסוק לזאת
 תורת הבהמה כמשמעו והעוף
 כמשמעו עוף ולא שרן העוף להיינו
 מינין קטנים וכל נפש מיה הרומשת
 במים אלו לגיס ולכל נפש השורצת על
 סאקאלו מגבים הרי שהזכיר מגבים
 אחר דגים מה דגים אינן טטונין
 שחיטה אף חגבים אינן טעונין

: (ג) מותר  שחיטה וכ״כ בה״ג וט׳

. ושט שיו א׳ בטאי קטיפלני כוי ותנא דפתני' טרלא קיומר . ענה״נ י  Jfl•( [א] ואעיפ ט
 טי׳ חטישי ואין ראשו בוי שיט דבחנא דריי ס״ל ובן הטוניא בפ״ב דע״ו ונרםינן שפ
ת רהוה טעכר בוי ולתנא דר״י אייתר חגב ששטו נ ש  דכ״ע ליט דשרי וכט״ש נטפ״ט ד
ה , עתוט' 0*ת א' די י ו ק ! (ליקוט) ואע״ש נ י  חנב ור' יופי במתני' ע״כ טפרש דברי ת
ל מ־ייף וקצת י ונע״ז שט ושיט אנ ו . ואית דהשתא נוי ונראה נ ו ל  וי״א בוי וסדיר, א
ר ובי ת ו  טופקיט מיל דת״ק ור״י פליני ופי בת״ק ראיונ לשטו חגב ואפיה ראשו ארוך ט

ט ייג: י : [ב] חגביט. «רל ו ( ב י ע  הרטב*! דפ״ל בתנא דתיב ועבת״ח (

 ביאור
. בס״ש י ו pv If שרוף נ ltM ת •י י י . טרדני נשט דאנ ל י ג יה ב ה נחי ט ה נ ט נ סגאי נ  נ
ה ופ״נ דטטחיט בל הגשרפין אפרן טוחר ואפי' נאבילח,טרדבי רט״ב דטטחים: ר ו פ  בטוף ח
ד בי) בל איסורין בוי וב״ש אונל חלב י ב p מדיף בוי. בםיש בטיב דטטוזיט (  (ליקיפ) «
ל אפור ובפי טי נ  חי שפטור ופטור וטותר קאטר ר לאו טפםורי שבת הוא דטטור א
נ שט ת ב נ רטמחים ו י ט . טרדבי ר י ו ) לפודל לייתי שב ביגי דטיא ב י ו (ס״ש נ  •אחז
נ אף שלדינא אינן טחולקין ״  ופיתו בריא יזחד בדבר וז״ש לרפואה אבל חרא״ש שט לא נ
י כטיש שפ ת ו  אלא שבתב טדקאטר אין לוקין טשטע חא איטורא איבא אבל לרפואה פ
' אלטא אעיפ שאין בו סבנה ' א״ד חבי קא״ל ט נא דשייף לברתיח ט ) נרבי י ס נ י נ ) 
נ״נ תופי ' ו נ באבילר. בטיש שם יביש אובל חלב חי ט י ה ח וביש נ י  םותר וע״ל טיט קנ
יח י ייב ב' נדיר. אלא בוי דאיטורא איבא וב״ג רטנ״ן וריב״ש ושייט ועיל טיס קנ ״  מ
ר דבי ט נ חוץ טבע1י עיא ולטי ד&עט שבי דפותר טשוט דאפרן טוחר וביב נ ת ב ז ש ו ' נ ח  נ

 באר היטב
 משום מראית עין: (לז) רפואה. כתנ הט״ז דמהרש״ל העתיק תשונת ל״י על

 מסה שהוא כמכה של חלל

 להאבילו חי כייניט שעל
 ראשו שינלעט ואס חו«לח
נננט בביתו אטיד  יוגא ו
ת יאיר. חשואף דרך  ת' חו
ר איפור ט«י אף ג  גחיריו ד
ת דאיגו י ט  שגחנח נרונו נ

 ידך אנילח באיה :

 יד אברהם
תר: ג לניט מו הי נ נ  ההיפר ו
 (שט I'*0 י*0 שרץ שרוף
. ח א ו *  טוחר לאכלו ט שוט ר
. ר ו ס  משמש דנלא רפואס א
 והט״י נלל מיי סיק ס׳
 פקשס ומניין לו זס דנש״ס
 ופוסקים משמע ולכתחלס שלי
ן מופר  וכל הנשרפין אפו
 ואפריח טניצת נניצה מותר
 מסיט דאיסת קגניל לני
. א י  מסוח עשלא נעלמא ה
 ואין הנדון ווטפ לראיה
נר המותר  וסתם נשתנה לו
א עצסובאית מ נ ס  דנה״ג כ
ו דאפרומ אי , ועו ח ס  סל׳ פ
ו וטי ענ די א לאוסלו נ  אתה נ
י ר נ י פ ד ו ו מ  . ו
 דשסחיס שאסור
 נאכילה מטן שמרנו קודם
 ומנו אשיש שלא סיס מליו
ן י קוים ופסק נ  שוס איס ו

. ר ו ו נ ט . שכחנ אנל אוכל האסור אחר שהסריח וסנאיש ונטל מאוכל איס ס*ו ס  סשיע משמע נמי לאיסור ונוטמא עשוס ואטרינן כיון ואכלי׳ אחשני׳ ומלשון סימנ״ס שי״ו מהלכות מאכלות אסורות סלכס ייא גשי «שמע ס
. ונראה והיא טסעסא ההוא ואמרי' מואכלי׳ ן מ ח ו פ נ ס . ל נ ופסק לאסור נכל איסור שהים עליו שס איסור מעיקרא ונפשי אח״כ מאוכל אי י מ  ומשמע דאיסווא״מיהא איכא כמו שיקוק הסריס נאימ פי' ס
נ רק שאינו חייג לנער ס . והיינו שעיפשה קוום ומן איסורו כפ״ש פהיס ואפיס כ ר ע נ ס נפ״ד מסל' חמן וסצם וסעחיקו סטיו נא״ח שט שכחנ הסת עצמה שעיסשס כוי אינו מיינ ל י  אמשניס. וכן יש לדקדק מונרי סרמנ
ן . וא״ג סכא נפי אי לאו צופזא׳ ודאי אין להסיר שרן נ נ י ממן יש מתירין אף לכתמילס נמיש סרא״ש נססחיפ ט^ע נשאי אישיייס ייא׳ שיש לאשוי סדו נ ג  ימשמש ינאכילס עיסת אסויס (ועיין נסל' שנועות) ונסי י
ז טשוט ראמרי' דמדאנלי׳ אחשני׳ רק נשאנלו לרפואה מותר דאז לא שייך לומר דםדאנלי׳ אוזטני׳ . דהא מליו מוכיח עליו שאינו אוכלו רק משוס רשואם. וא״כ כיש ייהיכ ישלי ד ו «אובל א פ מ  שיוף גאגילם אף ש
. י י י ל הנשרפין אפרן מוחי לאו לאטלס 4ייוי אלא כאיסורי סנאס וליסנומ קאי נ נ . וילא נמ״ש הש״א נסי׳ ע״ס וההיא ו י י י י ופמיש הטי! נסי׳ ת סנ  לאכול אונלין שאינן ראוי( לאכילפ נופואס. דהא לא סגלי! דעתי׳ נ
יקס נס״מ אינו לאיה שיש שם טפיקוש טוני כמש״ס . ונש״ע אפשל דאסור . וא״כ מנ״ל לסתיר לאכילה לכתחילה סא כל האיסורים אעיפ שאין לוקין מליהן אלא דדן סנאסן איםורא פיסא איכא ו  ומפא דשרי נלא נ
. וכ״ט הסי׳׳ח נא״מ שס : ודע שדקדק הנודע ניכודס נחלק יויד ם י נ ט ר י ס ר מ ם . ואי משוס דאמרינן ננילס שאינה ראויס לנר אינס קלויס ננילס . מני י״ל שאסורס מדלננן כדסשמס מ ד  נסיש סוסי נקיוושין ונלפ״י מ
. מכלל דסוסק כרינו דמס שאין סרוח מעיקרא לא נע׳ ראוי לגר ולא פשר אלא נשאר אישורים פשוט נ י י ח וכה״כ ח י נ י סרמנ״ס דווקא נשאר איסורים פטור האוכל אחי שהטייס ונטל מאוכל אוס אנל נ ו נ ו סד ס כי י  י
. ינמ״ש נסי חוות דעס סי' >ףנ ופרח שס האיסור ואף שסקנו ם ה נ כשערנ דנר מר שימ דאס נפלחו פטור ג״כ נ ״ ח נ״ח וכסיכ ד י נ נ וקו טונרח דאדרנס טוסייס ג י שלא גוס״נ אנל עדיין שם איסור עליו. ואין וקו ז  מ
ו שצוגסא י ן ל*ז) ט״ח׳ סס לסנן נמדיוס שיח מ ד . נגמ' דע״ז שי אין מעמידי! ( ו אורך גופו ורינ היקשו נ י חגבים בל שיש לו ר' דגלים ודי כגפים ונגשיו חופין את דו נ מ י  עד שראוי לאכיליו (טיטן ט״ח סעיף אי) ם
. ל כ נ י מ נא ד י קרוב כל לסו ווגנן שנרי נעינן רו סג ועזי שנר ו נ נצמצוס ויוסי נ! ׳ נ כל דהו שרש״י דסיינו אס נמדדו אותו ימצאו רו ו ר  ר* יוסי בן יועור ורבנן נאיל קטצא א' שהוו הוא . ומפרש סלוגתייהו א׳ סגי נ
. וציע מל סומנ״ס בחיבורו ועל הס״י שפשמיסו וס ולא ניארו ׳ י ס י ו סא כ י מי נ סי בן יועוי יתנן נ ס נפי' המשניות ניאס יסילנתא טו י נ ס י סי י נ מי נ סנראס צעיניס . ושזה ראיס נלורס צמ״ש י״ס כיא ע״ש. ו ו  שיש* י

ם שאין חגב נאכל אלא במסורת : ז נ ע״י מדידם . וכמ״ש סטיו ריס כיא לעגין מכפי שחינוס ודו״ק ולדיון אין נשקופא נ ו ו ט פמילא משמע דסגי נ ו  איזס רוב בעינן וציל דמדססמו דנעינן שיהא מופה ר

 (י1ל) םשום רפואה.
 [ענס״נו ועיין בתשובת ח״ס סי' ע״ו שנתנ הגם יטחשונס היאיש כלל טיב יש להוכיח
 ינכפה לא חשיב סכנת נפשות מימ נשינ הולכים לסקל ויש לספון אטסישיל נשס סי״י

: ס ע״ש] ק ו י ר איסוי אס סיפואס נ נ  להאכילו י

 פתחי תשובה
: ם] ו  מסית ע״ש ועיין בתשובת פשננות יעקנ סימן כיו וכיו מ״ש ג

 ומותר להאכילו מאכל שיש בו שרץ אס' הרפואה כידוע
 ואם לאו אסור ואם נישל העובל כוכבים הרפואה נס׳ מותר עכ״ל כ׳ חוות יאיר
 סי׳ ק״ב רשואה לנעלי ירוקין לבלוע ח׳ כינים של ראשו אסור משוס לאין רסואס

 זו נלוקה. השואף לנר איסור לרך נחיריו פשור אפילו שנהנה ננזיח מאחל שאין לרך אכילתו ננך (הל״ק סימן ל״ה)

ז י ס נ נ שאי 1 י * ג נ ג ״ ' פ י ל ש י ע י ל מ י כ 1 * * י י י צ ה ת י C"1? 5 י י י ם י M י, W ט ' ל י א ̂ י י  ש א י ר י D א F T י נ א 5 י ז ש ל י ו י י ר ( י ל ש א י ר י ^ ב ' ז ״ י א 3 ^ י 1 , ם י 5 י ע י  ^ ^ נ

. ומ״מ אסור לאהלן יי"( 5יל״יל «א׳ש נפ״נ ה ט י ח  עוף והס״ז נתנ ועכשיו נוהנין שלא לאכול שוס חנב אשילו נילוע ששמו חננילפי שאין אנו בקיאין בשסוחיהן: (ג) ש
 ר״ס י״נ: (ל) סוחר . כ׳ השיך משמע אפילו הציר בעין מוחל. (ושעמו שאין לחגבים לס אלא לחלוחית. הרמנ״ס. אבל לעש הראב״ז יציל מגנים ממאיס אוסר

 אפילו מגנים אמליס מהולים). ומהרש״ל פסק שאינו אוסר חעלונתו אבל הציר בשני עצמו אסור על כאן לשונו:

 שפתי דעת יורה דעה פד הלכות תולעים משבצות זהב

ר כתג וו״ל בוווס שיחין חריצים ונעיצים פותרים והרטניס לא סיויר אלא נורות אנל חריצי! ו ט ל 3 י פ י ״ ן ' י י נ ־ ' ׳ * • ׳ י * תא 1 י י י ם . עש״ך ואטת חוא טחא דלא לישפי אינש שיכוא טי י מ ל א ב  פ
כ וו״ל פריט נשיב ססיא סל' חי• ח שאד משקים רדוקא פירש חוא דאםור . המושכין אף שאין נונעין אסולין יאיא היא״ש לא כי חי  טתפריט אלטא טיט לאו דויקא ו
נסנ ית בלים ושאר טשקיט טנלן ואי שרצים סנויליס בנורית שיחין ומעלות הואיל ואין נונעין והרי סס עצורים סרי סס נכלים ומוסר ו ל אשד תאכלו בטיט לרנ  וא״י באטת טנלן זאת דטקי־א לא נפיק אלא טנ
י ומיעוטי וכפירוש סתוס' ו נ י ייש מ י ' ישמעאל חולין סיי א' י י י נ . הנלימ יסר״מ סובי יהלכתא כתנא י ת ו י ט ב ש  דלא הוו בכלל איפור יקרא א״ב ליחוי בפו תולעים בנבינה לקםן רי״א אף פירשו שדי וע״ע: ב ו
ח רט״ש חטחבר בט״נ חריזיין הםושבין י״א יי״פ שם ואוסר חייצין ונעיצין שאין נונטין ופיאיש פסק נתנא דבי דנ דדריש גללי ופרטי וכל שאיו נונעין ו יט אלא בל שפיבא יבא יר1ה נ  עש״ך וט״ש דבאן אין נ
. וקשיא טונא חוא מיש סנוור סחלס מריצין ובמיצי! מוחיין סיס לו צכתונ אח״נ אבל הרמנ״נ  וחט הר״ט והדא״ש ל״ט אלא ביש להט טו*א ובא שחט זיחלין אף שאין נונעים וסיש ואיה םרש״י הוא חליצין נמי שרי
. ג' לא סיס למזכיר נלל ממלנ ן י סר ׳ היה לו לומר ואיא םיא״ש ססכיס לסניא א׳ דחריצין מו . נ סר ט בבלים טידש״י שיש לחם טיעא יבא ואף או י ר ו p שאין מ r i n ה פרבר. אני י ת ת י פ ב  בחולין סיז א' תניא י
ורות שיחין ופעיית מוסר חריצי! יש «ולוקת (ולזס י׳ל חחצס כסב יעסו להסיל ט הול״ל נ י נל שאין נובעי! םיתריט אה״נ שהוקשה לחוס' שם לטח ליה לטיפר שאין עצורים היל״ל שהם חריצין אלא ס  דלישי
ס שאין נובעים ועצורים סיג לו ו ו מחלוקת ונהנה יש נשוי ודוחק). 1' לשון סי״מ כשיל נ י אוח א' ב' דלרשיי לנ״ע נין לתיק ואחיכ סי׳ שיש נ י נ  גובעיט יריחק . ואטנפ לפ״ש הדםש״א הניאו חנה״נ בהגהות ח
יט נסנא דגי ר״י ולא כתיק יסלכה כתיק נכיט נמ״ש פיש״ש י לומר עצורים למוד. ם׳ אמאי שסק סי : ג לעינך . עש״ן־ ואין י א ב גא ו  ובין לתדרי• חדיצין ׳הטושבין אף שאין ניבורן אטוריט א״ש טירשיי טו
ט וודאי אית גפא״ט סימן קכינ אלא שפסק כסר״מ ופרשניא דסנא דבי מססיה ואמר טרנס נוי חריציו שאין טצורינ י י נאי! טאוסים עם פטיט וחטיז אוטר דאם טאוסים עליו אף עם הנ ר ״  חולק על הט״ו דהוא פ
ס סיי״י וס:* ו ח י ט ׳ נ נ ן י ו י י״י יע״ש . ו' י^יא «ל היא״ש אמאי 60ק כתיק ט ג י כנליס מסייע לתנא ו ח חטוד אוח ד' דבל טח שדוב העולם סואטץ נ הי ה בית ועט״ש בט״ז בשם טר״ח אטנט חנת״נ גחנ י  נ
ך. ולסין כ״ז כסב הסי• בצחות לשוט והשיקו הוא שיש ב' טיני מריצין שאין נינשין'. פו פ מייסי להי בי . עש״ך ותוכן רבדיו ו ל ב • לו טאומ רבזה ב״ע טידים ! ד א  אף דלדידיח אין טאוט אסיר ליח ובייש א
' וירצה נזם שק מי גשטים וזוחלין יתיה דסתחלה חיו בניר וענשיי בנלי א' שהן נמשנין וזוחלין (סיינו שיש להם מוצא ונא) נס״ט סס״ן אית נ יעבד אמור שפא פירש לדופגי הפני! נט*ים ילאו היינו רנ  יאטילו י
נוס יומין א לחריצין מיס ויש מקום שיוצא מחריצין למקוס אשר ו ל ממקום גנוה וגשעה שהגשמים מסרטן נ  אנ
ע ת'1 י נ י . ו ם לי דו י שאין להם מוצא ונא כלל אלא שהס חפירה גדולה טאו ומתמלאין ממי גשמים סיוריין לסוכן וט״מ אין יומין לנורות ונליס שהן קסניס וסן ג נעיס שיש לסם ג״כ מוצא ונא . סנ ו  לנהרות סנ
 ודני דיי סוברים חריצין המושכין וזוםלין שיש לסס מוצא ונא אסור אף לת״ק והא ואמלינן התס לתיק מס הפרט מפורש טיס נונעין הוא לאו דווקא דזוחלין כנונעין לפנין זס דשא סיים ומס מישש נורוס משמע
ק וה״ס סי ע נמס שאמר שסם עצורים ככליס אי נ ל נ  הא ווויצין אסור אלא נסא שליגי נחליצין שאין זוחלי! לס״ק שלי ולתדר״י אסור כיון שסם גדולים מאד ואין יומין לכלי ופסק הרימ כס״ק ותנא דכי מתסיס אין ס
) ואיכ הר״ס סשס ג״כ כפיי! ואף שלא סוכיי ויש לעיין שס בגמ׳ י ר״י ועצירים ם״נו שאין גוזלים כיכ וקצס דוחק וייתר נראם דסנא דני מתסיס כחיק( נ ס עצורים שאין זוחלים ששאיכ חריצי! הווחצין או כתנא ו ו ו ו  נ
ןא«ו וחלי ןסו יצי ג מנחלים להטוי 1ער״מ שוסס ימי ס דווואי אין ווחלין וכיס ^ י ר  סריס אלא נורות שיוזין ומטרוס משמע סא חויצין אף.שאין מושטן אסור כיון שהם גדולים לאו דווקא אלא אורסא ומלחא נקיש ט
י לומר י נאין נונעין אלא בעינן עצורים סא זומלין אסור ולא פיס י ו סנאי שאין ו ו נ הי״מ שאין נונעין ועצורים ומיוסר אצא סנויל ע ת נ י  ופא ילא אמי חריצי! אויחא ימלסא נקיש יססס נורות אין נונעין י״ל מ

. סטי! ועיין אוס ם' ט״ש ל נ ) א ל ) י ס י״ת מקיא יושמיתס אח נסשוחיכס עס״י קייי •  מאוס ולכ׳׳ע אין מאוס אסור ובית סוס דרבנן ועיין תנ״ש שימן ייג האריך אי הוה דית ומיסו דבר שיש גי סכנה משמע יהו
. וסייגו כיין שגדילין נכלי אנל כשגוילין ר א ו נ ן התולש לשלוש מפקיס רביתייסו ועייי לקמי גגי שירי חיישינן שמא סי׳ לחי! רש לחלק ושפ י ר , עטיו ואין לחוש שמא סייש לחון לאחורי הכלי דאי! ו ל  שם : (ד) ע
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 אנל הורק פכלי אל כלי אף אט •ירשו ננ״ש גיוסני הטנא שרי דטתחלח נ״נ חיו בכלי נט״ש חנ״י
 ועם״ש נאות •ויד וחא דלא חיישינן בניר שםא פירשו לאחורי הבור כיון דחיישינן שיפרוש לטקים שוןץ
 רניחיה תי׳ השייך דפרישח רחוקח לאחורי הנור לא חיישינן ופרישה קרובה לדופנ׳ הטנא נפנים חיישינן
 ואף נור טלא םים דלאהירי הניר נםי פרישה קריגה חיא אפ״ד. ל״ד לדיפני הטנא בטנים . והיי• השייך
 לשאונ טבלי נדול לק6ן שרי חח דלא כט״ש הם״ו אות ר׳ והי ועט״ש שם דלט״ז אף מכלי אסיר
 לשאוב.. והשינ על חלנוש בחרתי חדא שנתב שאב טנור לכלי ופירשו אםור טשטע הא טתטא שרי
 ונרא״ש טשםע דאף •סתטא חיישינן דעירש ואף אט נאטר דרא״ש לנחחלח אוםר לשאוב טנזד ולא
 דיענר ט״ט לטח השטים הנהית דנו דעכ״פ להתחלה אסור לשאוב טנור לכלי נט״ש חד״נ , חיש הש״ך
 והא וודאי ליתא ר״ל טת שהשפים הניד. זאת : ה לשאוב . עש״ך דליית דווקא נטנא אין דואה ושטא
 •ירש לדופני חפנא אלא אפילו ניד ג״נ אמור דשטא פירש חתולע קצת ע״נ חיד ואין תאה : ו כנין כו׳ .
 כחב השייך דחיל״ל לאחורי חכלי או על שטת הנור, וטיחו אף בכלי ששפתו רחג לא חיישינן שטאיטירש
ח חחם ניוחר ול״ד לכאן : ל אלא - י ל1כ ׳  לשפתו ול״ד לסינון. דחיישינן דחתם ישכיח פרישה קרובח או ד
 עש״ך ולא ידענא לטח תלאן נהם והלא נטרא ערוכה ם"1 א' בחולין וטנא תיטרא דתניא תאכלו טבל אשר
 בטיט לרבות בורות דלטא פירש לדיפני ובאשר״י טםורש הנירסא ודילטא טירש לדיפני דבירא אלא היינו
 רניתייחי א״נ טקרא טונה דאף ננור דפירשו היינו רניתייהו נפניים : ח י״א . עש״ך דהעיקר כי״א
 דטפיקא דאורייתא לחוטרא וכן רעת או״ה דלא נלה״פ אוח ד' הניא דק דעת הפר״ח להתיר וזושטיט
 נלל פנית חפיפקיט דאיפרין . וטייפ זח דווקא חריצין הפישכין נט״ש הפ״ז שיש להם מוצא ובא שזוחל׳!
 וט״ש בהנ״ח חריזייט ארוכים וקצרים הוא דלא כפירש״י פ' הפרח שהניא חש״ך אות ב' ולדינא אין נ״פ

 אלא נל שווחלין יש לאמור התולעים שבתוכן : .
 הפריח אות ל״נ בורות שיש בחפ תולעים ולוקחין םים ולשין ואו&ין פת וודאי הפח אפור דחוה
 פירש בדופני חבלי יע״שיהיא פשוט ואפי' אם נאמר דפירשו נדופני הטנא אין לחוש (וכפי
 הנראח שחוא דעת חטמנר שחשטיט נפ״א זח ונט״ש נם״נ חורו נקוב לחוץ .שרי) טיט הוה פירשו על
 הקטח נוודאי ואםור כםניאי •י ט שטא , עש״ך דקדק טהםור שכתב והרי ננר פירשו טשפע וודאי
 טירשו ונן הטחנר נתנ שמא יחזרו לנלי פשטע דהספק הוא רק שמא יחזרו לכלי הא אם טוצאין נבלי
 ברור הוא דפירשו וננט' טונה דלא הית אלא ספק פירשו והיא מטה דאםרי' •דלטא פריש לעיל טצבייחא
 והדו נפל לכסא . ואף שי״ל "דלטא קאי אהדר נפל לכפא יכטיחי חולין פ' זיטנין דשהה ילא ירע יע״ש
 ט״ט טדפריך א״ה שטא פירש אדופני טנא וטה קישיא נאן היה יודאי והתם רק םפיקא אלא אף נאן
 הוה טפיקא ונ״ם אי איכא עוד טפק ננון שטצאן פתים בתוך הטשקה דשטא לא פירש ושטא פי' טתת
 דחוה בעיא דלא איפשטא חוח ם״ט ועיין או״ה נלל ט״א ד״ח טשטע נטי דטפיקא הוה ונד״י פשטע
) ודע נ  חריגים אף שאין לחט טוצא ובא דהיינו'שאין זוחלין אטור דאין נונעין כתכ שם טקודם יצ״ע ביה (
 דהכל לפי הםינון כמיש הר״נ נהנ״ה ואם נקבי הטסננת רחבים אםורין: י וכן .. עש״ך בשם נ״י רכ״ש
״ש חוטץ שטירשו לאויר לאמור היינו חוץ לכלי דתיך הכלי יראה דלא נרע טפירשו ט  דין ניר יש לו ו
 על דופני הטנא ויש זלעיין נזה ועכח״נ נחנהוח הנ״י אות נ' נשס דטש״א ראותן יתושים שהם בעלי
 כנפיט אמירים אף בטשקין דטםתטא הם פורחים באייר ילא הותר אלא אותן שאין לחם מפיס :
א תולעים. עש״ך ונ״פ אי יש עיר ספק הוה מ״ס יכטישיתבאר יעט״י כללטיו אית ׳"א הניא נשט  י
 תפרישת באהיע פי׳ ק' אף רכל את״ל פשיטיתא היא להריט י״ל.(עיין קידושין נבי טקדש חצי אשה)
 ט״ט הייני חיכא דאטי־ינן בהדיא בנםרא את״ל טשא״כ הינא דלא אסר את״ל אף דבאתיל טיבעי' ליה
 לא הית טשיפיתא . •יחנח פי' טחטרה לתטרח פירש חלביש מ״ד דהדניק ב' פיחת זה בזה ייווא טיח
 לזח 1ליש . והיה נראה לוטר דטשכיתת שהתליע ע״נ הפרי נחוץ דהשתא אויר העולט אין טזיק יטיבעיא
 טתטרח לתטרח פחו דחוה טיי אחר אי תשיבי כשורץ על הארץ או לאו ומיהו י״ל דכה״נ וודאי הוה לא
ל וייא . עש״ך ותובן כוונתו דרא״ש נורם  םפק ופירשה טתה חוא איבעיא ויבואר באית שאח י •י י
 פירשה. ״ופתה בוי״ו וחד״ט נורס פירשה טתח בלא וי״ו' אפ״ח חוח ספק ום״ש נת״ח,כלל פיו ד״ה
 שחרשנ״א וריח יהרי״ף נרא״ש יאיני נן אלא חם נהר״ט ופן נתנ שט וזפ"! אות י״נ דני' חרי״ף טי'
 פתה היינו שפירשה לאחר שטתת חיך הפרי היה ספק יאפיד . יראיתי לני־״י אות ג' נתכ פירשה פתה
 לא הוה אלא איטיר דרבנן דאיך שייך שורץ על הארץ בטידשח טתה ודעתו להקל יע״ש . ויש לראיה
 באנזז אפאי פפקו לחחטיר חא כל תיקו בדרבנן לקולא והטיט נפ״נ טט״א הי״ו נתב כל אלו בעיות ולא
 .איפשטא וםפיקא דאורייתא לחוטרא יע״ש וצ״ע. וט״ש השייך חעת חטחנר כדעת א׳ הוא ע״פ חנחח
 שהניח נסי' ר^נ וניון שנתב פירשה ופתח קודם שחניע לארץ םשטע הא פתח ואח״כ טירשח שרי
, וט״ש שכ״ט בם״ח וספ"! הוא באות ב״ד ום״ה ושט ינואר. וטיש שכן הטכטחו  וחלנה כדעה א'
 בבדק חנית הוא טדנתכ שט אט הרתיחן ובשלן ויצאו סחים לני' החלכות אסור ולגי' רש״י שפי' ״וטחה
 בוי״ו פוחד״ ולזה הםכיפו נדולי הפודים עכ״ל אלטא דהטכיטו נדולי הטורים לדעת רש״י טשטע דחכין
 דעתו.. ועכח״נ בהנחות חב״י אית י״י דטה שלא חניה הר״נ כלוט סתטא כפירושו שחסנים לחטחנד
 בדעה א' ונט״ש נת״ח דיה ולטעשה החטיר יע״ש אנל הט״י שם אות י״ג כתב דכי אטרינן הלנת
 בדעה א' היינו שהוא טפורש להיפוך מדעה שניח״יפשא״כ כאן אין טפירש להיפך יטתחלה, נתב חטוסנט
 לב״ע דפירשה ואיז״נ טתה אסורה ואחייב הניא טחלוקת י״א וי״ט בפירשה טתח יע״ש והעלה נם גן
 להחפיר יע״ש ועיין אות כיד ום״י", י יג וי״א . עש״ך דל״ד לתולעים נטיט דבאן חחור טוביח עליו שיצא
 יהטתירין סוןדיט דתלינן תילע אחר היון ׳ויצא וזה לא פי' ב״כ חפוישח עוד י״ל שנקנ עד לחוץ נשוה
 ולא פ־רש אףפקצתו כ״כ הנה״נ. עוד חילק בין תולעיט שבטים דאין דרכן לפיוש ובין תולעים שנפירות
 שדרכן לפריש ולא ניחא ליח כפיש הט״ז נאות ז' דפדישה דחיקת לא חיישינן פשא״נ באן חיישינן.
 לפרישח קרונח ע״ג סדי דויא דפי' ע״נ חפרי הוה נעיא דלא איפטפא וחיח ם״ס יעינ חיישיגן לפי'
 טרחיק ע״נ קרקע אי הכלי הרי חיישינן לפרישה מרחיק וכהני ניחא לקטן פסק תולעים נקטה אמירים
 והקשה הט״ז אות; ח' דלעיל פפק המחבר הירו נקינ לחיץ לא חיישינן וי״ל לעיל היח פרישח דחיקה
ד תולעים . נתב  ונדאפרן פשא״נ תולעים בקטח דהוח פרישה קרונה ע״נ קרקע או נלי חיישינן י י
 חש״ך דווקא פילןון ר,א תילעיפ גדילים שרי עיי נפה יכברה כם״ש בש״פ דרוםנ שרי עיי סינון ה״ה
 קפח. ע״י ינפח ונברח: ט1 שטא . עשיך דעלחארץ לאו דייקא דלאכסר״חאות י״ז דנתנ בכלי שרי
 ט׳דשי על הכלי בפניפ כפו בטיט רליחא דשם יש דיבוייא טבל אשר בטים וליחושישטא פירש וע״כ דשרי
 טשא״ב כאן דליבא ריגיייא יכפ״ש בפ״י הלכך אפור פםפיקא לכ״ע נסו טבור לנלי לעיל דאמור. שטא
 טי' טבפנים יז״ש חר״ב יה״ח שאר דברים שאיני טשקח רטייתר. היא אלא ליטר בל שאיני השקה אף
ן וה״ח . עש״ך דאף טלח אטור לםכור לעובד ביכביט שטא יתנם נפת או בכבשיס  שנגלי אמור : ט
 יכדיטח . גם כתנ דתילעיפ בטלח יידאי םעלסא אתא דנרית בריתה לטלח שאין םמריח ינ״ט דלא חוח
 ספמ אלא יידאי משא״ב בקמח כשיש עיר ספק היד. ם״ם יאנכ שיטפיה נקיט םלח דל״ש ניה פירשו
 ונא׳יט נתב דנתשיבת חרא״ש נפי איתא •מלח יע״ש: יין ואמור . עש״ך דםעט פעט שרי נטי דגן שנטבע
 בנהר• ועט״י נלל ט״ו אות ל״ד הרנה ביחד אסור למכיר אף דאינא ם״ם שטא לא פירשו ושמא לא יסביר
 העובר כוכבים ט״ט קרוב הוא שיטכור לישראל טשא״כ טעט טעט שפיר אינא ם״ם ולפ״ז תילעיט שבקמה

 הוא

 ננוי זשואנ נכלי יעי! היאיש לאסור שפירשו אמ״נ ננלי ע״ג וופני סכלי מנסניס כמו שיתבאר אומ ס׳
 ועיין פרישה אומ מ׳ מ״ש ונ״ש סוא אס נשגולו ננוו שרי נשואי בכלי וסי׳ ע״נ וופני הנל׳ כ״ש כשניילין
 בכלי. לא הניגותי כלל ומטור לא עיילי אלא נשגידילין ננצ• יע״ש ואפילו נאמר והטור סונר ומסקנת הרא״ש
 להשיר אן נשואנ מנור לנל׳ וכמ״ש נש״ן אומ ו׳ מימ נלי שנמנ הטור היינו שגוילין בכלי מלמו צמגואי שם:
ז ואט גולו בנלי ושילשו מבפנים ישרי בחב הפריית איש ו' דווקא שמוי אמ״נ למשקה הא עומו ע״ג ל ך  ן
 י וופני סנלי מנפניש אן לשתות נפה וליטול משם אשול ונ״ה בספר המליטה וכן מיויק לשון הל״מ
 טנ״צ. אמש שהר״מ ס״נ הי״ט ממ״א כשנ פירש לוופני חני1מ ומור למיס מיתר משמע נל שלא מור אסור
 ואי׳ צזי התיל! כיון שנאסל. שעה א' נסייש וי״ל ילאו נאסר אלא נל שייטלו נשיו הוה פילס לתון פיו ודומה
 לשורן על הארן משא״כ שיתה עם המשקין היינו רגיתייהו ועכסיג בהגהות ני' אות ג' וענ״י מיש סרשנ״א
 נחוושיו סרתא לאויר סעולס וקלטה סוה נעיא ולא איפשטא ואסור ומשמע היינו פירשה לאויר העולם חין
 לכלי וקלסה הוה נעיא ולא איפשטא סא נוושני הנלי אף שלא סזרה למשקה שרי וצ״ע (°) ועמ״ש נש״ו :
 (ה) פוסל . עט״ז פנס הנ״י מילק נין עיקר ניילחן נבזי כל ששאב בכלי מנור ועי׳ על הנלי נפנים לאו
 ינימייסו אסור ימעיקרא גבול והשתא ננלי ועם המשקה שרי. אף נבלי אף ומתחלה היו בבור ובעיקר גדילתן
 גנלי וין כ״ש ננ״ר ויש בוס קולא וחומוא. קולא ומוחר לשאוב מכלי אל נלי וחומוא ומנור לכלי אף שראס
 שלא פירט נגיג אמורי הנלי אי סבאו המולעיס נפנים קווס למיס אפיה אסור שמא סי׳ אח״נ לוופני סכלי
 נפנים אנצ הט״ו נתב דןתשש שמא ע״י שאינה נאו סמלה ע״ג. וופ:י הבלי נתון או נאו.נענים קויש
 למיס יצפ״ז כשריאה שלא באו קודם צמים אף מנור לכלי שרי ואסור לשאוב׳ מכלי אצ נלי כשאין דואה

 דשמאפירש צע״; •בחון, או שמא באו צוושני השני נקנים קודם צמים ועמ״ש נשץ אות יו״ו :
 בןץר אויה נלל מ״א ו״ז אט שאנ מנור לכלי וראי הוס שירם ואסור הניאו הפ״ת אות א׳ ומשמע וא״נ
 לא פי׳ נכלי כלל אש״מ מנור לכלי הוי פי' ווה ולא נמ״ש הרא״ש ומשמע ספיקא סיס שמא פי'
 ליופני המ;א נפנים ונ״י ננ״ה נתנ על דנו׳ הדא״ש וכינ אויה אלפא ואין מולק עליו וייל והוה שירש
 היינו קרוב לוואי ע״ג וופןי סבלי נתון או נפנים קיום ביאת המיס .- עוו כתב הפ״ת אות ו׳ ובכלי שרי
 וכן מכלי לגלי היינו שאין ננלי אלא משקין הא יש נו אונל הוס פי׳ על אוכל יע״ש . ולדידי צ״ע בל שיש
 משקה אף .שפי' על האוכל וחזר למשקה היינו רניתייהו ושלי ונ( משמעות וי״ו ככוהן«5לי מימן לתבשיל אף
 שיש שט מאנל שרי והיש סוא אס פירש המשקה לוופן הכלי וחור שרי..אפילו נלי.שני כ״ש פי׳ על מאכל חול
 המשקה ושוי ולוינא ציע ועמ״ש נש״ו(°): (ו) אפילו. עט״ז הנה סברת המחבל שהוא כועת מלשנ״א ולא
 חיישינןשמא פירש לחון וילין לה ממיס שננולות ולא חיישינן שמאשי׳ לאמורי הנור או לאמורי הנלי ואין
 פסולעסירש ממקום רנימיס ה״ס נעירות י והי״א שמביא רמיא מחלקי! נין מקים לחוק שיפליש לאחורי הכלי
 אין ודנו אגל חין לחורו'שוס מקום קרונ מיישינ! ואף אי הכלי מלא מיס שנס שם יש מקום קרונ לפרוש
 לאמורי הכלי אע״ס יש לחלק שפיר. ולבוש ושאל טוסקיס נחנו הטעם־ ואפשר אין הטבעיים שווי! חולעיס

 של טיס ומשקין אין ולכן לפלוש ממקום ינימן משא״נ מולטים שגסילומ :
ד הניא סנויז ובלי סרא״ש נססקיו וזיל שוחה ושותה אנל לשאונ בסלי אסור ולמא פירש ליומני מנא ו  ע
 0 וי״ל דאייחא ימלחא קתני שותה ולא מיישינן ילמא שייש ולקמן נשמעתי! משמע כל הינא וסילש

 אסור חיישינן רלמא פירש טכ״ל והנה לטי דעת הנ״י דרא״ש סונר אס שואנ מנוי לנלי ושילש נדןשןי מנא
 נפנים אסור כמ״ש סט״ו אות ה' והשתא מ״ת׳ ואיה ואשור מלקמן היינו לא לישפי איניש שינרא דחיישינן
 ולמא פירש כמ״ש סמי״ט . או אפשר מסא ופריך א״ה נמנא נמי ולמא פיי־נויפני מלא נו׳ ואס כן לסרא״ש
 דחייש שמא פירש נסניס כיון שהוא מקים קיונ ניש נתולעיס נפייוס ואסור והוא.מקום קרוב ויוקא לאמורי
 הניר שהוא סקוס רחוק לא חיישינ(. ולפיו הקשם על מטור שלש קושיימ . א׳ שמניא רק לעש הרשנ״א דמיין
 נקזב למין שרי וצא סניא דעת אניו הרא״ש לאסור נמקום קרונ כמו דאסוי לשאוב מנור לנלי. נ׳ דהטור
 נחנ אהא דאסור לסנן משקם בלילה וסיים ומסתמא אין לחוש נ״ו שאין הונחה בדנו והונר הט״ו השירוש או
 נמיש או״ס נלל מ״א הניא סנ״ח דה״ק דאסיר לסנן אבל ויעני שסינן מומר ואין למוש מסממא או דה״ק
 לשאוג מנור לכלי שוי ואין לחוש מסתמא שמא סי' נוופני המנא וליששי שינרא הוה קרוב לוודאי מש״ך
 אומ ט׳ א״כ סוסק ילא כרא״ש אניו ועוי יכיון יסוסק ילא כיא״ש שהיי חייו נקונ לחון שיי היס, לשאוב
 מנוי לכלי שיי א״כ אמאי כתנ שוחה ושותה יוקא . ומיסו קושיא וו אף לממני קשה שהשמיט נס״א ואסור
 לשאוב טנור להלי והל״נ הוא יסגיס ואויל לשיטחיס ושונר נא! חורו נקונ לחון אסויוהממני סונר חורו
 נקונ לחון שוי ילא חיישינן שמא שירש ממקום:רניחיה אמאי נקיט שוחה ושומה מהן. אלא ויש לומר אורחא
. ווע והא למקשה נא״ט א״ה נמנא נמי ילמא סייש  ימלמא נקיט וכלשון הגמיא ה״ה נשוי יש לשיש כן
 לדושני מגא ומס קושיא שינון רגילות סוא לפרוש לקשמין וליפול למשקה והוה קרוב לוויאי י״ל ייוע המקשן
 לרגילות נמי ולפרוש השולע לוופני מנא אלא ולא ייע דמיינו רנישיה נמ״ש מט״ו. ואף למ״ש הט״ו אות ה׳
 ומשש מנור לכלי הוא שמא פירטו ט״ג דופן נחון או קווס ניאש המיט לנלי אפ״ס קשיא ליס לט״ו שפיר
 ואלמא נל שאין המקיס יחוק חיישינן שמא סייש־ס״ה חורי נקונ לחון ייש לחוש נה״ג ותי' הט"! ולק״מ וכל
 שלא נעשה שוס מעשה ט״י איס אין למוש .. וגזה מיוק םט״ז סנימז •נאומ ס׳ ימנור לכלי אסור. שמא עיי
 מעשה אוס פי׳ סל וופן כלי בחון או נפנים קוים ביאת המיס אגל אין הטי' שמא אח״נ יפרוש מכלי ליישן
 כיון שאין שם תו מעשה ייי איס דהא בתורו נקונ לחון לא חיישינן אף ומקוס קלוב סיא • יהיא״ש שפיו
 מייתי יאיה מלקמן גני"סינון לאסור פיון יע״י מעשם איס יש למוש שמא סי׳ ע״ג קסמיש ה״ה בשואב מגור
 לנלי ע״י מעשה אדם דחיישינן ולא מגיא מהא דפריך א״ס נוופני מנא נעי אלא מסינון יתיוייהו ע״י מעשה
 סזא , ומ״ש הטור אנל מסתמא אין לחוש ריל כל ומן שאין מעשה אין לחוש ומש״ה סמך דבריו למא למסנן
 לימי דווקא עיי מעשם הוא ויש משש אנל בחורו נקונ לחון ובדומם אין לחוש אף במקום קייב והמקשה דסיין
 איה נמנא נמי ומה. קושיא ילא הוה ע״י מעשה י״ל ייייאי ירע שרגילות לשליש ומש״ס שייך וט״ו חיי ממתין
 אילנא מעונן כיון יוגיל הוא לפרוש היינו וניתיה ועשין איח י״ג נשי הנראה יש לו ירן אחר ושם ינואר:
 ןך>ז להא דאמיינן נא״ס ס״ז א׳ א״ה נמנא דלמא טייש ליועני מנא ומשני היינו וניתיה יתנא מימלא
 י ותניא תאצלו מנל אשר נמים לרכות נורות שיחין ומערות וולמא פירש לדוסני אלא ה״נו רגיתיס
 וטאי קושיא מקרא להר״מ ויל דאית ליס נפ״ט מסט״מ הי״ד נל ספיקא מ״ה שריא ומדרבנן אסור א״כ מקרא
 אין ראיה וליהני שוי מורמןו*מ״ש הט״ו נישא דידע שלגיל לפרוש אוופני מנאי גפנים ולא •הוס מורגנן
 לספק מלגיצ וקרונ לוודאי מ״ה אסור אלא ע״כ היינו רניחיה נוי(״): (ן) תולעים : טט״ז והעיקר ובמים
 או משקה יש צימוד תאכלו מכל אשר נמים לרבומ נלים ונורות וקשיאולניא פי׳ לויפני סמנא וע״נ היינו
 רנימיה אנל נמולעיס שבפירומ אף ואמרינן נחולין ס״ז נ׳ על סאון להוציא ויוי! שנעושיס נו׳ החס נאי!
 מולו נקינ למין דוודאי לא פירש לחון ושרי נל שהתליע בשלוש ומיינו שהתליע לאחר ינ״ח או ובריס שאין
 ויכן להתליע נממוני הלכך אף'שסם מונחים נכי אסוויס דח״שינ! דפי׳ לוופני הנד ילאו היינו רניחיס
 דלית הוכחה מקיא ומ״ש סממני שמא שרצו -טל האין' סיא לשון תפוגת היא״ש ־נלל, נ' •סימן ג׳ ולאו וווקא
 ה״ס מונחים בכל*. ומ״ש עיי ראיס משירשה לאויר עולם ל״ל יהוס נעיא וסתם תמרים מונמיס ננייאסייה
 'סלקא נמיקי אלמא נל שסיוש לרפ! המנא הוה יויאי. יעפר״מ אות י״ו נתנ קמח היה כמו משקה ושרי נסי׳
 לדושן נלי יע״ש ואי! לסיוון ע״ז כלל 51ן הסכימו רוב אחרונים וס״ש סט״ז יאסור להאכיל לעניי ולשפחתו
 הש״ן• נאומ י״ו מולק ונס רש״ל ממירו ועפלימ אות י״ת שישנה צורת הסת ושרי להאכיל לעניו ושסחתו עמ״ש

: (ח) שמא פילשו. עט"! ויש ליישנ קצת דלעיל מוה נעין ס״ס שמא לא פירש ושמאע״ג שירי לא חשיב פייש והוא נעיא וצא איפשטא משאיכ קמח לינא אלא חיא סשיקא ומ״מ לדידן אסור כיון יהר״נ  נאומ מ'
 הגיה לעיל ואסור בחורו נקוב לחון ואף.שי״ל נמ״ש הש״ך נאות י״ג דישייעוחא שמולו נקונ לחון מ״מ מילא הגיההר״נכאן ישיי שימיאסוי ילאכהנ״מ שחולק נין מולעיט גדולים יאסוריס ונין עילני! קטנים

 לתיש שמא פירשו ואנן •אוטלי! אף בה״מ במילנין קט:ים ואף אט מונח הקמח בכלי וכן הלנה ואין לפנית ולפי מיש הגיח לתלק יש ליישב לשון המחבר ולוינא אינו כן ;
 יןיך• כתנ סט״ו דומ״א שכמב אשור למוכרה לעובד כוננים יפה נמנ ולא כניח ואגו קונים בכל יוס מעינו כוננים.ואין נווקין נלל אנל מעט מעט נתנ העיז לשלי וכ״נ משין אות י״ו וננה״נ בנו מפקפק
 י ע״ז מ״מ המנה; להתיר מעט מעט לעונו כוננים ועמ״י נלל מ״ו אות ל״ו. עוו נתב סט״ו קמח שהתליע מיתר לעשות ממנו יי״ש ואין שס אלא הזיעה כי׳ והאחרונים התירי ילא חיישינן שמא יאכל לומן
 טי יט ועשי״מ צ״צ הימן נ״א התיר אף• באין ה״מ לעשות מה! יי״ש. ייראה לי אן שנא נשאלה קמח שהתליע וכן בצ״צ שעושי! מפלו־מ״ן מתילעיס נראם לי ה״ס מילנין נקמת יש להתיר ואין עולה כ״א הויעה לתוו ויא
 מילנין נלל ויש ם׳ אף שסם לנים טאו ועת״ת נלל מ״י ינש״ע ס״ט נהנ׳׳ה.. וטור ולונן אומרים וגליו המאוסים הוה נט״ל. עט״ו אות י״ו א״נ עותר : כ׳ הלה״ש מי שנוהר ממ־ש מותר לשתות יי״ש מתנוא:
 תדשס דאי ו אלא ויעה בעלמא ולמד מכאן יע״ש נאות כ״נ ואינו גני! ונא! טעם התילע נניצ נס׳ משא״כ ״״ש לענין חמ״פ ח״בי; נית ;מ״ש סמינ נסימ! נ״מ ועת״י ס״פ א״כ הויעה של תניאה סוא נממש ואסו•
 למי שנזהר ממוש והצ״צ לא התיר אלא ניש ם׳ גנד התילעיפ הא לא״ה לא התיר נזה ונואמין(°). ולעני! א׳ מותר לקנות •מיני תריפית נוויפי״ן וס־ר״ו ילי בדיקה הנל לסי הזמן וםמקום בארצות סתמי! ובזמן סתוס
 אין אינלין אלא לאחר הבויקה אף יהיה ס״ס :מא אין בהם ושמא לא סילשי חרא הינא יאינא •בלל נקל מנירינ! .יעיר ובימות הקיז שנית היא לנן שומר נפשו לא יאכל עו לאחר הגויקה. ועיין מ״ש נאות ח"׳
 נגועשה וחנ שביעות ונשיך אות נ״נ אגאל בטייס: (ט) אנל. הט״ז העלה שלא לאסיל התבשיל אף שאין ס׳ גנו סתילע נל שלא ויחש יש להקל אנל הסולע גופו וודאי אסור.אן שהיא נמקוס צי ולא ויחש יתמה מל
ו אשיי מכ״ש ונקיוס שמורה יהמ׳י נלל מ״י אות ו׳ תי׳ ונקווה שתויה גלע טסי וקט! הוא ויכול לרתוש ״  הר״ג שלא הגיה לעיל טל המחבר והש״ך אות כ׳ תיי ילא הגיה על המתיו היינו למיל התבשיל אגל התולע נ
 ונ״מ מל״ח קט״א נ׳ יט״ש ולייצא יש לאסור התולע עצמו ננ״ע אף שאין מקום לרחוש ולהתיר מתנשיל נמו שנתבאר: (י) הואיל. נמ״ו נתנ.דש״ל שא״ט שלאיי לנל ירא שמים שלא לאכול הנמיסין ינישיס שא״א
 בבדיקה ופר״ח אוס י״ט נתנ עוו טעט משים סכנה עארס נתשמיטליעליהס עס״י קי״ו ומעשה סיה ימתו נמת אנשים h . ונס״י כסנ אנשי מעשה אין אונלין ראוינק״ש ימאל׳נ״ש ןאזרז. כתנ המ״י נלל מ״ו אות
 א׳ נליס שנויליס נמיהין בתוכן אי נעצים אי אסירי סתילעיס שנמיכןיעוש״י ניכית מ׳ נ׳ והניח נצ״עועמ״ש נשייך: (ייא) נל. נתנ הט״ז אות! שאין ורנן להתליע נממינר שרי נלי נויקה והוה ס״ש כמ״ש

. עט״ו וגמ״מנלל מ״ו י״ח כמנ־ומ״מ אי יש שאר יביים נקיירה שרי ולא אמרינן חנ״נ ועוד וי״א ותילע משינ נטיל ׳עיש ועש״י ק״ג לנריס המאישיס י  די ימך ולעני! נאמנוח נשים סניא שם ממליקמ •־ (יד) נ
 נס״ל• יעשין איש למ״י וננה״כ נחנ עליו שאין זס אמת ונטיי שס אות ניח הסכים לט״ז ובן נוהגי! העולם להתיר אף נפילות קטגים ועמ״ש נש״ך אות למיד•: (טל) אגל. עט״ו והא דמהני שיני! נרוטג נסולעים
: (טז) ומאחר. עט״ו נשם רש״ל ועמ״ש לעיל . ימ״ש הט״ז לחלק בי! מוצעים יעלמא  אנל מיצניין אן היומנ אשור טמ״ש נסי׳ ק׳ ומיהו הנשר שנתבשל שרי אס ירמצנו היטב ויבדקנו יפה בבדיקה עס״י ק׳

 ני' עס״י נ״ו אומ ־נ״נ יע״ש ועיין ה״ס :

 . . . . . ילבין!
 (ןמ״ש שם נתולעיט ימעלמא ואשור וכבר מנואי יאיוי כן ימעלמא ל״ש חוקה) נס שינה ונתב קמח ולא ראוינק״ש ויש'לעיין' הא הער״יח נאות י״ו כתנ דקעח הוה נמו משקה ולא ח״שינן דאן פירשו'נמנית ישיר"

 וגנה״כ אושי גינ ןגט״י כצל מיו אות ח״י וכס״ג נהגהיס גיי אזס ס״א הגיא ׳נשם דמש״א להתיר והמורה להמיר נה״ע ושממת י״ש אין למחות נייו ובאמיל: (ין) יחממנו. עט״ז!»״« כיון דאיא נענין אחי שיי,'
 וכתב



 שפתי דעת יורה דעה פד הלכות תולעים משבצות זהב קפה

נ נהנהות נ״י אוח ט״ו מומן שיש גו מולעיס אין להם מקנס בסימן שעוברים ירך נקניפ א•( י  חוא דשיי הא נטלת דטעלטא אתא לינא אלא חרא םפיקא אף העט מעט אסיר וכן אש פירשו וודאי וכתג מ
ן נקנים ווה הוס מנשל אישור משאינ נלבש ענה י  כנין שהויק טנלי לכלי וכדוטד, ופירשו נחוץ. וט״ט הםנהנ להקל »ף נזה ואילי רהישראל לא יקח ער להתיז לנשל המומן שימותו המילעיס ולא יהיו עונייס ו
״ : (IT) מותי . עט״ז והוא טתה״י סימן יןע״א ׳ע״ש ויש (ססק נקמת  שיבדוק החלה אלא חיישינן שפא יתן נסת וא״נ איכא ספק שטא ניפוחי ובטקום שאין קינין פת טעונר מומר לחמס ולסנן יע״ש ויש לעיין נ
 כיננים נלא״ה שרי לטנור לעובד ניכנים או יאפח פת ופחות אותו םתיס דאין קינים מעובד כוננים נה״נ שנתהוו מילני״ן נתונו אי יש היתר זה לשוס נאסרכסת עוי סעס ולומר שנוותיט מחמת קול הרחי־ט
: יח שפא. עש״ך והעיקר דאין לעשות ש״ס נידיס אלא היכא דהםפיקות הסיפונים וקרוב וראיתי שאין להתיר נמילנין וליין• למעיט דכיתוא ונ״ש לסי מ״ש הש״ך אות ל״ש נתולעיט יהיכא דא״א לניר  ושיר (°)
 להיתר נפו םפיקא דפלונתא היכא שריכ םתירין או קנא קנא דקוונ לוודאי שהעובד נוכנים יחזיק אי! לסמוך אהיתר יחייס נ״ש מילנין שאין היתר יע״ה לא סתיו אלא נתולעים ולאתי שניררו לאור סיוס :
 לעצטו הטעט הא לא״י• אשיי י &\y ראיתי ננל׳יי איח ל״מ נשם חינוך נ״י ומ״ש נהגש״ו שהתליעו ולוה להשליכם לנהר וונא״י היינו
 frt^ חפר״ח נקויא איתן שקונים וטוכריט רנד סאנל שהיא מתולע אין איסור דלא כנה״י שאוסר קמח חשים יע״ש: (יט) ונל. עט״ו ויש לעיין ממ״ש הו״נ ונל תולעת שיראה שם יוווקמשמס
 משום דאמור לחסחחר בדברים האמורים באכילה דאין נותנין ייתר .ךטים בשביל התולעים עכ״ל אף אפ ימלא יומו מני תולעים שרינן ולא אמויק הומזק נתילעיס יהוס לומיא דמילעיס ונאו מעלמא שלא
 ולא ידענא לטח דחאו' דהא דאין עושין סחווה בדבר תעיטר לאכילח וחוא אפור ט״ח הוא שטא יניא שיין תימה היה כאן אמרי נן להישאר נרחו או נסחנו באבן הרחיים וא״ה למה ליה להשיז לומר מסעם יהיה
 לאכול טטני בשעת •מכירה כטביאר סי׳ קט״ז ח״ה כאן ריש להיש לזה יאף שרואה נו תולעים ישכח ס״ס שמאי אין שט ושמא נימוח נשעמ אפיה ולא יהוה סיס שמא ניחו ושמא נטחנו ינשילי טון וטרוסקין
 כטו חויר ינדיטח ותקלה חיישינן יאף להאכיל עבדי ושפחתי אםן פרונר, חיישינן דלטא אתי לטינל עיכ הס וכיס יהא חוינן יהינה נשארו ולא נטמנו אינ ה״ה הספק שמא אין שם לא הוה סשק והא חזינן דנשאיו
 צ״ע על פה טקילין העילט להסתחר בדנריט מתולעים שפירשו והורו דהיה ד״ת עס״י קי״ו (°) ! הינה יי״ל ומיהו המעיין נתה״י נתנ יציין ליקי לאור מיום והל חולע שממ מהנל ואנק מקמח נרמייס
 יט ילא . עש״ך דיידאי התולע יש לאסור וחתנשיל מיתר אף נפר׳ קטן ואזיל לשיטתיה באות לט״י משמע והיק יויקוי ציין שמא נשלו,מס;טח:ים לשם ונצ מה ואיכא לניויי מנירינן לא ומוצאי! עוו תולעים
: (כ) נעעיה. עט״ו ונטי הנראה יש ט״ס נופוס שציינו על נמעיה ננהמה ושם אין הטעם ( °  טשטע דעתו דפיוי קטן אוסר הפרי ינ״נ טשא״כ כשהיא נטקיס צר ילא ריחש אין אוסרי[ התבשיל ביין חייםיוצ״ע (
 דיש רעות דיש סי• בפירי קטן ומיחו באות ל׳ יראו״. דעתו דחירו נקינ לחוץ אסור נפירי קטן אף שיש נן אצא משוט ואמ״ם כוס ולא מהני נכו שחיטה וציין לציין על יגיט ומ״מ קשס ינמעיכס סטעס ומעלמא
 רעית ליטר חירי נקוב לחוץ אין איסור יש לומר רדתם ע-קר נפיסקיס הווו נקוב לחיץ חיישינן םשא״כ אתי! לתוכן ושורץ על האין קרינן נהו ועיין רש״י. חולין ס״ו ל ו״ה מינם , ווע ותולעים הנויליס ננהמה
 כאן ימ״ש הש״ן דטרש״י אין חנרע אי סונר דנעינן דווקא ייחש נתיני עי׳ םיי כלל מ״ו אות ד' נין עור לגשר אמ״ה יש נהו וא״נ בבן פקועה אף ילינא תיי תמיהי אי נמצא תילעיס ני! עיר לנשר אין
 שהניא רש״י רחולין ס״ו נ' ד״ה נאיניה שכתב שסהלכת נתינה טשטע דווקא חולנת כחוכר. וננה״נ איסיי! הסנשיל יצ״ש מ״ע צננייהו(°) : (כא) הנויליט נוי . ימחייס הוה אמ״ה ושמיטה ליש נהו ואסור
̂יי גיייצי  הרניש בזת •י כ ופעמים . עש״ך דמה שלא הניר, הי־״נ לעיל דםוכר עיקר לדינא דאין אסורים כיו להושיטו לנ״נ ומה שנתהוו אחר שמיטה אן ננשי שיי ילא מיקיישוין על הארן אף ינהמה מיי
 שלא ריחשו ולהתיר התולע הוא דאוסר דאין כ״כ קפידא סשא״נ התבשיל שרי יטשיח נתנ הר״ב ריש קרקע מ״ס לעני! זה לא היה ניייצי קיקס י• (כב) שמא . עטיו ועמ״ש נש״ן ונ״ת ניארנו (עיצ ומיהו
 ליטול נעוטק ולהשליך וזתולע , ואף שהר״י כתב לקטן ני אין לך פרי שאין ם' פ״ט נ״פ אף לחר״ב תייס ייאי אית נהו נ״ת י• (כל) שרן . עט"! הביא ונרי ישיל ואם הרפואה ידועה אן אישור סויה מומר
 היכאשיש חרבה תילעיט בפירי א׳ שאין ס׳ אפ״ה נל שלא ריחש אין לאסיר התבשיל: כא יפי׳ • ואם אין יוועס אסוי ואס ניטל העוני נוננים נס׳ שרי אן נאישור תורה וליש אין מנטלי! איסור כיון
 עש״ך והנלל כל דבר שדרכו לרמליע נטחינר אפילי לא ידעינן שהתליע אטור לאכול בלא בדיקח דהעונו נובניס ניטלו. וו״ל הנה״נ נהנהית נ״י אות קי״א נ' סמייני שרן שייף מוחי לכל הנטרפין עפרן
 נטנואד ם״ח ואי אי; דרנו להתליע בטחיבר אלא בתלוש טותו דתולין נטצוי אלא טייר׳ טין שאין מותר ומיהו אוס בריא יינו או״ה כלל לינ ישיש קנ״ז ענ״ל. איכ הא דנתנ המתני משוס רפואה וודאי
ך הנין היא ונריא אסור אלא שראימי צהמיי נצל מיו אות ט׳ תמה על הנ״י דהמרדני ויש״ש ואו״ס מיידי לשרון " ש  ידוע אם דרכו להתליע בתלוש אי בטחיבר הלכך אולינן להחמיר בםפק השקול ס״ה . וכתנ ה
 דמיירי באין חורו להיץ דאליכ בלא״ר. אסור מנפק אף בחליש שםא פירש ומיהו בפרי קטן אפשר דהיה צכתתלה ולית! לאניל אסור לבריא יהופ נמנסל איסוי לנתמלמ הא שין שוון אף לבריא שרי עניל ובאמת
 ס״ס רפלונחא אלא באות ל׳ טשטע דםובר נפרי קטן חורו לחוץ לא הוח סיים וטיהו נספק התליע בטחובר לשי! אי״ה וישיש מזיין נן אמנם מ״ש המי׳י מוי ראיה מהוף תמורה נל הנשוסין עפרן מותר אין ראיה

 דאסיר דייקא שלא ענר ינ״ח ובנטצא התילע ח• ששד. חדשים סני דנל בריר. שאי! נה עצט אין חי והתס באיסורי הנאה יעסרן עותר נהנאה לא לענין אטלס ועמיש נק"; ואפשר ינ״ש אנילה :
 ששה חדשים נדנעינן לטימי לקטן נאות נינ דאין טתקיים יב״ח היינו דנעשה עטרא נעלטא והיינו אא״נ

 בטחה יע״ש : נל . עש״ך אמנם האידנא פחטירין וודאי ונורוין קטניות על השולחן נל אחד נפ״ע והטנוקנין פשלינין והשליטין טנשלין ניין שאין ריעותא לפנינו דאי הוה ניה תולע היח נינד
 גחוץ ע״י אנו סוטכץ עכשיו . והטעם שאנו מהזיקין אותן נחיקת מתולעים והכל משתנה לפי חטקום וחופן וטיהו טלויפ״ן אנו חותכין לשניט ורואין אם אין ש0 תולע ונראה הטעפ בקטנית ניכר שחור נחוץ
 אי יש תולע טשאיכ שלייט״ן א״א להניר נחוץ יעיר טעם שמא יהיח נקונ׳ הגרעין אם אין נקינ הגרעין לא חיישינן שטא יש תילע תוך חנועי; ני היח ניכר . ופיהו אותן טלויפ״ן שענדו עליהם 'נ״ה יראה
 דיש לםטיך אבדיקת חיץ יעט״ש לקמ1 : ום״מ . עש״ך ויראה טדנריו רכל שירנו להתליע בתלוש צריך נדיקח חטווכרח טים צוננין ואח״נ םיט רותחין טיר דלא נט״י אית יינ שהיקל נספיק אנל נאי!
 דרכן נלל להתליע אז א״צ שיט בדיקה יטה שהראה טקים להט״ט פ״נ א״י דהט״ט נתנ דטהר״ט פשטע דדרנן להתליע בתלוש א״צ שיט בדיקה כט״ש הש״ך נאות כ״י ושם ינואר . ודע שפיש הפחבר ישליך
 התולעים ועטצא־ט ניניהם לכאורה מונן דנעינן שלש נדיקית . א׳ לואית אם יש ע״נ הפרי תולעיט שפירשו ואח״כ טים ציננין ואח״כ טיט רותחין אפנם הטע״ן נרשנ״א בארוך יבקצר לא הזכיר אלא ני נדיקית
 טיט ציננין ורותהין והםהבר לשון הרא״ש נקיט ולאו דויקא הוא אלא ה״ק לאתר ינ״ה א׳יצ נדיקת פנים לחתוך הטרי לשניס נטו תוך יניח רצריך לחתוך לשנים באותן שאין נינייס החילעיט נחיץ כסו טלייטייין
 וכדומה יט״ט צריך להשליך תולעים שפירשו דאטוריס אף כתלוש אלא רט״ט אין בדיקה זו מיציאתו טירי ספק דשטא יש טנוקנים ואח״כ ׳רחשי נסים ייפרשו לכך צריך בדיניו צוננין ורותודן ודי בכך
 וא״צ לברור טקודס נלל וכטו שיתבאר באות נ״י נ״י׳ כ״י: כדי וירהעו. עש*ך וראית• לבאר דנייי . דע ונחה״א פ׳ נ׳ כת: סולין ועדשים אף שישהו ינ״ח אטור לבשלן גלא נריקח שטא יצא אח״ב לחיץ
 אלא נותניט כטיס רותחין ויטותו פיר . וזר, יצדק לפירש״י דנורם פירשה "ושתה סכעיא הא פירשה מתה שוי ש״ד אבל לטאן דנורם פירשה טתה אין די נדיקת רותחין אלא פיס צוננין כדי שיפרוש
 םחורו כל העתיד לתרוש ואח״נ יתן בטיס רותחין ודי בבך עכ״ל הנך רואה דה״ק דלשיטת רש״י די שיברר התילעיס הנטצאים בחוץ דהור, פירשו ואחיכ יתנו מיד ברותחין ויטותו ודי לרש״י אבל לטאן
 דאיפר פי' פתח אין די יצריך תחלה צוננין וכ״ת לפה לי רותהין אח״כ י״ל דא-ן צסין למעלה נצונני; אלא אותן שפירש מפנו התולע אבל יש נטה שאין טורשין בצוננין הלכך אי לא יתנו טיט יוחחין אלא
 פושרין חיישינן שפא ע״י חיפ ייצא החולע והיה פירש לכך נותן רותחין ויסיחו ותי אץ לחוש שיפריש פת דבל טה שעתיר לפריש טת אף הוא פירש ע״י צוננין ועולה לטעלח כן נראח לחטעיין שם היטב .
 ינקצר ב״ש ש״ש ל״ב נ׳ דפים קריסוני כתב ח״ל לפיכך הנא לנשלם בלא בדיקה שירד. בצונ;•; שיכמש נל העתיד לפרוש יאח״כ יתנם בטיס רותחין . ויזנ״י נתנ בפירוש שאין כל הטנוקביס פורשים בצונניס
 יחייני כט״ש ראיתן הנשאריט שלא טירשי אין לחוש שטא יפריש אח״נ סח אי דחוה םפיק׳ טובא אי נל טה שעתיד לפרוש טת דח״נו שהיא מתילע הרנה אף היא פורש בצוננין ועולה לפעלה כט״ש
 נםטוך. וסעתה אנוא לנאר דנדי השייך . חנה הוא ז״ל כתנ למעלה נאית י״נ דהציחנר פינד כרא״ש וטור ודעח א' עיקר דפי' טתר, שרי ונט כאן טיכח כן טדכתנ לשון חדאיש וטור שיש לחוש שיצאו לחיץ
' ברותחין לחיד  "וירחשו טלח *וירחשו טייתר וועד, די באוטרו יצא לחוץ אלא. דפי' טתה שרי לז״א וירחיג!,• וכיון שכן חוקשה לשיך ל״ל טים צוננין נרוחחין סני כפיש הרשנ״א נאריך דרש״י דטי׳ פתה שרי י
 ינס על הי־איש יש להקשיח כן ליל אח״נ צוננין לז א דל״ק דהם סוררים ד״ל הדא״ש יטיר והטחנד דלאי בריר שיטיתי ע"' ריתחים הלכך נע-נ; טיט ציננין תחלה יתו אינא טפיקא טונא . והפרישה
 רצח לתרץ יה דשפא יש שסירשו וחודו ולא טהני רותחים ולכך בעינן טיש צוננץ וחולין שיעלו ע״י צוננים או נל שפירשו וחזרו יעלו ע״י צוננים לזה הקשה הש״ך דהרא״ש וטור סיכריפ דלא חיישינן
 נחירי נקינ לחוץ •ניטא פירשו . אםנם ט׳ש השייך דהםט״נ ודיין ושאר סיסקים לא נתנו נ״א טיט רותחים לבד לא יוענא טהו דהטט״נ ודין נ״נ לטאן דטחיר ט־רשר. פתח אנל לםאן ראוסר פי׳ טחה
 נתנ הר"! נפי' רנעינן צוננין כטו שאבאר באוח כ״ו. והא הרשב״א נאריך נט• כ״כ דלרש״י (והם״ז) די נרוהחים ילפח הניא טפרחק לחטו ועם״י כלל פיו אית ט״ז נתנ על השיך שלא דק והטע״ן יראה

 שדנריו כניס סדכתנ הטחנר .וירחשו ודאי סובר טי' מתה שרי וכט״ש :
 ןךןז דהפר״ח אות כ״נ והט״י שט איח ח' והכה״נ הניאו מדוש דנה. פ' שופטים יירושלטי פ״ק דשנת בל בריר, שאין בה עצם אין הי ששה הדשיט דק דעסוא לא הוה אלא לאחר יב״ח ולפ״ו נהתליעי
 י בתלוש וענד ששר, הדשיט היה נראה להקל נטיס ריתחין לנד אלא דאנ! קי״ל פי׳ פתה נטי אפור לכך צריך פיס צומין נ״כ . וכתנ עוד הפר״ח פ׳ שירצה לאכול עדשים נלי שוט פקפוק איסור
 יקנה מהחלת השנה ויתנט בטיט רותחין וימתין ששד, חדשים טעה הרתיחה שכל תולעת שעבר עליו לאחר שטת ששה חדשים עפרא חוא יטיתרין דליכא לטיחש שטא יתליעי אחינ ניין דהונחו בטיט רותח׳;
 שוב אין טתליעין עכיל . הנר, טיש שכל שפת נעשר, עפרא לאחד ו׳ חדשיט לא ירענא טנא ליה הא ואי שאסרו כל כריה שאי! נר, עצם אין טתק״פ יב״ח וששח חדשים יכול לחיות נדאיתא בטדרש אלטא
 משעברו אח״כ עוד ו' חדשים הוד, עפרא דלםא •מאני החם כיו] שענדו ינ״ח עליו ׳צפיר נע?!ה עפרא פעאינ כישכל יטיו לא היו כ״א ו' חדשים ויום אחד אף שטת ועברו עליו ו' חדשים לא נעשה עפר .
 יאף שלנאודח םנרחו נכונה ט״ט בט״ש דאין מחליעין לאחר שהונחו בטים ויתחין אין הונר כן דאדרנה טתליעין נייתר . שיב ראיתי בםילת לטנחד. השיג עליי טהאי םעטא דאדרכה טתליעין את״כ (°) . כתב
 חכה״נ כהנחות הטיר אית י״נ שנה טעוכרת צריך י״נ חדש כפו בבתולים שאין חוזרין לאחר נ' שניס נאם עיברו השנה חוידין טקרא דאקרא כו׳ ה״ח כאן ויש לחוש לדבריי: כה הלכך . «ש'ך רתיך
 יב״ח לא מהנ׳ כיי! דנעינן ריתחין נ״כ אלטא נציננין אין כל הטתילעין עולין לטעלה כם״ש נאות הקדים יא״כ פש־םא דבסחינר אין זה חקנר, דאף דלא עירש אסיר וכיח דט*ם חוח שיט שטא לא נשארו ושפא
 ניטוחו דהא לא סטכינן אהא אף לאחר 'ב״ח . והר״ן סונר דםש״ה בעינן ריתחין רכל היכא ראיכא לנדודי נקל ולתקן ע״י םים רותתים טתקנינן יתיקשח לי שפיר חיך ינ״ח אטאי אין תקנח יתיצרך ליפי
 דטה.שהתליעו בטחינר אין טנען לחיית צפין לפעלה והטעיין נר״ן יראה דלאחר יב״ת די נצונני! ולכן הוקשה לו תוך יב״ח נטי כיין דא״צ ריתחין •י כו לאחר . עש״ך יטיש דאית טתחיק יאף נאריך פ׳
 ב' כתנ בפירוש לאחר ינ״ח צריך ט-פ צוננין ורותוזין י״ל רפיירי נוראי פחילעים אנל ספק אף שדרנן לחחליע נחלוש היח כפה שטיק• ופ״ח פניא ראיה מקצר ששם כוזב דאין לאביל טלי נריקה טשסע אף
 נספק ויש לדחות , ועט״ש נט"! אות י״נ . דע טה שנשעידית נדילית מנשלין קפגיות נל׳ כריקה נלל ואח״כ לאחר הנישול כשאובלין רואי! אפ יש שפ תולעיפ ולאו שפיר עברי חרא לפס״ש חש״ך גאות לפ״ר
 נפירות קטנים הפרי נ״נ יאוטדין השאר ועור דאין מבטלין איפיר חינא• דאפשר ע״י בדיקה טקירט (אף שאין כוונתנו לכך) ועוד שטא ישכח ויאכל נלי בריק״, ע״נ אין לעשות נ!(1° •י כן פירות. עשיך דאף
 ניש להם גרעינין טחני לחו בדיקה דטים צוננין ורותחין דלא ניש״ש דאוםר ביש להם נרעין שטא פי' ע״נ גרעין טנפניפ ראינא 8פיקי פונא ולא חיישינן ופיחו פלויט״ן נהנו לחתוך ולנדוק נפנים וםחראוי
 להשליך הנרעין דאין הפטר בכך דשפא יש תוך חנרעין כל שלא שהה יביח אבל לאחר יביח א״צ להשליך הנרעין, ;יפה שאין די ננדיל\ז חוץ דאין נינר ולאחר ינ״ח נפי אין צפין לפעלה ורוקא קסניית צפי!
: כח דהיח כוי. היינו באותן שדרנן להתליע בטחונר אפילו נדק רוב! ולא םצא דהוד. פיעוט דשכיח כפו סירנות הריאה רבעי נדינןז טדרבנן עני* : כט אט. עש״ך  לפעלה טחני בדיקח חוץ) עט״ש נט"'
 ולדידן אין טספיק פעם דיעבד טותר דננאברח הריאה דוקא נה״פ םתירין אלא הפעפ דהוה פ״ם יכ"! נדבר שדרכן קצת לה-ות טחילעיט אנל דבדיפ שפצוין נחס בודאי לא חוד, ס״פ שטא אין כאן תילעיפ
 יבינ פהר״ט טלונל^ נתשונה טי' כ״י נבי נשות ויבואר באות שאחר זה ופה שהראה פקוט לסי' ל״ו סיר, זה אפילו לדידן שרי דאי איתיה דהוה טירכא הוד, נינד קצת תלתלי נשר נפיש שט פשא״כ כאן
 אלא טשיפ ם״ם : ל כי, עש״ך חאדיך לרaטיר ילוטר חנ״נ וצריך ם' ננד כל הפרי דלא כת״ח דטיקל לשאר דברים יאיםר רק הפרי עצטו ועט״י אות י״ד טיקל גיכ . יטיש בחורי נקונ לחוץ לאסור יש לעיין
 קצת דהוח ס״פ שפא לא פירשו ושטא הלכה כט״ד אין לך פרי שאין ם' ננד טעט התולע ועט״י היקל נ״כ טפעם חם״ז דתולעיפ פדנדיפ שנפשי של אדט קצה בחפ : לא ייש . עשיך ייש לעיין להר"!
 נטי איבא ט״מ שטא לא פירשו בלל ושטא ניפוחי ונפילי. נם פ״ש שהתולע עצמו אשור באית י״ב לא. ב״ב יעוד דא״ב איך נתב שהתולע עצפו אסור ושאר התבשיל פותר כיין שתוחזק בתילעיס אוכל
 התולע עט התנשיל נם ט״ש דחולעיט הנטצאים ע״נ הטרי אסור דליבא פ״ט רנאםרו מיד לא ידענא דע״נ טינעיא טי׳ ע״נ תטרח בנולד נפנים ופירש לחוץ אנל הנולדין בהיץ ע״נ הפרי כיז שלא •ירשו ע״נ

 הגלי אין איסור יענט״ו אית י״ז נםעשה דחנ השביעית בטילני; שהם בחיץ ואפיה כל שלא פירשו אין איטור ובנר התבאר שט על נכון וצ״ע :
' אות ד' ד״ה יהנה לדעת הרשב״א דםילנין לא הוה נוצר באיסורו דכ״ז שלא פירשו שרי ולא הוה כריה והניח בצ״ע להקל. ובאפת בל הפוטקיס כתבו דטילבין היה בריח יבאיתן' ננר״י טי ק 1 3 f 3 

 תילעיט חנטצאיט בפולין ועדשיט שהטקיפ צר לחם יכ״י שלא ריחשו פותרים כט״ש הטחנר סיי אלא דאנ• איטר כ״ז שלא רתשי ילא פירשי בתליש לאי בדיה היא אלא איכלה דאפדת יאח״כ
 כשפיישןהוה נדיר, וטיקדי נוצר באיסורו ואף שי״ל כדבריו ט״ט חא כל הפוסקיט לא כ״כ יעיד שטא חטילבין באין טטקים אתר (ובזר, יש לעיי! בטעשח דחנ חשנועית) ע״כ אין להקל כלל יבדאטר! (°) •י
 מ^ןלך^ לפנחר, הניא שפ״א היח ןגטח טותלע ננואו פרהייפ וציה שינפה היטינ ננפה שאין רואה עוד חולע ושרי נה״פ יע״ש וסטך על ט״ש חפר״ח דנקטח ניז שהוא בנד אף שטירש שר־ יכנר נתנח־
 שאין לםטיך ע״ז ונט אין ילדון דוטה אלא לט״ש בתה״ד פי׳ קע״א וכל שטנפין היפכ ואין דואה כח״פ וצורך נדול צ״ע אפ יש לפטוך «״י ־• לב חנל אמור דנחד פפיקא לא פתירי! ואף דהוה ספק
 דרבנן דבריה אין בטילח דרבנן י״ל דניטיח לא הוה ספק השקול כ״נ ולנאורה לטאן דפתיר ס״ס נטקוט חוקה ח״י• נאן אלא דל״ד דחני חס״ס תוא טתננד לחזקה דהחוקה פורה שיש כאן יותר ובס״ס אתה אוטר

. . . . . . י .. . ... . - • ־ L שאין כאן יכל.נד,"נ אפשר כ״ע טודיט דלא טהני עש״י ק״י ——•״ 
 הט״א שט אית י״ב יכתנ דטש״ו
 פוחד לן־ות תאשר זר. הסיפר

t r _ _ . _ . , __ , . . .  שהזקה גטעות היתח נראה לי ועדיי. .
 שחט טתולעיפ בודאי יש לעיין אי שרי לכרוך בננר פשתן יליתן נתנשיל לפתק התבשיל ולא חוה אין פכטלי! איפור טון שאין בוונחגו דק «ל חרוטב של כטיהין ידאה דאםור לעשות כן ול״ד לדבש'או״חטים
י ״ י לד אבל . עש״ך דנפ־הין " י ״ ״ " ״ ־ 1 

 בננד
 ליזהר
 . ני1
 טפק דרבנן יירצח דבריה דאי! בטילה דרבנן

 . . אפותיהן על חעייפ ופיהו לדיד! אף עופית אטודין
 D3 שחפ עש״ך והני דבטעיט אפוריט טשופ שרץ השורץ פטפיקא דפעלסא אתיא ונס טשוםאט״ת ובין עוד לבשר טשוט אט״ה ונ״ט בבן פקועה ואסיר •לית! לב״נ דעובר על ליע ועטיי בללט״ו אות א,

- ך . » »  מג ונטצאיט בדניפ ני! עור לבשר שרי דל״ש בפו אפייה ובטע״ם אפורים פספיקא שפא פעלטא הם לא וודאי וישייר : מד ואפילו פירשו חיינו קצת דלא עדיפי פתולעיט שננבעת ,)״ן, ש
 חפתיריפ . עש״ך ודיל כוונת חטחנר לאפיקי פ״ש חייא אח״כ והיא הר־פ ז״ל דנל דבר שבא טבהטח אף לאחר ׳שחיטת שייך בתולעיט דירתו אטיח וטיש דהנריע כאן נטברח חטתיר בפיר פירשה טתה י״נ
 דאי! ראיח דכאן יש דעית ליטר אף פירשו לנטרי שרי נטיש הב׳י וחר״ב חביאו לקטן בל שאין נא טנידולי קרקע פש״ח חנריע כאן לחתיר עב״פ פירשת טתח טשא״ג נש״ר דיש חשש איטור תירה
 ועם״י נלל ט״ו אוח י״נ פי׳ לדעת חטחיריס היינו נסיר יע״ש •י מו אעיפ . עש״ך ופר״ח החטירי טאד לאסור אף חולעיפ שבנבינח נל שפירשו טיח ואט טאוםין עליו וודאי אפור לאכול ולאנול חייז נט כו
 אסור עם״י י״נ וט״ש נטינ ע״׳ חנלעח נפיס היא ישי': • מז אי! אוסרי! הפאנל יא״צ פ׳ נגדן וטיחו ריב בעינן ש״ך ועט״ש נפיטן ק״נ סיה 2TV וטוב לחתטיר נטקוט שאין ח״ט ויח״ח פתיר לנטיי w נאי
 ד.'6• שיה מט שרץ , השיך הראה לם״ס קנייה ושם נאטר נאות ייט אפילו איפור הנאה דכל הנשרפין אפון טותר הוץ טעבודת כוכבים וייינ ויש לראות הא יש נטה איסורי הנאה שאי! טצוותז בשריפה דעטר

 אסור ואילי דח״ק נל הנשרפין ד״ל איסורי! ששדטו טותר ט״ח אלא טדרננ! אסור ועי׳ פ״י נחדושיו לפסוזיט דחוה שלנ״ה אינ טשיה טותד לתולה שאי! בו סכנת!
ן בת׳ח נלל ט״ח שוטן אווז שנפלו לתוכן תולעים אט יש ה״ם יש להתיר ע״י שיחפפ ייתיך חשים! ויםנן התולעים וחשאי־ טותר ואט א״א יפול טלפעלח טח שנטצא ובתוך השוט! יש להתיר נה׳ט עט״י שם • י  ןףו
 י י כתב הכח״נ נחנהיח חניי אית ק״י ד׳ כללים נחילעים יחיא פאו״ח נלל פ״א אות י״א וז״ל תולעיפ חנדילים נפידות בפחוגד אםוריפ אף שלא פירשו ונן בקטח (היינו נטחובי הוח וודאי
 איםיר ובקפח הוד, ספק שטא פירשו ול״ר לתולעים בפיפ רשפ היינו רביתייהי ולא נקפח ועוד רלפרישה קרובה חיישינן פםפק). ב׳ תולעיפ נטשקה נ״ז שלא ואיני פיושי שדי. נ׳ חנדיליט בנשר אסיריו
 טשוס אפ״ח וחנטצאיט בטעי חדניט אטוריט שטא סעלטא אחו. ד׳ חנדיליס נבשר לאחר שחיטה יבנבינח אין איסור איא בשפירשו לגסרי וחויו דחייגו שפירש על השולחן יעיש ותנח יש עוד בלליט

 (יו״ד ח״א) תילע
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. לחזקה שאינו משקר דירא שמא יביאו ביצי ו ) סומך עלי א ) •jgj פי׳ אפילו אס יאמר המוכר . ׳ ו  (*ן א ואפילו אם יאמר המוכר כ
 אותו עוף ויראו שאינם'חמין לאלו וליכא למימר כיון לאיכא
 ביצי עורבים דומים לדיונה כלאיחא בגמרא הא מצי להשתמט ולומר
 דיונה היא י״ל דמ״מ מרהת דילמא יהנ ישראל דעהיה עילויה וסומכ׳
 לדיונה ומכיר שא״א שלא יהא הפרש
 כל דהו ביניהם ב״י בשם רשב״א:
, ה״ה באומר ו ) ולא אמר שס ב ) 
 שמו אלא שאין אנו מכירין אותו:
 בטור כתוב אס אומר משל עוף
 ט׳ אבל אס אמר סתם כו׳ ואינו
 מזכירו קשה למה לא אמר ההיפוך
 לרישא דהיינו שאומר שמו אלא
 שאין אנו מכירין אותו נ״ל דכוונח
 הטור בזה לתלתי למעליותא בעינן
 האחד שיזכיר שמו בפרטות השני
 שיהיה מהמין המצוי בינינו וזה
 שכתב ואנו מכירין אותו דהיינו שרוכ
 העם יודעים ממנו ובזה נרוימ
 שהעובל כוכבים מירתת שמא
 יתפס על שקרו אכל חס אינו מצוי
 בינינו מס מועיל ההיכר שהעובד
 כוכבים חושב שהישראל לא יכירו
 והרוצה לשקר ירחיקעדותו. נמצא
 אם אין כאן אלא חדא למעליותא
 לא מבעיא אם מזכיר שמו והוא
 אינו מצוי פשיטא שלא מרתת כמו
 שאמרנו וזהו א״צ להזכירו אלא
 אם אומר בלשון זה שהוא מעופות
 המצויים כינינו דהיינו שאנו מכירין
 המינים הטהורים המצויים בינינו

 א

 וחלבון

 הלכות ביצים
. ובו י׳ סעיפיפ: ם ה י נ י ד ם ו י צ י י ב נ מ י ו ס  פ

 א סימני ביצים להכיר שהם שעוף טהור אם שני

 ראשיה כרין או הדין או שהיה חלמון מבחוץ
 ׳בון מבפנים בידוע שהוא ביצת עוף טמא
 א ואפילו אם יאמר(א) המוכר שהם מעוף טהור אין
 סומכין עליו ואם ראשו אחד כד ועגול וראשו השני
ר ש פ א  חד ועגול וחלבון מבחוץ וחלמון מבפנים ב
 שהיא ביצת עוף טמא ואפשר שחיא ביצת עוף
י (°) עיני א ) ל א ר ש י  טהור ב לפיכך שואל לצייד נ
) המוכר אם ג י ג ז , 1׳ י , ל ר וב״י נשם ה״ה וכ״כ גשס ה (מו ם) י נ נ ו  כ

 אמר ליה נ של עוף פלוני הוא ואנו מכירים שאותו
) סומך עליו ואם אמר של עוף ג ) ( א ) א ו  עוף טהור ה
W אינו סומך עליו לפיכך ו מ ) ולא אמר ש ב ) ר ו ה  ט
 (ג) אין לוקחין ביצים מן העוברי כוכבים ד אלא
 א״כ היה מכיר אותם ויש לו בהם טביעות עין שהם
 ביצי עוף פלוני טהור ה *)ואין חוששין להם(ד)שמא

 הם ביצי(י) טריפה או נבילה :
ל ארם כ  ב ו י עכשיו נוהגים ליקה ביצים בסתם מ

 לפי שאין ביצי עוף טמא מצוי בינינו:

 אפיי ישראל שמוחזק בכשרות שהם מעוף פלוני ואנו מכירין שאותו
 עוף פלוני הוא טהור אין סומכין עליו שהוא ודאי טמא ואפי׳ אס יראה
 לנו העוף ויאמר זה העוף שהביצים באים ממנו אינו נאמן דודאי

 משקר וע״ל סי׳ ה״ג ס״ק כיו
 ב לפיכךשואל לצייד ישראל בו׳

 דעת המחבר כדעת הרמב״ם פ״ג
 מהמ״א דלוקא בישראל שאינו מוחזק
 בכשרות סומכין עליו אבל בעובד
 כוכבים לעולם אין סומכין עליו
 לפיכך כתב שאין לוקחים ביצים מן
 העובר כוכבים אלא א״כ היה מכיר
 בסס ויש לו בהם טביעת עין וכמ״ש
 סרמב״ס שס רהיינו בכה״נ דוקא
 לוקחים ממנו אבל כשאומר מעוף
 פלוני וטהור הוא אין סומכין עליו
 אבל הרמב״ן והר״ן והטור מולקין
 עליו וס״ל לבעובד כוכבים נמי
 סומכין עליו כמו שסומכין על ישראל
 שאינו מוחזק בכשרות וכ״כ בספרי
 שהוא דעת הרבה פוסקים ממה
 שכתבו גבי עוברי לניס בספ״ב
 למס׳ טבולת טכבים וכן הוכחתי
 שם מן סש״ם לפא״מ ככן עיקר.
 עוד הוכחתי שם כן מן הש״ס לפ׳
 כל הבשר (לף קי״ו) ע״ש וזה לעת
 הר״ב ומה שלא הגיה כלום אמ״ש
 המחבר לפיכך אין לוקחים כו׳ לפי
 שסמך עצמו אמ״ש קולס לכן או
 עובד כוכבים דש״מ דבעובל

 כוכבים נמי סומכים וממילא נשמע לזה לא,כתב המחבר אלא לסברתו ס״א למירתת העובד כוכבים שמא יתברר שאין זה מאותן המצויים
 ובעט״ז ערבב הלבריס שבתחלה כתב או טובל כוכבים ולבסוף כתב ובולאי אינו משקר קמ״ל ללא אלא צריך שיזכיר שמו ג״כ בפירוש אע״פ
 לפיכך אין לוקחין כו׳ ועיין בסימן פ״ג ס״ק ליל וכ״ה: ג של עוף שהוא מאומן המצויין.בינינו וזהו מטין בלשון הטור שאמר דוקא אס
. הטעם דכשאומר של עוף פלוני סוא חזקה שאינו אומר משל עוף פלוני ואנו מכירין אותו דהיינו שהוא מצוי אכל אם ׳  פלוני הוא וכו
 משקר משוס שירא שמא יביאו ביצי אותו עוף ויראו שאינן דומין אומר סתם משל עוף טהור הוא דהיינו שאומר שהוא מאותן המינים
 לאלו ונמצא מתבלה משא״כ כשאינו אומר אלא של עוף טהור הוא המצויין בינינו אלא שאין מזכירו בפירוש אסור והכל נכון מצד הלין
 דכשיביאו ביצי עוף טהור ולא ידמו מצי למימר לא של עוף זס אמרתי ומצד הלשון: (ג) אין לוקחין ביצים מעובד כוכבים. כתב הטור
 לכס אלא של עוף אחר שאין אתם מכירו והוא טהור: ד אלא אם ונראה שאין לחלק בין עובל כוכבים לישראל חשוד הביא הב״י בשם
. וללעת הר״ב בהג״ה אפילו בלא טביעת עין סומכין הר״י ן׳ חביב פ׳ פירושים וכתכ שלפי הלין פי׳ השני עיקר א;א ׳ ו  היה מכיר כ
 עליו כשאומר מעוף פלוני סוא ואנו מכירין שהוא טהור וכמ״ש בס״ק שאין הלשון משמע כן נ״ל פירושו של פירוש השני צ״ל להטור כתב האי
. שרוב ביצים כשרים הם: ן עכשיו ונראם דרך פירוש על הרמב״ס וליה לא ס״ל דהא איהו כתב בסמוך ׳  ב׳: רז ואין חוששין להם מ
. לפי שאין עוף טמא מצוי בינינו דגם מהעובד כוכבים ממי מכירין וא״צ טביעח עין אלא שהדמב״ם  נוהגים ליקח ביצים בכתם כו׳
 משמע אפי׳ אין לו גסס טביעת עין ואינו אומר משל עוף פלוני וטסור מולק ע״ז. ומ׳׳מ נ״ל להוכימ מן הלשון כפי׳ בתרא דאי לפי׳ קמא קאמר
 הוא ואפי׳ אינו אומר כלום לוקחים אפי׳ מטובד כוכבים כל שאין שני הרמב״ס דגמרא איירי בישראל חשוד אלא שהרמב״ס מחלק מסברא
 ראשיהם כדים או חדים מטעם שאין עוף טמא מצוי בינינו אבל הרב לגבי עובל כוכבים צריך טביעת עין והטור מולק ואמר שגס עובד
 המגיל פירש דהא לנוהגים ליקח טכשיו מכל אלם היינו טעמא לפי שאין כוכבים הוה כישראל חשוד היה לו לומר ונראה שאין לחלק בין ישראל
 לוקחים אלא ביצי תרנגולת ואווז ואותן ניכרים •בטביעת עין עכ״ל משול לעובל כוכבים לררך לנקוט החלה מה שנזכר בפי׳ ולומר שאין
 משמע חילוק בין אוחו שנזכר בגמרא לאותו שרוצה הרמב״ם לחלק מסכרחו
 משא״כ לפירוש בתרא קאמר הרמב״ם על ישראל סתם הנזכר בגמרא אבל בעובר כוכבים לא מיירי ממילא שפיר כתב הטור לאין נראה
 בכוונת סרמב״ם הקא עובר כוכבים אלא אפי׳ ישראל משור סוה כמוהו א״כ נקט תחלה מה שהוזכר בפי׳ בדברי הרמב״ס להיינו עובד
) שסא הם ביצי טריפה, ד  כוכניס דע״/ נהכוין הרמב״ם למלש אוחו לצריך טביעת עין ועל זס אמר שהוא סדין לישראל משול הוה כמוהו: (

 לבתר
 באר היטב

 למימל ביון לאיבא ביצי עולבים לומים לדיונה הא מצי להשיומיס זלומל דיונה היא
 למ״מ מילתה דלמא יהב ישראל לעיןיה עילויה שא״א שלא יהא הפלש כל להו
י עוף מהור ולא ירמו מצי למימר לא י ט . השעס דכשיניאו ב י  ביניהם: (נ) א
ר:  של עוף זה אמרחי לכס אלא של עוף אמר שאין אחם מכילים והוא טהו
. שלוב ביצים כשלים הם וכ׳ הש״ן דלדעח הרג גהג״ה אפילו בלא ה פ י ר  (ד) ט

ר . כתכ השייך אפילו ישראל המוחזר, נכשלות אומל שהם מעוף כ ו מ ו (ft) ה  פ
 פלוני ואנו מטרין שאותו עוף מהול היא אין םומכין מליו ואפי׳ אם
 יראה לנו העוף ויאמר שהביצים נאים ממנו אינו כאמן לודאי משקל :
. הנועם דכשאימר של פוף סלוני הוא חזקה דאינו משקר משוםשילא ך מ ו  (ב) ס
 שמא יביאו ביצי אוחו עוף ויראה שאינן דומין לאלו ונמצא מתבדה וכ׳ הליז וליכא

 יו לשון הומג״פ כש׳׳נ מהמיא
 דין י״ח מברייתא חולין דף
׳ זיי* : ג כדמסיש י י ״  פ
 שש: נ שש נימנ״פ לשי
 גייסתו נגמ׳ ובנלע״י שנוא
 ג״נ י׳ היאנ״י שם בהשגותיו
 ששיוש ינייו יאיייי נישיאל
 שאינו מוחזק ננאמנומ שיי
 וגפ אינו חשוו.(״) עיין נמה
 שציינתי לעיל גסי' ע״ג שעיף
 וי: ד סראיש וסישניא והו״ן

 פרי הדש
 (סיפן מ״ו סעיף אי) ואיו
 חוששין נו׳ , וננמ' סוי;•
 ויילמא יעוף טמא נינתו
 והקשו היאשוניפ ימאי טדין
 וכיין יעוסיח טהוייפ הוו
 וונאניויל גתו יונא ולוי יי
 ליק מייי משוס ילישנא ונויי׳
 קשיתימ יאי טעמא ינייימא
 משוס ילא חייש לעוף שמא
 יאויל נתי יוגא א״נ איתני
 ואין חיששין משוס נבילות
 עייתא עיניה הל״צ ואין
 חיששין משוס עוף טמא ולסכי

 גליון טהרש״א
 (סימן ע״י הלנות ניציס)
 באבר פן החי דפי אלא
 מן תקח לך ולא לנלנך
 ילטינן דניציס פותריט
 תוספות חולין ט״ר םע״א
 ועיין ת' חתס סיפר מימן
 ׳'ט עלח ט׳ א' ד״ח ויצאתי.•
 (ש״ע סעיף אי) אן שחיה
 נוי וחלבון טנפנים,אם נילח
 חלנין נלי שיט חלטין טריפה
 בא״ח נ' חלטוניס יש להתיר
 ועיין נזה פיח !(שס) אם
 אפר ליה של עוף פלוני.עיין
 נט״ו לעיל ס״נ טק״ו טה
 שקשה ע״ז טפ׳ קי״ט בהנ״ה
 סעיף י״ט ועיין שייך שט :

 צבי לצדיק
 (טיטן ט״ו ש״ך ט״ק ני)
 לפיכך ני' . ינעט״ז ערננ
 היבריס . ונ״ל יצדקו ינרי
 ו זיני געט״ו ווואי משמע
 ילא פליג רמ״א אפתימס
 הממני אמ״כ מש״נ אין
 לוקחי! «ן העוני כוכניט ל״ק
 יהא ושנ״א ס״ל יו אומן
 נאמן גני טעימא משוס יאין
 אומן מרעי אומנתו ולינ
 מסל״ת. מש״ס לעיל גני ציו
 והוא אומן הגיס וט״א שפיר
 זעיני כוכבים ג״כ נאמן
 כשאומי של עוף פלוני יטהור
 יירא שיכירו אמ״נ והוא לא
 מיעא אומנתו אבל נסמוך
 מיייי נסתם עוני כוננים
 נוה מווה וס״א דנעי' יוקא
. וכן היא כוונה ן  טניעח טי
 סעט״ו . ונוס יש להשוות
 הממלוקוח ומיושנ דלא נקינו
 ימ״א לשון יש אומי או עונו
 כוכניש יק שיל נסכיעס זו

 «*« מויי ודוק:

 מלואיס
 (פיטן פ*י שיך ס״ק בי)
 ובעט״ז ערבב חדבריט .
 לעח סעט״ו כי לעיל מיירי
 בעוני כונניס צייו כמו
 בישראל צייד ויש סשס
 להאמינו כי לא מרע אומ;חו
 שן יסשש וימנדס אנל נסחט
 עונד כוננים אין קונין נלי

 שביעת עין:

ם שפתי דעת י ע ל ו ת ת ו ב ל ה ה ד פ ן פ מ י  טשבצות זהב ס
 תילעיפ בטלח וודאי טעלטא ולא ספק . תולעיט בטשקח דלא חיישינן שפירשו אבל אותן זבובים שיש לחם
 בנפיפ ופירחין נאויר נחופ׳ן ונדוטה חיישינן שטרחו וחזרו נט״ש חבח״נ עצפו חביאותיו לעיל יע״ש !
 £ךן א . עש״ך לאטוקי טתנא דבי רב דאמר נל שראשו ארוך אפור . וון) דהאידנא אין
 אונל־ן אלא בספירת יש ליטר דלא תיםא בל שראש אריך הוה מיפן טומאה וקנלח
 נפעית הוא קט״ל . ודע דהני םיפניפ אטילו אין לו ענשיו יעתיד לינדל לאהד זפן ואף דבקדא לא נתיב
 אלא כרעים לא נאלף ויךינן אין לו ועתיד לנדל לאחר וטן עיין דרישה אות א' ובה״נ נחנהות הטור אות
 נ׳ וטר״ת אות נ' נשם הר״ט ו״ל נפ״א טפ״א הכינ פי שאין לו כנטיפ או כרעים ועתיד לנדל לאחד
 וטן הר! p» ננטיט אםרינן נן יע״ש ועתח שא״א אונלין כ״א בטפורת נל תגב שיש לו הדי טיטניט
 ספיקא חוח ולא וודאי ונ״פ כשיש עוד פפק דחוח ם״0 : ב אא״כ , עש״ך יזוזו פירוש לפ״ש חטתנו־
 ששטו חגב דהיינו שהצייר גאטן בט״ש נט״ו אות א' דל״ק טט״ש בביי דאין לאניל אלא בפסורת :
 ג תנביפ. עשיך היינו פשיפ בל תשקצו לא פשוט אט״ה שבל שאי! טעון שורטה אין בו אטית . יעפר״ח
 סי' ט״א אוח ב״ח תקשה על ט״ש רש״י בשבת ק״ו דנוין טין טתור דבנירית ז' נ' אטרינן דבש נזין
 וגרעין אסיר אלפא פין טטא חס וראיתי להטגיח בט״ל פ״א טטיא חנ״ג דבנגורות פטעם אט״ח אטור
 דיש לו שפ לויי ילא היתר נכלל סתט דבש עניל ואני תטד. עליו דאפ״ה אין ניהנ בטטאיפ עיי חולין
 ק״ב וב״ת דטוקי ההיא ברייתא דבבורות בט״ד נוהג בפטאין הא ט״ד הנין הוא דרריש כל שאתת טצוווז
 על רטן ופירש״י שם בחולין חוץ דניט וחגביפ עי׳ בר״פ ט״ו טט״א ה״א רפ דגיט וועניט טטאיט הרי
 הט בבשרן לא פשופ דפ אינ פשיטא דלית בהו איפור אפיה . ועי׳ נטור פי׳ פיא קשה הלשון דבש

 דנירים אין בו טשופ אט״ה וצ״ע :
י דברי בחך ענינא קשיא לי על טח דפטקינן דססק נפלחי דנים פפאים עט דגיט טהויין ננוזישץ ד ^  ו
 שוי דחוח טפיקא דרבנןציר דנים דרבנן והא דמן כבשרן דאוריי' נט״ש הריט בפיו מט״א תי׳׳ל
ב נהינ נשם דטש״א ת  .יי הכשר דלא חשיב טשסח וישיש פספ דאין אוסר תערוכתו ונפ״ע אטור •י כ

. כתג הש״ו ועכשיו נו׳ לשי שאיא גקיאין נשמותיהן והס ונרי םרא״ש. ומפרש ונרי ^ " א  &ה(א) א
 ממחבר כששמו! וסט באו שלא בדקדוק שסרי בניי כסב כן גשי׳ ובטור דאין לאכול
 אצא נמסייח ואיך כחנ בשיט סישך דנריםס אמנם השץ נחות ג׳ יראפ ומפרש שמיש המחנר שמו חגב היינו
. עש״י ׳  שהצייי אומי בן והוא נקי בהן או נמסויס שקבלו טאנוסיהן ששמו חגנ וענסינ נהגהוס ניי אוס ג
 ׳״ג דאין להעכיר מגנ ס׳ ע> פיז וכתנ הסריס דאין ליחן לקטן מגנ טמא לשחק שמא ימות ויבוא לאכול אנל
 שהוו אין מדרך לאכול חי ועיין סרק אמר ד״ע סיפ ועמ״ש גקייו: (5) אינם . עטיו ועמ״ש בשימן י״נ
 יכל שאין טעון שחיטה אין גו משוס אמ״ה יע״ש: (ג) מותר. עש״ו ויש שלש דעות דעח הראב׳ו דאוסר
 אפילו תערונתו ודעת הרשנ״א דנפיע אסור יתעיונתו מותר ודעת פממנר הוא דעפ הר״מ נשיג ממ״א סכ״נ

 יאף נסיע שיי ואין גו יש אלא לחלוחית נעלמא ואף סידננן שוי וליד לציד וגיס יאסור מדרננן :
» וסי״מ זיל כמנ לפי שאין נהם לחלוחית ונפי׳ המשניות פיי רחרומומ כתב לפי שאין נסם ים אלא ף  ן
'  י מעט למלוחיס וגטור הגירםא בט״ש נרימ לשי שאין גהס לחלומיס והכה׳׳ג נסגהומ הטוי אוס ו
 גתג איך אפשר שיהא ציר בסס ואין גסס לחלוחית אס לא שטייס הוא ושיכ משיש הט״ז שאין גהס דם אלא
 לחלוחית ונמ״ש נפי' סמשנס אמנס סשר״ח אומ ס׳ כסב שבחבורי חזר נו שסרי גע״ו ממיא היא כתג דט
נ דם לאסור נמיש ספר״ח:  דגים טמאים אסור כבשרן ׳עיש זיפה נחנ ולפיז צ*ל שע״י בנישה אין פולש ל
 ןר^ן ליאות חגניס שמאים עיי נישול ודאי אשור דנוכיט דאורייתא וע״י כנישה מעל״ע מינשיא ליה להש״ן
 נסי׳סיג אוס שיו דציר דגים ט״י מפליט סוה ד״ח והא דסנן ציר דגים טמאיס עס טהורים דרבנן היינו
 כשיעור טל מאש לא מעל״מ עמ״י כלל ג׳ אות ו׳ ובסולם למנחה ונא״מ א״נ ה״ה מה וסנן שס נחרומוח ש״י
 מ״מ זט' איירי הגל ע״י חומן וציי סאמעציע יוצא ממשות של איסור ואוסר אף גמגגיס למ״ש הש״ך גש״ג

 אות ט״י וקיו אוס א׳ וכ״ש אפ כגשי נימין שקויין פיעיס ינ״ע מוייס ומס י״ת עמ״ש גפ״ג:

ב נהינ נשם ת  פעט דםן בטל בפ' וצ״ע (°) • ד ציר . עש״ך דעת חריט שטותי־ בפיע והראב״ד טוקי לטתני' לענין הבשר דלא חשיב םשקח'וישיש'פסק דאין אוסר תעדיבתו ונפ״ע אטור •י כ
 שלא טצא להפוסקיט שיאטדו נחנבים בל שיש לו ועתיד להשידן לאחד זק דטיתר יבה״נ בתב דאין זה בפציאית אלא בקשקשיט לא בפנפיריט הקבועיפ בחווק וה״ה בנפיט נחנב אין בטזניאות ועיי טיטן פ״נ

 בט״ו יע״ש ועתת שאין גאכל אלא בטםורת ט״ט נ״ט דלא תות טסודת בטעית נדנתיבגא לעיל :



י המלח ן כא ^ ן ק ה י כ ת פ ב יורה דעה פו חלמת ביצים ש ה י ז ר ו  ט

 מסגי שגדלה "ה וסטעס משגה ש׳
״  דבתר רובאאזלינן: (ה!) דהייגו ביצת תרגגולים י פירוש שאנו משמע דוקא כשיש לו כהן טביטח עין מותר וכימ דעת הר״ב כהג״ה שס וכ״כ ס״ה: ו
 יולעיס בוראי שהיתה שלימה וכיה בה צורח ביצח תרנגולי׳ וכ״כ כת״ח ריש כלל ס״ו כהדיא ומשמע מלכרי הר״נ בח״ח שם דבביצי דגיצה״ס״שס«ש;

 ס ולא תרנגולת ואווז אין צריך לבלוק כלל ולעיין אחר הסימנים וכן משמע ־אישיר וגילח ־גילה סממייז
 •באו״ה מדבריו כאן בהגה וכןכחב באו״ה כלל מ״ב רס״ז ועיין בס״סזה שהיאנ^םאי״־!י«יקא
 ובמ״ש שם בס״ל: ז או אווזות, מוחי כיו! דלא אתחזק
 וכתוב בת״ח שס וכן המנהג לקנוח tfS » ש״״
 ביציס בר אווזות (שמוריו ענט״א) לימצוח שגי־ו ביצה ין ג׳
K L . T p W S 1מקצתן בקליפת! לכגוס גמר!5ת 
 ירוקורו בקליפחן כי מכירין בהן שהן מולי! ין ס״י ליעיל׳ ניצ־ס
r ״ s r B c • ^ י ^:ל ; כ \ ז י י י ח ש י י איגז ;נ :צ  ב

 וזה שכתב כאן וכיוצא בהן: ח ביצת סישג״א שאס היא מעירה
ה גגיוין ס״ו כנשי שע־רש מן ל י 3 מ נ ן י ׳ . ב ו  נבילה וטריפה ב

 אינו אסור אלא מלרבנן למן סתורה
 מותר להא א״א שחנמר לאחר
 מיתה וביצת ערפה אסורה מן
 התורה מפני שאח״כ נגמרה באיסור

 נמסכת תיומות ועיי בשימן התי ־. ט שוי וניעח סייושל'
 גקודות הכסף

̂באמת  זח אינו נוי . נאמת לא (סי׳ט״וטיוסק״ד
 יאפי׳ לא נערפה אלא סמיך לשחיטה משמט נן עאו״ס כמו שאנתונ
S P W J S S $  אסור מן התורה ללא פלוג כ״כ 2

 ב״י והסכים עמו הרב בת״ח ריש
 כלל ע״א וע״ל ס״ס ע״ט ובמ״ש
 שס וט״ל סי׳ פ״ז ס״ה ובמ״ש שם:
 ט ואפי׳ נתערבה כו׳ . אנבלה

 , , , ישראלי מכרה לי שרועה יהיה ייעוחא ועריסה מיישינ! שמא וה דאסורה כיון ואינא שרוסה נידו יאמרינן נס״ס כיון ששנרה ימי לנמצא משוס יסמני ארונא אנל הנא
 נמי קאי רכיון שהיא ביצת נבילה הנא כיין ששניה חייש־־ן
יל יילמא ניצת««אה«יה ינט  בולאי איהחזק איסורא ,לא צט

« p A * » B » : «r!ז לי!ולא נ נ ר י א ב ז י י פ י ס י כ ה ד ל י ב ח נ צ י ב י י פ א ס י ה ש כ כ " א ש  מ

 ו באלף כולן אסורות,תימה לזה אינו אלא לסברת סה״ת לס״ל ללבר לוטי לאסוקי סיכא יאיק
 שלרכו לימכר פעמים באומל ופעמים במנין כמו ביצה לא בטיל אכל וגרע טשי עשה""לטיס 1*".
 לפי מה שפסק המחבר לקמן ר״ס ק״י כהרמב״ס וסייעתו לאפילן (שט טיק ׳׳) אלא «״כ
̂יא ̂ט יחל  דברים שדרכן למנות לעולם בעלים ואף להר״ב בסגהה לפסק שס םשים־י0דלס
 ללבר שררכו למנות תמיל לא בטיל מ״מ ביצים שלפעמים מוכרין סל קליטד. טתעיניט יחי נו׳.
ם האוואיציחאוויאיםקליסיח ר ש א ב ח י £ ן ־ מ כ א ן י ל ס ה ב צ י ש 3 י D ר ״ w ר מ א ד כ ל ו י 1  מלא ביצים מ

 (ו כ״כ בת״ח סוף כלל ס״ג בהליא) א״כ הכא אמאי באלף אסורות פרי הדש
׳ ק״ט ןאף מקשי לנווי׳ שייישא יבייי׳ י  ה״ל ליבטל ברובא דיבש ביבש חד בתרי בטל וכדלקמן ס
 שהטור כתב ג״כ רבאלף אסורות היינו טעמא משום לרעת הטור לדבר שעיי אלא״י״צרנינ? לתיית של
 שפעמים נמכר במכין ופעמים באומל כמו ביצה לא בטיל כמו שהניא סראשוגיס לשינייא יתלמויא
 בשם בעל העיטור גר״ס ק״י ואף שהביא רעת הרמב״ם שם באחרונה טהיי יאנתי״̂י יט?ל ™
 מ״מ אפשר לס״ל רעת בעל העיטור עיקר להחמיר וכ״כ בת״ח כלל יינא יע״ס למימי יעועות
 מ״ב סוף ל״א שלעת הטור כרעת בעל העיטור א״נ רסטוי אזיל נאי? מ״טםייימין
 לטעמיה דס״ל כהתוספות והרא״ש רביצה חשוב בריס ללא בעינן בריית הטהוייס ילשינו חישש־ו
^ t ״ V r  נשמה אבל המחבר שפסק בסי׳ ק׳ דדוקא ביצה שיש בהאפריי׳הוי *
 בריה כיון שיש בו נשמה אבל ביצה דטלמא לא כיון שלא היה בו חיות ימיעיטא נ־־הו ואולי׳ נתר
2 ' י1'י השמים נימאמתר' % ? י "ל ס א ע נ י 1 ד י נ ע ל ח יצ"ע י י ר ו ש ' א ל י ̂ כ י  א מ  א"כ א

. נ״ל ללא מבעיא ורוב עועית כשיטלי ביצים ׳ א או אם היא ביצת שחוטה כו : י ׳  ס״ק ט
א ^שית־נ״לת^",1 יצי6 י ה ת ש ר ח ת א ל י נ מ ת י מ ה א ל 5  בספק אס זו הביצה היא מהרננולת נ
 שחוטה למותר אלא אפי׳ ילענו בולאי מאיזה תרנגולת היא אלא שספק נ י שעטיס והיא מתה מהר ייש
 אס התרנגולת היא נבילה או שמוטה כגון ספק בשחיטה לקוומא לן מה! שמולידומ בשני חלמוניט
ב וע״לפי׳ פ״א. ע״ש ס״נ הט־יסי־איאשי״יח־ט̂ת  שהוא פסול הביצה מותרה ורוק: י

ס ננ׳ ראש־ס ואינע וגלים ג והוא שאיגה מעורה בגידין. אבל א  •תבאר על נכון בס״ל: י
™*?m היתה מעורה בגילין הרי זה כנשר הפורש מן החי ואסורה טכ״ל ולא־צאו״חיים 
ד ואם היא קרום מפסיק ניניהם נין נ׳  סטור בשם הרשב״א ועייל סי׳ ס") ס״ק ט׳ מ״ש בזה: י
. ורעת הרמב׳׳ס והרמב״ן(וכ״פ הרא״ה 5ס׳ ב״ה רף יו״י׳ ני־יהט ייל^חי׳א׳1 &ש ׳  קלופה כו
 Y יולוו תאומים נשרויס ונ״נ ל.״.״ אומרים שאס יש קרוס ניניהט ע״ב) לאין חילוק וכתבו הפוסקים רהט משמע בש״סדילןאלא שיש אחו ונאינע יגליט ויש

) דהיינו ניצת תרנגולים ץ או אווזות ךן ה ודוקא גניציס השכיחים (  הג
 וכיוצא בהן אבל אין לוקחין ביצים מעופות שאינס שכיחים יותר
: (  מעופות גומאים עד שיראה(ה) בסימנים כמו שנתבאר (ארוך כלל מ״נ

 ג ח י•(א) ביצת(י) נבילה וטריפה(ו) אפילו נגמרה
) ט נא] יואפי׳ ז  שכיוצא בה נמכרת בשוק אסורה(
 נתערבה י 0) באלף כולן אסורות [ב] אבל(ח) ספק
א או אם היא ביצת שהוטה  אם היא ביצת נבילה י
 (ח) מותרת אפילו בלא תערובות אבל ספק אם היא

רה:  ביצת טריפה או ביצת שהוטה אסו
ה ואס נשחטה התרנגולת (כ) ונמצאת שריפה דין ביצים כדין חלב  הג

ב ועיין לעיל סימן פ״א :  שנחלב מבהמה (נ״י) י

 ד י הכה תרנגולת על זנבה והפילה ביצתה קודם
 שנגמרה מותרת ואין כאן משום אבר מן ההי

) והוא שאינה מעורה בגידין: * ג מ! ח  י
ם א  ה ני] ביצת עוף טמא שנתבשלה עם אהרות פ
) נה] ואם י ) ד ) בקליפתה אינה אוסרת י ט ) א י  ה

 אבל אס סביאה עובר כוכבים ושכרה בפנינו שלא בכוונה
 הכרנוה עריין בש״ע שהיא של תרנגולת אסורס כן משמע כאן ובאו

 כלל מ״ב שכתב ואומר ר״י וה״מ
 בביצח תרנגולת אבל בביצים של שאר
 עופות צריך לעיין בסימנים עכ״ל
 *)ובאמת זה אינו רהא אפי׳ בנילוש
 בפח אמרינן סוף סי׳ זה למותר
 אלא ע״כ לבכל גווני סמכינן ארובא
 אלא במקום שאומר הטובל
 כוכבי׳ בפירוש שהם ממין ללא שכיח
 דאז צריך סימנים וזה כתוב בח״ח
 בשם התוספות והרא״ש אלא דבשם
 הרב המגיל כ' ועול דאנו אין קוניס
 רק של תרנגולים ואווזות ולברי
 רמ״א כאן הם שלא בלקרוק :
) אפי׳ נגמרה. וכתב ב״י בשס ו ) 
 רשב״א אפילו יללה מיל שנטרפה
 אסורה גזירה אטו מעורה בגידי!:
) ואפי׳ גתערבה באלף כו׳ . ז ) 
 הטעם להוה לבר שבמנין ותימה על
 המחבר ש״ע שבסי׳ ק״י סעיף א׳
 פסק ללבד שררכו נמנותו תמיר

 בטל ע״ש לענין הלכה: (ח) ספק אם היא ביצת נבילה כוי. לביצת
 נבילה אפילו ולאי• אינו אסור אלא מדרבנן והא לאסורה בנתערבה
 משוס לשם איתחזק איסורא ב״י בםס מרלכי אבל ביצת טרפה אסורה
 מדאורייתא לפי שנגמרה באיסור ע״כ סחמירו בספיקא :׳
) בקליפתה איגד• אוסרת . ללא יהיבא טעמא כשהיא בקליפתה ט ) 
 כיון שאין בה ממש רק מיא בעלמא אין כח האור שולט בתוך הביצה
 להוציא גוף האיסור ממנה מה שאין כן בביצת אפרוח שיש שם
 איסור שהוא דבר ממש כל מה שיוצא ממנה אפי׳ דרך קליפתה אוסר
 האחרים: (יי) ואם היא קלופה. משמע שהיא לבלה קלופה ונתבשלס
 עם אחרים שאינם קלופים וכתוב בפרישה א״ל איך נכנס הטעם
 בתוך ביצה שאינה קלופה יש לומר רתרתי לא אמרינן שיצא ממש מחוך
 אינס קלופה ויכנס לתוך אינה קלופה והוא לחוק ונראה לי הטעם
 רכל שהביצה טמאה קלופה כח האור שולט שפיר בתוכה ומוציא ממנה
 נוף האיסור והוה בזה כמו ביצה שיש בה אפרוח או לס שאוסר אפי׳
 כשאינה קלופה ומו״ח ז״ל חולק על פי׳ הררישה וכתב שמיידי שנם
 הביצים המותרות שמתבשליס עננה הס קלופות• והוכיח זה ראם לא
 כן לא היה צריך ס״א ביצים לבטל רהא הקליפות מצטרפין לבטל
 האיסור וכמ״ש רמ״א בסמוך אלא וראי מיירי שכולן קלופות ולא רק
 בזה ראם כן בביצת אפרוח רלכולי עלמא אוסרת אפי׳ אינה קלופה
 כלמשמע בהליא בגמרא רמיירי באינן קלופות כמו שכתבו התוס׳ שם
 ובעינן ס״א וכן בביצת עוף טמא בקליפתה רק שהיא נקובה כמו שכתב
 רמ״א כאן בעינן ס״א ביצים נגרה ואמאי לא סגי בפחות ויצטרפו כל
 הקליפוה לשיעור הביטול *) אלא ע״כ לחכמים השוו מלותיהם משום
 רלפעמיס יהיו בלא קליפה מתערבים יחל ועשו היכר בזה כמו שיתבאר
 בסמוך שלא יבא לילי טעות ועור הביא ראיה מלשון הירושלמי שמביא
 הרא״ש בפרק ניל משה שכתב קלופות לשון רבים בלשון זה אבל
 קלופות יהבי טממא ואין זה כלום דקלופות אביצים טמאים הרבה קאי
 שהרי כתב יהבי טעמא משמע שהאיסור הוא הרבה ואדרבה עיין

0 ׳ , * י •״״ ״״,״•» , ש ס  בתוספות לף צ״ח כתבו בהריא ונראה דטעמא שהיא קלופה א
̂ר נעלי חיים  שסיא אסורה ומביאי[ הירושלמי שמחלק בין קלופות לאינם קלופות למירי אחריני והוא לענין צירוף הקליפות לבטל כמ״ש הר״ן וכתבו איייסטיטליס
ח עד כאן עוד נישס והשרנגילת ר ס ו ה א ס ן ל ה ר ר ו ס ( ל ל ש ״ל אלמא כ ז י ו ״ ו׳ מ  המא גס כאן יש לחלקיכו׳ הרי לא הזכירו רק שהטמאה קלו פה וכן כתוב להדיא בתשובת רשכ׳יא ס
 י יי י י 1 נשתעמוד מנהטינ ביצים
 חוךןעי ףןן״ק הניצה האחרונה תהיה קטנה
 (סימן פיו פיו שק") דלא בעיגן נריית נשטח. תטיחני דליטר דביצת םייפה וגבייל" חלבון ילגדא ופעמים ימצא
. . . ר \ י ו ג W ה J • ) ) ״ • , ? 5 י ׳ לענ״י־ בניצה שיש בה נ׳ חלמונים דפרעינ! א״ח איטא סיפא נתערבה באלף יכו׳ ולא אטד טפעס נדיר.. גטניפוד יייני ראיחי בעיני עד כאויוא״כ הוי נדי׳ ולוטר רבייה אפילו באלף לא נטל והו א״א דאין נטי־ש טיניא דפ״ק דביצר, נ ' י ^ח יייי נ נ , ינ י 6 י ר *ה ט ח ני פ ש ח נ י י י י נ י א"ע כ'י1 י"",5 ילא 3 י °' ייז ו  ילא שט עצט איכ ח״ג ביצת נבילת יטויטח רטה לי עוף נבילה וטח לי ביצת נבילח : נדול ובין קטן טשטע . אנל ננילת עוף לא חוי בריח כיון דנובר רק שט איסור בקרא אינו דחרי טיל לתום' והדא״ש דדוקא עוף טטא ובן ניד דטפורש שט העצם בקרא יבין י^ז
 יי) ותא שאינח טעורח לסתיי בפשיטות: (שם סעיף במין במיני ניונא ואז יש מריק״ש ־זולתי אס נחנטלם אלא שיש להחמיר נוה כסנרת ט״פ מה שכתנ החכם הניכר חלנון לנו סיס נראה להתיר יש להמיר וגס נשאין לס אלא
 ננירין. אנל אס הימה מע1רס

 ביאור הגר״א
ן [א] ואפילו גוי . דיש י״ט נ' נ' ואם נתערבה ני' ינתנא דליטרא קציעות נוי  בוי. עתוט' שט דיה בביצת גשם הירושלטי והביאו הרין ששוו״ל ביצים טחיריח ששלקן עט חפטאית טותוות היא דחיטר ששלקן בקליטיח! אנל שלקן גשהן קלוטית שיעור נקרוט והיא השיעור שאיגה טעורח ו [ד] ביצח כוי . שט צ״ז צ״ח: [ה] ואם היא אנל הרוקח טי' תט״ו גידם ביצים שהקריטו טותרות דגיעולי ביצים אינן מותרות אלא ושט (ע״נ): [ג] והוא בר . עתוט' דיר, גיעול׳ בשט הירושלטי ביצים שהרקיטו אמירות טרובנן כט״ש תום' נב״ק ט״ו א' טרייר, םיט ובי״ט י' ב' בד״ת ביצים גוי ושייט עיש עש״ן נאן ושט ז [כ](ליקוט) אבל ספק אם היא ניצת נבילה כיי. ביין שאיני אמיר אלא אבל נסי' ק״י ס״א פסק בחנטים יאף בהנ״ה פסק בדי יוחנן והוא טהלוין! בפוטקיט . ולכן אפילו ביצת ננילח נולן אפורות וגטשך חסוש״ע אחר פה״ת שנ! מ״ל עיש . £

 אתר
 פתתי תשובה

ן (א) [ביצת נבילה . עגס״ט ועיין שמ״ג שכתב רביצה גמורה מאותן ששה נבילות  (כ) ינטצאת טרפת. עיין בתשובת מינון נ״י סי׳ ש״ו בתרנגולת שלא נמצא לס מרס וגס דניצת נקיבת הושט ופסוקת הגרגרת הוא דאורייתא וכבי הנאתי זאת לטיל שימן ליד סיא]: שרו אות י״ו שנתב עליו ובחנם נסתפק והוני ששוט ימוי כניצת נבלה ממש וע״ש עוד יטנומאיט מחיים המנייין נפ״ק יחולין צ״ט ליינא אי הוי י״ת ע״ש ועיין בססי לבושי פ
 (ש״ע ס״יף ני) ביצת
 (ו) נבלה. כתב השייך לביצה נבילה אינה אסורה אלא מללככן ננילת וטריפה. ואינו רוטה
- • •- ־־ ־ יי־־,־L" ״ ־ יפת

 גליון מהדש״א

 באר היטב
: ל  טביעת עין סומכין עליו כשאומר מעוף סלוני הוא ואנו מכילין שהוא מהו
 (ה) בםיטניס, כחג הש״ז אפילו הביאה העובדת כוכבים ושיבלה לפנינו שלא
ן במניעת עין שהם של חרננולח אס״ה מוחל וסמכינן ארונה  בטנה ולא הכרנו עדי
 אלא במקום שאומר העובד כוכבים בפירוש שהם ממין ללא שכימ אז צריך סימנים
 ונתב הש״ך בשם ת״מ דהמנהג לקנות ניצי בר אווזות שקורץ ענש״א מקצתן

 גקליפחן לגנות ומקצהן ירוקוח בקליפת! כי מכילין בהם שהן ביצי בל אווזות שדרכן בכך
 למן החולה מוהר להא א״א שחגמר לאחר

 (ללא פלוג) וע״לס״סע״פ וס״ם פ"
 ניצח גבלה דהוי ספקא לרבגן ולקולא

ת ר ת ו . וצ״ע: (ח) ט א  להוי ספיקא דרבנן ואפילו ילענו בודאי מאיזה תרנגולת היא קי רט שחיטה אגל ניציט ביבש חל בתרי בשל ודוקא ביצת שיש בה אשרות הוי בליה אבל ביצה דעלמא ל
 ־ ״ ״ ש״ך טק״ח ועיין ש״ך מי' ל״נ םק״ח דבל נבילה הוא ו ועיין בפ״ט בפתיחח לחעריבוח ח״נ פ״ב ד״ה הנה טעט ונליון ש״ך ט״ק םק״נ : (שפ ס״ק'"א) MJO ספק בשפיפה. לכאורה נספק שהית בושט כיון דנקינתו טחייט רק טריפה נט״ש שייך סל״נ סקייד י׳ל דדינו דניים לנולד ט[ הטריפה דאםורח טדאורייתא 'משיט דננםרח נאיםוי : (שם ם״ק יי) רם״ל נו׳ רביצה חשיב ברית. טנאן דאף באטודי טדרננן אינא די! בריר, (אף דאין נו םלקות ועיין ם״ז ד״מ קי) אסור רק דרבנן (ונרטשטע נינ בפ״ז סקיו) א״נ אטאי לא טיקי ט״ק דניצח דף ו' ע״ג הא דא״ר ביצח עם יציאחד, ננטרה בם״ז פצ״ח טק״ב : (ש״ו ש״קח') אלא טדדבגן רטן התורה. עיין גליון טיטן ט״ז שיך ם״קט״ו : (נא״ו) חנטצאיט נתיבו עיין שיין

 פק״ח ! (ש״ע סעיף סי) אם היא בקליפתה . עיין מעיף ו' : (שס) ואם היא קלופח . עיי
־  אםןףטן התורה דלא פלונ . לנאירה ראיה קצת דא״א דטשום ל״פ י — ־

C״P יי) ומוציא טטגה גוף האיסור בעין זד, טיטן פ״ג שיך סיק פ״ו
 בנטיפה שטור לשחיטת דביצתה אסור פה״ת בם ש חש״ך טק״ו ו טרי6ח נ״כ : וט״' 



 באר הטלה 372 שפתי כהן יורה דעה פו חלמת ביצים טורי זהב

 למוש להירושלמי ולפטד״נ דברי הרמב״ם וסייעתו דנירושלמי משמע אע״פ שאין המותרות קלופות כו׳ עד כאן לשונו וכן בקיצור פסקי
 ללא מחלק פהכי אלא למחלק דבאינן קלופות א״צ ס׳ אלא סגי במ״ה הרא״ש וכן בסור ובשלחן ערוך ובלבוש כולס לא הזכירו כאן קלופה
 או מ״ו משום דהקליפות מעלין האיסור אבל בקלופות צריך שיעור רק על הטמאה עצמה וכן לשון רש״ל בפרק גיל הנשה סימן מ״ג יז״ל
 יותר וקאי אביצת אפרוח ע״ש ודוק: טו היא קלופה אוםרת . ופסקו התוס׳כאן דביצים טמאים שנתבשלו עם הטהורות אינס נאסרות
 אס לא בנמצא בהם דס או שהטמאה
 קלופה עכ״ל והוא לבד ברור
 וחלילה להקל באס המותרות אינם
 קלופות אלא אין חילוק בהו רק
) ואם היא א י  בטמאה לחור: (
 נקובה. עיין סי׳ צ״ה סעיף ב׳ מה
) וצריך ס״א. ב י  שהקשיתי על זה: (
 הרמב״ן פירש הטעם לפי שיש
 ביצים קטנים וגלולים והבא לבטל
 ביצה אינו משגיח עליה לראות
 אם זו וכולןשוות לפיכך הוסיפו אחת
 עליהן ולא נצטרך לשער כל אחת
 ואחת ער כאן והכוונה שלא ימשך
 טעות מזה לשוםאלם*)ובזה מתורץ
 הא הקליפות מצטרפות לבטל אלא
 חשו לתערוכות בלא קליפות על כ;
 עשו היכר בזה וכן פירש ב״י לטעם
 הרמב״ס שהוא משוס היכר בעלמא

ה ליגה נ ו ) (ואס היא ק א י ) ת ף ם ו  טו היא (״) קלופה א
) ס״א  כקלופה) (אלוךכלל מ״נ יהנ״יי ש״י) (יב) טז י וצריך(,

 ביצים של היתד כנגדה (°) לבטלה ro (יאפיל! אי>ה
 שלימה רק טרוסה) (בארוך ונ״י נשס הרשליא) ואם נתבשלה

 בתבשיל של היתר אין צריך אלא ששים מן התבשיל
א) אפרוח [מ או י וביצה שיש בה(  לבטלה(יג) יז m יא
 דם אוסרת המתבשל עמה אפילו אם אינה קלופה :
Q וקליפות האיסול מצטרפים גס עם ההיתל לנסל האיסור ) [ ט ה [ ג  ה
 וכ״ש קליפות ההיתר (תא״ו נט״ו וירושלמי וש״ס עיי! ס״ק י״ד)

: pוע״ל סימן (ינ) 5״ | T 

י ביצת טריפה ונבילה דינה כדין ביצת עוף  ן w י
 טמא רכל שאינה קלופה ונתבשלה עם אהרות

 אינה אוסרת דמיא רביעי בעלמא היא:
ט [יא] וי״א לכל ביצים לינס שוה ואושרים אפילו איגס קלופים ה י ג  ה
 (טור בשם בה״ת ורוב הפוסקים) ובן יש לנהוג במקום שאין הפשל

 מרובה אבל בהפסל מרובה יש לסמוך אמקילין :

 מלבלוע עכ״יל ובאמת מה שהביאו לזה הוא מה שכתב בחיבורו וזה ובררישה לחק בחנם בזה וכתב שלפעמים ימצא ביצה אחת גדולה
 לשונו ונראה לצריך לפרש לכל הביצי׳ הס קלופו׳ לאס האמרות אינן כ״כ מן השאר על שאפי׳ כל הקליפו׳ לא יועילו לבטל והוא לבר זר
 קלופות לא היה צריך ס״א משוםלאיכא ביצים גלולים וקטנים להא וברור הוא כמו שכתבתי ומשוס הכי בתבשיל היתר עם הביצה שאיןחשש
) וביצה שיש בה אפרוח או דם ג י  ולאי רהקליפה שעל ס׳ ביצים ממלאים מה שחסר מן הקטנים עכ״ל טעות אין צריך רק ס׳ לחור : (

 משמע אע״פ שהאחרים בקליפתן
 וכן פי׳ בפרישה סי״א והב״ח בקו׳
 אחרוןכחב עליו תימה בדולם שיכתוב
 בספר פי׳ בלוי שאין לו שורש ולא
 ענף בש״ם ובפסקי הגאונים אלא
 הרבר ברור דכשסאחרות אינןקלופו׳
 אע״פ שהאסורה קלופה אינה אוסרת
 עכ״ל ותמהני מאד עליו שהרי
 בירושלמי שממנו הוציאו הפוסקים
 האי רינא מפורש כן בהליא וכ״כ
 סרשב״א פא״ט והסמ״ג לאוין קל׳׳ב
 (רף מ״ה ע״א) והסמ״ק סי׳ ר״ז
 וכ׳יכ הרשב״א בתשובה סי׳ מ״ו
 וז״ל וכרגרסי׳ בירושלמי כו׳ קלופות
 טס שאינן קלופות צריכין שיעור
 אלמא כל שהאסורה קלופה אוסרת
 את המותרות אע״פ שאין המותרות
 קלופות אין הקליפה מעכבת

 כו׳ . פירוש שאס נתבשלה עם ביצים מותרים לחור צריך ס״א ביצים
 מותרים אפילו אס הביצת אפרוח אינה קלופה ועוד יש חומרא בזה
 רבתבשיל,אוסרת עד ס׳ אע״פ שאינה קלופה או נקובה. נמצא בשני
 דברים היא חמורה מביצה טמאה ומ״שרמ״א.וקליפת האיסורכו׳
 קאי אתבשיל עם ביצת אפרוח שמצטרפת הקליפה של איסור עם

 התבשיל

 ודא לודאי הקליפות מצטרפין לבטל האיסור וכמ״ש הרב בהגיה בסמוך
 אבל אנן הכי קאמרינן רכשתחשוב הקליפות לבטל צריך כל כך ביצים
 כלי שיהיה בין הכל ס״א וע״ר משל כשיש ממשים ביצים של היתר
 והקליפות מחזיקים י׳ ביצים לא סגי בהכי(וכןנראה לפע״ל מוכח בש״ס
 סג״ס לצ״יח ע״א לקאמר החס ההוא לאתא לקמי׳ לר״ג בר רבי א״ל אבא
 לא שער במ״ז ואנא אשער במ״ה ורש״י פי׳ החס הסוגיא לקאי אתרבא

 ולא ירדתי לסוף לעתו לפרישא דשמעתא לא משמע הכי כלל אצא נראה דקאי אכיציס למיידי החס וקאמר אבא לא שער במ״ז לפי
 שהקליפות של מ״ז ביצים שהיו לפניו היו מצטרפים שעלו לס״א ואני אשער באלו שלפני שגלולות יותר במ״ה והיינו דפריך התם אר׳ חייא
 לאמר כלום יש ל׳ בתמיה ומשני גוזמא כלומר לולאי א״א של׳ ביצים גלולות יעלו ס״א אבל לפי׳ רש״י ק׳ מאי פריך ולל״ל גוזמא רהא ע״כ
 מיקל בחצי שעור וא״כ אפילו בל׳ סגי וכלמר ב״ר אשי התם לסבר לשעוריה בל׳ פלגי לזיתא והכי איתא להריא בירושלמי לתרומות פר׳
 בצל כדפי׳ וזה ברור) ודלא כהפרישס סי״ב שחייז אהא ללא סגי בס׳ בצירוף הקליפות משוס שחששו חכמים שמא ביצה אסורה יהיה גלולה
 כ״כ שתוך שלה יהיה גלול משאר ביצים להיתר עם קליפתן עכ״ל כי זה הוא לבר שאין לו שחר והשכל והחוש מכחישושהיאך אפשר שלא יהא
. הטעם ׳ ו  בקליפות של ס׳ ביציס כביצה אחת מהן אלא ודאי העיקר כמו שכתבתי והוא ברור ואמת: טז וצריך ס״א ביצים של היתר כ
 כתבו הרבה פוסקים ללפי שיש בביצים גלולים וקטנים והבא לבטל ביצה אינו משגיח עליה לראות אס זו וכולן שוות ממש לפיכך הוסיפו
 אחת עכ״ל ולטעם זה כשנתבשלה בתבשיל היתר א״צ אלא ס׳ מן התבשיל לבטלה וזה לעת המחבר אבלהרמב״ם פט״ו מהמ״א לין י״ט כתב הטעם
 מפני שהיאבריה בפני עצמה טשו בה היכר והוסיפו בשיעורה עכ״ל (וכל זה לאמייריאלא לבטל פליטתה אבל לא לבטל־ גוף הביצה כלאיתא
 ברשב״אוב״י ופשוט הוא) והוכחתי בספרי רר״ל שהביצה עצמה היא גריה בפני עצמה וכרעת החוס׳ והרא״ש והרשב״אבפג״ה בשםהראב״ר
 ומביאו ב״י לקמן סי׳ ק״י ושאר פוסקים לביצה הוה בריה והרשב״א בחלושיו לף ק״ו ע״א והב״י הבינו ללאפרוח שבה קרי הרמב״ם בריה
 ולפעד״ג כמ״ש(ולפ״ז ללילן לקי״ל בקלופה אוי בנקובה אוסר׳ אפילו אין 5ס אפרוח צריך ס״א אפי׳ בתבשיל להחמיר) ולטעמו של הרמב״ם
 אפי׳ בתבשיל צריך ס״א מן התבשיל לבטלה מיהו לטעמו של הרמג״ם היכא שנטרפה בקערה א״צ ס״א ולטעם הפוסקים והמחבר צריך ס״א
 וכרכחב ג״כ הרב בהג״ס וכתבתי שם שמעם הרמב״ם נראה עיקר בש״ס ושכן משמע בתוספות פג״ה (לף צ״ח ע״א) ל״ה אבעיא כו׳
 ממאי לכתבו שם ומיהו ק׳ כו׳ ויישבו ברוחק ולא תירצו לולאי כל האסורים שבתורה בס׳ וגס בביצים סגי בס׳ בתבשיל אלא לנתבשלה
 עם ביצים שאני דלפי שהבא לשער אינו משגיח הוסיפו א׳ בשיעורה כדי שיהא ס׳ בודאי אלא ודאי ס״ל דטעמא לאו משוס דלפי שיש בביצים
נ דעת מהרש״ל פג״ה סימן מ״ג ורנ״ש להחמיר ל  גדולים וקטנים כו׳ אלא מדינא צריך ס״א ע״ש ודוק ולכן נראה להחמיר כשני הטעמים ו
. שהבשר נותן טעם ול״ש בין טמאה לטהורה ׳  כשני הטעמים ועיין בשימןק״ו עוד מדיני נישול ביצים: יז וכיצה שיש בה אפרוח מ
 כיון שיש בה אפרוח וה״ה לנמצא בה קורע דם דשלא תיכלא בכולי כדלעיל סי׳ ס״ו וחשיב כיש בו אפרוח כ״כ הפוסקים ודוקא שידוע
 שהדס הוא כמקום האוסרו אבל בספק התערובות מותר כרלעיל סי׳ ס״ו וס״ד בהג״ה ועמ״ש שס וע״ל סי׳ צ״ח ס״ז: יח וע״ל סיסן צ״ט.
׳ וכן יש ו י״אכ  כלומר דשם ס״א בהגהה נתבאר דבמקום שאין הפסד אין לצרף עצמות האיסור לבטל וה״הכאן ועמ״ש שם ס״ק א׳: יטו
. ולקמן סי׳ צ״ח כתב המחבר ביצה שיש בה אפרוח או טפח דם שנתבשלה עם אחרות צריך ס״א לבטל פליטתן עכ״ל ומשמע אבל ׳  לגהוגכו

ח צ י  ביאור הגד״א כ
׳ ד״הגיעולי ופ״פשט יז^יל נטיש בריין יולא נ ׳08 פיר נ י  אחד ״פ לחן ותביאו תופי ג
 נחרמנין שהתיר אפילו בקלופיפ כיון דלא שגינן בגפי דיל! דנקלופות איירי 1
 [ו] ואטילו. דהרטב״ט נתב הטעפ פפני שחיא בדיה לכך הוטיפו אחת ואיב נשהיא
 טרוטח א״ג דק פ׳ אבל הרשב״א הקשת עליו דתא נולה טוניא רשפ לבטל פליטתח אלא
! [ז] וניצח שיש נוי. גפ׳ שם : י ו  פשופ דיש בחן גדולות וקטנות וז״ש ואטנתנשלח נ
. תופי שפ דיה בביצת : ( י  [ח] או לס . דשיא תנלא בבולה בט״ש בטי א״ט (ס״ו נ
. ירושלטי ט״י דתדוטות ניצח נסי נוי א״ר חנגיא הירק והקליטת י ו ] וקליפות נ t j ] 
 וחטיט טצטרפין אייו ואיסורו טתונו רב הונא אטד קליפי איפור מעלין את חחיתר
] ניצת כוי. נטש״ו דטיא נו׳ נטש״ש: [יא] יי״א י ] : ׳  וחניאו תדאיש נפ׳ נ״ח פי׳ ל
הא אקשיגן עלה ואע״ג דשנינן שינויי נ אפיח דאין הולנין אחר לשון נ״א י י ׳ . פליג ג  ט

. פשוט שדחו שפ אי טשופ הא לא י ו  הוא ולא טפבינן עלית. שפ : (ליקוט) וי״א נ
 אדיא נו׳ . טחית אכל נת״ח חלק עליו כיון דנולחו אטוראי ט״ל נן ליתא להאי דיחויא
. דשינוייא היא ולא סטנינן עלה נפש״ש ועיקר טוולוקתם ׳ ו  (ע״נ): (ליקיט) וי״א נ
' דנט׳ שם פ״ד ב' דלטירש״י טונח בחריא נשינוייא דידן דטותרות אנל סברא  תליא נפי
 חאחרונח טפי נפי' תופי שם דיה ניעולי נוי ונ׳ שם שבתוספתא טשטע נפי׳ ד״ת ע״ש
 וני דייקת בתוספתא וו (לפי סגירסא שהניאו מושי) טשםע נ״כ נטברא חאחרונח כאן
 טרתניא שט ביגיט ששלקן עפ ביציפ טטאים נוי (גיעולי נוי) ביצים ששלקן וטצא נוי
א יגיעולי נ נ  טשטע יברישא ביציט פטאים טטש (ול״ל ופרושי קמפרש מימססיק ננתייס נ
. ונראם שזזו כוונת הר"! שחטם עליו הפי״מ נשס״ק י״א . אמנם לפי סגייסא שלנו ׳ ו  נ
א דגיעוצי •ני׳ סני לנשוף לא מוכת מייי) ועוד כ׳ שט נתוס׳ שניוושלטי נ נ  נתיששתא ו

 באר היטב
 אלא שספק אס השרננולח היא נבלה או שחומה כגון ספק בשחיטה יקי״ל שהוא
ה . כחב השייך משמע אעש״י שהאחרים נם כן פ ו ל  סםול הביצה מותרת : (ט) ק
 בחליפת! אסור עד ס״א וקליפה ההימר מצטרף על דרך משל כשיש חמשיס ביצים

 פתהי תשובה
 לא נרגש שוט מרירות נכנד ויש הרנפ ביצים מתרנגולת וו כי הימה ננית יומר משנה וכנו
 בשלי יאכלו מגיציט סללו וטויין בעין םרגם ונתערבו בביצים אחרים וצידד נזה מואיל דרנו
 סמנשיריס נחשדה סמרה וגס יש טוו כמה צווים להקל שינ יש להתיר מלים שהוא הפ״מ אנל
יפ גאוטןשאין משש שימכור לישראל והיינו למכיר נשסס שבורים נ נ ו  הביצים יש למכור לעובד נ

 עיש ולעניד נראה דלפי ועתו ויש נזה נמס צווים לסקל עיכ מומר למנוי למוכי כוכבים של היתר והקציפוש מחזיקים י׳ ביצים לא סני בהט אלא צריך ס״א(והטעם הואיל
ה ומוציא נוף האיסור והוי כביצה שיש בה אפרוח ־ וקלופה היא כח האור שולט נ י - - • • ־ ״ י
 שאוסרח אפילו אינה קלופה מ״ז וכן הסכים הש״ך). ודלא כג״ח שמיקל אס
 האסורה קלופה וההיחר אינה קלופה ומחיר הכל וזה אינו נראה כלל ע״ש :
ו הרבה פוסקים לשי שיש ביצים גדולים וקטנים לפיכך הוסיפו  (י) ס״א. הטעם כחנ
 א' ולטעם זה כשנתבשלה בחנשיל היחל א״צ אלא ס׳ מן התבשיל לנטלה וזהו
 לעת המחבל אנל הרמנ״ס כ׳ הטעם מפני שהיא נלית בפני עצמה עשו בה היכר
ם א ה  והוסיפו בשיעורה ולטעם זה אנילו בתנשיל צריך ס״א לבטל מיהולמעס ו
 נטרפה נקערה א״צ אלא ס׳ ולדעה המחבר צריך ס״א ונראה להחמיר כשני
ו אפרוח ולוקא שידוע שהדס . השעם שהבשר נ״ט וה״ה לנמצא בה קולט לס דשלא תיכלא בכולא בדלעיל סימן ס״ו וחשיב כיש נ ח ו ר פ  הסכלות על׳>: (יא) א
נ) צ״ט. פי׳ דשם נחנאר דבמקוםשאין הפסל אין לצרף עצמוה האיסור לנפל וה״ה באן ונט״ז ספק הערובות מותר בנסי׳ ס״ו: (י  הוא נמקוס האוסרו אבל נ

 אן כשהם שלמיה ונמיש הש״ו למיל סימן ניו ס״ק ניא ע״ש . ועיין נשו״ס וכוון יצחק מלק
 יויי סי' ד' שסארין נזה 1מעצה לאותם הביצים עצמה אין להתיר אפילו מס שהטילה קודם ג״י
 אנן אס נתעינו הביצים ביוב ביצים אחרים מומרים נוי! יבש גיבש מין במינו שיש לצרף
י שנמנין ונס יש לצין יעת הפוסקים שהניא הש״ן נ  דעת ספיסקיס יניציס לא הוי י
 גדיני סיס אות א' ואס נודע שני כסטיקוס כאחד מתירי( אשיי ספק אמד נגיף וש׳ א׳
 בתערובת אפילו בדני חשוב ופסק כן הש׳׳ן נהש״מ א״נ ננ״ד אפילו שלא נהפ״מ שיי לאכול
 ש:יס שנים ויוקא אס לא נתערבו נהס הביצים שהטילה נתיך ג״י סטיו לשחיטה אנל אס
 נמטרנו נסס גפ אחו מאלו שהטילה נתון ג״י קשה להקל ע״ש : (Q וקליפות חאיטוד.

׳ נעה שציינתי שט  צ״ס סעיף נ
 ונ״נ הרשנ״א וש״פ: י מיטוא
ן נ שמן בי אנא מזלין י י  י
 צימ והטעם לטי שאין סניציס
 שיין גגולן ומנין ושיש:
 (°) נתנ גנ״י ע״נ לנטל
 הטעם קאמר ואלו לנטל
 הביצים עצמם הרי כתנ ואפי׳
 נתערבה באלף כולן אסורות
 ובביצת אטרות מיהא משמט
 דלדגרי הכל חשיגא בריס
 יאשילז באלן hi נשלה זכז׳
 ולקמן נסי׳ ציח סעיף וי
 סשק נהויא יצריו ס״א לנטל
 פליטתם: יא טוו נשס אניו
 היא״ש !נ״כ שם התוספות
נ סרשנ״א נת״ס:  יסרשנ״א: י

 נקודות הכסף
 מצטיפית והא ינעינן ש״א
 היינו נציווף הקליפות וכמ״ש

: (שט. י י  נש״ן סעיף קטן י
 ה״ק י״נ) ובזה פתורץ בוי.
 לא מירן מייי יויאי א'
 הוסיפו בשעורה אנל הקליפות

 פרי חדש
 ננייי1 ה״ו נבשר השויש מן
 TO זאשזיה שוי נשס הלשנ״א
 קשיא לי מיגיסינן בירושלמי
 נטרק י׳ יתרומומ ניציס
 שהקדימו הרי אלו אסורות פי׳
 ילא שרינן משום אנר מן מתי
 אלא כשנגמרו נקליעה קשס
 משוסילא מרנינןלהו לסיתירא
 מקיא יתקח לך ולא לכלניך
 אלא נניצים גמורים לגמיי
 אנל אס נולדו נקיוס לחודיה
 אסירי ופא דגעולי ניציפ
 מותרות סייגו אן שנגמרו
 לגמרי בקליפת קשה ואיצטוין
י רנינן להו נ  ילא תימא ו
 להיתירא פ״מ כשנולדו מעצמן
 אנל כשהפיל! ע״י הכאה נלא
 זמנו אף שמס גמורים לגמרי
 נקליפס קשה ה״א יאסייי
 משוס דמיתי ניצישהזי חידוש
 יהא אירה גינה! ואי! לו נו
 אלא מוושו קמ״ל יניו! שהס
 גמוייס לגמיי מומויס אנל
 כקרום לחויי' אסיייט אע״ט

 תדושי בית מאיר
 (סיטן פיו ש״ך טיק 0״ז)
 כחנ להוכיח יתיס׳ סגיי
 הטעם דצריו ס״א משוס נייה
 ניעת הימנ״ס ולענ״ד מוכח
 מתום׳ איפנא . ני״ס ניצה
 בסי נתבו וניצה וכו׳ ווה
 דוחק גדול דמאי, חיחש'
 בניצה שיש נו אשרות פשיטא
 יאפרוח אושר •ותר מכרי
 קליטה דניצה. ונאמת לפ״י
 י״נ אשמועינן חיייש גדול
 לאפוקי מהמסקנא לביצה צריו
 ס״א נשלמא לשעם השו״ע
 מה״ח לומר דטליג ר״נ אלא
 דר״נ איירי בניצה שנשלק עס
 תבשיל דנוס נע״מ דאיצ ס״א
 אנל לטעס סרמב׳׳פ אין חילוק
 נוס ופשישא ושליג . ואיכ
 למה לסמוס׳ להמציא חידוש
 יומר א״ו ילא שניי כהרמניס
 ואין לומר דאףלטעססרמניס
 לא פליג ואיירי נטריטומ ו״א
 ועיי נו״ה גגיצמ אפרוח .
 ואולי י״ל שדחק לסחוס׳ סל׳
 ואין ניצה מ! המניו ודו״ק:
 (שט) נמנ דצא נסרשנ״א
 וביי אלא והומג״ס קורא

 1ליזן טהדש״א
י א ד ו  (ש״ו ס״ק ט״י) ד
 הקליפות טצטרפין . עיין
נ : (ש״ע סעיף י  ט״ז טיק י
ך ט״א ניצים של ו ף צ  סי) ן
 חיתר . עיין טיז סיטן פ״א
 פקיד ועיין ש״ך כאן ם״ק
ה שיש צ י ב : (שס) ו ו  ט״
 בה אפרוח . ולבטל חביצת

 צבי לצדיק
ח) וע״ל ' ן ס״ק ׳ נש״ ) 
 טיטן גיו והיה נאן . וייל
 ושם מחמיר ונעצט לפעמים
 יש נ! קצת מוח משא״נ

 גקליפי ביצים :



ת ל ט ה ו א ק fop כ י כ ת פ ב יורה דעה פו חלמת ביצים ש ה * י י » 

ה שם הר״ב כלום וחייכן ע!>פ?גמ הגמיא פ״ייה יף י  התבשיל של היתר לבטל בס׳ ביצה האסורה וכל שכן קליפות ההיתר ניצח טמאה וטרפה אין צריך בישול ולא מ
$ לי01°1״״! « i אפרוח משוס שנלאה עיקר בש״ס ופוסקים כהמחבל: כ אפרוח שנולד כי׳ ( ד י  אס יש בתבשיל איזה קליפות של היתר שמצטרפים: (
תר. הטעם איתא בש״ס ופוסקים מפני שאין האפרוח נוצר מן ניצש השי! חיגי! יו ס״י י . לאין האפרוח נוצר מן הביצה עד שתהיה נסרחת ונעשית מו ׳ ו  שנולד כ
A*נש • ׳ ו א וי״א כ . י שאין הביצה על לאחר שנסרחח והוי כעפרא בעלמא: כ . . 

 מפורש להתיר בש״ם ובכל הפוסקים
 גס בל״מ ובת״ח כלל ס״ל ל״ב כשב
 על האו״ה שאין טעם ללבריו וכן
 בסימני ת״ח שם סתםכהמחבר :
ב ולכתחלה יזהר - פי׳ באפרוח  כ
 זה שנולר יזהר לכתחלה :
. ׳ ג שהתחיל העוף להתרקם כו  כ
 כ״כ הטור בשם הרמב״ם והקשה
 הפרישה דהא כתב הטור לעיל סי׳

 ובעט״ז השמיט כל הג״ה זו ויפה מווו כשלא יצא צאויי העוצם

! ד 5

ף ״ א rtRS ש צ מ נ  טון למה לנו להחמיר נלמ־ ש
 ״ 1 יו נוייסא חולין דף סייד:
 יח יזוששות והרא״ש והרשנ״א

 וש״מ שם :
 נקודות הכסף

 שוני נינהו: (שם ס״ק י״י)
 ודבד «ד, סזנינו הפורש
. י ו  במשנה פ״ה דחרוטות נ
 ל״י נלל דיוקא נמלומס
 אשכמן יגויו וננ! שוני ומוי
 וסמסנמלתא ושכימא גויי
 ושוו ויוקא נתיומס גולו
 כי םיני ולא לשהייה גניי
־ ־־ ואמי לידי מקלס דתשמא -  ־- י- ^ ־־ •
 ס״ו דאס ידוע שהוא מרוקם האפרוח מהיות אחיות ולא אשכחן
 חייבים עליו מן התורה וחילץ נמילסא אחייח׳ ועור יהנא
«י לסשנ; שיי« י י ־ - י ״ '  דשאני התם לנמצא לס בתוך הביצה »
 וממנה יולד האפרוח מ״ס אסור יעשסינן לה «י שתלו:
y? %£?£>&2 משא״כ כאןרכבר נתהפך הלם ונעשה 
 גבלא ונפסקה ממנו העוו! שאין נחייישיו שתעה על היי״ו
t&tSXMUS י מ ס י ן ״  עול רם בעוף לפניט ו
 מצל עצמו מותר אלא שעליין לא וגיעולי ניציס השמיש ע״ש
ם י ? י נ פ , ^ מ ם י ^ , ע "  יצא לאויר העולם ואף שעליין אין» ״
 חיות להיות עליו שם עוף מ״מ גבלא סעאיס שנתנשלו עם מהווים

 ועפרא הוא ואיני איסור דאורייח׳
 עכ״ל והב״ח בקונטרס אחרון כתב נאחינייתא עכ״ל ונומשמע
ך נייישלמ׳ ומרומות נפירש״י מ , ס ל ס 3 י ו ד ס ב י ר ג ם ד ה ז ק ״  ט

 . י והניאו הפוסדס ווי! וס
 ושום ראיה ותירץ בחיבורו דמטור כתני היייף נפייוש נפיק

 סובר כר״י שהביא במסקנא גסי׳
 ס״ו דמתיר גס הדם אס נמצא חון
 לקשר א״כ לדידי׳ אין שוס דם ביצים
 אסור מראורייתא ודברי םש״ע א״א
 ליישב כלל שהרי בר״ס ס״ו כתב

 כעפרא בעלמא והוא מימרא מפורשת בגמרא רק שהאו״ה כתב
 נוהגים כן וכתב ד״מ עליו ולא ידעתי
) כ ״ אפרות שנולד מביצת נבילה וטריפה וכאן כתב רמ״א לכתחלה ד י )  ז

: ר ת ו  (ע) מ
א [יב] (יד) ויש אומליס דצא נהיגין p (כארוך) כ ה ג  ד

ב (ד) ולכחיולה יזהר :  כ

 ח יי ביצת עוף טמא שהחהיל העוף להתרקם בה
) ני" וביצת ו ט ) ף ו ע  היו לוקים עליה משו׳ שרץ ה
ג שהתהיל העוף להתרקם בה ואכלה  עוף טהור כ

ת («י) מרדות: כ י מכין אותו מ  היו ט
ד עוף שהוא ספק ה אינה יולדת לפיכך כ פ י ר ט ז  ט ט
) משהין אותו עד ״ ) ( ז ט ) ם י צ י  טריפה והטיל ב
ה אם יטעון פעם  שיטיל כל ביציו שטוען כבר כ
 אהרת ם כשרה ונדע זה כששהתה בין סוף לידה
 לתהלת לידה כ״א יום(ח< שלמים כי כן זמן עיבורה
ה  והוא הדין לתרנגולת שלא ילדה מעולם שנולד ב
 (יי) ספק טרפות שאם ילדה אתר כ״א יוס מזמן
 שנולד בה ספק טרפות היא והביצים מותרים

 (אורחת חיים מביאו ב״י בפ״ס נ״ז) :
 י מ יי אין מוכרין(י) ביצת נבילה וטריפה לעובד
ם שמא יהזור וימכרגה לישראל כיצד יעשה י נ כ  מ
 יטרפנה(0 בקערה וימכרנה לעובד כוכבים שאז
ח M יי׳ במה  ודאי לא יקנה אותה ישראל ממנו כ
 דברים אמורים שרואים אותה טרופה בידו שיש
ש שישראל מכרה לו מפני שהיא טריפה אבל ת  ל
ת שנילוש בביצים במקום ט פ  מותר לקנות ממנו כ
ת של עובד כוכבים כיון שאין רואים אותה טרופה בידו :  שנוהגין לאכול פ

מ סי׳ שנולדו בקרום כעלמא אף ג שהיי 5י״ש rp ס  ניישב מ
 דחייבין עליו דאוריי׳ וכאן כתב מכת מרדות עכ״ל ובאמת לפי מ״ש הב״י בר״ס ס״ו דהרמב״ס(דהכא) חולק אמ״ש הטור לאם ידוע שהוא מרוקם ע״פ שאינם קלופה אנל נצא
S ? j£J דעת'ראח  האפרוח חייבין עליו דאורייתא א״כ דברי המחבר בש׳״ע א״א ליישב אבל תימא דהרי הטור גופיה העתיק דברי סרמב״ס בסתם ועל דכיי הב״י׳ 1קפ
 ק׳ דהא הטור כתב בסי׳ ס״ו בסתם חייבים עליו מן התורה וגס הרא״ש בחשוב׳ כלל כ׳ סי׳ ד׳(ומביאה ב״י בסי׳ ס״ו) סובר דדם ריקום אסור רס״ג ניעולי ניציס מותייו
« w f ^ ' ס * " » 8 » ל ל  מלאורייתא ומ״ש הטור אח״כ רדי התיר גס הלם חוץ לקשר אינו סותר למ״שבתחלה סתם חייבים עליו לאורייתא לודאי כשנמצא מון לקשי י
 מותר לגמרי וכשנמצא על הקשר שהוא דם ליקום אסור מן התורה ועול מלכתנו הרא״ש והטור אח׳׳כ בסי׳ ס״ו וטוב להחמיר ט׳ ע״ש משמע מותרת ע״נ וא׳ג יש לנו לוננ׳
ל £?רח ולאיכגירסס ב ס ק " י ב א י ט ש ״ א י פ כ י ר מ  להליא לס״ל לרם ריקום לאוריית׳ אלא דברי הפרישה נראין ברורים בטעמן ומצאתי סמך וראיה לרבריו ממ״ש ה
 מרא״מ דאם הרם בחלמון באותו ענין שאינו ניכל בו מקום התחלת האפרוח אז רוקא הוא אסור משוס תורת לס אבל אס מלא לס וניכר הספלים שלנו'אלא יאנחי קשס
0 א ש י פ י 1 "אנלנלאסיזם א י א  בו מקום התחלת האפרוח מותר דסמוך לרקומו הוי כעפר בעלמא עכ״ל ואע״ג דב״י כ׳ בסי׳ ס״ו ע״ז וכראה לדברים אלו 7w°,vr י
 כן דעת הפוסקים עכ״ל י״ל דלא פלינ אלא על מה שהתיר לגמרי אבל מדאורייתא מיהח שרי ואפשר גס דברי המחבר יש ליישב כן וחזר 0 מעויוח אפויים ויציל י£׳ל
, p,•^ >א לפישנ׳א יסייושלמי מילתא א ל . ^ ו ׳ ד עוף שהוא ספק טרפה ט  ממ״ש ר״ס ס״ו דהרמב׳יס חולק על הטור וכן משמע קצת בספרו בדק הבית בסי׳ זה: כ
%455Bnw $ . כלומר אס יטעון ויטיל ביצים אבל בטעינה לחוד 5 ׳ ה אם יטעון ט  tfbוע׳ סימן ס״ק ה׳ וכבר נתבארו דינים אלו בס״ס צ״ז ט״ש: כ
ז אין מוכרים. ע״ל סי׳ פ״ד ס״ק י״ח י TO בד״א ולייז מוסרוש.וס״ה כשלא ו כשרה. וכן כל הביצים למפרע כשרים: כ  לא שרי וכמ״ש לעיל סי׳ נ״ז ס״ק מ״ס: כ

. ע״ל סי׳ קי״ב ובמ״ש שס: ׳ ו ט פת שנילוש בביצים במקום כ : כ ׳ . כלומר בד״א שאסור לקנות מעובד כוכבים שמאין כו ׳ ו  שרואין כ
ש י  ביאור הגר״א ו

tp טשטע נפירשיי וטשטע נתייא רטותדית(ע״כ): [יב] וי״א נו׳ . עשיך : [יג] וניזנוז כו׳. שם ואע״ג דראב״י הוא כט״ש בפ״א יי״ט (וי ני) ננהיג שלא י*א לאויר העולם 
 רבנן טורי נט״ש נדיט ם״ו (ועמשיש):

 באר היטב פתהי תשובה
 מחלת דדוקא כתבשיל מצנןרפין קליפס האיסור מס ההייול אבל לא גסחס ביצים מיין מיש לקמ! פ״ צ״ט סיק א׳ נשם סשונמ פסר״י פלוי סי׳ גי• : (ד) ולנתחלח
ן קנ׳׳א שומם שעט זס וכתב הוא מ מ יזהר D״Mא . טגס/ו ס״ק י״ד ועיי! בשאילה יפגין ח״א ז ו ר פ א ״ ר א י ש ג ש ס מ י ק ס ו ש ) ן י י ס א ע מ ר ה ח ו ך ס״א wj,. <\u ט , ר 5 

W ״ • •? • * 1 ואין נוונס סרמ״א ז״ל דצנתחלה יוסר שלא לאכול סאשיומ אלא כוונתו יוסר שלא להושיב W k ״ •׳• ^ ־ , w 

 גיד הנשה וווק ;
 פרי חדש

 שאינן מעורות נגידין וזה
 הען דעש הרשגיא ומצאתי
 נשפר הרוקח נסי׳ מעיו שני
 וויל ניציס שתקיימו מותרות

 טעמו וכחן כתב
 יש ליזהר ובלבוש לא כתב הך
 אזהרה לכתחלה ולי נראה טעם נכון
 לאו״ה בזה דיש לחוש שמא ישהנה
 נביתו שיניחנה תחח התרנגולת כדי
 לעשות ממנה אפרוח ויהיה מותר
 ויש לחוש לתקלה שמא נתוך כך
 יאכלנה כך כמו שמצינו *) דבר זה
 מפורש במשנה פ״ח דחרומוח גידולי
 תרומה תרומה ופירשו שם היינו
 מדרבנן דחשו שמא יהיה תרומה
 טמאה ביד כהן כי היכי דלא לישהה
 לגביה עד זמן הזרע כדי לזרעה
 ואתי לידי תקלה על כן גזרו דגם
 הגידולים ליהוי תרומה והכי נמי יש
 לחוש שמא ישהנה עד זמן שיזדמן
 לו להושיבה תחח תרנגולת לעשות
 ממנה אפרוח וצ״ע לתרץ זה בגמרא:
. ׳ ו ) וביצת עוף טהור כ ו ט ) 
 עיין מה שכתבתי מזה סי׳ ס״ו
. ׳ ) משהין אותו כו ז ט  סעיף ב׳: (
׳ נ״ז דחיישינן י ס א י  ול״ד למ״ש מ
 לתקלה אפילו כספק טריפה אחד
 התם שאני לצריך להשהות י״נ חודש
 משא״כ כאן פהואזמןמועט וחילוק זה
 סוא בהגה׳ ש״ד בדיני ביצי׳ סי׳ ע״ג:

 העלו קיום ואינן מעויות
 שמותייס והא ילא נקנו היתרי
 ניציס שאינן מעורות נגייין
 מותרים משוס שאס לא נגמר
 אלא החלמון אף שאינן מעויין
 מידי! אסויין משוס אמיה
 יכירן אמו היא זנמיש לקמן
 נסי׳ שיו ס״ס ולעיל נס״ק וי
 ולסכי נקש סילתא פסיקא
 ובל שהקדימו מותיין ושונ
 יאיסי גתוססוס נפיק א״ט
 יףסיי וגיסי ביצים שסקרימו
 אפויות סי׳ מלשון ייקוט
 האפיוח והיא גייטא נכונה .
 ודע שראיתי נדניי סי״ן ינר
 משוה שהוא ז״ל דחס שירוש
 דש״י משום ינתוששח חני
 לסו נשיתי דמני המס גיציט
 שהורית ששלקן עט הטמאות
 ותני נמי גיעולי ביצים אלמא
 שרי מילי ניגהו וכן כתגו
 סתוס׳ וסרשג״א אלא שסיים

 תרנגולת על ביצת שרפס דוס אסור משוס דומי למנש( *פור וכתב עוו דאולי אפילו
 סאשרוח אפוי למי שהושיב התרנגולת על ניצס אסויס כיין המבטל איסיי דאסור למנסל
 עצמו כדלקמן סימן צ״ט ש״ס ולא שיי אלא למי שלא נעשס גשבילו ט״ש : (ה) שלטים .
 עיין נסשונח ביח אפרים חיויד פון סי׳ ט"! שכתב דייל שאין י״ל שצמים מעל״ט ואשי׳
 מאמצע יום לאמצע יוס אצא ד״צ שצמים ממש לחשבון הימים מערב ועד ערנ וציינו עניל:
. עיין גתשונת ניינ חניינא חיו״ו סוף סי' קפ״ו שתמס עצ הטור וסמחנר ׳  (ו) ביזנת כו
' ס״י לא שניני אצא ניצת שישה וכיה גיוסת סיאיש ומנ״ל למיצף  יסיי בברייתא נחילי! י
 נס ניצת נניצס שאינו אשור אלא מדרבנן וע״ש בחלק או״מ סוף הי׳ ע׳ שנתב ולוניי סמיוני
״ג דיננן  נפי כ״ש וסא ירנא נמסכת, ט״ג נתישין שנפל עציפן מנימא יחטיא מייי* נ
 ניחא ע״ש ועיין לקמן פ" קי״ג סעיף י״א ומ״ש שם: (ז) בקעיו־, ויפנינה . [«ין בתשובת

 חיש סימן ״׳ס סובא לעיל סי׳ ש׳ינ שקיא]:

 נוצל מהכיצת על לאחר שנסמזמ והוי כעפלא בעלמא : (יל) וי״א. כתב השייך
 ונעע״ז השמיע כל הניס זו ויפה כוון למה לנו להחמיל בלבל שנמצא משולש להיתר
 בש״ס וכל הפוסקים והנן״ז כ׳ השעם שיש לחוש שמא ישהנה בביתו שיניחנה חחת
 התרנגולת כלי לעשות ממנה אפרוח ייהיה מוחל ויש לחוש לתקלה שמא בשוך כך
 יאכלנה נמו שמצינו לבל זה מפולש במשנה ס״מ לחלומות דמשיס סעס זה גזלו
 לנס הנילולי חלומה יהיו חרומה שלא ישסנה התרומה שמאה על זמן הזלע לזרעה
 וצ״ע לתרן זה בגמרא עכ״ל. ובנקולח הכסף השיג ע״ז לל״ל לחלומה לשכיחא ע״ש:
 (עו) מרדות. הקשה הפרישה להא בסי׳ ס״ו כ׳ המור לאם ילוע שהוא מלוקם
 האפרוח חייבים עליו מן החולה וחיק לש״ה לנמצא לס חוך הביצה מ״ה אסור מן

״ . ^ הר״ן וו״ל ואעיג דלא קיי׳ע ) ל ״ , )  י

י ני הא פתני׳ לסא אסיקנא י י ס ס ג , מ ״ מ c י  י י ג
 י אין משתין כ״א יום אלא נט׳ ג״ה וניציס שהורונו

 החולה משום לס משא״כ כאן לכבל נתהפך הלם ונעשה גבלא ועפלא הוא ואין
ג הע״ז יל"  גו איסול דאורייתא יגע״ז בסי׳ ס״ו חילן לכאן מיילי שאין בו לס לק ריקוס בשל וזהו מלרנק עכ״ל: (סז) משהין . מ
 מ/יישינן לתקלה אפילו כ0פק פריפה א׳ החם 0אנ׳ לצריך צהשהומ י״ב חודש אגל כאן הוא זמן מועע. אבל בה״י כתב אתילו גני עוף

. כחב השייך אבל ולאי עריפה ששלקן עס הנומאוש מוחיות ק פ : (יז) ס ז ״  חיכף ומיל ימיתנו וימכור לעובל כוכבים להיינו ימכול לעובל כוכבים וימיתנו אח״כ סעובל כוכבים ע״ל סימן נ
. שאסור לקנות מעובל כוכבים: אט״ה גמרינן מינם דגיעולי א ״ י  לא ועי׳ סימןנ״ז וסימן ס״א: (יח) ב
 ביציה לאי הייני גיציסמשורוח
 כו׳ ע״כ ואגי *w עליו יהא נפיק גיי סנשס מוקמינן להן מתניתא בביצת אפיוח זכי!( דאית בה אשרומ קרי לס שמאס כמבואר סתם נסוגיא וא״כ כולה מחני׳ מיזרצתא סיא וללא כמ״ש סוב ו״צ וצ״ע :

 נליון םחרש״א
 mtt יש חילוק יביש בת אפרוח סקדי בדיה טשאיכ ביש בה דם לקסן סי״ק םק״נ : (סעיף וי גסג״ה)
 ולכתחל' יזהר, ד״ל לחושינ תדגנילת על ניצת ננילה וטריפה נטי דאין ניטעים אגוז בוי ואי! זורעים את
 הערלח ונש״כ הנא דליכא זוו״נ ועגיגו כסנפל איסור לנתחלח (ולדידיה אפשר דיעבד גטי אסור) ת'
 יעביץ בישוב תטיחי הט״ז ס״ק י״ד: (שין ס״ק נ״ג) דכבר גתהשך חרם וגעשח גנלא. עיין לעיל סיפ!

 פ״ד ס״ק טיב •י (E"" מי) משהין אותו «ד שיטיל. בטי בית אוטר:

 חדושי בית מאיר
 לביצה בלא אפרוח בריס כדטח םראנ״ד. ווה ודאי ליחא שהיי סיאב״ו מוכרח מכח !9 לימי שדינו
 צינטל מימ נאלף וצא נכ״ש מנח מס ימוכח נמשכח ביצה וליימ יפוני אש שירכו לימנית ביצה
 בטילס וכדאית׳ בניי סי׳ ק״י נשמו ואילו סימנ״ט משיים פ' ט״ו ה״ו אנל שאי וברים אע״פ
 שדרכן לימנות הרי אלו פולין בשיטור! ומעילם לא וכר השיעור באלף לנ! סניור גסושנ״א

 וביי בהבנתם ודוק:

 צבי לצדיק
 (שם סעיף •י) מביצת גנילת י קשה מאד הא אמרי׳ גביצס דף ו׳ רביצה במעי אמן אינה מגדלת אפרוחים

 ומינא
 שזה מעיקרא ותקשי סא נמי אימתי קנניל לכי משיחת כו׳ . וצ״צ דסקדש שאני שאן שנעשס אפר אסור . והיה בע״ו יכן

 גננול״ש . ולמ כירושלמי פ״י ותרומות 1ש״נ ימיש :
 (יו״ד ח״א)

 יד אברהם
 (פיטן «*ו םזניף יי) אפרוח שנולד םביזנת נגילה וטריפה פותר . שאין סאשרומ נוצר אן לאחר שנמרחת
 הניצה והוי נעפדא בעלמא ט״ז וש״ן. וק״ל מייושלמי שש״א יטדלה איתא ביצת מקדש שנעשיח אפרוח נהנא

 אמי אסורה ופויה אוסס כמו שהיא שזה עכשיו רייא כמו שסימה
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. ודעת העור משמע דאסילו במקום שאין נזהרין בשם או״ה כלל מ״ב דכן נוהגין אגל באו״ה שלפנינו אינו כתוב שס שק ׳ י  ל ויש אוסרים כ
 מפה של עובדי כוכבים מותר למכרו לו מרפה וכן נ״ל שהוא דעת נוהגיןגם לא ראיתי מנהג בזה וכן נראה להדיא דעת מהרש״לפא״ט
 התוספות פרק א״מ(דן! ס״ד ע״א ד״ה סימנים) והרשב״א והמרלכי םקי״ח דשרי מיהו יכול להיות-דכל הני פוסקים מיירי בעובד כוכבים
 לשם וכ״כ הר״ן שם להדיא וכן משמע דעת הסמ״ג וכן נראה מדברי שאינו נחתום אבל בעובד כוכבים נחתום שכיח מובא שמערב עם הפת
 שאר פוסקים וטעמא דכולי האי , ביצים טרופות וחיישינן שמא
ננים אין ימכרנו לישראל ובהכי מיירי הסמ״ק  לא חיישינן שיערבו טס הפת וגס הגה ל ויש אומליס לענפיו לאין נזהרין מפח של עובלי כו
א והאו״ה גס הב״ח כ׳ סברא זו אע״פ מ 1 ש נ י ש י י ח ה ד פ י ר ו מ ל י ס ה א ר ו ס ה א צ י ס נ י כ כ ד ט ג ו ע י ל י כ מ  ימכרנו לישראל גס רוב עיסת! ל
) שמדברי הרב בת״ח שם וכאן נראה ק ״ מ ם ס ש נ / מ נ י ״ ל מ ל T נ b ) ל א ר ש י f ל ™ ' ס ? ! ע ז * נ *  אינן נילושין אלא בביצים שלמיה 4

l i t )J' 1 1 ' ״ y ו ) והכי(ימ) נהונ במקום לנוהגי! לעשות הפת טס ביצים וכוהניו 3 * א י ״ , ל " 
. דלכל עובד כוכבים אסור למכור : ש ו ח ן ל 1 ח א ו מ ו ר 0 ' י א ש ו ^ 3 ח ו נ ק ^ ל  וכדאיתא בש״ד סימן ס •נו ובא״ו ה
. וכתב ׳ א והכי גהוג במקום כו  של מסרי״ל בדיני ביצים ושאר ל
 פוסקים ומ״ש הרב והכי נהוג היינו ט״פ מ״ש בת״ח כלל ס״ז ד״ד בת״ח דאפ״ה אין לקנות ביצים טרופות מן עובד כוכבים ע״ש :

 באר היטב
. וכתב בת״ח דאס״ה אין לקנות ביצים שלופות מעובל כוכבים ע״ש נחתום אבל בעובד כוכבים נחתום שכיח שונא שמערב עם הסת ביצים שלופות ג ו ה  (יפ) נ

 וכ׳ השייך מיסו יכול לסיוח דמי פוסקים המחירים מיירי בעובד בוכגיס שאיני וחיישינן שמא ימכרנו לישראל עכ״ל:

 בקערה ופריו סו ונסיג מי שרי לזנין מנייהו והא מגיא אין מוכרי! נילי טריפה טרופה לפונו כונניפ אא״נ מרופה נקערה לפיכן אין לוקמ׳! מהם ביצים;ודומות נקעוה נוי משמע ודווקא טריפות לגמרי לי) זניין
 מינייהו אנל מתונות ושגורות זנינן מינייהו ומינה כאין מונריס להס אא״כ טרופית ומעורבות לגמרי וכן נתנ הרשנ״א בחידושיו:

 צבי לצדיק גליון מהרש״א
 משנחמ לה ניצמ נבילה שנולי אפרומ . ויש לומר דווקא אס היא חי׳ או מילא יצא (סעיף י׳ נהג״ה) ונוהומ נו חייזר. עיי! ש״ר לעיל סק״ו ים״ו פ״פ ד׳ :

 וואי לא ננמרה ואינה מולידה אפרוח אנל כנבילה י״ל ינגמיה רק •לא יצאה י
 בשביל שמתה נעת שרצה לצאת . ושוב ראיתי שמיגיש נזה נפרי מגייס סימן ט״ו :

 (שפ מעיף י׳ נחג״ה) והבי
 נהונ. ודע שאףשמכיי הניציס
 טרופות שיש ניר העוני
 כינניס שהן ממין עוף טהור
 אסירי מיינא וגמרא משוס
 יריע חזקמייהו היון יטוושימ
 ני נהי ויש לחוש שמא מננלה
 יטרפה סס שמכרם הישראל
 לעינו נונניס ונמ״ש הס״ס
 ופי' טרופות היינו שהם
 פ-־ושוח לגמרי שהנל מעורנ
 ניחד חלנין וחלמון אנל אם
 שבויות שהחלנין יהמלמין
 שלם נאומר משל עוף פלוני
 טהור סגי ונדתוכח נפי א״ט
 דקחני לוקחיסביציס בכל מקים
 יאיקימנא לה באימי של עוף
 פציני טהור ופרשי' ולנווק
 נסימנין ומשני לא צרינא
 יחחונומ ומקשינן מו ולניוק
 נחלנון וחלמוןומשני נשריגוות

 ומיכא
 הניצה

 משבצות זהב יורה דעה פו הלבות ביצים שפתי דעת

 א ןא(£ילן . עש״ף לטיני נילל נל המוניים אפילו חוחזק ננשרוח נל ששני ואשיח הדין
 םיטן טיםאח היא דאין נטהירים נן עש״ך סי׳ ט״נ אית נ״ו דלא כלניש שם
 י״״ש •י ב לפינו . עש״ך חנח דעח הפחנר נר״ם דווקא ישראל סהיט! ילא עיבד ניכנים ולפינך נתנ
 שאין לוקחי! טעיבד כוננים אלא בט״ע לא באיטר שע״פ וטהור וחלנוש שנתב עובד כוננים טחיטן
 בשאלה יאה״נ נחב לפיבך אץ קוני! אלא נט״ע והוא שלא בדקדוק יהר״ב שהגיח תיבה עובד עונבים
 חולק הוא אחסוזנר . ורע שאף שנתב טהרי״ן חביב שפי׳ האי הוא עיקר חיינו בטיר אכל נר״ט טשטע
 דישואל חיינו שאין טיחזק ננשרית אנל חשיר לדידיה אה״נ דיני כעובד כוננים ועם״י פ״נ : J של.
 עש״ך ועפר״ח אות ג' ונה״ג נהנהוח נ״י אוח ם״ט טשטע דביצים שבורות בקעוה לא םעירבין באיטר
 שע״פ טהני דםרתת יע״ש אטנם לדינא צ״ע ביח אלא נשליםין טחני נאוטד שע״פ והיינו באותן סינים
 טהורים שאין שניחיט בינינו נט״ש הר״ב נהנ״ה . ורע דהא דתניא אין לוקחיט ביציט טריפית טעינד
 נינניט דריעותא הוא וטסתסא ישראל םנר לו טריפה ותיפוק ליח שםא טסאים הם ביון שאין שלימין
 לא שייך טרחת חיי הו״ן דטיירי נםקום שאין טסאים שכיחי יע״ש ולטי זה ישראל חשוד על טריפות
 והביא ניזויפ שבויות לפנינו לסריפח לא חיישינן שישראל מכר לו דאיך ענר על ל״ע ושרי לטיזבן
 טיניה שאין טריפות טצו׳ טיהו באיטר שחן טאותן שאין שכיחים אין לוקחים טטני(°): ד אא״כ .
 עש״ך דלדעת הר״ב בהנ״ה אף אין מכיר כל שאומר שע״פ ואני טכירין דטהני נטי' שהגיה לעיל אפילו
 לעובד כוכבים יעםר״ח אות נ' עםד בם״ש הטחבר שע״פ יאין םנירין דלהר״ם א״צ להכיר 'ע״ש יעי'
 גר״ט נתב אם אטר שע״ט וטהור הוא יעם״ש נט״ז יאפשר לפרש דהטחנר סובר בישראל חשוד יטחלק
 בין חשוד לעיבד כיכבים יחרים סיירי באין םיחזק בכשדית טש״ר, נל שאיטר טשע״פ יטהיר אף שא״א
e"m ה ואי;. עש*ך יהא דאין ליקחין ביצים אא״נ איטר : '  טנירין די דאין חשוד ועט״ש באות נ
 ופחוד ילא אילינן נתר רונא תיי חריין דשיעוט טטאין וטריפות הוד. רוב או טחזנה (בפי ש״ה אבאר
 בענץ ב' טיעיט׳) ועטר״ת אות ר׳ דנתב דהטקשה שמיר פריך אטא׳ תניא ואין חיששין טשוט טרי»ות
 ולא קתני ואי! חוששין טשיט טטא יטיחו באטת דבעינן שע״ט ילא אזלינן בתר ריבא ע״נ נט״ש הר״ן
 או ט6איט טדיניט טטהורים יםינים היא דאינא בטהוריט טפי ועי׳ חוטי חולין ם״ג ב' ד״ח ודלטא פתבו
 וא״ת יאטאי לא ניויל בתר דיכא ילא כתבו וא״ת דלטא טשוט דטהורים טרוביט אזלינן בתר רונא אלא
 רעל החרצן קשיא לתו לטה לי שעייפ ניוול בחר רובא וכאטור . ודע דליקחין פת הנילוש בביצים אף
 דחוה ב׳ טיעוטי י״ל עכשיו אין טצוי בינינו כלל עוף טטא (שמטילים ביזניט נין הבריות) ולא טצטרפץ
 ועט״ש בפ״ו טוה וענה״נ בהנחות ב״י אוח נ' הא דתניא לוקחי! ביצים נבל טקיט היינו בין בא״י
 וחייל יע״ש וזח יצדק לתר״ט שמפרש ברייתא בישראל שאין םיחיק בכשרות םשאיכ להני דטטרשים
 בעובד כוכבים ע״נ דה״ק בנים אף שטטםאים טצוים יבאוטר שע״פ יטהור הוא ועי׳ נהנ״ר. ט״ש :
 ן עכשיו . עשיך ותוכן דבריו דעת הטחבר הוא דעת הרא״ש דאין טזיי׳ בינינו שיטילו ביצים בין
 הכריות עוטות םטאים. ומיהו באוטר שהן טאוחן שאין שכיחים יותר טטטאים נם הטחנר יודה דבעינן
 ט״ע אי שאלה בישראל שאין םוהיק ום״ש שדעת הד״ב דווקא אלו טדפרט אלו חטיניס ובט״ש נט״ז
. ים״ש שא״צ לעיין בטיסניס הייני שטםתטא '  וכיוצא בזה שכתב הר״ב קאי אנר אווזות יכט״ש באית ז
 הם כך אבל אם רואח שינוי יודאי יש לחוש אף שטניר בט״ע שהם ביצי תרננולת וטיהו' בדק בלול
 של תרנגולים וטצא ניצח שבי ראשיה נדין או חדין כתכ הלנות קטנית דשו׳ דאם ימדוד יראה
 שראשה א' כד ואי חד הניאו הלח״פ ונל״י . נתנ הפר״ח אות ה' נשם הריקייש ביצה שהיתר. כולה
 חלבון בלי חלטו! והטריף והפר״ה רוצה להכשיר אלא שהניח נצ״ע וםיהו גלול של תרננולים ואין דבר
 טטא טציי ניניחט פשיטא שיש להכשיר כה״נ טאחר שהפר״ח רוצה להקל י«"ש נשם שער השטיט

 נשיש לה נ' חלטיניט םטהירה חיא וחלנון לבד «"׳ תערונת נטיני נרינא יש להתיר :
ע דראיתי לבה״נ בהנהות ב״י אות יוייר נתב שט״ש נת״ח גלל ם״ו ר״א דשאר ביציט שאין של ך  ן
 י אווזות נוי אטור עד שיאטר שע״ט ושיטניט שטיפ הוא שא״צ טע״פ ובפיטניס םני נם״ש בהנ״ח
 ענ״ל ולא ידעגא ינהנ״ח וודאי ט״ש בםיטניט נטו שנתבאר היינו עט השאלה נאוטר סעיפ יטהור כיון
 דהט טאיתן שאין שניוזיט יותר טטטאים טאין הרנליט לוטר דא״צ שאלה ואין נאן חזרה טתיח ואף
 דבזטן התלמוד היו עופית טטאין טרובין נט״ש התים' הילין סיג דאלף טינים נסזרח ונולן טי! איח
 טשאיכ עכשיו דשווין הטה טה ננך ט״ט בעינן שיאטר םע״פ יטהור : ן או . עש״ך והנה בקצת
 טקיטות אופרין אווזות ונר אווווח שחרטוטיהן שהורות (וקירין אותם יוילרי נענ״ז או קצקי״ש) אפייה
 לוקהין ניציט ואין חוששין שטא טהט הט הביצים דיש נםח דעית שהן עצטן טיתדים ואף שאנו
 מוזטיוי! אין לווחםיד טטפק בביצים יעיד דאין שכיח שיטילו ניציט בין חנריות . ועט׳י נלל ס״ו אות
 נ' נתב בי־ אוווות שקורץ (ווילדי עגםי״ן) ובת״ח לא כתב דק בר אוויות יע״ש וייל. וט״ש שט שנתפטם

 בשרצים עס״י ם' דיש צד להקל ועוד דאין רינ טאנליהט טתילעים וטיט הטנהג לאסור אותם ניפייחי:
 בסולת לטנוזה נלל ס״ו שאלה א' שאכל בר יונים שקירין (ויילדי טויבין) ואח״נ חודחי הנליט
 יהד וטטק אט היו נ״י נתב באו״ה לתורים ובני יונה לא טצינו בטינט של איטור וצוד דטידי
 טטיקא לא נפקא והוה פ״ט שטא טהוויט ושםא לא היו ב״י ולא הוה ספק א׳ בגופו דלנבי הבליט גאין
 שניהן נאי ענ״ל . ט״ש מאו״ה הוא נכלל ג״ו פוף דין ה״י וט״ש דטידי פטיקא לא נטקא ולשיז ה״ה
 (ווילדי נעיז או ענפי״ן) שחרטוטיהן שחורים אף לטאן דטחטיר טפיקא הוא ונשיש עוד ספק יש לחתיר
 וםיש בקרירות באין שניחם נאי דאנו דנין רק על חנלים ב״נ נשו״ת שלו ח״נ טי' ק״ט םפק טריפה
 בטליחה דעל שאר תנשי־ אנו דני! ונאין שניהן נא׳ ילפ״ו ספק איםור שיש טפק אי נפל כלל לקדירה
 דיש להתיר םט״ם דנאין באי נל שאין אנו דנין על נוף החתינה וגם אי יש ספק א׳ יש ט׳ אבאר בק״•
 באורך טוה נעוה״י •י ח ניצת . עש״ך ט״ש דילרה טיר היח ד״ת הוא שלא בדקדוק דכנר נוזנני דהוה
 דרננן וט״ט טעירין בטפיקו ללא נתנו תז״ל לשיעורין (ונ״ט להשור ולעדות צ״ע עי׳ ר״ט פ״נ סםיא)
 וט״ש לפייט ע״ט שפ חילק בין וולד פריפה שיש לי חיות נפיע טשטע ביצה טרימח אף שילדה סיד
 הוד. ד״ת יכבד נתבאר נילדח טיד דרבנן ים״ש לםיםן פיו אית ט׳ יי׳ יע״ש י. יואוי שתדע דביגת
 נבילה שלא נגטר אלא חחלטון או טעורה בגידין יש נו חשש איסור תירה יריקא שנטוה גםכוח בשוק

 בקליטה הקינוח חוד. דרבג! והוא פשוט ועם״י פ״ו (°) ושם ינואר !
 ידאה לי ניצה גטורה טאיתן ששה גבילוח הטנו'! בט״ק דהולין וחרים בהיש אט ילדה ביצה אף
 ששהתה קצת בין הלירה ובין זט! שנולדו בהט טיטני ננילה אט״תציון דטטטאין טיי השוביש
 הט כטיזים ולא שייך בהט ילדה באיסור ולרינא צ׳׳ע אם הוה דית עיין בר״ט פ״ג טשא״ח (°) ;
 ט ואפי׳. עש״ך רכל דנריט החשוניס שאין טתנטלין אפיי הס איסור דוננן כיון דהוהזק איסורא לא
 אטדינן סמק דרננן להקל עפ״י ק״א דדוקא אש הספק אס הוא חהי״ל וכדוטה או פפיקו סותר•' ודןןניצים
 שנשברו בקערה ויש א' טהן של טריפה ועדיין נל החלמונים נ״א נפ״ע לא טרוטות יש טהספק נטו
 שאגיד ני טב״י טשטע אטיש הושנ״א בתה״א לפוש דברי הר״ט נפט״ו םטיאח״נ שטרף או נתערבו
 היינו שבורות שוב אין תירת יבש עליהן ובעינן ם׳ והפד״ח אות ׳״ד כתב נל שהן שבורות לא טרוטות
 חחלנוגים לח נלח וע והחלטוניפ ינש הם יע״ש יחנה״נ כהנהות ב״י אות ט״ה בשם שארית יהודה
 בשט הרשביא בתשובה דפ״נ טשטע כל שחן שבורות תורת יבש עליהן ועיינתי ברשנ״א ולא נחנ שט
 כלום אלא כתב דלת לא חוה כ״א שנבלל זח בור. כטו יין ביין או קמח בקטח יע״ש םשטע מדבריו כל
 שאין נבלל גטו החלטינים היה יבש ביבש ולפיו כל שנודע האיפור קירט שטרפן חזר חדי! כט״ש פי'

 קיט

 &1(א) םומך . עט״ז מיתי נעינ! סימנים ויאמר משל עוף פלוני ואנו מכירי! שטהור הוא דמייסת
 ״ I סא נ׳ ואשים נוים או חיים שקורי משקר גם נשנויומ וא״א להניד הסימן אמירתת
 למוד לא סמנינן ואפשר אף נשנו כוננים אומן לא סמנינן אאיכ סימנים נהייה : (ב) ולא . עט״ו וה
 לשון הטור אם אומר משל עוף סלוני ואנו מכינין שהיא שהוו קוני! ממנו ואס אמי סתם של עוף טהוו ואין
 מזבירו אין קוני! ממנו וו״ל סרימ פ״ג ממ״א הי״מ לפיכן שואל לצייד ישראל אס אומר של עוף סלוני הוא
 וטהור הוא סומן עציו ואס אמר של עוף מהיי ולא א«י שמו אין סופן עליו . והמחגר נקיט ברישא לשון
 הטור וסיים בלשון הרימ והקשה הפרישה אות ג׳ יהיצ״ל גסיפא רגוסא יאפיל! אומד של עוף פלוני ואין

י והיפוכו יע״ש : נ  מכירי! יאסוי ועוו יהוה י
ני והיפונו. ותי׳ הט״ו תרמי נעינ! שיאמר ח על הממנו מפול קושיא וו ועל הר״ט ל״ק ואיהו נקיט ו י  ן
 שמו והוא מצוי הא שמו ואין מצוי אף שמנירין מישתעיט העובי כוננים וה״ה מצוי ואין מזניי שמו
 מישתמיט פמין למין. יהא ולא משני בקיצור יאשמעינן בסיפא לביתא אשילו אומי שהן ממין המצוי נל שאין
 אומר שמו חיישינן והא ולא נתנ שאומר שמו אלא שא״א מביוין ווה סשימא הוא ומנא ליה לחוש ובאין
 מצוי אף שיוועין שטהוו אינו נאמן וי״צ וא״נ הוה לימי אס אומי של ע״ט ויויטין שהוא טהור ואס אומר
 של עוף סתס ואין מונירו יהוה ונר והיפו;! אלא מלת "מכירי! לומי יכל העם מכירי! שמצוי נינינו 1;ן
 סעחנר(קיט קצת נהאי לישנא להורות נן וכדכתיכגא : (ג) אין. עס״ז וס לשון סט1י ואין סימן מובהק
 לקנות מהעוני נונניס אלא להכי מסט שאס יש סימן טהרה שואלים המוני ממי הס אם אומי שע״ס נו׳
 יהרמנ״ס נמנ ה״מ מישראל אנל מעונו כוננים אין קו(י! אא״כ נע״ע ונואם שאין לחלק נין עוני נ1בניס
 לישראל חשוד ומהרי"! חנינ נחג שהלשון מסופק אס בא לפיש ינוי הו״מ או לחלוק עליו. ופי׳ האי שנא
 למלוק מאמר דמר״מ ע״פ מיידי נאי! מומזק ננשרות ואי נמוח1ק א״צ שיאמי שע״פ א״כ היה מעונו נוצניס
 קוני!. הפי׳ הנ׳ יהר״מ מיייי שאין מוחזק נכשיוח אנל אין חשוו והטור מפרש ונריו וחשוד וינו כעובי
 כוכבים ולא לחלוק עליו ווה השי׳ נראה נכין מצו העני! ולא מצו הלשון והורישה אומ ו׳ הנין ולטי׳ הא׳
 של מסוי״ן מניב חולק סעוי פס סיימ דלסר״מ מעונד כוננים אין קונין והטור סונר דקוניס מעוני כוכבים
 וע״ו אמר ע״ש ישראל חשוד מעובד כוכבים וביון ומישואצ מטוו קונין ה״ה מעונו כוגגיס ולפי' הנ' סטור
 יווה דמעונד כוננים אין קוני! ומ״ש ואין סימן מובהק לקנות מעובד כוכבים היינו אפילו באומר שע״פ
׳ הימנים יאין לחלק נין עוני כוננים לישראל משזו י נ  ומ״ש ש1אליס המוכר היינו מונר ישיאל ובא לפרש י
 ואין ק1נין ממשיו אלא גט״ע. ומש״ס גחג מהרי"! מבינ שמצו הלשון סשי׳ הב׳ אין מתישנ דמונמנ והומניים
 כחג גוי״ו משמע ומוצק על סטוי ואל״נ מיל״ל כמג סימג״ס ומפני וה סקשה הייישה ג׳ קושיומ על
 ספי' סב׳. א׳ מוכתב שואלים המוכר משמע אף מוני עוגו כוכבים . נ׳ מינתג והרמג״ס כשנ משמע
 וחולק. ג׳ ואמאי לא השמיענו רבותא שפי הנווי יאפיל! ישיאצ שאין מזחוק בכשרות אין קוני! אלא דווקא
 שע״פ ואמאי אמר אי; קונים מע1גו כוכבים כו׳ והטי! מיאן כפירוש מורישה (ונפי מה שפירשתי ינריו עיין
 דרישה) וא״נ איך נתב מצו הלשון משמט נפי' האי והא יש ראיות עצומות כפ״ הא׳ וכמיש הורישה ולכן
 מפרש השיז ינין לפי׳ הא׳ וסי׳ הנ׳ הטור חולק עם סו״מ אלא דלפי׳ סא׳ סטור חולק עם הלינו נחוא דישראל
 שאץ מוחוק ככערומ אף סר״מ מווה לכלא שאלה לוקחי! ני פליגי געונד כוננים להטור מהני שאלה ולמו״מ
 אין מהני שאלה אלא בישראל חשוד מוא ומהני יע״ו השיג הטור ונראה שאינו כיון ונחשוו מהני ה״ה עוגד
 כוננים ולפירוש הג׳ מיידי הר״מ באין מיחוק ננשרוח ומולק עמי ננ׳ למטור גאין מומוק א״צ שאלה וכעובד
 כוננים ממני שאלה !:״ש ישראל משוד ומסני שאלה ולפטור הס שווי! ממש . וכתנ על הר״מ ורן פירוש
 1(ראה להומנ״ס אין לחלק נין עונד כוכבים לישראל חשוד ולא מייני םר״מ אלא באין מוחזק. ומ״ש מהרי״ן
 מנינ ולא נא למלוק עליו אין ו״ל לפי׳ הנ׳ אץ חולק על הר״מ דאדרנה נפי׳ הנ׳ חולק עליו נתרתי אלא
 נמלת ונראה אין מולק עליו אנל נבר מחולק עמו נמ״ש והרמנ״ס נתב ולוה נ׳ מהרי״ן חנינ שמצד הלשון

 אין נראם שי׳ סני והטור פסק! סוא ולא ס,־שן ואס לגלוי ומולק מליו נתרמי הוה לשרש וס נהויא :
ה העיז נתנ וצו נראה סי׳ מנ׳ עיקר דאי סי׳ סא׳ ולגירשת המונים נגמרא תייר לוקמיס ניצים ט״מ נ ה  ו
 (וצא נגי׳ הרא״ש וטור טעוני כוכבים) מיידי נישראל חשוו הוה לבוור לומר שאין לחלק נין ישראל
 משוו לעוני כונביס ימה שמוזני כפירוש דרן למנקט מחלה וצפי׳ הנ׳ א״ש דטפרש ונוי היימ ו״צ ולאו
 דווקא עויי נימים אין ממני שאלה ה״ה ישיאל חשו- ולא מהני וגמיא איייי נאי! מוחזק נכשוימ ושפיר אמר
 ונראם שאין לחלק נין עוני כוכבים המווני נר״מ לאיסורא לישראל משוי יגינ לא מהני שאלה באומר שע״פ
 והטור מוצק עמו גתרתי ואף באין מוחזק לסר״מ בעינן שאלה: (ד) שמא. עשי! ואף שליקמין סס שטוח
 עם ביצים מעוגי כיכניס נמי משוס יצא חיישינן לתר׳ מיעוטאשמא של עוף טמא או ממיעוט טריפות ונספר
 שישנמ העמקים אבאר לפעמים ח״שינן לנ׳ מימוני ־• (ה) והיינו. עט״ז ואבאר יש כי סושניא וסיאיש
 כשבו יעכשיו לוקחים בלא שאלה יאץ גי5י עוף טמא מצוי ניגינו דיל שאין פעילות ניציס בין הנריוס
 והמ״מ ע״ג סייע ממ״א נתנ סטעס ואנו לוקחים ניצי אוי! ותרנגולת וסם נינייס בטיפ והנימ בין
 ספייושיס להישנ״א ויא״ש אס שניה עוני גונבים בשנינו שלא נכוונה ואין ריטותא(צומי טריפות הן
 ניו! ושנרן שלא בכוונה) מותר ליקח יאין עוף טמא מצוי ואף שאין טיע גלל ולמימ דווקא ניש נהם ט״ע
 שהן מאוחות יחינגוליס שיי. ומיסו אס אומר סעוגו כוכביה נפי׳ שהן ממינים שאין שכיחים נ״כ בינינו
 אף לסישנ״א ורא״ש נעינן שיאמר משע״פ זאנו מבייי! שטסוי או נשימ. ועח״ח נלל ס״ו י״א נתנ מחלה
י הוא״ש ואח״ג ונוי המ״מ ומשמע שם שהשנים למימ. ולפ״ז סר״ב חולק על המחבר יכשנ שאין מצוי י  מ
 וסוא סעס סרשנ״א ורא׳׳ש והר״נ אומר שלוקחים ניצי תרנגולים ואווויס וביוצא ולא אמר נקיצור וווקא אומן
 השכיחים בינינו אגל אמר העיבו כוננים שהן ממינים שאין שכיחין ציין שאצה וסוס מיעיטא כ«י עעאיס
 ומדפרנן מדננולים ואוחים וכיוצא היינו נר אווווח כמ״ש השיך אות ז׳ פמ« מיניה יכמ״יי סונר א״נ באו
 דברי סויב שלא בדקדוק מוא דהיל״ל וייא כיו! שחולק מל המחבר ואף שי־ל כיון ואין מפורש צא נמנ וי׳׳א
 כמניאי גדונתי טונא מ״מ אין נחנ אחינ אנל אוחן שאי! שכיחין יותר מסמאים אין קונים ובוודאי איירי
. ולערן יינא הקשה ממ״ש לקמן ׳  נאי! ט״ע טה איריא שאין שכיחים אפילו שכיחי נמי אין קונין ועשין אות ו
 סוף הסימן יאעילו פח הנילוש נניציס קונים היי אף שאין ש״ע שרי. וענויי כלל ס״ו ממס על סנןיו ולא
 ייטנא למה לא הקשה ג״כ על מש״ן אומ ו׳ ונמ״ש א״ש ינרי הנו״ו. ועיין נה״ג השיג על הט״ו ולא הגינותי
 כלצ ונש״ן אות ו׳ כפי הנראה הסכים צטיז: (ן) אפילו. עגןיז והיינו גילדה מיד מדובנו כמו ניצת נבילה
 ומיהו נששק שריפה אי! מקיצי! ונשפק בכילה מקיצי! שמיש בשין: (T) ואפיצו. «ט"ו ולהלכה קייל כרמיא
י שדרגו למנות תסיי טש״ן אות •ו״ל. ועיין נ  שפ דבר שיוכו למנות תמיו אין נטל וניצה סאיונא סוה י
 לנוש סיג כתנ ניצה אין נטילה ובייש היא ולקמן סימן ק' כתב ובעינן גרייח נשמה עוו כתג ניצת שריטה
 שילדה מיו שנשרשה אשירה מן התווה דלא נסנו מז״ל דנייהפ לשימורים והס ובריס סתורים מיניה וניס וליש
 נזה איסור תורה (0) ועמיש נש״ן אוח ח׳: (H) שסק . ענן״ו וכלל מדני דנו חשיב שנמערנ אפילו איסור
 דרגנן לא גמיל ולא אמרינן אנל חיא ספק דרבנן להקל דחז״צ נתנו דין קבוע נד״ח וסוס נחד נחי דאיתר,וק
 איסויא עסיי ק״י עוד שעש לזה. ומ״ש ניצת עריפה דאורייתא לאו דווקא יאשילו יליה מיד לא הקילו

 נספיקתה מחמת לא שלוג דלא נסנו חז״ל דגרימס לשיעילק : (Q) בקליפתה. טט״ז דמיא בעלמא הוא משא״נ
 נשיש דפ או אפיית יוצא העיקר מינה יעת״ס סימן שיא אות ה׳ פלפל אי ניצה קמאס עם שהורה סוה מין
 נמינן או א״מ יע״ש ועש״ן סימן קיו אות א׳ ילדינא אס נששן ואיי אס היה ס״א וכדומה ינואר אי־ה

 בצימ וק״י ועביט םיט וירד :
ן שאני נסמפקמי ביצים שאין קלושות דעכ״פ נס״מ אין אוסרים כמ״ש הו״ג נהג״ה ס״ו אם נולדס  ןךן


